
Négy évtized a közös úton 2.

Petőfiből Haladás Jászszentandráson
A Jászszentandrási Petőfi Tsz megalakulása után első közgyűlésén, 1959. már-
cius 4-én, még csak a tagság 40 százaléka vett részt. Agócs Rudolf elnök veze-
tésével azonban kijelölik a brigádvezetőket. Némi tétovázás tapasztalható, hogy
mikor kezdjen a tsz ősszel, vagy tavasszal. A döntés: mivel úgy is fizetni kell az
adót, a jövedelem 1/4 részét a tsz kasszájába, — így marad a tavaszi közös
munka. Majd 20 ezer forintnyi hitelt vesz fel a gazdaság az induláshoz. A má-
jus 18-i közgyűlésen kihirdetik az alapszabályt. Júniustól Agócs Rudolfot isko-
lára küldik, az elnöki teendőkkel ördög Lászlót bízza meg a tagság. A tsz do-
hánypajta építéséhez kezd, 50 férőhelyes szarvasmarhanövendék-istállót, ser-
tésfiaztatót készített. Jó a hír a tagságnak július 20-án megérkezett a 800 ezer
forintot meghaladó hosszú lejáratú hitelről szóló engedély.

Mindeközben előfordul, hogy él olyan tsz-tag, akinek nincs kenyere, egy-
szerűen nincs pénze. A vezetőség dilemmája, hogyan tartson rendet? Azzal,
hogy büntet vagy azzal, hogy ad? Előleget... A kérdés második része nem is
olyan egyszerű, mert csak hitelből képes előleget nyújtani. S egy érdekes vita
az „egyéniről" és a közösről. Az elnök javasolja, hogy a búzaföldadót, amivel a
tagság úgymond külön-külön van megterhelve, a „gép alól" közvetlenül csép-
lés után a tsz együttesen szállítsa be. A reagálás, — hangsúlyozom, az új tsz lét-
rehozatala után öt hónappal vagyunk — Faragó József tsz-tag mondja: .,Nem
helyeslem, ez a mi egyéni adónk, és úgy fizetjük ahogy mi akarjuk."
Ha már az eszközök, a termény közös, a tartozás legyen legalább egyéni. Az
elnök lemond.
A válasz: „Te csak maradj. Mert én dolgoztam uradalomban és már előre fél-
tünk, ha láttuk az ispánt jönni de tetőled dolgozhatunk nyugodtan, most nem
járod a határt."

A tényékhez tartozik, hogy a gazdaság 620 tagjából csak 440 vette fel a ta-
vaszi munkát. A november 24-i közgyűlésen Agócs lemond az iskoláról és az el-
nökségről. Egy reagálás a vezetőségi ülésen: Ez olyan váratlanul jött. Előbb
tartsunk már egy kis szünetet, hogy megbeszéljük, jó lesz vagy sem Hegyi Géza,
vagy „idegen elnököt hívjunk?"' Aztán megválasztják Hegyi Gézát elnöknek.
Ekkor már kiderül, hogy a kiosztható munkaegység értéke 20 forint a terve-
zett 24 forinttal szemben, a gazdaság bevétele a tervezett 2 millióval szemben,
alig haladja meg az egymilliót. Jelentős támogatásoktól esik el a tsz emiatt.
Az első esztendő végén 85 szarvasmarhával rendelkezik, 98 lóval és 50 sertéssel.

A zárszámadó ülés igaz nem fullad botrányba, de a hangoskodókra meg-
jegyzi az elnök: azok kiabálnak, akik nem dolgoztak, csak ártottak a tsz-nek.
Azok jártak jól, akik lógtak és 2 napi haszon után kajtattak, így a rendesen
dolgozók keresete felére csökkent.

Volt aki a traktorosok, a gépállomás munkáját kifogásolta, mondván: ők
az éjjeli műszakban, közép- és mélyszántás esetében is csak néhány centire
szántottak és a brigádvezetők az átvették. Más pedig az vetette a vezetőség sze-
mére, hogy rossz minőségű rozsot vetettek, nem gondoskodtak jó vetőmagról.
Kiss János felállt, s követelte, hogy a „bevitt" vetések után járó vetőmagot a
tsz adja vissza természetben és rendelkezzen vele midenki tetszése szerint.
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Azt mondhatnánk csakis és csupán önös érdekek munkálkodtak ezekben
az emberekben, akiknek ősei ezer éven át gazdálkodtak kisebb-nagyobb parcel-
lákon. Hogyan is lehetne ezt a világképet egyik napról a másikra erős színekkel
átfesteni. Ahogyan a közös gazdáinak ügyködését jobbára saját érdekeik ve-
zérelték, úgy kényszerítette ki a valóság, hogy másokra is legyenek tekintettel.
Szántó Lajos szólalt fel a vezetőségnél az öregek érdekében. Azt mondta, hogy
helyzetüket az irodából vizsgálták felül, nyomorognak, munkaképtelenek. így
kaptak aztán aranykoronánként 10 kg búzát. A tagság elkeseredett. Vitázik.

A megyei lap írja:
„Csontos arcú, szikár ember a falu egyik volt legjobb középparasztja. Kiss

Gyula brigádvezetővel látogattunk el hozzá. Mintagazda volt.
— Odaadom magának e mintagazda jelvényt az oklevéllel együtt. Vigye.

Nekem már a büdös életben szükségem nem lesz rá...
. . . A gazda megjegyzi. Tisztában vagyok azzal, hogy a halott nem jár visz-

sza a sírból. Az a régi már halott... de az újszülöttben sincs sok örömöm... "
Vita ide, vita oda, 1960. májusára már elkészül a tsz központja. Legelő-

ször is, az ötvenférőhelyes növendékistálló, ahol már a lovaknak is jut hely. A
vályogot ott helyben verték ki a tsz-tagok az épülethez, aztán a volt krumpli-
föld helyére magtárpadlásos tehénistálló került, és elkészült a tejház is, szepará-
torral beszerelve. A Hámán Kató Fűtőház épített levágatot az istállóhoz, s ők
adtak hozzá csillét is. A két istálló „végében" a palántanevelők rendezkedtek
be — 30 hold paradicsom, 15 hold paprika és ugyanennyi dohány benépesítésé-
hez nevelték a palántákat. Ugyanebben az évben épült három 10 vagonos góré
— favázas, s felállítottak három dohánypajtát is. Dolgozott tehát a 12 tagú épí-
tőbrigád, dolgoztak a fakitermelők... A kép idilli. A kérdés ekkor az, vajon a
tagság tudomásul veszi-e, hogy nadrágszíjhúzással kezdődik a gazdaság törté-
nete? Hogyan lehet számonkérni legegyszerűbben a munkát, ellenőrző appará-
tus kiépítése nélkül? Ezt a módszert akkor már máshol is gyakorolták, erre
szolgált az úgynevezett felelős terület. Vagyis mindenki megkapja a munkabí-
rásának megfelelő területet — kapásnövények tábláit, szőlő- és gyümölcsültet-
vényeket osztottak fel — azzal, hogy művelje meg, akár a családja segítségével,
akkor amikor neki jól esik. Csak művelje meg. A tsz-tagság elfogadta a metó-
dust. Mielőtt az eredményről szólnánk néhány apró mozzanat: A tsz úgy dönt,
hogy a gyerekeknek nyárra napközi otthont szervez, költségeit vállalva. (Tud-
juk, ez az időszak a felszabadulás után az, amikor már nem az állam kontójára
vállalnak szociális juttatásokat, szolgáltatásokat. Az állam által vállalt szociális
igények egy hányada fokozatosan átcsúszik a vállalatok, gazdaságok hatáskö-
rébe.)

A három gazdaság vezetőségét Adler Vilmos, a megyei tanács tagja igyek-
szik meggyőzni arról, milyen hasznos volna a településnek a Kossuth Lajos úti
makadám út megépítése. Téeszenként 10 embert kell adni, valamint a földmoz-
gatáshoz fogatokat. A bekötőút 4 kilométer hosszúságú. A dologgal mindenki
egyetértet, egy majdani fürdő és sportpálya építésének reményében. Persze,
valamit valamiért. A Petőfi Tsz elnöke megjegyzi: „Én egyetértek a makadám
út építésének szükségességével, bár lehet, hogy tagságunk nem érti meg, mert
a Mártírok úton is szükséges lenne 200 méternyi hosszan a kövezés, a mázsaház
ott van... Aztán a villanyt is be lehetne vezetni, minthogy 40—80 férőhelyes
istálló épül ott. Szeretnénk választ kapni, hogy megkapjuk-e a villanyt?"
Igen. S a tervet a Kossuth útra, munkafelajánlásokkal elfogadják.
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A fogalom, hogy közös nehezen megy a fejekbe. Úgyszólván nincs olyan ve-
zetőségi ülés, ahol ne hoznának büntetéseket lopás ellen. É. I. a tsz karfiol
területéről szeptember 30-án reggelre leszedte a legszebb fejeket, és talicskán
hazatolta, hogy értékesítése. A nyomot követve a karfiolra találtak. B. S. a te-
heneit a paradicsomföldön legeltette, 650 négyszögöl terményt tett tönkre. Ok-
tóber 7-én ifj. K. J. egy zsák rozsvetőmagot hazavisz. Azok az emberek, akik
korábban a máséhoz nem nyúltak volna, lopnak. Terjed, mint a járvány, álla-
pítják meg. A büntetés átlagosan 15 munkaegység levonása.

A részesművelés eredményei: a növénytermesztők 4 százalékkal túlteljesí-
tik tervüket, az állattenyésztés viszont félmilliós veszteséggel zár. így a terve-
zett 25 forint helyett 20 forintot fizet a tsz munkaegységenként. Minthogy még
csupán második évét éli, így a kormány határozata alapján — mivel beruhá-
zásaiban a saját erő meghaladta a 10 százalékot — mintegy 600 ezer forintos
hitelengedményben részesül. Az említett négy százalék is hoz 128 ezer forintos
engedményt. S egy figyelemre méltó momentum, az állam mintegy 10 ezer fo-
rintos támogatással járul hozzá főmezőgazdász alkalmazásához. A kedvezmé-
nyek, a támogatások összege meghaladja az 1,5 millió forintot.

Egy nem mindennapi hozzászólás a zárszámadó közgyűlésen 1961-ben, ame-
lyen jelen van a megyei pártbizottság, a járási tanács és a községi pártbizottság,
valamint a patronáló üzem képviselője: Az első hozzászóló Varga János követeli,
hogy addig amíg idegenek vannak jelen a közgyűlésen, azt ne kezdjék meg, —
mondja — mert véleménye szerint, ez a közgyűlés a Petőfi Tsz-é, azon csak a
tagság vehet részt. A dolog ma már komikus színezetű, de akkor véresen ko-
moly. Meggyőzik, hogy a vendégek csak tanácskozási joggal rendelkeznek, s
minthogy sok tsz-t ismernek, hasznos tanácsokkal szolgálhatnak.

Egy esztendővel később az elnök zárszámadási beszámolóját „politizálva", a
gyarmati rendszer széthullásának „elemzésével" kezdi, innen juthat el a tagság
addig, hogy minden ágazat veszteséges lett. Csökkent néhánnyal a tsz-tagság
lélekszáma is, viszont a munkaegység értéke a korábbi esztendőkhöz képest
négy forinttal magasabb, 24 forint. (Még mindig a felszólalásoknál maradva. A
jegyzőkönyv megállapítja, hogy N. G. erősen ittas állapotban össze-vissza be-
szélt, többek között elismerte, hogy a múlt évben végeztek olyan rossz munkát,
hogy azt ő sem vette volna át, saját magától, sem!)

1962. már igazán a biztató esztendőkhöz tartozik. Igaz jelentős fagykár
érte a szőlőt, ennek ellenére a növénytermesztés majd félmilliós bevétellel zár.
Jóval kevesebb a fegyelmi problémák száma is. A tervezetthez viszonyítva ki-
sebbek, több mint félmillióval a gazdaság kiadásai.

A Magyar Mezőgazdaság 1962. őszén tanfolyamot hirdet a lapban. A gaz-
daság előfizet tagjai egy részének a „kurzus" időszakára. Bartók János és Bi-
bók Gizella házassági kérelmét a vezetőség „elfogadja" és részükre 2 mázsa ga-
bonát, valamint 400 forint segélyt utal ki. ördögh László és Márkus Béla felvé-
telét a vezetőség javasolja a vezetőképző iskolába. A gazdaság mezőgazdász be-
állításáról gondoskodik. S végül: az öregek napja megrendezésének költségeihez
1000 forinttal járul hozzá a szövetkezet. — Egy csokor hír 1962. végéről, amely
azt hivatott illusztrálni, hogy ebben az időszakban már nem csupán a mezőgaz-
dasági munkák napi eseményeire irányul a figyelem, apró, a termelést közve-
tetten érintő, a dolgozók mindennapjait, hangulatát befolyásoló ügyek is a ve-
zetőség és a közgyűlés elé kerülnek. Valamelyest mérséklődik a nagyobb fe-
gyelmi ügyek száma, csip-csup problémák — kártétel a vetésben, nem tisztí-
tották le a cséplőgépet, stb. — előfordulnak. A gazdaság szociális kerete ebben
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az évben meghaladja egyébként a 102 ezer forintot. Ebből öregeket segélyez,
a példa mutatja: házasságokat „támogat" sportot finanszíroz — ezer forint egy
esztendőben — hanglemezeket vásárol, kultúrházi színpadot épít, átvállalja az
SZTK-díjat.

A gazdaság 1963-ban málnát telepít öt holdon, szőlőt 30 holdon, gumike-
rekes Hoffert vesz és teherautót, elkezdi egy öntözőtelep építését, s átveszi a
MÉK-től egy csomagolótelepet. A beruházásokhoz szükséges hitel eléri a 2,6
millió forintot. Szőlészeti és palántanevelő szakbrigádot próbálnak kialakítani, a
tervezet címe „Üzemszervezés az agro- és zootechnika alkalmazására", kissé
hangzatos — mert az „agro-t" hofferek és fogatok, a „zoo-t" kiselejtezésre váró
elöregedett lovak és tehenek jelentik. A szándék azonban nemes. A lényeg,
hogy a növénytermesztésre már határozott koncepciót dolgoznak ki, amelynek
hatása igaz, még 1964-ben határozottan nem érhető „tetten", de ebben a mun-
kaerőhiányon át, a kezdő traktorosok rossz munkájáig, igen sok szubjektív és
objektív tényező közrejátszik. A fontosabb növények átlagtermése csupán a ta-
karmányrépa esetében haladja meg a tervezettet, búzából például a hektáron-
kénti 9,5 mázsa helyett 8,2-t érnek el. A beruházások mennyisége viszont ebben
az esztendőben majdnem annyi a Petőfiben mint a fél évtized alatt együtt-
véve. Jegyezzük meg az 5,1 milliós értékből 2,5 milliónyi beruházási kedvez-
ményhez jutott a gazdaság. Egy munkaegységre 39 forintot tudtak kiosztani.

Amennyire nehezen váltak valóra a növénytermesztési elképzelések, olyan
jól gurult az állattenyésztés szekere. 1965-ben például állatelhullás úgyszólván
nem volt, s tisztes bevételt 2,2 milliónyit ért el az üzemág, ez minden bizony-
nyal közrejátszik az egyéni és gazdasági jövedelmek emelkedésében. Az előbbit
fémjelzi a negyven forintos munkaegység. Az utóbbit pedig a korábbihoz képest
félmillióval nagyobb 6,9 milliós bruttó jövedelem. Ezek a számok azonban már
a Petőfi Tsz történetének nagy, s egyben utolsó eseményéhez vezetnek. Ez pe-
dig nem más, mint a Petőfi és a Haladás Tsz-ek összevont vezetőségválasztó
közgyűlése 1965. december 22-én. A házasságnak mindkét fél részéről előzmé-
nye, hogy külön-külön kimondja az igent. A Haladás Tsz-ben december 10-én
kerül sor erre az aktusra. A tagok megtudják, hogy az egyesítést a beruházá-
sok gazdaságossága, a nagyobb jövedelem elérése, a két mezőgazdasági üzem
gazdálkodási és jövedelmezőségi színvonalának azonossága, a jobb munkaszer-
vezési lehetőségek is indokolják. Érdekesség, hogy az előterjesztésben az agitá-
lásban — még indokként a rokoni kapcsolatok is szerepelnek.

A Petőfi Termelőszövetkezet december 9-i közgyűlésén mondják ki az igent.
Ennek persze vannak előzményei — nem is lényegtelenek: még szeptemberben
lemond a gazdaság vezérkara, elnöke, főkönyvelője és főagronómusa. Koráb-
ban is volt példa arra, hogy az egyik tsz-ből a másikba „átigazolt" valaki, ta-
vasszal azonban egy egész munkacsoportnyi ember jelentkezik a Haladásba.

Az immáron ,,nagy" Haladás elnökéül Szabó Tibort választják, elnökhe-
lyettese Soós János, főmezőgazdásza Medveczki László, főkönyvelője dr. Túri
József, állattenyésztője Márkus Béla.

(Folytatjuk)

HAJNAL JÓZSEF
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