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Talán ennek is köszönhető és kuriózumnak
számít, hogy Ő maga is készített életrajzi tanul-
mányt egykori tanáráról, Polányi Mihályról, me-
lyet a Polanyiana 2002/1-2. számában olvasha-
tunk. Itt találhatjuk meg Hargittai István akadé-
mikus tanulmányát is, melynek címe:

Wigner Jenőtől tanultam simmetriát. Har-
gittai, aki fiatal kutatóként a szimmetriával kap-
csolatos álláspontjáról kérdezte a híres fizikust,
azóta mintegy 11 könyvet írt (feleségével) erről a
témáról. Füstöss Lászlónak, a Műegyetem Fizikai
Intézete docensének három Wigner Jenőről szóló
írása zárja a Polanyiana In Memóriám Eugene P.
Wigner c. részét.

Az olvasók figyelmébe ajánlott megemlé-
kezésekből csodálatosan bontakozik ki magyar
nép egyik géniuszának, Wigner Jenőnek a port-
réja. (Kutatásokhoz bőséges forrásanyagul szol-
gál Marx György: Wigner Jenő születésének
centenáriumán. Akadémiai Kiadó, Budapest,
2002., illetve a Magyar Tudomány 2002/11.
száma, mely négy cikkben is megemlékezik a 100
éve született kiváló fizikusról; valamint Simonyi
Károly: A fizika kultúrtörténete. Gondolat Kiadó,
Budapest, 1978., 400. oldal)

Madaras Lászlóné

KÖNYVESPOLCRA VALÓ

Siker vagy kudarc volt?

Urbán László könyvéről

Rendkívül értékes, bár kissé hosszúra sikere-
dett című könyvvel gyarapodott a közelmúltban
megyénk helytörténeti irodalma: Az első ter-
melőszövetkezeti városok agrárpolitikai szere-
pének kialakulása, változásai, gazdasági és kör-
nyezeti hatásai. Jászkunság Füzetek, 16. Szolnok,
2002.

Ám aki az olvasásra szánja magát — legyen
akár átlagember, agrártermelő, közgazdász vagy
politikus — ne számítson arra, hogy rövid,
könnyű és felhőtlen „szórakozásban" lesz része.
A Közgazdasági Egyetem tanárának, megyénk
szocialista kori agrártörténete legjobb ismerő-
jének munkája nem sorolható a történeti „könnyű-
műfaj" produktumai közé. Elolvasása után na-
gyon — talán túlságosan is(!) — sok gondolat,
következtetés, a közelmúlt gazdasági-társadalmi
fejlődésével, tévedéseivel rokonítható párhuzam,
és a jövővel kapcsolatos félelem fogalmazódhat
meg az emberben. Lehet, hogy sokan fogját vitat-
ni Urbán László egyes megállapításait, munkája
azonban a tárgyilagosságra, tényszerűségre törek-
vők (szakemberek, átlagemberek) számára sokáig
alapmunkának fog még minősülni.

Rendkívül elgondolkodtató, amit a szerző a
könyv előszavában ír. „A témák megválasztása
nem lehet politikai konjunktúrák és dekonjunk-
túrák játékszere. ... A korábbi kutatási eredmé-
nyeket pontosítani kell, átértékelni, de veszni
hagyni nem szabad." A téma pedig időszerű, mi-
vel az 1940/60-es évek számos tényezője a '90-es
években is szerepet játszik. „A radikális átren-
deződés mindkét esetben egyensúlyzavarokkal
járt mind a gazdálkodásban, mind a természeti
környezethez való viszonyban. A relatív tőke-
hiány hirtelen megnövekedése és a technológiai
fegyelem fellazulása, a technika szakértelem
nélküli alkalmazása, továbbá a gazdasági átala-
kulás folyamatának — bár eltérő mértékben, de
jól érzékelhető — túlpolitizáltságából adódó
követelmények mindkét időszakban fontosak vol-
tak." A szocialista korban a „mezőgazdasági ter-
melés eredményeit automatikusan és leegy-
szerűsítve az agrárpolitika sikereként vették
számba. Manapság (visszamenőleg) ... a gazda-
ságpolitika kritikáját egyoldalúan kiterjesztik a
társadalmi tevékenység egészére. Mindkettő igaz-
ságtalan. A magyar társadalom 1945 utáni gaz-
dasági teljesítménye az adott feltételek ... között
nagyon tiszteletre méltó. Az eredmények azonban
sok esetben a gazdaságpolitikától függetlenül,
vagy épp annak ellenére, a termelés színterein —
megtűrtén vagy a tilalmat áthágva — történt kor-
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rekciók után születtek. A magyar mezőgazdaság
eredményeinek politikai célú kisajátítására, majd
tagadására irányuló törekvések után itt az ideje
annak, hogy elismerjük azt a tényleges telje-
sítményt, amit a magyar társadalom az agrárter-
melésben elért. Különösen, ha figyelembe
vesszük, hogy a XX. század (1920-tól egészen
biztosan — B.G.) a magyar nép ön-
kizsákmányolásának évszázada volt,... a hiányok
... és veszteségek ellensúlyozása az emberi
munkaerő terhére történt."

A téma helyi vonatkozásai az idősebb kor-
osztályok számára még közismertek. 1949—1951
között a magyar mezőgazdaság szocialista át-
szervezésének egyik fő kí-
sérleti terepe négy megyei
város, a Nagykunság déli
részén Karcag, Kisújszállás
és Túrkeve, valamint a
szomszédos Mezőtúr volt.
Ezeket történetileg az erős
kis- és középparaszti réteg,
illetve a nagybirtok hiánya
jellemezte. Az 1945-ös föld-
reform a kevés igénybe ve-
hető földterület miatt a gaz-
dálkodás szerkezetét, struk-
turális rendszerét nem
változtatta meg. A kezdeti
kollektív gazdálkodás által
felfuttatott rizstermesztés
főleg az újgazdák szövet-
kezésén alapult. Emellett a
termelőeszközök nagymér-
tékű háborús pusztulása
nyomán alakultak paraszti szövetkezések (utóbb
földművesszövetkezetek), melyek lehetőségei
1948 nyarától változtak. Ekkor Rákosi Mátyás
kinyilvánította: „Magyarországon egy állami szo-
cialista gazdaság lesz és nem szövetkezeti gaz-
daság." Az önkéntes szerveződések javait aztán
1950-től a termelőszövetkezetek és állami vál-
lalatok vették át.

1949-től a Magyar Dolgozók Pártja agrár-
politikájában megjelent a mintakörzetek (majd
súlypontkörzetek) alakításának gondo- lata. A
négy várost ez csak „átlagosan" érintette volna, de
a gyorsított szövetkezetesítés nyomán Szolnok

megyében a nagyüzemi méretű tsz-ek 1950
őszére döntően itt (főleg Túrkevén) koncentrá-
lódtak. Felduzzadt a taglétszám is, részint az ek-
kori jó termés, gazdálkodás, másrészt viszont a
kulákosítás, az adófizetési kötelezettségek nagy-
sága, a tagosítások „eredményeképp". 1951 ele-
jén fogalmazták meg a négy település termelőszö-
vetkezeti várossá fejlesztése gondolatát, amit
azonnali kollektivizálás! kampány követett. Feb-
ruár 18-án az országban elsőként Túrkevét terme-
lőszövetkezeti várossá nyilvánították, és pár hét
múlva ez történt a másik három településsel is.

A városok megjelenésükkel töltöttek be
agitációs szerepet, de mintává váltak a szervezési

módszerek tekintetében is.
Előnyt élveztek a szövetke-
zeti beruházási javak elosz-
tásánál, a gépállomány fej-
lesztése, a szakemberellá-
tottság tekintetében, ám az
anyagi korlátok miatt a
szükségleteket még itt sem
tudták biztosítani. így 195-
2-ben már a négy település
között is differenciáltak,
döntően Túrkeve (Vörös
Csillag Tsz) javára. Prob-
lémátjelentett a képzett me-
zőgazdasági munkaerő mind
általánosabb hiánya, mivel
sokan a gyorsan fejlődő
iparban vállaltak állást. A
szakszerűtlenség több ága-
zatnál is szembetűnő volt
(rizs- és gyapottermesztés,

állattenyésztés), ezeknél a nagyüzemi gazdál-
kodás elemi feltételei (jó istállók, elegendő takar-
mány) hiányoztak. A kisparaszti gazdaságok túl
gyors és átgondolatlan szétverésének gazdasági
kárai itt ütköztek ki elsőnek. A kiemeltség nagy
hátránya volt, hogy a tsz-eknek a sikertelen mód-
szerek, ráfizetéses növénykultúrák veszteségét is
vállalniuk kellett. Kitűnt továbbá, hogy a ter-
mészeti viszonyok hatásait is alábecsülték. A
belvízveszély, a szikes talajok túlsúlya, a szélső-
séges időjárás nem igazán kedveznek a minőségi
fejlesztésnek, sokszor irreálissá téve a tervtel-
jesítést.
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A nagyüzemi mezőgazdaság számos újítása
megjelent ugyan, sőt erősödött is (gépi vetés,
vegyszeres gyomirtás, műtrágyázás), de minden-
nek ára volt. 1955-re az itteni tsz-ek mérleghiánya
az országos érték majd 30%-át (!) tette ki. A
gazdasági bajokra azonban az országos vezetés
csak politikai megoldásokat alkalmazott, ami
nem lehetett eredményes. A hiányokat pótló kö-
zéplejáratú hiteleket sem lehetett megfelelően
felhasználni, ami általános eladósodáshoz veze-
tett. 1954-től a mintaszövetkezeti tervek a túr-
kevei Vörös Csillag és a karcagi Béke Tsz-ek
újabb kiemelt fejlesztését tűzték ki célul, a gaz-
dasági nehézségek és a kedvezőtlen időjárás ek-
korra már elmélyítették a válságot. 1956 elején
már elhangzott, hogy egyes szövetkezetek túlzott
támogatásokban részesültek, amiket a valós ered-
ményeik nem indokoltak.

A négy város szerepvesztését aztán „furcsa
módon" az 1956-os forradalom állította meg,
amikor az ország tsz-ei zöme feloszlott. A négy
városban azonban ez a bomlási folyamat mérsé-
kelten jelentkezett, leginkább Karcagon. (Itt az
„átszerveződésekkel" a tagok a felhalmozott
adósságtól is szabadultak volna, ámde sikerte-
lenül.) A szocialista szektor általánossá tételének
igénye nyomán a helyi tsz-eket a propaganda újra
felkarolta. Ekkorra kitűnt, hogy a régi támogatá-
sokat épp a legkevésbé reklámozott üzemek
használták fel a legjobban, míg a reprezentáltak a
legrosszabbul. Különösen Túrkevén ment nehe-
zen a gazdasági megszilárdítás. A mennyiségi fej-
lesztés eredményei a gazdálkodás minőségi prob-
lémáit idővel egyre kevésbé leplezték. Emiatt
1957 őszétől a népszerűsítés csökkentésének le-
hetősége is felmerült, végül azonban 1959 tava-
száig (Szolnok termelőszövetkezeti megyévé
szervezése) a négy város még komoly propa-
gandisztikus szerepet kapott. Ezt követően azon-
ban a termelőszövetkezeti városi rang jelentősége
elveszett, a hangsúly a termelési és üzemszer-
vezési szempontokra helyeződött át.

A tsz-ek fúziójával, a nagy gazdasági egysé-
gek kialakulásával az eszközellátottság szám-
szerűen javult ugyan, ám a korai fejlesztés miatt

korszerűségét, állagát tekintve jelentősen romlott.
Kitűnt, hogy az 50-es évek elejének típustervei,
gazdasági épületei alig-alig felelnek meg a
követelményeknek. A hibák kijavítása csak új
kölcsönökkel volt lehetséges, ami tovább növelte
az adósságállományt. Ráadásul az állam ekkorra
már a többlethitelekért az országos átlag előirány-
zatoknál többet is követelt. Ez az országosan he-
lyes elv azonban a helyieknek megoldhatatlan fel-
adatot jelentett. A városok így reprezentatív sze-
repkörüket teljesen elvesztették, és a felhalmozás
növelése csak a tagsági jövedelmek rovására volt
megoldható. A gazdálkodás színvonala sem nö-
vekedett számottevően.

A megoldást végül 1965—1967 között a
hitelrendezés (kb. 150 milló ft-os adósság törlése)
és a meglévő állóeszközök újraértékelése („ára-
zása") jelentette, ám mindent ez sem oldott meg.
Az előző évek hagyományaként „a központi aka-
rat végrehajtásának hajlama beidegződött a helyi
vezetőkbe, és annak végrehajtása mindent meg-
előzött". Végül a stabilizálódás a 70-es évek első
felében zajlott le. Ekkorra a mezőgazdasági ter-
melés minőségi fejlesztése vált időszerűvé, ám e
tekintetben a térség már nem járt annyira elöl,
hogy az agrárpolitika figyelmét megtartsa. A vá-
rosok helyzetét, lehetőségeit mindinkább a tele-
pülésfejlesztési besorolás határozta meg, ami kü-
lönösen Túrkevére hatott kedvezőtlenül.

A könyv önálló fejezetben foglalkozik a
szövetkezetesítés környezeti hatásaival, amelyek
részint kapcsolódtak a XIX. század második
felének nagy tájátalakításához, következményei-
hez. Jelentős környezetrombolást okozott a II.
világháború, majd az, hogy az erőltetett kollek-
tivizálással, a korábbi, környezetbarát gazdál-
kodási szemléletet is szétrombolták. A gyomo-
sodás, a szervesanyagok (trágya) nem megfelelő
tárolása, a szennyvizek, a gépek korróziója, a
szakszerűtlen kemizálás, öntözés számos prob-
léma forrásává vált, amellyel igazából csak az
1970-es években kezdett a társadalom szem-
besülni.

Bagi Gábor
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