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A termelőszövetkezetek és az agrárirányítás közötti párbeszéd 
formálódása az átszervezést követő években

A Kádár-korszak agrártörténeti kérdéseivel foglalkozó munkák nem  fordítottak 
kellő figyelmet arra, hogy a mezőgazdaság párt- és állami irányítószervei hogyan viszonyultak 
az újonnan szervezett, ill. kibővített termelőszövetkezeti gazdaságoknál az 1959-1961-es 
kollektivizálás nyomán jelentkező érdekeltségi problémákhoz, valamint a helyileg kiformá
lódott megoldásokhoz. A jelen írás éppen az említett két oldal, azaz a termelőszövetkezetek 
és az irányítószervek között lejátszódott interakciók (érdekkonfliktusok, inform ális 
alkufolyam atok) alaposabb tanulm ányozására  vállalkozik. A központi és a helyi 
kezdeményezések arányos bemutatásához apolitikai döntéshozatal legfelső szintjén, valamint 
a mezőgazdasági termelőszövetkezetekkel kapcsolatban álló, országos állami szerveknél 
képződött dokumentumokon kívül, megyei és járási szintű anyagokkal is kibővült az 
anyaggyűjtés. Atanulmány forrásbázisa a levéltári dokumentumok mellett kiterjedt az egykori 
napi- és szaksajtóra is.

1961-re a kollek tiv izálás lezáru lásával a term előszövetkezetek v á ltak  a 
mezőgazdasági árutermelés, s így közvetve a Kádárék által felvállalt életszínvonalpolitika 
letéteményeseivé is, hiszen a lakossági kiadások döntő részét ekkoriban még az élelmiszer
vásárlások tették k i.1 A belső fogyasztás biztosítása mellett, az agrárgazdasággal szemben 
elvárásként szerepelt még az ipar mezőgazdasági eredetű nyersanyagszükségletének 
kielégítése, valam int az export növelése is. Ezen utóbbinak az egész nemzetgazdaságra 
kiterjedő jelentősége volt, hiszen bizonyos ipari nyersanyagokat csak agrártermékek 
ellenében tudtak megszerezni, ráadásul a mezőgazdasági export fokozása a fizetési mérleg 
szempontjából is különös súllyal esett a la tb a .2

Az 1961 -ben induló második ötéves terv előkészületei kapcsán azonban nemcsak 
a célkitűzések, hanem a gazdasági realitások is körvonalazódtak.3 A termelési tényezők 
közötti alapvető összhang felbomlása következtében a mezőgazdasági termelés színvonala 
1959-61 között csökkent. (A helyzetet az aszályos időjárás még tovább súlyosbította.) Ilyen 
feltételek közepette az ellátási nehézségek enyhítése végett élelmiszerimporthoz kellett 
folyamodni, ami komoly devizavonzattal bírt; ráadásul a mezőgazdaság az exporttervét se 
tudta teljesíteni, pedig a devizaszerzés terén komoly feladatok hárultak r á .4
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Az átszervezés gyors befejezése miatt a mezőgazdasági termelőszövetkezetek a 
tervezettnél korábban, s nagyobb mennyiségben támasztottak igényt beruházási javak iránt. 
Ezzel kapcsolatban a politikai vezetés -  okulva a kollektivizálás ötvenes évekbeli hazai 
kudarcaiból -  azon a véleményen volt, hogy nagyarányú beruházások nélkül nem lehetséges 
az agrárgazdaságot eredményesen nagyüzemesíteni. Ugyanakkor a második hároméves 
tervből - többek között a nagyarányú mezőgazdasági beruházások miatt - hátramaradó 
feszültségek hatására 1961-ben, a második ötéves terv elfogadásakor a beruházási keretet 
több mint tíz százalékkal, 200-205 milliárd forintról 180 milliárdra kényszerültek csökkente
ni. Aberuházási lehetőségek szűkülése a mezőgazdaságot is érintette 3 milliárd forinttal. S 
a tsz-ek nemcsak az erőforrás-korlátok miatt kerültek nehéz helyzetbe, hanem azáltal is, 
hogy az ötéves terv nem preferálta az agrárgazdaság részéről a gépgyártás, az élelmiszeripar 
valam int az építőipar irányában jelentkező igények kielégítését.5

Miközben tehát a kisparaszti termelőeszközök nagymértékű kiesése, valam int a 
jelentős igaerőt képező lóállomány feltételezettnél gyorsabb csökkenése következtében a 
mezőgazdasági üzemek egy' sor területen - mint pl. a talajmunkák gépesítésénél, a szállításnál, 
részben a raktározásnál, tárolásnál stb. - már 1961 és 1962 folyamán lényegében az 1965- 
re előirányzott beruházási szükséglet kielégítését igényelték, az említett restrikciók miatt 
azonban az agrárgazdaságnak 1961 -ben kevesebb beruházás jutott épületekben, gépekben 
m int ahogyan azt a második ötéves terv korábbi számításai előirányozták.6

1961 -re tehát egyértelművé vált, hogy a létrehozott téeszek nagyüzemi tartalommal 
való kitöltése összeütközik a tényleges gazdasági lehetőségekkel és a meglévő eszközök 
átcsoportosítása ellen ható erőkkel. Ebből következően egyrészt felértékelődtek a tagok 
háztáji gazdaságaiban található épületek, munkaeszközök; másrészt pedig a mezőgazdasági 
termelés, árutermelés növelésében a nagyüzemi technika mellett még hosszabb távon 
számolni kellett az emberi munka, pontosabban az emberi munkakedv meghatározó 
szerepével. Az agrárpolitikai szándékokat és az agrárszféra realitásait összevetve kiderült, 
hogy a téeszekre háruló termelési feladatok csak úgy valósíthatók meg, ha biztosítják, 
illetve növelik a termelőszövetkezeti tagság érdekeltségét mind a közös, mind a háztáji 
gazdaságban.

A háztáji gazdálkodás megítélésében - az 1960. október 29-i КВ-határozat nyomán 
-  megindult változások erőteljesen kifejezésre jutottak a sajtóban.7 Korábban a háztáji 
gazdaságnak m indössze a tagság önellátásában és némi jövedelem -kiegészítésben 
tulajdonítottak szerepet, de azt is csak átmenetileg. Az irányváltás nyomán kifejezték, hogy 
nem átmeneti időre, hanem hosszabb távon is szükség van rá, s nemcsak a tagsági önellátás 
és jövedelem-kiegészítés szerepkörében, hanem árutermelői minőségében is. Mindennek 
betetőzését a közös és háztáji gazdaság egységének kimondása jelentette. Különösen az 
árutermelés terén hangsúlyozták az egységes egész mivoltukat. Ilyen értelemben foglalt 
állást a Népszabadság hasábjain Németh Károly, a KB Mezőgazdasági Osztályának vezetője 
is. "Fordítsunk különös figyelmet arra, hogy' a közös és a háztáji gazdaságok együttesen 
elégítsék ki sertésből, baromfiból, tejből, tojásból a népgazdaság növekvő szükségleteit. " 3

A háztáji gazdálkodás köré szőtt védőháló szükségessége megerősítést nyert azon 
a moszkvai tanácskozáson, álról a magyar mezőgazdaság és élelmiszeripar második ötéves
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tervének előirányzatait tárgyalták  m eg 1961 augusztus elején. A szovjet vezetők 
hangsúlyozták, hogy “a háztáji gazdálkodás a közös gazdálkodás kiegészítő részének 
tekintendő és van egy olyan jelentősége is, hogy á parasztcsaládokban meglévő szabad 
munkaerőt termelés növelésére lehet felhasználni külön beruházás biztosítása nélkül 
(elsősorban a sertéstenyésztés, baromfitenyésztés területén). Elő kell ezt segíteni különféle 
előnyös gazdasági eszközökkel is, így pl. takarmány konstrukciók bevezetésével’.9 A szovjet 
fél elismerte, hogy a háztáji gazdaságok megítélésében voltak náluk is téves nézetek, melyeket 
ekkoriban már elítéltek, s a törekvésük arra irányult, hogy a háztáji termelést a későbbiekben 
m ár ne érje korlátozás.

A második ötéves terv beruházás-korlátái miatt - mint említettük - nemcsak a háztáji 
gazdálkodásra, hanem az emberi munkaerőre, ill. munkakedvre is nagy szerep hárult az 
agrártermelés növelésében. Az 1960. január 1 -i népszámlálás adatai ugyanakkor azt mutatták, 
hogy a tervidőszakban a korábban feltételezettnél lényegesen kevesebb mezőgazdasági 
dolgozóval szám olhattak.10

Az átszervezés időszakában a m ezőgazdasági keresők száma 350.000 fővel 
csökkent. E  jelentős szám beli fogyásnál azonban nagyobb m értékben gyengült a 
munkapotenciál, aminek hátterében az állt, hogy az elvándorlás döntően a legmunkabíróbb 
fiatal korosztályokat, s azon belül is a férfiakat érintette. A termelőszövetkezeti tagság kor 
és nem szerinti összetétele egyre kedvezőtlenebbé vált. 1958-ban a tagság fele még 40 
évesnél fiatalabb, ezzel szemben 1961 végén a háromnegyed részük ennél idősebb, sőt 
36 %-uk már 60 évesnél is idősebb volt. Ugyanezen időszak alatt az átlagéletkoruk 40,7 év
ről 52 évre nőtt. Az átszervezés idején emelkedett a mezőgazdasági keresők között a nők 
aránya is, mégpedig az 1958. évi 26 % -ról 1961 végére 38 %-ra. 11

Mindemellett tovább súlyosbodtak a munkafegyelmi gondok is. A nyilvántartott 
tagok jelentékeny része ugyanis egyáltalán nem, vagy pedig csak keveset és hanyagul 
dolgozott a közös gazdaságban. 1960-1961-ben a munkaképes tsz-tagok több m int 25%-a 
nem  vett részt a közös m unkában. E z  az a rány  a nyugdíjasokkal, öregségi, ill. 
munkaképtelenségi járadékosokkal együtt a 30 %-ot is elérte, sőt egyes téeszekben a 
rendkívül alacsony jövedelem miatt még 50-60 % -ra is felm ehetett.12

A tagság közös munkába való fokozott bevonására, érdekeltté tételére törekedve, 
az MSZMP vezetése hosszabb távra is elismerte annak az operatív problémakezelésnek a 
jogosultságát, melyet az átszervezés alatt átm eneti jelleggel, taktikai engedményként 
alkalmaztak.15 Ez az állásfoglalás 1961 folyamán a legfelső vezetés megnyilatkozásaiban 
számos alkalommal jelentkezett. Akövetkező idézet Losonczi Pál földművelésügyi miniszter 
égjük 1961-es beszédéből származik: “.... a mai helyzetben és még nagyon sokáig a 
jövedelemelosztás módja, az ösztönző premizálásjelentős mértékben meghatámzza a tagok 
rész\>ételét a közös munkában... Mezőgazdaságunkfejlesztésére sokat fordít az állam. Helyes, 
ha a technika, a gép, a műtrágya, a szakszerű vezetés találkozik a másikkal, a tagok jó  
munkakedvével. '' '14

A tagság ösztönzésére azonban kevéssé álltak rendelkezésre legális eszközök. 
Ugyanis éppen a mezőgazdasági termelőszövetkezetek működését szabályozó 1959. évi 
7. sz. törvényerejű rendelet írta elő az érdekeltségi problémák létrejöttében meghatározó
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szerepet játszó maradék-elvű jövedelemelosztást és munkaegység-rendszert.15
A begyűjtésről a felvásárlási rendszerre való áttéréssel a tsz-ek irányában a maradék

elvű jövedelemelosztás vált az állami akarat legfőbb megtestesítőjévé. A maradék-elv 
érte lm ében  ugyan is a te rm előszövetkezet a jövedelm éből legelőszö r az  á llam i 
kötelezettségeket kellett, hogy teljesítse; ezt követően került sor a szövetkezeti termelési 
alapok feltöltésére; s így a tagság számára részesedést osztani csak abból lehetett, ami 
mindezek után megmaradt. Ilyen módon tehát az egyéni gazdálkodótól eltérően a tsz-tag 
sem mint egyén, sem m int a tagság kollektívájának része nem volt birtokában a reziduális 
jövedelem feletti teljes rendelkezési jogoknak. A mintaalapszabályban rögzített maradék- 
elvű jövedelem elosztás kiegészülve a gazdaságpolitikai prioritásoknak megfelelően 
kialakított közgazdasági szabályozórendszerrel eléggé megnehezítette, lényegében a 
közvetlen terményrészesedésre korlátozta annak lehetőségét, hogy hatásos gazdasági 
ösztönzési megoldások alakulhassanak ki a tsz-en belül.

A tagság közvetlen anyagi érdekeltségének megteremtését a munkaegység-rendszer 
sem mozdította elő. A munkaegység egyrészt a különféle munkák mértékegysége, másrészt 
pedig a teljesített m unka értékelési egysége is volt, mely a tagsági jövedelem felosztásának 
alapjául szolgált. A hagyományos munkaegység-rendszer alkalmazása esetén a tsz-tagok 
részére munkateljesítményeik arányában az évfolyamán munkaegységet írtak jóvá. Évvégén, 
a zárszámadáskor a szövetkezet tagja az évközben megszerzett munkaegységei arányában 
részesült - terményben és pénzben - a tagok között kiosztható jövedelemből.

A munkavégzés és munkadíjazás időpontja tehát nagymértékben elvált egymástól, 
ami azzal a következménnyel járt, hogy a közvetlen anyagi ösztönzés kellő mértékben éppen 
a munkavégzés idején nem érvényesült. Ez negatívan hatott a családtagok bevonására is. 
Ráadásul ez az időbeli elkülönülés azt is jelentette, hogy a termelőszövetkezeti tagok 
munkájukat hónapokra, a részesedés nagyobb hányadát tekintve egész évre is megelőlegezték.

A munkaegység a teljesített munkának csak a mennyiségét fejezte ki. Ilyen módon 
ez a jövedelemrészesedési forma figyelmen kívül hagyta, hogy a termelés eredménye és az 
üzem jövedelm ezősége nem  egyszerűen az elvégzett munka mennyiségétől függ. A 
munkaegység alapú rendszer nem a szükséges mennyiségű, ill. a gazdaságos munka, hanem 
a mind több munkaegység megszerzése irányába hatott.

* * *

Az átszervezés lezárulásakor a termelőszövetkezetek életét de ju re és de facto 
jellemző viszonyok között igen nagy különbségek mutatkoztak. A törvényhozási munka, a 
rendeletalkotás ugyanis nem tartott lépést a szövetkezetek munkadíjazása, munkaszervezete, 
háztáji gazdálkodása terén kiformálódott érdekeltségi megoldásokkal. Ebből adódóan a 
hatvanas évek első harm adára adott volt egy olyan sajátos szituáció, melyben a jogi 
szabályozás súlyos fogyatékosságai miatt, ami a tagság érdekeltté tételét előmozdította, az 
illegálisnak számított. Az 1960-tól formálódó és 1961 -ben tovább erősített, a párt és állami 
irányítás által kialakított “védőháló“ célja e problematikus szituáció feloldása, s a tsz-ek 
helyi megoldásainak támogatása volt. Atsz-tagság anyagi ösztönzését illetően az országos 
párt- és állami vezetés a politikai struktúra formális és informális csatornáin keresztül
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pragmatikus gyakorlattá igyekezett változtatni azt az irányelvet, miszerint „ami tételesen 
nincs megtilva, az meg van engedve“.

A nem egyértelmű jogi szabályozás miatt igen sok múlott a területi irányítás 
engedélyezési gyakorlatán. Mivel az MSZMP-apparátus túlnyomó többségét az egykori 
MDP tagok alkották, így közülük sokan ragaszkodtak az ötvenes években bemagolt 
tételekhez.16 így például ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelőszövetkezetben a szocialista 
m unkaszervezet uralkodó form ája a tennelőbrigád, a szocialista elosztásé pedig a 
munkaegység-rendszer. Ezeket a formákat a szocializmussal azonosították vagyis rajtuk 
kívül nem  ismerték el más megoldások létjogosultságát. Az ilyesfajta dogmatizmus miatt a 
párt és tanácsi vezetők sok helyütt arra az álláspontra helyezkedtek, hogy „minden meg van 
tiltva, ami nincs kifejezetten megengedve“. A helyi irányítószervek jelentős része tehát arra 
törekedett, hogy a téeszeket visszakényszerítse a kötelező alapszabály-minta keretei közé. 
„Több megyében, járásban még bizonyos merevség, helytelen álláspont volt tapasztalható 
a bevált jövedelemelosztási, premizálási formákkal kapcsolatban. Sok esetben a járási, 
megyei szervek akadályozták meg a tsz-eket a legjobb megoldások alkalmazásában.“ 17

Hogyan próbálta az országos vezetés feloldani ezt a problémás szituációt? Mivel 
az 1959-1961 közötti kollektivizálás s o rá n -a z  ötvenes évek gyakorlatától eltérően - a tsz- 
ek jelentős részében helyi emberek kerültek a vezetőségbe, így a velük kialakított kontaktus 
révén egyrészt esély teremtődött arra, hogy valóságközeli információt szerezzenek a 
szövetkezetek gazdálkodási gyakorlatáról, másrészt pedig rajtuk keresztül bátorítani lehetett 
az alulról jövő kezdeményezéseket. 18

Az országos és a termelőszövetkezeti szint közötti párbeszéd létrejöttét elősegítette 
a földművelésügyi tárca élén 1960 elején végrehajtott csere. A dogmatikus nézeteket valló 
Dögéi Imre helyére Losonczi Pál személyében egy olyan vállalkozó szellemű tsz-elnököt 
állítottak, akinek a szövetkezetében több vonatkozásban a mintaalapszabálytól eltérően, 
ugyanakkor igen eredményesen folyt a gazdálkodás. Különösen a munkadíjazási rendszerük 
váltott ki korábban sok vitát, támadást. Erről a konfliktusról Kádár János a már többször 
említett, 1960 februári PB-ülésen így számolt be. “A Termelőszövetkezeti Tanácsnál 
Losoncziék voltak a fekete bárányok még a közelmúltban is, m ert ők előre mentek. ... 
Losonczi bebizonyította, hogy ezzel a falu munkaképes erőit odakötik a tsz-hez, de már 
haladottabb részesedési formával. Ok ezt a gyakorlatban bebizonyították.”19

Losonczi Pál miniszteri posztra kerülésével rendszeressé vált, hogy' a tsz-elnököket 
összehívták, hogy kikérjék a véleményüket az aktuális szövetkezeti problémákról, s azok 
megoldási lehetőségeiről. Mivel ezeken a tanácskozásokon többnyire csak a legjobb 
érdekérvényesítési képességekkel rendelkező szövetkezetek voltak képviselve, ezért szükség 
volt a rra  is, hogy a tsz-ek szélesebb körét is tájékoztassák, bátorítsák. E célból 
Szabadszálláson és Pápán a termelőszövetkezeti ehlökök részére egyhónapos tanfolyamokat 
szerveztek, ahol “a szövetkezeti elnökök bátorítást kaptak a nagyobb önállóságra, a 
kötelességeikkel egyetemben a jogaikkal való élésre, a nehézségek leküzdésében a bátor 
kezdeményezésre.” 20 Hasonló funkciót töltöttek be a napilapokban publikált miniszteri, 
ill. miniszterhelyettesi szintű nyilatkozatok, interjúk, agrártémájú vezércikkek, valamint 
azok az írások, melyek egy-egy tsz érdekeltségi kezdeményezéseiről számoltak b e .21
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Az irányítószervek engedélyezési gyakorlatában mutatkozó nagyfokú differenci
áltságot többféle módon próbálták kezelni. Az egyik orvoslási módozat szerint a helyi 
szerveket intenzív “felvilágosításnak” vetették alá, kifejezetten szám ukra szervezett 
tanácskozások, tanfolyamok keretében. “Pártunk egyik legfontosabb tennivalója az, hogy 
a helyi vezetőket megtanítsa kommunista módon vezetni. A kommunista vezető legértékesebb 
tulajdonsága, hogy nem tévesztve szem elől a szocializmus, a kommunizmus építésének 
magasztos céljait, mindig az adott helyzetből indul ki, azt elemezve von le következtetéseket 
a tennivalókra... a kialakultfeltételeket, az adott viszonyokat nem tartja örökérvényűnek,... 
Az elavult, fejlődést hátráltató módszereket, szervezeti kereteket új módszerekkel, haladó 
formákkal cseréli fe l ,...” 22

A  helyi párt és tanácsi vezetés okítása, befolyásolása terén a speciális tanfolyamok 
mellett nagy feladat hárult a sajtóra. Az alábbi részlet egy olyan cikkből való, mellyel a 
téeszek gyakorlatában bevált érdekeltségi megoldások támogatására hívták fel a figyelmet. 
“Termelőszövetkezeti vezetőinknek, pártszer\>ezeteinknek az afeladatuk, hogy... küzdj ék le 
azt a nem egy helyütt tapasztalható szűklátókörűséget, amely a szocializmus ügyét félti 
ezektől a megoldásoktól, ezért elzárkózik előlük, tiltja alkalmazásukat. Nem nehéz eldönteni, 
hogy mi szolgálja a szocializmus ügyét, az-e, ha az új szövetkezeti parasztság  
gondolkodásmódjának lassú változását figyelm en  kívül hagyva olyan eljárást 
szorgalmazunk, amely nem ösztönöz eléggé a közös munkára, s emiatt a termés egy része 
odavész, károsodik a népgazdaság és a szövetkezeti tagság, vagy pedig, ha mindezt 
elkerüljük, s a fejlődés meggyorsul.” 23

Egy fél évvel később Nádas Gáspár, a KB Mezőgazdasági Osztályának munkatársa 
a Pártéletben a következőképpen érvelt az új problémakezelés szükségessége mellett. “Az 
anyagi érdekeltség fontos hajtóerő a szocialista iparban is, ahol pedig a dolgozók szocialista 
tudata magasabb fokú, mint a termelőszövetkezetekben. Közös gazdaságainkban még inkább 
szükség van az anyagi ösztönzésre, hiszen az emberek még csak rövid ideje szakadtak el a 
kisparcellás gazdálkodástól, ahol a termelésnek szinte egyetlen “rugója” az egyéni anyagi 
érdek. A megfelelően alkalmazott anyagi ösztönzés nem ellentétes a szocialista elosztás 
elvével,...” 24

A különféle befolyásolási csatornák nemcsak a tsz-ek irányítási környezetére 
gyakoroltak hatást, hanem közvetlenül a szövetkezetek mozgásterének bővítésére is. 1961 
ja n u á r  e le jén  a fö ldm űvelésügy i m in isz te r  k ö zzé te tte  a te rm e lő szö v e tk eze ti 
jövedelemelosztás és munkadíjazás formáira vonatkozó a ján lásait.25 Az irányelvek “ars 
poetica”-ja a Központi Bizottság -  már hivatkozott -1960. október 29-i határozatával csengett 
egybe. A téeszek stabilizálásának meghatározó tényezőjét e dokumentum is a szövetkezeti 
parasztság szorgalmas munkájában, ennek legfőbb feltételét pedig a tagság anyagi 
érdekeltséget fokozó eszközök, módszerek alkalmazásában jelölte meg. Az 1961 eleji FM 
ajánlások úttörő jellege abban állt, hogy egyértelművé tették: a féllegális, illetve illegális 
ösztönzési megoldások közül melyek kaptak megerősítést az agrárirányítás részéről.

Az új agrárproblémakezelési stratégia formálódásában az 1961 -es év jelentőségét 
az adta, hogy ez volt az első olyan esztendő, amikor az országos párt és állami vezetés 
egyöntetűen szorgalmazta a tsz-tagok anyagi érdekeltségét biztosító munkadíjazási és
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munkaszervezési formák minél szélesebb körű alkalmazását. Ebben az új légkörben a 
téeszeknek végre nemkellett titkolniuk a de jure alapszabály-ellenes, ugyanakkor a gyakorlat 
által igazolt kezdeményezéseiket. Sőt, a megyei, járási ellenállással, akadékoskodással 
szemben is számíthattak a legfelső vezetés támogatására. Erre igen nagy szükség volt, mert 
a helyi párt és tanácsi szervek - ragaszkodva az ötvenes években bemagolt tételekhez - sok 
helyütt továbbra is ellenezték, sőt esetenként m egtilto tták  a tsz-ek  ilyen irányú 
kezdeményezéseit.

Az országos vezetés és a termelőszövetkezeti szint között 1960-1961-től formálódó 
“párbeszéd” 1962 folyamán tovább erősödött. Ez döntően azzal magyarázható, hogy az 
1961. évi tapasztalatokra épülő, 1962. évi FM irányelvekkel az országos vezetés folytatta a 
tsz-ek mozgásterének bővítését, s ez jelentősen növelte mind a termelőszövetkezeti vezetés, 
núndatagság bizalmát.26 A párbeszéd további élénkítését célozta, hogy a legfelső fórumokon 
1962 folyamán több alkalommal is megerősítést nyert az agrárszférában alkalmazott 
problémakezelés.

A Központi Bizottság 1962. március 28-30-i, agrártémákkal foglalkozó ülésén 
jelentős figyelem irányult a termelőszövetkezetek gazdálkodási gyakorlatában kiformálódott 
ösztönzési megoldásokra. Az ülésen e kérdésben domináló nézeteket jól jellemzi Erdei 
Ferenc felszólalásának alábbi részlete, melyet az ülést követően, április folyamán publikáltak 
a Magyar Mezőgazdaság hasábjain.

“Sok olyan szervezési, munkaszervezési, jövedelemelosztási, üzemvezetési kérdés 
van, amit maguk a szövetkezetek oldottak meg. Külön érdekes az, hogy voltaképpen minden 
közelebbi instrukció nélkül haladtak előre ezen a téren a termelőszövetkezetek az utóbbi 
években. Az alapszabály és a tömény, mely ezeket regulázta, az már nagy részében elavult, 
s a hivatalos szemek sem írtak elő kötelező módszereket. Én helyeslem, hogy így történt, 
mert ez segítette elő, hogy a változó körülmények között ki lehet alakítani a viszonyoknak 
megfelelőt. Sőt, a munkadíjazás kérdésében azt a biztatást kapták a szövetkezetek a Központi 
Bizottságtól kezdve minden szemtől, hogy a viszonyaiknak megfelelően találják meg a 
leg/öbb megoldást. Ez csak elősegítette, hogy nagyon sok eredeti, érdekes, jó l sikerült és 
bevált vezetési, szervezési munkadíjazási megoldás terjedt el szövetkezeteinkben. Ezeknek 
hírük is van, a szövetkezetek tanulnak belőlük..... sok esetben olyan eredeti és érdekes 
megoldásokat alakítottak ki, amelyek még elméletileg is érdekesek. Jóformán több érdekes 
van bennük, mint az egész erről szóló irodalomban, mert az ilyen irányú kutatás és irodalom 
még kezdetleges. ” 27

Az 1962 március végi КВ-ülésen azáltal, hogy elismerték az anyagi érdekeltség 
jogosultságát, s bátorították a tsz-eket az ösztönzési megoldások további alkalmazására, 
egyértelművé vált, hogy az agrárproblém ákkal kapcsolatban eltérő kezelési módot 
alkalmaznak mint az iparban. A hatvanas évek első harmadában a tervutasításos rendszer 
működési zavarait az iparban ugyanis átszervezésekkel, a vállalati méretek és szervezeti 
keretek megváltoztatásával próbálták áthidalni. Ez a fajta problémakezelés Magyarországon 
az 1962-1964-es iparálszervezési kampányban teljesedett k i .28

Az MSZMP vezetői ugyanakkor m értéktartóan viszonyultak a szocialista 
országokból bőséggel érkező azon példákhoz, melyek az agrárszférában jelentkező gondok
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adminisztratív kezelésére kínáltak megoldásokat. A hatvanas évek első harmadában ugyanis 
a Szovjetunióban és több közép-kelet-európai szocialista országban nagy lendülettel zajlott 
a mezőgazdaság párt és állami irányításának átszervezése.

A Szovjetunióban a korábbinál nagyobb közigazgatási területeken - általában két- 
három járás területén - a tanácsi szervektől független, központi irányítás alatt álló kolhoz- 
szovhoz termelési és felvásárlási igazgatóságokat hoztak létre. A szövetségi köztársaságokban 
termelési és felvásárlási minisztériumokat szerveztek. Össz-szövetségi és köztársasági szinten 
- a mezőgazdasággal foglalkozó különböző szervek munkájának koordinálása céljából - 
mezőgazdasági bizottságokat hoztak létre. Ebből adódóan a Mezőgazdasági Minisztérium 
hatásköre csupán a szakoktatás, a szakpropaganda és a mezőgazdasági tudományos munka 
irányítására, fejlesztésére korlátozódott. Csehszlovákiában és az NDK-ban a Szovjetunióhoz 
hasonló változtatásokat hajtottak végre, Romániában és Bulgáriában viszont tanácsi irányítás 
alatt álló termelési igazgatóságokat, illetve mezőgazdasági tanácsokat létesítettek. Az említett 
országokban az irányító szervezet átalakítása során általában egységes irányítás alá vonták 
a termelőszövetkezeteket és az állami gazdaságokat, s a korábbinál nagyobb területen 
alakították ki a közigazgatási egységeket.29

A hazai vezetés alapos vizsgálódás alá vonta az említett átszervezéseket, anélkül 
azonban, hogy bármelyiket is kötelező érvényű mintának tekintette volna. Kádár János az 
1962. február 9-i központi bizottsági ülésen így nyilatkozott erről. “Látjuk a testvérpártok 
bizonyos tapasztalatait és káröröm nélkül, de látnunk kell és tudnunk kell, örvendenünk kell, 
hogy nem másztunk bele olyanba, mint a bolgár elvtársak.. Nem kevesebb problémát jelentett 
ez az NDK-ban is, acsehekriél is, ...A Szovjetunió tapasztalatai sokkal pozitívabbak mint más 
testvérpártoknak a tapasztalatai, csak az a legnagyobb baj, hogy ezek közül oly keveset lehet 
am i viszonyaink között alkalmazni, mert teljesen mások a viszonyok, elvtársak. ” 30

Ez a döntés az MSZMP agrárpolitikájának formálódásában fontos útelágazást 
jelentett. Nemcsak azért, mert e tartózkodással megkímélték a magyar agráriumot olyan 
balsikerű átszervezésektől, mint amilyenekre ez idő tájt a szocialista országok többségében, 
s idehaza az ipar területén is sor került, hanem azért is, mert ezzel a szocialista táboron 
belül felvállalták az 1960-1961-től formálódó sajátos problémakezelési stratégiát. S ha a 
“m oszkvai kabát” levetéséről nem  is lehetett szó, de a m agyar igények szerin ti 
“újragombolása” megkezdődött.

A váltás a korabeli sajtót tanulmányozva is észlelhető. A Közgazdasági Szemlében 
tették közzé azt az előadást, melyet Friss István, a Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója 
1962. május 31-én, “Az SZKP XXII. kongresszusa és a magyar közgazdaságtudomány” 
címmel tartott meg. A szovjet kolhozokban bevezetett változtatásokról szólva a következőre 
helyezte a hangsúlyt. “De a világért se képzeljük, hogy amit ezekről a kérdésekről olvasunk, 
az most már további mérlegelés, vizsgálat, tanulmány nélkül általunk is átvehető, hogy az 
feltétlenül és változtatás nélkül érvényes a mi termelőszövetkezeteinkre.” 31

* * *

A termelőszövetkezeti érdekeltségi viszonyok helyzetéről 1962-1963 folyamán 
összegyűlt tapasztalatok azt mutatták, hogy a rendelkezésre álló mozgástérben, mely az
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irányítás központi szerveinek “féllegális” javaslatai révén fokozatosan tágult, a szövetkezeti 
gazdaságok a tagság anyagi érdekeltségének megteremtése terén, helyi megoldásaikkal 
eljutottak lehetőségeik határához. A termelőszövetkezetek munkadíjazási, munkaszervezeti, 
háztáji gazdálkodási kezdeményezései - egy bizonyos szinten túl - m ár nem  tudták 
kiegyenlíteni a tagság részesedésére a közgazdasági környezetből és a maradék-elvből 
származó negatív hatásokat.

A hatvanas évek első harmadára egyértelművé vált, hogy míg a szövetkezeti tagság 
ösztönzése terén - a fékező tényezők ellenére is - jelentős előrehaladás ment végbe, addig a 
termelőszövetkezetnek, mint üzemnek az érdekeltsége nem lett megteremtve. Az érdekeltségi 
problémák mind a tagság, mind a szövetkezed üzem esetében egyaránt a tsz-ek gazdálkodási 
környezetét képező ár-, hitel-, adópolitikával, valamint a szövetkezeti jövedelemelosztás 
maradék-elvű rendszerével függtek össze. A felismerés, hogy a továbbhaladás igazi útja a 
tsz-ek önálló elszámolására és vállalati jellegű gazdálkodására való áttérés, igen erőteljesen 
jelentkezett az 1963-1964 fordulójára elkészült reformanyagokban.32 A második ötéves 
ten ' gyorsan halmozódó, belső és külső egyensúlyhiányai m iatt azonban az elkészült 
tervezetek megvalósítására ekkor már nem kerülhetett sor.

Az a tény, hogy 1966-1967 folyamán a mezőgazdasági reformintézkedések 
többnyire az 1963-as ten 'ezet szerint valósultak meg, azt mutatja, az 1962-1963-as 
munkálatok - nagymértékben építve a tsz-ek helyi kezdeményezéseire - egészében véve 
vitakész, tárgyalóképes állapotba hozták az agrárium legsürgetőbb problémáit.

A hatvanas évek elején a tsz-ek és az agrárirányítás között kiformálódó párbeszéd 
tehát nemcsak a szovjet artel-formától való eltávolodásban játszott fontos szerepet, hanem 
abban is, hogy két évvel az általános gazdaságirányítási reform 1968. január 1 -i bevezetését 
megelőzően, az agrárszféra területén igen jelentős reformlépésekre került sor.
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32. 1961-1962 fordulóján a szövetkezetek pénzügyi, tervezési rendszerében állandósuló nehézségekkel 
szembesülve az MSZMP vezetése átfogó reformmunkálatokat indított el. Új mezőgazdasági 
ár-, adó- és pénzügyi rendszer valamint új termelőszövetkezeti törvény kidolgozásáról döntöttek. 
A reformmunkálatok harmadik területeként a mezőgazdasági irányítás felülvizsgálatát is 
elrendelték. Lásd: MÓL 288.f. 5/245.ő.e. Jegyzőkönyv a Politikai Bizottság 1961. szeptember 
26-i üléséről., 288.f. 4/45.ő.e. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1962. február 9-i üléséről., 
288.f. 4/47-48.ő.e. Jegyzőkönyv a Központi Bizottság 1962. március 28-30-i üléséről.

Zsuzsanna V arga

Conflict and com prom ise in H ungarian  agricu lture  after the collectivisation

This paper examines the interaction between the state and collective farm membership in 
Hungary in the 1960’s. Is is based on considerable research using the archive material of the Hungar
ian Socialist Workers’ Party and relevant public administration at both national and local level. This 
information has been supplemented with that contained in contemporary newspapers and perioicals.

Following the collectivisation campaigns a new situation emerged in the agrarian economy 
of Hungary. The new large-scale enterprises became the main food producers. However the initial 
shortage of both physical and human capital led to a fall in the absolute level of production as well as 
in productivity.

Faced with this situation, the Hungarian Communist Party leadership approved the long
term adoption of technically illegal policies - i.e. those deviating from the model charter - wich had 
been introduced temporarily during the collectivisation process. Over the next few years a dialogue 
developed between the Party leadership and the collective farms which led to a progressive liberali
sation of policy and to the granting of a greater freedom of manoeuvre to the farms. As a result, while 
it has been widely assumed that Hungarian collective farms policies diverged from the Soviet model 
only from the late 1960s - when the legal framework was changed - it is now clear that this divergence 
started much earlier.
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