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Fejezetek megyénk termelőszövetkezeteinek történetéből

H a r m i n c h á r o m  e s z t e n d ő
IV. Felelősséggel...

Megyei partcrlekezlei 1962. A határozatból: ..A
szövetkezeti növénytermelésben tő feladat a helyes 
vetési sorrend alkalmazása, a szakszerű talajerőgaz- 
dálkodás és az optimális löszám biztosítása, a nagy- 
hozamú növényfajták nagyüzemi , termesztése. Az ál
lattenyésztésben a hozamok növelése, a szakosítás 
alapjainak lerakása és a szövetkezeti állattenyésztés 
részarányának növelése a eél. A gépesítés fokozásá
nak emelése mellett fontos feladat a célszerű traktor- 
lépcső kialakítása, a kapáknövények gépi betakarítá
sának növelése, az erősebb termelőszövetkezetek fo
lyamatos komplex gépesítése és a gyenge te »nelőszö- 
vetkezelek gépi munkaigényének elsődleges kielégí
tése.”

Üjságcímek a megyei sajtó
ból: ..Kovács- és bognár mű - 
helyl épít saját erőből a széki 
Üj Élet — 156 garnitúra
szerfás épületanyagot szállí
to tt a tsz-ek részére a Vérte
si Erdőgazdaság — A tavasz 
folyamán .231 család 324 tag
gal lépett be a megye szövet
kezeteibe — 34 termelőszövet
kezetet patronálnak Tataibá
nva üzemei — Vásár-nap 1500 
kézikaszás dolgozott a megye 
szövetkezeteinek ' földjein — 
Á tadták a M inisztertanács k i
tüntetéseit a kisbéri Virágzó, 
a csépi Üj barázda és a vér- 
tesszollősi term előszövetke
zeteknek — S za b a dtartásos 
tehénistálló épül Kocsom —
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Vaderna József, a megyei 
tanács egykori osztályvezető
je : -A gépállomások „hősko
ra ” m ár régen letűnt, ahogy 
ezt bizonyítja a fenti statisz
tika. Ám erről az időszakról 
érdemes beszélni, és sokáig 
érdemes lesz. emlékezni. Én. 
aki hosszú időt töltöttem 
gépállomásokon. úgy érzem, 
sokkal, többet tettek az ott 
dolgozó traktorosok, agronó- 
musok, gépjavítók a nagy
üzemi mezőgazdaságért, m int 
am ennyit bárki is elképzel. 
Nem azért, m ert a  jelszó egy
kor így hangzott: „A gépállo
mások a szocialista mezőgaz
daság előretolt bástyái”, ha
nem m ert m unkájukkal, szor
galm ukkal, elkötelezettségük
kel valóban megalapozták a 
gépállomásaik a szövetkezeti 
gazdálkodást. Nerh vártuk 
és nem várhattuk, hogy a 
parasztem berek kitörő öröm
mel fogadjanak berniünket, 
akik egy kicsit a szövetkezet 
„előszelét” hoztuk közéjük. 
De gyorsan m egértettük egy
mást.

A gépállomások dolgozói 
éves átlagban napi 14 órát 
dolgoztak, term észetesen va
sárnapokkal együtt. Az is ter
mészetes _ volt akkor, hogy 
mindig a gépállomásaikon le
gyen az ism ert overálL, s 
évekig ^em hordott senki sem 
ünneplő ruhát. És a fizetés? 
Én annyit kerestem  egy hónap 
alatt, hogy Pesten a fekete
piacon ötkiló zsírt vehettem

M ár középparaszti vagyon ju t 
minden egyes tagra a kisbéri 
Virágzó tsz-ben — Alomszal- 
m áért trágyát adnak a háztá
ji gazdaságok’ Ácson — 
■Eredményes volt a bajóti éls a 
tokodi tsz-ek egyesülése — 
Meg kell javítani a vezetést 
a tatabányai Szabadság tsz- 
ben .”

★
Megyei tanulm ányból: „A 

megye gépállom ásai több 
m int 300 falusi fiatalt képez
tek ki traktorvezetőnek. 1961- 
hen gyakorlatilag i.s megkez
dődött a termelőszövetkezetek 
sa ját gépesítése, új gépeket, 
vásároltak, vagy átvették a 
gépállomások gépeit.”.

lene írni a  gépállomások igaz 
tö rténeté t!”

★
Borka Istvánná, a csépi 

Űj Barazda Tsz egykori b ri
gád vezetője: ..A valódi tsz 
alakulása 1950 végére esik, 
első elnöke pedig egy buda
pesti m unkás volt. Az alaku
lás után nem sokkal határo
zat született a kertészeti b ri
gád létrehozására. Mivel ak 
kor még nem voltak szakem
bereink, rám  esett a válasz
tás a brigádvezető személyét 
illetően. Azt a kevéske tudá
somat, am it addig a házi 
kertészkedéssel szereztem, 
most sok szorgalommal kellett 
kiegészítenem. Ehhez nyújtott 
segítséget akkor 30 asszony, 
akik egy részé m ár az előző 
tszcs-nek is tagja volt. Az 
első munka a melegágyak ké
szítése és a magvetés volt. 
Az első öröm a néhány nap 
m úlva megjelenő kis palán
ták zöld levelei, hiszen akkor 
még más eredm ényt nem  na
gyon láttunk. Paprika, pa
radicsom, dohány, dinnye, 
petrezselyem term ett a  ker
tészetben. Vizünk nem volt, 
úgy kellett tehát dolgoznunk, 
hogy legjobban kihasználjuk 
az esőt. Minden hajnalban 
körülszaladtam  a falut, hogy 
az asszonyokat összeszedjem, 
m ert nekik más dolguk is 
akadt. Hol volt még a mo
sógép? . . .  Az asszonyok pe
dig jöttek, egy szóra. Tud
ták, hogy nekik itt kell helyt
állni, a  férfiak helye üt is,

meg hát a kerti munka nem 
tú rt halasztást

A férfiak pedig eljártak  
dolgozni. Az volt altkor a 
„biztos” pénz, am it ők keres
tek az iparban. Pere/.e, az 
asszonyok pénze is jól jött. 
Akkor még nem határozták 
meg pontosan, hogy nekünk 
mennyit kell dolgozni egy 
hónapban, de általában 120 
munkaegység, volt a kívána
tos. Ez persze kevés volt a 
keresetihez. így aztán sokan 
150, sőt 200 munkaegységet is 
elértek. Az egyedülálló, csa
ládfenntartó  asszonyok szí
vesen vállalták ezt a munkát. 
Néhány év m úlva aztán egyre 
kevesebb zöldséget term el
tünk,. helyette inkább a do
hányt műveltük. A központi 
vetéselőírásokban azután egy
re több cukorrépa-terület sze
repelt, am inek művelése 
ugyancsak az asszonyokra 
vért.

1959-ben új elnök került a 
.tsz-be, egy fiatal agronómus. 
Az ő m unkájának a segíté
sére kérték fel akkor Hodek 
Józsefet, a kisbéri Virágzó 
Tsz elnökéi, aki már nagy ta
pasztalaté szövetkezeti elnök 
volt. Mint patronáló, 3—4 
éven át já r t  hozzánk és so
k a t segített. Az ő eredménye 
is volt, hogy 1962-ben szö
vetkezetünk nagy elismerés
ben részesült: elnyerte a Mi
nis rterta  n ács ki tti n tetését.
1965-ben azután újabb nagy 
esemény történt a tsz életé
ben. Talán a megyében első
ként. egyesült egy nagyobb 
és erősebb szövetkezettel: a 
nagyigmándi Űj Élet Tsz-' 
szel.’’

★
Kugler Géza, az oroszlányi 

Oroszlány vidéke Termelő- 
szövetkezet főagronómusa: 
„Az oroszlányi szövetkezet 
őse a d ad i, Aranykalász Ter
melőszövetkezet volt, am ely
1959- ben alakult, én pedig
1963-ban kerültem  oda, egy 
közeli állam i gazdaságból. 
Az 1800 hold szánfójú kis 
szövetkezet egyszerű vetés- 
szerkezettel dolgozott: 700
hold kalászos, 300 hold kuko
rica, 50 hold cukorrépa, 40 
hold mák. a többi takarm ány. 
A 150 főnyi tagság 17 pár 
lóval oldotta meg a legfonto
sabb mezei munkál, am ellett, 
hogy a kukoricát, a cukorré
pát és a m ákot résziben m ű
velték. ' ,

Eltettem m agamnak em lé
kül az akkori zárszámadási 
beszámoló egy-egy sárgult 
másolatát, am eb'ekből most 
pontosan ki lehet olvasni az 
akkori „történelm et”. Az 
1963 évi zárszámadás adatai 
szerint például az aszályos 
esztendőben 12 mázsa búza 
term ett holdanként, a kukori
ca 21 mázsát, a  burgonya 62 
mázsát adott. 165 mázsa volt 
a cukorrépa. Nem lehetett 
még akkor dicsekedni a m ű
trágya felhasználásával sem. 
hiszen 327 m ázsa foszfort, 760 
mázsa nitrogént és 68 mázsa 
kálium ot szórtunk ki az 
egész területre. Á llatállom á
nyunk 342 szarvasm arhából, 
382 juhból és 39 lóból állt.

A m egsárgult jegyzőkönyv 
persze nem csak számokat, 
adatokat tartalm az, hanem sok 
korabeli vélem ényt is tükröz. 
Az egyik idős bácsi például 
azt m ondta ezen a  közgyűlé
sen, hogyha m ár szalma sem 
ju t elegendő a tagoknak, — 
ó legalább is kevesellte — 
altkor legjobb, ha abbahagy
juk az eg észe t... A m ásik 
bácsi azt emlegette, hogy ő 
régen a tólireválót is meg
kereste nyáron, most meg 
nyáron csak a nyárra valót 
keresi meg. Ezért azt javasol
ta, hogy minden „gyalogmun
kás” legyen egy-két hónapig 
elnök, m ert m indenkinek jól 
jönne az a kis „potya”.

★
MSZMP, megyei pártérle- 

ke/.let, 1966. A beszámolóból: 
„Az elm últ őt év alatt szö
vetkezeteink közös vagyona 
407 millióról 987 m illióra 
emelkedett. A tiszta vagyon
1960- hoz képest 300 százalék
kal, a beruházott vagyon 360 
százalékkal nő tt’’.

Nober Imre
( F o l y t a t j u k )

érte. Valakinek m ár meg kel-

A  60-as években a ha inai határban. Még „Jókapával" vé
gezték a gycmlálá.st. . . __________________

Kgy k is  s ta t is z tik a :

Megnevezés: »«3
é v e k

4:;r 370 233
171 508 785
88 92 111
— 5 32

Az őstársadalmaktól 
a civilizációkig

pett látogatói elé 
Néprajzi Múzeum: ti

zennégy (II termet tolt meg az ‘a rendkívül 
nagy anyag, mely az emberiség címben je l
zett ú tjának  m érföldköveit képezi — a vi
lág szinte minden tájáról. Képviselve van itt 
Ausztráliától Amerikáig, .G rönlandiéi Tűz- 
földig Földünk jelentős, a két végpont kö
zötti állom ásokat leginkább reprezentáló 
kultúráinak zöme.

A term eket — az állom ásokat — végigjár
va próbáljunk egy-egy pillantást vetni a ré
szint régészeti feltárásokból, részint friss 
gyűjtésből származó, egy látogatás ideje glatt 
nyilván megemészthetetlen mennyiségű anyag 
legjellegzetesebb darabjaira. (Kedvcsinálónak / 
tán  elég lesz.)

★

A kezdet: „zsákmányoló gazdálkodás". Ez- 
az, am it köznapi nyelven többnyire...a „gyűj
tögető”, halászó-vadászó életm óddal azonosí
tunk. I tt nyomban, meglátszik: életmód és 
anyagi-tárgyi ku ltúra meg „társadalm i” szer
vezettségi fok között széttéphetetlen. m egha
tározó koherencia van; a  néprajzi példák ezt 
bizonyítják.

A zsákmányoló gazdálkodásra jellemző ős
társadalm ak közül, vagy féltu’cattal ism er
kedhetünk meg: Ausztrália  őslakói, a kis te r
metű dél-afrikai busmanok, s a tüzföldi 1 in
diánok őskőkori a * ' eszkim ók  és az obi-ugo
rok meg az Am ur menti népek  valamivel 
fejlettebb középső kőkori típusú gazdaságá
val. A különböző használatra készült bum e
rángoktól a kéregfestményekig. a mágikus 
célú. végtelen változatossággal k ialakított 
„csurungáktól” a kezdetleges tűzgyújtó szer
számokig, fegyverek, használati eszközök, 
egyebek árasztják a tárlókból a letűnt —, 
vagy letűnőben levő — társadalm i formációk, 
életmódok levegőjét.
' Mai ku ltúránk egyetemességének néhány per
döntő bizonyítéka is fellelhető itt-o tt: az esz
kimó eredetű kajak, a szintúgy — megnevezé
sében is — innen származó anorák, a  m a 
em berének is épp oly módon használt tá r 
gyai, akár a csonthegyű szigonnyal a tenge
ren fókára-rozm árra vadászó eszkimó férfi
aknak történelm ük kezdetei óta.

Különösen érdekes itt  — a rokonság okán 
— az obi-ugorok, s a hozzájuk közei álló 
Amur menti népek életébe való bepillantás.
A mocsarak, tundrák obi-ugor lakói a chanti 
és a m anysi nyelvet beszélik. Halászó-vadá
szó eszközeik egyúttal e tevékenységek mód
járól is árulkodnak. Horoggal, rekesztő halá
szattal. hálókkal szerezték be a folvozbol 
halszükségletüket. ezt egészítette ki a csont- 
és vashegyü nyíllal, csapdákkal elejtett em 
lősállatok húsa; a prém . gerezna öltözködé
sük nélkülözhetetlen kelléke volt. E népétét, 
népcsoportokat törzsi-nemzetségi társadalm i 
berendezkedésük családokra tagolta, összetar
tó erő -  a közös élelemszerző tevékenység 
m ellett — közös hitviláguk, rítusaik, jellegze
tes sám ánhitük volt.

Mily nagy szerepet játszhatott életükben a 
hal — kivált a  m andzsu-tunguz nyelvcsalád
ba tartozó utasak, udegék, negidálok, nanajok 
és más Am ur menti népekében — mi sem 
példázza jobban, m int hogy díszítőművésze
tüknek. hagyom ányaiknak máig alapm otívu-

★

„A földm űvelés és a fe jlett törzsiség kiala
kulása" a következő nagy blokk címe. Talál
kozhatunk itt a Dél-Venezuelában. az Amazo
nas menti trópusi őserdőkben tanyát vert. in
dián törzs — a m ár ásóbottal földet művelő 
piaroák — életének dokumentumaival, az e r
dő állatszellem eit megjelenítő — vallott ro
konságukat jelképező — álarcaikkal, a r ítu 
sokat. term ékenységi szertartásokat szervező- 
vezető varázslók, orvossá gos em berek varázs- 
eszközeivel. De ide sorolható a pápua-mela- 
néz —  az előzővel együtt — újkőkori típusú 
kultúra megannyi rekvízitum a: a hitvilágu
kat behálózó ősszel temek, mitologikus hőseik

kultuszának, a kannibalizmus és fejvadászai 
tárgyainak, az ebben gyökerező faragó-díszt^ 
tó művészetnek gazdag tárháza.

A földm űvelés és a nagyállattartás szét
válását A frikában  a  kelet-afrikai m aszájok
— Kitlenbergertől és másoktól nekem  ism eri
— társadalm a reprezentálja. A harcias, mo
hi lis nomád pásztórkultúrák e  vidék fejlődé
sének fő tényezői voltak egykoron. Ma. a 
technikai civilizáció terjedésével is ugyanazt- 
az életform át próbálják élni az élő zebu nya
kából csapolt vért ivó maszáj harcosok, m in t 
századokkal ezelőtt; részben |Czért szorultak 
végül is mai. meglehetősen sanyarú körül
ményeik közé, a rugalm asabb földművelő 
kultúráktól űzve.

Eurázsia füves sztyeppéin  ugyané folyam at 
m ent végbe; a  vándorló nomád pásztorok 
mozgatóerejét — s mozgási kényszerét — a 
legelő iránti szükségletükben kell keresnünk,1 
Valamennyi nomád, nép jó harcos is volt egy
ben: életm ódjuk megkövetelte a harci szer
vezettség magas színvonalát. Vagy kétezer 
évig — az i. e. I. évezredtől — népvándorlá
sok sorozatát indították el, hódítgatva közbenj 
ám. hogy törzsi-nemzetségi társadalm i rend
szerüket fel nem adták, hódításaik rendsze
rin t tiszavirág-életűek voltak. Tárgyi em lé
keik is állattartó  tevékenységüket, meg har
ciasságukat tükrözik: szám talan, szebbnél- 
szebben m egmunkált bőrből készült eszközt
— tömlőket, ju rtá jukat, jellegzetes fegyverei
ket lá thatjuk ; egy karakirgiz táborhely rész
letét.

Átmeneti jellegű perem kultúrák  alakultai« 
ki a magasabb civilizációk szomszédságában 
sok helyütt: egymással való érintkezésük nem  
m aradt nyom nélkül. társadalm i-kulturális 
össze- (és be-) olvadás tapasztalható ez ese
tekben. társadalm i form ációjukat, törzsi szer
vezeteiket, ősi szokásaikat ugyanakkor szin
te egészében m egtartották. Ez az. érdekes 
heiyzet. áll fenn Indonézia törzseinél.

rit-

Jáva, .Japán, Kína. India emlékeiből la tha
lunk végtelenül értékes, izgalmas — és a 
szemnek is kedves — bem utatót. E négyezer
ötezer éves kultúrák  olyasm iket p rodukál
tak, m int a  híres k ínai „Gyémánt Szútra”, a 
világ első fadúcokkal nyom tatott könyve, a 
porcelán, a közös tőről eredeztethető kallig
ráfia és tusfeslészet, vagy Japán teaszertar
tásának kellékei, a sinto-szentélyek, s az 
ism ert necuke-figurák.

M exikó és Peru — valódi osztálytársadal- 
mak ezek, m ár, s voltak a gyarm atosítás 
kezdeteikor is — Pizarro, Cortez és dicstelen, 
társaik  hatékonyan funkcionáló állam szerve
zetre, erős kezű központi korm ányzat által 
irányíto tt hatalm as birodalm akra bukkantak. 
Százezernyi lakosú városok, csatornák pók
hálójával beszőtt heeyoldalak. teraszos, inten
zíven öntözött termőföldek, alkalm azott csil
lagászati tudás, íro tt ku ltúra — ezek jelle
mezték e civilizációkat m ár jóval érkezésük 
előtt is.

S. hogy az évezredek a la tt fölhalmozott 
kulturális örökség nem vész el, jól példázza a 
„Mai perui és m exikói piac’’ című részlet. 
Kézműves hagyományaik, a rajtuk  keresztül 
kivetülő m űvelődéstörténeti értékek ma is é l
nek: egy nép’ sok ezer éves feilődése a la tt fel
gyülemlett szellemi kincsekről vallanak a 
mai fazekasok, szőnyegszövők keze alól kike
rülő portékák.

stílusban ez hát a Néprajzi 
Múzeum kiállításának — 
szűkre sikeredett körpano

rám ája. A bem utatott maszkok, totemosz'o- 
pok, kultikus figurák, edények, egyebek vala
mikor élő. gondolkodó, társadalomban létező 
em berek m indennapi tárgyai voltak —, vagy 
azok ma is. Társadalmukra  — közös egyete
mes történelm ükre  —. s nem csupán esv-esv  
szűkén értelm ezett ..népszokásra" világítanak 
rá. A világban helyét kereső . em ber jóleső 
fáradtsággal lép ki a múzeum kapuján.

E. Nagy La jó t

A Néprajzi Múzeum állandó kiállítása
léptékű kiállítással lé- 

aHatalmas

Távirati

FALUSI CSENDÉLET (Mácsai István raj*»)


