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Négy évtized agrárfejlődésének főbb jellemzői
Szolnok meg/ében
Közeledve a felszabadulás 40. évfordulójához, fontos hangsúlyozni, hogy nem-
zeti felemelkedésünk elindításában döntő jelentőségű esemény volt, hogy
hazánkat a szovjet Vörös Hadsereg szabadította fel 1945. április 4-én. Ez nyitott
utat annak az újtípusú agrárfejlődésnek, amely a megye parasztságát is a szo-
cialista felemelkedés útjára vezette.

I.

Az agrárfejlődés néhány sajátossága a felszabadulást követő években

A megye agrárviszonyainak alakulása évszázadok óta az országostól eltérő
sajátosságokat mutat. Ennek magyarázata, hogy a jászok és a kunok a XVIII.
században igyekeztek kivonni magukat a jobbágysors alól és szabadságukat
vele együtt a föld magántulajdonát pénzért megvásárolni. A redemtió, más
szóval a földmegváltás a megye egyes területein a földesúri birtokviszonyok
teljes vagy majdnem teljes megszűnését vonta maga után. A feudális viszonyok
megszűnése elősegítette, hogy a kapitalizmus viszonylag korán behatolt a
megye mezőgazdaságába, és a föld magántulajdona alapján létrehozta a pa-
rasztság erőteljes rétegződését. így a századforduló időszakában 100 önálló
mezőgazdasági termelőre országosan 90,2, Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében
viszont 128,5 agrárproletár jutott.

Az a tény, hogy Szolnok megyében a tőkés-agrár fejlődés feudális viszo-
nyokkal volt terhes, súlyos hatással volt a földes kis- és középparasztságra is.
1930—1340 között több, mint 5000 kisgazdaság ment tönkre a megyében. 1932-
ben 1 kh földterületnek bruttó terhe 165 pengő volt, az 1 kh-ra jutó összes hitel-
intézeti kölcsön 224 pengő, az alföldi átlag 216 pengő, az országos átlag 200
pengő.

A felszabadulás pillanatában a megye mezőgazdaságában megtalálható
vagyoni különbségek, a földnélküliek majdnem teljes politikai jogfosztottsága
miatt nagy ellentétek feszültek. Ahogyan felszabadultak a megye települései,
úgy robbant ki elemi erővel az évszázadok óta elfojtott forradalmi törekvés.
1944 decemberében Karcag, Kisújszállás, Túrkeve, Mezőtúr és Kenderes sze-
gényparaszt küldöttségei Debrecenben állandóan ostromolták az Ideiglenes
Kormányt, követelték a föld igazságos felosztását. így a föld felosztása már a
földreform-törvény megjelenése előtt elkezdődött. 32 573 földre jogosult sze-
gényparaszt 259 716 kh földet kapott, ez a megye összföldterületének 28,4%-a,
szemben az országos 34,6%-kal.

Szolnok megyében a földreform az országosnál radikálisabban ment végbe.
Oj módon rendezte a termelési, a tulajdonviszonyokat és a parasztság társadal-
mi struktúráját is. Megszűntek a szélsőséges birtokhatárok, vele együtt a feu-
dális földbirtokrendszer. A középparasztok aránya 100%-kal nőtt, az összes
paraszti birtok 42%-át tette ki. 75%-kal csökkent a földnélküliek aránya, és a
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gazdag-parasztok számaránya az összes paraszti birtokokhoz viszonyítva dön-
tően visszaesett. A földreform, tehát utat nyitott a mezőgazdasági termelőerők
gyorsabb ütemű fejlődéséhez. Ugyanakkor megnövelte a kisárutermelők szá-
mit, arányát a megye népességén belül, amivel később számolni kellett a poli-
tikai döntésekben is.

A megye agrárviszonyainak gyökeres átalakítása után megmaradt gondok
az új kisárutermelő parasztgazdaságok rossz termelőeszköz ellátottsága, korán
megmutatta a kis-paraszti termelés korlátait, azt, hogy az agrárkérdést vég-
legesen csak úgy lehet megoldani, ha a kis-paraszti gazdaságok az önkéntesség
és a fokozatosság útján nagyüzemekbe tömörülnek.

A Magyar Kommunista Párt 1946. szeptemberében tartott III. kongresz-
szusának határozata hangsúlyozta, hogy a jövőben is indokolt a paraszti kis-
birtok állami támogatása, a termelőerők fejlesztése a mezőgazdaságban, azon-
ban a kialakult, méginkább kialakuló igények miatt korszerű termelésszerke-
zetre van szükség. Ezek létrehozása azonban meghaladja a parasztság jelenlegi
anyagi erejét, ehhez a parasztgazdaságok társulására van szükség.

Végső soron az MKP III. kongresszusa kettős feladatot határozott meg: a
kisárutermelő parasztgazdaságok állami támogatását és a nagvüzeme<;ítps
szükségességét.

A Szolnok megyében élő politikailag tapasztalt, a kollektivizmusra és az
összefogásra hajló agrárproletárok az MKP IIT. kongresszusának határo7atára
gyorsan és kedvezően reagáltak. Ezzel összefüggésben nem lényegtelen hang-
súlyozni, hogy a megyében már 1945-től megkezdődött a szövetkezetesítés, és
korán alakultak társas gazdaságok is 1948-ban már több termelőszövetkezeti
csoport működik, 1949-ben 100 közösség folytatott nagyüzemi gazdálkodást,
27 136 kh földön és ebből már 66 volt hármas típusú tszcs.

Az 1945—48. közötti években tehát Szolnok megye agrárfejlődésében kettős
vonás figyelhető meg. Egyfelől a feudális agrárviszonyok radikális felszámo-
lása, a kisparaszti gazdaságokra épülő mezőgazdaság kialakítása útján, más-
felől a társas gazdálkodás fokozatos kialakulása, és ha a létszámban nem is
nagy, de megjelenésében feltétlenül döntő fontosságú új, szövetkezeti paraszt-
ság születése kezdődött el.

n.
A mezőgazdaság szocialista nagyüzemesítése

1950—51-ben a munkáshatalom léte, intézkedései és a népgazdaság fő ágaza-
taiban — kivéve a mezőgazdaságot — a szocialista szektor döntő részaránya
kedvező hatást gyakorolt a termelőerők és termelési viszonyok fejlődésére, a
parasztság társadalmi szerkezetének politikai, erkölcsi, tudati viszonyainak vál-
tozásaira. Ezt az egyenletes fejlődést megszakította a voluntarista politika,
amely gátolta a. mezőgazdaság fejlődését és mélységesen sértette a munkás-
paraszt szövetséget. Azonban a gondokkal terhes fejlődésnek ebben a szaka-
szában is felerősödik az egynemű parasztcsaládi forma felbomlása és jellem-
zővé a vegyesfoglalkozású paraszti család kezd válni a megye falvaiban.
Ugyanis ebben az időszakban a megye dolgozó parasztjai közül ezrével válnak
választott tisztségviselőkké, vezetőkké, a fegyveres testületek tisztjeivé, felső-
és középfokú végzettségű értelmiségiekké és szellemi foglalkozásúakká.
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Szolnok megyében az agrárfejlődés ebben az időszakban új irányt vett.
A megye néhány területén, döntően a Nagykun-részen nemcsak növekszik a
termelőszövetkezeti szektor szerepe, hanem Túrkeve, Mezőtúr, Karcag és Kis-
újszállás városokban győz is. így a Nagykunságban 1951-ben a szocialista nagy-
üzemi gazdálkodás döntő szerepet kapott a mezőgazdaságban. 1951>-ben már 132
termelőszövetkezet 30 516 taggal, 150 941 kh földön gazdálkodik. A szocialista
szektor részaránya a megye ossz földterületéhez viszonyítva 47,2%. Ezeket az
eredményeket alapvetően Nagy Imre jobboldali támadása sem tudta megingatni
1953-ban. Volt ugyan némi mennyiségi visszaesés a termelőszövetkezeti moz-
galomban, de 1956. október 1-én a szocialista szektor részaránya a mezőgazda-
ságban már ismét 64,3% volt.

1956. november 4-e után az agrárfejlődés új folyamatai bontakoztak ki.
A Magyar Szocialista Munkáspárt lenini szellemben foglalkozott az agrárkér-
déssel, abból indult ki, hogy a parasztság egyaránt jelentős tényező a terme-
lésben és a politikai hatalomban. Pártunk a kétfrontos harc szellemében eluta-
sította a Rákosi Mátyás és csoportjának voluntarista, valamint Nagy Imrének
és követőinek revizionista és opportunista jobboldali politikáját, s 1957-ben az
Agrárpolitikai Tézisekben fogalmazta meg agrárprogramját. Ez a politika
nyrtott új utat a parasztság további szocialista felemelkedésében. A párt és a
szocialista állam szigorúan betartotta a szövetkezésben a fokozatosság és az
önlténtesség lenini elvét, az állam pénzügyileg támogatta a szövetkezeteket és
a kisárutermelő parasztságot is.

1953-ban a tsz-ek közös vagyona 60,4 millió forint volt, 1958-ban azonban
már 179,3 millió —, s a teljes kollektivizálás után 1960-ban a közös vagyon
2 milliárd forintra emelkedett. így 1953—58 között háromszorosára nőtt a tsz-ek
közös vagyona, 1958 és 60 között viszont, a teljes kollektivizálás menetében,
tizenegyszeresére. A teljes kollektivizálás a megyében 1960-ban fejeződött be.
Ezt követően a termelőszövetkezetek anyagi-műszaki bázisa gyorsan fejlődött,
javult a vezetés színvonala, emelkedtek a termésátlagok. Kedvező változás állt
be a termelés szerkezetében, növekedett a munka termelékenysége is. Mind-
ezekből következik, hogy javultak a tsz-tagság anyagi életkörülményei. 1953—
1958 között az egy tagra jutó közösből származó jövedelem majdnem duplájára,
6 439 Ft-ról 11048 Ft-ra emelkedett.

Amikor a szocialista termelési viszonyok, a szövetkezeti szektor korai, gyors
térhódításának, majd 1960-as teljes győzelmének főbb indítékait keressük a
megyében, akkor az alábbiakat kell kiemelni:

— A volt agrárproletárok nagy számarányát. Ez a réteg a Horthy-rendszer
ellen, a földért, a politikai jogokért folytatott harcban megtanulta, hogy
ereje az összefogásban rejlik, ök jelentették megyénkben a KP fő bázisát
is. Létszámuk a helyi pártszervezetekben 1951-ben 12 000 fő, a szövetkeze-
tekben 8 342 fő, a tsz-tagság 27%-a. Ezt a réteget politikai tapasztalata,
valamint gyenge termelőeszköz ellátottsága a Kommunista Párt hívó és
buzdító szava korán a tsz hívévé és szervezőjévé tette. Kedvező hatásuk
1945-től érezhető Szolnok megye termelőszövetkezeteiben.

— A termelőszövetkezeti mozgalom viszonylag korai, de gyors térhódítását a
megyében, s az ezzel egyidőben létrehozott közös vagyon viszonylag nagy
volumenét és annak összetartó hatását.

— Az állami szektort, ezen belül a szocialista iparvállalatok dolgozóinak, a
munkásoknak a mezőgazdaság szocialista átszervezésének egész időszakában
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jellemző nagy aktivitását. Az ipari munkások politikai és anyagi segítségét
a patronálási mozgalmat, többségében jó képességű káderek átadását a
szövetkezetek számára.

— A Szolnok megyei pártbizottságnak azt a törekvését, mellyel 1948-tól
kezdve 12 éven keresztül képes volt a megye kommunistáinak figyelmét
a termelőszövetkezetek területi, a tsz-tagság számszerű fejlesztésére irá-
nyítani. Különösen fontos körülmény, hogy az MSZMP Szolnok megyei
Bizottsága 1957-ben és azt követően is helyesen értelmezte a Központi
Bizottság „Agrárpolitikai Téziseit". 1958. februárjában jó és részletes
programot dolgozott ki,és 1958—59-ben jól időzítette, irányította a szocia-
lista átszervezést.

A mezőgazdaság teljes kollektivizálása társadalmi jelentőségű üggyé vált.
Megoldása azt jelentette, hogy a megye mezőgazdaságilag művelhető területé-
nek 97,8%-a a nagyüzemek használatába került, a mezőgazdasági népességnek
94%-a dolgozott szocialista szektorban.

1960—68 között, a megszilárdítás időszakában a mezőgazdaság dinamikus
fejlődési üteme volt jellemző. Az összes vonóerő traktoregységben átszámítva
20 ezerrel nőtt. Ezen belül a gépi vonóerő 65,5%-ról 82,4%-ra növekedett.
Nyolc év alatt megduplázódott a szövetkezetek közös vagyona. 1968-ban már
a tsz-tagság 18%-a, a munkában rendszeresen résztvevő tagok 26%-a felső-
vagy középfokú diplomával, illetve szakmunkásbizonyítvánnyal rendelkezett.
1960—68 között a közösből szerzett személyes jövedelem évi 10 890,— Ft-ról
19 494,—Ft-ra emelkedett.

A teljes kollektivizálás után jelentősen erősödtek a szövetkezeti tulajdon-
és elosztási viszonyok szocialista vonásai. Ezek együtt jelentős változásokat
hoztak a szövetkezeti parasztság gondolkodásában.

1968-tól új fejlődési pályán, további dinamikus fejlődés jellemzi a terme-
lőszövetkezeteket. Jelentős koncentráció ment végbe, az 1970-es évek közepén
27 szövetkezettel volt kevesebb mint 1968-ban. 1968-tól a 70-es évek közepére
megduplázódott a termelőszövetkezetek közös vagyona és elérte a 8 milliárd
forintot. Évenként mintegy 1700 fővel csökkent a termelőszövetkezeti tagság,
és az 1970-es évek közepén már a megye aktív kereső népességének mindössze-
sen 20,4%-át teszi ki. Tovább nőtt az egy tagra jutó személyes jövedelem. A
70-es évek közepére elérte az egy főre eső évi 25 936 Ft-ot. Ez a jövedelem hat-
szorosa az 1953 évinek és az 1958-asnak is majdnem másfélszerese.

Mind nagyobb teret hódítottak az ipari termelési rendszerek. A 70-es évek
közepén a termelőszövetkezetek között már alig van olyan, amelyik ne lenne
tagja valamelyik termelési rendszernek. A termelési rendszerekben való rész-
vétel a hagyományos helyett új munkamegosztási, képzettségi struktúrát fej-
lesztett ki. Ebben az időszakban már a termelőszövetkezetekben mintegy 2 500
agrár-, műszaki és közgazdász értelmiségi foglalkozású dolgozott. A tsz-tagság
40%-a felső- és középfokú végzettségű agrárszakemberekből, szakmunkásokból,
betanított munkásokból állt. A tsz-tagok 46%-a 40 éven aluli korosztályból
tevődött ki. A jövedelem garantált pénzformájának növekvő arányában a tsz-
tagság foglalkozási struktúrájában a műveltségben és korösszetételben, a ter-
melés koncentrációjában történt változások bizonyítják, hogy a szocialista át-
alakulással egy időben a kulturális forradalom falun is szép eredményekhez
vezetett. Míg korábban a falun a hagyományos paraszti munka és az ahhoz
igazodó életforma volt a jellemző, addig az 1970-es évek közepére az iparszerű
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termelés térhódítása és az annak megfelelő életforma elterjedése vált jellem-
zővé nemcsak a nagyüzemekben, hanem bizonyos értelemben a háztáji és kise-
gítő gazdaságokban is.

1968. január 1-től, a gazdasági mechanizmus reformja bevezetésének idő-
pontjától mind teljesebben bontakozott ki a 70-es években a termelőszövetke-
zeti termelésgazdálkodás intenzifikációja. 1980-ban 30,l%r-kal volt kevesebb a
tsz-ek száma, mint 1975-ben. Ugyanezen idő alatt a tsz-tagság további 3%-kal
csökkent, s az egész népességen belül mindösszesen 17,4%-ot képviselt. Meg-
nőtt viszont a termelőszövetkezetek üzemnagysága. Tovább erősödött a terme-
lés ipari jellege, és 1980-ban a szövetkezetek földterületük 70%-ával vettek
részt ipari termelési rendszerekben. Az intenzifikáció a korábbi szakszerű kép-
zettségi struktúrát továbbfejlesztette. 1980-ban a tsz-tagság 38,1%-a szakkép-
zett volt, 45,9%-a volt betanított munkás, és mindösszesen 16% volt a szakkép-
zetlen tsz-tagok aránya. A tsz-tagok között megnőtt a 30 éven aluli fiatalok
aránya, közel 30%-ot tett ki. A tagság döntő többsége így ma már 30—50 év
közötti. A termelőszövetkezeti gazdálkodás intenzifikációja közvetlenül hozzá-
járult ahhoz, hogy gyorsan fejlődjék a munka termelékenysége és megközelítse
az állami gazdaságok termelékenységét. Bármilyen gyors is volt azonban a
termelőszövetkezetekben a munka termelékenységének fejlődése, megállapít-
ható, hogy a 80-as évek elején elmaradt a termelési eszközellátottság adta lehe-
tőségektől, és ez bizonyos gondokat jelentett.

Az eredmények és a gondok együttvéve sem változtatták meg a fejlődés
kedvező tendenciáit, ugyanis a 80-as években is tovább bővült a termelőszö-
vetkezetek termelése, fejlődött felszereltségük színvonala. Javult a vezetők és
tagok termelési tapasztalata és egyre inkább megfelelt a modern nagyüzemi
viszonyoknak.

Megállapítható tehát, hogy a termelőszövetkezetek betöltötték kettős hiva-
tásukat: mint termelő vállalatok jól prosperáltak, mint társadalmi szervezetek
hatékonyan elősegítették a termelőszövetkezeti tagság szocialista felemelke-
dését. A megyei pártértekezlet 1980. március 9-én méltán minősítette sikeres-
nek a termelőszövetkezeti gazdálkodást, a tsz-tagság anyagi, szociális, élet- és
munkakörülményeit, politikai és világnézeti állapotát, közéleti tevékenységét.
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