
VALÓ VILÁG
A jászszentandrási Haladás történetéből I.

Hőskor reményekkel, kudarcokkal
Bonyolult politikai körülmények között alakítja meg a közöst 1949-ben 13
jászszentandrási parasztember. A kérdésre: miért éppen a társasgazdálkodás-
ban látták a jövőt? — a válasz más, mint a környező településeken. Ahogyan
bajban, reménytelen helyzetben társat keres az ember, valahogy úgy jutott el
ez a tucatnyi nincstelen, a kor egyébként evidensnek tűnő gondolatához. Fel-
cserélni az enyém fogalmát a miénkkel? Felcserélni a „saját magam gazdája"
szerepét, a „más parancsol fölöttem" helyzettel? A kérdések talán fel sem me-
rültek. Az élni kell parancsolatja, a lehetőségek parancsa diktált. Nevezhetjük
őket bátraknak, noha a bátorság sosem meríti ki a merészség fogalmát, inkább
a félelem legyőzését. A 13 név: Antal József né, Fehér Alajosné, Csépán Lajos,
Kerek Ignác, Kerek Emánuel, Csintalan Lajos, Nagy Gy. József, Fehér Sándor,
Molnár Benedek, Juhász Géza, Kerek Kálmán, Sóski Ferenc, Varga József.

A tszcs a Járás tanya környékén kapott földeket, első elnöke: Kerek Kál-
mán. A csoportról 1950. július 22-i keltezésű az a hír, amely a Szolnok Megyei
Néplapban jelent meg, s amely már a tsz történetének első mozzanatait írja
meg. Elmondja, hogy a „most megalakuló gépállomás vontatója szállította be a
község első gabonaszállítmányát a földművesszövetkezetbe a Haladás termelő
csoportból. A csoport most kapott működési engedélyt, s ezt azzal köszönte meg
a dolgozók államának, hogy rögtön a gép alól 24 mázsa búzát szállított be. A
cséplésnél a párt és a község vezetősége is közreműködött."

Ezeknek a napoknak a híradásai már mind az új termés betakarításának
eseményével, a cséplőgépek mellett dolgozók hősies helytállásával, a begyűjtési
terv teljesítésével a retrográd kulákok valamilyen — felvásárlás, rémhírterjesz-
tés, árufelhalmozás — ténykedésével, a lendületes brigádmozgalom eredményei-
vel, a békéért való összefogás mintaesetével foglalkoztak.

Az említett hír után másfél hónappal, szeptember másodikán tudósít a tele-
pülés gépállomásáról az újság: „Ebben a kis faluban van megyénk legjobb gép-
állomása, ahol tudják a dolgozók, hogy munkájukkal ők is a szocialista mező-
gazdaságot építik. Az udvaron két traktort járatnak be, délután mennek ki
megkezdeni az 1950. évi tervet. A traktoristák homlokán veríték csillog, arcu-
kon látszik a munka utáni láz, szinte a szemeik mondják: „Elvtárs, megtartjuk
a vándorzászlót, s ezen keresztül az első helyet ősszel úgy, mint ahogyan a nyá-
ron tettük."
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Nagy József gépállomásvezető jön elénk: Magunkévá tettük pártunk cél-
kitűzéseit, nem végeztünk semmivel sem többet, mint amit vártunk, s dolgozó
népünk tőlünk megkövetel... Nem állhatunk meg félúton! nagy munka áll
még előttünk, amit tőlünk telhetőén lehetőleg maradék nélkül el is fogjuk
végezni.

— A tszcs tagszervezés terén is jó eredményeket értünk el, de rajta le-
szünk, hogy ebben a munkában mindenki kivegye a részét. Az irodából kilépve
találkozunk Magyar József elvtárssal, a politikai helyettessel, aki a tszcs-k
szervezésében és tagosításában a gépállomáson végzett munkáján felül is bőven
kivette a részét...

„Itt van az az elvtárs, aki a cséplésben a legjobb eredményt érte el."
Kaszab elvtárs kimászik a gépből, olajosán, kormosán, de mosolyogva... „Elv-
társak, 40 napon gabonát csépeltem a nyáron, de szebb eredményt értem volna
el, ha a gépemnél eszközlendő javításokat hamarabb és jobban elvégeztem
volna. Most jelenleg rizscséplésre készítem elő a gépemet."

1950. szeptember 16-át írunk, már lezajlott az ötéves tervkölcsön nyeremé-
nyeinek első sorsolása. Jászszentandrásnak a nemzetközi szövetkezeti napok
alkalmából a megyei tanács jutalmat ad át a növénytermesztésben elért ered-
ményért, az aratási, cséplési és terménybegyűjtési munkában az élen haladá-
sért, ötven pár gumicsizma, 12 néprádió és 3 férfikerékpár illeti a települést.
Ezen a napon hirdeti ki a Minisztertanács, hogy 61 százalékkal kell növelni a
következő esztendőben az ipari növények termelését. A Haladásban, igaz, még
nem úgy művelik a földet, hogy tudnák, a következő esztendőben gyapot is
kerül a táblába. Amit majd meg is szeretnek az asszonyok.

A megye békekölcsönt jegyző katolikus papjai kölcsön jegyzésre hívták fel
éppen a hívők táborát, amikor szárnyra kelhetett a hír, hogy többek között a
Haladás földjein Tűzkő Jenő 205 százalékra teljesítette a heti normáját, szoro-
san felzárkózott mögötte Senográczki Ferenc traktoros is, aki 191 százalékra
teljesítette előirányzatát, de Kerek Emánuel se maradt le, ő aki párosverseny-
ben dolgozott, 188 százalékjával aratott elismerést.

S bár nem tartozik szorosan a Haladás első napjainak lapjaira, rövid részlet
Nagy M. László földműves vallomásából, közelebb hozni a kor hangulatát, a
későbbi tsz-tagok gondolkodásmódját: „Megvalósult legnagyobb vágyam. Az
utolsó hold földemet is felszántotta a gépállomás traktora. Egyénileg dolgozó
kisparaszt vagyok és csak most tudom, mit jelent a jól végzett mélyszántás.
Tavaly csak egy hold földemen végeztettem mélyszántást, mégis sokkal jobb
volt a termés, mint azoké, akik lóval vagy tehénnel szántották földjüket. Ezért
határoztam el, hogy az idén minden földem felszántatom, hogy többet, jobbat
tudjak termelni a béke megvédése és az ötéves terv megvalósítása érdekében.
Ezúton szeretném megköszönni Éles Andor traktoros elvtársnak is azt a jó
munkát, amit földemen végzett."

A kor hangulatát jellemző apróság: július 4-én alakult meg az MSZT
„hangulat" brigádja. A központtól zenegépet kapott a szervezet, 50 széket,
rádiót és táncruhákat. A brigád úgy döntött, hogy tagjai énekszámokkal, csasz-
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Gyurcsek Ferenc: Pár I.

A címlapon Gyurcsek Ferenc Zrínyi Miklós c. alkotása

A folyóirat illusztrációit Gyurcsek Ferenc szobrászművész szolnoki kiállításának, ill. a IV. Alföldi
Fazekas Triennalé anyagából válogattuk. (Fotó: Tarpai Zoltán, Hargitai Lajos)



tuskákkal, rövid jelenetekkel és szavalatokkal szórakoztatják az aratás és csép-
lés alatt a dolgozókat. Külön csasztuskabrigád alakult, amelynek tagjai az
élenjárókat, valamint a munkában elmaradottakat énekelték meg. És egy má-
sik: 1951. augusztus 29. A Néplap 2. oldalán a felhívás: „Jászszentandrási Hala-
dás Tsz dolgozói! Alaposan lemaradtatok a cséplési munkával. Ti nem akarjátok
fokozottabban kivenni részeteket a békeharcból? Nem hinnénk. Fokozzátok a
munkatempót! Igyekezzetek, hogy a cséplést befejezzétek. Hátul kullogni szé-
gyen. Hozzátok be a lemaradást!" Azt a cséplést, ami nem. a legbékésebb a be-
szolgáltatandó termény mennyisége, s más körülmények miatt. Kaszab Antal
jászszentandrási lakos — széjjel szedte a cséplőgép osztályozóját. így az ocsuba
a megengedettnél jóval több búza került. Mikor Soós László mezőőr ezt észre-
vette, figyelmeztette Kaszabot. Kaszab a földre teperte a kötelességét teljesítő
Soóst és megverte. A jászapáti bíróság nyolc hónapi börtönre ítélte.

Ki mikor, milyen kötelezettségnek tesz eleget? — lám viszonylat kérdése.
Milyen érdek, melyik hatás az erősebb? Mindenesetre a begyűjtési versenyben
ekkor a jászapáti járás a hétből második helyen végzett.

A Haladás terménylistája a szokásos, a hagyományos. Búzát termesztenek,
rozsot, kukoricát, de a paletta bővül. Szovjet mintára. A megyében jár I. Sz.
Jegorov szovjet szovhozelnök, aki szorgalmazza a tudományos intézmények és
a termelő üzemek együttműködését. Megfogadva a vendég intelmeit — mint a
megyei újság tudósításából megtudjuk, az Agrártudományi Egyetem agrobioló-
giai tanszékének munkaközössége és a megyei tanács mezőgazdasági osztálya
elhatározta, hogy a megye állami gazdaságaival és termelőszövetkezeteivel szo-
ros kapcsolatot teremt. így aztán a jászszentandrási Haladás termelőcsoporthoz,
amely az országban a legészakibb területen termelt, ekkor durván 4 hektárnyi
gyapoto^ a biológiai tanszék jarovizált gyapotmagvak rövidítik a növény te-
nyészidejét, így lehetőség nyílik arra, hogy a gyapottermesztést az eddiginél
jobban kiterjesszék északra. A végeredmény: a termés egy hányada beért, egy
hányadát azonban szedés után még érlelik.

A gyapot ugyanúgy vitatémája volt a hosszú éjszakába nyúló termelési
tanácskozásoknak, párttaggyűléseknek, mint a földi dió. Mit, hogyan, meny-
nyit?

Másodvetésnek például 1950-ben burgonyát vetettek. Ahogyan a fáma
erről szólt, kísérleti vetésnek szánták, az eredményben maguk sem voltak biz-
tosak, de mint mondták: „A szovjet emberektől megtanulták, a természettől ki
lehet kényszeríteni a termést, új, meleg éghajlatot kedvelő növényeket lehet
meghonosítani hazánkban..." Az őszi árpa után 5 holdon vetettek burgonyát.
Ahogyan egy híradás elmondja: A kísérletet itt 5 holdon végezték, a növénye-
ket egyszer kapálták és egyszer töltötték fel. Termésüket előreláthatóan a jövő
héten takarítják be. Az eddig tanulmányképpen felszedett bokrok alatt min-
denütt szép nagy gumókat találtak annak ellenére, hogy a vetés június második
felében történt. Ez a termelő csoport az amerikai mogyoró — a földi dió ter-
mesztésével is kísérletezett. Erre a célra 2 hold vizenyős, meglehetősen gyenge
minőségű talajt választottak. A talaj kiválasztása tehát nem volt szerencsés, a
földi di óugyanis sok meleget és napsüfést kíván. De még így is termett 77 kiló
jó minőségű földi dió. Bármilyen kicsi is ez a termés — mégis jelentős, mert
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a dolgozó parasztok levetkőzve a maradiságot, a régit, a biztosat, a megszokot-
tat — a szovjet emberek példájára felvették a harcot a természettel és újat,
jobbat kényszerítenek ki belőle. A jászszentandrási Haladás nem adta fel a
harcot a gyenge eredmény miatt. Hasznosítják az idén tapasztaltakat, és szak-
emberek, tudósok segítségével jövőre 5 holdon, napsütötte domboldalon bírják
termésre új növényüket, a földi diót."

A szentandrási tsz-es gyerekek egy hányada keserű szájízzel rágcsálhatta
1950 karácsonyán az amerikai mogyorót, nemcsak penészessége miatt. Túl sok
ajándék nem került a fa alá, a gazdaság fizetni úgyszólván nem tudott. A határt
parasztok járták, hátukon átvetve zsák, amibe olykor belenyúltak, s a tanácsi
embert figyelve úgy tettek, mintha a földre gabonát hintenének. Az őszi mun-
kákkal ugyanis elmaradtak. Vetni kellett, még ha értelme akkor már nem is
volt.

Az Í952-es esztendő azonban további jó híreket hoz. Április 23-án a tsz
egy nap alatt elveti a gyapotot, Gyarmati László tanácstag felesége például
gyapotsarabolásnál 256 százalékot teljesít. A kukoricát is elvetették. S egy
valódi jó hír. 1952. június 7-én: a község az ötéves villamosítási terv részeként
villanyt kapott. S rögtön egy felszólalás, idézet egy levélből: „Helytelennek
tartjuk, hogy a tanács és a Haladás Tszcs vezetőségének hibája folytán még
mindig petróleumlámpa mellett vakoskodnak a tszcs székházában. Nincs tanu-
lási, szórakozási lehetőség, csoportértekezlet alkalmával a tagság nem tud jegy-
zetelni..." Aláírás: Molnár Benedek. S egy másik levél, 1952. június 28-án: A
gépállomás hozzákezdett egy aratógéppel a Haladás Tszcs földjén az őszi árpa
aratásához. Traktorosaink megfogadta^ hogy minden szem gabonáért harcol-
nak.

A tszcs-ben a gabona cséplése gyorsan befejeződött a nyáron, nem olyan
sikeres viszont a begyűjtés. A gazdaság leadja a magáét, de ez kevés. ,,Fazekas
József, a jászszentandrási tanács elnöke, miként a sertésbegyűjtésben, úgy most
a gabonagyűjtésben is megfeledkezett róla, hogy elsősorban az ő irányításától
függ a községre kivetett terv teljesítése. Szabadjára engedi a beadás végrehaj-
tását, ezért következett be, hogy bár a község 9 cséplőgépe mind túlteljesíti
napi normáját, a begyűjtéssel igen rosszul áll Jászszentandrás. Nem törődik a
tanácselnök azzal, vajon idejében a gép alól szállítják-e be terményeiket a
dolgozó parasztok — s a kulákok. Ezért növekedett fel az elszámoltatás alá
eső gazdálkodók száma 69-re. Köztük 8 hátralékos kulák."

Fehér Sándor, a Haladás Tszcs elnöke akkor így számol be az '52-es gyapot-
sikerről: ,,A gyapottermelési verseny második szakaszának kiértékelésekor elsők
lettünk. Jó eredményünket a következőképpen értük el: Múlt év október elején
az őszi mélyszántás előtt a gyapot részére kijelölt területre holdanként 3 mázsa
szemcsés szuperfoszfátot szórtunk ki. A talajt október 19-én 30 centiméter
mélyen megszántottuk, és az egész télen át ülepedett. 1952. március 18-án az
ősszel megszántott talajt elsimítottuk, majd április 18-án megtárcsáztuk. Vetés
előtt 4 napig ponyván kiterítve napon előmelegítettük és forgattuk. Április 20-
án elvetettük a magot, utána pedig elboronáltuk a talajt. A jól előkészített
magágyban gyorsan kikelt a mag, úgyhogy május 2-án már meg is saraboltuk.
A fagyok ideje alatt füstöltük, miáltal sikerült a fagykárt megakadályozni.
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A nyári idény alatt ötször kézikapáztunk, kétszer lókapával húzattuk meg.
A növényi kártevők ellen kétszer nikotinos oldattal permeteztünk. A kocsozást
és a tetejezést idejében végrehajtottuk. A szedést úgy szerveztük, hogy mivel
tagságunk kevés, egyelőre csak tizenöt nőt állítottunk be erre a munkára, de
ha később szükséges lesz, még több munkaerőt is adunk a gyapotszedéshez.

A szedésnél mindjárt osztályozunk is, és jó idő esetén a helyszínen ponyván
szárítjuk a leszedett gyapotot. Eddig már 551 kg gyapotot szállítottunk be a
vállalatnak, amely mind első osztályú volt. Jelenleg leszedett készletünk 100 kg
nullás és 190 kilogramm első osztályú. Módszerünket ajánljuk a többi gyapot-
termelő tszcs-nek is."

Bekerül tehát a tárolókba a gyapot, a gabona, a górékba a kukorica. Részlet
Fazekas József tanácselnök jelentéséből: „Jászszentandrás község dolgozó pa-
rasztjai a gabona és a kukoricabeadási kötelezettség teljesítése mellett más te-
rületen is példát akarnak mutatni a járás többi parasztjainak."

E nemes cél pedig nem más, mint a borbegyűjtési terv túlteljesítése. A je-
lentés folytatódik: „Most egész községünk dolgozó parasztságának nevében
büszkén állíthatom, 1951—52. évi borbegyűjtési tervünket fíl százalékra telje-
sítettük, a szép eredmény községünk dolgozó parasztságának, a Gyarmai Ist-
vánoknak a hazaszeretetét igazolja."

Tegyük hozzá, a tervteljesítés feltétele volt az áru, így a gabona, a kuko-
rica, illetve a bor szabadpiaci értékesítésének.

Az MDP K*V 1953. év júniusi határozatának lényegét előrevetítik bizonyos
események, lelepleződik a hamis jelentéseket gyártó szentandrási gépállomás
vezetése, hasonlóképp bírálat, önbírálat követi egymást. A Haladás Tsz veze-
tésében ekkorra már Nagy Ilona a negyedik elnök. A gyakori vezetőváltás oka
a tapasztalatlanság és szakismeret hiánya. Erre az időszakra a termelőszövet-
kezeti csoportnak 19 lova, 34 szarvasmarhája van, sok sertése és baromfija.
Részlet egy 1953. szeptember 4-i nyilatkozatból. Nagy Ilona elnök: „Dolgoznak
közöttünk olyanok, mint Ballagó Balázs, Fehér Sándor, Tasi Antal. Ballagóék
hárman vesznek részt a munkában. Az apa és két lánya. Közel 1000 munkaegy-
ségre járó gabonamennyiséget vitt haza, 23 mázsa 55 kiló búzát mértek ki nekik.
Ezt a mennyiséget a 10 százalékos beadási kedvezményből járó rész is növelte.
Árpából ők 750 kg-ot kaptak.

Nagy György, a tszcs párttitkára: — Már eddig is foglalkoztunk azzal,
hogy a kormányrendeletek mit jelentenek a csoport számára. A tíz százalékos
beadási kedvezmény címén 150 mázsa vegyes terménnyel maradt most több.
Baromfiból 92 kg-mal maradt több a közös gazdaságban, tojásból 62 kg-mal.
A szántás is kedvezményes, a jószágainkat ingyen orvosolják.

Kerek Béla, a növénytermesztés mestere: — „A múlt gazdasági év tapasz-
talatai igazolták, hogy a Minisztertanács határozatának be nem tartása, a rossz
munkaszervezés hibájából eredő kései vetés miatt búzából 2 és fél mázsával
termelt kevesebbet holdanként. így mintegy 500 mázsa gabonával károsodtunk.
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Az is bebizonyosodott hogy keresztsoron vetett búzánk és árpánk holdanként
2 mázsával magasabb termést adott. Ezért elhatároztuk, hogy az idén 40 hold
őszi árpát és 150 hold búzát keresztsorosan vetünk. A minőségi vetőmagter-
melés fokozása érdekében 28 hold búza és 3 hold rozs minőségi vetőmagparcel-
lát létesítünk. Csoportunkban a jászszentandrási gépállomás három traktora
szánt. Eddig már 100 hold vetőszántást és 10 hold mélyszántást végeztek. A
gondosan előkészített magágyban 20 hold őszi takarmánykeveréket, 15 hold
szöszösbükkönyt és 40 hold őszi árpát el is vetettünk. A 30 hold napraforgó
betakarítását megkezdtük, a termést géppel csépeljük ki."

A termelés mellett szólnunk kell a tsz-t, a községet érintő társadalmi vál-
tozásoktól elválaszthatatlan eseményekről. Ezek azok az esztendők, amikor
óriási tömegek kerülnek közelebb a kultúrához. Jeles nap a településen 1953.
júniusában, amikor a Szigligeti Színház bemutatta a Fáklyaláng című darabot.
Zsúfolásig megtelt a kultúrház, zúgott a taps. Mozihoz már nem volt ilyen
könnyű hozzájutni, mert a földművesszövetkezet itt tárolta a gabonát. Molnár
István pedagógus nagy érdeme a 70 tagú népi együttes életrehívása, s mi más
is lehetne a csoport előadásainak témája, mint a paraszti élet, a bandázás, a
pendzsomozás. a dohány válogatása.

1953. szeptemberében a kormány elengedi a jól gazdálkodó tsz-ek összes
hiteltartozását, támogatja a beruházásaikat azzal, hogy hitelek visszafizetését
két évre felfüggeszti, felülvizsgálja a túlzott beadási terheket, adókedvezménye-
ket. Most először mentesek a búzaföldadó kivetésétől — 2500 forint támogatást
adnak hektáronként a Haladásnak is a szőlőtelepítésekhez. A tsz-tag háztájiban
tartott tehene, üszője mentesül a tejbeadás alól, a tsz-tagoknak szülés esetén
első gyermek után 500, második és minden további gyermek után 400 forint
jár. Több szociális intézkedés születik az ingyenes betegszállításról, a kislakás-
építéshez kölcsönt vehetnek fel a tsz-tagok.

Gyorsan felhalmozódik a községben is az építőanyag, megszaporodnak az
építési kérelmek. A kormány támogatásáról megjelenő hír után egy nappal 3 (!)
emberrel gyarapodik a tagság létszáma. Egy tsz-tag egy napi produktuma:
Antal József például egy nap alatt 31 hold búzát vet el keresztsoron, 6,5 mun-
kaegységet ért el és 52 forint készpénzt keresett. A kormány kedvezményei
forintra átszámítva mintegy 200 ezerrel növelték a tsz tagjainak jövedelmét, a
munkaegység 7 forinttal emelkedhetett. A gazdaság új melléküzemág és méhé-
szet létrehozását tervezi. A megyei mezőgazdasági kiállításon bemutatnak egy
410 kilós disznót. Ügy tűnik tehát, a fejlődés nem állt meg.

A tsz két 100 köbméteres silót építtet hitelből. December közepén az egyik
silógödör — amely az állatok téli etetéséhez szánt takarmányt tartalmazná —
üres, a másik csupán félig tele, a takarmány később ott rohad.

Czakó Balázs községbeli középparaszt a közösről a rá következő tavaszon
így beszél: „Földem a helybéli Haladás Tsz birtokával határos. Naponként el-
nézem, mit hogyan csinálnak. Tavaly még igen gyengén ment a munka, az idén
azonban, ahogyan látom, talpraálltak. Földszerető ember vagyok, s tavaly nekem
is fájt, hogy a szövetkezet egynémely földdarabja gazos. Ha az idén továbbra
is így dolgoznak, mint ahogyan most kora tavasszal kezdték, akkor nem ismét-
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lödnek meg a hibák. Mondom, földszomszédok vagyunk. Látjuk napról-napra
egymás munkáját, s hát ennélfogva én egy kicsit úgy hozzámtartozonak érzem
a csoportot. Én helyeselném, ha ők a kukoricájukat négyzetesen vetnék . . ."

Az utak még különbözők, az elv azonban egy: a föld nem maradhat gazos.
Czakó Balázsnak saját törvényei vannak: olyanok, hogy ha májusban meleg a
föld, akár kinyílt az orgona, akár nem, vetni kell. A Haladásban nagy az igye-
kezet, a sűrűn megtartott gyűléseken munkafegyelemről beszélnek.

1954 nagy eseménye az MDP 4. kongresszusa. A KV első titkára ismét
Rákosi Mátyás lett. A megszületett vagy születő ésszerűsítési elveket ismét fel-
váltja a korábban meghirdetett voluntarista gazdaságpolitika. Kerek Ignác
brigádvezető a rendkívüli alkalom kapcsán ezt írja: „A kongresszusi verseny
eredményeként az elmúlt napokban meggyorsult a növényápolás, frissebb,
vidámabb lett a munka. Fokozta kedvünket a párt vezetőinek újabb útmutatá-
sa, s azok a felajánlások, amelyekről a sajtóban olvastunk. A kongresszusi ver-
seny eredményeként a napraforgót, a takarmányrépát és a cukorrépát meg-
kapáltuk, illetve kiegyeltük. Tizenegy hold burgonya és négy hold szőlő első
kapálását szintén elvégeztük. Közös gazdaságunkban nagy jelentősége van a
szőlőtermelésnek, ügyelünk arra, hogy a szőlőből is sok teremjen. Mi felismer-
tük a téli munka hasznát. Beláttuk, hogy feltétlenül szükségünk van a kukorica
gyomtalanításánál a gépállomás segítségére. Éppen ezért igénybe vettük a kul-
tivátorokat, s kukoricaterületünk nagy részét most azokkal gyomtalanítjuk.
Marad még tennivalója a fogatosoknak is. Ök ekekapával húzatják a kukoricát.
A kongresszusi versenyre kialakult munkalendületet fokozzuk . . ."

A verseny legkiválóbbjai: ifj. Fehér Sándor, Móczár József fogataikkal 200
százalékos napi teljesítményt értek el, s továbbra is mozgatói a versenynek.
Bizonyosak vagyunk benne, hogy az élenjárók példája nyomán Fehér Andor,
Ballagó Ferenc és a növénytermelési brigádok többi tagja is megérti, hogy a bő
termés érdekében még több, még gyorsabb munkára van szükség. Most a kuko-
rica kézikapálása van soron . . . "

így aztán az elkövetkezendő hónapok dokumentumai igen sok rekordot
jegyeztek fel, túlteljesített százalékok tömegét. S ismét kemény kéz üti az ellen-
séget. A ÖISZ-es cséplők versenyre hívják ki a település cséplőbrigádjait, s 165
százalékos normateljesítményükkel lekörözik őket. A csépléssel egyidejűleg a
begyűjtési állandó bizottság értékeli a folyamatokat, s hírül adja, ki tesz eleget
az álammal szembeni kötelezettségének. A tanácstagok élen járnak a beadás-
ban, viszont ahogyan ezt a megyei lap hírül adta, az ellenség nem aludt Jász-
szentandráson sem. „K. B. kulákvő, ocsut, fűmagot és szemetet kevert a be-
adásra szánt terménybe, sőt 20—30 kg homokot is szórt a gabona közé, hogy az
nehezebb legyen. A dolgozó parasztok azonban leleplezték tevékenységét és
K. B. ellen bírósági eljárás indult."

A búzát a begyűjtőhelyre a géptől kellett szállítani, a rendelet szerint a
napraforgót és a kukoricát a töréstől számított 8 napon belül, a burgonyát
szedés után 3 nappal. 1954 októberében a község begyűjtési tervének teljesíté-
sével a járásban az utolsó volt. A nyári fellángolás alább hagyott.
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1955 hasonlóképp a remények esztendeje. Bár a gazdaság nem fizetett nye-
reségrészesedést, a tagok bizakodnak. A gépállomáson a tavaszi munkák előtt
hónapokig szétszerelt állapotban vannak az ekék. Alkatrészhiány gátolja a mun-
kakezdést. A gyümölcsfák ültetéséhez kevés volt a facsemete, a vetéshez a jó
mag, naposcsibéből igen rossz volt az ellátás. Júniusban új párttitkár kerül az
MDP tsz-beli alapszervezetének élére, Tajti László, aki munkásemberként haza,
a tsz-be jött dolgozni. Az eset nem egyedüli, a lapok naponta hoznak híradást
az „erősítésként hazajött" munkáskáderekről.

1956. februárjában a Haladás mellett új szövetkezet kezdte meg működését
Űj Élet néven. A szövetkezet 14 tagja Menyhárt Imre 2 holdas kisparasztot
választotta meg a szövetkezet elnökének. A tsz tiszavirág életűnek bizonyult,
elsodorták az októberi események.

Mint annyi helyen az országban, itt is voltak olyanok, akik követelték a
közös fölosztását.

Mint bevezetőnkben már erről szóltunk, a településen igen sok volt a kis-
birtok, így alig néhány nagyobb földtulajdonos birtokát tudták csak a közöshöz
tagosítani. A gazdaságban többnyire nincstelenek dolgoztak, többségüknek
jelentős életnívó emelkedést hozott a munka a tsz-ben. Néhány ember K. F. I.
vezetésével, borgőzös állapotban bevonult a kultúrotthonba, s követelte a Hala-
dás vagyonának szétosztását. Hozzájuk csapódtak többen olyanok, akiknek úgy-
szólván semmi közük nem volt a szövetkezethez. A megalakult forradalmi
bizottság támogatta ezt a követelést, titkára S. P. és elnöke G. E. több levélben
szólította fel a szövetkezetet a felosztásra. Névtelen levelek is jöttek a tsz veze-
tőségéhez Jászszentandrási Népfölkelők aláírással, ugyanezzel a tartalommal.
De nem hurcolták szét a tsz egybegyűjtött vagyonát. A kultúrházban népgyűlést
rendeztek, ezen Fehér Sándor tsz-tag többek között elmondta, adnak le földe-
ket, de csak a gazdasági év végén, mivel a táblákat a szövetkezetiek már meg-
munkálták, bevetették. A tsz-tagokból őrséget szerveztek az istállókhoz. A tsz
82 tagja közül 74-en együttmaradtak. Gyarmati László elnök otthagyta a gazda-
ságot. Az új elnök Kerek Béla lett. Az MSZMP helyi csoportját novemberben
hívták életre. Az első taggyűlésen tizenhármán kérték felvételüket, köztük
Kerek Béla, Kovács I. Sándor, Sóski Ferenc, Szendlai Lajos, Besenyei Lajos —
akiket mindjárt meg is választottak az intéző bizottság tagjainak. '57 januárjá-
ban zetor, fűkasza, eke és rendsodró vásárlását, gépek bérlését tervezték. Kuko-
ricamorzsolásra készültek, téli munkaként fát termeltek ki. Az élet nem állhat
meg — mondták.

Az 1957-es esztendő, ma már közhelynek tűnik a megfogalmazás, a terme-
lőszövetkezetek konszolidációjának esztendeje. Mutatja ezt a folyamatot két
szám, míg 1953-ban 601 hektáron 69 tag gazdálkodott, rá két esztendőre ez a
két érték 558 és 77. Az 1957-es évben 509 hektáron 83 tag dolgozik. Ez az esz-
tendő azonban a tagosítás 12 hónapja is. Tehát, ekkor rendezik el a táblákat,
vesznek át gazdáktól — Hogy a táblák egybefüggőek legyenek — területeket,
s adnak helyette másokat.

A megyében működő gazdaságok — számuk 221 — jelentős támogatásokat,
és hiteleket kaptak, ennek következménye, hogy év közben több mint hatvan
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millió forintot fordítottak beruházásokra. Volt olyan termelőszövetkezet, mely-
nél meghaladta a hetven forintot egy munkaegység értéke. Ugyanakkor emel-
ték néhány állatfajta felvásárlási árát, s az Elnöki Tanács törvényerejű rende-
lettel szabályozta a termelőszövetkezeti tagok nyugdíjazását. Szociális vívmány
ez a korábbi évekhez képest. Az, hogy a kormány döntésben fekteti le a terme-
lőszövetkezetek és tagjaik jogait, kötelességeit egy újabb politikai mozgalom
kibontakozását sejtetik: „Arccal a termelőszövetkezetek felé!" Mielőtt azonban
ennek jászszentandrási eseményeit taglalnánk, e jelentős változások előtt raj-
zoljuk meg a termelőszövetkezet vagyoni és közösségi helyzetét. Az utóbbihoz
segítségül szolgál Szekulity Péternek a Szolnok Megyei Néplapban megjelent
leírása 1957. február 8-án. Néhány részlet az Irigység, rágalom, pletyka és az
igazság című cikkből:

„A tél olyan fáradtan morzsolgatja a hétköznapokat, mint valami ereskezű
vénasszony a csöveskukoricát. Az egyik nap jön a másik után. Egyszer reggel,
máskor meg este öltözteti fehér zúzmararuhába a fákat a február. Minden a
megszokott, minden a régi. A felszín keveset árul el. Ráérős, téli életét éli a
falu, Jászszentandrás. A tanító úr tanít, a pap mondja a magáét, a szövetkezeti
kocsmáros töltögeti a pálinkát, a gazda elvégzi a munkát a jószág körül, az
élelmesebb emberek kosarat kötnek, a rossz szomszéd szapulja a másikat, a jó
szomszéd pedig a hosszú beszélgetésekre csábító meleg szobában órákhosszat
politizál az utcabeliekkel...

Ugyan miről? Kikről, és hogyan folyik a beszéd? Asszonyról, kovácsról,
termésről, borról és legtöbbet az időjárásról. Ezenkívül persze az ország-világ
dolgairól, meg amiről manapság minden parasztember beszél; a szövetkezetről.
A községben ugyanis nemcsak egyéniek, hanem szövetkezeti gazdák is élnek.
Vajon mit tud róluk a falu? S ezt kikutatni nem olyan egyszerű. Nehéz meg-
fellebbezhetetlen véleményt alkotni, elválasztani az irigy, buta pletykától a
rosszindulatú ellenséges rágalmat...

Emberekkel váltottam szót. Nemcsak hivatalbeliekkel, hanem néhányholdas
kisparaszttal és jómódú középparasztokkal is. Egyik közülük azt mondta; „Min-
den embert a szövetkezésről szeretnék meggyőzni, mert ott, aki dolgozik, az jól
él." S jóleső érzés volt hallani mások szájából is, hogy nagyjából az ottani Hala-,
dás Tsz-t a község dolgozói nemcsak ismerik, hanem előrehaladását is számon
tartják.

Az egyéniek tudják, hol kezdték annak idején az előrenéző, bátor szövet-
kezeti emberek.

S, hogy most szép jószágállományunk van, az elmúlt évben jól dolgoznak,
szépen jutott a közös vagyonból, annyira, hogy egy-egy munkaegység értéke
megközelítette a 40 forintot.

Azt is tudja róluk a falu népe, hogy most szőlőt akarnak telepíteni; tíz
holdat.

Egyszóval: az elismerésben nincs hiány. De ez az éremnek csak egyik
oldala. Nézzük meg a másikat is, azt, amely legtöbbször lerontja a tsz tekinté-
lyét és elhomályosítja eredményeit.
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Itt van mindjárt az irigyek hada. ők azok, akik gyávák, sorsukon nem
mernek, és nem tudnak változtatni, az újtól félnek, s amikor látják, hogy a
szövetkezeti gazdák jól élnek, gyarapodnak, akkor nem azt teszik, amit egy
gondolkodó embernek tennie kell, hanem sugdosnak, pletykáinak.

Miről is van szó? Arról, hogy a Haladás Tsz nagyon sok tagja az elmúlt
években házat épített, vagy házat vett. „Olyan nem létezhet, hogy valaki két-
három év alatt ennyire vigye, itt valami gazemberség van a dologban" — véle-
kednek a rosszindulatúak, s legtöbbször még azt is hozzáteszik, hogy ezért is
nagy a jómód, mert a tagok összelopják a házra, a bútorra, a ruháravalót. Még-
hozzá nem akárhonnét, hanem éppen a közösből.

Szóval, ilyesmiről is folyik a suttogás. Állításról persze nincs meggyőződve
senki, de milyenek az emberek? Nem hiszik el, hogy a tsz-tagok dolog nélkül
szerezték a házukat, mégis fecsegnek róla. Persze, nevetséges és felháborító is
az efféle pletykálkodás, a Haladás Tsz gazdái nem így szerezték a jómódot.
Nem, hiszen akkor már egy tégla sem lenne a közösben, s az nemhogy gyara-
podna, hanem elpusztulna.

Az emberek mosolyogtak, amikor tényekkel, adatokkal bioznyítottam be-
szélgetés közben, hogy milyen valótlan sületlenségeknek adnak hitelt. „Nézze
elvtárs! Maga is jól tudja: nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja" — mond-
ták.

Később, amikor a községi párttitkárral is szóbakerült a dolog, akkor derült
ki, mire értelmezték ezt a haraszttal való példázgatást.

A tsz néhány vezetőjének oktalan és elítélendő viselkedésével. Kerek Béla
elnök, Kovács L. Sándor növénytermesztési brigádvezető, Ballá Károly raktá-
ros nagyon ráadta a fejét az ivásra.

Szinte már második otthonuk a kocsma. S amit csinálnak, azt természete-
sen nemcsak látja, hanem figyeli is a falu. „Miből telik az elnöknek, meg a
másik kettőnek?" — és megy a szóbeszéd, a találgatás. Persze; kifordítva, el-
túlozvai mint ahogy ez ilyenkor szokás.

Az elnök és két ivótársa más tekintetben is rombolja a tsz erkölcsi hitelét,
és a becsületes tagok tekintélyét. Az igazsághoz tartozik, van olt Jászszent-
andráson sok olyan egyéni gazda is, aki egymaga megiszik annyit, mint az
egész szövetkezet, de hát ők egyéni gazdák.

Fehér Sándor, Antal Mátyás és a többiek, józan, szorgalmas szövetkezeti
tagok.

Nincs joga lejáratni ezeket az embereket, és nincs joga okot adni a min-
denféle szóbeszédre, nincs joga ilyen viselkedéssel lassítani Jászszentandrás
mezőgazdasági átszervezését.

Távoltartani a szövetkezni akarókat a nagyüzemtől. — Hibáikon tudnak
változtatni és változtassanak is!
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Kóczián József és még nagyon sok dolgozó paraszt kizárólag csak erre vár.
Mert ha ez megtörténik, nyomban kérik a felvételüket.

Nehéz dolog minden ember szaván eligazodni. Egyik így, a másik amúgy
mondja el a magáét, egyik hangosan, a másik csendesen, ök is követnek el
hibákat, de hát mindig könnyebb a máséról beszélni, s mivel most a termelő-
szövetkezeten van a falu szeme, a tsz-tagokról beszélnek legtöbbet. Igaz, sok
jót is. De a hibákat legtöbbször meghatványozzák, vagy elfogadják anélkül,
hogy meggyőződtek volna róla.

Mi ez ellen a legjobb orvosság? Egyszerű a válasz. Ne csak róluk beszélje-
nek sokat Jászszentandráson, hanem ők is beszéljenek magukról, még többet.
Őszintén és bátran.

A gazdaság vagyoni helyzetét segít feltérképezni az 1958-as zárszámadás
jegyzőkönyve. A tagok száma részesedéskor 95. A tsz bevétele 774 ezer forint,
ebből az állattartás 21*4, a növénytermesztés 234 ezer forinttal részesedik. Az
1957—58-as beruházások értéke 165 ezer forint. A gazdaság 11 ezer forint aktí-
vummal zárta az esztendőt, tagjainak munkaegységenként majd 23 forintot
tudott fizetni, ebből öt forint volt készpénz, természetben majd 18 forint. A
Gyephár Lajos által elnökként aláírott jegyzőkönyv szerint a legkevesebb ré-
szesedés 2 forint 93 fillér, a legtöbb 610 forint volt.

A Haladás hosszú lejáratú hiteleinek nagysága meghaladta az 580 ezer
forintot. A dokumentum 120 hektár elvetett búzáról, 40 hektár őszi árpáról
beszél, kukoricát 40 hektáron termesztettek. A teljesség felsorolása nélkül, a
gazdaság rendelkezett 2 vetőgéppel, 6 igáskocsival, 4 háti permetezővel, 1 rádió-
val, 7 tehénistálíóval, 6 lóistállóval, 3 magtárral, 2 góréval, 11 sertésóllal (ez
utóbbi öt tételben jelentős hitelek feküdtek). Volt 22 tehene, 18 anyakocája,
17 kancacsikója. Az ősz folyamán többek között betakarított 325,5 mázsa búzát,
199,8 mázsa árpát, 912 mázsa kukoricát, 850 mázsa takarmányrépát, 24 mázsa
dohányt, 68 kiló diót, s a szőlőiből préselt mustból forralt 1650 liter bort.

Tudom, a sok szám riasztó, ezek a számjegyek azonban arról tanúskodnak,
hogy a közös megvetette lábát Jászszentandrás területén. Igaz a tsz — még
jobbára csak munkaalkalom, a munka pedig termelés és nem a mai értelemben
vett gazdálkodás.

(Folytatjuk)

HAJNAL JÓZSEF
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