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A 
SZEGVRI " GOMdJ " IAEZÖGA ZDA&ÁGI TEBHEI*;SZflVl TKKZET 

TÖR'Pí̂ ETK 
/ 19*0-1965 / 

B E V E Z E T , S, 

Szegvár a Viharsar k egyik jelentős ás tipikus községe, ahol a 
felszabadulásért, a földért, a kizsákmányolás felszámolásáért 
és az uj élet megteremtéséért évszázadok óta küzdenek nz emberek. 
E hossza harcnak szerv s része ós kiemelkedő fejezete az a V? 
esztendő, amely alatt a község mezőgazdaságának szocialista át* 
szervezése befejeződött. A község népe /mindenek előtt agrár* 
proletárcágu, szegény* és kisparaszt sága/ bátran, az elsők között 
fogott hozzá sorfának forradalmi megváltoztatásához, apró birto-
kainak egymás mellé rakásához, ősszeszántásához, H gyón küzdel-
mes volt ez az átalakulás. Egyszerű emberek emelkedtek fel gyor-
san vezetővé és buktak el ugyan ilyen hamar, Nem egyszer az ön-
maguk feletti győzelem volt a legnehezebb. Lemondani a megszo-
kottról, elkezdeni valami ujat, amelyről addig legtöbbször csak 
rosszat hallottak - nehéz volt. 

Időnként viharos sebességgel, máskor kinos lassúságai multak az 
évek a parasztemberek feje felett, A felszabadulás óta eltelt 
két évtizedben évszázadok elmulasztott, vagy csak részben ragol-
dott feladatni váltok valóra, A por sateág szára rti is lényeges 
forradalmi változásokat hozott az utóbbi busz esztendő. 

Est a küzdelmesen győző utat akarom hien megrajzolni szülőfalura 
ós a "Gorkij" termelőszövetkezet ir nt érzett rokonszenvből, va-
lamint a &segfdl József Attila Tudoány egyetem által reám rótt 
kötelességből. 



Szervér közsó,; történ ténck vázlatos fittekintége. 
< 

1*/ A község története* 

A közsó ; a honfo lalás idejön mór lakott terület. Fekvésénél 
fo va ősi halászfalu* írre utalnak a környéken talált h c méla ti 
tárgyek és munkaeszközök, amelyek a közeég muzeiyiábon láthatók* 
A folyók szabályozása előtt a közéé ot oik víz, nádas, mocsaras 
területek votték körül* A szántóföldi müvlós a vizek felfogás* 
ós lecoapolása után fejlődött gyorsabban* Régi Írott források 
szerint a helység lakossága évszázadok folyamén többször is vál-
tozott* 1241-ben a tatárok elöl menekült el a lakósság* a fala 
teljesen leégett. Még 1284-ben is "Terra Zeg" / irdatlan pusz-
taság/ néven fordult elő az okmányokban* 1504-ben már ismét jobb-
ágyoktól lakott hely* Egy 1352-ből származó oklevélben mór mint 
"Zeegh" helységgel találkozni, 1334-bon "Zegy" nóvn szerep el */l/ 
Ebben az időben a község a Bor-Kalász ne :zetsógbeli Szeri JPóoa és 
rokonainak birtoka* 
A 15o éves török megszállás alatt egyszer a törökök pusztították 
el és égették fel, más esetben a pestis irtotta ki az egyébként 
is gyér számú lakosságot* 1729-re a mocsár- és nád tengerből ki-
emelkedő terület a környező vidékekről ismét benépesedik és Szeg-
vár nevet kapja. A jobbágyok telepítését a terület.birtokosai is 
elősegítették, hiszen szükségük volt a robotosokra* 
A főúri csoportharcok következet ében Szegvár a Rákóczi szabadság-
harc után, egyc-3 dokumentumok szerint 1711-től, más Írott forrá-
sok szerint /2/ 1723-től megyeszékhely lesz, egészen 1883-ig* 
A megyeszékhellyel szemben támasztott követelményeket III.Károly 
1723 ovi dekrétuma i^y irta elől "Mindazok a megyék, amelyeknek 
megyeházuk még nincsen, ilyet gyűléseik o törvényszékeik tartása, 
levéltáruk s okleveleik megőrzése, a gonosztevő s foglyaik őrzése 
és végrehajtások eszközlése végett, biztos ós amennyire lehet ma-
goknak a megyebelieknek is nagyobb kényelmére, mindegyik megye 
közepén fekvő, ós /ha lehet/ városokban, vagy nagyobb ós ki vél rá-
gós mezővárosokban szerezzenek*" /3/ 

* 

/!/ A zárójelbe tett számok a forrásmüv kre utalnak* 
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Szegvár a megyeszékhely követelményeinek egyáltalán nem felelt 
meg* Még 1739-ben le a k zség összlakossága 264 lélek* Ebből 
124 férfi és 140 nő, 82 jobbágy ós 24 a zsellér* Hogy a község 
mégis megyeszókhely lett ennek az az oka, hogy gróf Károlyi Sándor 
felajánlotta Szegváron lévő kastélyát főispáni lakásnak* A várme-
gye urai nem akarván magukra haragítani a főispánt, igy kénytelen-
kelletlen elfogadták a falut megyeszókhelynek, erről azonban állan-
dóan vita volt. Végül is 1883-ban a vármegye székhelyéCil Szentes 
várost választották* 

% 

A falu életében a szántóföldi termelés és az állattenyésztés az 
idők folyamán mind nagyobb jelentőségű* Ezt fejezte ki a k zoóg 
pecsétje, am ly gy köralaku keretben ekecsoroszlyót ós ekevasat 
ábrázol, körülvéve a község nevével* /3/a/ 

A nagykiterjedésű kézség határából egyre többet hódítottak iaeg 
az emberek* A termőterület növelését elsősorban a Tieza-folyó 
szabályozása ós gátjainak megépítése tette 1 hetővé* : zeket a 
nagy folyamszabályozási munkálatokat az 186o-ao években végez— 
ték és e nagy füldmu/ kák, gátak és levezető csatornák* kanálisok 
építése során alakult ki a viharsarokra jelleíaző népességi a kubikos-
s á g . 

A természetes kópződmcnyü, mag; sfakvésü földháton épült fel a 
község. Határának művelés alá fogott területe idővel nagyon ki-
tágult* A rét mint vizfenók megszűnt, a nádast a megmüv lt föld 
váltotta fel* Ma már csak a Lándor kis részén /II kh./ leng a 
nád* A Kontra és a Berek vizét a Kontra—csatorna, a Nagypuszta 
vizét a Ludas ós a Kórógy csatorna, való >int a K.urcu vezeti le 
a Tiszába* A Nagypusztn, a Sáp, a Ludas és a Lzőllőkalja a vizek 
lecsapolása után előbb legelők és kaszálók voltak, majd lassan 
művelés alá kerültek* 

Az 186o-as évektől kezdődően folya átoson kiépült a tanyarendszer* 
Ezt megelőzőn csak a magasabban fekvő partokon volt bizonyos 
tanyáé-telépülés* 

Kutatásaim al pján az a véleményem, hogy Lzegvár tanyavilágának 
története nem igazolja azokat az állításokat, amelyek szerint 
a tanyák kiépülésének eredete a török elnyomás körül, lényeihez 
vezethető vissza* 
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A tanyák zen a viú ken csak a Tisza szabályozása után épülhet* 
ték fel. /ll)6o után/. * zt m gelőzően évente többször is kiárad-
tak a*folyók. Dzt a gyakori vizelöntóct a vályog és vertfalu 
tanyák non bírták v^lna ki. 
I bben az időben a község területén kivül legfeljebb olyan nyári 
szállásokról 1 bet beszólni, ahol «z etaberek az áradások közöt-
ti időt a gulyákkal, a kondákkal a víztől elhagyott legelőkön 
töltötték, hz alól legfeljebb csak a partos helyeken lévő kis bb 
tanyás-települések kivételek. 
A tanyavilág kialakulás' nem azonosan m nt végbe uz egész ország-
ban. Szegvár község tanyavilága a foly amazi bályo $á8 után ic a 
magasan fekvő terül tre épült. Ezt bizonyltja az egyes hntárré-
szek elnevezése let u.m. Tételhát, Berekhát, Zslgerhát, Kio-és 
Na^kárógy-parfc. A határnevek érzékeltetik, hogy az emberek a tezv 
mészetes f^lóhátakon és portokon települtek meg. A településre 
alkalmatlan hatérrészeket is nagyon jelle tzően Ludas-nak, vagy 
usztató-nak hívták. A nevek olyan területre utalnak ahol vlz volt, 
amelyek vízi állattartásra alkalmasak és úsztatva /lóháton, vagy 
csónakban/ közelitették meg. 
Az ország más, aagasabbtn fekvő vidékein, amelyeket a szabályo-
zatlan folyók áradásai nem veszélyeztették kial; kuli, vagy kia-
lakulhatott már korábban ls a tanyavilág. Azonban Szegvár község 
tanyavilágának eredete fiatalabb száz évesnél. 
2./ A közéé ; rtaadaoár.1 és társadalmi viszonyai 1945 előtt. 
Az I. világháború után az akkori néhány nagy- és középbirtok 
földosztás révén megszűnt. Gröf Károlyi Lászlónak 2ooo holdas 
birtoka volt Ha ypusztán, amelyet 1914-b n osztottak ki. Tétel-
hát területe és az Úsztató! rét gróf Brcohtold Lipót birtoka 
volt ós 192G-ban parcellázták fel. A Beregi testvérek 195o kat. 
holdja szintén bben az időben nyert felajánlást ós kiosztást. 
Mindössze néhány középbirtok éa 2-3 uribirtok maradt meg. így 
alakult ki az a sajátos helyzet, hogy a küzrá b m a felszabadta 
láa előtti évLizt.deüben már ne., volt feudális nû hlrfcoly-
Az I. világháború utáni földosztás során kiosztottak a községben 
14í>3 kh. földet, a elyböl 1413 kh. szántó volt ós 4o kh. házhly. 
Fölőh z jutott 76o , házhelyet kapott 25o fő./5/ Egy főre keve^ 
sebb mint 2 kh. kiosztott föld jutott. Ügy házhelynek 2'jo négy-
szögöl földet mértek ki. 
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A kiosztott földeken tanyák épültek. Kialakult a tanyai «ab r 
a maga zárkózott, e .oista világával, hiszen ety dal küzdött a 
természettel, barmaival élt együtt, távol az emberektől. 
A község fölubirtokviszonyairól több statisztika készült. Ezek 
közül hivatalosnak kell tekinteni az 1935-os adatokat./6/ 

It rfft tób^^ay. 
A kzcé . ÜoGZfcrülotei 14.478 kh. Ebből* 

Szántó 11.330 w 

Szőllő 37 " 
Kert 169 w 

Hét .267 " 
Legelő 1.434 " 
Erdő 211 m 

iíádas 12 ** 
Vanet 1.018 * 

/ A KEH. 1962 évi adatai sz rint Szegvár község összterülete 
14.997 kh. Az eltérés 519 k W 
A k z ég földbirtok viszonyain k megoszlását oa 1935-os sta-
tisztika az alábbiakban mutatta be* /?/ ' 

öss^s yö^birtpk o zárna db/ 
Ebből* 
1 kh-nál kisebb birtok* 
1-5 kholdas birtok* 
5-lo holdas birtok* 
50-I00 kii. birtok* 
100-500 kh.birtok* 
500-I000 kh. közötti birtok* 
looo kh. feleli birtok -

A birtok megoszlásából kiderül, hogy az összes birtokok 64 
5 kh.-on aluli birtok. A parasztság nagy többségét a t ze góny— 
ós kispar ztok alkották. Jelentős a középparaeztság és a g; z-
dag parasztság /kulákság/ rétege is. üzenhetünő az 1 kh.-nál 
kisebb birtokok nagy száma. /446/ A kevés földdel rendelkező 
szegény— és kisparasztok lekötött, biztosított munkaerőt jelen-
tettek a környező uradalmaknak, valamint a kulák- és közóppa-

1864 loo % 

446 24 * 
757 59.9 
656 35 " 
19 1 n 
1 o.o5 
1 0 . 0 5 



ras3ti gazdaságok szármára, hiszen földjük alatt nem mehettek 
vidékre munkát vállalni, ugyanakkor saját földjük kevés volt 
a megélhetéshez* Il.yaóUon olcsón vállaltak bér- vagy részes -
mit kát a környéken* Á község nincstelen jel közül kerültek ki 
a kubikosok, az uradalmak napszámosai, és a helyi gazdagparass>-
tok cselédjei* 

A földbirtok területe hirtokna;rysáxssoportok szerint 1935-
beni /fi/ 

tábjázafr. 
összes földterület* 14.478 kh. Iliből 1 
1 kh.-nál kisebb birtokosok tulajdonában 134 «» 1 % 
1—5 holdas m M 1.977 n 14 * 
5-5o m n 8.945 61 " 
5o-loo w m 0 1.401 n lo w 

loo-5oo " 0 « 1.482 0 lo • 
5oo-l000" 0 n 536 *» 4 w 

looo kh* felül 

Szegvár község 14*478 kh* összterülete 1864 földbirtokra oszlott 
Egy birtokra átlagban 7.7 kh. föld jutott. község fölviozonya-
it 6b termelési kulturált figyele ibe véve a 7-7 kh. általában 
egy tehetősebb kisparezti birtoknak felelt meg. Érdet es felfi-
gyelni arra, hogy o 446 egy kh . -nál kisebb birtokhoz mindössze 
134 kh* föld tartozott* Egy birtok 0*35 kh. nagysága* tehát ke-
vesebb mint 5oo né yszögöl. A földterület nagyon szétaprózódott* 
Az 1-5 holdas 737 birtokhoz 1977 kh. föld tartozott. Egy birtok 
átlag 2*6 kh. nagyságú* Tehát ez a paraszti réteg valóban sze-
gény. 
Egészen más a helyzet az 5-5o holdas birtokok esetében. Ez a 
paraszti kategória birtokolta az összes föld több mint 61 í$-ét. 
Kgy birtokra mintegy 13 kh. föld jutott. A problémát az okozza, 
hogy az 5-50 kh. között túlságosan nagy a különbség. így azt 
kell mondani, hogy ehhez a birtokkategóriához kispar ástok, kö-
zéppar ö^tok ás kulákok is tartoztak. Az a véleményem,.hogy e 
kategória nagyrészét a középparac ti birtokok alkották* 
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Az 50 kh. f e lü l i birtok 21 volt a községben. Birtokoltak össze-
sen 5419 kb# földet* Szék kétségtelénül kulák, url ds táruula-
t i 9 majd k znógi birtokok, 1955 óvban már a községnek volt a 
le^iagyobb Birtokát 556 kh. 

i) t t á b l á t t 

k földbirtokok taxj ltoága 1955-bf>n./9/ 

Az összes földbirtoktagok száiut 5567 
1 tagból álló birtokok szádat 895 
X tagból álló birtokok területet 4692 kh. 

1 
Látható, hogy a község földjének birtoktestjei szótszórtak* Az 
1 tagból álló birtokok a szántóterül tnek al ig több mint 1/5-ón 
feküdtek. A kitáruterraelő mezőgazdaság önt örvényei alapján a 
földbit tokok elaprózódása 1955 ós 1945 között természetesen 
tovább folyt* Uit a folyamatot az 1 ^ 5 - ö s földreform ezüksé — 
s z ínien mei^orsitotta* bfrftyfr a nafiyufl te; ,ylt ^ ogétpzóy^ 
V^t9|te«ytekyt í i ^ y ^ t a mező, .^zdacá,, ky^el^ti-
ai üeni. 

5. sz. tobláaot, 
A h: szonbérbe adott földbirtokok területe 1955-b«a*Ao/ 

A haszonbérletek összterületei 1575 kh* az ossz.tor. U &-a* 
1 kh.-nál kisebb bérbe adott ter* 5 • " « 0#054 
1 - 5 kh. közötti terül t i 1 19 * 1 * 1 %-c*. 
5-5o kh.közötti területi lo47 » « • 7 
loo holdon f e l ü l i területi -

A fflW b^yz nh^ee m ü v e i b e nrn terjedt a qa. 
A szántóterületnek csak 19 %-át adták haszonbé be 60 71 
a tulajdonosok gazdálkodtak. A f ldhöz való ; szkodás a kis- . 
fol- jdynosj l oi^dp^dás mélyre epesztette ryöforeit a frözsfr-frep. 

A bérbeadott föld több mint 80 • z 5-5o kh, területre esik* 
Bérbe adták földjüket a közigazgatás vezetői, az értelmiségi— 
ok tgyrésze, a szabadfoglalkozásunk, valamint a közéé .tol tá-
vol élő gezdagporazztok* 



A község néucssó; ének alrJcul&sa 192o-b n. /ll/ 
Bzegvár lakoseága 192o-ban 8228 fő. A lakhely szerinti meg-
oszlás az aábbli 

£2. táblázat. 

Ser- Bel.külter. összeírt magén- A nópazáalá- Lakóházhoz 
cz. kerület,te- lokT'Qok szúrna. léskor jelen tartozó 

lep me ̂ íev. u«a volt - fő. távollévők 
lakot tak,lakottak száma. 

1. I .te ás telep 27 - 143 lo 
2. Kérógysztgyörgy 6 <m 32 -

3. I* tized 2o8 7 885 43 
4. II. ti;,ed 231 - loo3 38 
5. III. tized 279 8 lo71 74 
6. IV. tized 3o9 3 154o 75 
7. Réti ma ik.tdep 13o - 689 65 
8. Kontra 21 3 85 3 
9. Rét 54 17 176 1 
lo éberek 27 2 138 15-
11.Sáp 46 - 248 16 
12.Orom 256 1 174 5 
13»£zölékalja 12 - 59 1 
14 .Káró gyol dal 98 4 517 23 
15.2iAgerhát 119 4 591 37 
l&.Cziczkazug 17 1 69 4 

8© 2 39o & 
Összeesni 168o 52 781o 418 

A község legsűrűbben lakott területe a XV. tizud, ahol a lakos-
ság legszegényebb rétegei, a nincstelenek, a napszám >sok, a sze-
eónyparaeztok ós azok családjai éltek. Még a népesség lakh ly 
szerinti elbelyezk dése is ugy alakult, ho y az Ófaluban /I.II. 
III. tized/ éltek a község jobb ódu, főleg paraszti ée értel-
miségi lakossal és az Újfaluba /IV. tized/ pedig a szegénység. 

A lakások és a lakosság fele a közsó ben, zárt településben 
volt, a másik fele tanyán lakott, pontosabbanja tanyán is. A 
fala jobbmódu par sztségának általában volt a közsó. b n háza és 



a birtokára is épített tanyát, ahol a család egyrésze és a 
cselédség lakott* A gazdagparasztok családjának másik rét ze 
- főleg a nagyszülők ós az iskolakötelezett gyerekek - a köz~ 
sédben lévő házban éltek* Hogy ki, milyen anyagi viszonyok 
között ólt, azt már házának helye, nagysága ós állapota is 
Jól mutatta, 
A tanyán a aonk biró családtagok éltek, akik a földet művelték. 
Tanyán volt a gazdaság ̂  száí-állomónyánök nagyvóase ie. A köz-
ségi háznál főleg az prójóazóg /baromfi/ volt található. Té-
lire a család többsége bokőltozöfct a községbe. Voltak persze 
olyan parasztcoaládok is na;-ysz »mban, akik egész életüket a ta-
nyán töltötték, 1939-b m a községi képviselőtestület ülúrón ar-
ról beszéltek, hogy "mintegy 14.000 kat, holótoyi te: ületen 600 
tanya van," /12/ 

* 

A községben lóvő házak és tanyák településszerkezete /struktú-
rája/ a kisárufcexraelós sajátsáét viselte magán, 
"A paraszti kisüzem ugyanis nzt a településszerkezeti kényszert 
rejtette mag bari, hogy a lakótérül ;t és az üzeni épület szoro-
san egyesoportban legyen, — A paraszti porta egyik legjellem-
zőbb sajátossága volt az istálló, a trégyodo b, az árnyékszék 
túlzott közelsége a lakótérhez, az ásott kut, a csatornák hiá-
nya, az állatok elkveredése a gyakran el s«n különi -ett gazda-
sági udvarban", /12/a/ A kisüz ii gazdálkodás ilyen életviszo-
nyokat konyozer-itett a termelőkre, /KegssüntetéaöktiÖB hossza 
idő kell,/ 

Az ömzeiiáekor a lakóházaktál távollévők /418 fő/ már olyan em-
berek, akik nem találtak a községben megélhetés, Ezek főleg 
kubikosok és napszám sok, őzámuk a köv tkezö évtizedekben to-
vább növekedett, 1945-b<n megk zelitette a 2ooo főt, 

A község gazdasági és politikai vezotő rétege az értelmiségi-
ekből, a tekintélyesebb iparosokból ós a leg ódonabb gazdáié-
ból került ki. 



- 10 -
A köznőt; lőljáróség&nak összetétele 192o_ban az alábbi volti 
/13/ 

?. uz. táblázat. 
biró 1 kisbíró 1 
erküdt 4 bába/közsó i/ 3 
közgyén 2 magénbábe/okl./ 2 
jegyző 1 gazd, lkaim*— 

zott 3 
a. jegyző 2 házi szolga 1 
irodai alkal. 3 fcépv.test.tog 20 /virilisták/ 
egyéb Gikalm. 1 r&ad.őrsz ra 5 
végrehajtó 1 csendőr őrs 9 /I por. és ö.cscnd./ 
napidíjas 1 hiv tános tűz-

oltó 1 

192o-baa 5 rendőr ós 9 csendőr viyáyzott a rendre a községben. 
1965- évben mindössze 1 rendőr. 

Eagyon jelentős szerepe volt a közrég gazdasági és társadalmi 
él tőben a kisiparossá; nak. Többségük közvetlen kapcsolutUm 
volt a p araszt Sággal /fcováce, bognár, stb./ 

Se s^t tá̂ láfiot. 
/14/ 

kovács 15 hentes 4 
boglár ; 9 borbély 14 
szabó u sütő /pék/ 2 
cipész 26 kőnüves 3 
asztalos 1? ács 5 
géplakatos 3 bádogos 2 
órás 2 takács 2 
kéményseprő 1 szíjgyártó 1 
cukrász 1 kalapos 1 
molnár 2 kötél yártó 2 
kiskereskedő 23 gő&aalmos 2 

A kisip .rosok többsége a község vez tő személyiségei közé tar-
tózó ut. Kisipar^m^k lenni társadalmi egzisztenciát jelentett. 



Az értelmiség, a gazdagparaszfcoág, a kisiparosság, a csen-
dőrség és a közigazgatás alkalmazottal általában egymás kö-
zött házasodtak, ok alkották a község uriocztályát. Közéjük 
f elmélkedni csak nâ gyon keveseknek sikerült. Az urak ós a 
nincs elének között állandó eleittót feszült. 
A gazdagparosztság tekintélyét mindenekelőtt a vagyon alapoz-
ta meg,. majd a családi kapcsolatok ós az elnyomó szervek se-
gítsége. Ilyen községi előkelősé ek voltaki dr. Qrünor oéza 
425 holdas aribirtokos, fái József 239 és Mihály Sándor 172 
holdas gazdagparasztok, kot tú jQgafcta az egyház is. 

3t fcá^áy^. 
A község ál latállom dívának alakulása. A5/ 

Megnevezést 192o évben 1935 évben 
db. db. 

ló 1171 1652 
szarvasmarha 1157 1343 
sertés 2276 5628 
juh lo29 558 
baromfi nincs adat 4286o 

A számok kétségtelenül az állattenyésztés fejlődését bizonyít-
ják. A növekvő állattartás alapját a takar1 ányterraő terület 
növekedése vetette meg, A parasztgazdaságok nem adták el ter-
molvónyeiket, hanem állattartásra rendezkedtek be. Az llymó-
don folytatott gazdálkodás növekvő jövedelmet biztosított a 
parasztságnak. A község parasztsága külön oen a sertés tenyész-
tésben jutott előbbre. 
A be jutatott idő alatt közel felére csökkent a juh tartása. 
Ennek az az ka, ho$y a juhtenyésztéssel egyre kevesebb paraszt-
gazdaság foglalkozott. A juhtenyésztésnek nincsen tradíciója a 
községben. Juhokat elsősorban saját szükségletre nevoltok. 

A mezőgazdasági ter elás a századforduló után is főleg emberi 
és állati erével történt. Mind a növénytermesztésben, mind az 
állattenyésztésben a kézi erővel végzett munka volt a jellemző. 
A gépek csak lassan terjedtek el. Az első gépek a répa ós ozeco-, 
kavágók, majd a kalapácsos rendszerű darálók és magrooták voltak. 



_ 12 -

Később megjelentek a vetőgépek, traktorok és a cséplőgépek 
is, A nagyobb t- ljositményü gépek az uradalmakban, az uri- és 
a kulák birtokokon voltak elsősorban. A kis- és közópporaszti 
gazdaságok akkumulációja sokkal kisebb volt annál, mintsem 
hogy traktor vásárlására képesek legyenek. Ezért terjed el a 
bércsöplós. 1940-ben 19 cséplő ép volt a községben. Mind vég-
zett bórcsópléüt is. Azonban még az 193o-as években is talál-
koztunk a gabonafélék lóval történő nyomtatásával, A mezőgazda 
ság legfontosabb vonóereje akkor még a ló, 

A növényápolás és betakarítás munkálatait elsősorban kézierő-
vel végezték, A fűkasza ós az arat ép főleg az X, világhábo-
rú után terjed el az uri- és kulák gazdaságokban. A legfőbb me-
zőgazdasági eszköz a kocsi, az eke, 0 borona, az ekekapa, az 
ásó, a kézikapa, a kasza, a fa- ós vasvilla. A munkaeszközök las-
sú fejlődése következettben a mezőgazdaság átlagtermése is las-
san növekedett, Következósk nt a parasztság többségének élet-
színvonala alacsony volt, A kis- és szegényparaszti gazdaságik-
ra különösen az 1929-os ós 1933-as világgazdasági válság évei-
ben a pusztulás, a további felaprózódós, vagy a vegetálás volt 
Jellemző, 

Ilyen viszonyok között érte Szegvár községet és annak paraszt-
ságát a hosszantartó és súlyosan ható XI. világháború. A hábo-
rúval Járó hadi ̂ adálkodés, a mezőgazdasági termeivények ldLnó-
lotlen összeszedósét szolgáló Jurcsek-féle pontrendszer, Német-
ország rabló politikája súlyosan érintették a mezőgazdaságot és 
a parasztságot, 
A XI. világháború után a mezőgazdaság és az egész parasztság 
fejlődésének viha os gyorsasággal haladó évei következtek, 
amely /mint későbbiekben látható lesz / nem volt zökkenő mentes. 
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II.fejezet. 

üZlttiVAR KuZ- XI KEZÖGAZJJAf ÁGA A FKLüZAJiAPULÁíi 1ITÁK-

/1944 végétől, 1948 őszéig./ 

1./ A hat.-ilom .ének me. változása 1944 vóaén. 

üzegvár község 1944 október 8-án szabadult fel a Szovjetunió 
Vöröshadsorege győzelmének eredményeként. Az első napokban 
megalakult a Ma yar Kommunista Párt szegvári szervezete, euaely-
mck titkára Berkocz Pál élvtárs volt. 
Rövidesen életre k Itek tás pártok /Szociáldemokrata ért, 
független Kisgazda Párt, Nemzeti Paraszt . árt/ és az ifjúsági 
szervezőtek is /&AXOBZ, SZIT, séb./ 
1944 október 3o-án összeült az első rendkívüli községi tanács-
ülés a feloszlott képviselőtestület helyett. /IS/ 
Az 1919-as minta alapján /!?/ az idősebbek Javaslatára Tanács-
nak kiáltották ki a község önkor nyzatát. Ez a testület 1944 
végéig működött Tanács néven. 
Kétségtelen, hogy a pártok által delegált emberekből álló ta-
nács a község hatalmi szerve volt. összetételében is kifejezte 
azt a ^ökeres változást, amely a Vöröshadsereg győzöl;,ével be-
következett. A hatalom Jellegének megváltozása indította el a 
községet a forradalmi átalakulások utján. Had álljon itt emlé-
kül az első tanácsülésen résztvevők nevet /lő/ 
1./ G Jda letvén községi Jegyző, mint előadó 
2./ Tóth István községi II. biió, mint elnök ' 
3./ Dr. Verdon Lajos kerületi főesperes 
4./ Horváth Ferenc szobafestő, az üZUP részéről, tanácstag 
5./Géraes Sándor kereskedő, az fíZDP • rézéről, tanácstag 
6./ ld. Pusztai Uihály az MKP részéről, tanácstag 
7«/ Kupcsik Ignác az MKP részéről, tanácstag 
Ö./ Őze Ignác hentes, az BZDP részéről 
9./ Roth Antal asztalos, az SZDP részéről 
10./Gyöngyi Mihály az MKP részéről, tanácstag 
11./Deli Károly az MKP ró özéről tanácstag 

A ISit-getlen Kisgazdapárt ós a Nemzeti Parasztpárt ekkor ínég 
nem alakult meg a községben, s igy képviselőket sem küldtek 
4 Tanácsba, 
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Az MKP ós az őZDP részéről a tanácsba delegált emberek indí-
tották el a község uj 61 tét. Döntöttek, intézkedtek - leg-
jobb belátásuk szerint. 1945> januártál viaszaállt, de uj tar-
talom;;,al a községi képviselőtestület. 19*5 áprilisától kezdve 
a képviselőtestület kiegészült a többi pártok delegáltjaival. 
A képvisel őt est ület 195o-ig működött, ekkor alakult meg a Ta-
nács. A képviselőtestület a község gazdálkodását, rendjét ós 
fejlesztését tárgyalta ülésein. 
A közsó vföldBbirtokviszonyaival a Földigóny lő Bizottság fo;*» 
lalkczott, amelynek elnöke id.J?ucztai tii hály volt. Megalakult 
a Nemzeti Bizottság is ólén Bánfi Ferenccel, ügy a Kommunista 
iórt, mint a különböző bizottságok éléie a község legforradal-
mibb elemeit választották, akik biztositották a fejlődés radi-
kálissá, át. A felszabadulást követő hónapokban a leglényegesebb 
intézkedésük a földreform végrehajtása. 

Z*/ A földreform d^e^ár közsó, ben. 

Hazánkban az a^árforradalom jelentőségét az húzza alá, hogy 
n a társa daliái haladás évszázadok óta összefonódott a f ö l d k o r * , 
dós, a parasztkórdós megoldásával". /19/ 
így az 1848 ós az 1919-os forradalomban is nagy szerepe volt a 
föld és a paraszt kérdésnek. Mindkét forradalom alakulását ós bu-
kásit nagymértékben determinálta, hogy a forradalom hogyan nyúlt 
ezekhez a kérdésekhez. A forradalom tanulságai mindkét esetben 
arra figyelmeztettek, hogy a földkérdést következetesebben k ll 
megoldani. Ezért 1944 végétől a napirendre kerülő feladatok kö-
zött elsősorban az agrárkérdés megoldása szerepelt. Miért? Azért 
mert * megválót fásától alapvetően függött a magyar deokrutikus 
fejlődés. A földbirtokviszonyok demokratizálása olyan politikai 
viszonyok megteremtésének alapja volt. amelyek között eredményes 
karc vivható a proletárdiktatúráért". /20/ 
öo 

ekkor ez volt a lefjfontosabb — a hatalom. A hatalom megszer-
zésének, majd ártartásának kellett alárendelni az agrárkérdést. 
A proletárdiktatúra kivivésa a műnk e-paraazt szövetség megtér a -
téoót kövelelte. A munkás-paraszt szövetség megvalósításának vi-
szont a legfontosabb eszköze a földkérdés forradalmi megoldása 
lehetett, rdekelttó kellett tenni a parasztságot a fiatal demok-
rácia győzelmében és megvédésében. 
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Az Idei lenes Nemzetgyűlés 1944 december 22-én kiadott Nyi-
latkozatéban fontos szerepet kapott a földreform. Azonnali 
feladattá vált az évszázados követelési megszüntetni a feu-
dális nagybi tokrendszert, kiosztani a földöt a parasztság-
nak. 
A parasztság földéhség* kielégítésének legkövetkezetesebb 
harcosa a küzsóghcn a Magyar Kommunista Párt, amelyet a oze-
gónyperuüztsá< is gyorsan felismert. Az Mű? rendezvényeit lá-
tó atták a legfcömegese ben. Kiállt, szót « elt a földreform 
Rellett a Nemzeti Paraszt Párt is. Ennek tagsága néhány értel-
mi se gin kivül a szegény- és kispar cztságból tevődött össze. 
A Szociáldemokrata Párt szegvári szervezete már nem tá ogatta 
Ilyen következetesen a földreformot. Tagsága elsősorbon a kis-
iparosok ós a kispol őrség köréből került ki. Parasztemberek 
cenk felvétve léptek ebbe a pártba. A Fűtetlen Kisgazda Párt 
csak kényszerből szólt a nincstelen parasztok követeléséről. 
Ugyanakkor a párt helyi vezetői kilincseltek a Nemzeti Bizott-
ság, a Földigényiö Bizottság közsági ós megyei szerveinél annak 
érdekében, hogy néhány uri bi -tokos föld jót mentsók a kiosztás-
tól. Ezért állandó harc volt.az KKP ós a Független Kisgazda Párt 
vezetősége és tagsága között. 

Aü Idei; lenes Nemzetgyűlés felhivása után még 1944 óv végén meg-
alakult Szegváron a Földigénylő Bizottság. Elsősorban a földtc-
lonek. de a kevés földüek is - kezdeti óv fcoskodás utón- százá-
val iratkoztak a földigénylők listájára. Már láttuk, hogy fei*. 
dálie nagybirtok nem volt a községben. A legnagyobb birtokos ma— 
4 a község volt. Összesen 446 kat. holdat bir okolt. Szegvá-
r a kisajátításra került összesen 855 kot. hold föld. Elvétel-
re került pl. ttr.üruner Géza földbirtokos-ügyvéd 425 kh. földje 
ée dicskei Ü&márotui Ide 44 kh. gyümölcsöse. Komáromi Ede birtoká-
nak elkobzás ára a következő módon került sort /21/ 
1945 szeptember 18-án a szegvári FöldigánylŐ Bizottságéi meg-
jelent dr. Berend József szegvári lakos, aki elmondta, bof.y 
Szentesen a polgármesteri hivatalban találkozott 1944 junius 
elején dicskei Komáromi Edével, aki mint a Magyar Megújhodás 
tártjának /Imrédi íéla által vezetett nyiluspárfcnak/ Csongrád me-
gyei vezetőjeként intézkedett a nyil-.o párt székházának ügyében. 
Dr. I agy József helyettes pol( áimester vonakodott kiutalni & 
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kért lakást a nyilaspárt székházának. / dr. Bellis István Szen-
tes, Kossuth utcai házát igényelték/ mire dicckei Komáromi 
Ede ugy nyilatkozott, hogy " a nyilasok kívánságát a polgár-
mesternek mindenképpen teljesítenie kell". Ilyen mult után. 
természetes, bo; y Komáromi Ede fölüle ie elkobzásra került. 

A Csongrád megyoi Földbirtokrondezö laaács 1945 október 24-
én kelt határozatában közli a szegvári Földigénylő Bizottsága 
m i 9 hogy "dicckei Komáromi Ede szegvári 44 kat. hold 2o6 négy-
szögöl összterületű ingatlanát elkobozza". /22/ 
A Cson. rád m ^ y M Földbirtokomig .„nápasak ^ a fr ̂ g a ^ a 
már a "a rki.i" y^uv.tic- v t- történj. mivel > 

Jellemző a helyi Földigénylő Bizottság gyorsaságára, hogy azon 
a capon, október 24-én elkészítik a Komáromi birtok pontos 
leltárát. 

A földosztás 1945 tavaszán befejeződött Szegváron. A községi 
Földigénylő Bizottság 1945 aájus 28-én azt jelentette a Csong-
rád m< gyei Földhivatalnak, hogy M a földosztás befejezést nyert. 1 
/23/ 

A Csongrád negyei Poldhiv tal 1947 április 1-i állapotnak meg-
felelően elkészítette a földreform szegvári mérlogót./24/ 
Ezek szerinti 
lo.az- •̂ fiy-

Igénybevett föld* : h« 
á község területén 855 
Derekegyháza községtől kapott 9o6 
Növényháza községtől kapott 289 

összesent 2o5© 
Földet igényelt 1156 fő 
Igényjogosulttá minő itve lo2o * 
Földhözjutott 771 * 

A táblázatokból látható a község földszogónysége. A nagyszáma 
földigónylők kielégítésére Szegvér k zság a d erekei y házi 
ieiss kanfred ós a sövényházi Pal vichinyi őrgróf aradalmából 
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kopott földet. így a az vári földigónylők bo '-a a község 
határán kivül jutottak földhöz. 

fftt táblázat. 
Kiosztott és tartalékolt föld. /25/ kh. 
Kiosztva N 1828 
Minta és tangazd. adva 23 
Tartalék Tóid 129 
Házhelynek tartalék 7o 

összesem 2o5o 

A füldigény 1 őknek 1-5 kh. között osztó tak földet, IBbbségOk 
5 kh.-at kaiott. A földjuttatás mértékéül a vagyontalanság és 
a gyermekek száma szolgált. Házhelyet 241 család igényelt, 
esek mindegyikét kielégítették. A tartalókföldet azoimak tar-
tották fenn, akikről tudták, hogy igény jogosul tak, de a hadi-
fogságból még nem tértek viasza. A tartalékföldet kishaszon-
bórletben hasznosították. A Toldjuttatásban non részesült em-
berek /136 fő/ továbbra is napszámosként, kubikosként dolgoz-
tak. 

A kiosztott földek tolekkönyvezését az éledő reakció minden-
képpen akadályozni igyekezett. Ezért a szegvári Földigénylő 
Bizottság 1946 január 6-án kelt ir táben azt kéri az Országos 
Földrendező Tanácstól, bogy " a kiosztott földek telokkünyve-
zóse mielőbb történjék meg." /26/ 

3./ A Tnjjdi.ffforri ielcnQá é e és hat aa a. közsé, ben. 

A földoszt s a rárforrat'aloa volt. Ez a jelző jobban illik rá, 
mint a rofbnn. A rárforra dalom volt, mert "ogváltoatatta a tu-
lajdon és vele együtt az osztályviszonyokat. Megszűnt a feudá-
lis nagybi tok és a nagybirtokosok osztálya, földhöz jutott or-
szágosan 65o.ooo parasztcsalád. A megoldás módjában is forra-
dalmi volt, mert magok az érdekeltek - agrárproletárok és oze-
génypar sztok hajtották végre a munkásosztály pártjának veze -
tésével. 



- 18-

Az agrárforratialom; al lezárult a magyar parasztság küzdelmének 
második nagy so ráfordulja. Ele nek veszem az 1848-49-ee forra-
dalom ós szab dságbarcot, melynek során megszűnt a jobbágy xvnd-
szer. Ez nagyon lány eges volt a parasztság történetében. 

A második sorsfo duló az 194>«és agrárforradalo.a, a elynek so-
rán a föld birtokosa lett a parasztság. Az agrárforradaloiaaal 
diadalra jutott a viharsarok agrárszocialista mozgal ának leg-
főbb céljai a földmüves-ezegónynóp a föld birtokába jutott. £ 
szakasz befejezésével elkezdődött a paraszti életviszonyok har-
madik szakasza, amely a mezőgazdaság szocialista átszervezésével 
fejeződött be. 
Szegváron a föld-forradalom során megszűntek az uribirtokok ós 
csökkent néhány kulák^zdoság területe. FöldhözjuLott 771, ház-
helyhez jutott 241 család. A változás forradalmi jelentőségű. 
Gyakorlatilag a község legszegényebb, legelesettebb lakosalt 
érint tte. Fontos változás az is, hogy az agrárforra(k&om<ual mer— 
növekedett a k sárutermelő birtokos parasztság tömege. Megválto-
zott a p raaztsá- szerkezeti összetétele. Az agrárf orradalom a 
népi demokrácia politikai tám/iaczává tette a dolgozó parasztsá-
60t. A földosztás lett a munkásosztály ós a dolgozó parasztság 
Mentségének anyagi alapja. 
A földoszt- s után elkezdődött a községben a küzdelem a föld mer— 
Aortásáért és merjaavelésóért. A föld megtartásáért folyó harcok 
6o tömegLiozgaltsok töltötték ki az 1945 és 1947 közötti éveket. 
Már 1945-ben megalakultak a dolgozó parasztok érdekvédelmi szer-
Vei, előbb az UFCiáZ, majd a D l dZ. ixdekes politikai jelenség 
Volt, hogy néhány agrárproletár ós szegényparaszt miután földet 
kapott belépett a Nemzeti Paraszt .tártba, vagy éppen a Kisgazda 
tártba. Pedig a isgazdapárt gazdagparaszt tagjai gyűlölködve 
nézték őket. 
A földosztás után a föld megtartása volt a legfontosabb feladat. 

a küzdelem Szegváron 1946 tavaszán érte el tetőpontját, ami-
kor nagy tömegtüntetésre került sor. A tüntetés közbon a község 
reakciós elemeit / a volt csendőröket, a közigazgatás népellenes 
vezetőit, a papot és a Szociális Testvérek Társasága nevü apácá-
ik/ a tömeg elzavarta a községből. A felzaklatott tömeg a köz-
®Ag határáig kísérte őket. Tettlegességre is sor került. 

L 
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Mintegy 2-3ooo ember vonult fel kuszával, kapával a kezében 
és tüntetett a reakció mesterkedése! ©llen. 'Miénk a föld"!, , 
"Földet vissza nem adunk" - hangoztattak a föld uj birtokosai. 
& tüntetés egusznap folyt, A község főterén gyűltek össze az 
emberek. így éles vita során Bottyán Ferenc tőrrel hátba szúr-
ta Magyar Lászlót, aki köztudottan nép- óe demokrácia ellenes 
üZDP tag volt. A tüntetés szervezői és irányitói a földjüket 
féltő ujgazdAk voltak. A tömeg azgalom túlzásai is a földhöz 
való ragaszkodásból fakadtak. Csak a prolulárhatalom kial. ku-
iása és megszilárdulása ut n érezhették biztonságban földjüket 
az uj tulajdonosok, 

a 
±1/ Az ^ ^ 

A földet kapott agrárproletárok helyzete ós gondjai lényegcsen 
®«gváltoztak. íiorouk kótoó telenül jobbra fordult, biztonsúgoe-
sabb lotfc, de egyáltalán nem volt gondnálküli. Ellenkezőleg. A 
iPndjaik az Idő iiuláoávol sokasodtak, I!a korábban a nincstelen-
ség volt a gondjuk, akkor most a föld birtoklásából fakadó prob-
lémák növekedtek meg. Már irtsa, hogy a földi jénylők Gojá-át 
aás községekben lóvő uradalmak földjéből elé ;itettók ki. Gondja-
ik cgyrószo ebből, máaróeze a felszerelés, az igaerö hiányából 
éo a tőke-szu ;ónysó bői falc, dtak. azegvór ós Bereke yházán osz-
tott földek közölt lo-15 km. a távolság. Ilyen nagy távolságból 
gazdálkodni nem lehetett. A kapott földekre ópileni.kellett. 

követelte a föld művelése, őe az állattartás is. így került 
sor az uradalmi istállók, magtárak, más gazdasági ép letek és 
a bar kok /27/ lebontására. A bontásból zármazó ópituonyagokat 
u ^ o n jutányosán osztották ki az uj földbirtokosok között. 
I«e kellett bontani a nai:y ura dalai épületeket, mert ezt követei-
ké az ujgaádák és a termelés érdeke, a muükáo-paraazt szövet-
b e további erősítése, a proletárdiktatúra kivívása. A kiosztott 
uradalmi táb̂ pkon sok kisebb-nagyobb tanya vagy nyári szállás 
épült 1945-47 között, 

A z uj földtulajdonosok többségének nem volt igaereje, gazdasági 
felszerelése. Ezek a hiányok a földhözjuttatottak többségénél 
szinte loküzdhctotlen nohézséĵ et jelentettek. Az első évben 
azok az uj azd k voltak előnyöeebb hely etben, akik bevetett 
földet, vagy lucernást kaptak. A tebetöebb ujgazdák tudtak 
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egy, vagy két lovat, szekeret és iáo gyób gazdasági felsze-
relést venni. Sokan ö s s z e f o g t á k lovaikat 6s i<y 'növelték föld-
jüket. Elszaporodtak ezekben az éve ben a tehónfogatok. Akik-
nek non volt lehetőségük, azok napszámba jártak és keresetüket 
igaerőre és szállításra költötték. U>kan a családtagok pénzkere-
setéből fedezték a gazdálkodás el mi kiadásait. Egyre jobban nö-
vekedett az igauzsora. Egy fogat igaeröért 5-6 nap {yalo -munkát 
kellett vé ezni. Ez is a gyengébb uj azdákat sújtotta. A föld 
művelésének színvonala a nagybirtéfcéboz képest visszaesett. 

Az Uj jasdák megsegitóoéro az állam egyre na yobb gondot fordí-
tott. ke szervezésre kerültek a gépállomások. Kitelt, vetőmagot, 
jószágokat biztosítottak a földhz jut tatot taknak. Egyesek még-
sem birtok a kapott föld gondjaival ós már 1947-48 övben fel-
ajánlották földjüket az államnak, vagy haszonbérbe adták az 
igaerővel rendelkező tehetősebb ujgozdáfcnak ós a régi birtokos 
Parasztoknak. 

A per sztgozdasá. ok a kisárutermolés önt örvényei zzrint halad-
tak. Az orőaebbek boldogultak, a gyonóbbek kínlódtak. Ezzel 
az uj helyzet col előbb-utóbb szembe kellett nézni. A régi bir-
tokos parasztság és az ojgasdák tehetősebbjei között a gazda-
sági megerősödés, a fcözópparusztooodás folyamatával is találkoz-
ni lehetett. A kulák uzdasőgok erősödése is tapasztalható volt. 
A kulákság kizrók ányoló tevékenységét azáltal csökkentette as 
áliaa. hogy alkalmazottakat csak a iftPO&S révén szerződtethetett 

i tirozott munkabérért. A föld nélkül maradottak és a közben 
felnőtt paraeztcsaládok gyermekei a társadalmi elren eződés folya-
matában uj lehetőségeket kei-estek ős találtak is. 

Az 190? augusztus 31-én tartott ország; yül >si választásokon az 
MKP kapta a legtöbb szavaz tot. Elkezdődött a prolctárdiktato-
ráórt folyó harc közv tlen szak sza. Ez uj helyz~; ot jelentett 
mind a hatalom, mind a parasztság számára, r yre jobban látha-
tó, hogy a földosztás a paraszti életviszonyoknak csak időleges, 
részleges megoldását jelentette. 



n A föl osztás csak kezdetnek volt jó. - mondotta Lenin a sze-
gényparaszt bizottságok küldöttelnuk 1918 novemberében. Ez 
azonban nem elég. A kivezető ut csakis a föld társas megműve-
lése lehet. • /28/ 

i 

Az 1948 nyarán már felvetette a szocializmus építésének 
feladatát a mezőgazdaságban is. Kezdetét vette a felparcellá-
zott földek összeszújításának folyamata. 

/ 
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III. fejezet. 

M -

/1948- 1956 között/ 

1./ A laezó.rzóac ^ á^-arvezőB)nek_ 

TexaóQZ iteE. hogy az KKF t zte elsőként napirendre a aezőgn.zda-
aág szocialista álszervezését. A mezőgazdaság kollekciviaálé-
oánalc megoldása okkor oár szükoógszerü követelmény volt. 
1948 augusztus 2o-án Rákosi Mátyás Kecskeméten tartott na y-
3yülésen a következőket mondottat " Az utóbbi hónapokba eey-
re-máera halijuk, hogy a magyar parasztság válaszút elé került, 
sorsfordulóról beszélnek. Valóban itt az ideje, hogy czá ot ves-
sünk azzal a kérdéssel, mi legyen a paraszti gazdaságok további 
fejlődésének utja... Két ufc áll a magyar dolgozó parasztság 
előtt. Az wyik ut a régi, a megszokott, a túlzásba vitt egyéni 
tülköddé, ahol mindenki csak magjával törődik, ahol az az elv 
uralkodik, ho y aki birja, marja. íkrnek a* elvnek elkerülhetet-
len, törvényszerű következm-nye az, hogy... a nagy kulákgazdák 
tovább erősödnek... ós tönkreteszik a dolgozó pMWWtsé ot... 
A dobozó parasztok ebben a harcban lassan, de biztosan alulma-
radnak, a föléjük elaprózódik, ós bosszú, keserves küzdelem 
után tízezrével menuek tönkre... Ezen az utón a népi demokrácia 
nem mehet tovább... 'iudják ezt az ujgazdák is, akik t a denofc-
rócia földhez is juttatott, tudja azt a dolgozó parasztság és 
ezért keresi a másik utat, az elkülönült, egyéni gazdálkodással 
szeuben az összefogás, a szövetkezés útját." /29/ 

A mezőgazdaság átszervez ;sét tehát gazdasági ós politikai okok 
egyaránt indokolták. Gazdaságilag indokolta, hogy nem lehetett 
csak az iparban megjvalóoitani a szocialista tulajdon-viszonyo-
kat, el kellett ezt érni a mezőgazdasá. ban is. Továbbél a kis-
árutermelő mező; uzdvság m m volt képes ellátni a fejlődő ipar 
és a lakosság növekvő szükségleteit. Politikailag indokolta az 
átszervezést a munkásosztály ós a parasztság szövetségének to-
vábbi erőaitése, a proletárdiktatúra szilárdítása, a kulákság 
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ós a kizsákmányolás teljes felszállása. vehát a hatalom 
további erősítése* a munKásosztály ós a dolgozó parasztság 
közoe érdekei, a szocializmus alapjainak lerakása* elodázhat 
tatlanul a iczo azdaoúg átszeivezésót tűzte napirendre. 

Az átszervezés okainak ilyen ÖBLZef%Gő feltárása után elkez-
dődött á miniot-y másfél évtizedes küzdelem* mely sok megpró-
b Itatás ós inmdoz s ut m végül is győzelemre vezetett. A 
mezőgazdaság kollektivizálásának kezde enyezói és irányitói 
mindenütt az MKPhelyi szervezetei voltak. így történt ez Szeg-
vár községben is. 

1948 öüSf jtV - írvaráii;. 

1948 szeptemberében kezdi',áött el Szegvár közmégbaa a mező oa-
daság kollektivizálása. Az MKP Szentes Járási Bizottsága ós a 
"egyei Mezőgazdasági Igazgatósás /W&W munkatársai ós a he-
lyi kamuin iaták ösztönözték az első csoportok alakulását. Az 
1945 óta működő mdaüvesszövetkezetek ered ényesen terjesz-
tették a község lakossága között a szövetkezés gondolatát. 

1948 őszén és 1949 janu r jóban több mint lo földbérlő szövet-
kezet alakult tizegváron /3o/ Ezek közül 1949 nyarára három ter-
melőszövetkezeti csoport /tszcs/ alakult, a többi földbórlő 
szövetkezet feloszlott és tagjaik beléptek a három tszcs vala-
aeiyikóbe. q^ő tszcs október 11-én aj. ku^ 
váronft /?!/ 
A tszcs megalakulás ban nagy szerepük volt a h zsógi nőszövet-
ség /uiwsz/ asszonyainak* különösen Bácz If.ihálynónak, Czene 
Istvánnak* kengyel Jánosnénak* Kosztolányi Kihálynőnak ós má-
soknak. A fórfiak közül különösen sokat fáradozott a csoportok 
létrehozó éért Bánfi Forenc, fícmo yi János* Berkocz Pál ée Olasz 
Lajos. 
A megalakuló közös gazdaságok a tsz mozgalom legalacsonyabb fokú 
társulásai voltok. Az első csoport 1948 októberében a J kó-féle 
tanyán alakult meg ós Erdei Mihályról nevezték el. /58/ 

1948 decemberében és 1949 első hónapjában másik két tszcs is 
'lakúit a községben. Az egyik dr. Qyöző Dezső uribirtokon ala-
kit ós Váczi tíándor nevét viselte. /53/ A másik tszcs a tíalyaa 
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és az Irh-izi kulák tanyában -lakúit és M W w r * 

nevezték « U /54/ Aröoi-ek v e z e t t é k a csoport tae-
A tszcs elnevezésében e^féti érdekek ves ^ 
Jatt. -Arra tsondoltunk, £ fflár „ n c_ 
iunk ós re-óltük, bo® segítenek is. ha -ér , 
veztük el csoportunkat" - mondotta Katona László ma is .ze^vé-
ron élő e. ykori tszcs alapitó tag. , 
« exo e.ariuíi.i. hónapjában már h. ron tszcs 

Látható* hogy 1948 végén és 1949 o 
működött Szegváron. /35/ . .... • 
A három tszco-rol az alábbi összesítések készültek 1949 július 

15-én. /56/ 

12.szr táblázat. 
T * mt'i ̂ jAai ww." Tariétszám Terület Az élnek A tszcs nevet Mü odeei eng. neves azéma * ü — 

14 
17 
14 

187 
161 
66 

Katona László 
Biró László 
Bottyán András 

Erdei II. 251249/1949 
Váczi S. 25H04/I949 
Karácsonyi F. 251178/1949 

A MEZIG okmányaiban /57/ a további érdekes adtokat találjuk 
a báron tszcs-rőlt 

io-szT tábláz t« 

A tszcs 
nevet 

Erdei IS. 
Váczi 8. 
Karácsonyi F« 

Tag 
ióL£Z« 

14 
16 
lo 

MDP & földia 1 szántó tag Ossz* 
ter. 
kh. 

15 
15 
7 

187 
171 
74 

kh. 

"l25 
154 
64 

Hány 
tagban 
van a 
terület 
14 
5 
7 

A tagok földje 
a t.vzc.T-n kivül 
saját boréit 
kh. kh. 

5 
21 
5 

5 
9 
5 

A csoportok lcon alacsony taglétszám al indultak. A megalakulás-
tól eltelt f é l óv alatt tglétezámukb n lényeges változás nem 
tört ;nt, sőt a i'mráceonyi tszcs tagsága csökkent. 
Ragyon fontos tény, hogy * tszcs tagjainak többsége az HDP tagja, 
Tehát a temeJ oczüvotkezeti mozgalom elindítói a parasztság le*?-
öntudatosabb eleaei, a földbórlő, nincstelen, vagy esak naryon 
kovós földdel rendelkező kotanunioták voltak. 
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l94B-4Q-ht.n a fcnnaolor^.^ntkoz. ti alom mért csak az agrár-
proletárok 6e n ^ d ^ r l ó szr ÓTívparenztok mps alna, A földdel 
rendelkező régi, birtokos parasztok ekkor még na(yon távol áll-
tok a termelőszövetkezetektől. Oerő Lajos az MJÖP Szegvári szer-
vezetének akkori titkára mondotta, hogy a tszcs olyan emberekből 
áll, akik "kenyér nélkül léptek be a csoportba". 
Az első közös ozdasáűok területe sok birtoktestb 4 állt, éppen 
ezért nagyüzemi művelésre kevésbé alkalmasak. A legelőnyösebb 
helyzetben a Váczi tszcs volt, amelynek mindössze három birtok-
testből állt a földje. 
A csoportok kezueti állapotának fontos mutatója, hogy a tagok 
noa vitték be saját földjüket a közös gazdaságba. Meghalták azt 
háztáji kezelésben. Amikor 19*9 második felébb ugy uöntöitek az 

tszcs tagjai, hogy a saját földjüket is bo kell hozni a 
tszec-be, akkor többen kiléptek a csoportból. A MEZIG jeiyzőköny-
veiben erről ajolenségről az alábbiakat találjuk! A csoportok kez-
detben "kívülálló gazdálkodást is folytattok, majd később a ta-
gok közös határozata alapján 1 hold föld kivételével beadták 
földterületüket a csoport közös gazdasagába." Ekkor több® ki-
léptek mind az Erdei, mind a Karácsonyi tszcs-ből, "Bort nem 
voltok hajlandók saját földjüket a csoport Gazdálkodás ba bead-
ni." /3ö/ 

1949 decembe ében megváltozott a tozee-k neve. A Ili AXG 1^9 de-
e mber 19-én kelt levelében /39/ bókért© a tszcs-k működési 
engedélyét, mert mint irta "ma élő emberek nevét nem viselhe-
tik a csoportok". Az okmányok /4o/ bizonyítják, hogy a szc yúrl 
Erdei Mihály tszcs Gorkij nevét vette fel. A Karácsonyi tszcs-t 
bzverdlovról, a Váczi tszcs-t Fuskin-ról nevezték cl. 

* 

.a im , ; ^ a Gorkij ón a ^zverdjov fr:zcs e, ;,y s ^ t , 
A két tszcs e gesitése nagyon nehezen valósult meg, A ta{pk 
mindenekelőtt gazdasági nehézségekre hiv tkozva ellenezték az 
egyesülést. 

A Gorkij tszcD-nek kedvezőbbek voltak a gazdasági adottságai, 
állad hitele neci volt annyi mint a Lzverdlov tezeo-nok. 

i. 



Ezért a Gorkij tszce tagjai bosszú időn keresztül szemr 
ben álltak az egyesüléssel. 
A két tszcs 195o augusztus 25-én összevont csoportértekezle-
tet tartott, ahol az ejyositéo szerepel napirenden. Az qfé-
sülést a közsó i pártszervezet vezetőmé e és Barna György 
készítette elő, aki a Bsentes Járási Tanács VB. Mezőgazdasági 
Osztályának munkát rsa volt. Hosszú és heves vita után "har-
mincoíf személy adta szavaz tát az egyesülésre, mig tizenket-
tő ellene szavazott az egyesülésnek." /41/ 
Végül is a többség haladé törekvései érvényesültek és 195o 
augusztus 28-án tartott közös közgyűlésen egyesült a Gorkij 
és a Bzvordlov tszcs. 
Az egyesült, tszcs Gorkij néven működött tovább. A Gorkij 
tszcs nevére szóló működési engedélyt 195o szeptember 22-én 
kapták kézhez F.fc.ai>6/195o szám alatt. /42/ 

Bttül az időtől kezdve 2 texaelőszüvotkezeti csoport műkö-
dött a k zsugbeni a Gorkij ós a Puskin. Esek a teraelőszövet-
kezotek vannak iaoct is. /1906. év./ 

1951 ápriliB 18-án kelt levelében a üzentos Járási Tanács VB. 
MG. osztálya javasolja a Hegyei Tanács VB. KG, oszt 'lyénak, 
hon-v , „ T1 tszcs-t nyilvánítsa öqálió tggmeloqfl-
vetkezettéf /4£/ Az önéliósitási engedély 1951 június 8-án ér-
kezett meg a Gorkij tszce-bei 815-*** .-17/Go/1951 .VII. szám 
alatt. /44/ 

dolgozatom további részében csak a Gorkij termelőszövetkezet 
történetével foglalkozom, > 



\ 
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A község két ter előezövetkezeténck megalakulót a utón a leg-. 
font orvabb feladat a nagyüza i guzoálkodés me, -szervezése t a 
fceifitqlós növelése volt. Az átszervezés a tsz termelőcröinek 
ósezcrü megszervezését, a mezőgazdaság teljesítő képességének 
jobb kihasználás t tette lehetővé. 
A Délalföldi Mezőgazdasági Kísérleti Intézet Üze gazdasági és 
Tájékoztatási csoportja tudói íányOBsn elemezte a község gazdál-
kodásának adottságait ós korlátait. /45/ Láthatóvá váltak a 
termelésszervezés ideális lehetőségei, amelyeket a közös nazdasá-
üok vezetésének koll megoldani, i ilyen éghajlati, talajtani és 
közgazdasági adottságokkal rendelkezik őzogvár ós a Gorkij Tust 
A község domb- rz ti ós vizra.izi viszonyai a nagyüzemi gazdái ko-
dé e szempontjából nem a legkedvezőbbex. fcScre a temötájra a 
saélsőeé ;es alföldi éghajlat ós idöj rés a jellemző. Hagy a hő-
mérsékleti ingadnzée ós kedvezőtlen megoszlású a csap dók, de 
bőséges a napsug rzáe. A csapadókmennyiség csak az agrotechnika 
teljes alkalma áoa esetén elógiti ki a növények vízigényét. Nyá-
kon a talaj f dőrétegénok vizkóazlo ében hiány keletkezik. £ 
termőtáj talajának víztároló képességét tokintve az átlagos évi 
vízhiány 150 mm. Ezt a hiányt öntözéssel kell pótolni. Az öntö-
zés természeti föltételei a község torületénok jelentős rét-zón 
ddva vannak. Kedvező, hogy 5o év átlag ban a május, junius hóna-
pokban /n, velő időb< n/ hull a legtöbb csapadék. Kedvezőtlen, 
hogy télen a hó töke ró vastagsága ói tartóssága nem kiológitő* s 
c>zt az őszi vetések megsínylik. 
A mezőgazdasági termelés fontos feltételei a motcrolóf-d 1 vl-
üaonyn^ alakulása, iárre vonatkozóan 19ol-195o terjedő évek bő-
séges adatokat szolgáltatnak. /46/ A községen a tenyóozido 
«l%tt átlagos hőmérséklet 18.3 C?. A napfény és a hőmérsékleti 
viszonyok kedvező lehetőséget nyújtón, k a növényterarsztóohez, 
de & zöldség ós gyü őlcstermuostéshes ás. Hózz.fc meg részlete-
sebben a község meterológiai viszonyaitt 
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ídőT Csapadék Püt Hőmérséklet C° Napfény 
• tl. iaax. Ciin. úti. E^oc.min. óra 

átlag 
, 1 5 5.4 -e.7 6 2 

1. hó 51 f % 6.J —8.2 84 
32 1 0 7 l i s lo.5 - o ^ 1 5 8 

m . 54 94 2 > ^ l ö 6 
IV. 48 162 6 U * ^ 1 2 # 4 2 5 6 

V. 59 136 9 £ 6 1 ? # 9 270 
Vi. «. m » 2 5 25.8 19.3 3O3 VII. 46 139 3 ^ l ö # 1 278 
VIII. 49 136 7 a 12.5 2O4 

44 114 3 17 3 ^ ^ 

«7 1 5 5 ; 12.o o.7 75 
XI. 49 V * * C i 5.9 -5.2 
XII. 39 11^ 1 0 ° # 8 5© 
^i ösea.539 94o 4o6 ll.o 12.8 9.o 2o52 
Tói 
XII-II. lo2 2o4 38 -o2 196 
Tavaea 
Hl—V. 141 298 71 11.4 58o 
líyár 
VI-VIH. 156 328 76 21.3 851 
088 
Ix-Xl. !4o 25o 46 11.3 425 
W ó n a -iaűt 
IV—IX. 307 531 163 18.3 1497 

A község viz-v iszonyaira Jellemző, bo^y egész területe áxv 
vízszint alatti ár- ós belvizrendezett terület. Igen sok az 
iüoszaicoe vlz-lláe, főként a csatornák mentén. Vízgyűjtő ós 
k-1 vízlevezető csutornah lózata odaránt alkalmas a belvizek 
levezetésére 6c ccap.dékszc ény időszakban az öntözésre. 
A z utóbbi adottság móg kevésbé kihasznált. 
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15. f.éhi-'̂ ft. 

# 

A közeég talajtul Jdocsálait az alábbi adatok sz ecdóltct±k./47/ 
hociok 26 kh. 0.2 % 
könnyű vályog 4921 t» 37.3 n 
nehéz v lyog 3245 n 24.6 *» 

nehéz agyag 3469 t* 26.3 rt 

szikes termő 422 » 3.2 « 

szikes felt.termő lo42 H 7.9 n 

szikes terméketlen 66 n 0.5 *» 

loo.o 

A küzLóg változatos talajjal rendelkezik, a fold hunuzz tartal-
általában kiélt és szegény. A talaj terdereje megfelelő ta-

lojiaiiveléesol, a mü- és szerveotr gya célszerű f el£u «ználáa val 
évelhető. A tcr ölés agrótechnikai eljárásai során elsősorban 
a könnyű ós nehéz v lyog, valamint o nehéz agyag tal jjal kell 
saáaoini. A szárító szelek kártétele a kovós fásitás miatt i. en 

* iüj^fo-in^y.^ 1960-ra az alábbiak szerint alakultak. /4ö£ 

10.szT i.̂hl V^f:. 
Összterület 14.997 kh. 
Ebből külsőség 14.232 w 

belsőség 765 n 

Külsőségből művelhető 12.6o7 w 

Ebből - Állai i Gazdaság 1.197 M 

- Teroelőszövetkezet 10.491 " 
- Kgyóni gazd.ÓE köae.gazd. 919 n 

Külsőségből fanot 1.047 " 

^közaé, m^ő.-az^sAaiar; nüvolhctő területének 96.1 -án 
i&ocia? 1 cfn Lfl.yazai és %-án o^éni ; -zdálkoéás folvft-
A-kfifAf- földiének birtokviszonyok szerinti ̂ .oszlása lgft 
-^án i,,- „ frochmzö a ter«mff<itii r,: zd>lkodás reakorlatáboa. L?f, 
lehot m ^ j a na.^úze ii . :azd.̂ v,e:ok terület inek célszerű 

A község népessé? ének alakulást figyelhetjük meg a következő 
htokból. /49/ 
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1.7.SZr fcAli-j -
195o 1949 I969 

öss zlakosság /fő/ 8228 7979 758o 6993 
külter .népes oég nincs adat 39o3 2442 193o 
fé-ban » 48.9 32.2 27.6 

lakosság települése országos viszonylatban is kudvezünek 
^nuható, mert 51.1 -a aé* 193o-ban is belterületen lakott. 
^ az arány tovább javult és 1960-ban csak 27.6 Ólt ta-
nyán. 
A ko2í3;!6 nőpsurüsó,-:ét az alábbi táblázat szemlélfcati./5o/ 

193o 1941 1949 196o 
1 km2-re jutó fő 93 »7 92.3 87.8 81.0 
Ebből é-ban férfi 49.5 48.4 48.5 47.7 

nő 5o.7 51.6 $1.5 52.3 
A népsürüoég 192o óta csökkenő irányú. Ennek oka egyrészt a 
^gyszáiou agráxnópességben keresendő, amely vándorlásaiból 
/másutt megélhetést találva/ nem mindig tért vissza, másrészt 
0 2 1945-ös földreform is coükkentően hatott a község lakossá-
6 ra. Sokan Derekegy házára települtek családostól. Csökkent a 
község lakossága a közeli városok /főleg Szentes/ szivóhat-sa 

az ország iparosodása követkéz etében is Bzerepet játszik még 
ü születések arányának csökkenése. Gzóvá tesze 1, hogy a régi 
birtokos pprosztcég között a föld további osztódásának raegoko-
ö lyoa -Gára való törekvés is hatással volt a t^ermokázaporulutra. 

A 'tópesség változ Síin belül külön figyelmet érdemel a férfiak 
számának csökkentse. Étihez hozzájárult a II. világháború ós az 
Iparosítás férfi-elvonó hatást. A születettek között is kisebb 
apáöyban vannak a férfiak. 

A z Apari ér a mezőgazdasági népesség alakulását is érdemem 
QeSfigyelni. /51/ 

l2«Sftt táhlá^^. 193o 1941 1949 
72.5 TUo 
15.5 17.7 
1 .0 11.3 

^zogaztíaságbrm % 77.5 
W b a r % 12.5 
^ é b helyen % lo.o 



- -i+mi.A horv ha lassan is dc csök-Uindvéglg » a ^ ^ f0L;lalkoE_ 
kent a nazögazdaságban 6a növekedett 
tátották aránya. D5v,kcdctt oz og 
Ennélfogva terra rzeueö, 

.1"*$ terűid r j 2 / 

* —^^m' ~~ " - m — _ — 
2o. az, tábl-zat. 

Összterület kh. 
Üezögo zd.ter *kh. 
Szántó ter. kii. 

parasztságának gazdáitok vsában. / 
alábbi táblázat szemlélteti. 

a , u», tób^aat. i g 5 9 

lóőo 1^41 m 
5.3 5.2 5.7 
4.8 4.7 5.2 
4.1 4.1 4.4 

özarvuaoarha 54.9 * « . • #L 
20.8 25.1 
1.5 

ló 4 3 , 0 

sertés 
Juh 

összesen: Ioo'° 

k tenyésztési keév közei negyed évszázad távlatában főleg a 
azarvannarhn tartás felé tolódott. 1955-b® loo kb-a lo.l db. 
« w u » a = b . Jutc.t. 1959-b«> 1 5 - 1 » ugyan, da> 
tenaéazcti feltételek kedvezőbbek, nint a tényleges állapot, 
k szarv„saarha tenyésztésen belül ranlott a teb^ek aránya. 
k«lg 1935-ben loo kh. M*<M-ra 6.8 db., addig 1959-b® csak 5.9 

tehén Jutott. r „ 
A lovak sz-ma o ínén csökkenő tendenciájú. Ez összefügg a — 
zőgazdfiság gépsoltésóvel* • a „ . . .. , . » . á t in helvos törekvésnek kell tui»-A sertéstenyésztés növekedését is neijt^ üui 
tani. 1955-ben loo kh. 42.3 sertés Jutott, 1959-ben 
46.4 db. 
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A gyiktöleater caztés nem foglalt el jelentős helyet a mezőgaz-
daság össztermelésében. /5V 
1935-ben 54.669 db. gyümölcsfát tartottak ezé ont 1999-ben 
72*469 db-ot, amelynek 6o ̂ -a a házi kertekben volt. A gyü-
mölcsfák között a szilvafa a li gozásaottevőbb, az összes Gyü-
mölcsfák 39 A gyümölcsösök telepítése főleg kisüzemi* Je-
lentős részüket oég 19^5 előtt telepitették. A termelt gyümölcs 
16%-a került közfogyasz Arra, a többi laagénf ogy oszt a st szolgált* 

flsszessé.^ben me. aila^t iin tó hogy a^eözsé^és ̂ ^ ^ 

gazdasági adottságokkal- amelyeket ésszerűbben ós gazdasá: jpqoft-
ban kihasználva .lavltnpi tuU.iük a? éberek életviszonyait. 

A továbbiakban vizegáljuk meg hogyan alakult a Gorkij tsz 
története, ho{yan tudtak élni a föld nagyüzemi művelésének 
lehetőségével* 

Ü W A termeiSzövetkezet^ nn^alom fejlődése hzeyáron 
mi júliusa között. 

Ezek az évek a "baloldali* túlzások, az erőszakoskodások, a 
szé ok hajszolásának évei voltak* Ennek ellenére na yen von-
tatottan haladt a tsz mozgalom* 
* 1951-53 között már nem m elkedett, sőt átmenetileg vissza-
esett a dolgozók életszínvonala... Súlyos hibák jelentkeztek 
«• agrárpolitikában, amelyek lazították a mun á&-paraszt szö-
vetséget " - állapította meg az ImZ P. VII• Kon .reeczuoa*/ 55/ 

A paraaztpolitikában ügyre jobban érvényesült az a koncepció, 
kogy ha j.jrvul a paraszttá gazdasági helyzete, akicor net vá-
lasztja a szövetkezés útját* A termények kötelező begyűjtőn© 
következtében romlott a parasztság anyagi helyz te, csökkent 
reáljövedelme* A tsz mozgalom na.yon vontató tan haladt elérő* 
1951-ben megalapozatlanul felemelték az első 5 éves terv elő-
irányzatait* Ez a voluntartista gazdaságpolitika nafgp feszült-
séget idézett elő az egész népgazdaságban, Így a tiezőgnzdóság-
baa is. 
A párt agrárpolitikájában nagyfokú türelmetlenség uralkodott 

A párt ós az állami szervek erőszakolták a mezőgazdaság 
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átszervezését. Az első 5 éves terv vécére /1955-<re/ célul 
tűzték a mezőgazdaság teljes átszervezését. Bűnek pedig , 
hiányoztak mind az objektív, mind a szubjektív feltételei. 

Ilyen politikai viszonyok között a meglévő tazcs-k lassan 
fejlődtek n^y gazdaséísilag mint politikailag® Az időjárás 
sem kedvezett ezekben az óvekbcsn a mezőgazdaságnak. A gyenge 
terméseredmény ek következtében nagyon vontatottan haladt a 
mezőgazdasági temaelvények begyűjtése ós az adófizetés. Ezek-
ben az években a Tanács és a Tanács VB üléseken állandóan na-
pirenden szerepelt a begyűjtés, az adófizetés ós a tsz mozga-
lom számszerű fejlesztése® 

1951-ben a tsz g»z lom fejlesztésének különösen intenzív 
időszaka kezdődött® Egyes tsz-ek tagszervezési versenyt hir-
dettek ós kihívták ez egész országot® A kiskirólysági "Ifjú 
Gárda" tsz 1951 február 21-ón országos felhivst intéz. /ö€/ 
A Szab: d Hép közli a felhívást® Ez a felhívás az WDB II. Kong-
resszusának tiszteletére történt. A Csongrád megyei Tanács VB. 
MG. osztálya távmondatban hivta fel a járási, városi VB elnö-
kök figyelmét, hogy csatlakozzanak a kiskirály sági felhíváshoz, 
"kövessun el Elnök Elvtárs mindont, hogy a járásuk területén 
minden t3scs és tsz, valamint előkészítő bizottsága elsők kö-
tött jelentse be csatlakozását"® /57/ 
A Szentes Járási Tanács VB®fcáG® osztálya levelet irt minden 
tszcs vezetőségének, amelyben felhívta a figyelmet az újság-
cikkre ós a csatlakozásra. A tsz sze vezés eredményeit a helyi 
tanácsok hetenként kötelesek voltak jelenteni felsőbb szerve-
iknek® 

Ebben a túlfűtött politikai atmoszférában elkészül a Csongrád 
megyei Tanács VB.MG. osztályának 1951 augusztus és szeptember 
hóra szóló tsz fejlesztési terve. /58/ A munkaterv előírta, 
hogy két hónap alatt 65 tszcc—t kell létrehozni Csongrád megyé-
ben, ebből lt-et Szentes járásban. A tervezet me^iatérozt*, 
hogy hetenként hány tagot kell beszervezni a tez-ekbe és mennyi 
földdel. Uinoen belépőre 8 kat. bold földet számoltak. Ebből 
látható, hogy a terv készítői már .*kog n középpar rsMvnn t&ne-
r&a fr^épAc^t tervezték. Az 1951 őszi felfejlesztés során 
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* SI kell érnünk, - irja a tervezet-, hogy a tczco-k a jelen-
leg meglévő földterületükkel együtt a megye összes földterü-
letének 24 JWit birtokolják. Ha minden tagra 8 kh. területet 
számítunk, akkor a jelenleg meglévő tag-okhoz ez évben 15*575 
tagot kell, hogy beszervezzünk, a szövetkezeti nagy Üzemi gaz-
dálkodásba 121.4?4 kh. földdel. 
Ezen két hónapos munkatervünkben, a oly augusztus 0—tói szep-
te bor 3o-ig van beütemezve, be kell szerveznünk 8.ooo tagot 
75.000 kh. földdel." /59/ 
Ebből Szentes jár sbon két hónap alatt 322o tagot 25*ooo kh. 
földdel kellett beszervezni a közös gazdaságokba. 
Ez a tsz szervezésre vonatkozó munkaterv a párt óe az állam 
akkori agrár-politikájából fakadt. Ezt teljesíteni csak az ön-
kéntesség lenini elvének megsértésével lehetett. A területi és 
a helyi párt és 'tanácsszervek nem tudtak uást tenni, mint "szor-
galmazták" a tea szervezést. Abban a politikai szitu déban ez 
a türelmetlen, mindent eluiró politikai törekvés érvényesült. 
A Szentes Járási Tanács VB, tsz fejlesztési terve Szegvár köz-
éé re is me ;hatérozta, o y 1951 ozeptember és október hónapban 
milyen ered -nyéket kellett a törne,-os fejlesztésben elérni. 
Közlöm a tervezet számait t 

22. czff táblázat. 
Me lévőt Fejlesztést összesen leszi 

Tsz föld Tsz föld Tsz f Id 
tag tag tag 

Gorkij 155 6o9 36 76o 191 1369 
•Puskin 72 499 78 635 15o 1124 
összesen1 22? lo98 114 1395 341 2495 

^ ' ' ® ® ! " . őrlett lehetett kéoziteni. Ibből Ilyen tervezetet csak Íróasztal 
a feszitett^tervböl csak ̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ volt,A a 

feltételük. . t . _ 
Állításomat a Szentes J rasi Tanács VB.MG. osztályénak jelen-
tésével is bizonyltom, amikor azt Írták 1951 január 3-án, hogy 
"Járásunk terül- tón /195o/ december hónapbon uj tszcs nem ala-
kult. Előkészítő bizottság sem alakult. A járás 18 tszcs-ja 
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decebcr hónapban 14 családdal 32 taggal és 15 kat. hold föld-
del fejlődött. A 52 tfew tol 31 as rárproleóár és 1 küzéppareozt." 
/GQ/ fez «_jelentés nemcsak azt bizonyította, hogy oea értek 
meg a feltételek a tsz-ck tömeges fejlesztéséhez, hanem azt is, 

ezekben az években a tsz-be csak a parasztság legszegényebb 
rétegei léptek. 

A középparaszuság - legyen az uj, vagy régi birtokos paraszt -
aóg távolmaradt, ̂ ket ck nr még nem vonzotta a t enaul ész öv t ke-
zet. Ez a helyzet nagyon irreálissá tette a Megyei Tsnács VB.MG. 
osztályának munkatervét, amikor 1 belépő tagra 8 kh. f id bari-
telét irta elö, 

A tsz-ek tömeges fejlesztését az ie akadályozta, hogy a tzco-k 
rossz cavai helyzetben voltak. A Szentes Járási Tanács VBW G. 
osztályának vezetője /Szal esek Titusz/ a következőket jelentet-, 
te 1951 elején a iáeryei Tanács Mezőgazdasági Coztályánakt " A 
fejlesztést az előirányzatnak me,felelően a zárszámadások alatt 
nem tudtuk elérni, mivel a 18 tszcs közül csak 4 tsaco-eek volt 
aktiv mérlege, 14 tszcs passzívan zárt és ez a körülmény késlel-
tette a fejlődést." /61/ 

Valóban ez volt a helyzet. E y munkae. ység értéke a 14 mérleg-
hiányos tszcs-ben 9 és 13 It között váltakozott. A szegvári 
Gorkij tsz.ben 18.27 FW)t fizettek egy munkaegységre. Az 195o-
es év ilyen mérlege után 1951-ben objektíve nem lehetett a 
tömeges átszervezést megvalósítani. A körülmények gondos mérle-
gelése azonban akkor elmar dt. Termósz tes, ho yha a szükséges 
feltételek hiányoztak, akkor azt adainisztrativ eszközökkel , 
pótolták. Erre kényez< rültek a politikai és az állami szervek. 
Csak súlyosbította a helyzetet, hogy egyes személyek - a párt 
ós állami szervekben egyaránt - túlhajtották a kapott utasítá-
sokat. 

A járási tanács szervek a tsz szervezés tervének elkészítése 
mellett más intózkeöéeeket ic tettek a cél érdekében. Föltét-
lenül helyes volt az az elhatároz s, hogy " szeptember 23-án 
Ssegyár község dolgozó parasztsága a makói József Attila fcsa-
be me y látó, utóba." /62/ A makói József Attila tsz erős tsz volt. 
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Meglátogatása zt szolgálta, hogy B szervezés ösztön-
zést kapjon üaegvóron. 

A Szentes J'xáai Tnnács VB»íítG. oszt'lkának intézkedései közé 
tartozott, oLy Írásban fordult az Állami Gazdac?', f$ok Csongrád 
megyei köz ontjóhoz, hogy a " gazdaságok ne vegyenek fel tszcs 
tagokat dolgozni." Az állani gazdaságok vezetni viaszai ásol-
ták ezt a kérelmet ós azt Írták* hogy "kérelmüknek eleget 
tettünk ós a gazdaságokkal közöltük* hogy tezcs tagokat ne al-
kulmzzanak." /63/ 

Az intézkedések arra engednek követkéztenl* hogy a tezcs-k 
egyes tagjai az állani gazdaságokba mentek dolgozni* otthagy-
•a a tszcs-t, vagy családtagjaikkal helyettesítették magokat 
a köz£s murában. fczfc.a jelenőé ct próbált; mi akadályozni a 
Szentes Jírásl ilonács* 

A tanácsok erőfeszítésüket tettek orrnak érdekében* bo y o 
családtagokat is beléptessék a tsa-ekbe. isiinek fontoosái^ára 
a tanácsok felsőbb szervei gyakran felhivták a figyelnet. 1951 
tavasz ín és nyarán az volt a joll taző* hogy hetenként egy-két 
család lépett be a szegvári tsz-efcbe. "1951 április 17-23-ig 
egy t&sz lépett be a szegvári Gorkijba 4 családtaggal * 6 kh. 
földdel..." jelentette Ceatordai Antal a Szentes Jrási Tanács 
VB*tG. osztályának tsz előadója. /64/ 

A politik i élet tMlZíásai sokat ártottak a nuan kos-paraszt szö-
vetségnek ós a tsz mozgalomnak. Az osztályharc elkerülhetet-
len élesedésének elmélete is károkat okozott éveken keresztül 
a párt falusi politikájában. Ennek bizonyítására egykét in-
tézkedést felsorolok. 195o december 29.-én a .'megvár községi 
tanácsülésen az alábbi határozatot hozták* "Utasítja a községi 
tanács a VE-ot* hogy a kuláksá,: ós a notórius adót non flzatfift 
ellen te ye meg a legszigorúbb intézkedéseket. Hal uéktalanul 
tüz/.ün ki árverést és tartsa is meg." /65/ Ugy ancsak a tanács-
ülésen arról beszéltek a felszólalók, hogy "Álfcnléban az 5 hol-
dasok vonj k ki magokat az adófizetési kötelezettségeik alól." 
/GG/ Ha az 5 holdasok nem fizették általában az adót* akkor 
elsősorban 5K a "notórius adót nemfizetők** ÓS ebben az esetben 
velük özemben is ugy kellett eljárni* mint a kulákokkal. E{yen-
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lő égi jelet tettek a kulákoág és a öbbi rosszul adózó 
berek közé. Kétségtelen, hogy ez politikai hiba volt. 

Az 1953 július 13-áu tartott tanácsülésen Magyar Kéltén kö-
zépparaszt tanácstag sérelmet jelentett be, amiért a község 
szógyuntáblájára irták a nevét. Krre azért került sor, nert 
a cséplést követő 46 órán belül nem szállította be a magtárba 
a kötelező mennyiségű gabonát. 

A párt és az állam célul tűzte ki a középparaaztság mo^nye-
résát, ugyanakkor a hibás politika ós gyakorlat következtében 
összeütközűsbu került velük. Az ilyen és hasonló esetek ron-
tották a parasztság hangulatát, a par-sztsác ás a párt közötti 
viszonyt. A dolgozó parasztság, mindenekelőtt a közópparasztoág, 
elidegenedett a szocializmustól. l edig éppen ezekben az évükben 
akarták őket bevonni a közös gazdaságokba. Hagyon kevés siker-
rel. 

tóit mutatnak a számok a tsz taglétszámának alakulásáról? /67/ 

23.sz. táblázat. 

üvekt össz. 
létszám 

A ta ok 
dolgozik 

frfosül a toz-b n 
; n:m dolgozik 

Erdei 9 9 -

1948 Karácsonyi 6 6 -

Ercei 49 4o 9 
1949 Karácsonyi 18 18 -

Erdei 84 54 5o 
195o Karácsonyi 27 21 6 
1951 Gorkij 99 94 5 
1952 i« 132 46 86 
1953 H 157 58 99 

A táblázat mutatja a Gorkij tsz és elődjeinek /Erdei, Karácso-
nyi/ ellentmondásos fejlődését. Látható, hogy a tsz taglétszá-
ma idörol-iöőxti növekedett. Az ellentmondás abban van, h a 
tsz, t r-lótczájának n vckeoóoóvul , , ,yutt eruclfcodott u rrnmt̂  , 
sé. et nem tel.i a tuz-bua nem dolgozó ta ok 
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Hiába voltak a ősz elh gyását tiltó readeJ kezének, a tó ok 
sógis másutt kerestek munkát. A jobbik ecet az volt, ha a 
távozók tröaladtcj{5jaikkal helyettooitettók magukat a közös 
munkában. Ezekben az években nagyon aegaővokötíett a pártoló-
tagok száma. 1951 évben a községi párt ós tanócsvez tőknek 
kötelezővé tették a tsz-be lépést, ha másként nera - pártoló 
tagként. Ezzel az intézkedéssel a tsz jelentősé, ét akarták 
hangs lyozni a parasztság előtt. A pártoló-tagoknak n a volt 
kötelező a termelőmunkában résztvenni. Gyakori jelenség ezek-
ben az éve . ben, hogy a földtől való megszabadulás eszközéül 
a pártoló-tagságot választották. A magas beszolgáltatás a föld 
elhagyására kény szerit ette a gyenge gazdasági helyzetben lévő 
parasztembereket, i ártoló tagk nt belépve a tsz-be leadták föld-
jüket, a ezzel megszabadultak a beszolgáltatás kötelezettségé-
től óí az iparban, vagy a termelés más területein helyezkedtek 
el. Eint látható az embereket beléptették ugyan a tsz-be, de 
közben a tagság egyre nagyobb h nyada nem a tsz-ben dolgozott, 
mert a tsz által nyújtott jövedelemből nem lehetett megélni. 
A tea gazdálkodása na yon labilis volt ós a rendkívül mostoha 
időjárás le Bujtotta a mezőgazdaságot* A tsz közgyűléseken ke-
seregtek az emberek ős szóvá tették rossz anyagi helyz lüket. 
Mez József pl. azért kűri kilépését a tsz-ből, ra.rt non tud 
megélni, nem tuoja csalód ját eltartani. /6ü/ Ekkor sokan vannak 
Eácz Józsefhez hasonló helyzetben. A tsz ilyen gazdasági viszo-
nyai természetesen meghatározták az emberek politikai hangula-
tát is. Kőben a helyzetben évi a Gorkij tsz-t 1953 nyarán az 
első najy megrázkódtatás. 

5*/ A Gorkii tsz politikai h; lvz, tc 1995 .lulimtól 1956 októbr i -

Kzt a szakaszt JSIagy Imre miniszterelnök 1953 július 4-én a 
parlament a -lmondott beszédétől, az 1956-©s ellenforradalom 
kitöréséig számítom. 
$ szak sz kezdő és befejező dátuma e>yben a magyar termelőszö-
vetkezeti amzgalam két nagy megrázkódtatásának ideje is. 195/ 
ós 1956 közötti éveket a jobboldali hibák felhalnozódea, 

* 

a bizonytalanság, a tsz mozgalom vergődése jellemezte. 
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" Magyarországon a tsz raoz.^alcaa az elért nagy sikerek mel-
lett két izben ment át komoly, nagy me^^rázkódtatásoni 1953 
őszén több mint loo.ooo tag lépett ki a tsz-ből. 1956 végén 
feloszlott a tsz-ek több íalnt fele. A kilépetlek jelentős 
része középparuszfc. " / 69 / 

iíagy Imre parlamenti beszédében kifejtette, hogy " o kor, ény 
elsőrendű feladaténak tekinti az egyéni mzdasá.-pk termelésé-
nek felkarolását " - majd arról szólt, ho y M a koraány min-
den eszközzel meg kivánja szilárdítani a paraszti termelést 
ós tulajdon biztonsá át• " Hangsúlyozza, hogy " ... a kor ány 
helyesnek és szüksé^snok tartja a tsz mozgalom lassítását ós 
az önkéntesség szigorú betartása érdekében lehetővé fórja ten-
ni. ho, y azok a tsz ta k. akik vissza ak raak térni az e-tvéni 
gazdálkodáshoz, mert ott vélik ne. találni boldo ul sokat, a 
gazdaság év végén kiléphetnek a ts—bői. Kzen túlmenőm en/;o-
délyezni fórja olyan taz-ck feloszlatását. ahol a tagsár; több-
sége azt kivárnia". /7o/ 
Ez volt az a programbeszód, amaly az alig néhány éves múlttal 
rendelkező tsa-ben az első nagy megrázkódtatást okozta. 

A szegvári Gorkij tsz a gyengén működő t z-ok közé tartozott. 
A üzentes Járási Tanács VB. MG. osztálya azt jelentette, hogy 
a tsz "nem rendelkezik megfelelő mennyiségű munkaerővel, ami 
miatt az egyes mezőgazdasági munkák elvégzése veszély etetve 
van." /71/ A munkaerő hiány követkéz etében " 35 hold kukori-
cát egyszer sem kapáltak meg w irta 1953 szeptemberében egy 
ellenőri jelentés a Gorkij tez-ről. /72/ 

A Gorkij t z-ben lévő legfőbb bajokat ebben az időben Így le-
het összefoglalni! kevés a munioeru. nincs termelési kedv.. npíf 
a bizonytalanná; ! tényező mind a tagsa.•-,. mind a vezetők kfiqöft, 
ulacsoav színvonala » teraelée. tevés a toz-böl szár. azó jöve-
delem. 
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A taglótszám és a munkaerő alakulását az alábbi számok Illusz-
trálták! 

? 

24. ez. táblázat. 

KV^kt O o ö a« A te ok k zül a hsz-ben 
^ e K I létszám. dolgoziknem dolgozik 

1954 153 30 U 5 
1955 184 71 113 
1956 2o9 69 14o 

Növekedett azoknak az embereknek a száma, akik valamilyen 
módon a. tsz-hez tartoztak , /tm k, vapy pártolótagok/, de 
ennél gyorsabbon növekedett a tsz-ben nem dol gozó t gok száma. 
A tsz tagoknak, egyre kisebb hányada vett részt a közös munká-
ból. A tsz fclütorül te évről-évre növekedett, a dogozó ta ok 
száma viszont csökkent. Ebben volt a Gorkij tsz válsága. 

A legkritikusabb az 1954-ee év volt. Szgy Imre liberális poli-
tikája ekkor jolentkez tt a legneg tivabb hatással. Mint a szá-
mok is mutatj ák ,sokan elha yták a tsz-t, másutt kerestek megél-
hetést. A tsz—ben nem dolgozó tagok ós pártoló-tarok teherként 
nehezedtek az egyébként is sok bajjal küzdő toz-re. A tsz-t ott-
hagyó ós másutt jobban kereső emberek demoralizálóan hatottak 
a tsz-ben lévőkre. Ezekben az években - kevesek kiv félév i -
az emberek kifelé néztek a Gorkij tsz-b >1. Nagy Imre kor ány-
prof-ragja után a kilépési törekvőtek bátorítást kaptak. Az ala-
csony jövedelem nem ösztönzött a ter eléare. Egyre több az 
olyan idős tsz tag is, aki anyagi támogatást kért a tsz vezető-
ségétol, de ast ncra tudott segítséget nyújtani. 

A tsz—ek állapotát jól mutatta a Szentes Járási Tenács VB 1953 
október 9-én hozott határozata, GKÖI ben arra hivotfc fel, hogy 
" A tsz-ek igazgatósába, int ző bizottsága levélben vagy sze-
mélyesen keresse fel azokat a volt tsz tagokat, akik már elő-
zőleg. elha yták a tsz-i. Neveltanokéval birják őket visszaté-
résre. Foglalkozzanak a kilépni szándékozókkal. Meg kell szólal-
tatni azokat a tsz tagokat, akik kilépési szándékukat visszavon-
ták." 
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Rügy Imre beszéde után néhány hónap alatt megindult egy 
bomlási folya at a szegvári Gorkij tsz—ben is. A tsz-ből 
1953 évben léptek ki a legtöbben, száraszorint 29-en. A közös 
munkában 1954-ben csak 33-an vettek részt, mig 1953-ban 58-on 
ós 1955-ben 71-un. A tagság által bevitt földterület is csök-
kent ?lo kh-ról 191 kh.-ra. A kilépők 119 kh. földet vittek ki 
a tsz-ből. 

1954 január 3-én para^ztaktiva értekei'letet hivott egybe a 
Szegvér községi pártbizottság. Itt felszólalt szarvas László 
e£gyénileg dolgozó paraszt, aki a következőket mondottat 
"Az egyénileg dolgozó parasztság ugy látja, hogy a kormányza-
tunk belátta azt, hogy a termelésben az egyénileg dolgozó pa-
rasztság a döntö tényező. " Javasolta, hogy "Tóth Bifaály dol-
gozó parasztnak, aki egy szántási idény alatt 7oo kh. földet 
is felszántott, hogyha lehetséges a traktorát juttassák visrza." 
m/ 

Ezen az értekezleten felszólalt még Tornai József a Gorkij tsz 
elnöke is, aki arról beszólt, liogy t "A kors ányprogram óta me;?-
jrvult a helyzetük a tsz tagoknak. Az elmúlt esztendőben na yon 
csüggedtek." /75/ 
Nagy Imre a kor inyi>rogreitt uaghirdetós ekor jól kihasználta azo-
kat a hibákat, amelyet a párt és az állam 1953 júniust megelő-
ző években elkövetett. Hagy Imre proforomjs kétségtelenül nép-
szerű lett a Gorkij ts z-ben és sokat vártak tőle a parasztembe-
rek. A parasztság különböző rétege mást-mást várt a programtól. 
A tsz tagság jobb megélhetést, csökkentett beszolgáltatást, ki-
lépési lehetősé, et, az egyénileg dolgosé parasztság a tsz szer-
vezés elhúzódását, esetleg megállását várta, a kulákság pedig 
elvett javainal: visszaadását, a paraszti prosperitás ujabb le-
hetőségeit remélte. A paraszti várakozást az is felcsigázta, 
hogy 1951-52 évben a szárazság és egyéb el e d csapások követ-
keztében rossz termés volt és gyenge termés Ígérkezett 1953-ban 
is. 
1951-54 között a legnehezebb a Gorkij tsz helyzete. 1949-5o-es 
évek biztató lendülete megt rt,.s ezután a tez életének stajjiá-
lása ós visszaesése köv tkezett. 
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A Gorkij tsz-t ezekben az években sokan elhagyták. Akik vé-
gig kitartottak a tsz mellett azokat minden elismerés megil-
let. Az alapító 9 tag közül ma már csak Bácz Hlhály található 
a Gorkij tea-ben. 

6./ A Gorkij tsz naadruBárf. --léte 19VG észéig. 

Mindenekelőtt tekintsük át a tsz tagság nemek sz rlnti össze-
tételének alakulásíts 

25.sz.táblázat. 

£v Tsz. Onsz Az ossz tagságból A fcsz-ben A dolgozó 
tagság férfii nos dolgozó 

• „ ifónií Nő t 

1948 E 9 9 • 9 9 — 
K 6 6 6 6 — 

1949 E 49 46 3 4o 37 3 K 18 17 1 18 17 1 
1950 E 84 67 17 54 46 8 

K 27 18 9 21 13 8 
1951 G 99 65 34 94 70 24 
1952 132 84 48 46 40 6 
1953 157 Io9 48 58 48 10 
1954 153 I 0 6 47 38 36 2 
1955 184 136 48 71 67 4 
1956 2o9 159 5o 69 62 7 
Szegváron a tszcs-ket férfiak alapították meg. A nők száma fo-
kozottan emelkedett, majd csökkent. A nők terme lésben elfog-
lalt helye is na yon hullámzóan alakult. A legtöbb nő 1951-ben 
dolgozott a tsz-ben, a legkevesebben 1954-ben. 1954-től 196o-ig 
a nőknek nem volt különösebb szerepük a tsz termelésében. 
1951-ben azért jelentősebb a nők munkában való részvétele, mert 
az 1951-es szervezési kampány idején a feleségek léplek be el-
sősorban a tsz-be. A férfiak nagy része - főleg az újonnan föld-
höz juttatottak - ekkor már az iparban ós más helyeken dolgoz-
tak. A kapott földön külterjes gazdálkodást folytatva, a férfi-
ak csak besegítettek a nagyobb növényápolási és betakarítási 
munkák idején. 1952-től kezdve a nök is rendszertelenül vettek 
részt a közös muhkában* Ez azért törtónt igy, íerfc a tsz-ből 
szerzett jövedelem csak e kiegészítő jövedelem szerepét töltötte 
bo sok család életében. Ilyen okok következtében a tsz nagy 
munkaerő hiánnyal küzdött. 



A Gorkij tsz füleit rületónk tulajdonion: szerinti alakulása 
megmutatta a t az-nek at a sa.iátoas&rtát. ho y a parasztság 
le.rszc ónyebb réfcc e hozta létre.., Imo n bizonyítók? 

26.sz.táblázat. 

ávt Tsz.s 
Ossz terület 

kh. 
Az össz területből, , 
tagok állami 

földje kh. tart.kh, 

1948 Erdei 112 16 96 
Karácsonyi 66 13 53 

1949 Erdei 196 32 166 
Karácsonyi 15o 73 77 

195© Erdei 455 377 78 
Karácsonyi 141 85 56 

1951 Gorkij 667 317 35o 
1952 589 31o 279 
1953 481 191 29o 
1954 438 191 247 
1955 487 184 303 
1956 495 188 307 

A Gorkij tsz elődjei elsősorban állami tartalékföldön alakul-
tag meg. A tagok ne yon kevés saját földet vittek a tsz-bo* 

A számok érzékeltetik a földterület állandó változását is. 
Ennok oka, bo y szinte minden óvbun változott az állami tar-
talékföld og részének helye és területe. Változott a t - •ok 
által behozott fold, az időnkánt ismétlődő tagosítások révén 
is. A Gorkij tsz területe 1951 évben 47 birtoktagból állt. 
Tehát a tsz fökdterületének gyakori változása ós szétszórt-
©4 a a rossz időjárású esztendők, a tagság érdektelensége a 
közös munkában., a politikai irányvonal változásai bomlasztóan 
hatottak a Gorkij tsa gazdálkodásira és fejlődésére. 

Az alábbi táblázatban látható a tsz szántóterülete. 3 háztáji 
használatba adott és az egy dolgozó tagra jutó földterület. 



27.sz.táblázat. 

Í.VI Össz Az i.GÜZ területből A dolgozó Egy dolgozó tagra 
terület közös háztáji tangók, jutó szántó kh. 
kh. szántó szántó fő. 

kh. kh. 

1948 178 167 • 15 11.1 
1949 348 335 25 58 13.o 
195o 596 458 72 75 6 . 0 

1951 667 484 •35 94 5.2 
1952 589 45o 16 46 9.5 
1953 481 337 35 58 5.5 
1954 438 294 34 38 8.o 
1955 487 323 46 71 4.6 
1956 495 . 324 61 G9 4.0 

1948 ós 1956 között "félezer holdas gazdaság a Gorkij tsz 
Egy dolgozó tagjára 9 óv átlagban megközelítőim 7 kh. szántó 
terület jutott. Ila figyelembe vesszük, hogy az állattenyész-
tés, a .gyümölcs és a fejlődő zöldségtermesztés is ta, ofcat vont 
el a növénytermesztéstől, akvor látható, hogy c^y mezőgazdasági 
dolgozóra lo.kh-on felüli szántóföld jutott. A munkaigényes nö-
vénybe /cukorrépa ós gyapot / termesztése még tovább növelte az 
egy tutira jutó földterületet. Az egy dolgozó tagra jutó nagy te-
rület arra ösztönözte a tsz vezetőségét, ho;y külterjes gazdái-
kod et folytass n. 

A háztáji művelésbe adott föld területe egészében megfelelt a 
dolgozó tagok arányainak. E .ekbon az években is a ledolgozott 
munkaegységek alapján osztottak egész /16oo D-ol/ vagy fól 
/ öoo cj—öl/ háztájit. 

Ha a gazdaság közös földterületének főbb miivel éri í, .ok szerinti 
alakulását elemezzük, akkor léthatjuk, hogy a Gorkij tez-re a 
bemutatott években a szántóföldi növényterm- sztés a jellemző. 
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2b.az. táblázat* 

3 V X összes Szőlő Rét Legelő 
szántó gyisőles 

1948 167 mm -

1949 335 - - -
1950 458 7 - 88 
1951 488 7 - 82 
1952 45o 17 24 89 
1953 337 18 8 77 
1954 294 17 . 8 77 
1955 323 35 8 77 
1956 324 36 8 77 

Tíz óv a meg: üvölt összterület 2o-22 %-ár, a szán-
tó térülőt 52-35 >~án kenyérgabonát termeltek* A többi teri*-
loten szeges ós szálaa-tak jk ínyt, ipari növényeket, gyümölcs-
termesztést folytattak ét: a tsz tagok háztáji művelésébe eűták. 
A termelt takam nyt az állattenyésztésben hasznosították* Az 
állattenyésztésben használták fel a rét és a legelő területek 
szónateraését. . 
A zóldsé; ,1 cr,:csa - és egyre nagyobb jelentőséget kapott évek 
során a tsz gazdálkodásában* Est a következő számok bizonyít-
ják! 

29.sz .táblázat. 
1948 és 1949-ben nem volt zóldsó ;teraesztéfj. 
195o-ben 17 kh.-on 
1951-bon 24 » 

1952-ben 8 «* 

1953-btn lo n 

1954-ben 6 n 
1955-ben 7 H 

• 

1956-ban 15 n terceltek zöldséget* 

A zöldségtermesztés első, sorban a rendelkezésre álló munkaerő 
függvényeként változott* Amint a taglétszám lőhetövé tette a 
vezetőség növelte a kertészet terül tét. A legkisebb területen 
1954-bon folytattak zöldségtermesztést^ Ennek oka, üogy a tsa-
ben dolgozó tagok száma 58 főre csökkent. 
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Tekintettel arra, hogy a Gorkij taz-re a szántóföldi nö-
vény termesztés volt a jellemző, érd ies kimutatni a.legfőbb 
növényféleségek átlagtermését. A mér ékeysógi kh/q. 

3o >ca . tábláit. 

ivt Buza kukorica árpa zab cukor-
répa ivt Buza kukorica árpa zab cukor-
répa VÍ 1 

1 9 5 0 12.— 6.8 8.- 4.- 53 4 
1 9 5 1 12,7 7.6 6.3 3 U lo4 59 
1 9 5 4 6.9 12.4 12.8 8.6 113 4o 
1 9 5 5 14.9 12.- X X 165 68 
1956 8.4 14.3 14.- 5.- .151 5o 
x s - ezekből az évekbél nincsenek adatok. 

Az átlagtermésről készült adatok szemléltetően mutatják a 
gazdálfcoö ist, a szakszó üsóg színvonalát, a változó idéjá- . 
ráot, a munkaerőhiányt, de a tsz tagság termelési kedvét is. 

A buza minfce jy 150 kh-on termelt átlag, egészében megfelelő 
volt. A tsz földjének többsége alkalmas a búzatermesztésre. 
A kukorica termésátlaga na, yon gyen e. A 6-7 q termésátlag 
azokban az érvekben volt, inaikor a esz krónikus munkaerőhiány-
nyal küzdött. Szinte hihetetlen a holdanként! 53 9-ás cukor-
répa, de a 4 q-ás bur onya termesztés le. Ezt ne csak & sze-
szélyes időjárás okozta, hanoa a termelési kedvtelcnség, a szak-
szerűtlenség, és a munkáskezek hiánya. Esekbon az evckboi gú-
nyosan beszéltek a'Virágzó mezőgazdaság-1—röl, mert a munkálat-
ion földeken a vadnövények virítottak. 
A terméseredmények meghatározták a tez-ből ozároazó jövedelem 
nagyságát, 
A tagság közösből származó jövedelmének összetevői közé tar-
tozott az állattenyésztés is. 
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31.83.táblázat. 

v 1A ggervac-art.a dbf sertés db. baro ifi 
Vagém össz.tehén. üv. hizö öonz.anyn-Lialac hizó db. 

mar. mar. koca. 

1949 7 3o 3o 37 37 
195O lo 55 29 26 mm 273 37 236 - 112 
1951 16 91 24 67 mm 16o 42 114 4 238 
1952 23 83 26 57 - 382 51 3o6 26 214 
1953 27 65 23 42 - 185 51 lo8 26 233 
1954 24 55 2o 35 - 211 21 190 - 606 

1955 2o 62 2o 3o 12 315 24 262 29 488 
1956 21 76 26 16 34 54 25 a. 29 86 

A táblázatból látható, hogy 1948 és 1956 k zöfct aér kezuett ki-
alakulni a Gorkij tsz gazdálkodási profiljai -abonat .-rmeszLós. 
czarvasmarta áa —gtÉBtcMróoziéB. Ez a profil 1957-től állandó-
sult és kiegészült a zöldségtermesztéssel, mivel a tuz-oek erre 
kedvező lehetősé;.! voltak. 

Az állatállomány számszerű alakulásiban is nyomon követhető 
a tsz földterületének és a munkaerő helyzetének ingadozásai. 
Az 1953 ós 1954, az állattartás 1 -kritikusabb óv , nemesbe 
a kevés munkaerő, hanem az alacsony terméseredmények miatt is. 
Bizonyos visszaesést okozott még 1956 is a korábbi óvok agyon-
letesebh fejlődésében. A baromfitartás aduig sem volt számotte-
vő, majd végül megszüntették. 

A növény ós zöldségtermelés, valamint az állattenyésztés Is-
merete ut ín el kell végezni a tsz taok kőző; bel szár azé 
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32.SZ. táblázat. 

Kifize— Üunkae ysűi bol L , Eg» tagra jutó óvl 
tett _rúS2ct:eóóc| taS-.* riöveúolom S S ^ ^ 
értéke 
looo Ft looo ü-

55 32 3 
3o 21 

4o 
18 1.375 

1.777 mm 

182 99 83 54 3.37o mm 

46 26 2o 21 2.19o -
1951 Gorkij 292 129 163 94 2.8o7 
1952 13o 82 4o 46 2.826 „ -
1953 459 21o 249 58 7.913 8.120 
1954 362 98 264 38 9.726 9.202 
1955 547 139 . 4o8 71 7.7o4 8.734 
1956 727 275 452 69 $.077 9.272 
x a nincsenek ad -tok. 

1948 évben nem volt munkaegysógrészesedós e yik teze—ben 
sem. Az első zárczá adásra 1949 végén került Az akkori 
helyzetre jellenző, hogy a Gorkij tsz elődjében / az Erdei 
fcszc;—ben / ne yedszerre sikerült csak megtartani a zárszó undó 
közgyűlést, mert háromszor veszekedésbe fulladt. /?G/ Az érzó-
kelhető az 1 fő e jutó jövedelemből is. 195o végén a két tszcs 
egyesülését az is elősegítette* hogy a Gorkij tsz kilátásai 
jobbak voltak a Karácsonyiénál. A tsz tagjainak 1949 és 1952 
között nagyon alacsony volt a közösből származó jövedelme, 
ezért a tsz ezekben az években egyáltalán nem vonzotta a pa-
rasztságot. Ezek a nehéz esztendők hozzájárultak ahhoz, hogy 
Hagy Imre programja a parasztság várakozását felcsigázta. 

A jövedelem alakulásában az 1953-as év hozott lényeges válto-
zást, amikorls többi -int m {;kótszer :zJdött a közösből számozó 
jövedelem. Ehhez hozz ,járult a kertészet és az állattenyésztés 
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fejlődése is. 1953 évtől kezdve a tsz tagság közösből szár-
mazó jövedelme erősen megközelítette, raajd 1954~bn el is 
hagyta az egy főre jutó megyei átlagjövedelmet, öt nagyon 
küzdelmes esztendő kellett ahhoz, hogy a közös gazdaság ugy 
annyira.megszilárduljon, hogy elfogadható legyen a parasztság 
számára. 

A tsz ált cl nyújtót jövedelem összetevői lényegesen módosul-
tak 1953-tól. 1952-ben a réaaeS'- dée fcerm ozotbeni aránya egy 
negyedére esett vissza 1951 évb z viszonyítva. A begyűjtésben 
ez az óv volt a legszélsőségesebb. Mikor a tsz nem tudott ga-
bonát osztani tagjainak, mert be kellett szolgáltatni. 
1952-ben 84o q búzája teisutt a orkij Lsz-nck. Ebből be kel-
lett szolgáltatni 83o q-éfc. /77/ He« laeradt sem vetőmag, sem 
kenyérnek való a tagság szájára* leruószetee, hogy ezt az 
állapotot nem lőhetett tovább tartani és 1953-ban cenk agy 
tudták munkára birni az embereket, hoty a részes dós teimóssot-
boni arányát megomoltók. 1955 ében több aint 2.000 .-tol csök-
kent a tsz-ből származó részesedés. Ebnek oka az állattenyész-
tés vissz&esÓQobca, a rossz időjóxásbon és a tsz gyengefcozü 
vezetésében keresendő. Ily n viszonyok között érte a Gorkij 
tpz-t az 1956-os ellenforradalom. 
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A pzovotkczctl aoz.glota fc.ilődése ösegvároo 1950 ós 19G4 
között. 

« 

A :orkl.1 tsz az 19'jt-oo ellenforradalom alatt. 

A tsz fcagná^;ára a községben történő esaanyk hatottak. Az 
1956 október 23-ót köv tő 2-3 napon különösebb es óny ne« 
törtont a küssó bon. Október 26-én a vidéki építkezés ok-m 
dolgozó munivások teherautókkal jöttek haza. ttzgakkal hozták 
más városok esem nycinek hangulatát és közülük kerültek ki a 
főtéren lévő vöröseslilátok leverői. /Bárány Józzef, Kise 
Mihály/ 
A nyilasok szervezkedése ezekben a napokban már teljes erő-
vel folyt, .lenjárt; ebben KlEpál Illés, egy közismerten nyi-
las, 4o holdsa kulák família tagja. Csatlakoztak a nyilasok-
hoz más* a rendszert nem kedvelő, vagy az azzal éppen szemben-
álló elemek is. Jf yi tzarvas /Dole/ Ferenc, Ágoston István, 
Fclócz Andor, Iiuzi Öánd r, Vigh Kihály, Kiss 1 ihály. Bihari 
oúl. Köztük volts Hegyi István ós Rács András a volt nyilaspért 
tagjai, Tóth László horthysta rendőrtiszt ós igy tovább. Októ-
ber 27-én este közscl rendőrőrsöt lefegyverezték. Klspél 
Ülés akkor már téppisztollyal rendelkezett. Késő este szét-
verték a község főterén lévő szovjet emlékművet. ~t>uen részt— 
veti-ekt Kies tiihály, ifj. Szabics János,#Buzi Sándor, Váczi 
György ós Palócz Andor. 

Az ellenforradalom vezérei és támogatóik október 2 j-án fel-
vonulást ós na yíilóet szerveztek. A szervezésben rósztvettekt 
Szarvas /jjoIo/ Ferenc, Palóez Andor / aki ren őrségi fo ulmazó 
volt 1945 előtt ós az cllenfomaóaloia bukásakor Franciaországba 
szökött/ , Ágoston István, ifj. Na^y János é gátőr fia. Buzi 
Sándor, Kireener kőműves, Cibulya cipész éc Kecskés Flórián. 
Október 27-ón szombaton délelőtt több ezer cöbur ,yült össze 
a főtéren. A hangadók ós vezéralakok okkor ráér teljesen a ny: 
sok ós a hozzájuk csatlakozott szélsőséges elemek, mint Buzi 

L 
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Palócz, Tóth íárzló ós a többiek* A tömeg végig vonult a 
község főutcáján* A felvonulást Kispál Illóc vezette. A tün-
tetők a Kontra-soron vonultak végi* , majd betértek a templom-
ba, ahol Saomulányi Miklós a község rom.katolikus plébánosa . 
szélt ^Jtintetőkhöz. Csendre, békességre kérte lázongó, hiveit. 

Ezután a tüntetők a főtérre tartottak, ahol nejjel ntek a ko-
rábban megszüntetett pártok vezetői is. Hagy Miklós a parnszt-
pártot, Szarvas L jos a kisgazdapártot képviselte* A gyűlés szer-
vezésében a hát.érben maradva tevékenykedett Er. Róxéay Fernc 
ügyvéd, volt ÜZLP tag le. A főtéren tartották a gyűlést a hősök 
szobránál. Itt már feszült és ellenséges ha; gulat uralkodott. 
Jelszavakat kiabáltak! "Munkát, kenyeret, Rákosinak kötelet", 
*Ruszkik haza", ábrahám Pál volt csendőr már nyíltan kiabált 
"Kötelet a kommunistáknak, halál a kominuniotákru". A budapesti 
hősök megsegítésére 5o kg. búzát ajánlott fel. 
A gyüléten egy fiatal tani tó /H&gy István elszavalta a "He-izoti 
dalt". Kispál Illés me^ayitotta a gyűlést, majd Honti Dezső 
tunité, a Képfront helyi elnöke a nyugalomról, a ezer tétről 
ós a hazát taposó orosz cei mákról beszélt. 
A békesség szállómében szólalt fel a gyűlésen özoraolányi ?! fe-
lás plébános is. Hagy Miklós a per; sztpárt volt elnöke az el-
tűnt szép magyar fehér kenyérről beszélt, Bzarvas Lajos a Kis-
gazdapárt korábbi vezetőjét a tömeg nem hagyta szóhoz jut i. 
Ezután Kispál Illés bezárta a gyűlést és bejelentette, hory 
még ma átveszik a hat Irat a községben a tanács vezetőitől. 
A kommunista voz-tőknek el k llott a Tanácsházát! Így 
Menyhárt Antal VB elnökn k, Bánfi Ferencnek, Papp Jánosnak. 
Héh >ny korábbi vezetőt óe VB tagot egyenlre bent hagytak az 
uj vezetésben, többek között Szőke István VB titkárt, Galyda 
Sándort , Csatordai Esztert, Bottyán Sándort a Puskin tsz el-
nökét és Kiss Jóusefnét. 

Október 31-én öcsz hivták a községi tanács ós a Forradalmi Bi-
zottság együttes ülését. Az együttes ölést a község Kc.uzetl 
Bizottságának nevezték. Az ülésen nagyon alkotmányosan" leváJ 
tották a tanács VB-t és nyilt szavazással megválasztották a 
Komzeti Bizottság vezetőit. /?G/ 
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A hatalom átvételéről szóló dokuentuci az 1956-os ellenforradalomba. 
®óth László rendőrtiszt,Dr.Teroai László jegyző, Szörényi £ .Peivnc 
adóügjpi végreh jtó volt 1945 elöt. Van^ei dénöor az ülés elnöke 
kulák. 
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Elnök h.t 
Titkár* 
Községi :azöat 

Tóth László 
ír. e inai -ászlo 
Szörényi 13 • Fei-enc 
Kárpáti János lett 

A megválasztottak a amgbizásfc elfogadták. 

A Seuzcti Bizottság jelzett ülésen került sor a zetőrség 
tagjainak megválasztáséra. A választás közfelkiáltással tör-
tént. 
A Keazetörsóget elsősorban Buzi Cándor szervete. Akti/an közre-
működött ebbüsa í zarvae /Dole/ Fe-eac, Kiss Mihály és í lócz 
Andor. 
A Szentes Járási Forradalmi Bizottságtól Dr tiárton Sándor, 
Ür Antal Mihály ős ür Bóczi jártak a községbe és segítették 
az uj hatalom vezetését. 
A hatalmat 1 hétig "gyakorolta" a Hemzuti Bizottság. Tan tán 
visszahívták a korábbi vezetőket a Tanéeshésára ós lemondtak. 
Az 1956. novemb r 4.-óa megalakult Kádár-kormány Intézkedései 
nem tetszettek a Nemzeti Bizottság vez.tőinek, 'tiltakozásul 
/kénytelen—kel '.étlen/ benyújtották lemondásukat. 

A Gorkij tsz trójaira ezek az események hatottak. A zűrzava-
ros politikai helyzet itt is kitermelte 6s felszínre hozta e 
hangadókat. Elsősorban fernai József volt kősépparaezt tez el-
nök beszélt a tsz ellen. Annak felosztását és feloszlatását 
követelte. Ilyen hangadó volt a tsz tagok között iJdclkraut /Jó-
ban/ János is. 

Október 23.-át követő napokban megállt a termel ós a Gorkij 
tez-ben. Az <mberek megtagadták a maiját, az őszi b. takarítás, 
abbamaradt, a jószág, ondoaók otthagyták az istállókat, aa éjje-
liőrök is elhayták helyeiket. Xsekbta a napokban Bozó Pál el-
nök, Bottyán András hrlgáuvezotŐ és Zsibók Antíiás idős tsz tag 
- korábbi párttitkár - , onctozták az állatokat ós vigyázták o 
tsz vagyonát. Többen kijelentették, hogy "hordjuk a répát, de 
cenk haza". A kukorica szétosztását, a górék felnyitását in 
követelték. A tsz vezetői ebben a helyzetb a azt mondtak, ho{y 
"vlöyók, ha ezt jónak látjók, de pontosan fel k 11 Írni, hogy 



ki miből, mennyit vesz el." Az egyes tsz tagok nap kon ke-
resztül hangoskodtak, de nem mertek elvinni oemrait. 

A Községi He zeti Bizottság 5o Ft napszámot szavazott meg 
munfca©;jysóg helyett. Különösebb anyagi kár nem volt a terme-
lőszövetkezetben. Pontosan lemérve kiosztottak kb. 60. db. 
süldőt. Ezek értékét az ówógi részesedésből levonták. A tez 
vagyonának megőrzésében komoly érdeme von Kosztolányi Mibály-
nak, oki később a karhatalom tagja lett. 
A tsz-ből kát embert választottak be a Községi Nemzeti Bizott-
ságba* Némáth Józsefet ós yőrl Antalt. Mindkét e ber tagja 
volt 1945 előtt a községi nyilaspárfcnak. Leg kell mondoni, hogy 
ez a két .wbur rendesen viselkedett, különösen Réa th József, 
aki rendszeresen tájékoztatta bozó iái tsz eln köt a Ne- zeti 
Bizottság ülésein történtekről. A tsz vezetését nem merték 
átvenni. 

Az ellenforradalom alaő napjaiban egy parasztemberekből álló 
küldöttség kereste fel a tsz elnökét és betagositott földjei-
ket követelték vissza. • Lehet - mondotta az elnök - de csak 
törvényesen." 
1956 november 6-én a tsz vez. tősége gyűlést hirdetett. Ekkor 
még elé ; rossz h n nl t uralkodott az emberek között. A gyűlé-
sen a tsz dn.ke kóc iv papirt tett a tar.ok elé. Az e yik Ív-
re ráírták, ho y " a tsz-ben kiván^k aradni" a másikra, hogy 
n távozni akarok a tsz-ből". Az e berek többcége aláirta az 
iveket. A gyűlésen jelen volt mintegy 5o-55 ember. Ezek közül 
35 fő kivánt a tez-ben maradni, a többi nea . Voltak olyanok, 
akik egyik ivn k sem irtok alá. "Várunk még - mond01 ták. 
Kihagyták a tsz-t töbekközötti leraai József volt középparasat 
tsz elnök. Vitte kocsiját, lovát. í-uzeik Aiklós volt közóppo-
rucat, Teraai só ora. Győri Antal volt nyilaspárccag, a Nemze-
ti Bizottság tacja. uamu Pál volt középparaszt, a koriéi zet 
vezetője. Melkreut /Johan/ János az egyik fő hangadó, Gyovai 
Szilveszter ée Buza Lajos korábbi tsz elnük. Az utóbbi három 
személy azóta visszajött a Gorkij tsz-be óe ott dolgozik. Ter-
nai József a Puskin tsz-be lépeti be 196o-bon. 

Az élet lassan helyreállt a Gorkij tsz-bon. A tsz-ben maradt 
tagok elkezdték a munkát. üzóp ősz volt,abban az évben, e igy 
elkerült az őszi betakarítást elv .igézni. 
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Klkezdödött az HSZtóP újjászervezése ie. Beroczki Ferenc volt 
párttitkár nem vállalta a párt újjászervezését, kimaradt a 
pártból. Kurucz Márton elvtárs felkereste a Czentesi Járóéi, 
Pártbizottságtól és biztatta a párttagokat a párt újjászerve-
zésére. Rövidesen mintegy 5-6 elvtárs lépett be a pártba. A 
Párt szervezésében kiemelkedő érdemei vannak Zoibók András 
elvtársnak. A Jorkij tsz e kiváló tagja már nem ól. 

A tsz moz alom fze váron V ^ w v ^ e & W V W óoccnb ;. 

A szakaszhatárokat az ellenforradalom leverése ós az KSSMF 
Központi Bizotts gának 1958 decemberi határozta jelezte. A 
Központi Bizottság határozata a úiezősiazdaság teljes átszerve-
zését tűzte napirendre. A két esztendő a tsz mozgalom erötgyüj-
tócének évei voltok. 

Az ellenforradalom után sokan elkeseredtek, pesszimisták vol-
tak. "Huíjz óv is kevés lesz a talpraállóshoz" - mondották. 
Az ellenforradalom a Gorkij tea-ben számottevő anyagi kárt nem 
oko.ott, morálisan és politikailag azonban annál többet, üokan 
csalódtak, meghasonlottak, elvesztették politikai biztonságsu-
kat. Az ujjá éledő pórt és állmai szervók, továbbá a politika-
ilag szilárdabban álló emberek nyújtottak segítséget a tsz éle-
tének továbbfolytatásához. 

1957 nyarán meitf lent az M85$tP agrárpolitikájának tézisei. A 
tézisekben összegezte a párt a megtett utat és nyugodt termelő-
munkára hivta fel az ország parasztságát. A párt tézisei nem 
hallgatták el, ho.y a jövő feltétlenül a nagyüzemi, a ozocla-
lista mező ozdaségé. "Az BőZtíP egész népünk egyetemes érdekét 
- beleértve a parasztság érdekét is - szem előtt tartva a me-
zőgazdasági termelőerők állandó fejlesztésének fő feladata mel-
lett etyik legfontosabb feladatának tek nti annak előse^téaót, 
bogy mező, azdanágunk fokozatosan korszerű szocialista na^yüzesiü 
fcezőgazdas.ággé alakuljon át." /79/ 

A tézisek azt is meghatározták, hogy az átszervezést u< y ker 
végrehajtani, ho^y közben a turnéié© ne csökkenjen, hanem r 
Vekedjék. A közvetlen ffladatot fiztmban a moaö/iazdaaáa: br 
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jessétr.5nck fukozás&han. a termelés növelésében .jelölte meg. 
Ennek azért kellett igy lennie, mert ezekben az évekb n ne© 
lehetett közvetlen feladat a mezőgazdaság szocialista átszea>-
vezécc, a tsz-ek számszerű fejlesztése, A fő kérdés a hatalom 
megszilárdítása volt és az agrárkérdést ennek kellett aláren-
delni, fitost a tsz-ek szervezeti, politikai és gazdasági mag* 
szilárdltása, gazdálko áouk megjavítása volt az aaire nagy 
gondot kollett fordítani. Erőssé és a parasztság számára von-
zóvá kellett ten.-l a tsz-eket. * A párt a figyelmet a falusi 
pártszervezetek egerősitősére, a pártmunka stílusának megjár 
vitására összpontosította," /8o/ 

A Párt és a Korm ny < >bh intézkedést hozott a tsz-ek gazdasági 
megsegítése céljából! eltörölték a kötelező állami beszolgál-
tatás rendszerét, bevezették az uj mezőgazdasági felvásárlási 
árrendszert, ne jen edtók a Tóid 5 kb-ig történő adás-vételét, 
a kötelező vetésterv előírását megszüntették - a buzovetést 
kivéve, 
kód nyilt a tsz alapo ̂abályának helyi kiegészítésér© is. Ezek 
az intézkedések kedvezően hatottak, mert növelték a toa-ek 60 
az egyéni parasztság ter; elési biztonságát, ösztönöztek a tei>-
melósre, az állattenyészt ésre, a mezőgazdaság tartalékainak 
jobb kihasználásáru, 

195? decemberében jelent mg az 3oo4-es kormányhatározat, amely, 
a tsz-ek állami támogat v inak eszközeit ós módjait tartuliaazta, 
Ez a kormányhatározat évek során ujabb rendelkezésekkel egé-
szül ki, úgymint a 3oo4/l, 3oo4/2 stb. Az állami támogatás cél-
jai a tsz-ek állóeszköz-állományának növelése, és a közös eaa-
őasá ok növény és állattenyésztésónak fejlesztése, A tsz-nek 
hitelfedezetül árut kellett lekötni. Ilyen politika következ-
tében a parasztság n m lett a restauráció tartaléka, " A pa*. 
^esztoág a népi hatalom mellé állt,* /81/ 

A üorkij termelőszövetkezet élete tovább folyt az ellenforra-
dalom után, A rend helyreállt, az emberek ismét dolgoztok, 
A tsz-ben maradt m berek nagyon fe, yelmozetten végezték üemo-
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lőmuakájukat. Két év alatt a dolgozó tagok száma nei vál-
tozott. lényegesen, ezért a tsz továbbra is munkaerő hiánnyal 
küzdött. 1957-1958-ban a kalászosok gyengébb, a kapások jó 
közepes ter ó t boztak. A sertés ós szarvasmarha állomány io 
tovább fejlődött. A gyümölcs ós konyhakertószetben ered nyo-
sen gazdálkodtak. Mindezek természetesen pozitiv hatással vol-
tak a munkaegység alakulására, ügy 1957. m rit 1958-ban. az egy 
tagra jutó közösből számazó jövedelem felül volt a 12.ooo ü-on. 
Ha ehhez hozzáadjuk a háztáji gazdaságok termelését is, - amely-
nek évi eredményét 4-5.ooo Fl-ra lehet becsülni, - akkor cz már 
olyan személyi jövedelem, amelyet a Gorkij tsz soha nem produ-
kált. 

A Puskin tsz is hasonló .•rodmónyeket ért el a községben vVi 
I6-I8.000 rt. jövedelem már kiemelkedő volt. Az 1997 és 1950-
ss óv legnagyobb ered. ónyo az volt, hogy a "tsz parasztok reál-
jövedelme első Ízben haladta meg az egyéni parasztokét." /82/ 

A község két tea-ének tagsága ós vezetősége sok küzdelem el, 
de valóra váltotta a párt céljait* növelték a termelést, töb-
bet tudtak nyújtani tagjaiknak, a tsz-eket elfogadhatóvá tet-
ték a parasztsáts ozáuára. A tsz fölénye a kisparaszti gazda-
ságokkal szemben a megalakulás óta először most volt tapasz 
tolható. 

Elérték azt a célt, amelyről Lenin igy irt* "Csakis nbban az 
esetben ha sik rül e parasztoknak a gyakorlatban megmutatni 
a föld társadalmi, kollektív, társas, artclbun történő uiê oun-
kálásának előnyeit, csak ha a társas, az artel gazdasággal 
elkerül a parasztnak segítséget nyújtani, coaki akkor fogja 
majd az államhatalmat kezében tartó munkásosztály a naga igazát 
Valóban bebizonyítani a parnsztnak, csakis akkor vonhatja majd 
valóban a maga oldalára, a sok milliós paraszttömeget szilár-
dan és igazán ". /83/ 
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Éppen ezt a na yon fontos követelményt érte el a Gorkij tsz 
19^8 vécére. Vonzóbb lett a tsz az egyéni parasztság számára. 
Ehhez sok segítséget nyújtottak az állami gazdaságok ós gép-
állomások is* 

A tsz gazdasági fejlődését a köz-c va^on alakulása is Jól 
mutatta* 

? . . . 

33. az. táblázat* 

K z e r f o r i n t b a n 

Közös Tiszta 
vagyon vagyon 

1949 £ 2o4 129 R 134 54 
!95o S 44o 75 K 197 41 
1951 G 9ol 185 
1952 842 169 
1953 86o 412 
1954 1155 459 
1955 157o 961 
1956 2215 1256 
1957 2o9o 1596 
1958 2385 1674 

Feno;:za bgy dolg. loo kh* Ossz* 
tagra Ju- szántóra hitel 
tó tiszta Jutó 
vagyon fonosza 

3 115 76 
3 47 94 
13 25 272 22 3o 1ÖO 
13 41 614 
36 49 5oo 
7 83 673 
12 74 71o 
13 175 696 
14 221 592 
22 217 511 
23 217 723 

85 
39 
199 
216 
282 
22o 
583 
881 
943 

112o 

8e • kell állapítani* begy a tsz közös és tiszta va^ona lassan, 
időnkénti viaszaoséosel nevekedett* Visszaesést okozott 195o-
ben az egyesfiiés, majd az 195*-53-as aaikor a közös vagyon 
felhalmozásának lehetőségei különösen csökkentek* 

A fel ne..i osztható szövetkezeti alap - fonoaza- 1954 évet ki-
véve ütemesen fejlődött. A tsz tagjai ós vezetősége lo eszten-
dő alatt /1948-1958./ lerakták a közös gazdaság alapját, amely-
r© a pararzt. emberek Jelenét ós jövőjét még szilárdabban lehe-
tett épiteni* > - • ' 
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Az egy dolgozó tagra és a loo kh szántóra jutó vagyon gra-
fikonja nagy eltéréseket rautat. Ez azért van igy, mert a , 
dolgozó tagok, valamint a szántóterület évenként változott. 
Tendenciájában azonban emelkedik ugy az 1 dolgozó tagra, mint 
a loo kh szántéra jutó fenosza..Az előbbi 3ooo-ről 23ooo-r«t 
az utóbbi az egyesülés utáni 41.ooo-ről 217.ooo H«ra emelke-
dett. 

Erdei es felfigyelni a Gorkij tsz hiteleinek alakulására, amely 
folyamatos növekedést mutatott és az egyesülés után a fél és 
a háromnegyed millió között váltakozott. Ez a tartozás célszerű 
és stabil gazdálkodás mellett nem veszélyes, hiszen a közös 
vagyon egyharmadát sem éri el. Figyelembe kell azt is venni, 
hogy a tartozások jelentős része hosszú lejáratú állami hitel, 
amelynek csökkentésére sok lehetőséget biztosit az állam. Még-
is a,hiteltömeg ilyen arányú felhalmozódása aggodalomra ad 
okot. 

Ez a gazdaság már képes volt megfelelő megélhetést biztosítani 
tagjainak. így halmozódtak fel mennyiségileg azok a gazdasági 
és politikai feltételek, amelyek a mezőgazdaság teljes átszeg 
vozéséhez szükséges feltételei voltak. 
A gazdasági eredményekkel mindenki elégedett| a tsz tagság is, 
és az egyéni parasztság is. "Minden ̂ aradjon igy ahogy van? 
- mondották. A Párt és a Kormány azonban előbbre tekintett. 

3./ A Gorkij tr.z továbbfejlődése 1958 decembertől 1962 márciu-
S&Bfc 

A két.dátum két párthatározat megjelenésének időpontja. Az 
MSZMP. Központi Bizottságának }Q58. december 7-i határozata 
g mező, ;azdasá;; teljes átszervezését indította el. az 1962 
március 26—3o—i határozat e történelmi feladat elvégzését 
összegezte. Az 1958. december 7-i határozattal elkezdődött 
a mezőgazdasá teljes kollektivizálása, amely a tsz.mozgalom 
üj fejezetét jelentette. 
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" A Központi Bizottság ugy látja, hogy a politikai és gazda-
sági helyzet lehetővé teszi a termelőszövetkezeti oa.^alomnak 
az eddiginél sorsabb fejlődését aér az 1959-as év folyamán... 
Az ugrásszerű fejlődós feltételei ma uég nincsenek meg* Be b -
látható időn belül ezek a feltótelek is biztoeiihatok." - mond-
ja a Központi Bizottság 1956. dece ib r ?-i határozata. /9V 

£ határozat előirta a végrehajtás fontosabb módozatait is. 
Kon súlyozta, ho y o mezőgazdaság átszervezése Az egész társa-
dalom ugye, az egész párt és minden komi unista ügye kell* hogy 
leeyen. 
Mindenekelőtt a munkásokkal kellett megértetni, hogy e mezőt ;.az-
da ág tászervezésóhúz a munkásosztálynak anyagi ós politikai 
öegitséget kell i^/ujtanla. A határozat hangs lyozta a szigora 
önkénteséé, et, valamint hogy az átszrvezés alatt is növelni 
kell a mező azúaeág teriaelósót, árutermeléséi. 

A tsz mozgalom gyorsabb fejlesztését lehetővé tette a meglévő _ 
tsz-ek gazdasági erejének ós tekintélyének növekedése, a párt 
reális politikája, amelyet a parasztság is támogató t. A pa-
'tMföfcság bizalma megnőtt a párt, s a kormány iránt. Alkalmas 
volt a mezőgazdaság átszervezéséhez a nemzetközi helyzet is. 

A párt határozata alapján elkezdődött Szegvár községben is a 
mezőgazdaság eljee átszervezése. 1959 évben még nem volt lé-
nyeges számszerű fejlődés. Belépett a <orkij tsz-be 38, kilé-
pett 11 fő, igy a tényleges létszám 27 taggal növekedett. Itanól 
sokkal fontosabb eredmény, bogy a közös munkában résztvevő 
tagok száma növekedett meg Jelentősen. Amig 1958-ban 72 tag 
dol ozott, addig 1959 végén már llö. B* azt mutatja, hogy a 
tsz tagok a tsz-bon látták megélhetésüket és dolgozni kezdtek 
Az 1999-es évnek ezek a legna yobb eredményei. 

A "földindulás" 1959 őszén és 196o el»Ő hónapjaiban következett 
be Szegváron. Az átszervezést na yon gondos politikai és szer-
vező munka előzte meg, ugy a helyi mint a Járási és megyei párt 
ds tanács-azervek részéről. Kidolgozták az átszervezés munka-
torvét. Sze, vér azon községek közé tartozott, ahol a feltótelek 
alapján Szentes Járásban az elsők között meg lehetett kezdeni 
a tömeges kollektivizálást. 
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A Községi Pártbizottság ós a két tsz vezetői gondosan ele-
mezték a község adottságait, ősazesitették a tsz-ek er dmó-
hyeit, amelyeket az agitáció során felhasználtak. Térképet ké-
szítettek a község egyes k ruleteixil ós h térrészeiről, meg-
jelölve a házakat, a tanyákat, amelyek lakóit a tsz-be kíván-
ták szervezni. Kiválogatták ós nagyon gondosan felkészítették 
azt a mintegy 12o-15o embert, akik felkészültségüknél, meg-
győződésüknél fogva alkalmasak voltak az e yénileg gazdálkodó 
parasztemberekkel folytatott beszélgetésre. A helyi rőket kül-
ső segiteé, gel párositották. Szentes ós mindenekelőtt Szeged 
ip ri inun^sai, a hivatalok és intézmények dolgozói vottek részt 
a község mezői.azdas-gának átszervezésében. Heteken keresztül 
loo-15o ipari munkás járult hozz A a közság parasztságának meg-
nyeréséhez. A község átszervezése ogy ütemben történt* ép 

telónf ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7,' k voltak. Bleé lépég-
ként a megyei és járási pártbizottság felelősöket kiadott a 
községbe. - ze vár átszervezéséért a Szentes járási Pártbizott-
ság Török József elvtársat, a járási pártbizottság osztályve-
zetőjét, a meLyei pártbizottság Gémes József elvtársat a Szö-
vetkezetek Országos Tanácsának Csonjrád ĉ cgyej. rae^>izottját 
tette felelőssé. Ezek az elvtársak kezdettől a befejezésig irá-
nyították a községben a szervező munkát. Felelősek voltak az 
egész akció irányításáért, a törvényesség, az önk ntocsóg szi-
gorú betartásáért. Ezután a murisaterv kidolgozásúra került sor, 
amelyet a helyi és a felettes párt, állami szervek megtárgyal-
tak, elfogadtak. Erre azért k.rüll sor, mert a párt nem eu.ed-
te meg mindenütt és egyszerre a teljes átszervezést. A munka-
terv elfogadása után az agitátorok kiválasztásét és felkészí-
tését végezték. Ezután került sor a nagyarányú politikai mun-
kára. gauMvulések, Hs, valósok. i^riortos- és e,yóni •^-beszé-
lések alknlma^a volt a politikai t&icroffika Ifrtföbfr 

A gyűléseket jól felkészült helyi és vidéki előadók tartották. 
Ezeken a gyűléseken az ország helyzetéről, a párt 6e a kor ány 
Politikájúról, a nagyüzemi gazdálkodás v;lőnyéről, a parasztság 
Jelenéről, s méginkább a jövőjéről beszéltek az előadók. 
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Ilyen szervezeti ós politikai előkészítés után k rült sor a 
személyhez szóló agi ációra és czeívcző munkára. Az aglláto-
ruk általában kettesével Jártak. Igyik helyi ember volt, oki 
Jól ismerte a területen élő parasztcsaló dókat, a másik a sze-
gedi ós szentesi üze ek és munkah^e ; e^-ogy dolgozója. Az 
agitációb.m kie lelkedo ezerepet vállaltak a község termelőszö-
vetkezeteinek tagjai, okik saját tapasztal taik alapján tudtak 
a közös gazdálkodásról beszólni. A tsz tagok agitációja azért 
is hírt nagy hatással, a rt nekik ne; mondhatták a parasztem-
berek, hoí(y * ne küldjenek, hanem hivjunak a tsz-be", Egy-egy 
agitátor-pár általában 3-4 családot látogatott meg naponta. Az 
volt a módszer, hogy a 3zerveüóst addig nem halták ubba egy 
területen, /határrészén/ amig az ott élő paraszté borok nagy 
többsége be nem lépett a tsz-be. 

Az agitáció egyszerre folyt a tanyavilágban és a községben. 
Erre azért korült sor, ert ha a szervezők a tanyán keresték a 
gazd-t akkor az a községben volt, vagy forditva. Egy-egy pa-
basztcsaládot általában 3-5 -ezör kellett felkeresni mire belép-
tek. Ettől eltérő eset ek io voltok, amikor családok egy-kétcze-

látogatás után beléptek, mások kategorikusan elzárkóztak a 
tsz.tagság elől. Ez utóbbiak egyénileg dolgozó parasztok marad-
tak. 

Jó szervezési módszernek bizonyult az is© hogy a kijelölt határ-
részén élő legtekintélyesebb parasztemberek megnyerésével kezd-
ték az agitációt. Az ő belépésük rendszerint ösztönzőm hatott 
a többi családra. Alkalmazták azt a módszert is, hogy a község-
től elkerült és funkcióban lévő parasztszülők gyermekeit haza-
hívták az átszervezés idején ős szüleik meggyőzésére kérte fel 
őfcot a pártszervezet. /Ez történt a disszertáció Írója esetében 
is. Apám kubikos ember volt és 1945-ben az 5 gyero kre 5 kh. 
földet kapott. fiadon határozottan elzárkózott a tsz-be lépés -
tői. "Azért adtátok a földet, hogy most meg elveszitek "- mon-
dotta, ás kizav rta a portájáról az agitátorokat. *194G-ban áoó-
Vea védtem meg a földet, most is azt teszem ha kell* *e» lépek 
bo." Nekem kellett közbe lépnem ós meg yőznöm őt. Ilyen esetek-
be másutt is sor került./ 



Az agitátorok magukkal vitték a belépési nyilatkozatot, ame-
lyet a belépő aláirt, A belépési nyilatkozatok aláirtsa nn-
cyon nehéz volt a parasztembereknek. Az agitátoroknak nagy 
türelemmel kellett beszélgetni a paraszt családokkal. Amikor 
a községben az agitátorok százai megjelentek, akkor egyes pa-
rasztok maguk keresték fel a szervezőket és Írták alá a belé-
pési nyilatkozatot, mondván * Essünk tul rajta mielőbb". De az 
esetek többségében nerc igy történt. Látni, érezni leh tet - kü-
lönösen a régi birtokos parasztoknál - azt a v judást, amelyek 
között a belépési nyilatkozatot aláírták. Másutt szinte ünnepé-
lyes komolysággal irták alá a nyilatkozatot. Egye® parasztcsa-
ládok ismerős, vezető beosztásban lévő elvtársakat hivták meg 
a lakásukra ós előttük léptek be a tsz-be. Csoportos belépésre 
is sor került. Több paraszté -ber kikötötte, hogy csak akkor 
lép be, ha x ós y is. Ebben z esetben az agitátorok összehív-
ták a megnevezetteket és igy került sor az együttes belépésre. 
Gyakran ez nem sikerült az első kísérletre. Voltnk családok, 
akik eirva Írtak alá ós olyanok is, akik csak bizonyos feltéte-
lek mellett voltak hajlandók belépni a taa-be. Kérték pl., hogy 
bizonyos panaszaikat intézzenek el. 

Minden parasztcsalád érezte, tudta, bo y az aláirá; tikkal valami 
áj kezdődik az életükben. Tudták ezt az agitátorok is. Ezért 
tanúsítottak olyan nagy türelmet, figyelmet és ae, értést a 
Par eztemberek vívódásai iránt. 

A belépők nyilatkoztak arról is, hogy a meglévő tsz-be kíván-
nak lépni, vagy uj tsz-t alapitan k, Elmondott k véleaónyüket, 
javaslatukat az alapítandó tsz vezetőségéről is. A tekintélyes 
Parasztgazdák közül többnek az volt a belépési feltétele, ha 
* gazda lesz az elnök. Ilyen esetben az agitátorok ós a gazda 
együtt keresték fel a nevez ttet és nemcsak.a belépésre, hanem 
az elnöki tisztség vállalására is felkérték. 

A belépési nyilatkozat aláírása azt jelentette, h >gy nyoiabra 
Megtörtént a föld, a számos-éllatok és a mez i azdasági munka-
eszközök számbavétele. Ezeket aind felírták o jelentkezési lap-
ra, amelyet a belépő aláirt. Amikor egy terül ten megtörtént a 
Port ztcoalédok többségének tsz-be szervezése, csak ezután en-
öodólyesték a párt ezervek az agitációs mar.ka elindítását uj te-
rületen. 



- 64 -
Amint egy határrócz n a föld 75 árával beléptek a parsztcsa-
l'iöok, elkezdődött a jpöldrcauczóc. Ez azt Jolentette, hogy a 
tez nagyüzemi tábláit kialakították 60 a toz-en kivül r*irado fu-
taknak másutt adtak földet, amely gyakran távol esett a tanyá-
tól ós gyengébb minőségű volt mint a tagosltott. A földrende-
zőt során mindéi, egyéni gazdával közölték az uj helyen kije-
lölt földjét ó l telekkönyvi számát. A földrendezés során is 
többen kérték belépésüket a tsz-be, amikor megtudták, hogy 
tanyájuktól távolabb, a nagyüzemi táblán kivül kapták meg föld-
jüket. 

Az 1959 végén és 196o elején végzett tsz szervezői munkát a 
következő főbb vonások Jellemeztékf 

Törne. csép léptek be a par eztok a tsz-be. A közrág egy-egy 
ÍV,tárrésze néhány hót alatt a közös gazdaságokat választotta. 

A tsz mozgalom központi alakja, főszereplője 1959-ből a köjsóp-
jaomsztsá.^ Korábban csak mutatóban volt egy-egy középparaszt 
a Gorkij tsz-bu, /Tornai József, ̂ -amu Pál, Muzsik Sliklós, most-
oér viszont Jelentős lett a számuk./ A középoarnsztság megindu-
lása t tsz-be azért Jelentős, mart ő volt a birtokos pam.zt-
aág legnugyobb rétege, mert belépésével a főid nagy területe 
került a tsz-be, mert uu ̂ával hozta a gazdasá<;i felszereléseit, 

' számos—állatait és a gazdálkodási tapa ztalatait. 

a , yon fontos vonása a töm gö kollektivizálásnak, hogy q szer-
vezés során norfl voltak mlkapások. n m volt erőszak, nem sér-
tették meg a belépés önkéntességét. Ha valahol mégis előfor-
dult, azt a párt azonnal megtorolta. Az illetőket kizárta a 
további tervezésből ós fe^elmi elé állította őket. Csöng ád 
negye területén csak két ilyen esetről tudok. /Csanytelek ós 
6zékkutas/» 

kikerült az e,énz turr^^"" " vévé tanai a mezőgazdaság szoci-
alista átalakítását. ÍZ agitáció, c szervező.és meggyőzd munka 
1 ; .lelkesebb vé0zői az üz«mi mu káeok voltak. 

Az átszervezés ^aszosan történt ós össze volt kapcsolva a 
ísz-< ;k me.rsz 1 1 Ardit nával. A szakaszos rág azt Jelentette, hogy 
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a párt nem engedte egyszerre átszervezni a közeéget, csak 
amihez erő volt. Csak abban az időben engedélyezte a szer-
vezést amikor az a termelést ne akadályozta. Ezek az intéz-
kedések azt mutatták, hogy az átszervezés alá volt rendelve 
a mezőgazdaság legfőbb rendeltetésének - a termelésnek, azt 
sikerült biztosítani, mert a termelés és az árutermelés nem 
csökkent az átszervezés olatt cőt növekedett. A disszertáció 
táblázatai ezt érzékeltetik. 

A me>-szilárdítás a töm égés szervezésből elért eredn nyek sta-
bilizálását jelentette. A párt és a tanács d j hagyta magára 
az uj fcermelőoz/vetkezetekot, hanem a tagszervező munka leállí-
tása után az erőket azonnal a tsz él tének megindítására fordí-
totta, amely gyakran neh zebb feladatot jelentett mint a szerve-
zés. 
A megszilárdítás soráns 
- Segíteni kellett az uj vez tőség kiválog tását, jelölését ós 
megválasztó sát• 

• Agrár szakembereket kellett biztosítani a tsz élére. Indo-
kolt esetben más területekről irányítottak szakembereket az 
uj tsz-be. 

• Segítséget nyújtottak a tsz földjének tagositósához. 
- Létrehozták a tenelés uj szervezeti formáit, segítettek meg-

szervezni a bri ádokat, a munkacsapatokat. Bzek élére elio-
»rt embereket javasoltaké 

- A közös munkában való részvételre kellett a tsz uj tagjait 
ösztönözni. 

- A tsz-be hozott gazdasági felszereléseket ós az állatokat 
leltározták. Az állatok számára tak raányról kellett gondos-
kodni. 

- Megszervezték a poronkövetkező mezőgazdasági munkák folyama-
tos v égzésé t . 

- Me ; kilett al ki tani. az uj tez-b n a pártszervezeteket ós az 
ifjus .gi szövetséget. 

Tehát gazdaságszervező ós politikai munkát kellett végezni a 
Megszilárdítás ideje alatt. Az a véleményei, hogy az aj tsa-ok 
és az átszervezett területek megszilárdítására fordított gon-
dosság ós figyelem volt a legfőbb oka annak, hogy a termelés netr 
csökkent, hanem növekedett az átszervezés éveiben is. 
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Ab átszervezés alatt /1959 végén ós 196o Jonuórban / több 
mint 4oo fővel növ kedett a Gorkij tsz tagsága. Ez a nagy 
szóm is kifejezi, hogy valóban forr dalai változás törtónt . 
Szegvár község müzőgazdas'.gában és a Gorkij tsz életében is. 

A tsz-be lépő e berek egyrészt a Gorkijt, vagy a Puskin tsz-t 
választották, vay uj tsz-eket alakítottak, -létre hivta a 
parasztság a Zei, orháti részen a Hunyadistoz-t 15oo kh föld-
del és 25o taggal. A község északi, északkeleti határrészé-
bon a VEépoldal" tsz-t alapították mag 114o kh földdel ós 258 
taggal. 

A Puskin tsz-be mintegy 2oo parr ajztcealád lépett be • Össze-
sen kb 950-I000 uj taggal növekedtek a ter. előszövetkezetek a 
községben. 

Bógy tsz volt a községben 196o tavaszán! A Gorkij, a Puskin, 
a Hunyadi és a üópoldal. 1961 óv végére azonban ismét két 
tsz volt mór, mert a Hunyadi tsz a derekegyházi UJ Űet tez-
el, a mápoldal p^dig a Puskin tcz-el egyesült. 

A község átszervezésével tört ónt forradalmi vóltoz • et az 
1962 észén tartóLt községi pártértekezlet beszámolója az aláb-
biakban összegezte! /85/ 

34.szttáblázat. 

hát bttfe.1ozfldai.t- -vözeleare ÓULOLt ,- zcy;vár községen a 
lioz- azdará : szocialista tsz,rvcz6se. 

A fórt Központi Bizottsága 1962 XII. P8-3o.-én tartó ut ülésén 
a következőket állapit tta aegt Alig több mint 5 esztendeje! 
1958 decemberében a KB közvetlen feladatk nt határozta meg a 

A közegben 
Tsz. terület 
Állami gazda s-ig 

évben 1^62 ávbcp 
9.6 % 79.5 % 

22.2 % 16.6 % 
szocialista szokt.őssz. 
Egyéni gazdaság 

31.8 % 96.1 % 
68.2% 3.9% 
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mezőgazdaság szocialista átszervezését ós a mezőgazdasági 
termelés ezzel egyidejű emelését. Kz a bátor elhatározás 
osztályellenségeinkből gúnyolódást ós dühöt váltott ki, de 
n- m kevés becsületes « ber is kételkedett realitásában. Most 
KB-unk, pártunk jelentheti az egész magyar dolgozó népnek, 
hogy az 1958 decemberében kitűzött célt a tervezettnél jóval 
ha sarnbb elértük. 

Hazánkban befejeződött a mezőgazdaság szocialista átszerve-
zése, egész népgazdaságunkban osztatlanul uralkodóvá váltak 
a szocialista termelési viszonyok ós az átszervezés 3 eszten-
dejében egyidejűleg <anelkedett a magyar mezőgazdaság termelése 
is. A munkáshat. 1 m megvédése és megszilárdulása az ellenforra-
dalmi támadással szemben, a szocialista népgazdaság fejleszté-
sében elért gazdasági eredmények általában óe a raezögíizdaság 
; zocialista átszervezése» ez a magyar nép 1956 novembere óta 
elért kiemelkedő, egymással összefüggő, történelmi jelentőségű 
három győzelme." /86/ 

4./ A s«c vári orkii tsz .madasárJ. ós POlltlkaj ae, ;azilárdu-
lása éc továbbfejlődése az átszervezés után. 

A KB. 1962 III. havi határozata azt mondottal "Kczö^zdasámmk 
fejlődés>b n most u.1 nvllikt az átszervezés befejezté-
vel erőinket sootmár a aezőgazdaságbon egyetlen fofeladatra, a 
termelés gyorsütemű fejlesztésére fordihatjuk". /87/ 

A termelés fejlesztésének elsőszámú tényezője e tsz tagság. 
Hogyan alakult a Gorkij tsz -létszáma az 1956-os ellenforra-
dalom ós a teljes kollektivizálás után ? 



- 68 -

35.sz. táblázat. 

gozik 

2 71 14o 
17 1 72 155 
38 11 118 136 
444 — 493 2o5 
93 17 569 2o5 
139 64 594 255 
81 37 594 299 
lo3 54 567 375 
37 123 49o 366 

. .Belépett Érász évben A ta^ok közül 
"Vek összes belépettkilépett dolgoziknem üol-

tag /fő/ 

1957 211 
1958 227 
1959 254 
1960 698 
1961 774 
1962 849 
1963 893 
1964 942 
1965 856 
Megjegyzés a táblázathoz t /88/ 
A táblázat adatai nagyon lényeges következtetések levonására 
alkalmasak. Mindenekelőtt látható, hogy a tsz tagok száma ál-
landóan emelkedett. Az ugrásszerű fe.ilödés 196o-ban történt, 
amikor 444 fővel növekedett a tsz. 1961-től is növekedett a 
taglótszám, minden évben voltak belépések. Ezek az emberek 
azonban már spontán .jelentkeztek állandódellegü munkahelyet 
keresve. Hivás nélkül jöttek ós kérték felvételüket a.tsz-be. 
A munkára jelentkezők között egyre több volt a fiatal. 
A számokból az is látható, hogy 1961-től a kilépők száma is 
növekedett. A parasztság a társadalmi elrendeződés sodrásába 
került. A tsz anyagi megerősödésének fontos mutatója, hogy 196o-
tól kezdve állandósult a munkában résztvevők száma, általában 
5-6OO között volt. 

1965-ben — ** Uoett kl - — " f i" t a l 0 k 
196-p-ben 12? ro repes hogj elt-,vozza-
A fiatalok ^ u t l n a g t tálként. bémun-nak, hanem, hogy a k lépés utan a u** _ - ~ "17 
káeLt dolgozzanak. Ez azért volt é i g emukra, zent 
íl^líkalmazottak havi készpénzfizetésben rézesult.ek.Atsz 
vezetősége kénytelen volt elfogadni a fiatalok ilyen médon valé 
alkalmaz-,sát, mert szüksége volt rájuk. 
Az alkalmazottként, azaz bérmunkásként dolgozó f i a t a l o k az 
erőgépükén, a műhelyekben, az Irodában és az ál lattenyésztésben 
helyezkedtek el. 

» z m. 14 „14-A i-m*ok számának növekedése azért ter-A munkaegységet teljesítő tagos szou 
a. A^é>mescbb a tsz-ben dolgozni. Mintegy meszetes, mert egyre óraeawoo - <=> 

. , 1 p h p t állandóan számítani, plusz a no-4OO-5OO tag munkaerejére lenep axxtwA w 
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vekvő számú bérmunkásokra. A nem dolgozó t. gok szánénak 
emelkedése a pártoló tagok és nyugdíjasok számának növelé-
séből szár-iázott. A nem dolgozó nyugdíjas tsz tagok száma 
meghaladta a kettőszázat. A pártolótagok is felül voltok szá-
zon. 

A nők és férfiak aránya a bemutatott táblázat szerint ala-
kult az utóbbi 9 évben* 

36,sz.táblázat. 

ívek Ossz. 
tag 

ÖSB; 
férfi 

B.tasfcél-
nő 

Dolgozó 
tagok 

A. dolgozó tagok 
közül 

roli ^ no 

1957 211 161 5o 71 66 5 
1958 227 175 52 92 68 4 
1959 254 195 59 118 lo2 16 
l96o 698 489 2o9 493 22o 273 
1961 774 533 241 569 398 271 
1962 849 575 274 594 41o 184 
1963 893 608 285 594 41o 184 
1964 942 647 295 567 483 144 
1965 856 6o2 254 490 36o 130 

A tények közül azt hangsúlyozom, hogy a tsz tagság 25 nő, 
továbbá, hogy a nökn k a tsz termelésében elfoglalt szerepük 
a mezőgazdaság teljes átszervezése után növekedett meg. A nők 
a konyhakertben, a gyümölcsösben ós a növénytermesztésben dol-
goztuk elsősorban. Figyelemre méltó, hogy a tsz-ben dolgozó 
nők száma 196o ós 1965 között több mint a felére csökkent. Bto-
nak oka egyrészt abban keresendő, hogy az átszervezés idején 
8ok idős asszony lépett be a tsz-be a földdel, másrészt, hogy 
a családok anyagi helyzetének javulásával a feleségek otthon 
maradtak ós a háztáji gazdaságokban dolgoztak. 

Magyon jellemzően alakult az átszervezés után a tagság? blrtofr 
.AZerlnfcji- me-oszlása. árd« mos megvizsgálni a legfontosabb három 
óv adatait. 
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37.3a,t4hlAaat 

Hívek ? s s z 
tagság 

A z ö 8 B z » t a g s á g b ó l 
Föld 0-3 3-7 7-15 15 kh. 
nélkül kh kh kh felett 

1959 254 85 164 5 
1960 698 85 173 343 75 
1961 774 238 173 277 75 

22 
11 

A számokból kitűnik, hogy 196o és 6?- között a földnélküliek 
.Száma közel mo.háromszorozódott. Ennek kb. egyharmada családtag. 

A 0-3 kh-ig terjedő kategórié lényegében változatlan taaradt. 
A forradalmi változás a köv tkezö birtokkategóriákat érintet-
te* 196o-ban a kozépparasztaág lépett be elsősorban a Gorkij 
tsz-be is. A 3-7 kh földdel rendelkezők száma 5-*ől 343 -a^ 
növekedett. Szegvár viszonylatában az 5-7 holdas jó földdel ren-
delkező parasztcsaládok jelentós részét - jól gondozott gazda-
ság esetén - közópparaeztnak lehetett tekinteni, a 7 ób 15 kh-
val rendelkezőket különösen. A Gorkij tnz-ben 1956 előtt három-
négy középparaszt volt, ezek is kiléptek az ellenforradalom 
alatt. 

Itt kell kitérnem a folák kérdésre is, mert a 15 kh-on felüli-
ek között részben még kdzépparasztok, részben már kulákok is 
voltak. 
A községi tanács irataiból kiderült, hogy 195o-ben Sze-yároa 
89 kulák volt. /ó9/ 

Ebből 1962-ig meghalt 
Elköltözött a községből 
Tsz-be lópett/Gorkij-Fuokin/ 
Állami gazdaságban dolgozik 
Gyárban dolgozik 
A tsz-be lépett kulákok közült 
Dolgozik 
Nem dolgozik 
Járadékos 

23 
25 
37 
1 
3 

10 
8 
19 
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A nagy kulákgazdaságok nár 1948-ban lényegesen meggyöngül-
tek azzal, hot>y földjüket kényszerhasznosításba vették. 
Ezeken a kényszerhasznosításba vett kulAkföldeken alakultak 
meg az első termelőszövetkezeti csopox*tok. / Irházl, Gallyas, 
Jakó, Hamué tanyákban./ /9o/ Továbbá gyengüllek ezek a gazda-
ságok az 195o-ac években a beszolgáltatás! rendszer következ-
tében. 

Feltótlenül helyes volt a pártnak az az álláspontja, hoyj a 
parasztság taaga döntse el, hogy melyik kulákot veszik fel, 
vagy nem veszik fel a tsz-be. A párt csak azt a feltételt 
szabta, hogy a tsz-be lépett kulák frét évii: nem viselhet tiszt-
séget. A Gorkij tsz tagsága ugy döntött, hogy felveszi ezeket 
a kulákokat. Az elmúlt évek során rendesen dolgoztak, különö-
sebb probléma nem volt velük. A gyakorlat, az élet 1 azolta a 
párt politikájának helyességét. 

A tsz-ben persze nem volt egyszerű kórdós a kulákok felvétele 
és jelenléte. Különösen kezdetben voltak súrlódások a hajdani 
cseléd ás a gazda között. Több éf után megállapítható, hogy 
az ellentétek csökkenőben vannak. 
Az utóbbi évek egyik központi kérdése a tsz tapsán előre redőse. 
A Gorkij tsz-ben is hasonló a helyzet. 

3ö . sz . t á ?•> lázat, 

íveki x. A dolgozó tagok közül /tő/ 
Dolgozó 
tagság: 2o ó.al. 2o-4o óv. 4o-6o év 6o év felett 

1960 493 39 233 X 2 4 97 
1961 569 3o 119 253 
1962 594 33 13o 159 272 
1963 594 28 155 1*3 268 
1964 567 18 126 15o 273 
1965 49o 13 118 179 löo 
x.= csak a dolgozó tagok kor ezerinti összetételét közlöm. 
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A munkaegységet teljesítő tagok kor az érinti Összetétele 
kedvezőbb képet mutat, mint milyen az ösoz tagságé* A Gor-
kij tsz 2o5 nem dolgozó nyu dljaraal és 28o aimkaegy Béget 
nem teljesítő ta^al rendelkezett 1964-ben, Ha a dolgozó 
és a nem dolgozó tsz tagok kor szerinti összetételét együtt 
Vesszük, okzor a kép sokkal rosszabb. 
Igaza volt a Szociális Bizottság elnökének ©mikor 1964 végén 
a zárszámadó közgyűlésen arról beszélt, hogy M a tagság 7o J-a 
eldaloltiafcjaf hogy deres tár a határ". Jól érzékeltette a tag-
ság kor-arán át, amikor azt mondotta, hogy " a tagság n gy több-
sége a üzociális Bizotteág gondjaira van bizva," /91/ Blmondot-
ta azt is, bogy 1964 évbm $o idős tsz tag balt meg, A dolgoz-
ni akaró ny ; díjas tagoknak könnyebb munkát biztositottak, Jel-
lemző az is, hogy a Gorkij tsz 1965-bon csak nyugdijkiegészi-
tésre negyedmillió /ó-ot fordított. 

Valamivel kedvezőbb a helyzet, ha a közös munkában résztvevő 
dolgozó, tagok kor szerinti összetételét vizsíjáljak, Azt tcortom 
elsősorban ;a;ncur.k. ho y a tnz f i z e t i . üreftaárf. és nyugdiJ-
X ^ F W , ma n̂ , p^an, hprY a fiat. lofru^ ^yfiyörebb » 
alkcmazottaiként dal oznl. mint Uagk.-nt, kzen előbb-utóbb 
változtatni kell, Máskülönben csak siránkozhatunk a tsz tagság 
elöregedésén. 

Célszerű megvizsgálni a tsz f̂tnak munkakör szerinti 
megoszlását o mezőgazdaság teljes átszervezése utáni 
39. sz. báblázat.. 

M e g n e v e z é s t 196o 1961 1962 1963 1964 M e g n e v e z é s t 
fő fő fő fő fő 

Söv. teim. 226 18o 164 2o4 198 
illat teny. 2o 32 6o 7o 77 
Gyümölcsterm, 2$ 34 35 32 21 
Kertészet 35 58 78 38 35 
Segéd üz.ágak a 39 41 95 74 
Adra,szakvez, 29 23 24 16 2o 
Bolg-nyugd, - 45 14 12 28 
Nem d lg.nyu ű* 168 136 178 175 2o9 
U úrik. 8 .nemt eli • 23o 255 ^ 28o 
összesem 698 774 849 893 942 
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A táblázatból látható a tsz tagság elhelyezkedése a termelés / 
különböző területén* A számok érzékeltetik, hogy a leglénye-
gesebb termel ősi Agaki a fövényt eiia j sz ;,é s * másrészt az állat-
tenyésztés ós végül a kertészet* Az arányok egyben a Gorkij 
tsz profiljának kialakulását is mutatják* 

A segédüzemágaicban dolgozók szám inak emelkedése elsős rban 
a gépek és a szállító ezközuk mennyiségének növekedésével 
járt együtt. A gépi ellátottság javulása következetében csök-
kent a növénytermelésben dolgozók száoa. Ez a folyását tovább 
tart. Az áfiattenyésztésben dolgozók száma több mint me;shárom-
ezorozódott 4 év alatt* Ez Összefügg az állatsiirüség növekedé-
sével* dvről-óvrc növekszik a nemdolgozó nyugdij<ook ós a nun-
kaegysóget ne® teljesítő tagok száma. Kz a dolgozó tagságnak 
jelent növekvő kötelezettséget. Az.idős tagokról való g-ondos-
kodás elsősorban taberi kötelesség. Azt is látni kéli, hogy az 
idősek által bevitt föld hozzájárult az egész tagság jövedel-
mének növekedéséhez. 

A tsz 4104 kh. földön gazdálkodott 1964 végén. A küavofölfl 
tula.1don.1or: szerinti megoszlását az alábbi számok mutat jáki 

Az ossz területbőit 
tagok földje állani tart. 

1957 672 
1958 672 
1 9 5 9 744 
1960 3335 
1961 383o 
1962 4o4o 
1963 41o6 
1964 41o4 

342 
342 
414 
2771 
3266 
3X79 
3179 
3o99 

33o 
33o 
33o 
564 
564 

lo61 
927 
loo5 /x/ 

x.9 a Gorkij tsz földkönyvi adatait vettem figyelembe. 
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A tsz földje állandó Mozgásban" volt* természetes, hi-
szen vannak még egyénileg dolgozó parasztok, a küzi zg tás 
területének hatról is módosultak Időnk ónt, z állass a szük-
ségletek zérint leadott, majd visszavett földterületeket, 
A v. sa—ek 

egyesülése, egyes tagok kilépése is "mozgóéban* tar-
totta a közös földet. Az utóbbi években azonban egyre jobban 
kialakult és megszilárdult a tsz hatéra. Lényeges, bogy a Gor-
kij tsz használatában lévő ógg^prütafr Mfgmffiryvfr .̂tátfi 
pe^odq ped^ á ^ ^ 
A tea földterületének főbb qüvefrésj, -̂ aft afférig nypealájga 
az alábbi képet .iutatjat 

.Vek " Összes 
szántó 

szőlő, 
gyümölcs 

Rét Legelő Erdő 

1957 5©3 36 8 77 4 
1958 411 29 8 , 83 4 
1959 558 3o 8 73 27 
196o 29o9 141 22 lo9 138 
1961 322o 15o 95 29o 14o 
1962 3271 16o 95 173 2ol 
1963 3238 164 95 212 164 
1964 34o7 192 96 176 171 M 

a»= a tsz földkönyvi adat- it vettem figyelembe. 
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Hogyan gazdálkodtak az utóbbi években a közös földön, milyen 
yct6ssgarkczet alakult kit /kh®/ 

^2,azttábl&zat. 

Kenyér- Szeraes Szálas Ilüve- Ipari Bmrgo- Zöld- Egyéb 
gabona tak ím® tak na* ly e növ® nya sóg növ. 

1 9 5 7 löo 128 52 5 47 17 5 lo 
1958 127 66 145 3 15 5 5 -
1959 145 I 0 8 69 • » 15 2 8 -
196o 885 600 / 46o 130 125 2 4o 52 
1961 82o 526 632 150 loo 5 3o 29 
1962 75o 83o 968 58 9o - 68 342 
1963 77o 73o 94© loo 60 - 5o -
1964 950 655 711 5o 140 15 loo 20 
1965 793 873 837 - 9o 3o 138 -

A szántóterület hasznosítása mutatja, hogy • dorki.1 tsz gabona-
teyw- jo, ú l l ^ t ^ é ^ ^ jrtlfoógtffiqe^ fiagdaoág, A kenyér-
gabona vetésterülete az ország kenyérrel való ellátásának gond-
éból való részvállalást mutatja® 

A szemes ós szálastakarmányt termesztését a növekvő Jószág-
tartás igényelte® Az adatokból lótható, hogy a szemes 09 szálas-
takarmány tenyésztés foglalja el a legnagyobb területet® 

A tsz szántóterületének tervszerű felh eználását akadályozta* 
hogy 1837 kh az usztatól réten van, belvízveszélyes területen® 
Magas talajvíz, vagy esős esztendőben ez a terület alig, va<<y 
semmit sem terem® így volt cz 1964 évben is® Más esztendőkben 
ez a fekete réti föld gazdagon fizet* 

A tsz gazdasági eredményeihez mindjobban hozzájárult az állat-
tenyésztés, majd a zöl sógteroelés* ^okat fejlődött a zöldség-
termelő konyhakertóozet® Az utolsó 5 esztendőben több mint há-
romszorosára növelték a konyhákét területót® Árasztásos és 
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eaőatető öntözést alkalmaztak. A konyhakert-eszet területének 
növelése a belterjesség felé haladás e;yik fontos mutatója. 
A tsz által termelt Ipari növények közül a legfontosabb a 
cukorrépa. 

A tsz öosz területét, a szántóterületét ós annak felosztását 
a közös és a háztáji művelésre, valamint az egy dolgod ta ra 
jutó szántóteriilet nagyságát az alábbi táblázat mutatja be 
kh.-bans 

. Ossz te- Ossz Közös Háztáji dolg.Kgy dolg. Fgy tag-B v e K I rület szántó szántó szántó tag. ta ja ja- ra jutó 
tó szán- negyei 
tó átlag 

1957 672 503 433 7o 71 7.8 6.9 
1956 672 411 35o 60 72 5.9 7.4 
1959 744 556 478 80 118 4.7 7.o 
196o 3335 29o9 23o8 6 0 I 493 5.9 5.5 
1961 363o 3ö2o 259o 63o 569 5.7 6.3 
1962 4o4o 3271 2543 728 594 5.5 6.9 
1963 41o6 3238 239o 648 594 5.4 6.9 
1964 41o4 34o7 2671 736 567 5.9 6.8 

Xj» Az adatok a tsz földkönyvéböl valók. 
Xgas Az adatokot a Kegyei Tanács VR.MG.osztálya szolgáltatta. 

Az összterület egy közepes not̂ ysá ;u, közös gazdaság mutatója. 
Ekkora gazdaságban a főbb teres lósi arányokat már ésszerűen és 
gazdaságoson ki lehetett alakítani. 
A közös szántóból a háztáji gazdaságok használatába adott 
terület évről-évre növekedett. 196o előtt csak a munkaegységet 
teljesítő tagok kaptok háztáji földet. Az átszervezés után a 
tsz nyugdíjasai is kaptak fél-háztájit. A háztáji gazdasagok 
a tagok egyéni jövedelmét növelték. 

í\ házu'i.il r:uzüanái'ok különös jelentőségűek a tsz moz alomban. 
Helyesen történő alkalmazásuk esetén megkönnyítik az emberek 
számára az átmenetet az egyéni gazdaságból a közös gazdasá ba. 
Kiegészítik, növelik a ta<ok közösből szerzett jövedelmét. 
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Hozzájárult a mezőgazdaság árutermelésének növeléséhez. 
Ilyen okok következeiében a párt és kormányszervek nagy gon-
dot fordítottak a háztáji gazdaságokra. 

A táblázatból kitűnik, hogy óvenken keresztül 5-6 kh. közöt-
ti nagyságú földterület jutott,egy tsz tagra. Ez a földaeny-
nyiség - figyelembe véve a gépesitée fejlődését - alkalmaz 
arra, hogy a tsz tovább haladjon a belterjesebb gazdálkodás 
utján. 

w* -mmm - — 

Az átlagtermést alakulása a gazdaság fejlődésének fontos 
mutatói, /kh/q/ 

^ i g f f t V M W * 

Jvekt Buzat Kukoricát irpat Zabt C.répat P.ur -«Ler:vei átl. oötx-, 
Puza Kuk.c.rópa 

1957 8.3 27.4 8.7 13.3 183 a. 9.4 13.2 156.9 
1958 9.1 15.7 15.7 8.3 83 5o 7.8 11.2 llo.B 
1959 15.5 24.5 14.5 14— 173 8o 11.6 17.2 151.2 
196o Ő.6 17.2 13— 8.1 55 4o 9.0 9.0 111.2 
1961 12.0 13.o 16.1 4.5 99 64 lo.7 11.7 lo6.3 
1962 lo.o 21.o 11.0 - 127 67 8.6 14.6 126.3 
1963 12.o 21.3 11.8 - 222 - 9.8 16.0 175.8 
1965 15.2 22.4 13.2 - 2o5 22 11.7 17.6 167.1 
— » Nem volt termelés. 
l-js Az adatokat a kegyei Tanács vlJKG.osztálya szolgá tatta. 

Az átlagtermések tendenciája egy fejlődő gazdaságról tanúskod-
nak. A termésátlagok növekedésént legfontosabb eszköze az al-
kalmazott ösztönzési formák. A Gorkij tsz-ben 1961-tÖl törtek 
rá az aava/bi ösztönzés különböző formáinak alkalmazására. A tsz-
ben alkalmazott anyagi ösztönzés lényeget & iriunka , : plusz 
aj .^^litott terqéfc 2g ;A-at Ennek az ösztönzési rendszernek 
következeiében a tagok érdekeltek & több termelésben. A kapás-
növények /kukorica, cukorrépa/ egyenletes termésátlagai a tér-
lelési kedv növekedését bizonyítják. A megyei adatok tanulmányo-
zásából látható, hogy.a Gorkij tsz termésátlagai megyei viszony-
latban is megfelelőek. 
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A tsz adminisztrációjának Javulását, valamint az olcsóbb 
termelésre való tör kvá t mutatja, hogy az utóbbi években 
már ^költségszámítást is végeztek* 

Az alábbi táblázatban néhány növényféleség önfcöllsé ón k 
alakulását kívánom bemutatni! 

« 

T «rr m 6 k i 1961 1962 1963 1964 
forint/mázsa/ 

Kenyérgabona 
Takarmány gabona 
Kukorica /*/ 
cukorrépa 

95*34 188*47 218.6? 187.34 
82.98 99*15 165*45 163.62 
222.46 175*35 17o.ol 128.07 
4o.l6 41.53 32.98 37.33 

z = májusi morzsolt kukoricában számolva. 
Láttuk már, hogy a Gorkij tsz kenyér- és takarmánygabona 
tor elő, fejlődő állattenyésztéssel rendelkezik* Nézzük a 
számokatt 

46*sz*táblázat. 

j.vekt Ló Szarvanraarha.... j.vekt Ló 
Ossz* tahón növendék hízó 

1957 19 55 21 7 27 
1958 19 59 23 17 19 
1959 22 86 20 32 34 
196o 136 125 84 123 28 
1961 135 34o lo6 127 lo? 
1962 126 415 132 136 147 
1963 llo 459 135 15o 174 
1964 lo7 398. 136 67 195 
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^ ^ Juh Baromfi 
Ossz* S.koca. Növ. Hizó. 

1 9 5 7 3o3 15 262 26 - X I08 
1958 451 14 287 15o - 116 
1959 469 25 : 274 17o 25 25o 
196o 878 76 647 155 - 812 
1961 I800 118 lo58 624 - 784 
1962 2174 13o 1475 569 447 12o 
1963 2431 117 144o 894 84o 150 
1964 3274 113 2133 lo28 1121 *1 
8= nem volt tenyésztés* 

megszüntették a tenyésztést* 
. ... • ,| UJ 

Az állatállomány fejlődése a kialakulóban lévő kontúrokat 
mutatja* A lóállomány a gépesítés fejlődésével együtt csök-
kent* A Gorkij tsz szarvasmarha és sertéstenyésztő gazdasággá 
fejlődött* Ugy a szarvasmarha, mint a sertéshizlalás alapanya-
gát elsősorban önellátásból oldották meg. Az utóbbi 3 évben uj 
tenyésztési-ág született a juh* A rét, az erdő ós a szikes te-
rületek alkalmasak legeltetésre és szénatermesztésre. A barom-
fitenyésztést a profiltisztítás következetében megszüntették* 

Az állattenyésztést nem tudjuk helyesen megitólni az önköltség 
ismerete nélkül* 
Hogyan alakult az önköltség az utóbbi években az állattenyész-
tés területén! 

47.sz.táblázat! 

Kegnevezézt 1961 1962 1963 1964 
kilógraima/forint 

Hizómarha 13.81 12.25 24*8o 26*66 
Hízósertés 17.17 13.9o 18*o2 13.14 
Növ.marha 25.78 15.82 13.72 29.43 
Süldő 14.14 18.98 31.91 25.o2 
Egy liter tej 4.16 2.73 2*98 2.83 
Egy db.vál.malec 337.- 349.- 317.- 319.-
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A ozá ok egy fejlődő, de r ég gondokkal küzdő állattnyása-
tásról szólnak. A nagyüzemi állattenyésztés ker tel kiala-
kultuk, most ia r annak gazdaságosságára kell törekedni. A 
gondokat az önköltség hullámzása jelezte. Aa roeen véltoko— 

önkcfltsfri az fl^attopyérf7. tabon lévő n< biv jelene >, ok^ 
ft^-atta| gyfrap- 6y afrpakteka^uny ft^.v, a szakáétólqm 
/-oya^é^^sáffii^ 
Az állattenyésztés jelentősen növelte a Gorkij tan bevételét. 
Az állattenyésztésből szára, zó bevó elek az utóbbi 3 évben az 
alábbit szerint alakultak! 

48.ÜZ.táblázat. 

Megnevezést 1962 1963 1964 
ezer forintban 

Gzarvasmarhából 75o 1.113 l.o99 
1 termékeiből 371 936 l.o41 

Sertésből 1.148 2.59o 2.o66 
Juhból 

t 45 129 
H termékeiből - 166 366 

Az állattenyésztés bevételeire egyro jobban lehet épiteni*Az. 
utóbbi években 'lind gyakrabban fellépő állatbete{ eégek komoly 
jondot jelentettek a tsz számára. Az állattenyésztés méretei-
nek növekedése nagyon czijoru állaté;?' szeégü-y i intézkedése-
ket követelt. 
A Gorkij tsz bevételei az alábbi forrásokból származtak! 

Megnevezés! 1962 1963 ' 1964 
ezer forintben 

Saántóf .növ.terts .-bői 1.373 1.854 3.161 
Zöldség term.-b>1 747 1.586 3.398 
Gyümölcs terei .-bői 754 728 1.327 
Hizó és egyéb állatbev. 4.O92 4.o61 3.395 
Állati termékekből 8o5 1.153 1.4o7 
Segócíüz .Agukból 542 .557 
összesen! 8.1o4 9.924 13.245 
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A t»EZ term lésének fő ágazat it a bevételek le Jól .utut-
Ják* Elsődleges a szántóföldit t zen belől is a búza ós ku-
ka Ica termesztés* Ezután az állafctunyéczi-ús /szarvas rba9 
sertés ós Juh/ következik, majd a konyhakertészet* 
A mező; azdasági tsz-ek társadalmi rendel tetőset bogy a czo-
cializmus teljes felópitósét segítsék* gazdaság alapjai 
legyenek az egységes par sí ti osztály kialakulásának ós nö-
vekvő arányokban vegyenek részt az ország áruellátásában* 
Hogyen alakult a termői vények felhasználása és értékesítése? 

Búza Kukorica Zöldség Gyümölcs Állítanak 
'Vekis iát oa.iat sa.lát on.iát eladott 

szdks áru áru áru ára ser- nz* berom-1 tés marha fi 
m á z s á b a n 

I957 854 99 1250 - 65 394 - 41 23 llo 18 
1958 7ol 479 60I - 38 4o3 141 338 9o 111 15 
1959 1565 714 69c - - 558 - 213 253 132 62 
196o 4373 2157 1475 - 61 1827 7o9 769 339 145 21 
1961 6283 16o2 4435 - - 156o - 2592 651 512 74 
1962 5331 2ooo 541o - — 936 - 747 1124 75? 97 
1963 5223 259? 755o - - 2679 1796 - 1392 795 171 
1964 5o52 6533 56o6 - - 11959 - 2005 1 1 1 C 814 42 

196o és 1964 között a Gorkij tsz évente átlag 306 tonna Iru 
búzát adott az államnak* Kiemelkedő volt az 196ó—eo <?3ztendő, 
aikor 653 t* kenyórg bonát tett az ország asztalára* A kuko-

rica termését mind a tsz-ben hasznosították* Jelentősen emel-
kedett a tsz zöldségtermesztése* A tervek szerint a következő 
években továob növekszik az áru-zöldség termelése* A legna-
gyobb volumenű a G rkij tsz hústermelése* Különösen e hízó-
sertés ós a hizómarha a Jelentős* rónákét területen a növekvő 
tendencia a Jellemző* Tehát a szegvári Gorkij tsz búzát, zöld-
séget, sertés- és szarvasmarha bust termel növekvő mennyiség-
ben az ország és saját tagjai számára* 



- 82 - ' 
* 

A termelés növelésének fontos eszköze a gépesítés. A Gorkij 
termelőszövetkezet gépesítése rohamosan fejlődött, különösen 
1957 évtől, kig a taz-nek 1948 végén egyetlen lova sem volt, 
1964 végén 22 traktorral, 18 szállítóeszközzel, 91 munkagép-
pel, 1 személygépkocsival, 2 teherautóval ós 17 pótkocsival 
rendelkezett. Kiszámították, hogy egy lófógatnap 128 Ft-ba, 
1 normálhdd gópimunka 98 Ft-ba került. 

A gabona betakarítósát 1964 évben loo %-ig gépesítették. 
A kukorica betakarítását 15, a burgonya betakarítását 6o, 
a géppel végezhető vetést loo, a géppel végezhető kapálást 
9o ?5-ig gépi erővel végezték. 

i 

Ezek a számok a paraszti munka átalakulásának mutatói is. 
Nemcsak a termelés növekedett a mezőgazdaság szocialista át-
szervezésével, hanem könnyebb, emberibb lett a paraszti mun-
ka. 

A parasztság életviszonyainak fejlődését az egy főre .jutó 
közösből származó .jövedelem alakulása is mutatja. 

• * 

51 .sz.táblázat. 

M.egységre A munkaegységből Prómi-1 dol; .1 tagra 
Éveikt kifizetve Készpénz- Termé- um tagra jutó évi 

ben szetben jutó megyei 
évi- jövedelem 

— jöv. -
e z e r f o r i n t b a n forintban 

1957 856 581 475 - 12.056 10.542 
1958 882 484 398 2 12.250 lo,o82 
1959 1.2o9 675 .534 4 lo.245 11.692 
196o 2.622 .784 1.858 - 5.138 3,4ol 
1961 3.959 2.075 1.864 48 6.982 9.79o 
1962 2.972 1.62o 1.352 557 8.245 9.947 
1965 6.893 5.376 1.517 .859 13.679 11.959 
1964 7.179 5.92o 1.259 I.058 16.618 13.7o8 
1965 6.173 5.314 859 1.255 2o,152 , 14.586 
X a az adatokat a Megyei Tanács VB. MG. osztálya adta. 
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A tsz tagság közöt ből származó jövedel -t^k alakulása kót . 
fő szakaszra oszttr tó. Az első szakasz 1959 vé éig tartott. 
Ez idő alatt a Gorkij tsz annyira megerősödött, hogy elfogad-
ható lett a parasztság szálára.,A második szakasz a község 
t^jes átszervezésével kezdődött. Az átszervezés utáni első 
évben visszaesett a jövedelem, ujet fokozatosan elérte és két-
szeresen túlhaladta az 196o előtti szinvonalat. A jövedelem 
visszaesésének az a realitása, hogy az átszervezés után kel-
lett bizonyos idő, a ig a t>oz szervezettsége, munkafegyelme 
most már nagyobb gazdasá ban ós aegnövekotíett tagsággá! az 
előző szinvonalat elérte. A különböző ter őcreju kisparcollá-
kat tagositani kellett. Kezdetben magasok voltak a termelési 
költségek. Temószeteo, ho<jr a gazdálkodás gyengeségei első-
sorban a jövedelem csökkenésében jelentkeztek, 

A további nagyon fontos jelenség, ho y 1362 évtől gyorsan nö-
yckcfrflt G tqq t a ^ p r é ^ b ó ^ qstfaxpzó j ö v e d ^ , fiz a je-
lenség az anyagi ösztönzés módszereiből fakadt, 1965 évb n 
csökkent ugyan a pón/,bon, vagy ter észetben kifizetett munka-
é v Bég érték, de tovább növekedett a prémium aránya, A premi-
zálás rendszerével a tsz tagság elégedett, ugyanakkor megfe-
lelt a közös gazdasá érdekeinek is, A pre izélés mint az anya-
gi ösztönzés egy formája jól szolgálta mind a közösség, mind 
az egyéni érdekek összekapcsolását, 

A tagság termelési kedvének fokozására nemcsak a temelés to-
vábbi növelése kónyszeritette a tsz gazdasági és politikai 
vezetését, hanem az e kilépési tör.kvús is. m 1.7 1<X& lején 
jelentkezett. 196o-ban,tömet es átszervezés időjén anuak tuda-
tában irták alá a belépési nyilatkozatot a parasztemberek, 
hogy kót évig nem lehet kilépni. Két év alatt eldöntette, 
hogy tag marad, vagy kilép a tsz-ből, A kót év várakozási idő 
1962 elején járt le. 1962 tavaszán 8o tsz tar, kérte kilépését 
a Gorkij tsz-ből ós 535 kh földet akartak kivinni. A 8o főből 
19 Párttag volt. Hasonló jelenséggel ebben az id ben nemcsak 
öze váron lehetett találkozni, /92/ 

A járási párt— és fcenácssz-rvek segítséget nyújtottak a Gorkij 
tsz vezetőségének, Minden kilépni szándékozó emberrel beszéltek. 
A beszélgetések ereonónyekónt 42 tar visszavonta kilépési száp-
,$$káft ffi azyiftaq z 
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1962 április 7-ón volt a Gorkij tsz közgyűlése, ahol a kilé-
pési kórelmek tárgyalásra kerültek. A közgyűlés igen viharos 
volt és végülis nem járult hozzá a kilépéshez. "Sem földet nem 
adunk cea uv;ou nem engedünk ki.Szükségünk van mindenkire. 
Ha megerősödik a tsz úgyis visszajönnétek. Maradjatok itt a 
gondok idején is " - mondották a közgyűlés felszólalói./93/ 

A kilépési szándók indokolásaként elsősorban azt mondották a 
tagok, hogy nem találják meg számitasáikat a tsz-ben. 
Ez a helyzet uj eszközök ós módszerek alkalmazására késztet-
te a tsz vezetőségét, így születtek meg az anyagi ösztönzés-
nek azok a fomdi. amelyek a termői ós növelésén keresztül 
előbbre vitték mind a közösség, mind az egyes emberek érdeke-
it. 

Az intézkedések hatására a tsz tagok egyre nagyobb anyagi 
biztonságban érezték magukat. Létrejött az a gazdasági bázis, 
amely munkát és megélhetést biztosított tagjainak. 

• 

A Gorkij tsz vajgyoni hel:/zetót az alábbi adatok mutatják#/looo Ft./ 
4 

52.sz.táblázat. 

Közös Tiszta Fenosza 1 dolg loo kh. loo kh. A tsz. 
, , vagyon vagyon tagra szántó— szántó összes 

-tívekt jutó ra jutó ra jutó hitele 
tiszta Fenosza megyei 
vagyon Fenosza 

1959 3.36o 2.1o8 1.565 V? 441 138 x 1.275 
196o I0.099 4,4o9 2.615 9 191 lol 5.69o 
1961 16.796 8.334 5.491 14 325 139 8.338 
1962 19.243 9.778 6.712 16 384 165 8.639 
1963 24.412 12.116 8.12o 2o .4 77 219 lo.825 
1964 27.447 15.4o6 9.179 27 1.112 273 12.235 
1965 .924 15.657 9.551 32 1.398 285 11.3o3 

< 

x s az adatokat a Megyei TanácsVB.MG, , osztálya adta . 
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A tea vagyoni helyzete tovább Javult a teljes átszervezés 
után* A tagság yors növekedése következetében csökkent az 
egy dolgozó tagra Jutó tiezts vagyon, de 3 óv után elérte ós 
meghaladta az 1959-es szinvonalat* 
Az adatokból m .állapith tó, hogy a ÜorfcLi tsz erősödő ; azdacán. 
yoqde}ky,cfrl aẑ -zaj, a ftfltótefrftkQj,, amely eif az ujpoter el^g 
f oly tat • a/ihoz szükségesek* 

A loo kh* szánkóra Jutó Fenosza me.yci átlagát vizsgálva meg-
állapitható, hogy a Gorkij tsz szövetkezeti alapja aagisobb 
színvonalú, gazdus gilag Jóval erösebb mint a aegyei átlag, 

• 

A tsz összes hit-elének növekedése nagyon figyelemreméltó* 
Megitólósca szerint a Gorkij tsz "eladósodása" is azt bizo-
nyltja, hogy időszerű volt a Forradalmi Munkáo-Paroszt Kormány 
1965* XII* 19*-i határozata az árak ós a bérek rendezéséről* 
A taua- és tejtermékek, valamint a gabona felváo rláei árak 
emelése hozzásegíti a Gorkij toa-t is ahhoz, hogy mindeneim-

* 

előtt saját erőből végezze a felhalmozást ós kevesebb hitelre 
legyen szüksége* 

5*/ A Gojrfry t̂ ft ffqftkyff egyket ónek ̂ akulásaft A tsz^zor-

A Gorki.1 tsz vezet ősére na, von hosszú Idő alatt* nok vajúdás 
árán alokult k.,» Az emberek nem szívesen vállaltak vezetői be-
osztást, hiszen sok vesződsóggel ós bajjal Járt* Igaz az 
is, hogy az elnöknek kijelölt, vagy megválasztó t emberek, a 
legtöbbszőr nem rendelkeztek kellő felkészültséggel a vezetői 
tisztség ellátásához* így azután gyakran cserélődtek a Gorkij 
tsz elnökei* Az elnök személyének gyakori változása egyik oko-
zója volt annak, hogy a tsz éveken keresztül alig haladt előbb-, 
re, lytq ól Yffi fr^qt U » ő9rky toj-pefc* 
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A tsz elnökök n ve ás működésük idejét 
I./ Senort János 
2*/ Katona László 
3*/ Kengyel János 
4*/ Boza <ajos 
5./ Rácz József 
6*/ Molnár Balázs 
7./ Bottyán András 
6./ Buza Lajos 
9./ Ternai József 
10./ Kémoth István 
II./ Bozó í'ál 

1948 aszón foglalkozott o tszcs ügyeivel* 
1949 elejét51 1949 nyaráig volt elnck. 
1949 nyarától az év végéig volt elnök. 
195o-bn volt olnök. 
1951 őszéig volt olnök. 
1951 őszétől 1953 márciusig elnök.. 
néhány hónapig volt elnök 1953-ban. 
1933 év végóig iaaét olnök. 
1954-ben volt elnöko a tsz-nek. 
1955-ben volt elnök. 
1956 márciustól elnök. Jelenleg io 6 áll 
a Gorkij tsz ólén. 

A Karácsonyi, majd a ^zverdlov tszebben a Gorkij tsz—el való 
egyesülőéig a következd elnökök voltakt 
1./ Bánfi Mihály 
2./ Bottyán András 
3*/ Puskás József 
4./ Bottyán András 

1948-ban. 
1949-ben. ; 
1949-ben ós 195o nyaráig. 
1950 nyarától a G rkij fcsa-el való egye-
sülésig. /195o.oug.28./ volt a tsz olnöke 

A Gorkij tsz jelenlegi elnöke 1 éves elnök épzö iskolát végzett 
1955/56-ban. Ennek kövefckezetéb* ugy a felkészültsóge, mint 
a vezetési tapasztalata meg van,ahhoz, hogy a tsz-t a tagság 
biz Inából eredményesen vezesse. 

A tsz szervezettsége 03 munkarendje több éven keresztül ala-
kult ki. A Gorkij tsz felépítése megfelelt a ü3z-ek működési 
zabály Z i t á n a k . 

A közgyűlés 13 laaa igaz, tósaect választott. Az i azg tóság a 
közgyűlés döntései alapján irányította a tsz életét. Az elnök 
a közgyűlésnek ée az igazgatóságnak alárendelt. Az igazgatóság 
a különböző gazdasági e.ysé, ek vezetőiből tevődik öesze. ttanek 
követkozetében az irán.yitó ós vez t ő tevékenység konkrét ós 
szakszerű* 
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Ugyancsak a köz yülée választotta meg az i>5 ta^u Ellenörzp 
I-e^ol^i és Szociális Bizottságot. Az Ellenőrző Bizottság a 
tsz anyagi ás pénzgazdálkodását ellenőrizte* Védte a tsz közös 
vagyonát* A fegyelmi Bizottság a tagság nevelésének eszköze* 
A Szociális Bizottság a tsz aagyssáam idős tagjainak ügyeit 
intézte* Segítette > napirenden tart&ni az időé tagság hely-
zetének javitárát* 

A Oorkij monkaczelvezetét az jellemezte, hogy minden gazdasági 
egység élén /növénytermelés, állattenyésztés, konyha- ós gyü-
mölcskert ész et, segédüzemek/ a tsz által fü getlonitefct vezető 
állt* A termelést ők irányitotték* A tsz teyok brigádokat, majd 
ezen bolül műnk- csapatokat alkottak* 

A Gorkij tsz elődjeit az Erdei ós Karácsonyi tszcs-t első-
sorban a párttagok alapították. A tszcs megalakulása után rö-
viddel, a községi pártvezetőség életre hivta a tszco-ben is az 
ónálló pártsa rvezetet* A községi pártszervezetből kiváltak a . 
tszco-be lépett párttagok óe megalakították saját szervezetüket* 
A pártszervezet taglétszáma 1948 ós 1956 között az 5o-7o fő 
között váltakozott. A párttagok a dolgozó tagságnak mintegy fe-
lét, az össztogs, »sk kb. lo-l$ %~át alkották. Ez az arány m e ^ 
felelt a más tszcs-ben lévő állapotnak* 
Általában jellemző, ho-y nemcsak a tsz tagjai, .hanem ezek csa-
ládjagtai is a tsz pártszervezetéhoz tartoztak* 

A pártta^áK létszáma az alábbiak szerint alakult> 
1946-ban 13 tag 1957-ben 13 tag 
1949-ben 52 " 1958-ban 16 * 
195o-ben 74 " 1959-ben 19 • 
1951-ben 74 w *19Go-ban 27 " 
1952-ben 5o • 1961-ben 35 " 
1954-bon 43 • 1962-ben 44 * 
1955-ben 58 " 1963-ban 42 » 
1956-ben 57 w 1964-ben 41 " 
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ítetaMS áttekintetni a párt titkárok névsorát* Bájuk is jel-
lemző, hogy a tsz életének küzdelm i során gyakra n változtak, 
elsősorban 1956 előtt* 

A IfW pftyt titkárok; vp^ta^t 
1./ Sísibók András 195o-1953-ig 
2*/ Bereczki János 1954-ben 
3./ Ct ócsi János 1955-ben 
4*/ Beroczki Ferenc 1956-ben 
5*/ Menyhárt Antal 195?*II*h6tól.Jelenleg is /1965/ 

a pártáiapszervezet titkára* 

A Gzvcrdlov tszcs-ben i. Art titkárok voltakt 
1./ Varró János 1948-49-ben. 
2./ id*Puoká8 József 195o-b«m. 

Isí erve a tsz-ben munkaegységet teljesítő tagok számát lát-
ható, hogy 1956-ig a dolgozó tagság többségét a párttagok 
alkották* Részrehajlás, v%y elfogultság nélkül éli ltom, hogy 
a fofrjj tsz-t m^üeq nondda} 6s frajjaj, ̂ p ^ i " fo-
gyelneaatt párttagok tartották össze* Az 1956-os ellenforroda. 
lom során nagy törést szenvedett a Gorkij tsz pártszervezete. 
is. Ezt a törést a pártszervezet taglétszáma is biternyitolta* 
Az el 1 enforradalom után többen meginogtak és n.m léptek vissza 
a pártba* 

1956. november 4-e után újjászerveződött a Gorkij tsz-ben lé-
vő MSZIIP szervez t is* A pártszervezet tagi ót száma az ellen-
forradalom óta kevesebb. A pártszervező föladata kettőst o,7-
rásati oc?:itséi:ct nvuitani a tsz rfiZ&WfA e regényeinek neve-
léséhez* másrésztt a tsz tagság eogmel* politikai peyclése. 

* 

A pártszervezet politikai cégit6je a gazdaságvezetésnek. Az 
átszervezés, a gazdasági és a politikai megszilárdítás, az 
anyagi ösztönzés módszereinek bevezetésében nagy érdemeket 
szerzett a pártszervezet* Ezt a pártonkívüli tsz tagok is el-
ismerik* Az 1962 tavasz ,n lévő nagy kilépési törekvések során, 
is a pártszervezet, a kommunisták voltak a legjobb agitátorok* 
A kilépni szándékozó társaikat ők győzték meg elsősorban a 
tca-b -n mar cásra* 
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A Gorkij toz-bon 195o-től kezdve mükö ött az if.1ucá :i szft-
Vetsép,. Előbb DIÜZ., majd 1957 után KIdZ. Az ellenforradalom 
előtt kevés fiatal dolf̂ ozott a tsz—b.n, 8 igy kis létszám 
volt az ifjúsági szövetség is* A község teljes átszervezése 
óta a Gorkij tsa-ben lévő KIüZ el pszervezet taglétszáma 2t>-
3o fő között váltakozott* 

Igen aktívan dolgozott a tez-ben a HőtanAcs is* Vezetője éve-
ken keresztül Bogi Fe> encnó* 

A Gorkij tsz politikai óletóbez sorolom a terraelóezÖvetkezotot 
uaúronálfl /segitó/ vállalatok és intézményük munkáját* A tőz-
nek volt és Jelenleg is van patronálóJa* 1956 előtt a Budapesti 
Vörös Október Ruhagyár patronálta és 1957-tői kezdve a Közle-
kedés és Postaügyi Minisztérium* 
Az üzenek patxonál&ea elsősorban politikai Jelentősé, gel birt* 
Közelebb hozták egymáshoz a két nagy termeld osztályt, ápolták, 
erősítették a munkás-paraszt szövetséget* A patronálás egyidős 
a tsz mozgalommal, azzal együtt fejlődött és módosult* Az üze-
mek segítésének és a tsz-hez fűződő politikai kapcsolatának kü-
lönösen nagy Jelentősége volt kezdettől az átszervezésig ter-
jedő időben* Bitkor az átszervezéshez nyújtottak aktiv segítsé-
get* Az átszervezés utón a gazdasági megerősítésből vették ki 
részüket a patronálók* 
A Vörö3 Október Ruhatár is, de különösen a KH5 segítségét 
rendkívül sokra tartotta a trz tagsága és vezetősége* A KEK 
dolgozói aktivan réoztvettok a község szocialista átszervezésé-
ben* Az átszervezés alkalmából }• *k> Azniár 25-én Kossá Istyáfl 
Bfr^yer fafrayifrést tarto'Jf, Q Je^en^etf^ ye a j^zsfa 
^szervesós^t éq S ^ v á T fof W i A KJtM árt 
és Szakszervezeti Bizottságának vezetői és a minisztérium szak-
emberei rendszercsen látogatták ós nayon komoly gazdasági ós 
politikai segítséget nyújtottak a Gorkij tsz számára* 
Megépítettek közöl 3 km hosszú kövesutat a fő közlekedési ut 
és a tsz üzeme ysóge kőzött* Segítettek erőgépeket és szállító 
eszközöket szerezni a tsz srámára* .Elkészítették a majorhelyek, 
latállók, gépszínek tervét* Kijavították a tsz gépelt, alkatré-
szeket szereztek és szállítottak* Politikai yüléseket tartottak* 



Eljöttek a tsz zárszámadásaira* üzemi rendezvény kre hív-
tak meg a tea teákat. Háöiót,zenegépet adtok a tsa KISZ 
szervezetének* Társadalmi nw kát végeztek a tsa irodoházá-
nak építésénél* Látható, hogy ezt a patronálást valóban 
nagyra értékelhette a Gorkij tsz vezetősége és tagsága* A 
patronálás politikai Jelentősé£t az búzta alá, hogy az 
üzemek munkásai ós vezetői mindvégig, ós sokoldalú támogatást 
nyújtottak a paraszti életmód átalakulásához* 
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Szegvár közcé ben végbement forradalmi változás része annak a 
nagy átalakulásnak, amely az országban történt* A 19 évvel ez-
előtt elkezdett munka sikerrel megvalósult* Jelentősége fórra-
dalom al ért fel* Megváltozott a föld birtoklásának ós művelé-
sének régi, évszázados formája. $zzel együtt megváltozott a pa-
rasztság osztályviszony al* 

A mezőgazdaság szocialista átszervezésével lezárult, befejező-
dött a parasztság történetének ujabb szakasza* Hazánk paraszt-
ságának történetét megítélésem sz rlnt bárom főbb szakaszra le-
het osztani* 

Az első szakasz 184tí-al fejeződött be, a Jobbágy rendszer 
megszüntetésével* Ekkor a magyar Jobbágyság föld nélkül sza-
badult fel* A forradalom következetlensége ós bukása miatt a 
porosz-utas fejlődés vette kezdetét a mezőgazdaságban* 

A taúooölk szakasz 1945-el, a földbirtok-reformnál fejeződött 
be* A parasztság főidért folytatolt küzdelme győzelem el ért 
véget. Megszűnt a feudális nagybirtok, helyébe a felosztott 
földekre épülő kleárutermelő parasztságok léptek* Ez a helyzet 
matsában hordta saját ellentmondását* A mag, ar parasztság nem 
a burzsoá forradalom kezéből kapott földet, amely után a kis-
árut emelés hosszú története kezdődhetett,volna, hanem a mun-
kásosztály segítségével Jutott a föld birtokába* 
Ebből következik, hogy a föld kisüzemi művelése nem lehetett 
hosszú életű* Hazánk munkásosztálya a II* világháborút követő 
három esztendőben hatalomra Jutott* Létrejött a proletárdik-
tatúra* Elkezdődött a szocializmus alapjainak lerakása a mező-
gazdaságban is* Ezzel kezdetét vette a felosztott föld össze-
vonásának folyamata* 1945-ben a föld kiosztása szolgálta a hala-
dást, 1948 nyara után pedig a közös gazdaságokba való egyesí-
tése* 
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A parasztság történetének bar,ladik szakasza 1962 évvel zá-
rult le* íikkorra az egész országban befejeződött a aesögaz-
daság szocialista Átszervezése* Ezt a szakaszt a Párt Köz-
ponti Bizottságának 1962* március 28-3o*-i ülése zárta le* 
Uz a nagy győzelem egybeesett a szocializaus alapjainak le-
rakás <val* amelyet az MSZMP* VIII* kongresszusa foglalt ösz-
sze* /1962 november/ 

A forradalmi átalakulás során a föld birtokviszonyai nem 
változtak mug, csak a föld használatának Joga és módja* A 
forradalmi változás az, hogy a föld egyéni használatból cso-
port-használatba került* 

Véleménye* szerint a teljes Átszervezéssel elkezdődött a a zC3-
iMdyoúj, fejlőének ^ ^ sorsfordulója, 
amely e föld tul Jdonvi s,.onyainak yökeres .jogváltozását hoz-
za magával, az z a föld is az össznépi tulajdon színvonalára 
emelkedik* 
A mezőgazdaság szocialista átszervezésével lezárult a M gyar 
Komaunista Párt agrárpolitikájának két szakasza* 

AS 4 0 gyU^-E W W ' l IWrta tartat Ez a szakasz a 
feudalizmus megszüntetésén keresztül a főidnek a parasztság 
kezébe adásával fejetődött bo* 
A második naiv szak cz 194y-tól 1962-ig tartott* amely a m ző-
gazdaság szocialista átszervezésinek te Jes sikerével zárult* 
Az utóbbi nagy szaki szon belül több, egy ástól világosan el-
különíthető kisebb szakaszokat találunk, amelyeket e y-egy 
kiem ikedő fontossá} u párthatározat Jelez* Ezek a szakaszok 
a kővetkezők! -
1945-1548 ö s z ó í k i a mezőgazdaság kisárutermelésnek időszaka* 
Tekintettel arra, hogy e főkérdós a hatalom megszerzése volt, 
igy a földet ki kellett osztani, a parasztsá pt szövetségesnek 
kellett megnyerni* 
ónálló szak -szt kép, a az 1948 öngólól 1953 Juiluoáit terjedő 
idő* Ezalatt elkezdődött a aezőgazdaság szocialista átszerve-
zése és a baloldali hibák uralkodtak el a párt agrárpolitiká-
jában* 
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1 9 ^ .júliusától az löfr-os cll nf rrai,alomig tartó szakasz-
ra az volt a jellemző* hogy a jobboldali hibák uralkodtak 
el. Ezek a hibák az ellenfo jradalom kitörésének egyik oká-
vá lettek. 

A következő időszak 1996 nőve keiéül 1 ibö decccib róL? tar-
tott. Ekkor a főkérdós ismét a visszaszerzett hatalom meg-
szilárdit-ísa® ezért a paraszt-kérdés b is ennek kellett alá-
rendelni. A B32%ozda6ág szocialista átszervezése ne j volt 
fő kórdós ebben a szakaszban. 
A következő azok sz 19S8 uece beregi 1962 cáixcluséig tartott. 
Ezalatt a mezőgazdaság teljes átszervezése a főf eladat a le-
nini önkéntes- óg alapján. A teljee kollektivizálást olymódon 
kellett megoldani® hogy közben a mezőgazdaság termelése és 
árutermelése n® csökkenjen® banán növekedjék. 
Végül a további szakasz 19L2 márciusával kezdődött el. amikor 
a tez-ck gazdasági® politikai megarőaitése® a termelés növe-
lése lett a főfaladat. Hapirendre került az ej^ységes paraszti 
osztály kial kitáoa. 

Az a véleményem® hogy ez a szakasz 1967 decemberig tart® aai-
kőris a tsz-ek irányításának ós „azdálkoéásának uj fejezete 
kezdődik. 
A történelem® az élet igazolta a párt agrárpolitikáj nak he-
lyességét® mert megvalósult a gyakorlatban. 

• 

2./ A 3ze.',vari .iurkl.l tsz t ö r t n é h á n y tanulná ... 

Az egyik fontos tanulság kétségtelenül a türelmes, E^tvőzö 
politikai munka diadala volt. Az önkéntességen® a t.rvónyes-
s%en nyutrvó ós a meggyőzésen alapuló munka zokben az évelő-
ben nemcsak módszer, forma és keret volt® turném egyben a mun-
ka tartalma is. A párt óo az állam politikája testesült jieg . 
ezekben a módszerekben az agrárkérdés különböző szakaszaiban. 

195/6 előtt az eltúlzott politik i koncepciók hatással voltak 
a módszerekre is. A módszerek visszahatottak a politikára 
ós erősítették egyná t. A kárvallottak a tsa-ek ® a dolgozó 
parasztok ós a szociális juh ugye - voltak. 
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A mezőgazdaság átszervezésének fontos tanulsága volt a 
munkásosztály he léniájának érvényesülése* Ezt azért tar-
tom fontodnak hangsúlyozni, mert az utóbbi óvekbtn egyre 
divatosabb § munkásosztály vezetőozerepónek vitatása ós an-
nak ínngsztatása, hojty az atom, a kibernetika leoroz a kában 
elavult, politikai frázissá vált a munkásosztály vezetősze-
repe* Jta:i Így van. A ram kásosztáiy anyagi ós politikai tá-
mogatása ós tevékeny közreműködés© nélkül nera Jött volna lét-
re a szocialista mezőgazdaság* 

A parasztség spontán nea választotta volna ezt az utat* Az 
értelmiség, a kispolgárság, vagy az alkalmazottak ehhez & 
forradalmi átalakuláshoz ne tudtak volna elég segítséget 
nyújtani* A mezőgazdaság átszervezését csakis a munkásosztály 
és pártjának vezetésével lehetett végrehajtani* 

A szegvári Gorkij tsz-nek hosszú évekre nyúlt a v Júdás ide-
je* 1948-től 1956 végéij. , mintegy 8 esztendeig tartóit* Thnek 
oka az akkori politikai élet viszonyaiban ós a termeiész vet-
kezet tagságának összetételében pókerezett* A balra ós Jobbra 
ingadozó politikai vis onyol ral már képet feetettera. A tsz tag-
ság összetétele azért hosszabbította meg a vajúdás idejét, 
mert io esztendőig a tsz fbldtelcn, és a sz gonyporasztok moz-
galma volt* Állandó válsággal küzdött a tsz vezetése is 1956-
ig. A gazdálkodási szakértelem is alacsony színvonalú volt. 
A kevés Jövedelem nem vonzotta a régi, földesparasztokat* 

Gyakran mondjuk, hogy a termelőszövetkezetek megszervezésével 
megterem tettük az egységes paraszti osztály kialakulásának 
alapját* Véleményem sz rint a fcea-ek létrehozása csak részben 
szolgál alapul az egységes paraszti osztály aegteromtéséhez* 
A termelőszövetkezet csak mint keret, csak mint lehetőség Jön 
számításba az egységes paraszti osztály kialakításához* Ez a 
keret* önmagában kevés* Ilire van még szükség az egységes parasz-
ti osztály megteremtéséhez ? 

. * 
Feltétlenül kell, hogy a tsz gazdaságiin,- erős le rven. Ez azért 
fontos, mert a gazdaságilag penge tsz taszit, demoralizál és 
oaembe állítja egymással a tagságot, a tags got és a vezetősé-
get, s ennek következetében állandó viszály k,ellentétek ke-
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lelkesnek. Ezek az állapotok n aa kedvezőek ez egységes parasz-
ti osztály kialakulásához. 

Továbbá a termelésnek olyan módszereit kell alkalmazni® hogy 
a tsz anva-ilar. órdekoltek le. •vonok a term lúsb-n. a 
tsz qfnfr ker?t lonqtarfrjsübffl. Különben a parasztok .elhagyják 
a falut a tsz-el együtt. A tsz otfcbagyácára különösen nagy a 
lehet, őség akkor® ha a mezőgazdaság átszervezése agy beesik az 
ipar gyors fejlődésével® annak muakaerŐolszivó hatásával. 

Xuö is 1 4 az egységes® szocialista paraszt-o ztály kialaku-
lásához, amely alatt eltűnnek a régi, eltérő® vagy éppen nagy 
vagyoni különbségeken nyugvó osztályéllontóoek a parasztság 
egyes rétegei között. Az agrárprolotároktól küzdve a kulákig 
minden paraszti réteg megtalálható a tsz-bon. Előbb az anyagi 
egyenlőséget kell megteremteni a taz-bun, ős csak ezt követő-
en, erre épülve jön létre az emberek egymázközötti egyenlősé-
ge, az osztályé, yenlőoóg. 

Kemcsak a parasztember helyzetónok® hanem s tudatukn k® gon-
dolkodásuknak is meg kell változni ahhoz® hogy majdan egysé-
ges paraszti osztályról beszélhessünk. Ehhez időre van szükség. 
E feltótelek együtthatása követ kez; tében alakul ki az egyoóges® 
szocialista paraszt-osztály. 

További tanulság® hogy Szegvár községben a termelőszövetkezeti 
mozgalom fennállásának 18 éve alatt nen tu.ta megoldani a nők 
s az lT.iuoá;- bevonáBát a pczfrygdagégl telelésbe® 

A nők ós a fiat lok bevonása a tsz termelésébe nem azonos kéi>» 
A fiatalok egy része visszajön a tsz-be amikor a tsz 

anyagi viszonyai számára elfogadhatóak lesznek. Visszajön de 
nem tagként egyenlőre® hanem alkölmazottk ónt hajlandó csak 
a tsz-ben dolgozni. Ez azért van Így® mert a tsz tagság - a 
jelenlegi fizetési® nyugdij és Öregségi rendelkezések végett-
előnytelen a fiutilok számára. Hogy a fiatalok tsz tagként 
vegyenek részt a mezőgazdaság termelésében® ahhoz néhány® ko-
rábban hozott intézkedéseinket® rendeleteket® törvényeket mó-
dosítani kell® vagy .éppen meg kell szüntetni® ne t az élet ré-
gen túlhaladta őket. 
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A nőknek a U rmolésbe való bevonása a Gorkij tsz bm sás-
ként jelentkezik® nint az ifjúságé. 
A nők részvétele a toz tcpaolózbe összefügg o háztáji gaz-
daságok növekvő uzeropévei. Ha korábban a maradi nézetek 
tartották távol a nőket a tsz-től® a!<kor most a háztáji gaz-
daságok töltik be egyre jobban ezt a szerepet. 
Hegkapálni az 1 kh. háztájit® ®e{^emelni a háztartás ez má-
ra a burgonyát® a züleéget® ellátni a gyerekeket® /esetleg 
a nagyszülőket is / gondozni a háztájiban. lévő jószágokat -
Indez a nőknek házhozkötéséfc erodaényeHl. 

A nők bekapcsolása a tsz termelésébe csak a háztáji gazdaságok 
rovjsára történhet. Ne® lehet® nem tudnak a nők két® vagy en-
nél több irányú elfoglaltüd^k egy merre eleget tenni. Ha a 
tsz és a háztáji között választani kell® akkor a jelenlegi 
helyzetben a nők a háztáji gazdae >gban végezendő munkát vá-
lasztják. írre kény szerűinek, urdoaee ia ezt választani® mert 
a háztáji ter ióee® továbbá a tsz-ből kapott természetbeni járan-
dóságok e háztáji állattenyésztésben hasznosulnak. így a nők a 
közös munkában csak a besegítő szerepét tudják a jelenlegi vi-
szonyok között betölteni. A réczcsuüvelée ós a területvállaláa 
elterjedése a tr;z-ben tovább erősíti a nők otthonmaradását. 

Íme néhány tapasztalat® amelyeket a tsz életének tanulmányozá-
sa közben szereztem. A tanul égők arra valók® hogy okuljunk be-
lőlük. Heg yőződóoem, hogy a tsz mozgalom. Altul felhalmozott 
tapasztal tok a Isz-ek további fejlődését szolgálják. 

László Ibolya költőnovel vallom® hogy napjaink tsz-parasztsá-
gára az a jellemző® hogy /9V t "Tervük ezer® 

Dolguk ezer® 
Ők pedig óriások® 
Cselédsorsból & zdajelenbe 
Terelik a világot." 
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A JZf.iV KI GGl-KIJ 

A fejezet célja, hogy rövid nesdasái; történet ót ós elenzóodt 
* ^ ^ l ő ^ u y e ^ e t ^ Vy.tfr frözüobfotsttoiazó jövodeyafr-

nek* Bemutatom, hogy a Gorkij tsz fcags ga a Mezőgazdaság ter-
melési viszonyainak forradalmi. átalakulása során hogyan talál-
ta meg helyét ós létvis onyait* 

A tsz tagság közösből szír azó jövedelmének változását több 
szakaszra lehet osztani* Xgyi 

lrn/ 19AÖ-50 közötti évek, amikor a termelt javak termé-
szetben kerültek kiosztásra a tagok között* 

2./ 1951-56 közötti évek, akkor a tagság mu. kaegysóg 
szerinti részesedésének elve és gyakorlata érvényesült* 

3./ 1957-től kezdődő időszak, amikor a munkaegység mel-
lett, bevezették a tsz tagság anyagi ösztönzésének különböző for-
máit* 

Bck for ál ós na: „yaBfrja VW-fr közölt* 

Ónálló szakaszként kezelem az 19Ó8 őszétől 195o vóvóig ter-
jedő éveket. Ínnak oka, hogy okkor taég a 14«ooo/19*8 XU./lfí. 
kormányrendelet alapján "közösen termelő szövetkezeti csoport 
/III*tlpus/"—ként működött a Gorkij tsz* A termelőszövetkezet 
elődei /Érdo II* ós Karácsonyi F. tszcs*/ elkobzott uri és ku-
lák birtokokon alakultak meg* A taglót szám lo-14 fő volt és 
egy tagra 6-11 kh*föld jutott. 19*10 őszén a tagság közös tevé-
kenysége mindössze abból állt, hogy elvetették az őszi gabonát. 
Mupfcaszerrezet^ t a frösöseq vő, jgott niyika .jellya ztet A tag-
ság nincstelenekből, a korábbi kubikosokból és napszámosokból 
tevődött össze, akik az uradalmakban megszokták a közösen, fe-
gyelmezetten végzett munkát* Minden este megállapodtak a más-
napi munkában* A munka fő szervezője a tagok által megválasz-
tott öomo y 1 János, akit tanfolyamra küldött a MEZIG*, ahol 
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megtanulta.a kialakulóba 1 vő köaöa gazdaság szervezésének 
alapelveit. 

A tszcs-böl 8zér.»azó jövedelemről 1948 őszén még c aki sem 
beszólt. Nem is lett volna mit kiosztani. A tâ s-rxtt a szuk-
sé; :let -k kiolőritósánek Ír ónye. a vágható jövedelem reménye 
öcztöaözte az uszi-aibona űLvetésre. a közös munkára. 

1949 év tavaszán hasonló volt a holyz t. Az emberek dolgoztak® 
bevonták családtagjaikat is a növényápolásba* Bíztak az őszben® 
hogy a betakarítás után majd lesz mit kiosztani. Az ily módon 
végzett munkára z is sarkalta a tagságot® hogy 1949 tavaszán 
kevés munkaalkalom kínálkozott a nincstelen ember k számára. 

A végzett rnur ka elszámolását elég kezdetlegesen oldották meg. 
"Kaplainentóvel jag-estek tel egy-egy munkaegységet® aaelynek 
vczotésóvel el-el aradiak - irta a csoportról egy korabeli 
jelentós. /95/ A tcacs-b n védett munka dijazán-gn jellemző 
volt® hogy n 1949 tavaszán 17-en vettek sajét erőből 21 bárányt® 
ezeket felnevelték® az Ősz folyamé® természetben a te- ok közwtt 
kiosztották... Általában a te ok részesedése természeten lett 
kiat ya... Kukoricát lo-15 <j-ás tételekben vittek ki® csak 41 íj-
át tartalékoltuk® amely a cnoport jószágainak ellátására nem 
volt elegendő. Malacot is osztottak szét® igy a tagok fejenként 
egy-egy 11 kg-os mai cot kaptak." /96/ 
nA csoport t gjai ebben a gazdasági évben /1948-49 / jó egyet-
értésben dolgoztak® ellentét nea mrült fel közöttük... 
^vöntetüen il.v vélekedtek, ho. y a megtepaolt javakat szét-
oszthatják ós az üzemi alapra nem sokat goldoltak." /97/ 
Látható® hogy a jövedelem többségét a tagok személyi rzüksógle-
tónek kielégítésére fordították® a termelési alapok bővítését 
elhanyagolták. 

1949 elején 17 tag vett részt a közös munkában és év végére 
már 56-ra növekedett a taglétszám® amelyből 32 párttag. 
A tagság gyors növekedésének okát egyrésztt Somogyi János 
agilis szervező tevékenysége® másrésztt a na yon szűkös mun-
ka lehetőségek magyarázzák. Megemlítem® hOi^ 1948-49 évben az 
EKB-on belüli atmoszférához hozzátartozott a tezcs-be való be-
lépés. Ez a magyarázata annak® hogy a kát tszcs-ben lévő 33 
tagból 52 párttag. 
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A tagság gyorsan növekedett 1949 olső felében óo ez nagy 
gondot okozott a jövedelem elosztásban az év vágón, Éppen . 
ezért a tszcs zárezáaadása már viharos hangulatban zajlott. 
Kevés volt a föld. A végzett munka el számol árát nem vezet tók 
pontosan. Gyönge tonnást tudtak betakarítani® s Így az ówógi 
osztáskor a kevés ter óot sok felé kellett osztani. "1949 de-
ce bor 3 ér decen btr 6 között négyszer kellett összehívni a 
tagságot. A régi tagok rosszul viszonyultak az uj tagsághoz." 
/98/ Az okmányok jól érzékeltetik a sok gonddal küzdő gazdaság 
gyermekbetegségeit ós növekvő belső ígrengeségeit. 

Az ogy főre eső forintra átszámított évi személyes jövedelem 
az alábbi képet mutattat 

53.sz.tábiázat. 

ílvekt Tszcs nevet így tagra jutó évi 
jövedelem /» 

1949 Erdei M. 1.375 
Karácsonyi F. 1.777 

1950 Krdei M. 3.37o 
Karácsonyi F. 2.19o 

Látható® hogy az egy tagra jutó közösből származó személyi 
jövedelem renckivül alacsony színvonalú, drthető® hogy a 
zárszámadás rossz közhangulatban zajlott le. 

2./ A tszcs tagoár. közösbél származó személyi .lovodclnánck 
elemzésu. /1948-5o/ 

Az előző oldalak tartalmát figyelembe véve az alábbiakat álla-
píthatjuk megi 

a./ 1948 őszén jövedelem nélkül dolgoztak a tszcs tagjai. 
A ter ieiós—sztönzők szerepét két tényező alkottat egyrészt 
a következő gazdasági évtől várható jövedelem reménye. másrészt 
okkor saég nagy szerepet játszott a politikai lelkesedós® az ;-gj 
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b*/ A közös gozd&oágból ozár .azó személyi jövedelmet eloő-

oorbon ternész^tbeni fon ábau osztották szót* így; bárányt, 
aalocot, kukoricát, amelyeknek ér.ókófc pénzben is kifejezték* 
?sfcát p'-Bi ártákeoiuvték a közösen végzett ounka vértemókót, 
h nem alakvál oztatás nélkül, temó8Z»tes mértékadóé ghe* szá-
molva /fcg.db*/ osztották ki a t* ok között* 

c*/ A köz gazdaságban végzett t bori munka teitékonyBá-
át kezdetben nem, vagy csak keveébó vették figyelőmbe* Az ele-
ven aunkn hatékonysá>.,át az együttdolgozás biztosította* ISunfca-
nonaa és nai ka< ység sz&iitás ekkor még n«a volt* Jövedelem-
tervezóüt sem vó estek* A teljesített t napban fejezték ki, 
est tartották szá on* Az egy nsp alatt végzett munka diját esek 
az év v; ;én tudták aeghatérssni e termés ós a ledolgozott ou-ka-
napok ismerete alapján* 

d*/ A tsz ál. al terr.lt anyotji javak elosztAsa elsősorban 
a aseciélvea .IwVi-deletag" tern.dt ki és kevésbé a köz e vagyon 
/alapok/ képnézőre* A teljesített munkanap érték.>t a torti:se-
redmony ek határozták meg* A ledolgozott munkán pókra elosztot-
ták a megtermelt termékek többségét /levonva belőle a vetőma-
got, a közös állatállomány takar nyét stb/ és ennek ©egfel lő-
m részesedtek a leinti ént)rn résztvervök* Képletben ez igy fejez-
hető ki* 

Kiosztható temékBímnyiség /kg/ ^ . ̂  
- s 1 munkán pra jutó ter ík* 

Ledolgozott munlttinapok 
A toace alaps ahályát 195o nyarán fogadta el a tagság z év 
augusztucáb a oz Krdei ós Karúceonyi toacu-ók egyeditek és az 
egyesített tssae-ót 1951 tavaszán oesóga zéasá i ter oloszdvet-
késetté nyilvánították* /ciorkij Tsz*/ izek 0 dátinok e- yben & 
közös gazdasággá válás megszllérdul^eát le jelezték, és 1951 , 
tavassátél s tsz-ekre kötelező gazdálkodást kellett folytatni* 
A tsz tagság kö. ős gazdaaágból i zárciasó BZ atélyl jövedelmének\ 
legfőbb nórcéjóül ettél k zdve a aunk egységet alkalmazták* 
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A tsz tarcác munkac, ysótt szerinti rérzoeudéemek feülööóae 
váltQzása &P 

Ezekben az években a közös gazdaságban végzett cun ka számon-
tartásának ós a személyi jövedelemi eloszt sánok szinte kizá-
rólagos eszköze a munkae* orr.óu:. 
A munkaerőén oLvan köz*:nzdaaái-d. tote> órla. amely a .aezőrazda-
sá/d. teiraolöszóvotkezetekb n vá. zett m m ka elszámolások és a 
személyi .lövődéinek elosztásának eszközéül szolgál « termelőerők 
4s a terme les »tnc3ony fokán. Munlsaegy ;ben fejezték kl a tag-
ság; termelő tevékeny cégét ós o tsz-ből származó személyi jövedel-
mét. A tsz ta jok jövedelmének nagyságát egyrészt a teljesített 
munkaegység ek sz na® másrészt az ogy mur kaegységre jutó termék-
mennyiség és pénzösszeg határozta meg. 

A tsz-ckfe *n alkalmazott munkaegység—elszámolási rendszer szov-
Met eredt.tu. Tőlük vettük át® saját tapasztalataink a tsz-ek 
létrehozásakor ntaa voltak. Az elmúlt 1? esztendőben a munka így-
cóg szerinti kiszámolás lényeges fejlődést® én változáson ment 
keresztül. Kialakultok azok a formák és módszerek® amelyek 
messzemenően figyelembe vették a magyar parasztság történeté-
nek ós pszichikai világának sajátosság it. / ivszázados küzdel-
mek a földért® a magántulajdonhoz való ragaszkodás mély yo-
kerel® történelmi csalódások a föld fel nem osztása miatt® a 
föld nem került naoionalizálásra a proletárforradalcm győzelme 
után 8tb./ 

Eseti "tág Wntsuhj át 0 Bzyn^ .a javede} m m^kae^yeá^^z^ 
rinti elosztásának for ált. történeti ós közgazdáéi körülmé-
nye it. 
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A tagság Gorkij toz-ből származó jövedelműnek nagyságát és 
anyagi formáit az alábbi táblázat autatjat 

54.sz.táblázat. 

Kifizetett Mttnkaegys«-ból részesedós 3t4 Egy dolg. 
őö3Z*m. gys. '4-oo tagra jutó 
— érték Készpénzben Ternószetbt® aránya jövedelem 

" 11 ••• It 
E z e r f o r i n t b a n 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1951 292 129 163 44«56 2.807 
1952 13o 82 V 48 63t37 2.826 
1953 459 210 249 46i54 7.913 
1954 362 98 264 27»73 9.726 
1955 547 139 4o8 25i75 7.7o4 
1956 727 275 452 38t62 8.o77 

A tsz-ből származó személyi jövedelem nagyságát vizsgálva min-
denekelőtt az tűnik fel® hogy a kiosztásra kerülő fogyasztási* 
alap alacsony volumenű. Csak 1935-ben haladta rag a félmillió 
forintot. Ebből látható® hogy a tsz kezdetleg s kis gazdaság® 
tag. $ inak c áma tiz éven keresztül 5o ós 72 f6 köztt váltako-
zott. A tsz-ből nagyon alacsony személyi jövedelem szár. ázott 
1949 és 1932 között. Az egy főre gső jövedelem nem értei el 
az évi 3.000 ;L»ofc. Különösen kevés volt a tsz-tagsng közösből 
származó jövedelmének volumene 1952 évben. Ha az 1951 óvbon ki-
fizetett össz s munkaegység értékét loo %-nak veszem, akkor ez 
1952 évbin 44 %-ra esett vissza. 

A tagság sz mélyi jövedelme csökkenésének oka a rossz termésű 
esztendőkben és a kötelező beszolgáltatásban keresendő. A tsz-
ből száraazó anyagi javak ezekben az években csak a kiegészítő 
.jövedelem szer pét töltötték be. Kevés parnsztcsaIádnak volt 
3zegvér községben a megélhetés forrása a tsz-ből szerzett jövő-
delem. A tsz-hez tartozni® az innót kapott jöv >delesből élni® 
családot nevelni® - nagyon nehéz volt. Ezokre az évekre az a 
jellemző® hagy a tsz-tugság más jövedelem után is nézett. Ennek 
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leggyakoribb módja, tngy a felnövő családtagokat az i rba 
küldték dolgozni, vagy az, hogy a családfő otthagyta a ts&-t, 
másutt keresett rnimk t ée a tsa-bn a feleség dolgozott. A 
tsz-ből számozó alacsony Jövedelem nem vonzotta, ellenkező-
leg! taszította az 0 .bereket, Az anyagi helyzet meghatározta 
a tagság politikai és morális hangulatát. 

Lényegesen megnüvokedett a tsz-ből származó személyes Jövő-
delem 1953 évtől kezdve, ionok oka, hogy az MüP. *0B, 1953 • 
Junius 2?-2ö.-i ülésén felülvizsgálta agrárpolitikáját, fel-
ismerte a par szfcpolitlkában elkövetett súlyos hibákat óe 
módosításokat hajtott végre, /99/ Csökkentették /600 mill.FU-
tal/ az adóhátralékokat és a beszolgáltatás elmulasztáséból 
származó büntetéseket. Több évre rögzítették a beszolgáltatá-
éi kötelezettséget, /Korábban minden évben változtatták, / Re-
dukálták o földrendezést. Ezekkel az intézkedésekkel növelték 
a parasztság és a tor olöszövetkezetek termelési biztonságát, 

A hozott intézkedésekre rendkívül nagy szükség volt, mert a 
kötelező teraényb.szolgáltatás rendszere oly-annyira merev 
ós szélsőséges ezekben az években, hogy az Jelentősen hozzájá-
rult az 1953-as kormányválsághoz, a kor Aqyprogram módosításá-
hoz , Nem véletlen, hogy Nagy Imre a politikáját a parasztság-
ra, elsősorban az egyénileg dolgozó x>araeztnágra alapozta, 

A Gorkij tsz tagságának a közös gazdaságból származó személyes 
Jövedelmének két fő formája.volti egyrészt a pénz, másrészt a 
torm k -k tem .-ezetes alakja, 1951 évtől munkásság szerinti 
részesedést alkalmazták, amelyet pénzben ós tenószetbun fi-
zettek ki a tagoknak, A mérhetőség és az összehasonlíthatóság 
miatt, a kiosztott termékek értékét pénzben /ösez-munkae^ység 
értékben/ is kifejeztók, 

A tsz tagság közösből származó személyes Jövedelme anyagi foiw 
máj nak vizsgálatánál rendkívül fontosnak tartom annak megállj*, 
pitácát, hogy - az 1952-es évet kivéve - a namkaegycógérték 
természetben kifizetett részaránya mindig meghaladta a tm«ág 
.jövedelmének öo %-6t. 1952 óvben arányaiban Jelentősen me*?-
növekedett a tsz tagság pénzbeni Jövedelme / 63t37/» A Jelen-
ség oka egyrészt a rossz termés, másrészt, iogy 1952-ben szél-
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oőségéeea radikális volt a tem nyek begyűjt, ós o. Különösen 
ebben az évben érvény esült a "padlás oöprö ctós", ai oly azt 
jelentette® hogy a tss-ek ós a parasztgazdaságok terményeit 
gyakran az utolsó szénig bo kellett szolgáltatni® s igy a 
Gorkij tsz tagságának személyes jövedelme elsősorban pénzben 
jelentkezett. 

A tsz tagsága ginéin nacvon rrj-aszkodott jövedelmének tenné-
s^ctbep tprtfriö frízeiéihez, /íz a l örekvós nemcsak a Gorkij 
tsa-ro volt jellemző. / Az 54*oz. táblázatból láthatjik, hogy 
a tsz tagság személyi jövedelmének természetbeni részaránya 
1955-ben volt a legmagasabb® elérte a 75 %-ot. 

A munkaegység természetben történő fizetéséhez azért ragasz-
kodott a tsz tagság® nert a korábbi életviszonyai ós a tár-
sadalmi termelésben betöltött szerepe során megszokta. bo,^ 
mpnkáj nafr ffed^nyét, a ap. -fra toppék ben aéyje, Ezekben az 
években arra a kérdésre® hogy Mennyit keresett a tsz-ben?" 
- nem pénzben fejezték ki magukat a paraszteraberck® hanem fel-
sorolták a trz-ból kapott tormókek mcnnyieógét* 

De nemcsak a mult® a jelenük is arra ösztönözte a tsz tagokat® 
hogy a felosztásra kerülő anyagi javakat ne pénzben® hanem 
természetben követel jók. Arra tőrek ötek® hogy a murikat: oó^ 
értékben a termékféleségek minél nagyobb hányada szerepeljen. 
A tagok kőzött természetben került klosztásrai buza® kukorica® 
répa® szalma® burgonya® kukorica-szár® gyümölcsfélék® pálinka® 
bor® naponta bizonyos zöldségfélék® tej® stb. iónzben része-
sedtek az iparinövónyek és az értékesítésre k rült állatok stb. 
után kiosztásra kerülő összegből. A t xroelfc anyagi javak ter-
mészetben történő kiosztáséhoz továbbá azért is ragaszkodtak a. 
tagok® mert a ̂ ermónyek t háztáj} (^dacáf.pkbap haszifroitpi ták. 
Jószágot /sertést, czarvasoisrhAt® baromfit, stb./ neveltek® 
amelyeket egyrószt saját háztartásukban éltek fel® másrészt a 
pi. con órtók . sitették. Ilymódon a háztáji jószágtartsbun hasz-
nosultak a ts- -bon termelt termékeik® a családtagok /feleség® 
gyermekek® nagyszülők/ munkaereje® növelve ezzel a megélhetésük 
anyagi alapját* 
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A f ent i eken kivil ösztönzően hatott a ter» éssiotbtai r é s z e -
sedésre a közön á l l a t t enyész tés gyengesége/a szenes- és szó— 
lat takarwny j e l en tős részé t ki tudták osztani / a t s z áru-
temelé ének alcsony foka /& t a z-nek s a j á t érték es i t és re a l i g 
volt módja/ és az un iverzá l i s texraelósi struktura i s . /Minden 
lényeges növényféleséget termeltek*/ 

A munkae<ység/f ő leg pónzbeni/értéke nagyon kevés ösztönzést 
tartalmazott a közösgazdaságban végzendő mutkáru* Ösztönzést 
elsősorban a munkaegység j e l en tős te r «6sz tbeni részaránya 
adott ezekben az években* 

Milyen tényezők hatottak a munkaegység értékének nugyBégárat 

A toz-ben kialakult >unkac; vsór értékét elsősorban a kötelező 
beszolgáltatás rendszere liotározta A mezőgazdasági ter-
mékek többségére vonatkozó kötelező beszolgáltatás rendszere 

ra a föld után előirt teraétaaennyisóget. 1952 évben Szegvár 
kössétek az alábbi buadasi kötelezettsó ei voltak* /loo/ 

* 

Megnevezést 
Tervel Ö irányzat Teljesitós eljeeités 

Megnevezést /q/ /q/ /%/ 

Kenyérgabona 13t5o8 14,842 111.5 
Takarmánygabona 2.474 l.o58 41.5 
Tengeri 1.566 7o7 44.o 
Szállautakar.iány 876 524 36.0 
Burgonya 658 49 7.o 

A beszolgáltat ei előirányzatból csak a kenyérgabona tervet 
teljositették a község lakói és a termelőszövetkezetek* A 
terv végrehajtásából a Gorkij tsz-nek is rószt kellett vállal-
ni földje nagyságának mértékében* Felosztásra /közös és szemé-
lyi szukáét ele .yCkz'o/ csak a bcrzoliáltatáson felüli tem íknonr vi-
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A tsz és t<gjai abban voltak érdekeltek, hogy letagadják 
vz állam előtt a ternett termékek monylségót, aert annál 
többet tudtok kiosztani. A kötelező beszolgáltatás tervelő-
irányzatai évről-évre taelkedfcek. A tsz temónybeadási köte-
lezettsége - a tényleges mérőszámokon kivül - ne t agyszer azon 
múlott, hogy a járási tanács kény szerit ő hatására, a helyi 
közigazg táo tisztviselője mennyit irt elő. finnek következté-
ben időnk hit korrupció is előfordult. A búzatermést ne tud-
ták sem a tsz., seni az egyéni termelők letagadni, mert az ál-
lam tulajdonában lévő coéplőgó pkhez kirendelt ellenőrök biz-
tosították a gabona gyors beszállítását az állami magtárakba. 

A tsz-ből származó miukac? vsér: .jövedelem alakulM át befolyá-
solta az állam árpolitikái, . Különöse alacsonyak voltak a be-
uaolgált tási árok. 1956 évben a buza kőtelező beszolgált táei 
ára uétem-'.ásónként 60 rt.v a bizotfcsertés kilógmamonkónti ára 
5.4o Ft., a bor_literenk;nti érni.80 Ft., a tojás darabonkénti 
ára o.38 Ft volt. " A begyűjtési árak messze elmaradtak az ér-
téktől, a termelési költségektől" /lol/ Ilyen árak mellett 
alacsony maradt a tsz tagság jövedelme. A tsz tagok elvesztet-
ték termelési kedvüket, a toz álló- és forgóalapjain k felhal-
mozása rendkívül vontatottan haladt, fitsacsak a tsz tagság mu: ka-
egyBégszerinti részesedése maradt alacsony színvonalon, hanem 
a tsz teruelő-szközeinek fejlesztése is. A községi tanács Mező-
gazdasági Állandó Bizottságának ülésén Samu Pál a tsz ertésze-
ti csoport vezető igy kesereg, "egy-egy kismotor, a ely nóh ay 
holdas kertészet öntözéséhez megfelel 18-2o ezer rt^-ba kerül. 
Ezt nem tudjuk megvenni;1 /lo2./ i y ilyen kismotorért a tsz-nek 
több mint 33o q búzát kellett az államnak eladni, vagy 37 q hí-
zott sertést, Az államnak ós a tsz-nek ez a szimblzózisa azt je-
lentette, hogy az állam az árpolitika révén elvonta a tsz jö-
vedelemnek tekintélyes részét, lassítva ezzel a tsz ós tagjainak 
anyagi megerősödését. 

Befolyásolta a tsz tunsáK munkaegység .jövedel ét az is. hor.v 
összegének friszámitásakor a mar, dók- Ivet alkalmazták. Ezt azt 
jelentette, hO;y a tsz bruttó termeléséből levonták az állami 
ós egyéb tartó csoki t, az adót, a vetőmagot, takarmányt stb. 
ós ami maradt csak azt lehetett a teljesített munkze.ysóguijá-
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nyábon szétosztani. Képi tben igy fejezhető k i t 

mar dt érték /Ft/ 
•••• » 1 m.egysóg értéke. 
Öc sz •munkaecy sóg 

A mar dók elvet raint szárai tá i nódszcrt nem lehet teljesen 
elitélni. Az alacsony munkaegységjövedelera oka eloőoorban 
a tea kicvolumenü bruttótermelése volt. A levonások ós tar-
tozások után kevés volt az a jövodeleratömeg, amelyet a tagság 
személyes jövedelmére leh tett fordítani. A személyes jövedel-
mek óe a jövedelam&z rzési biztonság lényegesen kedvezőbb volt 
a bérből ós fizetésből élők között.ezért a parasztemberek min-
den alkalnat egragadtak a tsz.f a falu elhagyására. Erre biz-
tatták a fel® vő családtagjaikat is. *z 1951-től meginduló, 
majd egyre gyorsabbá váló iparosítás és iparfejlesztés mind 
több lehetőséget biztosított a testen kívüli elhelyezkedéshez, 
így a Gorkij tsz is állandó munkaerő-hiánnyal küzdött. Gondj 1 
évről-évre újratermelődtek, állandósultak, gazdasági fejlődése 
vontatóttá vált. 

A munkaegység mint a tsz-b m végzett munka számbavételének ós 
díjazásának formája hosszú éveken keresztül betöltői te felada-
tát, azonban mint forma megmerevedett, nem egészült ki uj ele-
mekkel, sőt agy idő után mér nem tartalmazott keliő ösztönzést 
a y e r n ^ é ^ yopqtypY serkentette a tsz-tagjait a 
több és gondosabb mui kára, csak a munkaegység számának növelé-
sében voltak érdekeltek, nem ösztönzött a családtagok termeiésí-
be való bevonására, lökésszerű - nem egyenletbe- jövedelm t 
biztosított a tagoknak. A jövedelem elvált a végzett munkától, 
utólag derült ki, hogy mennyi jut egy munkaegységre. A tsz csak 
megtervezte a tagság jövedelmet, de biztosítani nsn tudta. 

4./ A tsz tarkáz: közösből szárijazó a. ~ ,élyj jövedelmiek alaku-
lása 19'/? és 1965 óv között. 

Ezt az időszakot - mintegy 8 évet - két szakaszra lehet oszta-
ni! egyrészt 1957-től 1961-ig, másreszt az 1963-től kezdődő 
szakaszra. Az első szakaszt az jellemezte, hogy az 1956-os el-
lenforradalom tanulságai álapján az USZMP, továbbfejl sztette 
agrárpolitikáját és az 1957 nyarán m jgjelent Agrárpolitikai Té-
zisek már reálisan számoltak a mezőgazdaságban kialakult h e l y -
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zettel és a pej? sztság viszonyaival. Megmerevedett 8 tsaléle-
tek /Pl.. "hf Juvul a parcsztoág agyagi helyzete, n m lép 
be a tsz-be" •/ részben, vagy teljesen feloldást nyertek, Meg-
szűnt a kötelező beszolgáltatás rendszere, helyébe az állami 
felvásárlás lépett. Emelkedett a Gorkij tsz tagságának közös-
ből szér aazó személyi Jövedelme. A tsz népszerűsége -ha lassan 
is -, de növekedett.- Tovább fejlődött a tsz gazdálkodása, vele 
együtt a tagság közösből származó Jövedel ének formái uj ele-
mekkel gazdagodtak. 

A második szakaszra /1963-65 óv között/ a mezőgazdaság teljes 
átszervezése utáni évek esnek, amikor a tsz megerősödött, ki-
bontakoztak a tsz uj vonásai, egyben a Gorkij tsz uj problé-
mái is Ji.cikkeztek. Ebien a szakaszban a tsz tagság anyagi ér-
dekeltségének rendszere is alkalmazásra került. 

.'pkintquk áp a tsz ta^á, ; kö , >s fpzdaafrjból. qzAy a ^ g g y é ^ 
Jövedelmének na •valtát ás for Alt. Ezt az alábbi táblázat szem-
lélt etit 

* 

Kifizetett A aamkaegycóg része- 3*4 Egy dolgozó 
0ssz.rn.egy- seöós looo tí-ban %-os, tagra Jutó 1 sóg.looo ÍU 1 orá- évi Jövedelem 

pón .ben ter iszetben nya ft. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1957 856 381 475 45*55 12,056 
1958 882 484 398 55*46 12,250 
1959 1.2o9 675 534 56t44 lo,245 
1960 2,622 784 1.838 30*70 5.138 
1961 3.939 2,o75 1,864 53*47 . 6,922 
1962 2,972 l,62o 1.352 55*45 8,245 
1963 6,893 5.376 1.517 78t22 13,679 
1964 7.179 5,92o 1.259 62tl8 16,618 
1965 6,173 5.314 859 86.14 2o,152 
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A Gorkij tsz tagságának jövedelmét bemutató táblázat több 
fontos Következtetés levonására alkalmas* Az Iső a.iely szm-
betunik, hogy * kifizetett öesmunka egy eog jövedelem tömege 
növekedett* A visszaesés 1962-ben óc 1965-ben a gyengébb ter-
més következel ében törtónt. az e/ iv d̂ lr.ozó ta.ya j tó éves 

vedelem nv> .vs icában a teljes átszervezés utáni 196o-61-62 
években történt visszaesés* kani oka, a taglétszám ugrál*-?— 
szerű mec?K.v -ködösében keresendő* Egyik évről a másikrr több 
mint 4oo fővel nőtt a tagság és ezzel nem tudott lépést tar-
tani a termelés növekedése* ütanok következtében csökkent az 
1 dolgozó tagra jutó évi jövedelem. A teljes átszervezést kö-
vető 3 óv utón ismét emelkedett a tagság jövedelme, 19G5-b«n 
már öulh 1 dta az 195C évi színvonalat* A jövedelem számai egy 
erősödő gazdaság által nyújtott biztos megélhetést mutatják* 

A tsz iwvedelm.;nuk pódz.óü természetbeni crszftevol Ifi 
fontos tanulságokat nyújtottak* 1949-től 1957-ig a tc* tagság 
jövedelmének természetbeni aránya mindég magasabb volt a pénz-
ben! részesedésnél* A tagság évi jövedelmének,több mint $o 

JR százalékát c természetbeni részesedés alkotta* 

1956-től kezdve azt láthatjuk, hogy A96o évet kivéve/ a ter-
mészetbeni részesedés a zzeaélyez jövedelemnek keveei bb mint 
fele, továbbá, hogy a pénzben! r^zocedéa növekvő, a termész b-
beni részeg. d i százaléka csökkenő tendenciája, mgannylra. hogy 
1964 és 65 óvten jövedelem 2o százalékát seaa érte el* A tenden-
cia okát több tényező magyarázza* . :vióc-i.i a tsz vezetősége, 
a közös gazdaságiban igyekezett hasznosítani a term Ivényeket* 
Erre ösztönözte őket a közös állat állomány növekedése-* A ve-
zetőség számításokat végzett, hogy a háztáji guzdunágok jó-
ezágállományához mennyi takar; i nyra van szükség, ós a szük-
eógteleken felüli részt igyekezett © toz-b » tartani* 
Mftsrérzti az átszervezés után stabilizálódtak és fejlődtek 
a tsz tagok háztáji gazdaságai* A munk egység • a %-os müve-
lésből szárm. zo természetbeni részesedés fedezte. a fejlődő 

háztáji gazdaságok terrnéksziikgégletét * iíarreadszory ha időn-
kénti visszaesésekkel is, de növekedett a tsz brutttó terme-
lése óo ennek következeiében a csükk a.; :.;:.!/;k rnö olt növekvp 
töm,'ffi teimékmemyisép, vp^t, így például i 1957 évben 856,000 f w , 
öoszmunkaígysóg t fizetett a tsz, melyből 55 % volt a termé-
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szetbeni részarány. Bz ©z összeg megfelelt 47o.ooo forint-
nak. 1964 évben a 7.179.000 forint.összmunkaegysógből 18 %. 
a természetbeni arány, amely l,292*ooo Ft értéket jelentett* 
Tebát 1964-ben 1957 évhez viszonyítva háromszorosra növeke-
dett a tagság munkaegységjövedelmének természetbeni aránya, 
a %-os arány viszont 55-ről 18 %-ra csökkent. Látható, hogy 
a Gorkij tsz-ben a tagság munkakedvének növelését azzal ol-
dották meg. hot y a iauakae :ység jövedelem természetbeni rész-
aranyát abszolút számokban évről-évre nevelték. Az 1965^8 
évben a természetben történő.osztás részaránya az összmunka-
egysóg 14 %-ára esett vissza. Ennek az volt az oka, hogy 1965-
ben jelentős vizkár érte a tsz-t, közel másfélezer kh.-at nem 
tudtak egész évben hasznosítani. így természetes, hogy a tagok 
természetbeni részesedése is csökkent, és növekedett a munka-
egységjövedelem pónzaránya* 

A mezörazdasáK teljes átszervezése után, /noha a korábbi évek-
hez képest j^orsult a tsz fejlődése, mégis/ uj gondok. u.1 
ellentmondások jelentkeztek, másrészt korábbi ellentmondások 
élesebben jelentkeztek ós vártak megoldásra a Gorkij tsz-ben 
Melyek voltak ezek? 

- be-
196o végén.fejeződött a község., mezőgazdaságának teljes át-
szervezése. A tsz tagsága 444 fővel növekedett. Azonban a 
lerenunkakópesebb emberek és a fiatalok na?cy többsége már a 
korábbi években otthagyták a falut.elhelyezkedtek a társadalmi 
termelés különböző területein. A község mezőgazdasági népessé-
ge elöregedett, s igy az átszervezés során többsé ében idős 
parasztemberek léptek be a tsz-be rendes, vagy pártoló tagként. 
Hiába emelkedett a tsz taglótszáma 900 fölé, a napi termelő-
munkában csak mintegy 4oo e ber vett részt. A tsz földterülete 
meghaladta a 4.000 kh-at. Egy dolgozó tagra átlag lo kh. föld 
jutott, figyelembe véve a tsz termelőeszközeinek alacsony szín-
vonalát, valai int a külterjes gazdálkodását - a föld sok voltT 
a munkabiró tagsáí: viszont kevés és többségük örep;, 
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Hövelte a tsz gondjait, hogy 196o ós 1962 k zöfct - 1999 
évhez viszonyítva lényegesen, mintegy $o százalókra esett 
vissza a műnk egység ért éke* A mu; kaerőhelyzet ós a ter elós 
szükségleteinek összehangolása ezekben az években nagy gondot 
jelentett a tsz gazdasági ós politikai vezetésének* 

Ebből a kényszerhelyzetből kivezető utat k llett keresni. 
Milyen megoldást választott a tsz vezetősége? 
Mindenekelőtt növelték a tsz farkiét* Munkaképes emberek 
hiányában ez látszott a legkézenfekvőbb megoldásnak. Állami 
hitel segitsógóvel universál traktorokat vásároltak, amelyek 
munkagépek után—kapcsolásával több termelő uüveletet végez-
tek* Ezzel valamelyest enyhült a tsz munkaerőhiánya. Növeke-
dett e termelésre fordított holtraunka aránya. 

További megoldásnak választották, hogy megemelték a nunka-
ft-ységér^kep bej^ a -̂rtiiészetb-n történő réqzenodóst.Hz 
az oka annak, hogy 19Go évben 7o százalókra emelkedett a uun-
tac^sé.-: természetben fiz, tett rászánva* Ez nagy ösztönzést 
jelentett a tfruelósben való ró zvételre. Intenzivebb lett az 
elwen és holtraunka hasznosulása a termelésben, mert az enbe-
rek szorgalmasabban dolgoztak és jobb n kihasználták a gépe-
ket is* A tsz tagok - jobban mint ed< ig - bevonták csalódta -

.iaikatt is a közös teimelóebe* Gaz«iaoágtÖrténetileg ez azért 
jelentős, mert az értóktemelésben ne csak a tsz-tajok, hanem 
a tsz-hez nep tartozó emberek /családtagok/ is róeztvettek,. 
Elkezdődött az a folyamat, hogy a tsz - idegen - munkaerőt io 
alkalmazott. íiunkaadóvá fozd-tt válni a tsz /noha ebben az öoz-
szefüggésb n/ tagjain keresztül. 

További me^ldtoak a bérmunkások" alkalmazását választották^ 
Ezeket a "bármi* ; ásókat" alkalmazottaknak nevezte a tsz tagság. 
A'unkák nyveseknek*/ Napi szóhasználatban is Így beszélnek ró-
luk, de nem tévesztendők össze az adminisztrációs, irodai mun-
kakört n dolgozó alkalmazottakkal* Ezeket az embereket.fizi-
kai munkát végző - termelő-alkalmazottaknak nevezhet jpft. 

Kik voltak ezek az alkalmazottak? Mindenekelőtt szak iával 
rendelt ző emberek /kovács, bognár, asztalos, villanyszerelő, 
lakatos/ és olyan szakmunkások /traktoros, gépkocsivezető/, 
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akikeü gépekre lehetett ültetni* Továbbá fiatalok, akiket 
a szállító eszköz kön, a konyhákértészetben, az állatte-
nyésztésben ós az ópitŐ bri ádbon foglalkoztattak* Ezek az 
emberek nem léptek be a tsz—bf, b nem az álla 1 gazdaságokban 
rendszeresített nunkanor. ók szerint dolgoztuk ós h vi fize-
tést kaptak a tsz—tői* 

A termelőalkalmazottak bevonása nagy Jelentőséggel birt a tsz 
tena lésób n, mert lén* -;:esen ősökként, a munkaerőhiány* De ami 
ennél is fontosabb, hogy olyan szakképzett munkaerőt topott a 
tsz*, akik meg tudták oldani a növekvő technika intenzivebb 
kihasználását* Rendkívül fontos volt az is, hogy ezek az erabe* 
rek mindennap mo, .jelentek a munkahelyen* s igy a munkaerő fel-
használását Jobban meg. lehetett tervezni, a terhelést folya a-
tosabbá lehetett tenni* A tsz tag-ok átlag 15o-2oo napot dolgoz-
tak évente a közös gazdaságban, az alkalmazottak 28o-3oo napot* 
Köztük *állmi g? zdaoé i rendet H lehetett tartani* Az is na-
gyon lényeges, hoty a termelő-alkalmazottakkal elkezdődött a fl-

vj.csfraváncior}áqa a tE«f-b?l 

13íA évben már rninte^ 80 term«lö-alkalmazottat foglalkoztatott 
a tsz* Az is előfordult, hogy egyes tsz tagok kiléptek a tagok 
soraiból és alkaliaazottk nt maradtak a tsz-ben dolgozni* /Lásd 
a 35, sz* táblázat 1965 évre vonatkozó adatait!/.Tagsági vi-
szonyukat feles(.róltók alkalmazotti minősé ;el * Miért csak al-
kalmazottként voltak hajlandók dolgozni ezek az emberek, miért 
nem léptek be tojoak? 

Az vlk le -főbb ok a havonkmtl biztos .lövcdelea.ai,elvben a 
termelö-elkalmazottak részesültek* Ezek a főleg fiatalokból 
álló alkalmazottak nem rendelkeztek -;>ás Jövedelemmel, mint 
amit a tsz-töl kaptak* Ehhez viszont havonta ragaszkodtak* 
Másként ne vállaltak munkát a tsz-ben* A tsz gazdasági ós po-
litikai vezetése kényszerhelyzetben voltf vagy biztosítják ha-
vonként a teljesítménybért az alkalmazottaknak, vagy nem tud-
ják a gazdaság termelési feladatait elvégezni, a gépeket a 
tarmelóeben felhasználni, 9 ennek következető ben tovább romlik 
a gazdaság Jövedelmezősége* 
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'fpváőbi kpspejúurzó ok. a paraszti GZIK járulék alactvony-
ti; -a. Ismert, hogy « t B Z tagsés nyugdijának, coaládi pótlé-
kának, betegst élyánek, sfcb. dss eg© lényegesen alacsonyabb 
mint a bérből ós fizetősből élőké. Bgy ipari mun.ás. havi 
nyugdija átlag 600.-1, mig egy tsz ny gdijas 26o.-ft. nyug-
dijat kapott. A bőrből ós fizetésből ólö dolgozók kettő, a 
tsz-tag három gyermek után kapott családi pótlékot. A nyugdij 
korhatár az iparbon férfiaknál 6c , nőknél $5 v, a tsz tagok-
nál 65, illetve Go év. Ezeket az alacsony SZU jut tatátokat a 
földdel neta rendelkező e? berek nem vállalták. Kern is lehetett 
őket erre kényszeríteni. A tsz-be földdel belépő emberek vi-
szont azzal voltak kénytelenek megelégedni, amit a .törvény ós 
az ország anyagi ereje biztosítani tudott számukra. Nem igy 
az alkalmazottak, ök mint a tsz alkuim,szettel, az úgynevezett 
ipari SS2X járulékokban részesültek, omely lényegesen kedve-
zőbb volt ^zámukr . 

Ezek az okok játszottak közre, ahogy a Gorkij tsz-ben a ter-
racl5-al kaim ázottak rendszere kialakult. Ezzel a jelenségei 
nem csak a Gorkij tsz-ben lőhetett találkozni, hanem mánutt 
is. /I03/ 

A tsz termel ő-<ilkalmezo ttok rendszerének kialakulása érdekes 
kis érő jelensége © tsz mozgalom fejlődésének, bb n tipikus 
példs a sze ;véri Gorkij tsz ir. A mozí^loni p obiémái - mint 
csepbun a ten, ,ar- jelentkeztek a Gorkij toz-ban. Összetett 
közgazdasági és társadalmi okok követkéz etében alakult igy a 
tsz von ár»a és taszítása az emberekre. 

Az uj termelési viszonyok kialakulóí;a ós megszilárdulása nem 
ment végbe zökk nők ós nehézségek nélkül a mezőgazdaságban 
ser;. Az uj mindig és mindenütt küzdelem árán született. Nem 
volt ez másként a mezőgazdaságban sem. Ennek következtében 
& föld közös meg üvelósónek fo mája nem lehetett - ás nem is 
volt - azonnal vonzó a parasztság szá jára. Ennek vetületeként 
jelentkezett a legtehetősebb munkaerő sorsabb elvárnál , 
faluról az átn^ivuzáa évei alatt ;s a tsz tagság; élői-áradás*. 
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A gazdapá ilag megerősödő tsz mozgalom növekvő vonzása, 
valamint az uj követelményektől elmaradó viszonyok között -
alakult ki a termeló-alkalmazottak rendszere* A tsz ne i ron-
delkezett munkaerővel, m^rt a munkabíró ember ek -iár korábban 
Ahngyták a falut* Mi volt ennek ez oka? 

A leglényegesebb ok, hogy alacsonyabb a Jövedelem a tsa-ben, 
Pint az iparban. A második ötéves tervben /196o-65 között/ 

a tervidoszrJc elejétől fogva mintegy 4oo ooo munkaerő -
főleg fiatal és Javakorabeli munkaerő - lueuu el a ujezogazda-
ságból*** A normálisnál nagyobb városba özömlósnek - a városi 
életmód világszerte tapasztalt ktségtelenül nagy vonzása mel-
lett - elsősorban anva^i okai van; ak* Mindenekelőtt oz, hogy 
a mezőgazdaság szövetkezeti szektorában lényegesen alacsonyabb 
a k .-reoet, mint azonos Jellegű ipari munkában* A2 alacsony ke-
reseti viszonyok mellett legalább ilyen baj, togy ez még na^ 
gron bizonytalan lc*w /lo4/ 

A tsz évente egyszer, vagy kétszer tudort tagjainak Jövedel-
met fizetni ós a rauntoe ység értéke óvról-óvre nagyon eltérő 
volt* 

Gondot Jelentett az is, hogy a tsz nem tudta a tagság egész 
évi foglalkoztatását megoldási, 5 ez elsősorban 0 par szt ü -
J u s á r a gyakorolt tas2itó hatást* 

További Indok volt, hogy H a középkorú férfiak Jelentős ré-
sze - a kereseti okok m llett - azért ment el a szövetkezet-
ből a gyárakba, tért öreg koréra biztonságosabb helyzetben 
akarja tuuui ma át és családját, mint a Jelenlegi feleannyi^ 
vagy még alacsonyabb szövetkezeti nyugdij mellett* Hosszabb 
távon n«o 1 hefc ideális állapot az, hogy a paraszté ber, aki 
az átszervezés előtt hagyta ott a földet, ós az iparban tiz 
évet ledolg zofcfct nyu díjasként öt ówel fiatal bb korban 
5oo-6oo forinttal töebet kap, mint a termelőszövetkezetben 
megöregedett nyugdíjba vonult szövetkezeti gazda* « Ao5/ 
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Lényeges szerepe volt a parasztéi berek faluból történő 
elvándorlásának, hoiy u mezőgazdaság átszervezése egybe-
esett az ipar oxtenziv fejlődósévei, munkaerő elszívó ha-
tásával. CBonfXád megye sajátos helyzete, hogy a. 62 kzoóg 
5 ^yorEan iparosodó városok körül helyezkedik el. így a 
munkaerő elvándorlása nagyon cio yorcult. 

Elevenen ólt a tárondelo ib m a paraszti élet és munkaviszo-
nyok lenézése, ós ez is távozásra ösztönözte a legtehetősebb 
munkaerőt, elsős rbon a fiatalokat. "Ne legyón paraszt" t mond-
ták a szülők és más pályára küldték felnövő gyermekeiket. 

A mezőgazdaság an keletkezett nagyarányú munkaerőhiány vi-
szonyai között rendkívül nagy jelentőség el birt a fizikai 
ilkalm, zottak megjelenő se, mert velük a faluról korábban el-
vándorolt fiat- 1. Bzakkónzoút munkai.vő visszaáramlásának fo-
lyamata vette kezdetét. Ez a jövő szempontjából rendk vül fon-
tos tényező. 

A tsz vezetősége is sziveaen foglalkoztatta a ter ieló-alkal-
mazottakat , mert kivés volt a szakképzett munkaerő, mert nem 
kellett részükre háztáji földet adni, mert biztosabban szállít-
hattak munkaj kru mint a tagokéra, mert az alkalra zottakkal 
özeiben neo kellett a vezetés demokratikus elemeit alkuim zni. 

A ter ielö-alkalioa. obtak foglalkoztatásának több pozi lv vonása 
mellett néhány év alatt nyilvánvalóvá vált, hogy az ülk;Oiaazot-
tak ilyen módon történő foglalkoztatása uj ellenfcaondúook for-
rása lett a Gorkij tsz-ben. Ezekkel az ellentmondásokkal másutt 
is találkozni. /lofc/ ",M,yn ".1 "Ijicntiaondónok keltik , ek o t 
ben? 

a./ Az alkalmazó tak havonta fix ús rendszeres fiz.Lóft 
k alak, amelyet nem néztek jó szemmel a tsz t,gok. Az alkal-
mazottak jövedelme nem fügött a tsz termelésének eredményétől, 
mint a tagságó. A földjüket a tsz-be vitt tagok /tulajdonosok/ 
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Jövedelme bizonytalanabb 6a kevesebb volt, mint az alkal-
mazottaké, továbbá, hogy Jövedelmű et sea kapták meg rend-
szeresen, csak az óv végén* 

i ' . 

b./ Az alkalmazóttak többsége egész évben dolgozott, 
mig a tagság Jelentős része csak tavasztól őszig* Az alkal-
mazottak minden olyan munkakört igyekeztek bt ölteni /szállí-
tás, gépműhely, állattenyésztés / ahol egész évben tudtak 
dolgozni* 

c*/ A tsz vezetősége Jobban tudott támaszkodni uz alkal-
mazottak munkájára, mint a tsz ta,jókéra* A terhelő-alkalma-
zottak biztos pontjává lettek a tsz termelésének, a gépek 
termelésében és szállításban való alkalmazás nak* Hasonló hely-
zet alakult kl az állattenyésztésben is* 

d*/ A tsz tagok és a ter elő-alkaioazottak között gazda-
alkalmazott viszony keletkezett* "Te ne.szólj bele, te csak 
alkalmazott vagy" - mondták a tsz tagok* 

A tagok és a termelő-alkalmazottak közötti ellentéteket nem 
kell eltúlozni, mert a tsz tagok megértették, hogy a közösből 
származó személye» Jövedelmük e<y része az alkalmazottak által 
előállított többlcttemókbol származik* látták, hogy " alkal-
mazottaik" azt a technikát hozzák mozgásba, amely a termelést 
könny abbé és eredinunycsebbé teszi* Tehát, amikor el eneztók 
az alkalmazottak "kiváltságait? e.gyben érzékelni tdták cz eb-
ből származó egyéni hasznot is* Bizonyos elégtételt Jelentett 
számukra, bOíy ők /iaint tsz tagok / beleszólhattak a tsz ügye-
ibe, mig az alkalmazottak ne * A háztáji föld J Itatásban is 
előnyt élveztek az alkalmazottakkal szemben* 

Mégis , ezek az uj ellent-ondások gyakran vezettek a tsz—ta-
gok ós az alkal ázottak között kisebb-nagyobb nézetoltórések-
hez* Kis bb feszültség keletkezett akkor, ha az alkalmazottak 
a tsz tagok családja közül kerültek ki. Mzzd együtt látni 
kell azt is, hogy a fizikai alkalmazottak rendszere a tsz von-
zásának növekedését mutatJa$ azt, hogy a tsz már képes biztos 
persp .ktivat nyujta i.raind tagjaina;c, mind a szakmával rendel-
kező alkalmazottaknak* 
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Az Ipari és nezögazdaaági jövedelmek közötti korábbi lé-
nyeges különbségek csökkeni kezdtek. A Gorkij tcz egyre 

tt8 - ' 

inkább munkaerő elszívó hatást gyakorolt a szegvári Ken-
der.jy rra is. Néhány évvel ezelőtt a kendergyári munkást 
a tsz—cl ijesztgetve serkentették jobb munkára, most a tsz-
el fenyegetőzik a kendergyári munkás, ha nem cmíílik fel óra-
bérét. A szegvári kenőorgyár 19&5 ávb n munkáshiánnyal 
dolgozott. /lo7/ 

Láth tó, hogy a tsz alkalmazottak oegj lenése több uj ellent-
mondást szült a tsz-ben, de egyben előreaufcató tendenciákat 
is jelentett. Ezzel együ t hangsúly zni akarom, hogy a tsz 
tagsági viszony czilárdiuására a tsz vezetősége mindég nagy 
gondot fordított. I indenütt ezóvátették azt a gondolatot, 
hogy felül kell vizsgálni ós tovább kell fejleszteni azt a 
gazdasági és társadalmi konstrukciót, amely bon előnyös-bb 
tsz—cn kívülinek a tsz-ben dolgozni mint a tagnak. 

5./ A tsz tauió-: tar-, lód érdekeltségének növelése 1962- és 
1965 év között. 

A gépesítés fejlesztése, a munkaegység természetbeni részará-
nyának növelése, valamint a ter lő-olkolmazottak foglalkoz-
tatásán kivül Í tsz tu xá termelési érdekeltsé yénok megvaló-
sítása volt az az eszköz, amellyel a tsz vezetősége enyhíteni 
jftvokezett a HffiTí'™ ** •nYtTí 

A község mezőgazdaságának teljes átszervezése után röviddal 
láthatóvá vált, hoiy a tagság a korábbi jövedele részesedésé-
nek formáját tovább kell fejleszteni, máis megoldásokat kell 
keresni, mert a taglétszám nagyon m -növekedett ugyan, de a 
ta^k közül a tem 1 >sben kevos n V -ttck ré^zt. Nemcsak a sa-
ját helyzetük kényszeritet e a vezetőcéget az uj módszerek, 
keresésére, hanem a más vidékekről érkező pozitiv hirek is. 
A párt és állami szervek is biztatták a tsz vezetését oly n 
módszerek slkal;iazáDára, ai elyek segítségével a tsz tagság ter-
melési érdekelt só, ót növelni leh t. 
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196o évben a 6)8 tsz teából 493» 1964-ben a 942 ösoztagból 
567-en vették ki részüket a közös munkából, iízen a helyze-
ten feltétlenül változtatni kellett. Xényezeritő körül ány 
volt az ist hogy az átszervezés után 196o és 1962 között 
csökkent a közös gazdaságból származó személyi jövedelem. 
Lásd 56.sz.táblázatóíJ Tehát a Gorkij tsz-ben több kénysze-
rítő ok következettben került sor o tsz tagoár. ter oléal 
érdekeltsónónyk növelésére. Hozzátehetem, bocy az u.1 módszer .k 
bevezetése na,.cyon ftehóz volt. A tsz vezetősége ós a párttag-
ság egyreeze is ellenezte az uj eljárások alkalmazását. Hosszú 
és ismétlődő viták voltak az igazgatósági és a pártvezetősógi 
üléseken a munka uj dij sás-formáiról. 

A tsz-ben végzett term 16 munka nmnkaegységbm történő nyil-
vántartása és díjazása ;aár nem tartalmazott elégséges ösz-
tönzést a közös t zdaság termelésében való részvételhez. HJ 
módszerek kellettek, amely kkel a tnz tagságát érdekelté tud-
ták tenni a termelésben. A község mezögazdas génak teljes át-
szervezése szétfeszítette azokat e régi formákat, amelyek kö-
zött a tsz tagok addig dolgoztak. A teljes átszervezéssel uj 
viszonyok keletkeztek, amelyek uj ter elézszervezósi módszere-
ket követeltek, vagy legalábbis a korábbi eljárások továbbfej-
lesztését. 

Végül is a vitákban az élet, a termelés növelésének követel-
ményei győztek a konzervatizcius felett. Az u.1 eszközt a tsz 
tcu-aár terueljési érdekesé.?ónok gövelépobcn találták ner. 

Hogyan lehet a tsz tagok anyagi érdekeltségének követelményeit 
megfogalmazni? "Az envari érfol^tcór: olyan k z^ zd cá i kate-
rória. ómelv sert; n Ö l ^ .st .-vakorol a ter , l isb n rősztv^ 
emberekre a minél nsuc/flbh fogyasztási alapot létrehozó teym?lé-
kenv ós hatéftmv munka végzésében," / W 

A napi szóhasználatban gyakran oz nos érteleeben használják az 
aj 1Vár;i érdek 1 isó* és az agyagi ösztönzés fogalmát, holott a 
két fogalom közé nem lehet • gyt nlóségi Jelet tenni. " Az anva^ 
érdekeltség ilnt ta naimat k 11 felfognunk, amely indenkor 
a temelés ép a nzüksé lot kapCPOlctáaaK közv titó.le. a« 
anyai* ösztönzés a forma o*.r tét tölti be. a elv 
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toraéez tben. vagy az árukate?;óriák feihaoznáiásával,"/10Q/ 

• mezőgazdaság teljes átszervezése után különösen s ápolni 
kellett ezzel a közgazd-ísági kategóriával, ha ter elészö-
vetkjCqctfj. moz^^at , ér ,ê crt ̂  a k o y W fpr,adtatni a pa-

L* de ezt követelt e az ország pezöi azddsárl ter-
történő ellátása is* Tehát ffaf-

varúnt indokolták a tsz tn/csAr 
?ltaé .ének me; valósítását. Ezt a követ élményt ér-

tette meg a Gorkij tsz gazdasági és politikai vezetése ami-
kor - viták után - az anyagi érdekeltség ós ösztönzés elve 
és gyakorlat mellett foglalt állást* 

Az anyagi érdekeltség akkor tölti be a termelést ösztönző 
szertpót, ha a tez tagság koli ektiv ós sz mólyi érdekeltré-
gét egyaránt me valósítja* Minél al ,coonyabb a gépesítettség 
foka, ciinól nagyobb az élőmunka felhasználása a termeiéiben, 
annál na.yobb s z ü k s é g „an az emberek fizikai erejére, szor-
galmára ós munkavégző kedvére* 

Az anyagi érdekeltség elvének és gyakorlatának me valósításá-
hoz az szükséges, ho y e< :vréi ztt a tez elegendő Ji vedeleíamel 
rendelkszék ,/hogy a tagak egyáltalán érdemesnek tartsák a 
munka felvételét/, másr.sztt bo;y olyan legyen as anyagi Ja-
vak elosztásának módja, amely Jobb munkára* nagyobb termelési 
eredmények elérésére serkenti a tagokat* 

Hogyan tudott ezeknek a követni , ,nv ;knek a Gorkij tsz ve-
zetősége megfelel ni, Milyen ösztönzési forriákat alkalmazott? 
A tsz vezetőségét a következő célok vezérelték! a./ minél 
több embert bevonni a közös munkába, b/ a termelésben részt-
vevőket ösztönözni mind a mennyiségi, mind a m nüoégi munk re, 
c/ növelni a tsz brutt ó termelését, d/ fokozni az áruterme-
lést* Ezeket a célokat a következő ösztönzési formákkal érték 
el* 

A vózett munka elszámolásának al sípjául mee jharyták a iunk 
sére rendsz rét* Ez az elszá olási focma ismert a tugok, az 
uzeme -yeóí vez tők és a brigádveztúk között is* A munkae( ysé— 
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get az SM, élsal Jóváhagyott normatívák alapján szá llták, 
amely nagyságánál fogva is egyre több ösztönző elemeket tar-
talmazott, 

jp,^ | „ * 

Alkalmazták a - ..zeu iivel ásUffl»< a kukoricát az össatemée 
harmadáért adták ki megművelésre* fok vita volt arról, boígr 
ez a forma visszalépést Jelent a korábbi évekhez képest. 
Kétségtelen ho^y a rószes^üvelós visszalépés a közösen vég-
zett termeléssel aze ibon, azonban nem a forma az elsődleges, 
hanem az, hogy a forma Jó szolgálja e célt, vagy sem. Meg-
állapítható, ho^ oz a módoz r is hozzájárult e tagok terme-
lésbe történő bevonásához ós Jól szolgálta a termeléstnövelő 
célokat, Megjegyz hogy a rész sníivelós nem honosodott meg 
a tez-bn, 

Széleskörű alkalmazást nyert a lypkn-^néa • az elért teime-
W Bpá^ék9S yfoz-pedop, *ut a formát a 
tagság is megkedvelte és azért is hasznos volt, mert ösztönöz-
te a tagságot a minőséig ounkára,Bevezették a százalékos része-
sedést a növénytermesztésben, a konyhakerté szetben, a gyümölcs-
termeszt ében sőt az állattenyésztésben is, 

1962 évben a terven feláll termés százalékos gósgeceflóoét ter-
v ztók bovezetni, azonban lemondtak erről, mert a tagság lehe-
tő legkisebbre igyok zett a tervet leszorítani, A fold minősé-
gétől függően a legkülönbözőbb terveket követelték, mindenki 
csak a legjobb földeken akart dolgozni, A közgyűlésen nagy 
vita kerekedett erről ós ne is tudott a vez tőség a tagsággal 
megállapodni. Jppen ezórt elvetették a terven felüli részesedés 
módszerét. 

Az össztermésből« az ös- abevótelból való számolókor rÓBsesedAg 

flflmr, W M fi talKfrfr Sa^k na^on egyszerű az 
elszámo áua és vitákat sem okozott, A tagok m gkapták a művelés 
után Járó munka ^sór.et. olusz a bruttó termé;.? vara bevét rfl 
2o é—át. A tagság a tsz bru-ttó termeléséből egyrészt térné-
szotben, másrészt pénzben részesedett. Természetben kapták meg 
százalékos részesedésüket a növénytermelők, pénzben a konyha-
kerté esetben és a gyümölcstemelésben dolgozók, K módszer követ-
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keztében érdekelté vált a termelésben mind az egyén, ?rind 
& brigád. A közösség1 ós az egyéni érdekek Jól párosultak 
ebben az érdekeltségi formában. Ez az ösztönzési saódszur a-
zért is Jó volt, mert a bri; édok közötti muKkaversenyt is 
elősegítette. 

Ezek után foglaljuk össze a százalékos részes, dós rendszerének 
előnyeit. 

ösztönzö hatása azzal magyarázható, hogy a művelésért és 
betakarításért kapott részesedés értéke nagyobb volt, mintha 
ugyanezt a munkát munkaegyoó baa számolják el. 

TulaJdonképp m ez már garantált Jövedelmet Jelentett, aert a 
tagok mindenképpen megka ták százalékos részesedésüket,.attól 
fü getlenül. hogy a gazdaság milyen eredményeket ért el. 

Kedvelt a termékből való százalékos részesedés azért is. mert 
/kenyér ós takarmány/ gabonához Juttatta a tagokat, amit akár. 
a szabadpiacon, akár a háztáji gazdaságaikban hasznosíthattak. 

E forma ösztönző hatására a tagok gondosabban művelték a föl-
det. mert érdekeltek voltak a többtermeiéeben. 

Könnyítette a vezetés mu káját is, aert nem kellett a növény-
ápolást naponta megszervezni ós ellenőrizi. iSmt gondosan el-
végezték a brigádvezetők ós maguk a tagok. 

A munkaegység * a százalékos részesodós rendezésének számos 
előnye mellett hamarosan kiderült néhány ellent tondása is. 
így pl»t a/ kereseti aránytalanságokhoz vezetett a tsz tagjai 
között, b/ nehezítette a munkaerő átcsoportosítását más, nem 
százalékos rendszerben végzett tercelő munkára, c/ előfordult, 
hogy ellenezték a gépi laüvelést, a vegyszeres (gyomirtást, mert 
ez ounkaegyoégccökkentŐ hatással volt. 

Azt is Jelzem, hO£y a százalékos részesedés rendszere n-m tet-
szett ninden embernek a tsz-ben. A bruttó termelésből része-
sedést kértek a traktorosok, a szállítók és a fogntoook is. 
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mondván, hogy ők szántottak, fogasoltak, vetettek, szállítot-
tak, Készt kértek a konyhakertóezet és a gyümölcstermelés 
bevételéből zetorosok, a teherautó sofőrjei ós a rakodók is, 
A termelő brigádok nem voltak hajlandók osztozkodni a szállí-
tókkal, KbbŐl nézeteltérések keletkeztek, A tsz vezetősége 
ezt ez ellentétet agy oldotta fel, hogy premizálta a szántást 
ós a szállítást végző eabereket, A prémiumot az elszállított 
termés /áru/ mennyisége után fizették* árómiuraot fizettek az 
állattenyésztésben, a Javítóműhelyben és az épitő brigádban 
dolgozóknak Is, A kifizetett prémium összege ávről-óvre nö-
vekedett ós 1964-ben meghaladta az egymillió forintot,/Láod» 
az 56, sz, táblázatot,/ 

Az eddig leirt ösztönzési for ákon kivül 1963 évtől kezdve 
alkalmazták a Gorkij tsz-ben a Liimkaa-ységelőlĉ g flootésót is. 
Minden megdolgozott és a brigádvezető által igazolt munkae y-
sóg után havonta lo forint munkaegységeiőleget fizettek, Bz 
azzal az előnnyel Járt, hogy a tagok érdekel tó váltak munka-
egységük mzé fiának növelésében. Hasznosnak tartották azért is, 
mert rendszeresén pénzhez Jutott a tagság. Ez különösen a fia-
talok ezé ára volt fontos, de az idős bb tsz tagoltnak is ked-
vezett t Ahogy a munkaegység • százalékos részesedés a minősé-
gi, ugy a készpénzfizetési előleg módszere a mennyiségi munká-
ra ösztönözte a tagságot. 

Az előleg nyújtáshoz az kellett, hogy a tsz állandó pénzbevé-
tellel rendelkezzen, innék feltétele viszont az árutermelés 
növelése volt. 

Az anyagi érdekeltség és ösztönzés különböző módszereinek be-
vezetése nagy Jelentőség el birt a Gorkij szövetkezetben* nö-
vekedő ,t a tagság termelési kedve, a közös munkában gyre 
többen vettek részt, bevonták családtagjaikat is a termelésbe. 
Memcsak gazdaságilag, fasnew politikailag is nagyon Jelentősek 
voltak a fenti intézkedések* elfogadottabb lett a szövetkezet 
a tagság részére, a parasztemberek mind Jobban megtalálták szá-
mításaikat ós /ha lassan is / emelkedett életszínvonaluk, A tsz 
vezetőcége megtalálta azokat az ösztönzőket, a elyok révén a 
parasztság otthonosabban érette maját a szövetkezetben. 
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6./ ' »orici.i t,Qg ta>:r . : a n a k J ö v e d e l e m f o r r á s a i . 

A szövetkezet gazdasági történetének áttekintéséhez figye-
lembe kellett vennem a mezőgazdaságban folyó termei m sajá-
tosságait . A tsz reazüál ko < iAsá l. tenne lésének ós .j.,vgdelBá-
nek alakulását több tényező ervüttesm határozta meft.Prgnintf 
a/ a termelőerők színvonala, b/ a talaj termőképessége, c/ az 
állam gazdaságpolitikája, d/ a termények és termékek árszín-
vonala, «/ természeti tényezők* domborzati, éghajlati,csapadók 
viszonyok, öntözési lehetőségek, f/ ut- ós szállítási viszonyok, 
g/ értékesítési lehetőségek ós a piactól való távolság, h/ & 
tagság összetétele ós területegységre jutó munkaerő száma, 
i/ a termelés szerkezete, j/ a gazdaság álló- és forgóeszkö-
zökkel való ellátottsága, k/ a vezetés színvonalé, 1/ ős ide 
sorolhatjuk a t&í;ság anyagi érdekeltségét is. Ezek a tényezők 
határozzák meg / ez a Jövőben is igy lesz/ a tsz és vele eeyütt 
a tagság jöiedeliének nagyságát, 

A fentiek megállapítása azért fontos, mert a sok kompon na 
következtében évről-évre különböző nagyságú munkaügy sógórté-
ket osztottak a Gorkij tez-ben. îppen ezért a kifizetett munkae 
egysóg ez első években, valamint az 196b és 62 közötti időben 
nem fedezte a munkaerő újratermelési költségeit. A t^z tagok 
Jövedelme 1963 évtől megközelítette az ipari dolgozók munkabé-
rének nagyságát, s ezzel lényegesen csökkeni a au ás- és pa-
raszt jövedelmek közötti feszültség. tsz a gazdaság megerősö-
désének ós a különböző termelési ágak /gabonatermelés, állat-
tenyésztés, zö J doég termesztés / kialakulásénak következtében 
most iár elfogadható ós növekvő életszínvonalat tudott n- ujtani 
tagjainak. 

A Gorkid tsz tagságának .iüvdcla főleg két. -.vápással összefüg-
gő fr>rrásfr4 szgp^ot,!, Az e^fk a ̂ ö^sg^dagégb^, a másikj.. 
háztáöi r^dasA^kból szármázd .jövedelem volt. A kö^s 
ból az alábbi .jövedelemforrások Bzáym ztakt A q^ka^ycép; volt a 
tsz tagság Jövedelminek fő forrása. A munkaegység értékét egy-
részt pénzben, m aróezt természetben kepták a tsz tagjai. 
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Közösgazdaságból a Asmasó jövedelem na yságát, valamint m 
egy tagra jutó övi jövedelmi pénzben ós természetbeni résza-
rányát az 56. ss. táblázat mutatja* 

További közösből szármaaó jövedelemforrás a za,;al6hos műve-
lésből. wmví í) :>rmiuiai>>i fakadó rósz sedóa voltai ind a száza-
lékos részesedési, mind a prémiumként kapott értéket pénzben, 
vagy tcruoez jboen kapták a 

íizáiiiOtúevő jövedelemforrást jelentett a földdel rendelkező 
tagok szá lára a közös gazdaságba vitt föld után .jéró földjá-
radék. a föld használati dija. A közgyűlés aranykoronánként 
Ö kg. búzát / vagy a buza piaci árát / szavazott meg földjá-
radékra. Kataszteri holdunk nt legfeljebb 16 aranykoronáig 
fizet ek földjáradékot, azon felül mm • A földjáradék fize-
tésének történetéhez tartozik, bOiy a oorfcij tsz-ben 195^-ig 
nem fizettek földjáradékot, noh« a t n csszrvek erre többször 
felhívták a tsz vezetőségének figyelmét. Ez azért történhe-
tett igy, mert a tsz tagság között az átszervezés előtt több-
ségben voltak a földnólkMi és a kevés földdel rendelkező 
emberek, akik a közgyűlésen leszav zták a földjáradék fizeté-
sét • A földnélküliek ig zoágtalaonak tartották, hogy "gazdaura-
móknak" földjáradékot fizessenek. "Ki is csak mankónk után 
részes ülünk**- mondották a földnélküli tagok ós elv tették a 
földjáradék fizetését, /llo/ 

De könnyen hagyta & tsz vezetősége is a földjáradék fizetését, 
mert gyakran nem is volt miből. 1959-tél kezdve azonban rend-
szosreaeu fizettek földjáradékot a "fel de s-t, (p knak" • A párt-
szerveit és s tsz igazgatóság gondot fordított errcj elsősor-
ban politikai okokból..A földjáradékot közösből származó jöve-
delemként száioltúk el. 

'ehát 8 o nunka .vsérr. a százai )kos részesedés, a Mrémlnmffi 
a föl diáradák / a föld h sználati dija/ alkották a tsz tagság 
közösből származó jövedelmének forrásait. Természetes, hogy 
mm minden tag részesedett a források mindegyikéből. Munkaegy-
séget minden dolgozó tag kapott, földjáradékot csak a földit** 



lajdonoeolr, préeiiuüiban csak azok részesüllek, akik a ter-
melésbe elfoglalt helyüknél fogva nem kaphattak százalé-
kos rószec- d st. A tagság Jelentés része munkaegységet, 
földjáradékot és százalékos részesedést, vagy prémiumot is 
évesett, 

A tsz Uefc'. Jóvedel éatk másik /n nifő/ forrása a háztáji 
séf; volt, A háztáji: gazdaság két el mből tevődött ösz-

eze, i&Lvrészti a tsz állal a dolgosé tagok kezelésébe adott 
közös földből, másrésztt a tagok házi, tanyai gazdacágából• 

i « 
* 

/ A tsz tagok Jövedelmének elemzósénul figyelmen kívül ha-
gyom az idős, beteg tagok szociális megsegítését, val̂ i int 
a nyugdíjasok tsz által történő nyugdijkiegószitését. Ilinél 
erösebb volt o tsz annál nagyobb figy lraet forditott a rá-
szorultak megsegítésére, 1965 évben 4oo ooo forintot osztot-
tak ki segélyre éo nyugdijkiegészitésre, Ham veszem figyelem-
be azt sm, hogy junően házasulandó tagnak 4oo«-f&-ot adott a 
tsz,/ 
A háztáji, tanyai gazdaság összetcvödhutett a/ a tanyai telek-
ből, b/ a házi /egyéni/ kezelésben maradt /legfeljebb 600 o-öl/ 
földből, gyümölcsösből, c/ „ község, vagy a tanyán lévő állat-
á n inányból. Mindezek együttesen alkották & háztáji gazdaság 
fogalmát. Ha a tsz tag efyéni használatúban föld raaradt, azt a 
tsz által adott közösföldből levonták a közgyűlés határozata 

• alapján, • 
A közös földből Juttatott háztájira Jogosultak mindazon fér-
fiak ós nök, akik évente 12o, illetve 80 munkaegységet telje-
síteti ek. 1965 övben nem osztottak háztáji földet a tea-ben, 
mert minié y l,doo kh-n a nagy belvíz miatt nem tudtak tej>-
cielni. A teiiaúozeti csapás egyaránt sújtotta a tsz-t és tagjait, 
1964-ben a fériiak vi munka^ ység-követelaényót 150-re, a nő-
két 100—r< emelte fel a közgyűlés. Közös háztartásban ólő csa-
ládból csak 1 fő kaphatott háztáji földet, akárhányan dolgoz-
tak is a tsz-bon, A munkakötel©Beégnek eleget tett személy k 1 
kh, felszántott földet kapjak, a nyugdíjasok 0,5 kh-at. 
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Többéves tapasztalat alapján állithatjuk* hogy az inten-
üiv háztáji gazdaságokból általában évi 5-Gooo ft Jövedelem 
származott* A tsz tagok háztáji gozdasúi ;úb<-n ĥ  rznooult a 
háztáji föld termésű és a kö: ősből Dhár azó termény is* A 
háztáji gazdaságban lévő föld / ós tanyatelek/ évi asgraüve-
lésére általában ljo munkunepot száuoltak a szakemberek. Ha 
az itt eltöltött munkanapokkal elosztjuk az innent szárma* 
aó Jövedelmet* akkor u^y tűnik* hogy a háztáji gazdaság több 
J v delmefc ad mint a közös gazdaság* zórt is rendelkezett 
olyan nagy vonzerővel* 

A háztáji gazdaságok Jövedelmezőségének elemzésekor figyelem-
be kell venni* hsgy a háztáji gazdaság működéséhez alig szük-
ségesek üzemi kiadások* továbbá* hogy a tea-bol kapott ter-
mészetbeni Juttatások / a muakaegysógérták ?o-2o 2á*o/ a ház-
táji gazdaságban.órt<ikesültek* legalábbis pénzJövedelemként 
itt Jelentkeztek* 

A háztáji gazdaságok termelését több csatornán keresztül ér* 
tókesitettók a ta(jok» a/ szabadpiacon keresztül* b/ az állami 
felvásárló szervekkel kötött szerződések utján* c/ a terra 16-
szövetkezet róván* Az utóbbi es tben a noisyüzemi feláron osz-
tozkodott a tsz ós a tag* /A nagyüzemi felár pld* hizottsertós 
eseteben kgr-kónt 1 n volt*/ A háztáji gazd ságok termelésének 
mao részét a család saját szükségletére fordította* 

A háztáji gazdaságok nagyon pozitív szerepet töltöttek be a 
termelőszövetkezeti mozgalom történetében* annak megerősödé-
sében* Miben volt a Je lentőségük? 

Mindenekelőtt ebben* hogy hatást gyakorolt a tsz tagok mun-
kakedvére* Arra ösztönözte őket, hogy vegyenek részt a tsz 
terhelésében, minél több Mb k&egysógat szex-ezzenek* miután 
meghatározott munkaügysógteijesitéshez kötötték a háztáji 
föld kiosztását* 

közvetlenül segítette a tsz gazdaság fejlődését* hiszen a tagok 
háztáji érdekeltsége* annak megszerzési vátya Jól kapcsolódott 
a közösga :daság megerősödéséhez * s igy a közösség ós cj/yóni ér* 
d k Jól összekapcsolódott* 
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Hatással volt a tsz tagok közös, zdaságboz ftizödő tuda-
tának fejlődésére. A háztáji gazdaság m elte a tagság 
életszínvonalét. A Gorkij tsz bosszú éveken keresztül ke-
vés Jövedelnab tudott nyújtani tagjainak. ízt enyhítette 
a háztáji gazdaság. Elviselhetőbbé tette a parasztság szó-
fiára az uj viszonyok kialakulását. Ilymódon a háztáji gaz-
daság negkönnyit tte jz átmenetet az egyéni gazdálkodásból 
a közös gazdálkodásba. 

Az uj termelési vie onyok elfogadása tudati fejlődést is 
követelt. Az a tény, ho.y néhány napot a közösben, m Jd a 
háztájiban dolgozott a tsz tqg - csökkentette a változás 
kinooságát. Volt idő és lehetőség az uj viszonyokkal meg-
bar tkozni akkor is, amikor a tsz-től kapott báztóji földön 
dolgozott a tsz tag. Természetes, hogy a közösben végzett 
munka szintén hatást gyakorolt az emberek gondolkodására, tu-
datának fejlődésére. Másfél évtized távlatéból állitani le-
het, hogy a tsz tagság Jelentős része már elfogadta az uj 
viszonyokat, azt magáénak vallja ós ragaszkodik hozzá. 4 tu-
datit tátal okulás folyamata azonban még nem fejeződött be. 

A háztáji gazdaságoknak n gy szerepük volt /és 1 ez még boaz-
ozu ideig/ a liiezőgazőaság árut ormai ósóben. A Gorkij tsz áru-
termelésének alakulását a 5o. sz. táblázat mutatja. Ebből 
látható, hogy az átszervezés előtt kevés árut tudott produ-
kálni a tsz. A teljes át szervezés után fokozatosan növeke-
dett az államn k értékesített termékek tömege. A mezőgazda- . 
ság árutermelését Jelentősen segítették a háztáji gazdaságok. 
* 1965 évben Csongrád megye tanácsi területén / állami gaz-
daságokat kivéve / a mezőgazdasági áruk össztömegének 59 %-ét 
a ts2-ök, 41 %-át a háztáji gazdaságok adták.** /Hl/ Az adto-
tok Jól érzékeltetik a háztáji gazdaságok nélkülözhetetl on 
szerepét az árutermelésben ós © lakosság áruellátásának Ja-
vításában. 

A háztáji gazdaságok kevés ráfordítással viszonylag sok árut 
tudtak termelni. Jól hasznosultak itt a még nem, ava y már 
nem munkaképes családtagok, a tanyatelkek, a házaknál ós a 
tanyán lévő istállók, ólak, az aratás utáni tarlók, a viz -
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levezető árkok, csatornák partjai, a nem termő földterületek, 
a községi utcák és legelők. 

A tsz Vezetősége felismerve a háztáji gazdaságok gazdaságpoli-
tikai jelentőségét, sok segítséget nyújtott tagjainak. Minden 
tehén után 2oo Q-öl lucernaterületet osztott, alomszalinát, 
kukoricaszárat juttatott, rét és legelő kasaLási lehetőséget 
biztositot. Akik szerződéses hízókat neveltek természetben 
kapták meg prémiumukat. Ilymódon a háztáji gazdaságok jelentős 
termiési szerepet játszottak a tsz-gazdaság mellett. Természe-
tesen nem minden tsz-tag ólt a háztáji gazdaság árutermelésé-
nek lehetőségével. Voltak olyan paraszti porták, ahol csak sal-
ját szükségletükre termeltek. Azonban ez is hasznosnak mondha-
tó, mert au.ig a sajátjukat fogyasztották /sertéshús, zsir, sza-
lonna, baromfi stb./ nem vették igénybe az állami készleteket. 

A tsz tagok jelentős részének /kb. 4o %-ának életszínvonalát 
nemcsak a közösből ós a háztáji gazdaságból származó jövedelem 
határozta meg, hanem egyéb jövedelem-források is, amelyek szin-
tén jelentősek voltak. Sok családból csak egy kereső tartozott 
a tsz-he ., a másik / vagy a férfi, vagy a nő/ a Szegvári Kender-
gyárban, az építőiparban, KTS5J-bam, Háziipari Szövetkezetben, 
Állami Gazdaságban stb. dolgozott. A felnövő és munkába lépő csa 
ládtagok közül sokan az iparban /Szentesen, Hódmezővásárhelyen/ 
találtak munkalehetőséget és keresetükkel javították a család 
létviszonyait. Ennek következtében nagy különbségek voltak a 
parasztcsaládok életszínvonalában. Jobban éltek azok a családok, 
ahol többen kerestek és alacsonyabb szinvonalon azok, ahol 2-3 
gyermeket neveltek. Itt az egy főre jutó jövedelem kevesebb volt 

A tsz parasztság: egészének életszínvonala hosszú éveken keresz-
tül alacsonyabb volt / és még ma is az / mint a bérből ós fize-
tésből élőké. Még most is vannak olyan tsz tagok és családok, 
akik igen nehéz anyagi- ós kulturális viszonyok között élnek. 
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7./ Az ',lltm j . adaGágnolitlká.iának sz repe a tsz ^aadaíAfl 
me.;e őoddóoében. a t; .jövedelműnek alakuláséban. 

A tsz tagság közösgazdaságból származó jövedelmének na{ósá-
gát főleg két, i. gyí'ássál szor san összefüggő tényező határoz-
ta megt a/ A Gorkij tsz-beu termelt és a tagság személyi jö-
vedelmére fordított anyagi jav k t mege, b/ az állom gazda-
ságpolitikája, a hitelek utján visszajuttatott pénzösszeg 
h sznosulása a tsz gazdálkodásában, álló— és forgó alapjai-
nak növeléseben, 

A Gorkij tsz gazdálkodásának ered ényeit és fogyatékos; ágait 
már elemeztük. Láttuk a tsz tagság közö; ból származó jövedel-
m nek alakulását. Most azt kell megvizsgálni, hogy oa állam 

' gazdaságpolitikája milyen hat st gyakorolt a tsz tagság jöve-
delmére. 

A ma y r n6o; .azt.asőrb.n a kötelező tervutasításos rendszer 
érvényesült. lótségtolen, hogy a tervgazdálkodás kialakulásá-
tól kezdve /1947/ ez uz irányítási rendsr.sr /b.chanizmus/ fe-
lelt meg a legjobban egy iparilag ós mezőgazdaságilag elmara-
dott orcs gban. M - A magyar nápiőe okrácia iktrópa egyik leg-
elmaradottabb mezőgazdáságát örökölte a tőkés földesúri rend-
szertől". /112/ 
Ilyen viszonyok között ne® is lehetett más választ-s, mint hogy 
az ^llam létrehozza a nép azőaoág irányításának egy olyan cent-
ralizált rendsz rét, amelyben a temolós, a felhalmozás, az 
anyagi javak elosztása az állam kezében összpontosulnak. 

A gazdaságirányításnak ez a centrális formája azt jelentette 
egyrészt, hogy a Járási Tanács mindet előirt a tsz számára, 
másrészt, hogy a teimulvényeit államilag meghatározott /fiat/ 
árakon kellett beszolgáltatni. Érmek következtében az áll,® 
az árpolitikával eleve meghatározta a tsz jövedelmének, fel-
halmozásának méreteit, és a tagság személyes jövedelmének 
nagyságát is. irv nyecült tehát az állam jövedelemelvonó sze-
repe a mezőgazdasággal szemben, amelynek fő eszközéül az árpo-
litika szolgált. A mezőgazdaság hosozu idön keresztit! az ipar 
akkumulációs forrását jelentette. Az árral történő jövedelem-
elvonás következtében nem érvényesült az ár őszt önző szerepe a 
tsz, termelésében. 
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A tsz lényegében nem rendelkezett saját terményeivel, leg-
feljebb azzal, amely a kötelező beszolgáltatás után megma-
radt* Szabadpiaci értékesítésre nem, vagy alig tudtak árut 
szállítani. Termékeiket részben az állami szervek utján érté-
kesítették, részben kiosztották a tagok között, majd a tsz 
gazdaságában hasznosították* Zöldség elárusító üzletet csak 
1962-ben nyitottak a községben. A tsz fügött a banktól, a ta-
nácstól ós csak akkor nyújtottak számára anyagi segítséget 
/hiteleket, kedvezményeket, termelési segítséget /, ha a uóp-
gazdság közléseinek eleget tett. A tsz-nek érdekképviseleti 
szerve nem volt. Minden szerv, amely hitelt nyújtott, vagy 
a felvásárlással foglalkozolt - monopolhelyzetből tárgyalt 
vele* 

Éírvényesitették a tsz-el szemben a kötelező vetéstervet, gyak-
ran még olyan növényféleségek esetében is /doh ny, gyapot, ri-
cinus stb./, amelyhez setu a talaj, sem az éghajlati viszonyok 
nem kedveztek, sem megfelelő szakértelemmel nem rendelkeztek. 
Az igy folytatott "kényszertermelés"gyakran gazdaságtalan volt, 
vontatottá tette a tsz megerősödését, a tagság Jövedelmének 
növekedését. 

Az állam árpolitikája különösen 1956-ig volt nagyon merev ós 
kényszerítő hatású. Az 1957-ben kidolgozott agrárpolitika - ben-
ne az árpolitika is - már kedvezőbb volt a tsz számára. A kö-
telező beszolgáltatást a termékek állami felvés rlásának rend-
szere váltotta fel. A mezőgazdasági termékek felvásárlási 
ára növekedett, sőt 1959-ben ujabb módosításokat - ei elósekot-
hajtottak végre. Ezek az intézkedések már lényeges Jövedelem-
növelő hatást gyakoroltak a tsz gazdálkodására. Azonban az ár-
rendszer továbbra sem volt megfelelő. "A mezőgazdaság termékek 
felvásárlási árszínvonala indokolatlanul alacsony, a mezőgazda-
sági termelésben használt iparcikkek ára pedig viszonylag ma-
gas. Az edüigi árak nagyon sok terméknek, különösen az állati 
ter. ékeknek még az önköltségét sem fedezték"... " a mezőgazda-
sági termelői árak színvonala 26 >j-kul alacsonyabb, az ipari 
árak szintje viszont 11 %-kal magasabb a társadalmi ráfordítá-
soknál." /113/ 
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Kiszámították a tsz-bea, hogy egy mázsa buza önköltsége 
megkt zv litette a 2oo W>-ot, az állami felvásárlási éra 
1936-ban 60, 1959-ben löo.-t ós 1960-tól 22o.-R. A sertés, 
a szarvasmarha, a tej stb. termelésén.1 <aóg na^obbak vol-
tak a termelési költségek és az eladási ár közötti különbsé-
gek. Még az önköltség som térült meg. A tsz <árb9Vótelei neta 
tették lehetővé a termelés zavartalan működtetését, fejlesz-
tését, de ajfUZ t gok jövedelmezósét sem. A különböző szervek, 
/ tanács. Bank, U&K. Állat forgalmi Vállalat stb./ a centrális 
érdekeket szolgálva - diktálták feltóteleiket a ts z-nek. Gya-
kori volt a ü^p kek leosztály . .ása, a felvásárlási árak ön-
kényes megváltoztatása. Látható, hogy a tsz tagság jövedelmé-
re az állom árpolitikája gyakorolta a legnagyobb hatást, s 
igy a tsz—ben termelt értéknek csak egy része realizálódott 
a tsz-ben, más róozót az ál am a kötelező beszolgáltatással, 
a jd a kötött árakkal elvonta é® az ország anyagi erőforrá-
sainak gyarapitására fordította. 

A mezőgazdasági texmaiőszövetk z< tekben folyó értóktermolóenek 
az a sajátossága, /azáltal, hogy a tsz tulajd nosokból álló 
gazdaság/, hogy megfelelő árpolitikai viszonyok köz tt a több -
lettexmék jelentős részével is a tsz rendelkezik. Az érvénybe 
lévő árszínvonal következtében azonban a tsz-nek kevés volt a 
tiszta jövedelme. Az alacsony felvásárlási árak következtében 
gyakran még az átl mos munkaráfordítást sem kapta meg a tsz. 
A létrehozott uj értékből még a szükséges munka termékét sem 
kapták meg a tmgok. 
Ilymódon a tsz tagságnak kifizethető műnk egység értéke na-
gyon gyakran változott és nagyon eltérő nagyságrendű volt. 
Az eĉ yik évoen ugyanolyan t rőkifejtést igénylő munkáért töb-
bet, más evekben kevesebbet tudott fizetni a tsz. A munkaegy-
ség értékének bizonytalansága de oralizálta a tagság munkaked-
vét, hatással volt a tsz tlazdálko ására, mindenekelőtt felhalmo-
zására. A jövedelem elvonásnak ebben a rendszerében a Gorkij tsz 
nem tudott / vagy csak nu/aron keveset /.saját erőből akkumulálni. 
Khhe, az állam segítségét kellett késni. 

\ 
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Megállapítható, hogy ö Gorkij tsz álló- ós forgóeozközl-
nek felhalmozása elsősorban állami hiteikből tortónt. Az ál-
lam a gazdaság irányításának ebben a rendez rób n no iceok 
elvonta « tsz Jövedelmének Jelentós részét, hanem a nemzeti 
Jövedelem elosztása során, hiteleket nyújtott a fcsz-nek. A 
hitelek forra Jai gépek, ópitóei anyagok, .vetőmagvak, apa- ós 
tenyészállatok kiutalásában Jel ntk zfcek. A hosszúlejáratú 
hiteleket az álló, a közép- és rövidlejáratú hiteleket a for-
góalapok bővítésére fordították. A hitelnyújtás a tanácsi ós 
a pénzintézeti szerveken keresztül történt. A tea megsogité-
sénok ez a módja zt Jelentette, togy a tez megerősödése és 
felhalmozása. valamint a tsz tagság; .jövedelmének alakulása 
alapsorban az állam kezében volt, tőle függött. Hogy ebben a 
mechanizmusban ilyen lassan növekedett a tsz tagság élet szín-
vonal a, ennek első sóidban az az oka, hogy egy elmaradott 01— 
szá( ot kellett felemelni a közepes fejlettségű ipariul és rae-
zöguzdfisá{ gal rendelkező színvonalra, ilz óriási anyagi befek-
tetéseket követelt ós az ország fejlesztésihez a mez íazdaság-
nak is hozzá kellett Járulnia. 

Az állam ér- és hitelpolitikája, azt eredmény zte, hogy a Gorkij 
tsz hitele rohamoson növekedett. A tsz tiszta va yonán. k, a fel 
nem osztható szövetkezeti alapjának ós hitelösszegének alaku-
lását az 52. oz. táblázat mutatja. Jöbből látható, hogy a fel 
nem osztható szovetkezeti.nl p 196o-üől mindég kövesebb volt, 
mint a szövetkezet hitele. Voltak olyan évek /196o-61/ amikor 
a tsz hitele meghaladta a tiszta vagyon összegét. Az állom 
által nyújtott hitel a tsz-től elvont Jövedelem e yrészének 
visszajuttatását Jelentette a tsz számára. 

Ha a szövetkezetnek vissza kellett volna fizetnie hiteleit 
- csődbe Jutott volna. rrr< azonban nem került sor. A szövet-
kezetek megerősödésének segítése politikai kérdés volt. Az 
állam ügyelt - különcben 1957 után - a munkás-paraszt szővet-
zég megtartására és a szövetkezetek fokozatos erősítésére. 

A szövetkezeti mozgalom utóbbi éveinek gazdaságtörténete bi-
zonyltja, hogy "... az irányítás mechanizmusa n m korszerű, 
elavult, sőt ne egy tekintetben fokozatosan gátjává vált a 
továbbfejlődésnek.1* /114/ 
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A gazdaságirányítás fogyatékosságainak felismerése után a 
következő évekre vár az a feladat, hogy a torlaszokat odébb 
tegyük a szövetkezetek még sorsabb fejlődésének útjából. 
A jövő távlatai biztatóak. 

ooooo> 
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IPQDAHAI P > :BAfíOK riS UTALÁSOK 

/ V Györfi Cfcrör/yt Az Árpádkor! Magyarország Történeti föld-
rajza. Akadémiai Kiadó Bp. 1963»9oo.old. 

/2/ Vármegyei Szociográfiák I.Csongrád várnagyé Bp. 1936. 
73-74 old. 

/3/ M yar Törvénytár /Oorpus Jurio Hur garioi/ 1657-174o évi 
törvénycikkek ̂ üj um. uye.III.1723»ővi dekrétuma. 

« » * 

/4/ U , yar városok mono ráfiája III .Bp.1928.339-352 old. 
/4/a/A község régi pecsét Jót a Szentesi Állami Levéltárban Őrzik. 
/5/ Magyar Statisztikai közlemények 99*köt.Bp.1936.162^163 old. 

« 

/6/ Ugyanott. 
/7/ Ugyanott. 

# 

/Ö/ Ugyanott. 
« 

/9/ Ugyanott. 
Ao/ Ugyanott. 

• 

/ll/ Csöng éd negyei főispáni ir tok. 37/1926.. z ;ntesi Állami 
Levéltár. 

/12/ Szegvár község képviselőtestületi Je yzőkönyve 1939•Szentesi 
Állami Levéltár. 

/12/a népszabadság 196b. dec. 31* eza a. A falvak települési szer-
kezete és a kozeg szsógiigy.c.cikk* 

/13/ Csongrád megyei főispáni iratok 37A926.Szenteai Állami 
Levéltár. 

/14/ Ugyanott . 
* 

/15/ Ugyanott. 
/16/ Szegvár község közgyűlési Je,yzőkonyvek.l944-19$o. aentesi 

Álla i Levéltár. 
/17/ A sze vári 1919- 3 direktórium irat it 196o-ban találták 

meg Szentesen azv Álla i Levéltárban a főispáni iratok közötti 
/18/ Szegvár község közgyűlési Jegyzőkönyvek. 1944-195o.Szentesi 

Állami Levéltár. 
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/19/ Földamni át ós Szegényparaszt Mozgalmak M gyarországon. 
180-1946. szikra 195o.lo3o.old. 

/2o/ Móréi Gyulai A magyar népid<mokrácia története. 
Tanköny v kiadó Bp. 1961.45.old. 

/21/ Községi Földigénylő Bizottság irat <1. 185/1945. 
Szentesi Állami Levéltár. 

* 

JZZi Ugyanott, Megjegyzem, hogy drperceid J zsef, aki dicekoi 
Kamarouii Lde ellen bejelentést tett, 1945-b n tagja volt 
az liKP szegvári szervezetének. 1906-ben nyugatra szökött. 
1956 óta gy- kxan szerepel az "Amerika Hangja" adásaiban. 
U zit és rágalmakat szór a szocializmusra. 

/23/ Ugyanott. 
/24/ Csongrád megyei Földhivatal 2198/904.számú jelentése. 

Szentesi Áll&ai Levéltár. 
/25/ Ugyanott. 
/26/ Községi Földigécylő Bizottság 183/1905* 

Szentesi Állami Levéltár. 
/27/ Barakok azok az épületek, amelyekben az uradalom napKzé-

. osai és idénymunkásai lak ak. Kgy-eSJ helyit.:gb«n 5o-loo 
eaber feküdt a földre szért szalmán. A derekegyházi Weiss 
üíonfred uradalmában lebontásra k« riilt Isván-oujo . 0 don-
góé—íaajor ós Toapahát-taajor barakjai és a gazdasági épületek 
Astálók, magtárak, raktár k/ jelentős rasze. 

/28/ Lenin Müvei 28.kötet.Szikra Bp. 1952.172.old. 
/29/ Rákosi Héty a.Válogatott beszédek ós cikkek, 

óz ikra Bp. 1955.239.old. 
/3o/ A wVadH-csoi>ortokról / az engedély nélküli működő föl .béri5 

szövetkezetekről /szóló ir tok. Szentesi Állami Levéltárban, 
kujön iratkötegben. 

/31/ A szegv iri Gorkij Tsz irattára. 
/32/ Krtíei Mihály az MKP Csongrád megyei Bizottságának titk re 

és t megye országgyűlési képviselője volt. 
/33/ Váczi Sándor az MKP Oson rád aegyci Bizottságinak titxára 

volt, jelenleg A966/ az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának 
titkává. 

/30/ Karácsonyi Ferenc Csongrád egye főispánja volt 1905-től 
195o-ig. Hódmezővásárhelyi lakos volt, 1965-ben meghalt. 

\ 
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/35/ A MEZIG• 3143/1949.IH .szám alatti ok ;ánya. Szentesi 
Álla i Levéltár, 

/36/ Ugyanott, 
* 

/3?/ A fó ,XG , 36ü6/1949-HI,2záuaii okmánya. I zenfcési Áll ami 
Levéltár, 

/3*V Ugyanott, 
/39/ Ugyanott, 
/4o/ A WKZIC ,369^/1949-III-Bz.ok anya. Szentesi llami L vóltíír. 

0 

/41/ A szegvári Gorkij tsz irattára, 
/42/ Sz rntesi járási Tanács VL^J.osztálya 1647Ar6o számú 

irat i. Szentesi Állani Levóltár. 
• * * 

/43/ Sz alon járási Tanács VB^ G.osztálya 19o4/2o/19ÖQ«ikt. 
szórna okm nya. Szentesi Állami Levéltár. 

/44/ Ugyanő öt, 
/45Z Szegvár község mezőgazdasági termelésének helyzete és 

fejlesztési lehetősége c. tanul ány. Készítette a Dél-
Alföldi Mező azdaegi Kutató intéző; . A tanul ány 1 Beta-
lálható a Délalföldi Mezőgazdasági Kutatóintézet dokumen-
tumtárában, 

«. * •

 1 

/46/ Idézett tanulmány ,3.old. 
/47/ Idézett tanulmány 4,old, 
/48/ Idézett tanulmány 5-old, 
/49/ Idézett tanulmány 7.old, 

4 * 
/5o/ Idézett tanulmány @,old, 

> » /52/ Idézett tanulmány V,olű. 
> 

/52/ idézett tanul ány 17.old, 
# 

/54/ Iuézett tanulmány 15»«lá* 
» * • 

/55/ BCÖM .VII.kongresszusának jcgyzőkönyve.Koosuth Bp.l96o, 
361.old, 

/56/ Szabad Nép 1991 .február 21.száma. 
* 

/57/ Szentes járási Tan cs VBiMG.ooztályának Iratai 1237/1951. 
Szentesi Álla i Levéltár, 

# 

/ W Ugyanott, 
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/59/ Ugyanott, *egjegyaéi* A Coong ád megyei TanóCC VB^ac. 
osztálya 1951 Július végén /91237/4/1961. ug.4.-ón 
kelt utasi.ása előirtu* hogy a megyében 2 hónap alatt* 
hetenkénti ütemezésben ĥ ny tagot mell beszervezni a 
tsz-be* hány kh. földdel. Imre a tervezeti 
Dátumi1951*év. tag föld/kh. 

VIII.6—12. 260 I600 
" 13-19. 4oo 3200 
" 2 o - 2 6 . 9oo 7"2oo 

IX. 2 7 - 2 . 14oo 114oo 
* 3-9. 15oo 124oo 
" I 0 - I 6 . 12oo 10600 
w 17-23. 1200 9600 
w 2'+—30 12oo 9600 

2 hó a l a t t 8000 főt 65000 k h - t . 

Ez a tervezet irreális, az élettől teljesen elszakadt. 
« 

/ 6 0 / Szentes Járási T nács VB.MG. 2137/l/i95.czánu irotok. 
Szentesi Állami Levéltár. 

/61/ Ugyanouti 
/62y Ugyanott. 
/63/ Ugyanott• 
/64/ U;yanott. 
/65/ Szegvár Községi•T nács és VB. Jegyzőkönyvek 195o.6seates 

Állami Levéltár. 
/66/ Ugyanott. 

/67/ *egjetyzé8f A disszertáció további részében lévő való-
st . nyi táblásat az ón összeállításom. Az ad tekat a < orkij 
taz irattárából* a párt- ón tanáesszervek által tárgyalt 
Jelentós kb '1* a tsz. közgyűlési beszámolókból ús a 
KSH Csongrád megyei Igozg tósága által 1950'évtŐl kiadott 
statisztik i udati zoli ;áltatásból gyűjtöttem. 

/68/ A szegvári Gorkij tsz irattáriban talál & tó Je yzőkonyvek-
ből. 

/69/ Pehór Lajost A szocialista mezőgazdaságért. Kossuth 1%3. 
24.old. 

* v « 

/7o/ Viharsarok 1953. Július 5.-Í ^ a. Szentes Állími Levéltár. 
/71/ Szentes Járási Tanács VBJJŰ.o jztulya 624-6/1953.QZ.Szentes 

Állami Levéltár. 
« 

/72/ Ugyanott. 
/73/ Ugyanott. 
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/7V Mezög zdaoági AB.jegyzőkönyveit, l95o-57. 
Szentesi Allomi Levéltár. 

/75/ Ugyanott. 
/76/ Az erre vonatkozó jegyzőkönyv a Gorkij tez irattórában 

található, 
/77/ Ugyanott. 
/7ö/ A dokumentumok megtalálhatók Szegvár Községi Tanács 

irattárában. 
» * X 

/79/ Az fciSZMP. agrárpolitikájának tézisei. Kossuth Kiadó 1957. 
24,old. 

/8o/ Pebór Lrjcsj A szocialista mezőgozdaságórt.Kossut 1963. 
lltí.old. 

0 

/81/ Ugyanott. 
/82/ Ugyanott 12?.old. f 

* . * 0 

/83/ Lenin Müvei 3o.kötet.Szikra.1953.184-185.old, 
/84/ HSZóP. határozatai ós dokuilontuaai 1956-62.Kossuth 1965. 

269.old. 
• 

/85/ Az MsadP szegvári szervezetének irattára. 
/86/ Az NBZMF. határozat i és dokumentumai 1956-62.Koscufch 1965. 

269.old. 
* 0 

/&?/ Ugyanott, 
/8S/ A megyei KSH termelőszövetkezeti tagoknak csuk azokat az 

embereket saádtja, akik a tsz-ben dolgoztak os az 82 xíUba 
is bejelentették őket, A terraelőszovefck z t viszont olyan 
emberek t is /nem dolg ozó/ tsz tagnak tekint, akik belép-
tek ugyan a tsz-be, de nem ott dolgoznak, lázért van időn-
kint különbbér a termelőszövetkezet és a -jegyei KGB tcg--... 
nyilvántartásinak adatai között. A tortoniti bucég kedvé-
ért dolgozatomban közlöm mind a (Gorkij tsz, mind a KSH ál-
tal szolgáltatott adatokat. A két adatsor különbségét a 
toz-ben ne . dol pzé tagokként szerep iltetea. Pontoon k tai>. 
tom ezt azért, mert a Gorkij tsz-re 195o-től kezdődően 
mint "holt" teher" nehezedtek a nem dolgozó tagok. 

/89/ Szegvári Kost jégár Tanács irattára. /VB.elnóki iratok./ 
/9o/ Har. us István kukáknak több mint 3oo kh. földje volt. 

19i5 előtt, a elynek nagyróezót elmulatta. Aneköótakont 
beszélik róla a faluban, hogy uz 1930-as vek derekán 
lóháton hajtott be a hódmezővásárhelyi "Fekete Sas" szál-
loda nagytermébe és ott táncoltatta'csődörét. Minden p te 
kőszeg nyomáért loo pengőt fizetett. 
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/91/ A Gorkij tsz irattára, Zárszámadási jegyzökönyvek, 
/>)2/ Csongrád megyében 1 <52 tavaszán az alábbi kilépési 

törekvések voltakt 

Szeged Szentes Szentes Makó Csongrád ífcsvhely Összes 
járás vár*) e járás J,V, város város 

Beadott 
kii,kér. 55? 
Kivinni 
szánd, ' 
földter. 27 
Pértoló 
tag 4 
3 árt,tag 
földter. 
JUlé£é£ 
okait 
SZTK. 97 
Alacsony 
üiunkargyD. 
órtók 316 
Iparba 
menne — 
Más tsz-
be 86 
Egyéni 
lenne -
családi ok 58 
Kilépési 
koraimét 
vissza-
vonta 2 
Közgvül, 
hozzájár, 86 
Kincs 
rendezve 469 
Közgyül, 
elutasít. -
Kivitt 
földter. 23 
^elégett ^ ^ 
behozott 
földter. 354 
Kás tsz-
ből jött 86 

16o 375 383 119 253 t,mL 

Go7 1835 loo6 521 159 mm&SZ 

21 65 16 1 7 114 
84 326 61 • ~~23 494 

- - 67 mm 7 171 

38 2 2 — 1 4 372 
- 63 mm 58 121 

11 7 39 11 5o 2o4 

149 loo 
23o 

139 
73 

5o 
56 

3o 
- 94 

468 
511 

11 142 41 16 9 221 

29 48 173 - 227 563 
64 24 169 2o 17 763 
56 161 • 83 3oo 
16 2 • - 41 
lo4 535 796 6o 313 2238 

3o 175 137 22 9 m 
12 mm 19 - 46 163 

1962 tavaszán Csongrád .egyében is cok ii kérték kilépésü-
ket a tsz-ből. A fenti táblázat a kilépésekről ozól és azok 
okait összegezi.'Az adatok a Megyei Pártbizottság Archívu-
méban találhatók. 
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/93/ A Gorkij tsz. irattár . 'Arszóaadáoi Jegyzökönyvek.1962. 

« 

/9V László Ibolyái Köznapi lmbogfcfeMggvetÖ 1964. 
/95/ Mezig .III.1949.6zntesi Állami Levéltár. 
/96/ Ugyanott. 
/97/ Ugyanott. 
/98/ Ugyanott. 
/99/ Az KDF.K.E.-nek 1953.Juniu3i határozat. .HákosiiVálogatott 

boszódck és cikk k. íizikra. 1955.5?4-50o old. 
/loo/ Tanácsi Jegyzökönyvek 1952. Szentesi Állami Levéltér. 
/loi/ Fehér Lajosi A szocialista aesőgti2öatíá^rt.ll9.old. 
/Xo2/ Mezőgazdasági Á.b. Jegyzökönyvei, Szegvár 195o-5?*S ntesi 

Állami Levéltár. 
/lo3/ A megyei Hírlap 1966- február 15.szácia, ahol a 

Puskin tF z-ben. alkalmazott ^szegvári fek^teaeregrül" van 
szo. A Puskin tsa-ben 1955. februárban 6o álladó fizik? i 
alkalmazott dolgozott, ebből 4o fő a gépcsoportban, 2o fő 
az állattenyésztésben. 

/lo4/ Fehér L Jcs* az MSZMP. Politikai Akadó iáján mondott beszéde, 
Népezabtdság.l96b.április 8.szám bon. 

/lo5/ Ugyanott. . 
/loö/ A Hépszub dság 1967.Január 7*-i szé aébun az i- ymásra 

talált k", vagy a Képez badoág 1967.február 11-i szá ábön 
"A tsz-tagségi viezony uj vonásai"- c. cikkek. 

/lo7/ A Szegvári Kendergyár pártszervezetének 1965. decemberi 
beszá olója. 

/lob/ Dr. Nagy Lajosi A Jövedelmi érdekeltség és a Jelenlegi gaz-
dasági a chaoizmus a mezőgoadrisógban c. előadása .> áarxi ,aue-
Leniniz us Asti Egyetemének lo éves évfordulóján tartott 
előadásai 
Ugyanott. 

• • 

Gorkij tsz.pártszervezetónok irattára. 1955* nove< ber. 
A termelSszövetk zetek 1967. március 15.-én tartott megyei 
küldött közgyűlésinek beszámol Jából. 
Népszabadság 1966. április ö.-i ozá a. Fhcr Lajos elvtárs 
beszéde. 
népszabadság 1966. Január 6.-Í száma. Fehér «eJoa Gödöllőn 
mondott beszéde. 
Népszabadság 1966. április 8.-1 szá a. Fehér l*. jos beszéde. 

/1Q9/ 
Alo/ 
Ali/ 

/112/ 

A13/ 

/114/ 
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fftttf- .-ívj jKjz Jfrt 
W Engels, A prrasztkérdós Franciországban és Jöaa torsa ágban, 

b3Íkra,1949.418-438 old. 
# * • 

2,/ Lenin. A tena ny adóról.Lenin müvei 32•köt.Szikra.1953. 
342-391 old. 

3J Lenin. A szövetkezetekről. Len in laüvei 33.k t.özikra 1953. 
467-475 old. 

4./ Az agr rkérdóröl szóló tézisek tervezete • >őenin müvei. 
31.k t.özikra 1951.146-159 old. 

# 

5./ Az msz p orsz goe értekezletének jegyzökönyve.Kossuth 1957. 
* 

6./ Az M82MP»VXX«kon< resszusának jeyzókönyve.Korsuth l*>o. 
II—VI.fejez ti >27-86 old. 

7./ Az JüSZíP.VIII.kongresszusának j<iyzókönyve.K«>í suth 1963, 
IX—V .fejesetig.26—73 old. 

a j Az MUSZláP, határozatai és dokumentumai lG56-G2.Koí;cuth 1964. 
/A mezőgazdaságra vonatkozó részek./ 

9./ Az MS&aP.agr i rpolitikájinak tézisei.Kosuth 1957. 
lo/ SZIP.tdrténe e.XI.XII.-XIII. fejezet.Kossuth.!949.478-6oo old. 

t * 

11/ fehér Lajos. A szocialista mezőgazdaságértKossuth 1963. 
12/ Erdei Ferenc. A magyar meaög adas g feji ódé Bének 2o éve. 

Kossuth 1964, 
13/ Mérei Gyula. A nópideaokrácia története. BP. I96I.T akönyvkiadó. 
14/ A kolhozépités kérdései. Ciki yüjte ény. S ikra 1951 ./Crak át-

nóatsm./ 
15/ Szemere Vera. Az agrárkórdós 191ö-191>-ben.Koosuth 1963. 
16/ Szakács Kálmán. A koonaunirta párt agrárpolitikaju 1920-30. 

Kos uth 1961, 
19/ dr.Garo völgyi Károly. Mezőgazdaságunk szocialista étalaki-

tás&.Xossuth 1)65. 
18/ Steaczinger László. Az Úttörő tennél szövetkezet ée*a közös 

gazdálko ás szervezése. Mezőgazdasági kiadu.Bp.1959. 
19/ Szegvár község mezőgazdasági termlósónek helyzete ós fej— 

1 sztáoi lehetőségei c. tanulmány. A Délalföldi Mez gazdasági 
Kisórleti Intézet üzemgazdasági és tájkutatási csoportja, 
üz -.ed. 1 9 6 1 .Lyontatásban nem jelent ra g, A mü megtalálh >tó 
az int zetben. 
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2o/ Szentesi Uluai Levéltár* Szegvár község mezőgazdaságára 
vonatkozó dokur ientumok* 

21/ Szentes járás1T ncs VBJitezögazdasá, ,i Gszt«lyut a szegvári Gorkij toz-re vonatkozó ir.tok* 
22/ Szegvár község T nács irattára* 
23/ Köpösdi Vera. A makói Lenin tsz. fejlődésiek útja c. doktori 

disszertációja* 196$. 
24/ Csizmadia £ruőt Hagy Sándor, Zsamóczai Sándori Az eységei? szocialista rzSvetkezeti parasztosa ály kialakulása* 

Kossuth 196b* 
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T A R T A L O M J E G Y Z É K 

Bevezetés 1 oldal 
I. ggjffiftP tgrtőngtfook vágl; fcys ftttvfofo- ̂ ^ w 

1./ A község története 4 " 
2./ A község gazdasági és társadalmi viszo-

nyai 1945 előtt* 4- 12 w 

1./ A hatalom Jellegének megváltozása 
. 1944 végén 13- 14 • 

2./ A földreform Szegvár községben 14-17 w 

3./ A földreform Jelentősége ós hatása a 
községben , 17- 19 w 

4./ Az ujgzdék küzdelme e földdel. 19- 21 " 

m 1./ A mezőgazdaság átszervezésének szüksó-
. gcssége. 22- 23 H 

2./ A termelőszövetkezeti csoportok megala-
kulása és fejlődére 1948 őszétől 195o 
nyaráig. 23- 26 ** 

3*/ Szegvár község és a Gorkij tsz gazdál-
kodósának feltótelei. 27- 32 ^ 

4./ A termelőszövetkezeti mozgalom fejlő-
dése Szegváron 195o-53 Jullusa között 32- 38 • 

5./ A Gorkij tsz élete 1953 Juliusától 
1956 októberig. 36- 42 » 

6»/ A Gorkij tsz gazdasági élete 1956 őszéig. 42- 49 " 

1./ A Gorkij tsz az 1956-os ellenforraualcm 
alatt 5o- 55 

2./ A tsz mozgalom Szegváron 1956 novemberé-
től 1958 decemberig 55- 59 

3*/ A Gorkij tsz továbbfejlődése 1958 decem-
berétől 1962 márciusig 59- 67 

4./ A szegvári Gorkij tsz gazdasági ós poli-
tikai megszilárdulása ós továbbfejlődése 
az átszervezés után 67- 85 

5./ A Gorkij Se munkaszervez tónak kialaku-
lása . A.üoz ezervezeti felépitóse 85- 87 

6./ Az MSZfeP.alapszervezet a Gorkij taz-bcn. 87- 9o 
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V. Á aeaŐr.azónüáK szocialista átezorvezócénk 
-aójiyel, ós nóháitf tanuls£S; 

1./ Az átszervezés ereá.óoyci és 02akaszai. 
2+/ A szegvari Gorkij tsz történötének néhány 

tanulsága. 

X./ A tszcs tagság közöből azdrijazó szenéiges 
jovedelm nek formái és nagysága 1948-5o 
között. 

2./ A tszcs tagság közösből sz r azó jövedel-
mének ele zéec /1948-5o/ 

3*/ A t&z tagság munki e ység szerinti részese-
désének fcejlödóee ós változása 1951- és _ 
1956 között. 

4./ A tsz tagság közösből s^^nnasó személyes 
jövedelminek alakulása 1957 és 1965 óv 
között 

5*/ A tsz tagság terhelési érdekeltségének 
növelést 19^2 és 1965 óv között. 

6./ A Gorkij tsz tagságának jo vedele o-fo2 rúsai. 
7./ Az állam gazdaságpolitikájának szerepe a 

tsa gazdasági megerősödésében, a tagság 
jövedelmének alakuláséban. 

Irodalmi fo; rások ós utalások 
Irodalom és forrásművek jegyzéke 
Tartalomjegyzék 
üellékleteki 

1./ Dokun ntua fénykép 
2./ A sze -véri Gorkij tsz térképe 
3./ A rz«gvári Gorkij tsz felópités/1965/ 
4./ A közosgazdaságból származó jövedelem 

grafikonja. 
5./ A tagság pénzben ée természetben való 

rész sedésónck grafikonja. 

91- 96 oldal 
91-93 * 

93- 96 w 

97-113 n 

97- 99 w 

99-loo • 

I 0 0 - I 0 7 " 

lo7-117 * 

117-122 • 
123-128 " 

129-133 " 
134-14o -
141-142 " 
143-144 " 

1 db. 
1 " 
1 • 

1 • 

1 " 
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c3stoA Xs<azse:f: 	Sze 	rki z t~rtb e~ tew. i 	i ~ ~ M  

é  Qk z~s~óa~vl. 

Itovaa ilyen tárgya doktori disszertáció kisérli mvg  
a2t e  bow a paaze9asártörténeti vi,zeVaódás mallet*: ilyen alapo- 
san foglalkozzon a razda , 'v p  _  . o .  /lór~®~. óa s~echar~is~mus•   ~3 ~ ,~~~ ~  
beli./ elemzbsbvel is;W valamint az ozok 	t % asp 	d ~ 

meevil4eltAsá:val. A szorz6 'non kapcsolat tárgyalását nagy si - 
kerroi. oldja seg.  

A mere° a gazdasági alap m6ly e0 szak, sera csslomzósá* . 

vel, bi.zonyit3a w  bogy j81 ismeri 6o alkalmazza  a  marxista  ~~z~► .  
i w 

 

A di.sssTortació biz 	t ja, how a ewer:2;6 a marxizmus-   , ,  
i.enini.~us~ alap+~lvei~~ e~;l~e~c~t6s~tVirtas: A marxizmus-1.es-  
n=inizaus általános glveit nemooak alkalmazza a mozítgazda:3;zg  
szocialista átszez~'tazésőnek ős a tarmelószave3tkoaoti jövesdew  

lemelosatá ►smak a vizsgálatána.t, banom imezksz9:k 4, magyar ós a ., 

tosesa kat s • dora$arit ~ 

A továbbiakban ószrevótoloitnut f8kónt a közgazda  
kórd sekkcl. foglalkozó VI•60 	fejezetekhez tc►szem mQe°;. 

Kd.lönösen jók a eiimqzcrtaci.4z ►ak azok a részel, amelyek  
a paraszt .e4g egyaógoe osztály alakulását, a nöknok a termeld-  

1
.s ~z3~votkozoti. munkában töx~tós~m~ b,epve~rgi,,a,sat  tárgyalják. Ujs~zo~  

az a Y~zsgá~t 1s t  away azzal .ie~%gik3lkoPfiIü ,w  h ,o~ i~  batározta  
meg a tss'.-tasság sze~mólyea .  játvedelmában a pat ►zbeli áo torm640 . 
dZe:tbe.Zi juttatások arányát. %en szf3mlGlcatesek azok a fejto ...  
getócsoi, is, samol,yok a tarmele3ezövettcozoti alkalmazottaknak a  

termolé ai-egazdasáGi viszonyokban o?fe►glalt b.e 3y z eti t t arg,yal-  
Ja• 

Az alapos munkát takröz8 di,oszorbació, camei.yxavk =oac,-  
ke :vti folépitóae is attakintböt8 ős may bi,zanyitja ► a szerii►  

zö tudoraAnyos hutató murdkslb€an való kozeieti, jártams€gat is, mó..  

hány i'oGyAtCitiospaggFa1 bir. ltek Wail a legfeatosabbaks a/ A  

vi.zeGálatban azt;atlágoo lett volna a szagvári tarmol6szöve ~ke-  
~ .,  
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zetet gazdasági köruyezetének vizsgálaittra. A szegvári tsz. 
helyzetét össze kellett volna hasoftlitani a megyei Atlagos 
szinvonallal, esetleg az országos szinvonallal. b/ A =amyl-
ségi elemzés során több helyen több oldalról kellett volna az 
összefaggóseket megmutatai* /Pl. a személyes jövedelem alaku. 
166ánal elemezni lehetett volna az egy taera jut() szemblye0 
jövedelemmelIett az egy terdletegyséere jut() személyes give. 
delem alakulását is, amely igyJdszUrte Italia a tagairUség 
változásának jövedelmi batásátVo/ •A disszertáció • bar alap4. 
vetően a rógi gazdaságirányitási render feltételei mellett 
tárgyalta a szegvári tsz* történetét foglalkozbatott volna 
azohkal a eszdasógi intézkedésekkel, gazdasági formikkal *  ame-
lyek mar az uj gazdaságirányitási rendszerre utalnak, /Hitel 
eleagedés *  4rozinvonal növelés, a tsv-ek vállalati Soilage *  
amortizaciós alap /*as*  stbd d/ A disszertáCióban több fo-
galomnak a használata nem elég pantos* Igy többek között: a 
magyar földtulajdoai rendszerre nem a feudális, hanem a'fetadál-
kapitalista szerkezet volt a jellemze4 Ezen kiv41 Vagyarerszá. 
on sea mindeaUtt porose uton fejlddött a mezőgazdaság. ggyes 

kérdéseket alaposabban meg kellett volna magyarázai *  pl.  azt,  
bogy mi az *  bogy uj ozakasz 1967-01 a tszg.ek fejlődésébea *  vac 
miért volt abban az időben a földreform gazdaságilag haladő *  
stb. 

A disszertáció messzesaaaea m elel a vole szetben tá 
masztott követelményeknek *  cőt megállapithatjdk, bogy az egye-
temi doktori disszertaciók közill is a ledebbak közó tartozik. 
Runek alapján javaalom* ho gy a disszertációt summa cum laudg 
fokozattal fogadjak 

Szeged, 1967; november 2.  
/Tr. Nagy Lajos/ . 

tanszókvezet6 egyetemi  tanár  

• 




