
A szövetkezeti mozgalom hőskorából

Az utóbbi gazdasági év végén egyetlen mérleghiányos tsz sem volt megyénkben. A
szövetkezeti mozgalom kezdetének idei - huszadik - jubileumára azonban nemcsak a
gazdasági eredmények növekedtek, hanem a munka is könnyebb, kulturáltabb, ember-
hez méltóbb lett. Elég arra utalni, hogy a legnehezebb paraszti munkát, az aratást teljes
egészeben gépek végzik. Ma már mindez természetes.

S hogy mi volt húsz évvel ezelőtt? A Magyar Dolgozók Pártja megyei bizottsága,
a Mezőgazdasági Igazgatóság, az FM és a gépállomások képviselőiből 1948 végén és
1949-ben bizottságokat hoztak létre a szövetkezetek felülvizsgálására. A tapasztalataikat
megörökítő jegyzőkönyvek megtalálhatók az MSZMP megyei archívumában. A meg-
tett út nagyságának jellemzésére idézzünk belőlük:

„A bizottság tagjai javasolják a felsőszászbereki termelőszövetkezeti csoport ré-
szére kéri 4 darab igásló juttatását, és ahhoz a két kocsi és a szükséges lószerszám jut-
tatását, mert anélkül a csoport nem tud gazdálkodni." (Felsoszászberek, 1949. nov. iS.)

„A kunhegyesi Táncsics Tsz megalakulása és történetének összefoglalása: Alakult
1948 novemberében az I. típus szerint. Elnöke Négy esi József, ki a múlt rendszerben is
kupeckedéssel és jelenleg is azzal foglalkozik. . ." „A csoporton belül állandó súrló-
dások voltak. Az elnök, mint kupec, a csoport pénzét állandóan magánál tartotta, s
azt a zárszámadást végző bizottság előtt sem említette. Ügyszintén a csoporttagok
által összeadott szántási hitel pénzt is magánál tartotta. Másfél napi faggatás után rá-
jött a bizottság, hogy a pénz nála van, s azonnal intézkedett, hogy azt az OSZH pénz-
tárába fizessék be." (Kunhegyes, 1949. nov. 17.)

„. .. A kunhegyesi Dózsa Tszcs-ben zárszámadás elkészítésével megállapítást nyert,
hagy a csoportnak ez évi terhelő kötelezettségei 22 647 forint. Ebből legmagasabb a
vízdíj, amely 17 896,50 forintot tesz ki, amit aszálykár következtében a csoport kifizetni
nem tud és ezt az összeget prolongálni kell." (Kunhegyes, 1949. nov. 17.)

A pusztakengyeli Sallai Tszcs-ben 1949. nov. 7-én ezt állapította meg a felülvizsgáló
bizottság: „A gazdaság területén talált felszerelés még a régi tulajdonos tulajdonában
van és részben a földművesszövetkezetében. De mivel ezen felszerelés széjjel hagyva
hever, a tulajdonjog eldöntéséig a csoport kezeli. A talált felszerelési tárgyak mind
erős javításra szorulnak." - „. .. a javasolt egy lófogatot minél hamarabb jutassák el a
csoportnak, tekintettel arra, hogy a kukoricaszár egy része még mindig kint van a
földön. Fuvarost fogadni nem tudnak, viszont a mélyszántás akadálynélküli elvégzésé-
hez a szár lehordása feltétlenül szükséges."

„Dokumentum készült 1949. nov. 18-án" zárszámadás a kuncsorbai Dózsa Tszcs-
ben. „A csoportnak 7 darab lova van, ebből 6 állami juttatás." - „A csoport 1948.
őszén alakult meg 6 taggal I. számú típusra. 1949. júliusában megalakult III. számú
típusra."
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Ugyanebből a tszcs-ből 49. nov. 17-én így szól a feljegyzés - akkor még csak két
lovat említve: - „a csoport tagsága szomorú választ adott: nem hogy annak a két ló-
nak nem tudják biztosítani a takarmány szükségletét, hanem még a saját maguk szá-
mára sincsen biztosítva az évi kenyérszükséglet. A tagságnak nagy része zsírozó nélkül
van és ruha nélkül. Családjaikat nem tudják iskolába járatni."

Az Ab'ádszalók - lászlómajori Rákosi Tszcs az 1948 49. évben már mint az F. M.
által engedélyezett csoport működött a III. sz. működési szabályzat szerint..." „A tag-
ság egyéni kezelésben mívelte azonban saját földjeit és így csak fél lábbal volt a közös
termelésben." „A szálastakarmány betakarításánál hanyagság következtében több mint
200 q szénát elverettek az esővel. Ennek oka, hogy a tagok saját földjeiken dolgoztak."
„Csak úgy lettek volna hajlandók a szénatermést betakarítani, ha mindenki annyit vi-
hetne haza semmi ellenszolgáltatás nélkül, amennyit lekaszál és összegyűjt. Ezen a
kérdésen vitázva beköszöntöK az esős idő és odaverte a levágott szénát, ami teljesen
tönkrement.' A rizstermés betakarítása ugyancsak nehézkesen ment, mivel a tagok a
saját egyéni kezelésben lévő földjeik letakarítását tekintették elsődlegesnek". (1949.
dec. 11.)

A tif-zabői Petőfi Tszcs-ben ezt állapította meg a bizottság:
„A csoporton belül a szövetkezeti demokrácia érvényesül, egyáltalán nem sértették

meg az önkéntesség elvét. A vezetőség nem diktatórikus. Rendszeresen tartanak intéző-
bizottsági ülést és csoportértekezletet. A csoport tagjai minden fontosabb kérdésben
tájékozottak. Nem tapasztalható semmiféle kapitalista veszély." „Munkaszervezéssel
kapcsolatban megállapítottuk, hogy a csoportban semmiféle szervezés nem volt."

Szolnokon a Szabadság Tszcs-ben 49. nov. 15-én „.. .az államot úgy nézik, ahon-
nan állandóan lehet segítséget kapni korlátlanul. Ugyanakkor olyan munkáért is mun-
kadíjat adnak ki, amit a csoport tagjai el tudnának végezni. így például az ősz folya-
mán 37 épületek tapasztásához tapasztó cigányokat fogadtak, ami 3000 Ft-ba került,
holott ez a munka egyáltalán nem volt olyan, amit egyszerű paraszt ember is meg ne
tudott volna csinálni."

Túrkevén 1949. január 12-én du. fél 3-kor közös csoportértekezletet tartottak. Azon
„az eddig meglévő 22 apró csoport helyett megalakult egy I. típusú, egy Il-es típusú,
és kéc IJi-as típusú csoport, vagyis összesen 4 csoport, 51 taggal. A csoportok kivétel
nélkül a 9000-es rendelet alapján juttatott haszonbérelt földön alakultak. Tagjaik
közül alig párnak van kívülálló földje."

„A községben hat termeléses csoportról adtak jelentést." „A hat csoport 80 száza-
léka csak azért nevezte magát közösen termelő csoportnak, mert a csoport tagjai egy
birtokból kapták a földet." A III. számú csoport tagjai „huszonhat holdat közösen
szántottak, csupán azért, mert a magántraktoros így olcsóbban vállalta." (Jászapáti',
1949. jan. 7.)

„A cibakházi csoport szövetkezését csupán az a szempont hozta létre, hogy a
gépállomás a táblás csoportoknak 30 százalékkal olcsóbban szántott, mint az egyénileg
gazdálkodóknak. Ezért, mikor a földbérlő bizottság tagjai ezeket az előnyöket meg-
csillogtatták előttük, elfogadták, hogy közösen fogják megszántani a földet, azonban
azt kikötötték, hogy a parcella határokat továbbra is meg kell hagyni és utána min-
denki úgy gazdálkodik, ahogy akar", - tehát egyénileg műveli a földet." (Cibakháza,
1948. dec. 21.)

„A karcagi III. számú termelőcsoport tíz taggal 82 kh-on alakult. Azonban a felül-
vizsgálás során a bizottság megállapította, hogy a csoport kebelén belül három tag,
mely közös családi kezelésben tart 70 kh földet és közös háztartásban él (apa és két
fia), nem felel meg azon feltételeknek, mely szerint földművesszövetkezeti tag, vagy
termelő csoport tag lehetne." (Karcag, 1949.1. 6.)
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,.Az egyik tagtársnak, aki az ökrök gondozója1, a lábbeli leszakadt a lábáról és
annyira el volt keseredve, hogy sírt. A csoport tagsága mindjárt az értekezleten meg-
kérte az OSZH-t, hogy utalja ki részére egy pár bakancs árát, amit az OSZH iroda-
vezetője meg is tett." (Kenderesi Petőfi Tszcs, 1949. nov. 12.)

Kisújszállási Táncsics Tszcs, 1949. nov. 7-9. „A 9000. rendelet által juttatott jószá-
gokat a kulák visszalopta. Ez a ténykedése internálással végződött és a jószág újra a
tszcs birtokába került."

A tiszavárkonyi rizstermelő szövetkezeti csoport tagjai „már megalakuláskor a III.
típust választották, azonban mindegyik tagnak nagyobb földje van egyéni kezelésben,
mint a csoportba bevitt földje. Ezért III-as típus szerint nem alakítható meg a csoport.
Mindössze 52 a munkaképes családtagok száma, ami nem fedezi a terület munkaerő
szükségletét. Általában az egész csoport- kapitalista jellegű vállalkozás. Megváltoztatá-
sára nem sok kilátás van, mert a községben annyi a föld, hogy mindenkinek jóformán
több jutott, amennyit meg tud művelni, úgy, hogy már a kulákosodás jelei kezdenek
mutatkozni. Megsegítésükre nincs szükség." (Tiszavárkony, 1949. jan. 12.)

Simon Béla

B számunk munkatársai:

Barna Gábor építészmérnök, a Szolnok Városi Tanács V. B. osztályvezetője (Szol-
nok); Csáki István, az MSZMP Szolnok Megyei Bizottsága első titkára (Szolnok); Csé-
pai Ferenc restaurátor, a Damjanich Múzeum munkatársa (Szolnok); Hegedűs Lajos', a
Középtiszavideki Vízügyi Igazgatóság igazgatója (Szolnok); Imre Lajos könyvtárigaz-
gató (Szolnok;; Kaposvári Gyula múzeumigazgató (Szolnok); Lukács László, a Magyar
Cukoripar Répaosztálya munkatársa (Budapest); Nagy Kálmán közgazdász, a Hűtőgép-
gyár osztályvezetője (Jászberény); Simon Béla újságíró, a Szolnok Megyei Néplap rovat-
vezetője (Szolnok); Soós István közgazdász, a Szolnok Megyei Tanács V. B. elnök-
helyettese (Szolnok); Szabó Lajos, a Tiszavidéki Mezőgazdasági Fejlesztési Iroda igaz-
gatója (Szolnok); Széphalmi Istvánné agrármérnök, a Verseghy Könyvtár munkatársa
(Szolnok).
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