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A mezőgazdaság szocialista
átalakulása Magyarországon
A Magyar Történelmi Társulat és Szolnok Megye Tanácsa 1981. április 6—7-én
„A mezőgazdaság szocialista átalakulása Magyarországon" címen kétnapos or-
szágos tudományos tanácskozást rendezett az első termelőszövetkezeti város-
ban, Túrkevén. A tudós szakemberek mellett jelen voltak a tanácskozáson —
az előadók között is — nagy gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakembe-
rek, és egyes nagyüzemek kiváló vezetői. Volt közöttük olyan is, aki az emlí-
tett két kategóriát ötvözi magában, sőt egyben jóidéig aktívan részt vett sike-
res agrárpolitikánk formálásában, irányításában. A résztvevőknek ez az össze-
tétele lehetővé tette az elmélet és a gyakorlat szembesítését, az élet áltál felve-
tett mai problémák exponálását és hallhattunk arról is, hogy mit vár a gyakor-
lat a kutatóktól, mivel segíthetnék a társadálomtudósok ezen a területen a po-
litikai munkások, a propagandisták, az agrárterület irányitóinak, vezetőinek
munkáját.

A helyszín megválasztása szimbolizálta a tiszteletadást, az évforduló pedig
az apropót szolgáltatta. De nem a megemlékezést, hanem olyan feladatot tűz-
tek célul a konferencia elé, amely nem pusztán a már ismert adatokat, megál-
lapításokat összegezi — persze ez sem felesleges munka —, hanem a folyamat-
ban lévő új kutatási eredményekre támaszkodva keresi a választ szocialista
mezőgazdaságunk létrejöttének, fejlődésének, jelenének és jövőjének legfonto-
sabb történeti, közgazdasági, gazdaságpolitikai, szociológiai, politikai, elméleti
és gyakorlati kérdéseire. Ennek illusztrálására elegendő megemlíteni a tanács-
kozás gazdag tematikájából néhányat: az agrárkérdés megoldásának formái;
mezőváros, tanya, termelőszövetkezet; az MDP, illetve az MSZMP agrárpoliti-
kája és a mezőgazdaság tömeges átszervezése; az agrártermelés feltételeinek
átalakulása és fejlődése a szövetkezetekben; a háztáji és kisegítő gazdaságok
szerepe a mezőgazdaság termelésében; a társadalmi struktúra átalakulása, az
életmód változása falun stb.

Az alábbiakban összeállítást közlünk a konferencia gazdag anyagából. A
„műfaj" természeténél fogva elkerülhetetlen volt a „csonkítás", számos gondo-
lat mellőzése, az értékes bizonyító anyag (adatok, tények, táblázatok) nagy-
mérvű mellőzése, s egyes — egyébként értékes — előadások elhagyása az is-
mertetőből. Mégis merjük remélni, hogy az itt közölt anyag plasztikus bete-
kintést nyújt a kétnapos tanácskozás komplex anyagába, sikerült „megmente-
ni" és az olvasók elé tárni annak legfontosabb gondolatait. Az olvasók kont-
rollját egyébként sem tudjuk elkerülni, hiszen könyvalakban még ez évben
megjelenik az egész tanácskozás anyaga.
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A jelenkorkutatás néhány
történeti-módszertani kérdése

Az elmúlt évtizedekben a „történelem felgyorsulásának" lehettünk tanúi,
amely többek között megnövelte az igényt és az érdeklődést a kortörténet és a
jelenkor történeti, közgazdasági, gazdaságtörténeti, társadalomtörténeti, szocio-
lógiai és — ezt itt külön is hangsúlyozni szükséges — az agrártörténeti kuta-
tások iránt. A jelenkor kutatása a marxista-leninista eszme természetszerű
igényéből is fakad (ez egyébként is világjelenség), hiszen a közelmúlt értéke-
lése alapvető politikai törekvéseket tartalmaz.

A marxizmus—leninizmus klasszikusai ez irányú munkáinak vizsgálata
számos fontos módszertani és elvi eligazítást nyújtanak a kortörténet és a je-
lenkor kutatója számára. Nyilvánvaló az a tény, hogy a jelen eseményei szá-
mos vonatkozásban magukban hordozzák a múlt következményeit és egyúttal
a jövő csíráit is. Ugyanazok a fejlődési tendenciák érvényesek mozgására, mint
a történelmi események korábbi periódusaira, és ezek segítségével az alapvető
tények birtokában a társadalmi fejlődés fő tendenciái, folyamatai — ha nem
is a véglegesség igényével — feltárhatók. Engels arra hívta fel a figyelmet,
hogy a mindenkori jelenkor jelenségeinek kibontakozása még nem zárul le
azonnal, számos következménye és végkifejlete rejtve marad a kutató előtt.
Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy teljesen „Világos áttekintést egy adott idő-
szak gazdaságtörténetéről sohasem szerezhetünk azzal egyidőben, csupán utó-
lag, miután az anyag összegyűjtése és megrostálása megtörtént. A statisztika
itt szükséges segédeszköz és az mindig az események mögött kullog. A folya-
matban lévő kortörténetet illetően ezért nagyon is gyakran kényszerülünk ar-
ra, hogy ezt a tényezőt, a legdöntőbbet, állandónak, a szóban forgó időszak
elején talált gazdasági helyzetet az egész időszakra nézve adottnak és válto-
zatlannak tekintsük, vagy pedig annak a helyzetnek csak olyan változásait ve-
gyük figyelembe, amelyek magukból a nyíltan elénk táruló eseményekből ered-
nek, és ezért ugyancsak nyilvánvalóak... Magától értetődik, hogy a gazdasági
helyzet — minden vizsgálandó folyamat tulajdonképpeni alapja — egyidejű
változásainak ez az elkerülhetetlen elhanyagolása okvetlenül hibaforrás. De a
napi események összefoglaló ábrázolásának valamennyi feltétele elkerülhetet-
lenül rejt magában hibaforrásokat; ez azonban senkit sem tart vissza attól,
hogy a napi események történetét megírja."

Az imént említett engelsi álláspont — amelyre a további gondolataim
épülnek — felhívja a figyelmet a források gondos összegyűjtésére, elemzésére,
kritikai kezelésére, és arra, hogy mindezek szem előtt tartása mellett is, a je-
lenkor feldolgozása bizonyos „kockázatot" is jelent a kutató számára. De ez
ellen a régebbi korok kutatója sincsen védve, hiszen a már évszázadokkal ko-
rábban lezárt periódusokat vizsgálók sem képesek a teljes forrásbázis feltárá-
sára, és a „veszély" itt is fennáll, hogy lényeges dokumentumok a mű megje-
lenése után kerülnek napvilágra. A helyzeten sokat segíthet a történelem ma-
terialista fejlődésvonalának beható ismerete, a társadalmi törvények és ten-
denciák alapos feltárása, a kutató tapasztaltsága, felkészültsége.
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Azt is figyelembe kell venni, hogy a kortörténet és a jelenkor kutatója
egyúttal átélője, nem egyszer cselekvő részese is vizsgálata tárgyának. Ennek
megvannak a pozitívumai: az események behatóbb ismerete; és megvannak a
negatívumai: a kortárs szerepéből fakadó szubjektivizmus, a korabeli értékelé-
sek hatása alá kerülés, érzelmi motivációk és egyéb tényezők.

A másik, az előbbinél sokkalta lényegesebb tényező, hogy a politika és a
vizsgált jelenkor szinte valamennyi vonatkozásban összefonódik. A politika
érzékenységét természetesen nem szabad figyelmen kívül hagyni, azonban
abból az alapvető elvből szükséges kiindulni, hogy a marxista politika igényli
a valóság hiteles feltárását. A politikának szüksége van az ilyen irányultságú
kutatásokra, mert csak ezek segítségével képes feltárni a fejlődés tendenciáit,
amelyek befolyásolhatják a jövőre vonatkozó döntéseit, sőt az egyik fontos
feltétele a politikai döntések tudományos megalapozottságának.

Nem szabad azonban figyelmen kívül hagyni azokat a veszélyeket sem,
amelyek a politika és a jelenkor összefonódásából előállhatnak. Állandóan
kísértő veszély az események menetének sematikus általánosítása, a leegysze-
rűsített tárgyalásmód és vizsgálódási módszer, az apologetika. Ugyancsak lé-
tező veszély, hogy a kutató megalapozott tények birtokában sem vizsgálja kri-
tikailag a korábbi politikai döntéseket és azok következményeit.

A jelzett veszélyeket a marxista kutatói elkötelezettség és felelősségtudat
mellett jelentős mértékben csökkentheti az a mindinkább érvényesülő törek-
vés, hogy a jelenkor kutatása, komplex módszerekkel, több tudományos disz-
ciplína alkalmazásával történjék. Ennek kíván eleget tenni mostani tanácsko-
zásunk is, amelynek munkájában történészek és közgazdászok, gazdaságtörté-
nészek és szociológusok, a politikatudomány művelői és agrárszakemberek, az
országos történet és a helytörténet kutatói együttesen keresik a választ szocia-
lista mezőgazdaságunk három évtizedének számos fontos kérdésére és össze-
függésére. Szocialista társadalmunk olyan alapvető kérdéskomplexumáról van
szó, amely mind gazdasági, mind pedig politikai és társadálomtörténeti szem-
pontból az elmúlt 30 esztendő fejlődésének egyik meghatározó elemét képezte.
És mindjárt tegyük hozzá: nemcsak a múltról, hanem jelenünket és jövőnket
egyaránt meghatározó területekről, problémakörről van szó. (VASS HENRIK)

A kontinuitás és diszkontinuitás
dialektikája az agrárpolitikában
A történettudománynak napjainkban számos olyan feltárásra váró feladata
van, mely a szűkebb szakmai körök érdeklődésén túl a szocialista Magyaror-
szág fejlődését figyelemmel kísérő valamennyi ember érdeklődésére is számot
tart. Az igény nem feltétlenül csak abból táplálkozik, hogy mai viszonyaink
között a gazdaság, és ezen belül a mezőgazdaság napi és perspektivikus kérdé-
seinek megoldása, a politika, a gazdaságpolitika homlokterében áll, hanem ab-
ból is, hogy a társadalmi érdeklődés mindinkább a jelen és a jövő megértésé-
hez mélységében is ismerni akarja azt a történelmi utat, amelyet a szocialista



Magyarország megteremtésében eddig végigjártunk. Mi is, szűkebb hazánkban,
Szolnok megyében nagy gyakorisággal vizsgáljuk ezeket a folyamatokat, és
nap mint nap erőt is merítünk abból á küzdelemből, amelyet a szocialista me-
zőgazdaság megteremtésében elődeink és kortársaink itt véghezvittek.

Tudjuk, hogy a mához küzdelmes út vezetett, amelynek — bízvást mond-
hatjuk — történelmi állomásaira megtisztelő kötelességünk visszatekinteni,
hogy azok tanulságai alapján még világosabban jelölhessük ki további felada-
tainkat. (ANDRIKÓ MIKLÓS)

Ezért, miképpen egyetlen jelentős társadalmi kérdést, ezt a problémakört
is csak a történetiség elvének helyes alkalmazásával lehet és szabad vizsgálni.
A kontinuitás és a diszkontinuitás dialektikus kapcsolata itt is kimutatható,
enélkül nem is lehet elfogadható, tudományosan megalapozott választ adni a
szocialista nagyüzemi mezőgazdaság fejlődésének egyetlen kérdésére sem.
Gyakran tapasztalható a történelmi fejlődés leegyszerűsített, vulgáris értéke-
lése, a fekete-fehér szemlélet. Nem árt a figyelmet felhívni arra, hogy maga az
MSZMP vezetése szállt szembe a súlyos ellentmondásokkal terhelt történelmi
múltunk egyoldalú kezelésével, amely végül is valamiféle vákuumot akar te-
remteni 1948 és 1956 közötti évekből a szocializmus építésének történetében.
Hadd támasztom alá ezt egy 1957-ből származó idézettel. „A parasztság reáljö-
vedelme, különösen a félproletár és kisparaszti rétegeké emelkedett, és ez le-
hetővé tette azt, hogy az elmúlt 12 év során több lakóházat építettek falun,
mint a Horthy-rendszer 25 éve alatt."

Mindez persze nem menti fel az MDP vezetését a paraszt és falusi politi-
kában, a mezőgazdaság irányításában és nagyüzemi szocialista átszervezésében
alkalmazott súlyos hibák alól, amelyek aláásták a város és a falu, a munkás-
ság és a parasztság szövetségének, a proletárdiktatúra politikai alapjának fej-
lődését, majd más hibákkal tetézve válságba sodorták egész társadalmunkat.

A tudományosság azt követeli tőlünk, hogy a maga bonyolultságában te-
gyük vizsgálat tárgyává napirendre tűzött témánkat, jelöljük meg az elmúlt 30
esztendő fejlődésének fő tendenciáit, folyamatait, amely végül is mai jelenünk-
höz vezetett. Marx mondotta: a mához hozzátartozik a hozzávezető út is. A je-
lenről alkotott kép csak akkor lehet igaz, ha számbavesszük mindazokat a tö-
rekvéseket, amelyek elindították ezt a történelmi folyamatot, ha tanulmányoz-
zuk a korábbi évek tapasztalatait, ha feltárjuk azokat az elméleti és gyakorla-
ti torzulásokat is, amelyek 1956 őszén már-már kockára tették vívmányainkat
és szocialista hazánk létét.

Az MSZMP nagy történelmi érdeme, hogy rendkívül súlyos helyzetben,
mindenfajta jobb és baloldali törekvéssel, nézettel szemben, a konkrét magyar-
országi helyzet körülményeit számba véve, a marxizmus—leninizmus alkotó al-
kalmazásával dolgozta ki agrárpolitikáját, amely nemzetközileg is figyelemre
méltó eredményekben realizálódott és realizálódik. Ez a politika nagy éleslá-
tásról, forradalmi felelősségtudatról, helyzetismeretről, a pillanatnyi érdekek,
valamint a távlatok közötti összefüggés marxista megítéléséhez való képesség-
ről, a falu és a város, a munkásosztály és a parasztság, és az egész társadalom
akkori jelene és a szebb holnapjához vezető út — és számos más fontos kérdés
összefüggésének felismeréséről tett tanúbizonyságot. Nyomon követhetjük ezt
a forradalmi munkásparaszt kormánynak 1957. január 6-i, az agrárpolitikára
vonatkozó álláspontját tartalmazó első konkrét megfogalmazástól, vagy pedig
az 1957 nyarán közzétett, átfogó jellegű dokumentum, az „Agrárpolitikai tézi-
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sek"-től a 20 évvel később született, 1978. március 15-i, a témánkhoz közvetle-
nül kapcsolódó nagy jelentőségű határozatáig.

Nem kisebbíti tehát ennek a két évtizednek hatalmas vívmányait, ha meg-
jegyezzük, hogy az MSZMP-nek nem kellett null-pontról indulnia, sem objek-
tíve, sem pedig szubjektíve. Ez persze nemcsak előnyt jelentett, hiszen meg
kellett küzdeni a bizalmatlansággal, a hitevesztettséggel, az anyagi károkkal és
sok más, a korábbi politika szülte nehézséggel. A történelmi tabló azonban
sokszínű és — bármennyire bonyolult is ez — a különböző színárnyalatokat
sem mellőzhetjük a feladat megoldása során. Az objektív tényezők mellett
hadd utaljak itt egyetlen szubjektív tényezőre: azokra az úttörőkre, akik a
legsúlyosabb torzulások, a legnagyobb megrázkódtatások és üldöztetések köze-
pette sem vesztették hitüket, kitartottak a szövetkezés gondolata és ügye mel-
lett. Hogy kit milyen értelmi és érzelmi tényező, a gazdasági érdek felismerése,
vagy pedig politikai meggyőződése — vagy mindkettő együtt — tett képessé
arra, hogy a szocialista nagyüzemi gazdálkodásnak tevőleges híve maradt, —
ez érdekes és még tanulmányozásra váró szociológiai, pszichológiai és más ösz-
szefüggéseket is magában rejtő kérdéskomplexum. Itt csak arra utalhatok,
hogy — tudatos vagy ösztönös — történelemformáló tettüket ismerjük el, ak-
kor, amikor a kontinuitásra és a diszkontinuitásra hívjuk fel a figyelmet a me-
zőgazdaság szocialista átszervezése történetének tanulmányozása során. Hiszen
közülük számosan ott voltak és vannak ma is az egyéni, a csoport és a társa-
dalmi érdekek összhangját kifejező, azok érvényesítésére törekvő immár he-
lyes, a magyar falu és parasztság egész életét, arculatát átformáló agrárpoliti-
ka megvalósításának első soraiban. (VASS HENRIK)

Mindezeket figyelembe véve a Magyar Szocialista Munkáspárt a mezőgaz-
daság szocialista átszervezésében, az agrárpolitika kialakításában kiválóan tud-
ta érvényesíteni a kontinuitás és diszkontinuitás dialektikáját. Itt Túrkevén,
amikor az emlékezés hídja három évtizedet ível át, nem feledkezhetünk meg
arról, hogy 1950 olyan időszak volt, amikor az új világot, szebbet és jobbat
akaró kommunista parasztok szándékai nem valósulhattak meg, és az úttörő
szövetkezeti parasztok eszközévé váltak egy olyan politikának, amelyben a jó-
szándék ellentétébe fordult, amely a nemzet és az egyének tragédiájához veze-
tett. A Magyar Szocialista Munkáspárt képes volt a múltat elemezve úgy meg-
újulni, hogy az MDP agrárpolitikájából kiszűrte azokat az elveket, amelyek a
marxizmus—leninizmus alapelveihez sorolhatók s csak egy hibás politika disz-
kreditálta őket, elválasztva azoktól az elvektől, amelyek méltatlanul emelked-
tek az elmélet rangjára s lényegében csak egy szektás politika improvizálásai
voltak.

A politika folyamatosságát képező elemek mellett a Magyar Szocialista
Munkáspárt olyan új elveket és gyakorlati módszereket dolgozott ki, amelyek
mint a megújulás példái alapját képezték a helyes politikának. Az új elemek
a marxizmus—leninizmus klasszikusainak tanításai mellett a magyar valóság
elemzésén alapultak és bár sokban eltértek más szocialista országok agrárpoli-
tikájának elveitől, semmiben sem cáfolták más szocialista országok politikáját,
s a Magyar Szocialista Munkáspárt sohasem tekintette őket a szocialista mező-
gazdaság kialakítása egyetlen lehetséges modelljének.

A párt politikája annak is történelmi bizonyítéka, hogy a kontinuitás és
diszkontinuitás dialektikájának érvényesítése nemcsak egy-egy politikai válsá-
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got követő helyzet tennivalója, hanem egy olyan folyamat, amelyben minden-
kor szükséges elemezni a folyamatosság és megújulás érvényesítésének szük-
ségleteit. (ZSARNOCZAI SÁNDOR)

Az átszervezés kezdeti szakasza
és ellentmondásai
A mezőgazdaság kollektivizálása szocialista fejlődésünk történetének fordula-
tokban bővelkedő és tanulságokban gazdag fejezete. A szocialista forradalom
győzelmével egyidőben kidolgozott új agrárpolitika részeként 1948 őszén meg-
induló termelőszövetkezeti mozgalom másfél évtized múltán vált tömegmozga-
lommá és jutott el a mezőgazdaság szocialista átalakításának befejezéséig. Az
indulástól a cél eléréséig vezető út — mint ismeretes — nem volt egyenes vo-
nalú. Fellángolások és kiábrándulások, látványosnak tűnő sikerek és kétségbe-
ejtő kudarcok váltogatták egymást a másfél évtized első felében, s mindez
nem a kezdés objektív nehézségeiből, a tapasztalatok hiányából vagy a paraszt-
ság újtól való félelméből fakadt — bár ezek jelentőségét sem szabad lebecsül-
ni —, hanem politikai természetű tévelygések és hibák következménye volt.
Az agrárkérdést messze meghaladó, de a mezőgazdaság s benne a termelőszö-
vetkezeti mozgalom fejlődését különösen hátrányosan érintő politikai hibák
viszonylag korai keletűek, csírájukban már a termelőszövetkezeti mozgalom
napirendre tűzésekor megfigyelhetők.

Az 1948 tavaszán — nyarán keletkezett szövetkezetpolitikai dokumentu-
mok jól érzékeltették az agrárstruktúrát feszítő politikai és gazdasági — ter-
melési ellentmondások megoldásának szükségességét s egészében helyesen kör-
vonalazták a megoldás lehetőségeit... azonban már kicsendült belőlük bizo-
nyos türelmetlenség, a parasztság derékhadának megnyerhetősége iránti fenn-
tartás és bizalmatlanság . . .

Aligha vitatható annak az elgondolásnak a helyessége, hogy a termelőszö-
vetkezetek szervezésének kezdeményezői a parasztság legszegényebb, a magán-
tulajdonhoz legkevésbé kötődő rétegei legyenek. Az is érthető, hogy a kezde-
ményezéshez művelésre alkalmas földterületet kellett biztosítani s ehhez a
nagybérletek igénybe vétele mutatkozott a legcélszerűbb megoldásnak. Annál
kevésbé érthetők az ehhez kapcsolódó illúziók; a szövetkezeti gazdálkodás
alaptalanul felfokozott, a birtokos parasztságnak azonnal példát mutatni s a
mezőgazdaság szocialista átalakításának gyors befejezését szolgálni hivatott
előnyeinek elvárásai...

A feladat az elért eredmények stabilizálását követelte volna, a párt és ál-
lami szervek törekvésében azonban nem a konszolidációs folyamat tartóssá té-
tele, hanem a mozgalom minden eszközzel, való szélesítése dominált. A türe-
lemre intő tapasztalatok ellenére nagyszabású tervek készültek a termelőszö-
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vetkezeti csoportok számának, területének és taglétszámának 1949. évi meghá-
romszorozására, és Rákosi Mátyás szavaival a mezőgazdaság szocialista át-
szervezésének 3—4 éven belüli befejeződésére. A példaadás és a meggyőzés he-
lyett a kényszer részesült előnyben, amelynek eszközei elsősorban az adótéte-
lek és terménybeszolgáltatási normák egész parasztságot sújtó emelése, az
évenként ismétlődő tagosítások voltak . . .

A termelőszövetkezetek számszerű növekedése önmagában látványos si-
kernek számított. 1950 januárjában már 1520 termelőszövetkezet működött
összesen 46 ezer taggal. Földterületük meghaladta a 350 ezer kat. holdat,
amelynek az előző év 90 %-val szemben már csak 57 %-a volt osztatlan nagy-
bérlet. Szerényebb sikerek jellemezték a termelőszövetkezetek belső fejlődését
bár kétségtelen, hogy az 1949. elején meginduló konszolidációjuk folytatódott...

1953. tavaszára a termelőszövetkezetek száma megközelítette a 4 ezret, a
művelésük alatt álló összes földterület meghaladta a két és félmillió kat. hol-
dat, s elérte az ország szántó területének 24—25 %-át. Taglétszámuk megköze-
lítette a 370 ezret s ennek l/3-a közép-paraszti kategóriába tartozott. A meny-
nyiségi szemlélet rabságától szabadulni nem tudó vezetés ezt olyan sikernek
könyvelte el, amelyre támaszkodva az év folyamán újabb mintegy 30 %-os nö-
vekedést kívánt elérni. Pedig a sikernek elkönyvelt számok mögött olyan sú-
lyos ellentmondások húzódtak meg, amelyek a mozgalom válságos helyzetére
utaltak...

A különböző megterhelések meghaladták a közös gazdaságok teljesítő ké-
pességét. A rendelkezésre álló adatok szerint az 1951-es naptári évben a ter-
melőszövetkezetek a takarmánygabona kivételével nem tudták teljesíteni be-
adási kötelezettségüket s a következő évben is több mint 5 ezer vagon gabo-
nabeadási hátralékuk volt. A termelőszövetkezetek alacsony beszolgáltatási
árakból fakadó pénzbevételei túlságosan szűkösek voltak ahhoz, hogy jelentő-
sebb összegeket fordíthassanak gazdaságfejlesztési célokra. Termésátlagaik el-
maradtak az országos átlagoktól, a tagság részesedésének mértéke átlagosan
évről évre csökkent, számos termelőszövetkezet a tagok évi kenyérszükségletét
sem tudta biztosítani.

Az évek során felhalmozódott ellentmondások súlyosságát mutatta, hogy
1953. második felében több mint 600 termelőszövetkezet feloszlott, a termelő-
szövetkezetek taglétszáma 110—120 ezerrel, szántó területük országoshoz mért
aránya pedig 24—25 %-ról 16—17 %-ra csökkent. Ehhez a „visszaeséshez" —
mint ismeretes — az MDP Központi Vezetőségének 1953 júniusi határozata
nyitott zöld utat . . .

Az MDP Központi Vezetőségének 1953 júniusi határozata nyomán végbe-
ment folyamatnak azonban a bomlás volt a kizárólagos jellemzője. Nagyon fi-
gyelemre méltó az a jelenség, hogy a többször hangsúlyozott ellentmondások
és az azokat tetéző nézeteltérések mellett, azok ellenére a termelőszövetkezeti
parasztok többsége a megkezdett út folytatását választotta. A közös gazdasá-
gok többségének fennmaradása olyan körülmények között, amikor a párt hatá-
rozata és a kormány intézkedései nyomán új, kedvező feltételek mellett lehe-
tett egyéni gazdálkodást is folytatni, arról tanúskodott, hogy a termelőszövet-
kezeti mozgalom mély gyökeret eresztett hazánkban . . .

1953. végére a termelőszövetkezeti mozgalom válságszerű tünetei mérsék-
lődtek, a közös gazdaságok megszilárdulása azonban csak vontatottan indult
meg. Ez a bizonyos fokig a válság okozta megrázkódtatással függött össze, de
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nem kevés része volt ebben azoknak a felemás kormány intézkedéseknek, ame-
lyek a júniusi határozat értelmezése körüli ellentétekből fakadtak. A lassan
induló konszolidációs folyamat azonban 1955-ben felgyorsult

1955-ben a mozgalom történetében először meghaladták az országos átla-
gokat, a mérleghiányos gazdaságok 1954. évi 58 %-os aránya 1955-ben 21 %-ra
csökkent. Következésképpen a tagsági jövedelmek is érzékelhető mértékben
nőttek...

A párt egész politikai irányvonalának 1955-ben történő újabb fordulata
azonban véget vetett a termelőszövetkezeti mozgalom ígéretesnek mutatkozó
fejlődésének is. Ismét tervek készültek a mozgalom számszerű fejlesztésére,
amelyek nélkülözték a reális számításokat...

Az ilyen terveket csak a régi módszerek felelevenítésével és alkalmazásá-
val lehetett teljesíteni s ezzel Rákosi és Gerő kezdeményezésére nem is késle-
kedtek. Visszaállították a 3 évre szóló kilépési tilalmat, jelentős adóemelésre
került sor s több más gazdasági megszorítás mellett a közvetlen erőszak alkal-
mazásától sem riadtak vissza. Nem csodálni való, hogy ilyen körülmények kö-
zött a termelőszövetkezeti gazdaságok erősödése megrekedt, a tagság közérzete
és politikai hangulata romlott, amihez a revizionisták erősödő propaganda te-
vékenysége nemcsak hozzájárult, hanem táplálkozott is belőle...

Az MDP Központi Vezetőségének 1956. júliusi határozatának s az azt kö-
vető agrárpolitikai korrekcióknak jótékony hatása a politikai események is-
mert felgyorsulása miatt alig volt érzékelhető. De a revizionisták termelőszö-
vetkezetek ellen is irányuló, s most már a szövetkezés gondolatának helyessé-
gét is megkérdőjelező propaganda-hadjárata sem tudta a mozgalom ellent-
mondásait válsággá mélyíteni. A nyílt ellenforradalmi erőszaknak s az azt kö-
vető eszmei zűrzavarnak azonban már csak a legjobbak tudtak ellenállni. A
kényszer okozta sérelmek felszínre törtek s a mozgalom újabb, a korábbinál
nagyobb visszaeséséhez vezettek...

A termelőszövetkezeti mozgalom tehát az 1950-es évek első felében súlyos
ellentmondásokkal terhelten fejődött. De az ellentmondások ellenére olyannyi-
ra meggyökeresedett, hogy az ellenforradalmi erőszak s az azt követő eszmei-
politikai zűrzavar sem tudta tövestől kitépni. Eredményeire támaszkodva az
MSZMP marxista-leninista politikája által teremtett új körülmények között,
folytatni és befejezni lehetett az 1948. őszén megkezdett művet.
(ZSILÁK ANDRÁS)

Paraszt-munkás mobilitás és migráció
1949-1956 között
A tények ismeretében elmondható: a társadalmi mobilitás kibontakoztatása,
az agrártúlnépesedés lecsapolása, vagyis a népi demokratikus agrárfejlődés ál-
tal öröklött, de meg nem oldhatott társadalmi feszültségek oldása a mezőgaz-
dasági népesség jelentős részének elsőrendű érdeke volt. Ez az alapvetően po-
zitív tartalmú, ám az 1950-es évek elején lezajlásában súlyos ellentmondások-
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kai terhelt folyamat lényegében a mezőgazdaság szocialista átszervezésével
egyidejűleg indult meg.

A parasztság felszabadulás utáni társadalmi mobilitása többirányú volt és
egyaránt zajlott nemzedéken belüli (e vonatkozásban az 50-es évek elején pá-
ratlan méreteket öltve) és nemzedékek közötti formában. Egyrészt már 1945-
től megindult beáramlása az értelmiségbe, 1948 után is folytatódott. Másrészt,
elsősorban a mezőgazdasági munkásság politikailag aktív elemei számára —
intragenerációs formában — lehetőség nyílott különféle vezető pozíciókba ke-
rülésre is.

Legtömegesebb, egyszersmind legtermészetesebb és tartósan (kb. két évti-
zeden át) érvényesülő, következésképpen leglényegesebb módja azonban a pa-
raszt—munkás mobilitás volt.

Ez az 1949-től kibontakozó rendkívül heveny, rövid idő alatt sokszázezer
embert mozgásba lendítő átalakulás természetesen szorosan összefüggött az
MDP gazdasági- és agrárpolitikájával.

Az 1948 novemberi MDP KV ülésen megfogalmazott, a korábbitól élesen
elkanyarodó gazdaság- és agrárpolitikai koncepció, majd ennek 1949—1951.
között többször módosított konkrét változatai óriási tömegű (az 1949-es terv-
törvény szerint 425 ezer, az MDP II. kongresszusa célkitűzése szerint 650 ezer
főnyi) új ipari munkaerő bevonását tűzte ki célul, s ennek nagy részét a fel-
nőtt lakosságból: a még nem foglalkoztatott nőkből, de elsősorban a mezőgaz-
dasági népességből kívánta biztosítani. E hatalmas arányú munkaerőmozgósí-
tást központilag az Országos Tervhivatal, illetve a Népgazdasági Tanács irá-
nyította, kivitelezéséért — 1949—1950-ben a szervezett munkaerő-toborzásért
— előbb az Országos Munkaerő-gazdálkodási Hivatal, majd 1950-től a Munka-
erő-tartalékok Hivatala volt felelős.

A mezőgazdasági népesség 1949-től egyre tömegesebb iparba áramlása
regionálisan és település típusonként sajátosan alakult.

így például a foglalkozásváltozássál összefüggő elvándorlás az Alföld jel-
legzetes településtípusait különbözőképpen érintette. Jelentős mértékben járult
hozzá pl. a hat alföldi megye 1949-ben még mintegy 900 ezres tanyai lakossá-
gának egy évtized alatti közel 200 ezres csökkenéséhez. E jellegzetes agrártele-
pülés-típus lakosságának foglalkozási homogenitása viszont ekkor még szinte
érintetlen maradt: a tanyán maradóknak 1960-ban is 85 %-a volt mezőgazda-
sági foglalkozású. Az 1950-es évek elején a tanyaiak esetében tehát — sokkal
inkább, mint bármely más településtípusnál — paraszt—munkás mobilitás a
migráció kereteiben zajlott le.

Az alföldi községek népessége 1960-ig minimálisan csökkent, tehát lénye-
gében teljes természetes szaporodásuknak megfelelő lakosságot vesztettek el.
Anélkül, hogy foglalkozási szempontból megszűntek volna mezőgazdasági túl-
súlyú települések lenni, e községek társadalmi homogenitása is — noha kisebb
mértékben mint az iparvidékeken — jelentős mértékben megbomlott. 1960-ig
mintegy 75%-kal (155 ezer fővel) növekedett az ipari népesség aránya. A fa-
lusi munkásság növekedése elsősorban a segédmunkás réteg gyarapodásából
táplálkozott és együtt járt a nagy távolságra (hetente, vagy — az akkori köz-
lekedési és kereseti viszonyok miatt — még ritkábban) ingázók számának
gyors emelkedésével, különösen a Tiszántúlon, s ezen belül is elsősorban Sza-
bolcs-Szatmárban.
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A lakásépítés elégtelensége miatt új munkahelyükön csak kevesen juthat-
tak lakáshoz, különösen az 1950-es évek legelején. Másrészt az érintettek je-
lentős része nem is kívánt falujából elköltözni, inkább vállalta az ingázással és
az ideiglenes elszállásolással járó áldozatokat a családi földtulajdon (illetve
annak egy része) fenntartásából származó, igaz az esetek többségében igen
korlátozott előnyökért.

A falusi munkásság, s különösen a nagyiparban alkalmazottak száma
gyors növekedésének egy, konkrétabban a korszakhoz kötődő és egy, azon túl-
mutató, általánosabb jelentősége is volt. Az 1950-es évek első felében a mező-
gazdasági termelés nehéz feltételei közepette ők váltak a falu szemében a me-
zőgazdasággal szembeni munkavállalási alternatíva megszemélyesítőivé. Álta-
lánosabban pedig úttörői lettek annak a később egyre tömegesebb falusi mun-
kásrétegnek, amely — immár egy jelentősen korszerűsödött, tulajdonilag ho-
mogenizálódott mezőgazdaság feltételei mellett — az 50-es évek elejének se-
gédmunkásságához képest szakmailag is képzettebbé válva, nagymértékben se-
gítette elő a falu társadalmának modernizációját.

1949—1956 között az alföldi mezővárosok gazdasági fejlődése — noha kü-
lönösen az új városfunkciókat gyorsabban tálalóké, pl. a megyeszékhelyeké
már ekkor is megindult — országos összehasonlításban igen vontatott volt.
Ezért saját vidékük mobilizálódott agrárnépességének is csupán egy részét tud-
ták felszívni, miközben a jelzett migrációs folyamat keretében ők maguk is el-
vesztették (mezőgazdasági és egyéb foglalkozású) törzslakosságuk számottevő
részét. Különösen a kezdeti időszakban — nem csupán az iparosítás adott mó-
dozata követelte meg, de az agrárszegénység helyzete is igényelte a társadalmi
mobilitás tömeges kibontakoztatását. Az 1949-től egyre tömegesebb munkásfel-
vételek lényegében még abban az évben elvezettek a nyílt munkanélküliség fel-
számolásához, és — a mezőgazdaságban bekövetkezett változásokkal együtt —
a rejtett mezőgazdasági munkaerőfelesleg egy részének lecsapolásához. ErmeJc
társadalomtörténeti jelentőségét pedig aligha lehet túlbecsülni.

Az iparba átkerült dolgozók többsége nem szakadt el egycsapásra és tel-
jes mértékben a mezőgazdaságtól. A betakarítás idején — dacára a hivatalos
tilalmaknak és az önkényesen kilépett dolgozókkal szemben kilátásba helye-
zett szankcióknak — tömegesen áramlott vissza, a gabonafejadag biztosítása
érdekében. Ezen túlmenően pedig többszörösére duzzadt azoknak az — 1945.
előtt sem ismeretlen — kétlaki családoknak a száma, amelyek földterületük
egy részét fenntartották, s az ipari munkavállalást a mezőgazdasági magán-
termeléssel kombinálták. Kétségtelen, hogy ezek a családok próbáltak meg vi-
szonylag a legrugalmasabban alkalmazkodni a kialakult helyzethez, összekap-
csolni az ipari munkavállalás és a — területileg nem különösebben jelentős,
ám a család fogyasztása szempontjából fontos — mezőgazdasági termelés
előnyeit.

Az erőltetett iparosítás 1953 derekától megkezdődött mérséklése, az ipari
munkaalkalmak csökkenése, valamint a mezőgazdasági termelési feltételek va-
lamelyes javulásának a hatására az iparba átlépett munkaerő egy része visz-
szaáramlott a mezőgazdaságba. E visszaáramlást megkísérelték központilag
szabályozni, azzal a céllal, hogy a munkaerőt lehetőleg a termelőszövetkeze-
tekbe irányítsák vissza, ám kevés eredménnyel. A visszatérőknek ugyanis jó-
val kisebb hányada került ki a volt agrárproletárok, s jóval nagyobb része a
volt dolgozó parasztok közül. Utóbbiak viszont nem az ekkor egyébként is
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visszaeső termelőszövetkezetekben kerestek munkát, hanem — mint az 1953—
1954-es tömeges földvisszaigénylések bizonyítják — az egyéni gazdálkodás új-
rakezdését kísérelték meg.

Mégis, nehéz lenne túlbecsülni az 1949—1956. közötti időszaknak a társa-
dalmi modernizáció irányába mutató hatásait. Egyes időszakokban ugyanis a
foglalkozás-váltás szinte kizárólagos motívuma a mezőgazdaság taszítása lett,
s így az átalakulás gyakorta rendkívül nagy, gyakran nem szükségszerű terhe-
ket rótt résztvevőire. Másrészt azonban olyan alapvető strukturális gondok
megoldását segítette elő, mint a munkanélküliség felszámolása. A nemzedékek
közötti mobilitás rohamos kibontakozása, a parasztfiatalok tömeges jelentke-
zése ipari tanulónak pedig ennél is előbbre mutat: a hagyományos paraszti lét
meghaladásának belső igényét jelzi. Nem beszélve arról, hogy az intragenerá-
ciós mobilitással iparba került volt mezőgazdasági dolgozók jelentős része vég-
leg ott maradt, sőt például az átképzős tanfolyamok segítségével, segédmun-
kásból tovább mobilizálódott betanított, vagy szakmunkássá. A százezres tö-
megeket érintő társadalmi helyváltoztatás jelentős mértékben járult hozzá a
nagy értékeket felhalmozott, de még hellyel-közzel feudális eredetének bélye-
geit is magán viselő, történelmi értelemben lényegében meghaladott konven-
cionális paraszti világ felbomlásához. (BELÉNYI GYULA)

28



A tömeges átszervezés alapelvei
és eredményei—fokozatosság

A mezőgazdaság elmúlt két évtized alatti fejlődése, az ország általános gazda-
sági és társadalmi fejlődésének sikerei, a szocialista tábor erejének gyarapodá-
sa, nemzetközi tekintélyének növekedése az MSZMP marxista agrárpolitikája,
helyes osztálypolitikája teremtette meg.

A mezőgazdaság szocialista átszervezésénél a párt számításba vette a szocia-
lista országok tapasztalatait és a hazai sajátosságokat. Megállapította, hogy az
átszervezés az alapvető feltétele a párt vezető szerepének érvényesülése, a szi-
lárd proletárdiktatúra és az állandóan erősödő munkás-paraszt szövetség. Kö-
vetkező feltétel a szocialista állam nagyarányú támogatása, a szocialista ipar-
fejlesztés és annak következetes szem előtt tartása, hogy ezt a rendkívül bo-
nyolult forradalmi feladatot csak a parasztság bevonásával, a dolgozó parasz-
tok tömegeinek egyetértésével, a belépés anyagi érdekeltségének biztosításá-
val, fokozatosan és tervszerűen lehet végrehajtani. Az átalakulás műszaki alap-
ja mindenütt a gyors ütemben fejlődő korszerű gépi technika, a gépállomások
műszaki, szervezeti és politikai tevékenysége, a gépi munka gyors ütemű kiter-
jesztése. A mezőgazdaság szocialista átalakítása mindenütt az osztályellenség-
gel vívott harc viszonyai között megy végbe, s a szövetkezés gondolata nem
egyszerre érik meg a parasztság különböző rétegeinél, sőt, a sajátos adottsá-
goknak megfelelően a különböző vidékeken belül is eltérések mutatkozhatnak.

Az MSZMP az átszervezést nem egyszerűen a gazdasági eszközök kollek-
tivizálásaként fogta fel, hanem arra tette a hangsúlyt, hogy az embereket meg-
nyerjék a szövetkezés gondolatának. A párt számolt azzal, hogy a magyar pa-
rasztság erősen magántulajdonosi beállítottságú, s hogy egyik életformáról a
másikra áttérni nem könnyű dolog. Ezért fontosnak tartotta, hogy a belépés-
ről ne pillanatnyi meggondolás vagy nyomás következtében határozzanak a pa-
rasztok.

Az átszervezés forradalmi feladatait a — lényegében azonos gyökerekből
táplálkozó — jobb- és baloldali nézetek leküzdése útján kellett és lehetett csak
megoldani.

A mezőgazdaság szocialista átszervezése során az MSZMP a sajátos nem-
zetközi és hazai feltételeknek megfelelően alkalmazta a mezőgazdaság szocia*
lista átszervezésének lenini elveit. Hazánkban az államhatalom a proletárfor«
radalom első éveiben nemcsak a városi burzsoáziát, hanem — jóllehet az ad-
minisztratív eszközök túlhajtása e téren károkat is okozott a falusi politiká-
ban — a burzsoázia falusi osztagát, a kulákságot is likvidálta. Az 1956-os el-
lenforradalom során a kulákság már kis létszámú volt, s nem tudott olyan el-
lenállást tanúsítani a szocialista renddel szemben, mint például a Szovjetunió-
ban a szocialista forradalom győzelme után.
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Az 1956-os ellenforradalom veresége, a munkáshatalom megszilárdulása, a
falu népének, mindenekelőtt a dolgozó parasztoknak a megnövekedett bizalma
a párt és a kormány politikája iránt, valamint egyéb tényezők lehetővé és
szükségessé tették, hogy pártunk az osztályharc más eszközeit és módszereit
alkalmazza a kuláksággal szemben most, mint annak idején a Szovjetunióban
alkalmazták, vagy mint nálunk a felszabadulást követő években az MDP ve-
zetősége tette.

A dogmatikus, szektás, valamint a jobboldali nézetekkel szemben a párt-
vezetés a következőkből indult ki:

1. Az átszervezést a munkás-paraszt szövetség talaján, tehát nem a paraszt-
ság ellenére, hanem vele együtt kell végrehajtani. A termelőszövetkezeti
mozgalom nemcsak egy réteg mozgalma, hanem az egész parasztságé. A
politikai feltételek megértek arra, hogy az önkéntesség szigorú betartása
mellett vitassuk meg a parasztság tömegeivel az átszervezés feladatait, és
győzzük meg őket a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztésének szüksé-
gességéről.

2. E kérdés eldöntésekor alapjában véve mindig a szocialista fejlődés köve-
telményeiből kell kiindulni. Ez pedig az új, szocialista termelési viszonyok
létrehozása és a termelőerők fejlődése feltételeinek megteremtését jelenti
a mezőgazdaságban is. Márpedig ezeknek a feladatoknak a megoldása min-
denekelőtt az embereken, tehát magán a parasztságon és emellett a mun-
kásosztályon múlik. A mezőgazdaság szocialista átszervezése egész társa-
dalmunk alapvető érdeke. Tehát a feladat megoldása elsősorban társadal-
mi, politikai s mint ilyen: mozgalmi kérdés.

3. Az MSZMP számolt azzal, hogy az átszervezés során számos objektív és
szubjektív akadály merülhet fel, a feladatot azonban úgy kell végrehajta-
ni, hogy a mezőgazdaság szocialista átalakításával egyidejűleg a mezőgaz-
dasági termelés is fokozatosan, állandóan fejlődjék. Vagyis „kettős felada-
tot" kellett egyidőben megoldani.

4. Az átszervezésnél a fokozatosság elvét szem előtt tartotta. Áz adott sza-
kaszban a szocialista átalakítás fő formája a mezőgazdasági termelőszö-
vetkezeti típus, amely a legkövetkezetesebben és legátfogóbban tartalmaz-
za a szocialista termelési viszonyok ismérveit. Ahol azonban e típus létre-
hozására a feltételek még nem értek meg, ott alacsonyabb típusú szövet-
kezetek szervezésére kell törekedni.
Az anyagi érdekeltség elvének érvényesítése mellett (földjáradék kötelező
fizetése, az állami támogatás megfelelő rendszere stb.) a pártvezetés fon-
tosnak tartotta a nyugdíj és öregségi járadék rendezését, a háztáji gazdál-
kodás szerepének növelését, valamint azt, hogy a szövetkezetek — a szö-
vetkezeti törvényben lefektetett általános irányelvek alapján — maguk
határozhassák meg működési alapszabályukat, s állami irányításuk első-
sorban gazdaságpolitikai eszközök segítségével valósult meg.
(ZSARNÓCZAI SÁNDOR)
A Magyar Szocialista Munkáspárt agrárpolitikájának eredményei nemzet-

közileg is elismerést szereztek hazánknak.

30



Az ENSZ statisztikai évkönyvei szerint, a világ közvéleménye által leg-
jobban számontartott területen, az élelmiszer-termelésben és fogyasztásban az
utóbbi két évtizedben a világon a leglátványosabb fejlődést a Magyar Nép-
köztársaság érte el. A következő táblázat ezeket az adatokat gyűjti egybe. A
bázis időszak 1961—1965—100. Az ENSZ által kiválasztott bázis számunkra
azért különlegesen fontos, mert módot ad annak megítélésére, hogy milyen
nemzetközileg is összemérhető hatása lett a nagyüzemi szövetkezeti gazdálko-
dás általánossá válásának, milyen eredményekhez vezetett hazánk agrárpoliti-
kája.

Megnevezés és év Világátlag
(1961—65—100)

Első második harmadik

helyen álló ország neve és adata

Magyaro.
158

Hollandia
181

Dánia
1477

Magyaro.
531

USA
690

Maanaro.
104

Dánia
160

USA
35

Magyaro.
26

Magyaro.
106

USA
14 996

Hollandia
155

Magyaro.
167

Magyaro.
1267

Szovjetunió
463

Magyaro.
680

Ausztria
35

Magyaro.
89

Magyaro.
32

Hollandia
25

USA
97

Hollandia
3559

NDK
145

Románia
158

USA
1256

i Franciao.
395

Jugoszlávia
440

Olaszo.
32

Hollandia
83

Hollandia
24

Belgium
24

Belgium
94

Magyaro.
653

Egy főre jutó mezőgazdasági bruttó termelési
érték 1978-ban 110

Mezőgazdasági termelési érték növekedési
indexe 1978-ban 146

Egy főre jutó gabonafélék és hüvelyesek
kg-ban 1978-ban 393

Egy főre jutó búza kg-ban 1978-ban - 106

Egy főre jutó kukorica kg-ban 1975-ben 82

Egy főre jutó alma kg-ban 1977^ben 7

Egy lakosra jutó sertéshús-termelés kg-ban
1978-ban Í2
Egy lakosra jutó baromfihús-termelés kg-ban
1978-ban 6

Egy főre jutó tojástermelés kg-ban
1978-ban 6

Egy szarvasmarhára jutó marha- és
borjúhús-termelés kg-ban 1978-ban 40

Mezőgazdasági termékek behozatali többlete
millió dollárban 1978-ban —

X Negyedik hely. A sorrendben a harmadik Dánia.

Ezek a táblázatba illeszthető eredmények. A történelmileg rövid távra szó-
ló dicsőségünknél, a növekedési ütemben elért világelsőségünknél jelentősebb,
hogy a legfontosabb táplálékokban, a kenyér alapanyagát képező búzában a
világranglista első helyére kerültünk és a magyar fogyasztó számára legfonto-
sabb húsfélénél, a sertéshúsnál is csak Dánia előz meg bennünket.
Pedig neki egy évszázados történelmi előnye volt. (ZSARNÖCZAI SÁNDOR)
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Az MSZMP szövetkezetpolitikájában a fokozatosság lenini elméletét alkalmazta.
Mit jelent Lenin szövetkezeti elméletében a fokozatosság elve? Áltálában

azt jelenti, hogy a mezőgazdasági szövetkezésre is vonatkozik a fejlődés általá-
nos törvénye: az egyre magasabb minőségű, az egyre tökéletesebb szervezett-
ségű rendszerek létrejötte, a mennyiség és a minőség dialektikája, a tagadás
tagadásának törvénye. Különösen azt jelenti, hogy a mezőgazdaság szocialista
átalakításában, a termelőerők fejlettségéhez, a parasztság tudati szintjéhez is
alkalmazkodva — de természetesen nem lemondva ennek a tudati állapotnak
a megváltoztatásáról — célszerű az egyszerűbb szövetkezeti formáktól a bo-
nyolultabbak felé haladni a szocialista mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom-
ban. Konkrétan Lenin úgy gondolta a fokozatos szövetkezeti fejlődést, hogy
Oroszországban a parasztság tömegei kezdetben a kereskedelmi jellegű (kis-
árutermelői típusú) szövetkezetekben tanulták meg a szövetkezést, tapasztal-
ják meg annak előnyeit, hasznát, s majd második-harmadik fokozatban alkos-
sák meg termelő típusú szövetkezeteiket. „Az áttérés a kistulajdonosok szövet-
kezetéről a szocializmusra: áttérés a kisüzemi termelésről a nagyüzemire ..."
írja „A terményadóról" című tanulmányában . . .

Hazánkban is létesültek és működtek a mezőgazdasági szövetkezeti mozga-
lom kezdetén és később is egyszerűbb szövetkezetek azzal a céllal, hogy majd
a fejlődés során kollektív gazdaságokká termelőszövetkezetekké alakulnak
á t . . . Jó néhány száz ilyen egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezet (1958. és
1961. között pl. 1214) mielőtt sajátos működése, fokozatos fejlődése kibontako-
zott volna átalakult termelőszövetkezetté, vagy beolvadt egy meglévő vagy
szerveződő termelőszövetkezetbe.

A paraszti tömegek nálunk nem annyira az egyszerűbb szövetkezetekbe,
hanem inkább a földművesszövetkezetekbe léptek be, de ezekkel is nagyobb
részt csak laza és alkalmi kereskedelmi kapcsolatba kerültek. Az egyszerűbb
mezőgazdasági szövetkezetek döntő többsége is a földművesszövetkezetek ke-
retében szerveződött és működött. Közülük csak a hegyközségek kisebbik ré-
sze és később a szakszövetkezetek voltak önálló jogi személyek. A termelőszö-
vetkezeti csoportok korán (1949—1950-ben) leváltak a földművesszövetkezeti
rendszerről és a továbbiakban (1969-ig) tanácsi irányítással működtek.

A földművesszövetkezeti rendszer töltötte be jó ideig, a mezőgazdasági
szocialista átalakításának a befejezéséig, az egyéni parasztok beszerző és érté-
kesítő szövetkezetének néhány funkcióját is.

A tapasztalatokat összegezve azonban azt mondhatjuk, hogy sem a föld-
művesszövetkezetek mint általános falusi szövetkezetek, sem a keretükben
szervezett egyszerűbb szövetkezetek, sem a termelőszövetkezeti csoportok nem
töltötték be hazánk szocialista mezőgazdasági szövetkezeti rendszerének a ki-
fejlődésében azt a szerepet, amire valaha a klasszikusok gondoltak, vagy amit
az MDP, illetve az MSZMP szövetkezeti politikája ezeknek szánt...

A fokozatossági elv tehát nem elsősorban az egyszerűbb szövetkezeti for-
máknak a magasabb társadalmi-gazdasági minőséget jelentő formákká, típu-
sokká való fejlődése útján érvényesült hazánk mezőgazdasági szövetkezeti
mozgalmában, hanem más, jellegzetes, sajátos módon. Lényegét tekintve: ma-
gukban a termelőszövetkezeti formákban (a termelői típusban) ment végbe a
fokozatos fejlődés, s megy végbe még ma is azáltal, hogy erősödnek termelő-
szövetkezeteinkben a szocialista vonások, s telítődnek meg a nagyüzemi kere-
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tek nagyüzemi tartalommal. Itt tehát nemcsak a háztáji gazdálkodás létére a
földjáradék fizetésére, a földtulajdon átalakulására kell gondolnunk, hanem
arra is, hogy nincs a magyar termelőszövetkezeti életnek, gazdálkodásának,
szervezeti rendszernek, tagsági viszonynak, vállalatiságnak olyan területe, ve-
tülete, amelyben ne ment volna végbe fokozatos fejlődés az egyszerűbbtől a
bonyolultabb, a differenciáltabb minőségek irányába .. .

Nemzetközileg is figyelemre méltóak azok a tapasztalatok, amelyeket a magyar
mezőgazdasági szövetkezeti mozgalom szerzett a fokozatosság elvének érvénye-
sítésében. Nem túlzás azt állítani, hogy a magyar mezőgazdaság sikereinek
egyik okát a fokozatosság elvének célszerű és alkotó alkalmazásában fceres-
hetjük.

Ami a szövetkezeti tulajdon fejlődését illeti, arról igen sokat vitatkozunk.
Ami vitathatatlan az, hogy: ez a tulajdonforma mint az elsősorban csoport-
szintű szocialista elsajátítási folyamat szövetkezeti megnyilvánulása, s mint a
kollektív érdekek és érdekviszonyok rendszere — helyes irányba fejlődik, s
egyre magasabb rendű minőséget, értékeket fejez ki. Ez a fejlődés is fokoza-
tos; kiemelkedő állomásai voltak például: a gépszerzési lehetőségek kezdetei,
majd a gépállomások gépeinek átadása, a saját szövetkezeti géppark megte-
remtése; a szövetkezeti földtulajdon kialakulása; de ilyen az önálló vállalati
gazdálkodás elemeinek, a vállalkozási lehetőségeknek a fokozatos fejlődése, a
tevékenységi kör bővülése; a belső és a külső érdekeltségi viszonyok fejlődése;
a tagsági viszony, az önkormányzat gazdagodása; a szövetkezeti tagok vagyoni
közreműködésének, általában a szövetkezet és a tagok vagyoni kapcsolatainak
az alakulása; a háztáji gazdaságok integrációja; a termelési rendszerek és tár-
sulások kialakulása, általában a szövetkezetek közötti, a szövetkezetek és az
állami vállalatok közötti együttműködési formák fejlődése stb.

A szövetkezeti tulajdon mint a csoportszintű elsajátítás szövetkezeti for-
mája olyan irányban fejlődik, hogy ebben az elsajátítási folyamatban egyre
több össznépi mozzanat jelenik meg, s benne egyre következetesebben jut ér-
vényre a kollektív érdekkel összhangba hozott társadalmi érdek.

A mezőgazdasági termelőszövetkezet sajátos vállalat: a közös és a háztáji
gazdálkodás (vállalkozás) dialektikus egysége. Napjainkban kölcsönös érdekek
alapján integrációs kapcsolatokká fejlődik az együttműködés a közös gazdasá-
gok és a háztáji gazdaságok között... (GYENIS JÁNOS)

Mezőváros,
tanya, termelőszövetkezet
A magyar vidék struktúrájában olyan határozott szerepet vállaló, viselő, me-
zővárost és tanyát semmi nem alakította, változtatta meg olyan alapvetően,
mint a szocialista agrárviszonyok kialakulása, megszilárdulása. Nem vitatható,
hogy a falvak és az uradalmi puszták agrárlakosságának életében is forradal-
mi változások álltak be az elmúlt három évtizedben. Azok hatása azonban ob-
jektíve elmarad az előbb említett mezővárosok, tanyák változásaitól. A magyar
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Alföld településviszonyaira, társadalmi és gazdasági arculatára korszakos je-
lentőségű következménye lett az életmód változásának, a munkahely és a la-
kóhely szétválásának, a régi, megszokott lakóhely, a tanya funkcionális váltá-
sának, majd felszámolásának. A bekövetkezett hatások és a formálódó új vo-
nások túlmutatnak az agrár-szférán, markáns nyomot hagynak nemcsak az or-
szág településföldrajzán, hanem művelődési, sőt demográfiai, valamint migrá-
ciós térképén, infrastruktúráján és más területen.

Itt, a magyar alföldön a földosztás, majd az emberöltőn belül a földegye-
sítés, a mezőgazdaság szövetkezeti átalakítása, tanyai emberek és városi —
vagy mezővárosi — parasztok százezreinek életét szó szerint is átformálta, for-
radalmi módon megváltoztatta. Másképpen és talán mélyrehatóbban mint kis-
és középfalvainkban, mint a Dunántúlon.

Végül is fokozatosan, az eltelt idő alatt, megváltozott a városok és a ta-
nyák, illetve a megszülető új falvak régi kapcsolati rendszere is.

A félszáz mezőváros (vagy annak tekinthető óriásfalu) és tanyakörzete
nem egyforma módon, nem azonos ütemben jutott el a kollektív gazdálkodás
igenléséhez. így az említett átalakulás is — szerencsére — mérhető különbsé-
geket mutat mind a szocialista átszervezés módjában, mind a szövetkezeti for-
mációkban. Az MSZMP agrárpolitikájának nagy vívmánya ez.

Érdemi különbségek voltak és vannak is a szocialista mezőgazdaság kiala-
kulásának rendjében, eredményében, de a változás általános érvényű, a társa-
dalmi-gazdasági haladás jelentős. A jövő ígérete is az, hogy az adottságokhoz
való alkalmazkodás, a valóság tisztelete továbbra is taratozéka legyen ennek
az útnak.

Ezeknek a jellegzetes települési formáknak a történetében lezárult egy ta-
nulságos, a kezdeményezésre, az önállóságra, vállalkozásra sok példát adó
időszak.

A szocialista agrárfejlődés és a mezővárosok
A városi rangot élvező mezővárosok nem szívesen vállalták ezt a „jelzős" vá-
rosi minősítést.

A mezővárosi állapotnak azonban voltak olyan tartozékai is, amelyek át-
értékelésre szorultak az új társadalmi viszonyok között. Ezt az átértékelést,
újraértékelést a szocialista átszervezés befejezése után lehetett elvégezni, he-
lyesebben: elkezdeni. Nemcsak a régi kategóriájú, úr- és parasztváros megkü-
lönböztetést kellett és lehetett felszámolni, hanem az újkeletű, „kulák-város"
megbélyegzést is. Valamennyit eltörölte a történelem.

A dogmatikus agrárpolitika terhei különösen nagyok voltak a mezőváro-
sokban és a tanyákon. A szocialista nagyüzemi gazdálkodás megszületését
mindez megelőzte a tanyás vidékeken, de sok gond kísérte kialakulását is. Itt
nemcsak a technika hiányzott — mint az ország más tájain is —, hanem a
nagyüzemi épületek, s főleg a tapasztalatok hiánya is.

Az új szövetkezetek egy-egy tanyai iskola közelében, minden infrastruk-
túra nélkül alakultak meg. A nagyüzemi fölényt kezdetben nem tudták fel-
mutatni a szántóföldi kultúrában sem, még kevésbé a kertészeti termelésben.
Ugyancsak Nagykőrösön volt olyan év — az 50-es évek legelején —, hogy a
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vetőmagot sem kapták meg aratáskor. A jó földeken — a voluntarista autar-
chiás gazdaságpolitikai előírásai alapján — gyapotot vetettek, s tudjuk: alig
arattak.

Mégis: ezeknek a szövetkezeteknek, az első szövetkezőknek elévülhetetlen
érdemei vannak a közös gazdálkodás megkezdésében. Nélkülük, tapasztalataik,
nélkül, lényegesen nehezebb lett volna az átszervezés befejezése, az MSZMP
agrár- és szövetkezetpolitikájának érvényesítése. Űtjuknak üzenete nemcsak
nekünk szól, van mondanivalójuk a fejlődő országok, tapasztalatainkat meg-
ismerni akaró valamennyi nép számára. Magunk részéről internacionalista kö-
telességünknek tekinthetjük ennek nyílt bemutatását, feltárását.

A 60-as évek fordulóján befejezett kollektivizálás során változatos, mére-
teiben és szerkezetében sokszínű, szövetkezeteket alakítottak a mezővárosok-
ban és körzeteikben.

Ma már hasonlóan az ország többi tájához, eltűnőben vannak az indulási
különbségek és a létező eltérések forrása inkább mai eredetű.

(ROMÁNY PÁL)

Az ötvenes—hatvanas évek fordulóján a négy város Túrkeve, Karcag, Kisúj-
szállás, Mezőtúr szövetkezetei új helyzetbe kerültek. Az ellenforradalmat és az
azt követő bomlási folyamatot viszonylag gyorsan kiheverték. Termelőszövet-
kezetek feloszlására, illetve kilépésekre itt is sor került, de a távozók több-
nyire nem lettek egyéni gazdálkodók, hanem inkább kisebb tsz-eket és tszcs-
ket alakítottak. 1959-ben, amikor a megyében a kollektivizálás befejező hul-
láma zajlott, a négy városban jobbára a kis szövetkezeti egységek egyesítése
volt a jellemző, nem az új közös gazdaságok létrejötte. Ennek eredményeként
kiemelkedően nagy területkoncentráció ment végbe. 1960 végére Karcagon 26
tsz és tszcs 5 közös gazdasággá, Túrkevén 18 szövetkezeti egység 3 nagyüzem-
mé egyesülése nyomán 8—12 ezer kh-s gazdaságok alakultak ki. (A tsz-ek át-
lagterülete akkor megyei szinten 2745 kh, országosan 1512 kh volt.)

A négy város nagyra nőtt termelőszövetkezetei eszköz- és szakemberellá-
tottság szempontjából az átlagosnál kedvezőbb helyzetben voltak. A gépesítés
terén is előbbre tartottak, mint az ország közös gazdaságainak többsége, sőt
a túrkevei Vörös Csillag tsz-ről 1959-ben már azt állapították meg — igaz,
nem kis túlzással —, hogy részéről „a maximális és komplex gépesítésre való
törekvés" tapasztalható. Egyes helyi szövetkezetekben a saját gépállomány
kialakításában is számottevő eredményeket értek el. A karcagi Lenin Tsz pl.
már 1958—59-ben saját gépeivel végezte a gépi munkák nagyobb részét.

A nagyüzemi méretek viszonylag korai kialakulása és a saját gépállomány
létrehozásában elért eredmények indokolták, hogy ezen a vidéken kezdődött
meg a szövetkezetek kettős gépesítésének felszámolása. Erre — mintegy más-
fél esztendős előkészítés után — 1961-től került sor.

Az 1959—61 között létrejött nagyszámú új termelőszövetkezet megerősí-
tése a gazdaságpolitikára és az ország erőforrásaira nagy terheket rótt. Ilyen
körülmények között az első négy szövetkezeti város korábbi kiemelt szerep-
körének fenntartása lehetetlen volt. Az előző években felgyülemlett ellent-
mondások — a gyors egyesülési folyamatból adódó elsődleges emberi, személyi
problémákkal súlyosbodva — felszínre kerültek. A nagymértékű eladósodás
káros következményei egyre inkább mutatkoztak, annál is inkább, mivel az
ötvenes évek elején a minőségre kevés gondot fordítva végrehajtott beruhá-
zásokkal létrehozott épületek egy része tönkrement, vagy nem felelt meg az
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állattenyésztés igényeinek. Ugyanakkor a gépállomások gépparkjának megvá-
sárlása is nagy terheket jelentett a közös gazdaságoknak, viszont az átvett
eszközök között jelentős arányt képviseltek az elavult, műszakilag leromlott
gépek, amelyeknek lecserélése hamarosan szükségessé vált. A halmozódó ne-
hézségek erőteljesen rányomták bélyegüket a négy város közös gazdaságainak
fejlődésére, sőt több szövetkezetnél válságos helyzetet idéztek elő, amit csak
nagy erőfeszítések árán tudtak legyőzni.

A szövetkezeti gazdálkodás megerősítése szempontjából — éppen a koráb-
bi időszakban bekövetkezett nagymértékű eladósodás miatt — az itteni szö-
vetkezetek életében igen nagy jelentőségű volt a közgazdasági környezetnek
a hatvanas évek második felében lezajlott változása, nem utolsósorban a hitel-
elengedések. A három túrkevei tsz-nek pl. 1966-ban 58,8 millió Ft tartozását
törölték. Ennek jelentőségét jól mutatja, hogy a Táncsics Tsz 17 775 000 Ft
hosszúlejáratú beruházási és középlejáratú forgóeszközhitelének 70%-át
(12 545 000 Ft-ot) engedtek el.

A hatvanas évek végére a kedvezőbbé váló feltételek lehetővé tették a
négy város termelőszövetkezetei számára, hogy úttörő szerepükből adódó ter-
heik nagyrészétől megszabaduljanak. Ehhez az agrárpolitika jelentős segítsége
mellett is a szövetkezeti tagság nagyon kemény, komoly nehézségeket is le-
győző munkájára volt szükség. (ÚRBAN LASZLÖ)

A nagyüzemi konszolidáció folyamata
Az agrárviszonyok forradalmi átalakulása új helyzetet teremtett, társadalmi-
lag összehasonlíthatatlanul kedvezőbbet a réginél. Kiemelem — specifikussá-
guk miatt — a következőket:

A földtulajdon és a háztulajdon területi egysége felbomlott, a lakott ta-
nyák létalapja a táblás gazdálkodás nyomán megszűnt. Százezrek választottak
új lakóhelyet, s nemcsak új munkahelyet, hanem más foglalkozást is.

A szórványban maradt tanyák többsége viszont szorosabban kapcsolódik
a városhoz mint régen, mind ellátási, mind foglalkoztatási tekintetben. Új tár-
sadalmi-gazdasági viszonyokat jelez a tanyán lakó ipari munkás. A tanyavi-
lág bomlási üteme lecsillapodott, miután radikálisan lecsökkent a számuk a
fekete földű vidékeken és rendeződött a jövőjük a Homokhátságon.

A nagyüzemi konszolidáció két vonatkozásban is erőteljes megtartó hatás-
sal van a tanyákra. Az egyik a szerződéses, specializált állattartás felkarolása.
Különösen a konjukturális baromfiexport, valamint a malacnevelés és a ser-
téshízlalás említhető. Ma már nem ritkaság 3—400 liba tanyai nevelése és hiz-
lalása. A másik, hasonló eredményű hatás a szövetkezeti — és újabban a
szakcsopcrti — szervezésű kertészeti termelés. Ez ugyancsak erősítő injekció-
kat jelent a tanyák továbbéléséhez.

Az agrárviszonyok forradalmi átalakulása után — az 50-es évek hosszú
stagnálását követően — mozgásba jött a mezőváros, kisebb részben a beköl-
tözés, de főleg a városi funkciók erőteljes kifejlődése által. A mezőgazdasági
nagyüzemek kiépítése előbb építőipart, majd ipart, élelmiszeripart és infra-
struktúrát követelt. Ahol a város ezt nem vette észre, ott a falu nyitott teret
ezeknek az igényeknek és megindult a gyors városiasodás útján.
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Tanulságos, hogy miután megerősödött városi jellegében egy-egy agrár-
város, azt követően visszafordul múltjához. Azaz: amit régen a mezőváros
adott vidékének, körzetének, most kéri, igényli — mai követelmények szerint
— régi vidékétől. Különösen jól mérhető ez a hajdú városoknál.

így fokozatosan elévül az a — formális geográfiához kötő — tétel, hogy
a mezőgazdaság nem városfejlesztő tényező. A jövedelmező mezőgazdaság, a
szakképzett, ipari módszerekkel dolgozó, valójában már nem paraszti mező-
gazdaság igenis város- és településfejlesztő tényező is. Megváltozik várhatóan
az alföldi városokról élő előítélet is.

Való igaz, a várost nem házai, falai, hanem lakóinak szelleme, városi
atmoszférája adja. Érthető, hogy a hajdan nagyhatárú városok keresőinek
körében napjainkban az agrárértelmiség feltűnő súlyt képvisel. A tanyaköz-
pontok, környező községek szempontjából persze nem egyértelműen kedvező
ez a „bennlakás", de vannak érveik a városi lakást választóknak is.

Témánk szempontjából most azt indokolt kiemelni, hogy a városokban
dolgozó, vagy ott lakó (hazajáró) agrárértelmiség — esetenként több százra
tehető a számuk egy-egy alföldi településen — érdeklődése, műveltségi orien-
tációja, építkezése, társadalmi élete, döntő lehet (más értelmiségi csoportokkal
együtt) mind a városi közösség, mind a város vonzásába tartozó agrárterme-
lés fejlesztését tekintve. Ha ehhez hozzávehető egy adott településen, valami-
lyen oktató, kutató műhely, egy termelési rendszerközpont, vagy más min-
dennapi feladatokon túllátó agrárszervezet, akkor már csak a jó felismerésen
és a célratörő szervezésen múlik az agrárvárosi haladás meggyorsítása.

Végül: A hajdani mezővárosok agrárnépességének lecsökkenése megala-
pozta — ahol „elébe tudtak menni" helyben ennek a változásnak — a városi
ipar és szolgáltatás méreteinek a bővítését. Ez sajnos gyakorta csak telephely,
legfeljebb gyáregység méreteket öltött, elaprózott, egymással sem kooperáló,
karakter nélküli iparfejlesztést hozott sok városnak.
Nagyra értékelhető a mezővárosoknak az a régi és megújult előnye, hogy
falaik között — általában — több mezőgazdasági nagyüzem, feldolgozó üzem
és növekvő mértékben — egyéb ipari, és nem ipari tevékenység egyidejűleg
megtalálható. Mindezek egymásra hatása serkentőleg hat a társadalmi-gazda-
sági fejlődésre, a város és vidéke kölcsönös kapcsolatának erősítésére.

Milyen előnyöket és kötelezettségeket hordoz az agrártermelés számára
egy mezővárosi jellegű településen az együttműködési lehetőség?

A termelési szerkezet koordinált formálását.
Ez inkább jólfelfogott közös érdek, különösen ha azonos kisegítő munka-

erő-állományra, vagy felvevő piacra építenek, számítanak a különböző gaz-
daságok.

A koordinált területfejlesztés, tanyarendezés, a közösen egyeztetett ház-
táji gyakorlat — hogy ne mondjam: háztáji politika — szintén jól megtérülő
sürgető befektetés.

Alapvetőnek tekintjük és csak közös erővel tarthatjuk megoldhatónak:
az erőteljes termelésfejlesztést, az adottságok legjobb hasznosítását. Az inno-
vációs szerepkör jórésze a mezőgazdasági nagyüzemekhez kötődik és — érthe-
tően — a mezővárosban formálódik. Sőt gyakran még nagyobb kört, járásnyi,
vagy több járásnyi terület üzemeit is átfogja. Akár egy termelési eljárásra,
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akár üzemek egy csoportjára terjed ki az innovációs érdeklődés, alapvető a
részletes és folyamatos, megújított ismeret, ami csak határozott munkameg-
osztás esetén érhető el. Ennek szervezeti keretei adottak, társadalmi keretei
sok helyen kitöltésre várnak.

A kooperációs kapcsolatok ismert formáin, pályáin túllépve a mezőváro-
sokban olyan új kapcsolatrendszerek, új társulási formációk is kialakulhatnak,
amelyek akár horizontális, akár vertikális irányba kiterjesztik a szervezett
gazdasági folyamat irányítottságát, hatását, önszabályozását. Ez „szektorközi"
is lehet, politikai, jogi akadályai elhárultak.

Az elmúlt években — főleg a termelési rendszerek által — számos agrár-
tevékenység decentralizálódott. Ennek kedvező hatását bárki felmérheti. Is-
mert ugyanakkor, hogy az agrártermelés több területén — különösen az áru-
alapok kezelésében, az árupályák alakításában, a bel- és külkereskedelemben
— található még indokolatlan centralizáció, kötöttség is...

A mezővárosok, a tanyák vidéke, az ország lakosságának e jelentős hánya-
da Magyarország általános fejlődésének sodrában él. Jogosan becsülheti agrár-
történetét, társadalmi-gazdasági viszonyait nemcsak hagyományai, hanem
mindinkább mai nemzedékei, korunk alkotásai által is. Történelmileg rövid
idő alatt behozta elmaradását, hatalmas utat tett meg. Eljutott, mint itt Túr-
keve is, nemcsak az igaerőtől a repülőgépes agrotechnikáig, hanem a pislákoló
petróleumégőktől a „szellem napvilágáig." (ROMÁNY PÁL)

A mezőgazdaság szocialista
átszervezése
Szolnok megyében
Szolnok megyében a negyvenes évek végén az állami mezőgazdasági üzemek
mellé egyre inkább felzárkóznak a termelőszövetkezetek. Megindul a nagy poli-
tikai harc hogy a kisárutermelő parasztságok eljussanak a szocialista mező-
gazdasági nagyüzemekig.

1945. szeptember 9-én Karcagon megalakult az első földművesszövetkezet,
amelyet még ugyanebben az évben 16 követett a megyében. Érdemes megemlí-
teni, hogy ezek nemcsak forgalmazással, hanem termeléssel is foglalkoztak.
Számuk 1946-ban már 66 volt, mintegy 10 ezer taggal, ami az országos ará-
nyokhoz képest magasnak számított. Ezt az összefogást a közös munkában rejlő
erő felismerése és megértése eredményezte.

A legelső mezőgazdasági termelőszövetkezetek 1948—50-ben alakultak a
megyében. Az 1951. év számunkra kiemelkedő jelentőségű esztendő: ekkor lett
— elsőnek az országban — Túrkeve termelőszövetkezeti város, majd rövidesen
követte Mezőtúr, Karcag, Kisújszállás. 1955-ben a megyében már 167 mező-
gazdasági termelőszövetkezet gazdálkodott és 127 volt a termelőszövetkezeti
csoportok száma.
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Főleg a volt agrárproletárok és az új földhöz juttatottak léptek a szövet-
kezés útjára. Elsősorban ők álltak ki a szövetkezeti gondolat mellett, ezért az
1953-as visszaesés nem volt nagymérvű, vagy inkább nem volt nagy jelentő-
ségű. Mindössze 26 termelőszövetkezeti csoport oszlott fel. 1955-ben azonban
már ismét 338 termelőszövetkezet és termelőszövetkezeti csoport működött.

Nem lenne reális azonban, ha az elért eredményeket kizárólagosan csak
a parasztság ösztönös, spontán tevékenységének tulajdonítanánk. A kommu-
nista párt kezdettől vallotta, hogy minél mélyebb átalakítást akarunk végre-
hajtani, annál inkább meg kell győzni az embereket, hogy tudatosan foglalja-
nak állást mellette. . .

Az 1956-os ellenforradalom azonban a megye mezőgazdaságában is érez-
tette romboló hatását. Az ellenséges agitáció következtében 124 termelőszövet-
kezet és 35 termelőszövetkezeti csoport oszlott fel, több mint 14 ezer taggal és
30 ezer hektárral csökkent a szocialista szektor területe. A megingás azonban
csak átmeneti volt. 1957—58-ban a politikai konszolidáció után a szervezeti és
gazdasági konszolidáció időszaka következett.

1957 végén már Szolnok megyében is mind erősebben bontakoztak ki a
mezőgazdaság kollektivizálása gyorsabb lehetőségének körvonalai, érlelődtek
az átszervezés politikai feltételei. Az agrárproletárokat a konszolidációval pár-
huzamosan ismét magunk mellé állítottuk, ezzel egyidőben azonban a párt nem
hagyta figyelmen kívül a módosabb parasztok sorsának alakulását sem. Politi-
kánkban elvi követelmény volt, hogy ők maguk győződjenek meg kisparaszti
termelési módjuk tarthatatlanságáról.

Ezen a felismerésen alapult pártunknak az az álláspontja, hogy a módo-
sabb parasztoknak is lehetőséget kell adni a termelőszövetkezetekbe történő
belépésre, természetesen meghatározott korlátokat szabva a vezetésbe való
bekerülésük elé (pl. két évig nem tölthetnek be vezető funkciót). Ma már egy-
értelmű, hogy ez nem fékezte, inkább elősegítette a termelőszövetkezetek meg-
erősödését, fokozta irántuk a bizalmat.

Szolnok megyében 1958 elején „mozdult meg a föld." A megyei pártbizott-
ság, a megyei tanács és a Hazafias Népfront megyei bizottságának 1958. feb-
ruár 21—22-i együttes ülésén a testületek megállapították, hogy a mezőgazda-
ság szocialista átszervezésének Szolnok megyében megértek a politikai feltételei
és az átszervezés volt a mezőgazdasági termelés növelésének egyik legfőbb esz-
köze.

Ez a tanácskozás volt az előkészítője annak a nagyszabású munkának,
amely az 1959. január 26-i megyei pártaktivával indult és a körültekintő elő-
készítés és a felelősséggel végzett meggyőzés eredményeként néhány hónap
leforgása alatt befejeződött az átszervezés, a termőterület 95%-a került kollek-
tív művelés alá.

A viszonylag gyors átszervezési folyamat előfeltételeit a következőkben
látjuk:

a) 1951-ben Szolnok megyében 11 906 szegényparaszt párttag volt, és közülük
834-en termelőszövetkezeti tagok. Ez a termelőszövetkezetekben dolgozók
27%-át jelentette. Ezek a földosztással tulajdonossá vált agrárproletárok
szemléletükben nem váltak kispolgári felfogásúvá.

b) A jelentős állami támogatás nemcsak anyagilag erősítette a fiatal termelő-
szövetkezeteket, hanem alkalmas személyek falura küldésével viszonylag
gyorsan megtérülő szellemi és politikai befektetés is volt.

39



c) A termelőszövetkezeti mozgalom korai és gyors térhódítása természetesen
együtt járt a közös vagyon gyarapodásával, aminek hatalmas közösség-
összetartó ereje volt. A gondolkodásunkban is mindinkább felerősödött az
„együtt" és a „mi" érzése.

d) A megye üzemeivel, munkásaival kialakult folyamatos, élő együttműködés,
kölcsönös segítségnyújtás politikai erővé vált. A munkások magatartása,
segítőkészsége, példája elősegítette a termelőszövetkezeti dolgozók szemlé-
letében a szocialista elemek erősödését, a közös akciók pedig a munkás-
paraszt szövetség új alapjainak kibontakozását.
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének a ténye azonban csak a kez-

detet jelentette, hiszen a nagyüzemi szocialista mezőgazdaság kialakítása jóval
bonyolultabb, összetettebb feladat, mint maga az átszervezés volt.

A szocializmus alapjainak lerakása a különböző paraszti rétegeket eltérően
érintette. A szegényparasztságnak az igények mind teljesebb kielégítését hozta.
A középparasztság a bevitt vagyontárgyak után a közös gazdaságtól földjára-
dékot kap, s egyben lehetőséget arra, hogy a korábbinál kulturáltabban éljen.
A módosabb parasztgazdaságok az átalakulásban teljesen felszámolódtak, de
egyben lehetőség is nyílt számukra, hogy a mezőgazdaságban végzett munká-
juk után megélhessenek. A létbiztonság növekedése — a kezdeti gyanakvás
mellett is — valamennyi paraszti rétegnél nyugodt légkört és a termelőszövet-
kezetek folyamatos tudati és érzelmi elfogadását eredményezte.

Persze ezek a különbségek nem homályosíthatják el mindazt a támogatást,
amelyet szocialista államunk a parasztságnak, mint társadalmunk egyik alap-
vető osztályának nyújtott szociális, kulturális, és egészségügyi téren egyaránt.
Most végső soron ezek határozzák meg a munkás-paraszt szövetség alapvető
tartalmát, célját és a nemzeti egység további kibontakozását. A mezőgazdaság
szocialista átszervezésével indult meg az érdekek valódi közeledése, amelyek
ma már szinte teljesen egybeesnek a munkásosztály érdekeivel, s a mind szé-
lesebbé és erősebbé váló nemzeti egység alapját képezik.

A hatvanas években a mezőgazdaságban kialakult szocialista viszonyok
meghatározó jellegű vonásai napjainkra megszilárdultak, fejlődésük azonban
még korántsem fejeződött be. (ANDRIKÓ MIKLÖS)

Kollektivizálás Túrkevén
Túrkevén 1945. október 21-én alakult meg a Földműves Szövetkezet 271 tag-
gal. Kezdettől fogva segítette a társasművelésre összefogott emberek munkáját,
géppel, vetőmaggal. Már 1947-ben létrejött egy 140 holdas rizstermelő csoport
58 taggal (Kossuth csoport), amely 1948-ban már több száz holdon gazdálko-
dott. Ez volt az első társulás, amely a termelésre jött létre, túlment az értéke-
sítési tevékenységen.

Már 1948 elején, de az emlékezetes kecskeméti beszéd után Túrkevén még
nagyobb lendületet vett a szövetkezés gyakorlata.

A szövetkezők között elsősorban 19-es veteránok, éltesebb férfiak, volt
hadifoglyok, földnélküliek és földhöz juttatottak voltak, akik a szövetkezésben
látták a jövőt, tudták, hogy egyedül nem boldogulnak, kevés eszközeik össze-
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hangoltabb felhasználásával viszont versenyre kelhetnek az egyéniekkel. 1949
áprilisában egyesült a Vörös Csillag, a Dózsa és a Rákóczi tszcs 73 fővel és
360 kh földterületen Vörös Csillag néven, amely mindvégig meghatározó poli-
tikai, mozgalmi erővel rendelkezett a városon belül, de az átszervezés idősza-
kában országosan is.

A kampányszerű szövetkezeti szervezés tovább folyt. 1949 augusztusában
alakult meg a Táncsics 13 taggal 150 kh földön, de már az őszi felülvizsgálat
során 39 tagja és 327 kh földje volt. 1949. év őszén tagosítást hajtottak végre
a két szövetkezet javára, a belépéseket ez is serkentette.

A Vörös Csillag is megszaporodott, 94 tagja és 634 kh földje volt már
ősszel, s a megye egyik legnagyob gazdasága lett.

Komoly segítséget jelentett a kibontakozó mozgalom számára, hogy 1950
II. negyedévében Túrkevén létrehozták a Gépállomást, és az alapvető termelési
gondok megoldására biztonságosabban számolhattak. A Vörös Csillag és a
Táncsics Tsz a rendelkezésére bocsátott juttatott épületeket birtokba vette, és
megkezdődött a sertés- és szarvasmarha-tenyésztés megalapozása.

1950 elején megalakult a Harcos (később Búzakalász) Tszcs 17 taggal és 176
kh földdel, de ekkor a másik két bázisszövetkezet már önálló termelőszövet-
kezetként működött.

1950 őszén már 1010 tagja és 6450 kh földterülete volt a három tsz-nek
és 2 tszcs-nek. Sőt, november 7-e után már a földterület 26%-a volt közös,
illetve társadalmi tulajdonban.

1951. január 16-án megkérdezték a megye első számú vezetői a túrkevei
vezetőket, „lehetséges-e az, hogy 1951. február 25-re, az MDP II. konresszusá-
nak napjára Túrkevét legalább 70%-ban termelőszövetkezeti várossá fejlesz-
szük"? Ezt természetesen vállalták a helyi vezetők még fegyelmi terhe mellett
is. Ez igen bátor vállalkozás volt még akkor is, ha Túrkeve vezetői már ren-
delkeztek megfelelő gyakorlati módszerekkel, ismerték a körülményeket, a
rendelkezésükre álló eszközöket, az embereket. A sokoldalú szervező munka
minden területen 1951. január 21-én megindult és viharos gyorsasággal jöttek
létre a szövetkezetek. Jó hatást váltott ki, amikor a Rákosi Mátyás által ígért
traktorok, kombájnok megérkeztek, és a piactéren demonstrálták az erőt. Vé-
gül is a tervet teljesítette a város, 1951. február 18-án öt önálló termelőszövet-
kezet, 1 III. típusú és 4 I. típusú tszcs-je 3546 családdal, 4992 taggal és 24 423
kh területtel rendelkezett. így lett első termelőszövetkezeti város Túrkeve,
ahol külön jelentőséget kell tulajdonítani az elsőségnek, külön a termelőszövet-
kezetiségnek. A sikerben szerepet játszott a hatalom, a politikai módszerek,
eszközök összessége, de döntő hatást a meggyőzésből, elhivatottságból fakadó
agitációs munka váltotta ki.

Létrejöttek a nagyüzemi keretek, de sem személyi, szellemi, anyagi, tech-
nikai szervezési, feltételek nem álltak rendelkezésre, hogy a nagyüzemi mére-
teknek meg tudtak volna felelni, hogy a termőföldnek jobb gazdái tudtak
volna lenni, mint elődeik, magasabb termelési eredményeket tudtak volna
elérni a szövetkezetek . . .

Mindezt betetőzték azok a nehézségek és gondok, amelyek az MDP hibás
agrárpolitikájának következtében Túrkevét is erősen sújtották.

Mindezek ellenére a keviek nem vesztették hitüket. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint az, hogy az 1956-os események következtében Túrkevén egyetlen
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termelőszövetkezet sem szűnt meg, noha jelentős kilépésekre került sor. Jel-
lemző volt viszont, hogy a kilépők új szövetkezetet — Zöld Mező, Üj Élet —
és termelőszövetkezeti csoportokat hoztak létre, és nem az egyéni gazdálkodás
útját választották. Ez igazolta, hogy a szövetkezeti tagság megszokta, magáévá
tette a közös gazdálkodást, a közösen végzett tevékenységet, ahol az emberi
jogok és kötelességekhez való viszony alapja a munka, amelyen keresztül min-
den ember egyre biztosabb megélhetéshez jutott. Ez mutatta az emberek szem-
léletének pozitív változását, annak formálásában résztvevő pártmunkások és
alapítók eredményes munkáját.

Az ellenforradalom után mint az egész országban, úgy Túrkevén is jó
hatást váltottak ki a párt agrártézisei nyomán született intézkedések (megszűnt
a beszogáltatás, megindult a szerződéses termeltetés stb.). Erősödtek a bázis-
szövetkezetek, mind többen léptek vissza az anyaszövetkezetbe. A termelőszö-
vetkezeti csoportok — az MTVB 69/1959. sz. jóváhagyó határozata alapján —
ahhoz a termelőszövetkezethez csatlakoztak, amelyiket választották, a Búzaka-
lászhoz csatlakozott az Új Élet és a Zöld Mező, végül is 1959 elején Túrkevén
véglegesen megtörtént a mezőgazdaság szocialista átszervezése.

Ez az út nem volt sima és zökkenőmentes. Azért, hogy a célokhoz vezető
úton voltak éles helyzetek, elveket sértő magatartások, módszerek, a törvények
és a hatalmi eszközök alkalmazásában vitathatatlan túlzások, — amelyek nél-
kül is győzelemre jutott volna ügyünk — az elért eredményeinket, annak
nagyságát, jelentőségét, a jövő felé vezető utat egy pillanatig sem teheti vitat-
hatóvá. A kitaposott út és a szerzett tapasztalatok nélkül ma nem tartanánk
ott, ahol tartunk. (SZEGŐ LÁSZLÓ)

Együttműködési formák és hatásuk
a szövetkezetek fejlődésére
Az 1962—1967 közötti évek fő jellemzője, hogy kialakultak a középnagyságú
üzemek (5000 kh körüliek), ami a közös vagyon növekedésében számszerűen
is jól mérhető 1966—1968-tól pedig fokozatosan a korszerű nagyüzemi termelés
válik uralkodóvá. Megteremtődnek és általánossá válnak a vállalatszerű, önálló
gazdálkodás, a komplex gépi művelés, valamint többségében az ipari viszo-
nyokhoz hasonló munkakörülmények létrehozásának feltételei.

Ma Szolnok megyében a mindinkább iparszerűen termelő 58 mezőgazda-
sági termelőszövetkezetben, 1 halászati szövetkezetben, 8 állami gazdaságban
és 1 erdőgazdaságban dolgozik az aktív keresők közel egynegyede, 58 ezer em-
ber. Ennek népgazdasági súlya és szerepe mellett politikai jelentősége is van,
hiszen a politikánk alapja volt és marad a munkás-paraszt szövetség.

Az említettek elindították a belső átalakulást, amelynek folyamata ma is
élénk. A közös vagyon további gyarapítása és erősítése, a termelés hatékony-
ságának, a változó és nehezedő körülményekhez történő rugalmas alkalmazko-
dóképesség fejlesztése az előrelépés egyik kulcskérdése. Mindezek sürgetően
vetik fel a mezőgazdaságban dolgozók tudatformálásának követelményét. Az
osztálytudat megalapozásán túl különösen a szocialista erkölcs normáinak, a
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munkához és a közösséghez való viszonynak a fejlesztése kerül előtérbe. A szö-
vetkezeti demokrácia tökéletesítése, szélesítése, a kollektív tulajdonosi jogok
gyakorlásának fontos eszköze. A mezőgazdaságban is következetesen érvénye-
síteni kell a szocialista elosztás elvét. Ezzel is erősíthetjük, hogy a szocialista
mezőgazdaság javuló színvonalon tudja betölteni fontos népgazdasági szerepét.
Az elmondottak — ha vázlatosan is — mutatják, hogy Szolnok megye mező-
gazdasága az elmúlt években dinamikusan fejlődött. Erre a folyamatra ked-
vező hatással volt, hogy 1972-ben megkezdődött és 1975-re gyakorlatilag befe-
jeződött a termelőszövetkezetek területi koncentrációja. Kialakult a gazdasá-
gok 7 ezer hektár körüli — a mi viszonyaink között optimálisnak tekinthető
— területe. Ez teszi lehetővé a nagy teljesítményű gépek gazdaságosabb hasz-
nálatát, s a korszerű melioráció és növényvédelem alkalmazását.

A gazdaságok a termelés bővítését csökkenő munkaerővel, a termelékeny-
ség folyamatos növelésével valósítják meg. 1976-ban egy mezőgazdasági foglal-
koztatottra 214 ezer forint, 1980-ban pedig már 294 ezer forint termelési érték
jutott. Része van ebben annak is, hogy a munkaerő szakmai összetétele minő-
ségileg megváltozott. A szakmunkások aránya öt év alatt 30%-ról 40%-ra
emelkedett. A felsőfokú végzettségű szakemberek aránya 27,5%-kal nőtt (380
fő). Ezzel átlagos létszámuk üzemenként meghaladja a 26 főt.

Ma már termelőszövetkezeti gazdaságaink jelentős közös vagyonnal, álló-
és forgóeszközzel rendelkeznek. Állóeszközeik értéke meghaladja a 14 milliárd,
a forgóeszközöké a 6 milliárd forintot. Évente 1,2—1,4 milliárd forintot fordí-
tanak az eszközállomány fenntartására és fejlesztésére.

Az összességében kedvező kép ellenére természetesen számos fogyatékos-
ságot, gondot is ismerünk. Vannak még vagy az adottságok, vagy az ahhoz
való alkalmazkodás hiánya miatt elmaradó, alacsony színvonalat mutató ter-
melőszövetkezeteink. A népgazdaság és a szövetkezeti érdekek egyezősége elle-
nére is előfordul a lehetőségek kihasználatlansága, vezetési, gazdálkodási hiá-
nyosság. Erre vall az indokoltnál erőteljesebb differenciáltság is.

Az említett gondok ellenére tapasztalataink azt mutatják, hogy a termelő-
szövetkezetekben a gyorsabb továbblépés feltételei adottak. A vezetőkre, a ter-
melőszövetkezeti pártszervezetekre vár a nem könnyű, de annál fontosabb és
megtisztelő feladat: olyan irányba formálják a mezőgazdasági dolgozók szem-
léletét, hogy azok értelmileg, érzelmileg és tetteikben egyaránt azonosuljanak
a megoldásra váró teendőinkkel. (ANDRIKÓ MIKLÓS)

Jól tudjuk, hogy a tőkésországokban kialakított mezőgazdasági integráció, a
falu, a mezőgazdaság funkcióinak elszegényesedését, a farmer bedolgozóvá
válását jelenti. Joggal álítható szembe ezzel, hogy a szocialista agrárintegráció
a mezőgazdasági — falusi — tevékenységet szélesítő, a mezőgazdasági életet
stabilizáló tényező. (ROMÁNY PÁL)

Ezen a bázison fejlődött, szélesedett Szolnok megyében a mezőgazdasági
integráció.

A mezőgazdaságban kibontakozott — és a szerződéses kapcsolatnál széle-
sebb — együttműködések jelenleg a gazdasági társulások valamelyik kategó-
riájában érvényesülnek.
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Szolnok megyében 4 jogi személyiséggel rendelkező és 28 jogi személyiség-
nélküli gazdasági társulás működik. Nem igen van megyénkben olyan tsz és
ÁG, amelyik ne lenne gesztora, vagy tagja legalább egy társulásnak. Nem ritka
eset, hogy egy gazdaság 3—4, sőt több társulásnak is tagja. így megállapíthat-
juk, hogy a gazdasági társulások — különösen az 1978. évi 4. tvr. megalkotása
óta — mint a vállalati gazdálkodás továbbfejlesztésének útja általánossá vált.
Ezt igazolják az országos adatok is. Jelenleg a MÉM tárca felügyelete alá tar-
tozó ágazatokban 155 közös vállalat, 2 egyesülés és 3 korlátolt felelősségű tár-
saság működik. Közülük 13 országos jelentőségű besorolást kapott. Ezen túl
512 gazdasági, 4 külkereskedelmi és 2 kutatás-fejlesztési termelési társaság
szerepel a nyilvántartásban. A társulások zöme tsz-ek együttműködésével jött
létre, az alapító tagoknak mintegy 10 százaléka állami vállalat.

A megyében működő társulások tevékenységi köre változatos: a mező-
gazdaság és élelmiszeripar mellett más termelő, szolgáltató ágazatokban is
működnek.

A társulásokat — a sokirányú tevékenységet általánosítva — az alábbi
kategóriákba sorolhatjuk:
a) A mezőgazdasági termelést szervező, koordináló termelési rendszerek, ame-

lyek tevékenysége egy vagy több ágazatra terjed ki. Általában nagy lét-
számú, megyehatárokat meghaladó társaságok.

b) Élelmiszeripari, feldolgozó gazdasági társulások. Megyénkben az a jellemző,
hogy néhány üzem összefogásával kis- vagy középüzemi méretben főleg
helyi ellátás céljából tevékenykednek.

c) Szolgáltató tevékenységet folytató gazdasági társulások.
d) Egyéb tevékenységet folytató társulások, amelyek kereskedelemmel, ipari

termeléssel, műszaki tervezéssel stb. foglalkoznak.
A hetvenes évek elején a tudományos kutatás és műszaki fejlesztés, a

nagyüzemi méretek kialakulása az üzemi vezetés színvonalának emelkedése,
valamint az ipari eredetű anyagok és eszközök nagymérvű alkalmazása elindí-
totta a mezőgazdaság iparszerű termelését. Mindez a munkamegosztás, a ter-
melési rendszereket alakította ki. Fejlődésük 1974-től vált dinamikussá.

Megyénkben 5 megyei központi termelési rendszer működik. A kukorica,
napraforgó, cukorrépa és rizs termelésének integrálásában jelentős szerepe van
a Nádudvari KITE-nek. Állattenyésztés és kertészet integrálásában több me-
gyén kívüli — kisebb-nagyobb — rendszer bedolgozik a megye gazdaságaiba.

A termékértékesítés és -feldolgozás szervezése az utóbbi időben egyre
jelentősebbé válik, ami jelzi a rendszerek vertikális irányú kibontakozását is.

A mezőgazdaságban és az élelmiszeripar területén kialakult integrációs
folyamatok jól segítették ágazataink termelésének tervszerű fejlesztését, a ha-
tékonyság növelését, az üzem- és munkaszervezés korszerűsítését, a termékek
minőségének javítását, a lakosság élelmiszerellátását, exportértékesítési ter-
veink teljesítését.

Hazánkban — így Szolnok megyében is — a tsz-egyesülések és az állami
gazdaságok öszevonása biztosítja a nagyüzemi gazdálkodás feltételeit. A kiala-
kult üzemi méretek alkalmasak a jelenlegi technika befogadására, ezért újabb
tsz-egyesülésekkel csak egyedi esetekben számolunk.
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Elméletileg megalapozott az a politikai állásfoglalás, és gyakorlat, hogy
hazánkban a termelés alapegysége továbbra is a termelőszövetkezet, állami
gazdaság, illetve az állami vállalat marad. Alapvető feladatunknak tartjuk
azonban az állami szektor és a szövetkezetek együttműködésének erősítését.

Az integrációs formák közül legfontosabbnak a gazdasági társulások külön-
böző formáit, illetve a termelési rendszereket tartjuk. Elismerjük — és mun-
kánkat ennek megfelelően végezzük —, hogy a termelési rendszerek nem köz-
igazgatás-határozatok. Ugyanakkor helytelenítem az egész országra kiterjedt
rendszer-szervezetet, létjogosultságát látom a rendszerek közötti együttműkö-
désnek, munkamegosztásnak.

Támogatjuk és szorgalmazzuk termelési rendszerek ágazattársításra és ver-
tikum több szakaszának kiépítésére irányuló kezdeményezését. A továbbfej-
lődésnek egyik fontos útja a termelési körzetek kialakítása. Agrárökológiai
potenciált figyelembe véve — a meglevő élelmiszeriparra — az újabb élelmi-
szeripari létesítményeket pedig ezek figyelembevételével kell telepíteni...
(BERECZKI LAJOS)

A háztáji és kisegítő gazdaságok
szerepe a mezőgazdasági
termelésben
A mezőgazdaság szocialista átszervezésének eredményeképpen a mezőgazdasági
termelés értékének több mint 60 százalékát az 1960-as évek elejétől a mező-
gazdasági nagyüzemek állítják elő.

A mezőgazdaság fejlődése az elmúlt két évtized alatt sajátos módon ala-
kult. Az ország mezőgazdasági területének túlnyomó részén korszerű módszer-
rel termelő nagyüzemek árnyékában megerősödött a kistermelés is. Közöttük
— döntő részben a gépesíthetőség, de részben a tradíciók hatására is — jelleg-
zetes munkamegosztás alakult ki, aminek eredményeként a nagyüzemek állít-
ják elő korszerű módszerekkel a gépekkel termelhető terméket, míg a háztáji
és kisegítő gazdaságokban a jelentős kézimunka igényű kertészeti kultúrák és
az állatenyésztés dominál.

A nagyüzemek termelték meg az ország kenyérgabonáját, az ipari növé-
nyeket, a takarmányok nagy részét. Ők tartják a szarvasmarha- és juhállo-
mány nagyobb hányadát. Ezzel szemben a háztáji és kisegítő gazdaságok adták
a zöldség, a gyümölcs, a sertés- és baromfihús termelés mintegy felét. Tőlük
került ki az egyes gyümölcs- és zöldségfélék, a vágónyúl, a galamb és a méz
termelés szinte teljes egésze.

A mezőgazdasági kistermelés a társadalom széles rétegét öleli fel. A mint-
egy 1,5 millió kistermelő háztartásában közel 4,5 millió ember él. Ha hozzájuk
számítjuk a hétvégi üdülőkben, hobbi-kertekben végzett kistermelést is, joggal
mondhatjuk, hogy társadalmunknak több mint fele veszi ki részét a mezőgaz-
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dasági kistermelésből, amivel jelentős értéket állítanak elő. 1980-ban az elő-
zetes adatok aapján, folyóáron számítva közel 70 milliárd forint bruttó terme-
lési értékét.

A kistermelés különböző mértékben növeli a háztáji és kisegítő gazdaságok
jövedelmét, ezt a jövedelmet azonban jelentős munkával állítják elő. 1972-ben
a kistermelésre 2,7 milliárd munkaórát használtak fel, ami több mint egymillió
ember egész évi hivatalos munkaideje. Ugyanakkor a kistermelők — az egyéb,
úgynevezett második gazdaságból származó jövedelmek többségével szemben
— az állam által megállapított adót is fizetik.

A Magyar Szocialista Munkáspárt szövetségi politikájának megfelelően,
a munkásosztályhoz és a szövetkezeti parasztsághoz tartozók jövedelme évek
óta azonos szinten van. A falusi lakosság jelenlegi életszínvonalának csak
kisebb részét biztosítja a mezőgazdasági kistermelésből származó jövedelem,
jövedelmének meghatározó részét a falusi lakosság is a bányászatban, az ipar-
ban, a mezőgazdasági nagyüzemekben és az anyagi termelés egyéb ágaiban,
valamint a nem anyagi ágazatokban állítja elő...

A kistermelés fejlődésének főbb tendenciái
A kistermelés várható alakulásának értékelésénél az erre vonatkozó döntések,
intézkedések meghozatalakor figyelembe kell venni, hogy

1. a háztáji és kisegítő gazdaságok termelése a népgazdaság számára nél-
külözhetetlen ;

2. a háztáji és kisegítő gazdaságok rendelkeznek a kistermeléshez szükséges
munkaidővel és termelési tapasztalatokkal.
A háztáji és kisegítő gazdaságok termelésének kiesése esetén, annak pót-

lására a nagyüzemekben olyan jelentős pénzösszegekre lenne szükség, melyek
nem állnak a népgazdaság rendelkezésére. Egyes számítások szerint ez az ösz-
szeg meghaladná a nagyüzemek két ötéves tervciklusban kapott beruházásai-
nak öszegét.

A lakosság ellátásában és a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek
kivitelénél döntő termékek előállításában nem szabad, hogy a kistermelés túl-
súlyban legyen a nagyüzemekkel szemben. A kistermelés azonnal reagál a
piac és a jövedelmezőség változásaira, és ez a fontos termékeknél is jelentős
termelési bizonytalansággal járhat.

Az elmúlt években a saját fogyasztásra történő termeléssel szemben jelen-
tős mértékű volt a kistermelésben is a termelés szakosodása. Néhány termék
előállítása egész vidékekre vált jellemzővé, ami feltétlenül kedvező a felvásár-
lásnál, növeli a kistermelés jövedelmezőségét, csökkenti kézimunkaigényét, ren-
tábilissá teszi az épület- és kisgépberuházásokat. Az önellátás csökkenése azon-
ban néhány esetben váratlanul érte a falusi kiskereskedelmet. Az ingázók
néhány helyen már nemcsak a kenyeret, de még a zöldséget és a gyümölcsöt
is a városból viszik haza a faluba, sőt a tanyákra is.

Növeli a specializálódásból adódó gondokat, ha a kistermelők ugyanarra a
termékre specializálódnak, mint a nagyüzemek mert ez a munkacsúcsok idején,
elsősorban az őszi betakarításkor, elvonja a nagyüzemtől a munkaerőt, sőt, sok
esetben még a nagyüzemek szállító kapacitását is.
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A nagyüzemek és a kistermelés összhangja jól kooperált, és az áfész-ek
vagy a nagyüzemek által szervezett termeltetéssel oldható meg. A szervezett
termeltetés érdekében azonban még nagyon sok a tennivaló.

A kistermelés szervezett formában történő összefogása nem nélkülözheti
a népgazdasági igényekkel való szerves összhang megvalósítását. Nagyobb ter-
melést csak akkor lehet várni ettől a szektortól, ha a termelés feltételeit a kor-
szerű növény- és állatfajtákat, az időben beszerezhető anyagokat, a kisterme-
lésben alkalmazható gépeket is szervezetten biztosítják. Egy-egy ágazat fej-
lesztésében a kistermelést összefogó szervnek a pénzintézetek közreműködésé-
vel, hitelekkel is segítenie kell a háztáji és kisegítő gazdaságokat.

A kistermelés szintjének növekedése óhatatlanul egyenlőtlen módon fog
végbemenni. A több munkaerővel, termelőeszközzel és anyagi tartalékkal ren-
delkező gazdaságokban a termelés növelésének feltételei lényegesen jobbak.
nagyobb lehetőségük van specializálódni, és jobban növelhetik árutermelésüket,
így szinte elkerülhetetlen a kistermelésben résztvevő gazdaságokon belül a
további jövedelem-differenciálódás.

Szervezett termeltetés esetén a kistermelés nemcsak biztonságosabbá és
hatékonyabbá válik, de mód nyílik a kellő mértékű és igazságos elvonásra is.

A kistermelők életkor szerinti összetétele jelzi, hogy mintegy 10—15 év
múlva termelésük volumene egyre fokozottabb mértékben fog csökkenni. A
fejlesztésre, szinten tartásra vonatkozó intézkedések ezt a folyamatot lelassít-
hatják, de a termelés csökkenése csak komplex falusi politikával látszik meg-
állíthatónak.

Meg kell oldani, hogy a fiatalabb korosztályok a jelenleginél jóval nagyobb
mértékben vegyék ki részüket a kistermelésből. A falun élő fiatalok a család-
alapítás, házépítés költségeit nagy részt a kistermelésből állíthatják elő. Ehhez
azonban kellő hitelekkel és megfelelő technikával kell őket ellátni. Nem vár-
ható el, hogy a munkahelyén esetenként a legmodernebb technikával dolgozó
fiatal a kistermelést nagyapja színvonalán folytassa. Tekintetbe véve a terme-
lési kockázatot és a sok esetben jelentős összegű beruházást is, termelésüknek
olyan jövedelmezőséget kell biztosítani, amely meghaladja a környezetükben
kialakult ár- és bérviszonyokat.

Ahhoz, hogy a fiatalok vállalják a falusi, tanyasi életet, meg kell változ-
tatni az infrastruktúrával kapcsolatosan kialakult nézeteket. A lehető legna-
gyobb mértékben kell biztosítani a kistermelésben döntő kisközségek és a
tanyavilág infrastruktúráját, esetleg a nagyobb települések rovására is. Meg-
felelő utakat, vizet, villanyt és a jelenleginél jóval sűrűbb közúti közlekedést
kell biztosítani. A jelenleginél magasabbra kell emelni a kereskedelmi, vala-
mint a kulturális ellátást.

Ezeknek a gazdaságtalannak tűnő infrastruktúráknak a megteremtése véle-
ményem szerint még mindig gazdaságosabb, mint ha a fiatalok elhagyják a
kis községeket, a tanyákat, és a városokba, a városias településekre költöznek,
ahol őket lényegesen drágább közművek, helyi közlekedés stb. A költségek
számításánál természetesen azt is figyelembe kell venni, hogy a városba köl-
töző falusi fiatalok egyúttal távol kerülnek a kistermelés lehetőségétől is, és
az eddig termelők, vagy legalábbis perspektívájukban termelőnek számíthatók
a városokban már csak mint fogyasztók jelentkeznek. Közvetlen érdekét is
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szolgálja azzal a város, ha ellátási-értékesítési láncolatába fűzi — nagyüzemei
által — a mezőgazdasági kistermelést.

A falvak életére rendkívül nagy hatást gyakorol a szövetkezeteknek az a
tevékenysége, melyet a mezőgazdasági kistermelés, elsősorban a háztáji gazda-
ságok irányában folytat; az a sajátos kapcsolatrendszer, melyet rajtuk keresz-
tül teremt meg és juttat érvényre a falvakban élő különböző embercsopor-
tokkal.

A szövetkezet és a háztáji egysége
A szövetkezet lényegéhez tartozik a közös és a háztáji egysége.

Ennek több irányú következményei vannak, mind a szövetkezetekre, mind
a szövetkezetek és a falvak lakóinak kapcsolatára.

1. A szövetkezet a szocialista nagyüzem irányítása alá vonja, részben ma-
gába integrálja a háztáji gazdaságokat. Ez az a pont, ahol vitába szállnék
Juhász Pál véleményével. Természetesen szerintem nem ,,a maga totalitásá-
ban" integrálja a nagyüzem a háztáji gazdaságokat, de az a kapcsolatrendszer,
ami kialakult közöttük, nemcsak a kereskedelem területén érvényesül, hanem
— egyre szélesedő és bővülő mértékben — a termelés területén is; az integrá-
ciónak az a három ismérve, melyet Juhász Pál említett (az összehangolt, a ter-
melési együttműködésben stabillá váló tevékenység stb.) éppen ennek a kap-
csolatrendszernek a jellemzői. Ami pedig azt a feltevést illeti, hogy a szövetke-
zet „nem alkalmas" az integrálás feladatának ellátására, mert nem érdeke a
háztáji gazdaságok fejlődése, illetve a velük való kooperáció: nincs lehetőség
arra, hogy most kitérjünk a szövetkezeti tulajdon sajátosságainak vizsgálatára;
de annyit e nélkül is leszögezhetünk, hogy a csoport és egyéni érdeknek sajá-
tos kapcsolatrendszere jellemzi és ennek keretében érvényesül a közös gazdaság
és a háztáji gazdaságok egysége is. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy egyre
nő azoknak a szövetkezeteknek a száma, amelyen önálló üzemágként kezelik
a háztáji gazdaságokat, illetve a velük integrált termelési folyamatok szerve-
zését, sőt, ennek irányítására felsőfokú végzettségű szakembereket állítanak be.

Ezzel egyrészt összetetté teszi a szövetkezetekre jellemző viszonyokat, más-
részt fokozottabb hatást gyakorol a háztáji gazdaságokra, a bennük folyó ter-
melő tevékenységre — a összes kisgazdaság közül a háztáji gazdaságok a leg-
jobban szabályozottak — gyorsítani képes a háztáji gazdaságok termelőerőinek
fejlődését, de egyben befolyásán keresztül képes gátolni a kisárutermelésre
jellemző vonások erősödését.

2. A háztáji gazdaságok — és ezt is figyelembe kell venni eredményessé-
gük értékelésében — nemcsak a bennük folytatott tevékenység létével és ará-
nyaival gyakorolnak hatást a szövetkezeti dolgozók jövedelmére, hanem módo-
sítják a közösben elért eredményekre épülő jövedelem arányait is, bizonyos
mértékig „újraosztják" a nyereséget, egyrészt „átcsoportosítják" a háztáji gaz-
daságok számára. Hiszen a szövetkezetek a háztáji gazdaságok számára részben
ingyen (pl. föld, technológiai folyamatok kidolgozása, szaktanácsadás stb.) biz-
tosítanak ellátást, amelynek költségei a szövetkezetnél jelentkeznek, részben
kedvezményes, illetve önköltségi áron, amelyek nyeresége nem a szövetkezet
közös gazdaságaiban, hanem a háztáji gazdaságokban realizálódik. (Ez akkor
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is jelentős, ha számításba vesszük, hogy a szövetkezetek közös gazdaságainak
eredményeit emelik a háztáji gazdaságokban előállított termékek értékesítésé-
ből eredő, a szövetkezetek egészére jutó haszonrész.)

Mindennek következtében a szövetkezet közös és háztáji gazdaságainak
termelési eredményeire, a bennük végzett munka eredményességére vonatkozó
kimutatások nem a valóságos, hanem a háztáji gazdaságok javára torzított
képet tükröznek; a háztáji gazdaságok súlya, szerepe, a bennük előállított
érték nagysága nem egyformán mutatkozik a népgazdaság, a szövetkezetek és
a háztáji gazdaságok munkáit ellátó család számára, értékelésük sem egyforma
a különböző említett szinteken.

3. A háztáji gazdaságok tevékenységében nemcsak a szövetkezetek aktív
és inaktív dolgozói vesznek részt, hanem a család többi, más társadalmi osz-
tályhoz vagy réteghez tartozó tagjai is. Ennek következtében egyik oldalról azt
látjuk, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezet az egyetlen szocialista nagy-
üzem, amely más társadalmi osztályhoz vagy réteghez tartozó dolgozók termelő
tevékenységének egy részét magába integrálja; másik oldalról pedig az egyet-
len olyan szocialista nagyüzem, amely közvetlenül növeli ezeknek a dolgozók-
nak a jövedelmét, részesíti őket a szövetkezetből származó — előbb említett —
előnyökkel.

Ha mindehhez még figyelembe vesszük, hogy a szövetkezet — lényegéből
következően — rendszeresen biztosít munkalehetőséget saját nyugdíjas tagjai
jelentős részének és. hogy tagjainak nem dolgozó családtagjainak egy részét --
elsősorban nőket — egy sajátos megoldással a segítő családtagok rendszerének
létrehozásával szintén bevonja a nagyüzemben végzett termelő tevékenysége,
azt látjuk, hogy a szövetkezet, a szövetkezeti nagyüzem és a falvakban élő
emberek különböző csoportjai közti kapcsolatok bonyolultabbak és sokrétűb-
bek, mint bármilyen más vállalat. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek dol-
gozóik családtagjaival és saját inaktív dolgozóikkal nemcsak munkakollektívák
közreműködésével, és nemcsak szociális és kulturális téren állnak kapcsolatban,
hanem — más csoportokkal együtt — a különböző területeken végzett termelő
munkájukat, illetve azok egy részét is magukba integrálják. A termelés vonat-
kozásában létező kapcsolatok több szinten érvényesülnek. A szövetkezet a ter-
melő tevékenység viszonylatában kapcsolatban áll:
— aktív és nyugdíjas tagjaival a szövetkezet vagyona, fejlesztése, az elosztás

arányai feletti rendelkezésben;
— saját aktív dolgozóival mind a nagyüzemi, mind a kisüzemi termelés

területén;
— saját inaktív tagjai közül a nyugdíjasok egy részével a nagyüzemi termelés

területén, valamint nyugdíjasokkal, járadékosokkal, gyes-en levőkkel a
kisüzemi termelés területén;

— saját aktív dolgozóinak eltartott családtagjai közül az úgynevezett segítő
családtagokkal a nagyüzemi, és valmennyi eltartott családtaggal a kisüzemi
termelés területén;

— más társadalmi osztályok és rétegek aktív és inaktív tagjaival a kisüzemi
termelés területén.
Mindezek alapján a szövetkezetek sajátos, csak rájuk jellemző kapcsolat-

rendszert teremtenek a nagyüzemek és a háztáji gazdaságok, a modern terme-
lőerők alapján társadalmilag szervezett és a családi keretek között folytatott
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termelő tevékenység, a nagyüzemek és a család, a szövetkezet és a különböző
társadalmi csoportokba tartozó emberek között. A szövetkezeti parasztságnak
is ennek következtében a családdal, a faluval és a többi társadalmi osztállyal,
illetve réteggel kialakult kapcsolata hordoz saját vonásokat. A szövetkezetek
és a szövetkezeti parasztság hatása a falura és a többi társadalmi csoportra
ezért is jóval nagyobb létszámánál, valamint a népgazdaságban és a társada-
lomban betöltött súlyánál... (LENGYEL ZSUZSA)

A társadalmi struktúra, a kultúra,
az életmód változása falun
A földreform, az államosítások, a mezőgazdaság szövetkezetesítése úgy él a
közvéleményben, mint a legutóbbi évtizedek társadalmi változásainak egy-egy
kiemelkedő állomása. Nem ok nélkül, mert ezek az állomások valóban forduló-
pontokat jelentették mind a társadalom egésze, mind az agrártársadalom szá-
mára. Közel sem mondhatjuk el, hogy a közvélemény ismeri a 70-es evek tár-
sadalmi változásait — jóllehet az agrártársadalom számára is — minden koráb-
binál mélyebb társadalmi változások következtek be.

A földreform, amely a naturális, félnaturális gazdaságok számát növelte
..visszaparasztosította" a társadalmat, az árutermelés a háború előtti színvonal
alá esett. Erősen visszavetette a folyamatot a terménybegyűjtés, amely az áru-
termelést egy naturális redisztribucióval (terménybegyűjtés és jegyrendszer az
élelmiszerelosztásban) próbálta helyettesíteni, s a jövedelmeket a feszített ipa-
rosítás céljára elvonni. A kedvezőbb helyzet 1957-től alakult ki, amikor is a
szövetkezetesítés és iparosítás megnyitotta az utat: nagy tömegek hagyták ott
a mezőgazdaságot, váltak munkássá, illetve kisebb részben szellemi dolgozókká.
Akik a szövekezetben maradtak, már nem rendi, paraszti módon — a családi
földtulajdon alapján — tagozódtak, de még nem is a modern munkamegosztás
alapján. A szövetkezetek létrehozásával megváltoztak a termelési viszonyok,
de nem változtak meg a gazdasági-technikai relációk. A szövetkezetekből
hiányzott a modern technika, s a kevés gép is a gépállomásokon összpontosult.
A szövetkezeti termelés sokat megőrzött részben a paraszti, részben az ura-
dalmi, tradicionális termelésből, önellátásból, s az alacsony reziduális jövedel-
mek miatt a ,.leszorított" paraszti életmódból is. A szövetkezetek az első idő-
szakban nem haladták meg az árutermelésben az 1958—59-es évek paraszti
árutermelését (a bruttó termés 45—53%-a) sem a szövetkezetek, sem a tagok
nem tudtak az ipari termelésnek nagyobb fogyasztójává válni, mint az előző
években. (A mezőgazdasági és ipari eredetű termelő-fogyasztás arány 66:34%.)
A tartós fogyasztási cikkeket még nem gyártotta tömegesen az ipar, s a falu-
siak ellátása nem változott. A város és falu közötti közeledés alig változott.
A szövetkezeteknek a ,.gyalogmunkás" növénytermesztő idénymunkásoknak és
az állandó munkát végző állattenyésztőknek külső és belső kapcsolódása társa-
dalomhoz, gazdasághoz meglehetősen tradicionális volt. Mindezt fokozta, hogy
a szövetkezeti tagokat számos rendelkezés (nyugdíj, szociális, egészségügyi stb.)
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hátrányosan különböztette meg minden más munkahellyel rendelkező cso-
porttól.

A termelőszövetkezetben tehát az első időszakban nem beszélhetünk a
parasztság emancipációjáról — amit az is mutat, hogy a hatvanas években —
a hátrányos helyzet miatt — tömegesen hagyták ott a szövetkezeti tagok.

Az árutermelés, valamint a szövetkezeti tagok és alkalmazottak érdekei, a
gépállomások megszűnése és a technikának szövetkezetekbe kerülése, átalakí-
tották a prekapitalista elosztási viszonyokat, kialakult a korszerűségnek meg-
felelő munkamegosztás és kooperáció. Az 514 ezer fizikai dolgozó a 70-es évek
végén (1978) a végzett munka jellege szerint — az ipar számos ágazatához
hasonlóan — úgy tagozódott, hogy szakmunkás 30,4%, betanított munkás
54,2% és szakképzetlen fizikai munkás (segédmunkás) 15,4%. A termelőszövet-
kezeti dolgozók átlagos jövedelme elérte az iparban dolgozók átlagos keresetét,
s 1980-ban lényegében megszűntek a hátrányos jogi megkülönböztetések is.

Mindez nem konfliktusok, ellentmondások és feszültségek nélkül történt,
de az iparosítás és a különböző helyzetű termelőszövetkezeti csoportok érdek-
érvényesítési törekvései kialakították azt a helyzetet, hogy: a mezőgazdasági
népesség már nem csak munkaerőkibocsájtó társadalmi csoport: a szövetkeze-
tek a helyi munkaerőpiacról a népgazdasági (általános), az ágazat — és vál-
lalatközi munkaerőpiacra kerültek, a munkaerőpiac kétoldalú közlekedést je-
lent. Nem csak a faluból (mezőgazdaságból) a városba (iparba), hanem a város-
ból, az iparból stb. a mezőgazdaságba is van munkaerőáramlás. Relativizálódott
olyan tétel, amely „főiránynak" a mezőgazdaságból az iparba áramlását tekin-
tette . . .

A fordulatot az is jelzi, hogy az 1960-as évek közepén még fejlett iparról
és elmaradt mezőgazdaságról, ma pedig az ipar (gépipar) elmaradottságáról
beszélnek, amely nem képes megfelelő eszközöket gyártani, illetve pl. hazai
acélból a minőség miatt nem lehetett nehéz ekéket gyártani stb. (Talán a győri
vagongyár és néhány gépgyár a ritka kivétel.)

Ez a körülmény, továbbá, hogy a nemzetközi piacon a mezőgazdasági ter-
mékek az energiahordozókhoz hasonlóan felértékelődtek, várhatóan az agrár-
foglalkozások presztízsét is megemelik abból a helyzetből, amibe az utolsó
évtizedekbe került... (SIMÓ TIBOR)

Az átszervezést követő első évtizedben is jól figyelemmel követhető, hogy
míg az iparszerű és többnyire külön szakképzettséget igénylő ágazatok élő-
munka-felhasználása nagyobb lett (ipar, energiaszolgáltatás stb. 18% helyett
31%), addig gyors csappanásnak indult a paraszti jellegű élőmunka az olyan
ágazatokban, mint a növénytermelés és az erdőgazdálkodás (47% helyett 30%),
vagy mint az állattartás (20% helyett 16%). A hetvenes évek végére pedig már
mind az ipari dolgozókból, mind a hagyományos mezőgazdasági munkát foly-
tatókból 33—33%-os arányt mutatnak a szövetkezeti statisztikák. Ha mindezt
összevetjük olyan további számokkal, mint a szövetkezetekben tagsági joggal
nem rendelkező alkalmazottak egynegyednyi aránya, vagy mint a különböző
szakképzettséggel és diplomával rendelkező fizikai dolgozók és vezetők tömege,
joggal állíthatjuk, hogy a szövetkezet, mint egykori falusi paraszti szervezet,
átalakulóban van egy olyan gazdasági intézménnyé, amelyben nem a hagyo-
mányos paraszti, hanem a szakmai (technikai), munkahelyi vállalati kötődések,
írdekek és értékek határozzák meg a dolgozók nagy többségének helyzetét.
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A felsorolt átalakulásokban (és a mezőgazdaság termeléseredményeinek
gyors növekedésében) óriási szerepe volt annak, hogy nemcsak a szövetkezeti
bérezés formája, hanem annak mennyisége is összhangba került a munkássá-
géval. Mindez együtt a még megtett különböző szociálpolitikai lépesekkel, a főbb
területeken alapjában vetett véget az egykori parasztság nagyobb részét a tár-
sadalom más csoportjaitól megkülönböztető életszínvonalbeli elmaradottságnak.
Ezzel lehetővé vált annak az ellentmondásnak a fokozatos feloldása is, amely
a mezőgazdaság fejlődésével szemben támasztott követelmények, valamint az
azok beváltásához szükséges személyi, szakmai feltételek között korábban fenn-
állott. Az iméntiekkel összefüggésben bekövetkezett a szövetkezeti dolgozók
elöregedésének visszájára fordítása, és a hetvenes évekre öt évnyit is meg-
haladó „megfiatalodása". Amiként ugyancsak a jövedelmezőség kedvező alaku-
lásával növekedett tovább (ma már kétharmadnyira rúg) a szövetkezeti vegyes
családok aránya is. Mindenképpen indokolt, hogy ezekben a jelekben és az
előbbiekben is nem csupán egyes társadalmi csoportok közeledését, hanem
egyszersmind azt is lássuk, hogy keletkezőben és előrehaladóban van egy. a
korábbiakhoz képest teljesebb és demokratikusabb társadalmi áramlás.
Mindez természetesen nem ok arra, hogy azt higgyük: a továbbiakban a szö-
vetkezeti dolgozók létszámának megcsappanása és a falvakból való elvándorlás
nem folytatódik, illetve, hogy az onnan kiválók kiemelkedési esélyei azonosak
a többi társadalmi csoportokból kilépőkéivel...

A mezőgazdasági népesség társadalmi átalakulásának bármely jelentősebb
tényezőjét vizsgáljuk is egyenként a hagyományos értelemben vett paraszti
vonások elmosódásával, megszűnésével, illetve az e felé tartó folyamatok meg-
nyilvánulási formáival találkozunk. Mindez nem jelent egyebet, mint azt, hogy
a hajdani parasztság rétegződését, részbeni osztályokra tagozódását a jelenben
zajló fejlődés úgy készül lezárni, hogy annak mind az egykor ellentétes olda-
lakon álló csoportjait, mind a középső rétegeit — nem egyenként, hanem
együttesen — munkás típusú dolgozóvá alakítja át. E folyamat teljes összhang-
ban és kölcsönösségben halad előre a dolgozók osztály nélküli társadalmának
kialakításával.

összegezésül így is általánosíthatnánk válaszunkat: hogy a történeti fejlő-
désben késést szenvedett parasztságot a termelőszövetkezeti formáció nem
azzal kárpótolja, hogy segíti és kiteljesedni engedi annak a tőkés termelési
viszonyoktól részben megbomlasztott egységét. A történelem aligha ismer ilyen
kárpótlást. Azt viszont igen, hogy most más nem polgári módon: egymással
ellentétes osztályokba, hanem szocialista módon: egyenlőként fogadja és ol-
vasztja be a hajdani parasztságot a szocialista társadalom munkamegosztás
szerint különböző csoportjaiba, mindenekelőtt a munkás típusú dolgozók cso-
portjába. Mindezzel egyszersmind valójában a parasztság nélküli mezőgazdaság
beköszöntét is üdvözölhetjük. (ORBÁN SÁNDOR)

A munkásosztály és a szövetkezeti parasztság közeledésének egyik tényezőjét
képezi életmódjuk különbségeinek fokozatos leépülése. E folyamat egyik szín-
terét a falu adja.

Egyre inkább olyan helyzet áll elő, melyben társadalmunkban az életmód
jellemzői, azok pozitív és negatív oldalai, az ezeket kiváltó és meghatározó
tényezők nem társadalmi osztályonként — vagy a különböző népgazdasági
ágazatok dolgozóinak bontásában — jellemezhetők, hanem sokkal inkább a
települések jellegzetességeivel és azok következményeivel.

• _ " *
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A mezőgazdaság szocialista átalakítása előtt viszonylag jelentős különb-
ségek voltak a falvakban élő munkások és az egyénileg dolgozó kisárutermelő
parasztok gondolkodás- és életmódja között. Ez a különbség — a parasztság
felzárkózásával — lényegében megszűnt. A jelenlegi — kiegyenlítődött — szint
azonban még szembeötlőbbé tette a városi és falusi lakosok, a nagy- és kis-
községek életfeltételeiben jelentkező eltéréseket és ezek hatásait, következmé-
nyeit. A körülményeknek a lehetséges leggyorsabb változtatása, a falvak —
elsősorban a kisközségek — hátrányos helyzetet előidéző körülményeinek mó-
dosítása, a megfelelő megoldások megkeresése és alkalmazása, a kulturális
szint emelése, a minderre irányuló tevékenység minőségi javítása és minden
erre irányuló ténykedés okosabb és célratörőbb megvalósítása azért is szük-
séges, nehogy tovább erősödjenek, rögződjenek a már jelenleg nem kicsi gon-
dok. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a különböző társadalmi
osztályok és rétegeK, benne a munkásosztály és a szövetkezeti parasztság köze-
ledése nem megfelelő szinteken valósul meg, nem minden vonatkozásban a szo-
cialista vonásokat erősíti. Egy, a szükségesnél és a lehetőnél alacsonyabb szint,
mely a régi hagyományos értelemben vett paraszti és falusi élet negatív, visz-
szahúzó vonásait nagy mértékben tartalmazza és rögzíti, mindkét osztály
továbbfejlődését, szocialista jellegének kibontakozását lassíthatja. Ennek nap-
jainkban tapasztaljuk is konkrét veszélyét. (LENGYEL ZSUZSA)

Figyelmet érdemel, hogy a magyar falvak népének kultúrája, életvitele
nem volt egységes a felszabadulás pillanatában és bizonyára nem az ma sem.
Egységesítő tényezők, mint az iskolarendszer, a tömegkommunikáció hatása
mellett különbségek lehetnek az agrártermelő munka jövedelmezőségében, az
ipari, kereskedelmi, igazgatási centrumoktól való távolságban, az ipari munkák
jellegében, mindez térbelileg is kifejeződő fejlődési ütem- és típuskülönbsége-
ket szülhet, azaz az állami sőt nemzetközi méretekben létrejövő munkameg-
osztás a kultúra mind szélesebb körben érvényesülő integrációjával egyidejűleg
újfajta megosztottságot, differenciálódást is eredményezhet, esetenként éppen
a nagyon is hagyományos különbségek újratermelésével. Ezeknek a folyama-
toknak különböző állomásairól, eredményeiről nincs kellően részletes képünk
még az 1970-es évekre vonatkozóan sem, amikor pedig a faluszociológiai, tár-
sadalomnéprajzi kutatás megerősödött és nem utolsósorban a szociográfiák
száma felszökött az előző két évtizedhez viszonyítva. Ismereteink azonban arra
indítanak, hogy több fejlődéstípus lehetőségével számoljunk.

Ezen megfontolásokat figyelembe ajánlva a hagyományos népi kultúra fel-
bomlásával, elhalásával kell számolnunk manapság, ha értékeinek megmentése,
nemzeti kultúránkba beépítés továbbra sem szűnő feladat is. Ez a folyamat,
mint köztudott, nem a szocializmus építésének időszakában kezdődött, bár
üteme rendkívüli módon éppen az elmúlt évtizedekben gyorsult fel, amikor
az erőteljes gazdasági fejlődés általános keretében a mezőgazdaságnak a múlt
század második felében kezdődött ipari forradalma kiteljesedett annak társa-
dalmi és kulturális követelményeivel együtt. Mindez nem azonos módon tör-
tént azonban a kultúra különböző szféráiban . . ,

A fogyasztási szokások tanulmányozásából adódó legfontosabb következ-
tetés úgy fogalmazható meg, hogy a termelést szolgáló beruházás, a földvásár-
lás, az arra való gyűjtés helyett a kényelmesebb életet, nagyobb mozgékony-
ságot biztosító javak beszerzése, azaz maga a fogyasztás vált céllá, ami korsza-
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kos jelentőségű változás volt a falusi emberek értékrendjében. Mindez csak
azáltal történhetett meg, hogy alapvetően megváltoztak a termelési viszonyok
a mezőgazdaságban, a falvakban jelentős jövedelemnövekedés következett be
egyfelől a foglalkozásváltozásokon keresztül, másrészt az agrártermelő munka
ettől nem független jövedelmezőségének megváltozásával.

Míg az anyagi kultúra terén bekövetkezett változások az ország iparosí-
tásának hosszabban ható folyamatával és a mezőgazdaság szocialista átszervezé-
sével hozhatók elsősorban összefüggésbe, addig a társadalmi életben bekövet-
kezett változások, mindenekelőtt a közélet megélénkülése korábbra tehető, a
földosztáshoz köthető. 1945 előtt a titkos választójog hiánya és a nagy munka-
erőfölösleg falvainkban a politikai közéletet erősen leszűkítette, legalábbis
annak nyílt formájában. A felszabadulás után az új világ teremtésében való
részvétel speciálisan falusi formái nem kristályosodtak ki, végeredményben a
párt- és államvezetés egységesen alakult. A felszabadulás előtti falu közösségi
életét viszont sok informális vagy kevés formális elemet tartalmazó csoporto-
sulás jellemezte. A régebbi szórakozási formák eltűntek, a szervezett közösségi
keretek mellett jóformán az eszpresszó és a kocsma maradt meg közösségi fórum-
ként, mert a felszabadulás után létesített művelődési otthonok nem tudták
átvenni a közösséget összetartó funkciót. Talán ez is oka annak, hogy a 60-as
évek második felében oly nagy érdeklődés mutatkozott kórusokba, majd páva-
körökbe tömörülés iránt, amelyek tartóssága azonban falvanként változó.

Határozott különbségek figyelhetők meg város és falu között a magán-
életben, mindenekelőtt a családok kialakításában. Az érzelmi tényezők, a közös
érdeklődés ugyan fokozódó mértékben esik latba párválasztáskor mind váro-
son, mind falun, de úgy látszik, hogy az utóbbi esetben az anyagi megfontolá-
sok nagyobb szerepet játszanak. Ezúttal már nem a termelőszövetkezetek meg-
alakulásáig uralkodó földszemlélet az irányadó, hanem a kereset, a szorgalom,
egymás családjának alapos ismerete...

Bizonyos különbséget jelent a családok együttélésében város és falu között,
hogy utóbbiban nagyobb a többgenerációs családok aránya a Szociológiai Inté-
zet 1970-es felmérése szerint. Itt azonban nem eltérő családformáról van szó.
Falun ugyanúgy mint városon általánossá vált a családméret tervezése, e meg-
állapítás alól csak a szakképzetlen emberek jelentenek kivételt. A méret tekin-
tetében azonban figyelemre méltó tendencia volt megfigyelhető a falusi lakos-
ság körében az 1970-es években, 1976-ig, ameddig adatok álltak rendelkezésre.
Több gyermek született ugyanis a falun lakó nem mezőgazdasági foglalkozá-
súak családjaiban, mint az agrártermelőknél, amit talán az indokol, hogy
körükben a gyermekgondozási segély mértéke kisebb volt...

A társadalmi életben bekövetkezett változásokról megállapítható, hogy a
változások egy része a falu közösségi zártsága ellen ható, sőt a családon belüli
elszemélytelenedés irányába mutató változás. Ezzel szemben a felszabadulás
előttről továbbéltek a családi-baráti kölcsönös segítség különböző formái, ame-
lyek szorosra fűzik kisebb társadalmi körök kapcsolatát a falvakon belül. A
családi ünnepek pedig a családi-rokoni összetartozás látványos manifesztáció-
jává váltak olyan rétegek körében is, ahol korábban az nem volt gyakorlat.

Ami a tudati jelenségeket illeti, számbavételüket azzal kell kezdjük, hogy
Magyarország lakosságának ismereteit az 1868-as népiskolai törvény meghoza-
tala óta iskola alakítja. A falvakban 6 osztályos iskolát írt elő a törvény 3
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ismétlő évvel. „Hatékonyságát" mutatja, hogy 1920-ban még közel 1 millió
analfabéta élt Magyarországon. Számuk 1949-re mintegy 400 000-re csökkent.
1949-től lépett életbe az egységes iskolarendszert teremtő 1948-as törvény, ami
az elemi iskolai oktatást nyolc osztályosra emelte, s ami ennél is lényegesebb,
megszűntette a falvak és városok eltérő oktatási rendjét. Ez az elemi iskola
keveset változott azóta, jóllehet a közép- és felsőoktatás, amiben 1970-ig nö-
vekvő számban vettek részt mezőgazdasági fizikai dolgozók gyermekei, több
reformot ért meg. A felnőttek számára végzett ismeretterjesztésben fontos, bár
csökkenő szerepe volt a művelődési házaknak az 1950-es évek első felében.
A rádió és különösen a televízió elterjedése óta azonban úgy tűnik, hogy kere-
sik megfelelő funkciójukat a falvakban. A rádiók széles körű elterjedése
1953—1960, a televízióké 1966—1975 közé t e h e t ő . . .

Néhány éves késéssel a rádióval és tv-vel való ellátottság tekintetében a
falvak követni tudták a városokat. Van a tömegkommunikációnak azonban
egy olyan területe, ahol a falvak lakói bizonyosan elmaradnak a városiak mö-
gött: ez az olvasás. A sajtóelőfizetési, könyvvásárlási és könyvkölcsönzési adatok
egyaránt emellett szólnak, jóllehet tendenciájuk növekvő.

Az eddig számbavett tudatformáló tényezők nagyobb vagy kisebb mérték-
ben hatva, de végeredményben mind az ismeretek bővítését, gazdagítását szol-
gálják. Ugyancsak intézményileg szervezett formában, de inkább meglevő
tudatelemek konzerválása érdekében hat a vallás. Jóllehet országszerte bizo-
nyos elvallástalanodás figyelhető meg a felszabadulás óta, a falvakban ez az
elmozdulás mégsem olyan erőteljes, hogy az ottlakók többségének tudatvilá-
gát érintette volna, ahogyan azt Kardos László bakonycsernyei vagy Manga
János varsányi tanulmányaiból megtudjuk.

A tudatformálás ilyen sok tényezőjének jelenlétében sem mondható, hogy
a hagyományos folklór kihalt volna. 1945 után is lehetőség nyílt nagy folklór-
kincs felgyűjtésére. Erdélyi Zsuzsanna egymaga szinte egész műfajt fedezett
fel az archaikus népi imádságok feljegyzésével...

A folklór félj egy ezhetősége ellenére sem mondható, hogy a mai falu szóra-
kozásának tartalma lenne, sőt, hogy jelenléte a tudatban különösebb jelentő-
séggel bírna. Legalábbis erre utalnak a szabadidő-vizsgálatok...

Ami a kultúra mozgásának irányát illeti, úgy látszik, hogy a hagyományos
kultúra továbbélése a táplálkozás és a viselet néhány jegyétől eltekintve az
anyagi kultúrában már alig tapintható ki a felszabadulás óta bekövetkezett
változások folytán. A hagyományok inkább a társadalmi kapcsolatok ápolá-
sának módjában, a szórakozási formákban és bizonyos tudati elemekben lelhe-
tők fel. Ami lényeges, hogy ezek közül megerősödtek a családi élet ünnepi
alkalmaihoz kötődőek, mintegy a falusi különállás, önazonosulás jeleiként.

Nehezebb a válaszadás arra a kérdésre, hogy eltüntek-e a falusi és a városi
kultúra és életmód közötti különbségek? Mikor városi kultúráról beszélünk
voltaképpen nem egyszerűen a városra gondolunk, hanem mindenre, ami e
fogalomhoz tapad: iparra, tudományra, hivatásos művészetre, azaz különféle
tevékenységi módokra, amelyek területileg korántsem bizonyos, hogy a város-
ban koncentrálódnak. Gondolkodhatunk azonban a város és a falu összevetése
kapcsán ettől eltérően, a városi kultúrát az ott élő különböző embercsoportok
kultúrájának keresztmetszeteként fogva fel. Ügy vélem, hogy reális összevetés
csak ebben az utóbbi esetben lehetséges, és még akkor sem könnyű. Ha például
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a jövedelmi szinten keresztül kíséreljük meg az összevetést, gondot okoz, hogy
ebben nem tükröződnek a történelmileg felhalmozódott különbségek.

Az anyagi javakkal ellátottság összemérését nehezíti, hogy a javak köre
nem egyértelműen összevethető dolgokból tevődik össze. A valóságos viszonyt
olyan mutatók fejezhetik ki, amelyek elárulják, hogy egyik vagy másik tele-
püléstípus lakói mennyire tudatosan élnek. Ami a munkával kapcsolatos tuda-
tosságot illeti — itt elsősorban a szakismeretekre kell gondolnunk — nem való-
színű, hogy különbségek mutathatók ki város és falu között. A személyes életet
tükröző mutatók viszont eltérnek az erőelhasználásról, a jövővel számolásról
két mutató vall viszonylag megbízhatóan: az egészségügyi és a művelődési
kiadások alakulása, amelyeket Kulcsár László vetett össze az 1965—1970-es
évekre vonatkozóan a mezőgazdasági termelőket; a kettős jövedelműeket; és
a szellemi dolgozók és munkások kategóriáit különválasztva. A grafikonok
görbéi egymáshoz erősen hasonlóan felfelé ívelőek minden kategória esetén és
arra vallanak, hogy a mezőgazdasági termelők és a kettős foglalkozásúak mu-
tatói a szellemi és munkás mutatók felé közelítenek, de azokat még nem érik el.
(SÁRKÁNY MIHÁLY)

Mindent összevetve a '70-es évek társadalmi fejlődését az osztályok közötti
különbségek leépülése és a rétegkülönbségek (szakmák, képzettség, település
stb.) felerősödése, az egykori parasztságnak a nagytársadalomba való integráló-
dása jellemzi.

Mindezekből úgy vélem azt a következtetést levonhatjuk, hogy ma már
nem célszerű a döntéseket a történelmi osztálykülönbségekre alapoznia: a nagy
társadalmi csoportok közeledtek egymáshoz, nyitottá váltak, a munkások, a
termelőszövetkezeti tagok munkahelyei között — ugyanazon munkaerőpiac
közvetítésével — kétoldalú „átlépések", szoros családi összefonódások („vegyes
család") vannak. A társadalom finomabb szerkezetűvé vált, s ezt a döntés-
hozatalnál nem célszerű figyelmen kívül hagyni. (SIMÓ TIBOR)
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