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(Visszaemlékezések a mezőgazdasági
termelőszövetkezeti mozgalom kialaku-
lásának és fejlődésének Szolnok megyei
történetére.)

Szolnok megye helyismereti-helytörté-
neti kiadványainak sorában jelentős he-
lyet foglalnak el azok a gyűjteményes
művek, amelyek a tájegység munkás-
mozgalmára, forradalmi hagyományaira
vonatkozó visszaemlékezéseket tartal-
mazzák. Kisebb összeállítások mellett
ilyen gyűjtemény jelent meg a Tanács-
köztársaság 50. évfordulóján (Tiszta
szívvel, proletár öntudattal. Szolnok,
1969.), majd hazánk felszabadulásának
30. évfordulóján (Harcainkra emléke-
zünk. Szolnok, 1975.) E kiadványok jel-
legzetes helyi feladatainkon túl nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy az ország-
szerte megjelenő hasonló művekkel
együtt szinte teljes képet nyújtsanak
nemzeti, történelmi múltunk fontos,
sorsdöntő eseményeiről, annak részle-
teiről. Mindezt nemcsak azért említjük
meg, mert e művek sorába illeszkedik a
termelőszövetkezeti mozgalom alapítói-
nak és résztvevőinek visszaemlékezéseit
bemutató gyűjtemény, hanem azért is,
hogy hangsúlyozzuk a kötet újszerűsé-
gét: azt, hogy a munkásmozgalom ha-
gyományaitól és az azt felelevenítő kol-
lektív emlékezettől elválaszthatatlanok
jelenkori történelmünk eseményei. így a
szocialista mezőgazdaság kialakulása is.
Erre utal egyébként a kötet előszavá-
ban Andrikó Miklós, a megyei pártbi-
zottság első titkára, amikor kifejti, hogy
a mezőgazdasági termelőszövetkezeti
mozgalom a kommunista párt kezde-
ményezésére és bíztatására vált tömeg-
méretűvé, érte el mai eredményeit.

A terjedelmes kötet harminckét visz-
szaemlékezést vagy egy-egy szövetkezet-
re vonatkozó kerekasztal-beszélgetést
közöl. A szerkesztő — Petrák Katalin —
úgy válogatta anyagát, hogy a vissza-
emlékezések a megye szövetkezeti moz-
galmának fejlődését járásonként és já-
rási jogú városonként mutassák be.
Mindezzel sikerült érzékeltetnie a kol-
lektív gazdálkodás kialakulásának tele-
pülésenként (pl. Jászság és Kunság)
megvalósuló sajátos útjait, lehetőségeit.

A maga bonyolultságában teljességre
törekvő kép kibontakozását szerencsésen
elősegítette még a visszaemlékezők sok-
színű köre is. Szövetkezeti elnökök mel-
lett megszólalnak egyéb tisztségviselők,
fizikai dolgozók vagy a már más mun-
katerületeken tevékenykedő egykori
alapítók, szervezők. Néhányuk csak a
mozgalom egy-egy fontos epizódját, má-
sok szövetkezetük egész történetét ele-
venítik fel, ám az eseményeket nem-
csak leíró, kommentáló, hanem az azok-
ban tevékenyen résztvevő ember sze-
mélyiségének jegyeit is bőségesen fel-
villantó emlékezések kölcsönösen kiegé-
szítik egymást.

Talán éppen ez a sajátos műfaj —
a szerző egyéni sorsát, életét is bemu-
tató visszatekintés — járul hozzá ahhoz,
hogy a kötet olvasója előtt az egyéb
módon esetleg tárgyszerűen ismerős-is-
meretlen események, tények másként,
gazdagabban jelenjenek meg. Koránt-
sem ünnepi beszámolókat olvashatunk
tehát (alig egy-két tudósításból érezzük
ki a gazdasági eredményeket felsorakoz-
tató beszámolók ízeit), hanem olyan val-
lomásokat, amelyek a kor ellentmondá-
sait, a sikerekhez vezető út rendkívüli
nehézségeit, kudarcait is egyaránt el-
mondják.

Mennyi hit, meggyőződés árad ezek-
ből a prózában közreadott modern „kró-
nikás énekekből"! A szerzők nem má-
sokkal megtörtént eseményekről szól-
nak ugyanis epikai harmadik személy-
ben, hanem a személyes élmények hul-
lámhosszán számolnak be azokról a válto-
zásokról, amelyeknek nemcsak közvetlen
részesei, de olykor irányítói is voltak.
A csaknem három évtizedet átölelő visz-
szaemlékezésekben egy nemzedék, az út-
törők nemzedékének szava szól. akik
bátrak voltak, mikor kellett, s akik mer-
tek cselekedni, amikor szükség volt rá.
Pedig egyáltalán nem volt egyszerű és
könnyű dolguk, olvasható ki szavaikból,
őzse János például, aki nincstelen tár-
saival Kenderesen, a volt Horthy-birto-
kon alapította meg a szövetkezetet, ma-
ga is emlékezik azokra a nehézségekre,
amelyek kellő tapasztalatok hiányából
is származtak, de más emberi gyenge-
ségekből is fakadtak. ..Elég vegyes tár-
saság verődött össze — írja. — A jó in-
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dulatú vezető gárda nehezen tudott
ezekkel az emberekkel boldogulni, szak-
ember se volt, de aki lett volna, azt sem
hagyták úgy gazdálkodni, ahogy akart...
S aztán mégis megbirkóztunk a lehetet-
lennel, mert 1959 őszére elértük azt, hogy
községünkben négy paraszt kivételével
mindenki belépett a szövetkezetbe."

Az emlékezések kétségtelenül legér-
dekesebb részletei azok, amelyek a szö-
vetkezeti mozgalom fontosabb esemé-
nyeihez kötődnek. Sajátos történetük
van a felszabadulást követően közvet-
lenül megalakuló első önkéntes terme-
lői társulásoknak, csoportoknak. Ilyen
például a karcagi rizstermelői közösség,
a fegyverneki gyümölcstermelő szövet-
kezet megalakulása vagy éppen a jász-
boldogházi gazdáknak a kötelező szarvas-
marha-beszolgáltatás teljesítése érdeké-
ben létrehozott társulása. Ez utóbbi
egyébként olyan jól sikerült, hogy szük-
ség esetén Jászberény beszolgáltatási kö-
telezettségét is kölcsönözni tudták a vá-
rosnak. Természetes folyamat tehát —
amint Konkoly Béla írásában olvassuk
—. hogy ez a közösség később egy kiváló
szövetkezet kollektívájává szerveződött.
Az 1940-es évek végétől egyre nagyobb
számban alakuló szövetkezetek ugyan-
akkor a központilag előírt kötelezettsé-
gek önfeláldozó teljesítése mellett komoly
nehézségekkel is küzdöttek. Volt. ami-
kor a cséplési munka elkezdéséhez szük-
séges néhány kiló szalonnát csak megyei
segítséggel sikerült megszerezni a veze-
tőknek. Másutt a beruházásra kapott
összeget (félreértve a kifejezés jelenté-
sét is) fordították a tagság alapvető ru-
haneműinek megvásárlására. Elválaszt-
hatatlan e korszak történetétől az első
gépállomások létrehozása. Ezeknek nem-
csak a korszerű nagyüzemi termelés
megvalósításában, hanem — egy haladó
eszmeiségű ipari-alkalmazotti munkás-
réteget is létrehozva — a falusi életfor-
ma és szemlélet változtatásában is óriási
jelentőségük volt. (Farkasné Korsós Ilo-
na. Pintér László, Tóth László stb. em-
lékezései.) Nem egyszer drámai jelene-
tek elevenítik fel a szövetkezetek sor-
sát és legöntudatosabb tagjainak helyt-
állását az 1956-os eseményekben. A szo-

cialista gazdálkodásban új korszakot
nyitott az 1959-es év. A fejlődés egyik
sajátossága volt. hogy megyénkben is
számos állami és társadalmi vezető vál-
lalta a szövetkezeti munkában való köz-
vetlen részvételt. Bereczki László, Bódi
Imre, Csótó István, Özse János írásai
tudósítanak erről az újabb korszakról és
a szövetkezeti munka kiemelkedő ered-
ményeiről.

Külön érdeme — ha úgy tetszik vonz-
ereje e kötetnek, a visszaemlékezők
olykor bőven áradó mesélőkedve, amely
vidám, humoros jelenetek felidézésében
..érhető tetten", bizonyítván azt a ne-
hézségek ellenére is meglévő derűlátást
— ami lényegében az élet dialektikus
felfogását is jelenti. Népünk történelmi
optimizmusa ez. amely épp a legnehe-
zebb helyzeteken segítette át a jövő-
építő, szocialista közösségteremtő moz-
galom tagjait, vezetőit.

S bár e rövid ismertetés keretében a
visszaemlékezések csak néhány mozza-
natára van alkalmunk felhívni az olva-
só figyelmét, befejezésül ismét szeret-
nénk hangsúlyozni, hogy az emlékezé-
sek összessége sokoldalú hiteles képet
nyújt a szövetkezeti mozgalom kezdeti
lépéseitől egészen a mai napig. így a
kötet nemcsak a helyi érdeklődésű olva-
só részére, hanem mindazok számára
érdekfeszítő olvasmány, akik szocialis-
ta társadalmunk fejlődéséről, és annak
tagadhatatlan emberi motívumairól
akarnak képet kapni. S okulhatnak be-
lőle a fiatalok is, akiknek mindez már
csak történelem, s akik e dokumentu-
mok tükrében végigkísérhetik apáik
nemzedékének sok-sok áldozattal járó,
olykor heroikus küzdelmét, majd győ-
zedelmes felemelkedését. Az emlékezé-
sek mellett mindezt elősegíti a kötet
példásan rendszerezett jegyzetanyaga,
mutatói, valamint a Szolnok megyei ter-
melőszövetkezetek egyesüléseit bemutató
táblázat.

(Szerk. Petrák Katalin. A visszaem-
lékezéseket gyűjtötte és válogatta: Ács
Irén, Győri Tibor, Petrák Katalin. Kiad.
Szolnok megyei Termelőszövetkezetek
Szövetsége. 1980.. 404 l.)
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