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így született az ország
legnagyobb termelőszövetkezete
i.

A túrkevei Vörös Csillag városi irodáján éppen arról beszélnek, hogy növény-
termesztő vagy állattenyésztő szövetkezetté célszerűbb-e fejlődni. Nem. hiva-
talos már ez a beszélgetés, nem sok híja az éjfélnek, csak a brigádértekezlet
után ittmaradt tagok szállnak vitába Tóth Mihály agráregyetemi tanársegéddel
— aki azért dolgozik itt néhány napig, hogy segítsen az üzemterv elkészítésé-
nél. Mert a termelőszövetkezet területe kilencezer holdra nőtt és ez már nem
gyerekjáték.

Az egyik íróasztalnál Lovas elvtárs, a csoport elnöke ül s fejebúbjára tolt
sapkával azt számolja, hogy kilencszáz fejőstehenet tartani (nem holnap, hanem
az ötéves munkaterv végére) sok — nem győzi a terület abrakkal, takar-
mánnyal.

— Ne beszélj már, van ezerötszáz holdnyi öntözhető legelőtök. Arról évente
lejön legalább 400 vagon széna.

Balogh András új csoporttagnak megsűrűsödnek a ráncok a homlokán,
nagyon nagyok ezek a számok. Januárban lépett be s két hónapja még, hogy
a szénapadláson éppen azt mérlegelte, takarmányozhatja-e bőségesebben a
tehenét, hogy kicsit többet adjon, vagy takarékoskodjon a szénával? S most
kicsit zavart, mert ő sohse gondolkozott százvagonnyi szénákban csak egy-két
szekérrel számolt mindig. S amellett Lovas még rá is néz várakozóan: szólj
hozzá te is András bácsi. — Nehogy azt érezze az új tag, hogy nélküle dön-
tenek, hogy ő kimarad a beszélgetésből.

S Balogh András, tegnap még kilencholdas középparasztnak ahhoz kell
hozzászólnia, hogy hétszáz vagy kilencszáz fejőstehén legyen-e, 2 holdra, vagy
két és fél holdra számítsanak egy számosállatot, abrakot hétszázötven, vagy ezer
holdon termeljenek-e — s ami a fő kérdés: érdemes-e kukoricát termelni —
nem jobb-e azt inkább nagyobb részt hozatni a néhány ezer disznónak, helyette
pedig több rizst, gyapotot, cukorrépát termelni az öntözhető területen.

S ha szédül is a feje egy kicsit Balogh Andrásnak, ha ráncolja is a hom-
lokát, azért csak dagasztja a büszkeség, hogy egyszerre kilencszáz tehén gondja
szakadt rá is, azt pedig érzi, hogy most valami más, valami döntően más
következik, mint ami eddig volt. Ö talán azért lépett be, mert kecsegtette a
csoporttagok 15—20—25 ezer forintos jövedelme, de látszik már, hogy nemcsak
erről van itt szó. Mekkora feladat ez a kilencezer holdas gazdaság, s milyen
csodálatosan szép feladat. Az ő gondjuk mindenestől, tőlük függ egészen, hogy
élnek majd vele.

— Hajh — ennyit mond halkan Balogh András — leveszi meg felteszi
drótkeretű szemüvegét. — Hogy ez a Lovas is, hogy beletanult a dologba. Egy
perc alatt fejből számolta ki az ötezer számosállatra eső abrakmennyiséget, azt
is, mennyi föld kell hozzá. Hogy beletanult!

Megjelent a Szabad Nép 1951. ebruár 18-i számában.
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Hogy tanult bele Lovas elvtárs? Három éve még ő is beleizzadt volna, ha
nem kilencezer, de csak ötszáz holdas gazdaság vezetéséről esik szó. De külön-
ben is, három éve... mi volt itt három éve? Még annak sincs három éve, hogy
a Vörös Csillag született. S ha kérdez az ember akárkit a régi, az alapító
tagok közül, hogy mi a kevi „földindulás" titka, mi nyerte meg a középparasz-
tok tömegét, mitől fejlődött ekkorát a Vörös Csillag és a többi csoport — hát
csak a vállukat vonogatják, s kezüket tárják szét: a Párt. Ezt mondják jói-
esőn, büszkén mosolyogva: a Párt csinált itt mindent... Azért sikerült, mert
erős volt a pártszervezetünk... S ezt felelik megfontoltan, gondolkozva: a
Párton múlott minden... a kommunistákon.

Egymondatos válasz nem is mondhat mást, ha igazat akar mondani. De
hogy kezdődött mindez? Éppen két éve, hogy négy apró, úgynevezett „vad-
csoport" összeállt Túrkevén, s megalakították a Vörös Csillagot. Volt hatvanhét
tagjuk összesen, köztük néhány komoly, öntudatos szegényparaszt, aki azért
kezdett hozzá, már, hogy a Párt útmutatását követve, bebizonyítsa a szövet-
kezeti gazdálkodás fölényét s a benne rejlő óriási lehetőségeket. Hatvanhét
ember iga nélkül, akkor még gépállomás nélkül, tapasztalatok nélkül. S az
emberek sem álltak valami szilárdan, rendíthetetlenül az új, a szövetkezés
mellett. Nyolc vagy tíz volt akkor közülük kommunista.
Rosszul kezdődött a munka.

II.
Volt aki akkoriban azt híresztelte: tízezer forint jövedelmet minden cso-

porttagnak biztosít az állam. Amit még termelünk, az csak ráadás.
A tagok hitték vagy nem, sokan reménykedtek: hátha így lesz. A környék-

beli parasztok pedig azt mondták: kész kell azoknak, nem munka.
— Az államon akartok ti élősködni — mondta Gál Antal 11 holdas közép-

paraszt Bernát elvtársnak, a csoport párttitkárának. S nemcsak a Gál Antal
véleménye volt ez. Ami pedig még nagyobb baj volt: nem is lehetett mindjárt
megcáfolni.

Tóth Lajos kanász annyira számított a tízezer forintra, hogy a kezére
bízott disznókkal nem is ért rá törődni, 180 malacból elpusztult 110. S nyárra,
mikor a tagok kezdtek szűkösen lenni élelemben, egyre többen mentek el nap-
számba — ott rögtön kapnak pénzt, az itteni terményre pedig mennyit kell
még várni.

— Ügy dolgozunk — mondta gondterhelten Seres János elvtárs egyik tag-
gyűlésen — mintha az urakat várnánk vissza. A tehenek piszkosak, a trágya
nincs kihordva, a malacok döglenek, s az emberek mindennel inkább törődnek,
mint a saját munkájukkal.

Mikor megkezdődött az aratás, az aratócsapat szombat délben abbahagyta
a munkát: erre a hétre elég volt. S ottmaradtak a kévék vasárnap is a tarlón,
jött az eső, tönkreáztak. Szólni az embereknek? Szólni lehet, de ki hallgat rá?
Azt felelnék: nekem ne dirigálj! El tudom látni a magam dolgát! Miért sza-
kadjak meg!

Az aratást be kell fejezni. Kipereg a szem, ha asztagba nem kerül, meg-
ázik, kicsirázik — a munka sürgős, késlekedni nem lehet. Éjszaka is dolgozni
kellene. Bernáth elvtárs, a pártszervezet titkára látta: ezen segíteni kell.

— Elvtársak, a mi kötelességünk, hogy az embereket megmozdítsuk —
mondta a pártértekezleten.
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összehívta a népnevelőket: a kommunisták személyes példaadással járja-
nak az élen. Elvtársak, a magunkéban dolgozunk, csak nem hagyjuk pusztulni
a termésünket?

Egyik aratási napon Seres elvtárs odament az aratócsoporthoz: dolgozzunk
még az éjszaka is. Nem voltak hajlandók. Hogyisne éjszaka.

— No, akkor én megyek. — S vállára vette a kaszát. — 74 éves vagyok,
de még elég erőt érzek magamban arra, hogy ne hagyjam tönkremenni a ter-
mésünket.

Vele ment Makkai János, Farkas Bálint, s még néhány ember. A többiek
meg csak néztek utána, aztán egyik a másik után szégyelte meg magát, felállt
a bogrács mellől, eltűnt — egy-két óra múlva az egész aratócsapat ott dolgo-
zott a 74 éves Seres János mögött, holdfény volt, arattak egész éjszaka.

III.
Csépléskor történt, hogy Gál József szekeréről leszóródott néhány kéve, Gál
József nem vette fel. Keresztül ment rajta egyik szekér a másik után, kicsé-
pelte mielőtt a gépbe került volna. Figyelmeztették rá, de csak nevetett: azért,
hogy felszedje, nem jár munkaegység.

Akkor összeült a fegyelmi bizottság, megtárgyalni Gál József ügyét.
Kádár Sándort már kizárták — kulákoknál töltötte a fél életét, de nem-

hogy szembefordult volna azzal, aki szipolyozta, hanem napszámba járt hoz-
zájuk sürgős munkaidőben is, faképnél hagyta a csoportot. Sőt, rémhíreket is
szállított a csoportról: lopnak, veszekednek, csalják egymást, a készre speku-
lálnak, erőszakoskodnak az egyéniekkel, nem lesz belőle s e m m i . . . Szilágyi
Lajost is kizárták, darát lopott a malomból. Súlyos esetek ezek, nem lehet
megbocsátani, az ilyen ember nem közéjük való ember, az ilyet senki se
sajnálja.

A Gál József esete viszont egészen más.
Gál József nem rossz munkás. A Pártnak is tagja. A vezetők öntudatos

szegényparasztnak ismerték.
Éppen ezért, annál súlyosabb az ügye. Azt mondják a környékbeli kulákok,

hogy a kommunisták így becsülik meg a gabonát, csak a kereseten, a munka-
egységen jár az eszük. A csoport tagjai pedig azt látják, hogy lehet és szabad
semmibevenni a termést, mindannyiunk közös munkája eredményét, lehet
rosszul is dolgozni, úgyis csak az számít, mennyit keresünk. Kárbavész a példa-
mutatás, a csírázni kezdő munkaszeretet. Ha kezdte valaki már megérteni,
hogy a sajátjában dolgozik, hogy higyje ezek után, mikor Gál József szekérrel
hajt át a leszóródott kévéken?

S elhiheti ezek után az egyéni paraszt, hogy a csoportnál éppen úgy, még
talán jobban megbecsülik a közös termést, közös vagyont, mint ő a sajátját?
Mikor azt hallja, már felnagyítva, kiszínezve, hogy a Vörös Csillagnál „térdig
járnak a lovak a gabonában?"

Nem, ha Gál Józseffel nem lesz semmi, ha csak megdorgálják, s megy
majd minden a maga útján, akkor csatát vesztettek. Akkor nem haladtak előre
egy lépéssel se, sőt visszaestek. Gál Józsefet ki kell zárni.

Ezt végiggondolni és tudni nem nehéz. Seres János éppen úgy azt feleli
magának, ha töpreng ezen: ki kell zárni — s így véli Lovas is. Bernáth elvtárs,
a pártt itkár is, Vad András brigádvezető is.
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De könnyebb erről gondolkozni, mint csakugyan megtenni, kizárni Gál
Józsefet. Mindjárt az üt meg mindenkit, hogy tulajdonképpen mit tett? Az a
néhány kéve búza? Olyan nagy érték az? A többhónapos jó munka nem szá-
mít? Tavasszal lekváros kenyéren élt családostól Gál József — mégis kitartott
— nem nézett máshol kereset után. S most lökjék ki maguk közül? Tudják-e
majd a szemébe mondani, hogy mehetsz, nem kellessz?

Van, aki úgy érzi, hogy lemond inkább a tisztségéről, csinálják ezt meg
mások, nélküle. Ez persze gyávaság, a tisztségről lemondhat az ember, de arról
nem, hogy kommunista és a termelőszövetkezeti mozgalom fejlesztése a fel-
adata. S fejlődhet-e így a mozgalom? Ki kell tépnünk magunkból azt, ami
visszahúz a múlt felé, ami akadály az előbbrejutásban.

Pedig Gál József olyan jó, dolgos ember. A lovakkal senki nem tud jobban
bánni nála. S mikor Bernáth találkozik vele az istállóban, nehéz nézni, ahogy
idegesen, szorongva néz feléje, nem szól, nem meri megkérdezni, hogy na mi
lesz, de ez a kérdés van az arcán. S hogy könnyítsen magán, végül hetykeséget
erőltet.

— ítélkeztek? Bíróságot játszotok? Kitelt az esztendőm?
Kitelt — Gál Józsefet kizárja a taggyűlés. Nem olyan egyszerű ez, az em-

berek meghallgatják a vádat, van, aki azt gondolja: ilyet én is tettem, holnap
engem zárnak ki? S van aki sajnálja, szegény. De ezek hallgatnak.

Másnap, harmadnap lógatják a fejüket a vezetők. Nem tudják még, erő-
sebbek lettek-e, vagy gyengébbek. A munka, az egyelőre nem igen megy
jobban.

Néhány nap telt el. Építik az új juhaklot. Lévai Károly elvtárs látja a
kelletlen munkát, a szótlanságot, azt mondja az anyaghordó fiataloknak.

— Gyújtsatok rá fiúk, itt a dóznim. Aztán lássuk, győz-e négy ember hor-
dani a kezem alá?

Lévai Károlyra rárogyott 46-ban a városháza építkezése, beteg, rossz lábú
ember azóta is. S ezen a napon nyolc és fél köbméter falat rak fel, nem egy-
szer szégyenbe hozza a keze alá dolgozó négy fiatalt, hogy neki kell várnia az
anyagra. Rágyújt ilyenkor, s odahunyorít rájuk: nem menne jobban?

A rizstelepen Vad András brigádvezető pihenőidőben megbeszéli a brigád-
tagokkal a helyzetet, a napi politikát. Jónéhány megbeszélés kell, de hát végül
is meg lehet azt érteni, hogy ha a föld már a miénk, becsület dolga a jó
munka. S lehetetlen is munka nélkül építeni. Ki hiszi azt, hogy mert demok-
rácia van, termelőcsoport van most már, lehet dúlni a meglevőben, felélni a
készt? Ostoba ember az ilyen.

Otthon a földjét talán parlagon hagyta az ember, mért nem kérte számon
senki? S nem kelt fel reggel a jószágot megetetni, mert nem állt intéző a
háta mögött? Na ugye, hogy felkelt!

S nevetgélnek. Jólesően nevetgélnek az emberek, mikor megkérdezi végül
is Vad András brigádjának egyik volt cselédtagját:

— Hát te? Nem tudsz intéző nélkül dolgozni?
— Dehogynem.
S másnap már a fél brigád figyeli, ki érkezik késve, ki hanyagolja a

munkát. S kérdik az ilyent kajánul:
— Otthon a tehened elfelejtetted etetni?
Vagy: — Napszámba is késve jártál? Vagy: az kedvesebb volt, mint most

a sajátod?
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IV.
Múlik az idő. Nagy mozgató- és nevelőerő a közös munka. Balogh László öt-
holdas paraszt meglátogatja egyszer a csoportot, elnézegeti az állatokat külö-
nösen, új disznóól, ököristálló épült fel a semmiből, kovácsműhely, bognár-
műhely van a csoportnál — ekevasat éleznek, tört kereket két óra alatt javí-
tanak meg, a tehenek fényes szőrűek. gömbölyűek, a disznók 22 százalékos
daraértékesítésre híznak. Az egyéni gazdák figyelik a csoportot és sok minden
tetszik benne. A munkaverseny is.

Madarász Imre és Sarkadi Kálmán a kezdeményezők: munkacsoportveze-
tők, kihívják egymást és munkacsoportjaikat versenyre. Követi a példát a rizs-
termelő DISZ-brigád, a női brigád. Kialakul a versenykedv.

Árvái Krisztina pár napos fiatalasszony, egyéni versenyre hívja ki az asz-
szonyokat répakapálásban. S halad is, mint egy gép, estére majd háromszo-
rosát teljesíti a szokottnál, aki kiszámítja, látja: 270 százalék.

Tóth Mihály, a növénytermesztési brigádvezető sokallja. Utánanéz: ez
bizony összehányt munka. Megmaradt a gyom, éppen, hogy földet húzott rá
Krisztina. „Zöldre feketét" — ahogy mondják.

Most mi legyen? Jó munkás az asszonyka, lelkesíti is a többit. De meddig?
Addig, míg észre nem veszik, hogy felületesen, csak nagyjából bolgozott. Akkor
azt mondják: így is lehet? Hát ez a verseny?

Tóth elvtárs csóválja a fejét, azt mondja Krisztinának:
— Holnap csináld végig a tegnapi munkád újra.
— Már miért?
— Rossz munka. A verseny az, hogy ki dolgozik jobban... nem az, hogy

ki rosszabbul.
Krisztina elpityeredik, van aki megsajnálja: ej, hisz más is csinál hibát.

— Elkeseredik a brigád is, mikor aratáskor Katona Lajos elvtárs végigmegy
a táblájukon s visszaküldi őket másnap: annyi kalászt hullattak el, hogy ez
már pocséklás, felelőtlenség, csinálják újra.

De a pityergést Krisztina harmadnap abbahagyja, a DISZ-munkacsapat
jobban vigyáz a kalászra s aki látta, megtanulja, hogy nem könnyű keresetről,
hanem mentői jobb munkáról van itt szó.

Hiszen nyilvánvaló: egyéni paraszt magát csapná be a rossz munkával, de
kit csap be a csoporttag? A többit? Nemcsak a többit — az országot is, s a
dolgozó parasztok százezreit, akiknek a Párt azt mondja, hogy a szövetkezeti
gazdálkodás a követendő út — akiknek mi az utat mutatjuk. És magát is:
ha kevés terem, hiába a sok munkaegység, mi jut majd egyre-egyre?

V.
Simon Sándor 20 holdas középparaszt földje a rizstelep mellett van. Ha
behunyná a szemét is, szinte látná, hogy 36,5 mázsás átlagot értek el a szövet-
kezetiek a rizstermelésben. De nem hunyja be, dehogy hunyja be Simon Sán-
dor a szemét, inkább naponta el-ellátogat a rizstelepre, akár öt percre, ha
több ideje nincs.

S ilyenkor nemcsak a munkát nézi, hanem szót is hall: látja Sándor
bátyám, jövőre megkétszerezzük a rizsterületet... Aztán meg, legalább kétezer
hold itt az öntözhető terület, benne a maga földje is.

Azt nem is sokszor mondják hogy „nekünk 15—20 ezer forint az évi jöve-
delmünk családonként". A zárszámadáskor úgyis megtudja Simon Sándor is,
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a többi dolgozó paraszt is, ha zár alatt tartanák, akkor is kiszivárogna, úgy
érdekli már a Vörös Csillag dolga Túrkeve ezer és ezer dolgozó parasztját.

Simon Sándort nemcsak ez érdekli hanem az is, hogy mikor bemegy egy-
szer a csoporthoz, Tóth Mihály éppen akkor figyelmezteti az egyik fiatal ko-
csist: elhullajtottad a szalmát...

Nem, a szénát azt nem hullatja már itt el senki. Az ilyet még a libapász-
tor gyerek is megszólítaná. A szalmát, azt se tűrik, mert néhány elhullt szál
nem nagy kár ugyan, de csúfítja az udvart, s ezt Simon Sándor megjegyzi
magának: ezek nemcsak a vagyonra ügyelnek, hanem a házuk táját is nagyon
rendben tartják. Meg is látszik: Simon Sándorról azt mondják, hogy ő aztán
rendet tart otthon — nohát a csoportnál még ő se talál hibát.

Balogh László ötholdas „egyéni", mikor meglátogatja a csoportot, látja,
hogy élezik az ekekapát. S felderül mindjárt az arca. Szóba is elegyedik a
kovácsokkal. ^

— így szokták?
— így elvtárs!
— Én is azt mondom. Az életlen ekekapa csak dúrja a földet, félrenyomja

a gazt, az újra kinő egy hét múlva. Én kétholdanként élezem.
S örül neki, hogy lám, mennyire egyet gondolnak, ő meg a csoport. Még

abban is, hogy ő a tavaszon négyzetes tengerivetést próbált ki, hogy keresztbe
hosszába járhasson benne az ekekapával. S a csoport is ezt csinálta — csak
nem két holdon, mint Balogh, hanem néhány százon. Jövőre talán néhány
ezren. És ami nagyon fontos: géppel vetik.

Ügy, hogy mikor Balogh Lászlóhoz mennek a népnevelők januárban, őt
ugyan nem kell agitálni. Avval kezdi, hogy aláírja a belépést, csak azután tér
rá, hogy: most már meséljétek el elvtársak, hogy is lesz ez.

VI.
Hogy is lesz ez? Erről ugyan könnyű beszélni. Elképzelheti azt mindenki, aki
látja az eddig megtett utat, a fejlődést: azt, hogy lettek a csoportba lépő egyéni
dolgozó parasztok másokká: meggyőződtek benne, hogy a közös vagyon gya-
rapítása az egyéni felemelkedés útja is — és nem is csalódtak.

Persze nem Balogh László kérdez egyedül ilyesmit, hanem más is, majd-
nem mindenki. S a csoporttagok többnyire abból indulnak ki, ha a jövőről esik
szó, hogy milyen a múlt. Elmondják: Gál Józsefet a múltban kizárták, de
később visszavették s ime, ma a legjobb, legdolgosabb tagok egyike. így fej-
lődik az ember a közösségi munkában.

— Gondolják el, milyen jó érzés: teljesítem a napi munkám jól, s nemcsak
azt tudja utána az ember, hogy gyarapította a saját munkaegységét, keresett,
hanem azt is, hogy hány más ember, más csoporttag életén segített vele, ha
becsületes munkát végzett. Felelős dolog ez, azért szép.

Lévay Károly már nem is számolja, hány embert győzött meg. Sokat.
Negyvenet, ötvenet... S nemcsak most, a népnevelői munkájával. Azzal se
kevésbé, mikor két éve versenyre hívta a fiatalokat. Bernát elvtárs, a párt-
titkár pedig azzal is, hogy harcolt a helyes, igazságos jövedelemelosztásért, a
munkaegység bevezetéséért. Benne van a mai sikerben a múlt minden erő-
feszítése és eredménye, S mert jók voltak az erőfeszítések, mert jó úton veze-
tett a Párt. Hát így lett a Vörös Csillag az ország legnagyobb termelőszövet-
kezete. SARKÁUL IMRE
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