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CSAPATJÁTÉKOSOK – VEZETÕI PORTRÉK A
NYOLCVANAS ÉVEK FÕSZEREPLÕIRÕL
Jászberény egykori tanácselnökével, Buzás Sándorral készített beszélgetés után
vetõdött fel, hogy érdemes lenne megismerni más, a 80-as években fontos szerepet
játszó személyeket is. A Buzás Sándort, Jakus Zoltánt és Mosonyi Sándort bemutató
portrékból felidézõdik az elmúlt évtizedek jászberényi történelme is. Munkájuk során
az általuk vezetett intézmény mûködése nagyban befolyásolta Jászberény életét.
Nem magányosan, egyedül hagyva dolgoztak, hanem egy csapat élén érték el
eredményeiket. Csapatjátékosok – de beosztásuk miatt mégis elõtérbe kerültek, s
így a város életének fõszereplõivé váltak. Más szemszögbõl látták Jászberényt,
ezért érdekes az, amit a beszélgetések során megtudtunk tõlük. Megtudhatjuk, mi
motiválta õket, hogyan gondolkoztak, mit tettek Jászberényért. A három egykori
vezetõ emlékei egyfajta hiánypótlásként jelennek most meg a Jászsági Évkönyv
hasábjain. Azok az események, amelyekrõl interjúalanyaink beszéltek, a történelemkönyvekbe ugyan nem kerülnek be, de nekünk, jászberényieknek megkerülhetetlenek. Õk ugyanis egy olyan korszakban vittek fontos szerepet városunkban, amely
idõszakról írásos történelmi összefoglaló még nem jelent meg. Ezért is érdekes
megnézni, hogy õk hogyan látják ezeket az éveket, mi is történt a tanács, a kórház,
a rendõrség háza táján.
A portrékat a rendszerváltás idõszakával zártuk. Még akkor is ezt az elvet követtük,
ha a megkérdezettek aktív pályafutása tovább folytatódott. Szerkesztõségünk azzal
adja közre az interjúkat, hogy másokat is emlékezésre, ill az emlékek felidézésre és
leírására buzdít. Ha bárkinek érdemi hozzátenni- vagy pontosítani valója van a
három beszélegtés tartalmához, akkor annak szívesen helyt adunk. (Szerk.)
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A TANÁCSELNÖK
beszélgetés Buzás Sándorral

– Kérjük, bevezetõül mondjon valamit családi-szülõi hátterérõl, iskoláiról!
– 1935. október 24-én születtem
Törökszentmiklóson. Nem a városban,
tanyán éltünk. Szenttamásnak nevezték valamikor azt a részt, az Almásy
grófok birtoka volt. Apai nagyapámék
tanyáján laktunk szüleimmel és két
testvéremmel. Szegény, paraszti családnak számítottunk, hiszen a három
hold föld mellett édesapámék napszámos munkát végeztek. Amikor felcseperedtem és kapát lehetett adni a
kezembe, akkor szüleimmel együtt részt
vettem a munkákban. Szünidõben a család két tehenét gondoztam, legeltettem õket
és vigyáztam rájuk. Azt mondhatom, hogy nekem nagyon jó gyermekkorom volt,
hiszen megtanultam a természetet becsülni és szeretni.
– Milyen emlékei maradtak az iskoláról?
– A Pozderka-halmi iskola négy kilométerre volt a házunktól. Talán hihetetlenül
hangzik, de mi például tizennégy éves korunkig nem viseltünk hosszúnadrágot,
télen is rövidnadrágban és harisnyában jártunk. A Klebelsberg Kunó idõszakában
megépített iskolához, az akkori gyakorlatnak megfelelõen, három hold föld is tartozott,
és ezt a földet mi a tanulók gondoztuk. A termények bevétele pedig hozzájárult az
iskola fenntartásához. A miénk osztatlan iskola volt, az alsó és a felsõ tagozatban
egy-egy pedagógus látta el a munkát. Tanulmányi eredményem változó volt,
idõnként közepes, máskor kitûnõ tanuló voltam. Eredményem a munkában való
részvételtõl is függött mert felsõ tagozatos koromban szüleim már májusban kikivettek az iskolából, mert segítenem kellet nekik.
– Fel sem merült a továbbtanulás?
– Dehogynem. 1950-ben kezdtem el tanulmányaimat a törökszentmiklósi Bercsényi
Miklós Gimnáziumban. Tulajdonképpen ekkor költöztem a tanyáról a városba, az
anyai nagyszülõkhöz kerültem. Onnan jártam iskolába, ahol 1954-ben érettségiztem.
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– Gimnazistaként kezdett el futballozni, sõt ennek késõbb is jelentõsége volt
életében.
– Már a tanyán is szenvedélyesen kergettük a szõrlabdát, A városba kerülve a
gimnázium csapatának tagja lettem, majd a törökszentmiklósi Fáklyában folytattam.
A Fáklya pedagógus csapat volt, 1958/59-ben megnyerte a megyei bajnokságot és
feljutott az NB III-ba. Nekem ez nagyon sokat jelentett, mert megismertem a város
hasonló korú fiataljait, másrészt engem is megismertek.
– Milyen egyéb indíttatásokat adott a gimnázium?
– Reáltagozatos osztályba jártam, leginkább a biológia, a földrajz és a történelem
érdekelt. Mivel a mezõgazdaságban volt a legtöbb tapasztalatom, így az agrártudományi egyetemre jelentkeztem. Oda viszont nem vettek fel. Második helyen a
tiszti iskolát jelöltem. Vonzónak találtam, mert az egyik rokonunk vadászpilóta volt.
Tulajdonképpen én is oda szerettem volna menni, de az egészségügyi vizsgálatnál
nem találtak alkalmasnak. Maradt a Ságvári Endre Hadtáptiszti Iskola, ahová fel is
vettek, 1954-tõl 1956-ig ott tanultam.
– Hol volt ez az iskola? – Szolnokon vagy Pesten?
– Budapesten volt a Hungária körúton, az MTK pályával szemben. Akkor ugyan
az MTK a Vörös Lobogó nevet viselte.
– Feltételezzük, hogy a pálya közelsége miatt is gyakran kijárt a meccsekre.
– Persze, hogy kimentem. Akkor jó csapata volt az országnak, híres csapata, a
Puskás-féle nagy csapat. A híres angol-magyar visszavágóját, a 7:1-et a Népstadionban nézhettem meg. Az iskolában folyamatosan szerveztek kulturális programokat,
szinte valamennyi színházba eljutottam. Azt hiszem, más körülmények között nehezen
tudtam volna ezt megtenni.
– Kik és milyen származásúak voltak az évfolyamtársai?
– Növendékek voltunk, s az ország különbözõ részeibõl érkeztünk. Huszonkét
fõs szakaszunk háromnegyede falun vagy kisvárosban született, négyen voltak
budapestiek. A többség paraszti vagy munkásszármazású volt.
– 1956 és forradalma izgalmas terület, szinte kikerülhetetlen, hogy errõl ne beszéljünk. Hol élte meg az októberi napokat?
– Pesten. Mi kint voltunk Rajk László és más elítéltek temetésén, akiket koncepciós
perek alapján ítéltek el. Egyenruhában voltunk, civil ruhánk idehaza volt. A
búcsúztató beszédek mindnyájunkat megdöbbentettek, hiszen szembesültünk azzal,
hogy ezeket az embereket nem az elkövetett bûnök, hanem egy koncepció miatt
ítélték halálra.
23-án a rádió mellett kuporogva hallottuk azt, amikor a Rádiónál elkezdtek
lövöldözni, és azt is, amikor a Sztálin-szobrot ledöntötték és szétverték. Láttuk a Lenin körúton a könyvüzlet elõtti könyvégetést, másutt fölakasztott és meggyalázott
emberek szörnyû látványával szembesültünk.
– Mi történt eközben a laktanyájukban? – Felvetõdött a tiszti iskolások bevetése?

