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A TERMELŐSZŰVETKEZETEKRŐL

(Történelem, népgazdaság, .világnézet)

Nem kell jóstehetség hozzá, mert szemmel látható, hogy az 1959-es
esztendő elsőrendű kérdései közé kerűlt a termelőszövetkezeti mozgalom.
Az év eleje máris mutatja, hogy számos községben alakult új termelőszö

vetkezet s szamos község alakult szövetkezeti községgé, ahol a határ és a
gazdálkodó parasztság 80~90 százaléka szövetkezeti közösségben gazdál
kodík. Indokolt tehát, hogy ~ különösen a falun lelkészkedő papság tá
jékoztatására - összefoglaljuk a legfontosabb, s a termelőszövetkezett

mozgalommal kapcsolatban figyelemreméltó szempontokat. Ezek a szem
pontok nagyon sokrétűek és szerteágaznak a történeti és társadalmi fej
lődés irányába, a gazdasági életbe, a politikába s érintik a világnézeti
kérdéseket is. Éppen ezért semmi sem volna olyan veszélyes, mint valami
szimplifikáció, s ennek az 1959-es évre és a következő évre feltett kérdés
nek valamiféle szűklátókörűen egyszerű megválaszolása, amelyből esetleg
a gondolkodó ész kikapcsolódik s csupán a felületes érzelem lép fel mo-
tívumként. -

Allapitsuk meg, és pedig Schandi József dr. Kossuth-díjas, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagjának szavával, akinek állattenyész
téstani előadásait hallgattam annakidején 1923-27 között a közgazdasági
egyetemen, a következőket:

"A mezőgazdasági kisüzemek sehol a világon nem tudnak olyan gaz
daságosan, kitűnően termelni, mint a nagyüzemek. Mi a sorsuk a kis
üzemeknek a tőkés országokban ?

Ezekben a parasztság lassanként feladja önálló mezei munkásságát
és beszegődik a mezőgazdasági nagyüzemekbe munkavállaló "cseléd"-nek."

Ezeknek a megállapításoknak igazolására vegyünk néhány adatot a
tőkés országokból.

Az USA-ban egy farmra eső átlagos terület 1930...ban 156.9 avre (1
acre 0.7 kat. hold) volt, 1950~ben pedig 215.3 acre. Az emelkedés több,
mint 30% húsz év alatt és ez az emelkedő folyamat tovább tart. Az 1958
as nyugatnémet agrárpolitikai terv 175 millió márkát irányzott elő egy
évre a kisüzemek összevonásának előmozdítására. Svájcban neves agrár
politikusok fejtegetik. hogy ne a mai magas mezőgazdasági árak biztosí
tásán legyen a fősúly, hanem azon, hogy a termelés szempontjából egész
séges nagyobb üzemek alakuljanak ki.

Folytassuk a gondolatsorozatot Schandi professzor szavával:
"A szocialista társadalmi rendszer ezzel szemben a mezőgazdasági

dolgozóknak a szövetkezeti termelés formáját ajánlja, amelyben - mint
nagyüzemben - a tagok munkafelosztás mellett dolgoznak a sajátjukban,
ahol a modern gépek felmentik őket a nehéz fizikai munkától, amely
üzemnek termékei majd bizton megfelelnek a mindenkori igényeknek."

A magyar mezőgazdaság termelése a fejlődésben elmaradt. Ez az el
maradás már a Horthy korszakban nagy gazdasági probléma volt, mert
drágan termeltünk és exportunk a világpiaci árakkal nem volt verseny
képes. Mindenki tudta, ezen előbb vagy utóbb segíteni kell. A segítésnek
pedig nincs más útja, mint a modern agrártechnika széleskörű alkalma
zása nagyüzemi gazdálkodás keretében. Most népi demokráciában élünk, a
szooialízmust építjük, de a helyzet ebben a vonatkozásban még nem vál
tozott meg. Egy nagy különbség azonban van. Míg azelőtt a változás
szükségességéről csak beszéltek, most a segítés konkrét programmja lép
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elénk a kormány agrárpolitikájában: az ország mezőgazdasági termelésé
nek átállítása a szocialista szövetkezeti termelésre.

Ennek az örökölt termelési elmaradottságnak a szemléltetésére meg
felelő az USA foglalkozási statisztikájának a miénkkel való ősszehasonlí

tása. Az USA-ban a népesség 13.2%-a él a mezőgazdaságban és kereken
6.5 millió mezőgazdaságifoglalkozású egyén annyit termel, hogy saját ma
gán kívül biztosítja 140 millió ember élelmezését és ruházkodásí nyers
anyagát. Magyarországon 1958. január l-ép a népesség 9,826.000 volt, a
mezőgazdaságban 2,032.000 dolgozott. Amíg tehát az USA-ban egy rnező

gazdasági dolgozó 20 ember szükségletét termeli, nálunk csak négy ember
szükségletét biztosítja. Ez az arány azonban még mindig nem kifejező,

mert nem ötszörös a termelékenység, hanem ennél is nagyobb. Arányok
ban is sokkal nagyobb a mezőgazdasági export, mint a míénk, S még így
is hatalmas készletek kerülnek raktározásra, s a túltermelési gondon sa
játos kapitalista gondolkozással nem úgy segítettek, hogy exportálhatat
lan és raktározhatatlan élelmiszerkészleteiket az ENSZ által feltárt elma
radott és éhínséges vidékek lakosságának juttassák, hanem dollárkárpót
lást nyujtanak azoknak a farmereknek, akik parlágon hagyják földjeiket,
nem tenyésztenek sertést, stb. (1956-ban 4.5 millió acre szántóföld parla
gon hagyásáért fizettek kárpótlást).

A nagyüzemi termelés hatalmas eredményeiről olvashatunk adatokat
N. Sz. Hruscsovnak a XXI. kongresszuson elmondott beszámolójából. E
szerínt a tej és vaj teljes termeléset tekintve a Szovjetunió világviszony
latban az első helyre került. A legközelebbi években az egy főre eső ter
melésben is utoléri, sőt jelentősen túlszárnyalja a Szovjetunió az USA-t.
Ha ehhez hozzávesszük, hogy az USA-ban a mezögazdaságí termelés évi
növekedése nem érte el a 2%-ot, a Szovjetunió nagyüzemel (a kolhozok
nak és szofhozoknak) évi növekedése ennél nagyobb, 1959-1965 között
pedig évi 8% lesz, akkor ízelítőt kapunk a szocialista nagyüzemek lehe
tőségeiről és képességeiről.

A szövetkezésnek és a szövetekezeti gondolatnak régi kapcsolatai van
nak a katolicizmussal. A középkor és az újkor hármasforgója nélkülözhe
tetlenné tette a parasztság termelési szövetkezését. Tulajdonképen csak a
liberalizmus változtatta egészen egyénivé a mezőgazdasági munkát s ná
lunk legfeljebb száz éve a négyesforgóra való áttérés húzta ki a falu kö
zösségi munkája alól az alapokat. Ezzel a falu védettségét is feloldotta és
kiszolgáltatta a liberális-kapitalista üzletiségnek. Ezzel szemben éppen ka
tolikusok jártak az élen abban, hogy legalább a hitel és fogyasztási szö
vetkezetek formájában védelmet biztosítsanak a falu lakosságának. Meg
kell azonban mondani, hogy ebben az "élenjárásban" is voltak ütemkü
lönbségek egyházmegyénként, sőt esperesi kerületenként is, mert az egy
háziaknak nem volt egyöntetű felfogásuk az akkori szövetkezeti mozga
lommal szemben s nagyjából egységesen tevékeny állásfoglalás csak év
tizedek alatt alakult ki. A Horthy korszak végén, mintegy megsejtve a
köreledő jövő történelmi döntését, voltak katolikusok, akik földbérlősző

vetkezetek alakítását kezdeményezték, amelyekben a tagok munkafelosz
tás mellett közösen dolgoztak. A nagyfokú meg nem értés, sőt ellenséges
kedés miatt szerény mértékben megvalósult gondolat mégis előiskolának

bizonyult, mert néhány volt tag már a termelőszövetkezeti mozgalom
kezdetén beállt a sorba s azóta is értékes, lelkes helyi vezető.

E vázlatszerűen felrajzolt adatokból és gondolatokból világos, hogy a
termelőszövetkezet, mint nagyüzem a történelmi fejlődés erővonalába

esik, termelési elmaradottságunkból csak általa szabadulhatunk, éppen
ezért az idő feltétlenül neki dolgozik. Szükségképpen kudarcot vall vele
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összesen 3560 szövetkezet,

a szövetkezeti tagok száma 174.000 volt, s 1,647.000 holdon gazdálkodtak.
A termelőszövetkezeti mozgalom két válságának elemzői rámutatnak

arra, hogyaközépparasztok tagsági aránya 1952 december 31-én 33.6 szá
zalék volt s ez 1955 végén 27.1 százalékra esett, 1956 végére pedig 14.9
százalékra. Sőt a középparasztok visszahúzódása még 1957-ben is tartott,
mert ennek végén arányuk csak 14.3 százalék volt, s visszatérésűk a szö
vetkezethe is vontatottabb, mint a törpebirtokos parasztoké, mert még
1958 júniusáig is csak 14.7 százalékra tudták javítani arányukat. Szerin
tünk egészségtelenül egyszerűsítő az a magyarázat, amely a középparaszti
arányszám hullámzásáról elhangzott, nevezetesen az, hogy "osztályhelyze
tüknél fogva nem hívei a szocializmusnak". Sokkal helyesebben találja
meg e kérdés magvát Fekete Ferenc (Közgazdasági Szemle), aki így ír:
"A mélyebben fekvő, de elsődleges ok a termelőszövetkezeti jövedelmező

ségnek viszonylag alacsony, az átlagos középparaszti gazdaságét évről évre
jobban megközelítő, de eddig tőle még elmaradó színvonala." Ez a jöve
delmi szint még vonzó a kétkézi mezőgazdasági munkásokra, esetleg a
törpebirtokosokra is,' talán a földreform során földhözjuttatottakra is,
jóval kevésbé a középparasztságra. Nem kétséges tehát, hogya termelő

szövetkezetek fejlődésének első és legfontosabb feltétele a jelenlegi tagok
és a jövendőbeli tagok szempontjából az egyéni jövedelem szintje, a nép
gazdaság szempontjából pedig - jóllehet, ez a két szempont összefügg 
a nagyüzemi, azaz magasabb termelési szint, azaz a termelőszövetkezetek

szemben bármely érzelmileg motiváltakarat. A nemzet érdeke s az okos
ság egyaránt azt kívánja, hogy segítsünk, mégpedig akkor, amikor komoly
hasznára lehetünk az erővonal útjában álló nehézségek leküzdésének s ez
zel mindjárt tisztes barátságot is kötünk vele.

A kormányagrárpolitikája, amikor felismeri a történelmi szükség
szerűséget, szervezőerőként lép fel a fejlődés vonalán. Áll ez akkor is,
amikor Leninre hivatkozik, aki 1923-ban élete végén azt írta, hogy mind
két lábbal csak akkor fogunk szilárdan a szocializmus talaján állni, ha
az egész parasztság megszerveződik a szövetkezeti társulás keretében. Ak
kor is, amikor az alkotmányunk 7-ik §-ra hivatkozik, amely ezt mondja:

"A Magyar Népköztársaság elismeri és biztosítja a dolgozó parasztok
jogát a földhöz és kötelességének tekinti, hogy az állami gazdaságok szer
vezésével, mezőgazdasági gépállomásokkal, az önkéntes társulás és közös
munka alapján müködő termelőszövetkezetek támogatásával elősegítse a
meaőgazdaság szocialista fejlődését."

Tíz éve lesz az idén, hogy ez a szöveg államjogi és társadalmi éle
tünk fontos tényezőjévé lett. Ám a termelőszővetkezeti mozgalom eszmé
jére s ezzel a magyar mezőgazdasági termelésre nagy kárt jelentett, hogy
voltak, akik a Lenin által is hangsúlyozott és a magyar alkotmányban is
kimondott önkéntességet a társulásban figyelmen kívül hagyva "szervez
tek" termelőszövetkezeteket.Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a szö
vetkezetek fejlődése a következő komoly válságokon ment át. 1954-ben,
az év végén 4381 termelőszövetkezet 230.000 taggal, 1,480.000 holdon gaz
dálkodott, míg 1952 végén még 5.110 szövetkezet 369.000 taggal, 2,170.000
holdon gazdálkodott. 1955-ben ismét fejlődés mutatkozott, 1956 végén
azonban bekövetkezett- a mélypont: csak 2089 szövetkezet 119.000 tag,
797.000 hold.

Viszont 1958 jelentős fejlődést hozott.

Ekkor volt termelőszövetkezet ... . ..
termelőszövetkezeti csoport
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termelékenysége és gazdaságossága. Hogy számos termelőszövetkezetnek

nem sikerült gazdaságossággal és termelékenységgel szemléltetni, hogy az
idő neki dolgozik, s hogy a jövő mezőgazdasági termelési egységét és for
máját fejezik ki, annak oka két főtényezőre vezethető vissza, éspedig a
jó és szakértő vezetés hiányosságaira, másodszor arra, hogya szántóterü
let és a taglétszám viszonya, nem is szólva a szántóterületek elhelyezke
déséről, nem nagyüzemi belterjes gazdálkodást mutat. (Scherer Péter Pál
a Wenckheim-féle kígyósi mintauradalom adatait ismerteti, ahol 17 hold
szántóterület esett egy dolgozóra s a munkaigényes kapások a szántóterü
let 38 százalékát tették. TermelőszöveLkezeteink szántóterületéből egy
főre tíz hold sem esik, s a munkaigényes főbb kapásnövények termelése
1957-ben csak 23.5 százalék. Ez a helyzet azonban törvényszerű, mert el
sősorban földnélküliek és törpebirtokosok alapítottak termelőszövetkeze

teket, s jelentős részben állami tartalék földekből egészült ki az eddigi
termelőszövetkezetekszántóterülete. Érvényes ma is az az 1955. évi kor
mányhatározat, amely szerint a termelőszövetkezetek területe kezdetben
ne haladja meg az 1000~1500 holdat. Üzemi szervezési szakemberek véle
ménye az, hogy a magyar viszonyok között s a jelenleg korszerű mező

gazdasági gépek figyelembevételével a nagyüzemi gazdálkodáshoz szük
séges terület alsó határa 400 kt. hold. Megfelelő nagyságú földterületen
már teljes hatóerővel lehet érvényesíteni a modernízált mezőgazdaság, a
nagyüzem előnyeit. Azokat a nagy kedvezményeket, amelyeket a jövő

érdekében a termelőszövetkezetek gazdasági megerősítésérőlés a termelő

szövetkezeti mozgalom fejlesztéséről szóló kormányhatározat ez év feb
ruár l-én a hivatalos lapban meghirdetett, úgy kell értékelni. mint előre

biztosítását azoknak a gazdasági előnyöknek, amelyeket a jól vezetett és
megfelelő területtel rendelkező termelőszövetkezetek a népgazdaságnak
és tagjainak adhatnak. Mindkét vonatkozásban a középparasztság s rajta
keresztül a vele jó kapcsolatban álló egyháziak nagy támogatást nyujthat
nak a termelőszövetkezeti mozgalomnak. A középparasztok jó szakembe
rek, s egyéni földterületük általában nagyobb, mint ma a termelőszövet

kezetekben egy tagra eső szántó. Ma módjuk van arra is, hogy maguk ala
kítsanak termelőszövetkezetet,különösen ott, ahol még nincs termelőszö

vetkezet vagy csak csoport, illetve egyszerűbb formájú szövetkezet műkö
dik. Köztudott, hogy a földjáradék fizetése is általánosan kötelező lesz a
szövetkezetekre. Ez megkönnyíti számukra annak felismerését, hogy jövő

jük útja a nagyüzemi szövetkezés felé visz.
Itt annak vagyunk tanúi, amit Deák Ferenc ajánlott. A rosszul Gom

bolt dolmányt kigomboltuk és most jól újragomboljuk. Éppen ezért bizo
nyosak lehetünk abban, hogy nem ismétlődnek meg a régi hibák, köztük
az sem, amely abból származott, hogy szem elől tévesztették: csak önkén
tes belépők meggyőződése, a tagok által választott szövetkezeti vezetők

képesek megalapozni és időtállóvá tenni a szövetkezeti szervezkedést.
A szövetkezeti gazdálkodást nem mindenütt lehet, talán nem is min

denütt okos a nagyüzemi formával, a termelőszövetkezettel kezdeni. A
szövetkezés iskola is, iskolája a demokráciának és a közös gondolkodás
nak. A termelőcsoportok beváltak a szántóföldi kultúráknál, a szakcso
portok a speciális kultúrákban (szőlő, gyümölcs, zöldség, öntözés, baromfi).
De a csoport, vagy szakcsoport még nem nagyüzem, csak alkalom és lehe
tőség arra, hogy tapasztalatokat adjon a részekben megvalósuló nagy
üzemi munka révén az egésznek és teljesnek értékeiről.

A termelőszövetkezetek szervei a következők: 1. közgyűlés, 2. 5~7
tagú vezetőség, 3. elnök, akit a közgyűlés két évre választ. Az elnök a
vezetőség elnöke is. Ö vezeti a termelőszövetkezet munkáját és gondos-
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kodik a vezetőség határozatainak végrehajtásáról. 4. Ellenőrző bizottság
3-5 taggal, amely ellenőrzi az alapszabályszerű működést. Munkaszerve
zeti egység a brigád, amelynek vezetőjét a vezetőség jelöli ki. A kormány
határozat szükségesnek tartja, hogy az 500 kat. holdnál nagyobb területű,

vagy erősen belterjes kultúrákkal foglalkozó kisebb termelőszövetkezetek

egyetemi végzettségű, vagy legalább mezőgazdasági technikumot végzett
szakembert alkalmazzanak.

A gazdasági és termelési kérdések mindig emberi érzelmekbe és szo
kásokba ütköznek. Ez alaposan lelassítja érvényesülésűket.Meg lehet azon
ban állapítani, hogy ma már, nagyon sok helyütt az emberi szempontok
is, különösen a fiataloknál a termelőszövetkezetek fejlesztési irányában
hatnak. Egyedül a termelőszövetkezeti üzemformában lehet elképzelni
nálunk, hogy az ipari és mezőgazdasági munkafeltételek között ma is
meglévő különbség s a mezőgazdaságra roppant hátrányos munkafel
tételek megváltozzanak. (48 órás munkaidő, vasárnap, mint pihenőnap,

betegbiztosítás, öregségi járadék, fizetett szabadság, rendszeres bér, stb.)
Ami az öregeknek így jó, mert az apjuk is így élt, az a fiataloknak már
elviselhetetlen. A város és gyár vonzását nem lehet egyszerűen könnyebb
és könnyelműbb élet utáni 'lággyá erkölcsileg megbélyegezni, azután meg
elégedetten semmit sem cselekedni. Tudomásul kell venni, hogy a falu
kiörcgedik, elveszti fiatalságát, ha nem városiasodik, éspedig sürgősen

civilizációban, munkafeltételekben és kultúrában. Ezt pedíg a szükséges
Gagy ütemben megint csak a termelőszövetkezetí mozgalom kialakulásá
tól lehet várni.

Mielőtt ezt a gondolatsort zárnánk, idézzünk két nagyon jellemző és
gondosan szőtt, távlatos megállapítást Erdei Ferenc "Magyar Falu" című

könyvének bevezetőjéből: íme az egyik:
"A falu valóságos története különösen egyszerű. Valamikor a törté

nelem kezdetein kialakult a falu, s vele együtt a város és a vidék különös
kettőssége, azután csaknem történet nélküli változással folyt a falu élete
a városoké alatt, s végre napjainkra válságba került a falu s szemben
állássá zordult a város és falu különbsége. Úgyannyira, hogy most az a
nagy történelmi kérdés állott elő: mi lesz ezután a faluval s már maga ez
a kérdés annak árnyékát veti előre, hogy valami jelentékeny változás
következík be rajta."

A másik pedig:
"A falu történelmének újabb korszaka csak most kezdődik, amikor

nemcsak a különbség és az ellentét növekedett tűrhetetlenné,hanem a két
világot összekötő szálak is megsokasodtak. Éppolyan kritikus állomása
ez a falu történelmének, mint volt a kiabkulásé. Csak akkor az volt a
kérdés, hogy megszületik-e századokra való állandósággal a falu, míg
most az Ll kérdés, hogy át tud-e alakulni valami olyan életkeretté, amely
újabb századokra való érvénnyel tudja biztositani maga fölött a civili
zált életet, most már a város és a falu kettőssége és szintkülönbség nélkül."

Hát igen, végső soron 'erről van szó, az emberről a faluban, aki nem
élhet tartósan tűrhetetlen ellentétek és elviselhetetlenül hátrányos kettős

ségek között.
Ahogy pedig az emberhez jutottunk, miután ennek az óriási témának,

mezőgazdaságunk elkerülhetetlenül szükséges átalakulásának érveit ősz

szefoglaltuk. természetesen nem nélkülözhetjük annak a kérdésnek vizs
gálatát sem, mi lesz a termelőszövetkezetekbe lépő hívek sorsa, mi lesz a
templomoké. mi lesz az egyházé az újjáalakuló, modern, korszerű formát
öltő magyar faluban. Hogy ilyen gond is felmerül, amellett el lehet menni
szó nélkül, de ezzel még nem szűnik meg a létezése, Sokkal okosabb, ha
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:szembenézünk vele. Az emberekben, a hívőkben élő gondolatok épp úgy
tények, mint a tárgyi valóság.

Vizsgáljuk tehát ezt a gondot is,
Allapítsuk meg mindenekelőtt, hogy a kormánynak már idézett ha

tározata nem veti fel a világnézeti kérdést, s termelőszövetkezeti propa
ganda is kizárólag gazdasági és társadalmi érvekkel dolgozik.

Továbbmenve pedig keresve kerestünk az elmult években olyan egy
házközségeket, ahol a híveknek legalább fele termelőszövetkezetitag, vagy
amely pláne szővetkezeti város, s örömmel tapasztaltuk, hogy a temp
lomok látogatottsága, a hittanbeíratások, a hívek áldozatcssága tekinteté
ben semmivel sincsenek az egyénileg gazdálkodókból álló egyházközségek
mögött.

Mindezeknek a tényeknek erős a gondolattisztázó hatásuk, de koránt
sem teljes.

Az a gond, amely túléli a fenti érveket, két forrásból táplálkozik. Az
egyiket nevezhetnénk az ideológiai és kormányzati funkciók zavarának,
a másikat lelkipásztorinak.

Nézzük az elsőt, a funkciózavart. A kommunista párt vezető szere
pének elismerése az alapja a Hazafias Népfrontnak, de ez az alapja - az
alkotmánynak, s egész politikai, gazdasági és társadalmi életünknek, azaz
népi demokráciánknak. A párt kétféle funkciót fejt ki, ideológiait és kor
mányzatit. Ideológiai funkciój ából következik, hogy ateista propagandát
is folytat, kormányzati funkciójának következménye, hogya hívek milli
óira tekintettel, s az egyház és egyházak létét, mint reálpolitíkai tényt el
ismerve, az alkotmányba is kifejezve biztosítja a vallás szabad gyakorlá
sát, s ennek alkalmazása adja meg a lehetőséget annak, hogy például v.a
sárnaponként a templomokban papok ezrei hirdessék az evangéliumot s ez
által az ateista propagandát is ellensúlyozzák; a vallás szabad gyakorlá
sának elve teszi lehetövé azt is, hogy a katolikus sajtó a maga álláspont
ját kifejtse, stb.

Kétségtelenül itt vita folyik s menet közben alakulnak ki azok a já
tékszabályok, amelyek az emberek meggyőződéséértfolytatott vitát olyan
gátak között tartják, hogy ne szenvedjen tőlük a közügy, a népgazdaság s
konkréten a mostani témánkhoz Illeszkedve. ne szenvedjen tőlük a ter
melőszövetkezetekterjesztésének önmagában jó, s az egész nép érdekében
álló ügye. Az igazságnak tartozunk azzal, hogy megállapítsuk. ezen a ké
nyes területen a játékszabályokban jelentős fejlődés történt. 1949-1955
között elképzelhetetlen volt olyan minősítés, hogy "a népi demokráciához
hű, vallásos ember", ami ma már gyakori. A vallásosság ma nem minősül

kaptafaszerűen klerikális reakciónak, azaz nem változik át politikai bé
lyeggé és államellenességgé, A másik oldalnak, azaz a mi oldalunknak is
van tennivalója a játékszabályok fejlesztése terén s különösen annak a
szeniléletnek a megvalósulásáért, hogy az ideológiai ellenfél is lehet egy
konkrét ügyben bajtárs, hogy az ellenfelet nem kell szükségképpen össze-
téveszteni az ellenséggel, s a jószándékot és közösségí jóakaratot tisztelni
lehet és kell abban is, akitől világnézetileg egy világ választ el, mert
ugyanakkor a közös haza sorsa köt össze. Persze, annak is megvan az
oka, hogy kevés történt a mi részünkről a játékszabályok fejlesztésében.
1945-ig, évszázadokon keresztül büntetőtörvénykönyv védte a vallást s
amihez másfél százada edződik például a francia papság, a különböző

ateista nézetekhez. azt most zuhanyként kapjuk - a felvilágosodás korától
napjainkig, közel kettőszáz esztendő ezirányú szellemi termését, amelytől

mint valami melegházi növény, védve voltunk, azaz a legutóbbi időkig
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sterilen éltünk. A sterilitás felszabadult, s különleges érzékenység, tanács
talanság költözött a helyére.

A második aggodalom természete szerint - pasztorációs. Megint csak
arról van szó, hogy azt a történelmi leckét, amit feladott a francia forra
dalom, amit félig tanultunk meg 1848. után, aminek megtanulását nem
engedte meg közel száz esztendő politikai rendszere, abból most egyszerre
kurta határidőn belül kell szigorlatozni. Es ez a szigorlat annál nehezebb,
mert "legtöbbünk egyáltalában nem tudja felfogni azt az ijesztő vagy
örvendetes, de mindenképpen valóságos helyzetet, hogy olyan világ ki
alakulásában élünk, ami semmilyen más eddigi korhoz nem hasonlítható".
Eglis Istvánnak, a Vigilia januári számában megjelent "Az atomkor tár
sadalmi távlatai" című cikkéből valók ezek a szavak. Az alkalmazott
természettudományok hatalmas fejlődéséről és társadalmi életünkre gya
korolt és várható hatásáról szól a cikk, de korunk szédítő változásairól
tett közlései, megállapításai, odatartoznak ahhoz a tanulmányhoz, amely
ből az idő és kor e pasztorációs szigorlat tételeit vette. Ez bizony nem
könnyű feladat. T.anulmányt követelnek az ilyen mondatok: "Örök egyház
változó formák"; "A falusi pasztoráció új útjai"; "Hagyományok kiürese
dése - újak keletkezése"; stb. stb. A lényeg,azt hisszük, abban van, amit
XII. Pius úgy hirdetett meg, hogy a kereszténység nincs kötve egyetlen
történelmi kultúrához sem. A kérdés pedig az, mennyiben sikerül és mí
kor sikerül ezt a megállapítást a falusi pasztorációban megfelelően alkal
mazni. Percig sem vitás ugyanis, hogy kultúrváltozás küszöbére tette lá
bunkat a történelem. A falu átalakul: velünk, vagy nélkülünk.

Eza gondolatnyitogató összefoglalás azt akarta megértetni, hogy a
termelőszövetkezeti mozgalom a történelmi fejlődés vonalában van, az idő

neki dolgozik, segíthetjük, hogy jó gazdákhoz és kellő földterülethez jus
son, működjünk közre abban, hogy rajta keresztül megoldjuk a magyar
mezögazdaság termelési hátramaradottságának kérdését épp úgy, mint a
falu és város közötti civilizációs, kulturálís különbségeket, éspedig úgy,
hogy azok a hivek, akik felismerik érvelésünk helyességét, mert az érté
kek helyes rangsorát igyekeztünk feltárni, s akik felismerik a maguk és a
nemzet érdekét, azok tanulják meg azt a magatartást is, amely szerint
munkájukkal híven és becsületesen szolgálják a szocializmus építését,
ugyanakkor hűségesek maradnak hitükhöz.

Hétköznapjaikkal mutassák megerkölcsiségük átéltségét jó munká
juk és emberséges magatartásuk tanúságtételében, vasárnapjaikkal pedig
bizonyítsák lelki életük kívánságát, szükségletét és hitük erejét hűségben

Egyházunkhoz, amely "nem evilágból való", de természetes szerkezetében
e világban él.
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