"MINDENNAPI KENYERÜNK
HEGYI IMRE riportja

KIslÁNY: - Én azt szeretem, ha olyan forró a kenyér, hogy meg se lehet fogni, csak
papírral átölelni, .és ki szoktam belőle csipegetni azt a jó ropogós héját. Apukám néha meg
szokott érte verni, dehát mit csináljak, akkor is nagyon szeretern.
FÉRFI: - Ha kenyér és víz van, akkor- egy ember nem hal éhen, heteken, hónapokon
keresztül sem.
KISFIÚ: - Nekem van egy olyan nagymamám; aki azt rnondja, hogy á kenyeret nem
szabad eldobni, mert az a Krisztusnak teste. Az óvodában van egy rossz gyerek, eldobja a
lelváros kenyeret és bele is rúg, és akkor az óvó néni beállítja a sarokba.
FÉRFI: - A "mindennapi kenyerünk" annyit jelent, hogy mindig van mit enni -'-, hogy meg
kell érte dolgozni. Ezen értem a kenyeret, és a megbecsülést a munkahelyeken.
Nő: - Azelőtt, a múltban nem azt mondták, hogy búza, vagy rozs - csak, hogy
"élet" ..."élet". - Nem vagyok vallásos, kommunista vagyok ... én olyan családban nőttem
föl, de a falusi nép úgy tudja, hogya búzán rajta van a Szűz Mária, karján a kisgyerekkel. És
valóban, ha egyszer egy búzaszem kerül Hegyi úrnak a kezíbe, keresse meg az egyik oldalán azt a kis mélyedést - hogy az csírának, vagy minek a helye? De el lehet képzelni emberi
alaknak is.'
- Tíz-tizenegy éves voltam, a front már Budapest alatt állt - és jöttek a kocsik, hozták a
szovjet kocsik a kenyeret. Nem felejtem el soha, mert majdnem az életembe került. Mi gyerekek megláttuk, szaladtunk ki - ugye akkor nem tudtunk öröltetni, már akkor megtanultuk, hogy "daj mne kleba" - "adjál kenyeret" ... daj mne kleba, daj mne kleba ... Volt olyan
katona, aki a puskát kapta elő, akkor elszaladtunk. meg volt olyan is, aki ledobta nekünk az
árokba a fűre, hogy ne legyen sáros az a kenyér, mert hogy szakadt az eső ... ilyen kocka
szovjet-kenyeret, De kenyér volt, uram, az is jó vólt ... - Az édesanyámat én mindig irigyeltem, amikor dagasztott. Meg volt olyan, hogy "gyere ide fiam, hozd ide a törölközöt" mert
akkor nagyon izzadt ... Mondtam neki, mikor már 14-15 éves voltam, hogy "mama, majd én megdagasztom a kenyeret; ez egy kegyetlen nehéz dolog lehet, még nem csináltam, de'
hadd próbáljam", Erős fejlett gyerek voltam - és azt mondta; "jól van fiam, gyere, itt a lavór, itt van szappan, mosakodjál be". Bekötötte a fejemet egy kis fehér kendővel, és odaálltam dagasztani. Hát kérem, én nagyon meglepődtem, hogy az én édesanyám hogy dagasz.totta azt a nehéz tésztát. Akkor jöttem rá, hogy mi az: dagasztani. Énrólam is csorgott a víz,
úgyhogy mondtam az édesanyámnak, "maf!1ám, ne menjél el innen, most te töröld az izzadtságot".
- Sokszor mondom a gyerekeknek is: "gyerekek, kicsit spóroljatok. mert ha úgy éltetek
volna, mint mi a háború után", és nagyon sok nyugdíjas van, aki bizony nagyon sokat éhezett ... nagyon sokat ... Sajnos ez így volt akkor, háború után.
RIPORTER: - Most fordítva van ... Kidobjuk a kenyeret ...
FÉRFI: - Ez így van, igaz.
,.
NŐ: - Az dobja ki, aki nem tudja, hány embernek a verejtéke árán sül kiez a kenyér...
MAROSÁN GYÖRGY: - Ha van bennem néha szorongás és elkeseredés ... akkor azért
van, mert nem tudom, hogy vajon az, aki megeszi, tudja-e hogy mi van mögötte? Milyen
munka! A biológiával folytatott élethalálharc, hogy abból valami legyen. Nemrég láttam egy
képsorozatot: megjelenik egy 3-4 éves gyerek - valahol Afrikában -, csont-bőr és zokog. A
másik kép: egy kéz nyújt felé egy darab kenyeret. A gyerek mohón nyúl utána. A harmadik
kép: még hullanak a könnyei, de nevetnek a szemei. Figyelje meg, hogy ~z éhség területére
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mit visznek? Búzát. Amikor a kenyérről beszélünk, akkor szent dologról beszélünk ... Nem
akarom a szemétben látni! ... Nincs joga senkinek ezt csinálni! Aki ezt teszi, az ... vagy müveletlen, vagy már nem tudja jó dolgában, hogy mit csináljon. Ha a gyerék nyöszörög és sír,
mit kell a mamának csinálni? Egy kis darab kenyeret meg kell kenni egy kis lekvárral - és
abban a pillanatban csend van ... Van azonban még valami, amit tudni kellene. Tudom,
hogy a tejben olyan baktériumok vannak, amelyek megelőznek betegségeket. Kapaszkodjon! - A búzában. a lisztben is vannak, amelyek nemcsak táplálják a szervezetet, hanem savak, sőt, amik alkalmasak arra, hogy a fertőzést megelőzzék.
(zene)
NŐ: - Lehettem olyan 13 éves, amikor először dagasztottam kenyeret. Négyen voltunk,
egy lánytestvérem, anyám, apám. Kérdeztem anyámtól. hogy meddig kell ezt dagasztani?
Olyan teknőnk volt, amit a cigányok vájtak ki - az volt a dagasztóteknő. Este meg kellett
csinálni a kovászt, azt kenyérből vettük, megszárítottuk, élesztőt tettünk hozzá és másnap
reggel dagasztottunk. Azt mondta nekem anyám.i.majd ha a plafon csöpög" akkor nagyon
jó kenyér lesz. És mindig néztem a plafont - persze ő arra gondolt, hogy ha majd a homlokom verejtékezik a dagasztástól, akkor lesz finom a kenyér ...

(zene)
NŐ: - Csináltam ilyen rögtönzött kötelet, aztán széthúztam, tettem bele markot ...
,RIPORTER: - Már akkor egymáshoz tartoztak?
NŐ: - Igen. Akkor mentem a második sorba, megen bele... A harmadik sorba, megen
bele ... Az édesapám meg kötötte föl utánunk. A markot meg-sarlóval szedtük ...
RIPORTER: - Mikor kezdődött a munka?
.
NŐ: - Már sokszor 4 órakor. Meg volt úgy, mikor éjjel 12 órakor. Ha sütött a hold, kimentünk éjjel, s mire más jött ki, mi már egy darabot rendbe tettünk.
RIPORTER: - Ez részes aratás volt?
.
Nő: - Ez még a mienk volt ... Tessék elhinni, hogy akkora volt a gabona, hogy az uram
nagy ember, de a feje fölött még össze lehetett kötni. De a lejtőben meg meg volt feküdve.
Mire végeztünk, megbetegedtem amarokszedésben . .. olyan nehéz volt. Azt az egyet nagyon.gyülőltern, az aratást. Azt nem szerettem. Mikor be köllött íratkozni a tsz-be, a férjem
odavolt piacon. Idejöttek háromszor is, hogy hát hazajött-e már' a férje? Nem. Na majd akkor eljövünk még. Mondom, hát idehallgassanak: én aláírok, de csak úgy,
nem kell aratni. Aztmondták, azt nem kell, mert azt géppel csináljuk. Mondom, akkor jól van! (nevet)
RIPORTER: - Mégis volt, aki szerette az aratást ...
NŐ:- Hát ...
RIPORTER: - Nagyot legyint. .
FÉRFI: - Ugyan; ugyan ...
NŐ: - A gazdag emberek nem arattak, csak a szegényember, aztán mikor a tizedik csomó
készen lett, azt kapta a szegényember.
RIPORTER: - Ezt nevezték tizedes aratásnak?
FÉRFI: - Ez volt a "tizedC!:s".
NŐ: - Az én apám is 30 évig gépnél volt etető ... Akkor még a gazdának el kellett menni
robotolni, kaszálni, vagy ilyesvalami dolgot csinálni, hogyagéphöz be tudjon jutni ...
RIPORTER: - Emlékszik-e ilyen évre, amikor korán kellett aratni? ... Hogy június elején
már el kellett kezdeni, ..
NŐ: - Hát ... igencsak mindig Péter-Pálkor ... Azt mondták, akkor megszakad a tűve, ha
jól érett, ha nem jól érett, akkor lehet vágni ...
RIPORTER: - Hogy mondta? "Megszakad a tűve?" -Hogy kell ezt érteni?
NŐ: - Azt mondják, hogy Péter-Pálkor már megszakad a gabona gyökere.
RIPORTER: - Szóval hiába hagynák tovább, az nem használna neki ...
NŐ: - Igen, akkor már lehet, oszt abból van a jó kenyér.
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RIPORTER: r-: Milyen volt az, arnikor akár háznál, akár falusi péknél megsült az első kenyér az idei búzából?
NŐ: - Hát... örültünk neki, hogy milyen szép lett, mert bizony volt vizes esztendő is,
oszt nem voltak olyan jók a lisztek még az elején, de ha száraz idő volt, akkor nagyon szép
kenyerek voltak belőle.
RIPORTER: - Azt mondják, annak külön tudománya van, hogy a kenyér szépen süljön.
De nem a sütésnél kezdődik, hanem ...
NŐ: - a dagasztásnál . .. Este' megszitáltuk a lisztet, megkovászoltuk. Ahány kenyeret sű
töttünk, annyi marék sót köllött beletenni, oszt amikor már jól ki volt dagasztva, hogy a kezűnkröl-levált a kovász, elosztottuk. Szakajtóba tettük, és befűtöttünk a kemencébe - még
itthon volt kemence ...
RIPORTER: - Azt mondják, az sem mindegy, hogy mivel fűtöttek, meg hogyan?
NŐ: - Fűtöttünk pirklivel is ...
RIPORTER: - Mi az?
NŐ: - ... ilyen fagallyak voltak összepirkIizve, meg 5zőlővenyige... aztán kukoricaszár ... avval is fűtöttünk. Mikor a kemence olyan volt, hogyapiszkavassal megpiszkáltuk
és szikrázott, akkor már jó volt. Akkor a nagyja parazsat kihúztuk a vindófniba ... betettük
a kemence száját, hogy a hátul lévő parázs kicsit ellankadjon ... Aztán vizesruhát tettünk a
szemvonyóra, és avval húztuk ki a parazsat. .. Ezután sütőlapátra tettük a kenyeret és úgy
hajigáltuk be ...
RIPORTER: - Azt szokták mondani, hogy' a faluban a kenyérről megismerték a gazdát,
.
hogy ki milyet s ü t . ' .
NŐ: - Hát igen. .. Fiatal koromban egyedül maradtam, meghalt az édesanyám - szóval
én rá voltam fogva mindenre ...
RIPORTER: - Hány éves korában sütött először kenyeret?
NŐ: - Jaj, jaj ... (nevet) 16 és fél éves voltam, amikor férjhez mentem. De akkor már köllött kenyeret is sütnöm ... Volt itt egy pék az alszegen, az mindig azt mondta: Rebe, neked
olyan pontosak még kilóra is a kenyereid . . .
RIPORTER: - Pedig nem mérte?
NŐ: - Nem, csak úgy gondolomra ...
RIPORTER: - A Rehe azt jelenti, hogy Rebeka?
NŐ: - Igen ...
RIPORTER: - Egész kigyúlt a tekintete, ahogy mesélte ezeket ... Hány éve ennek?
NŐ: - Hát már mostan hetvenedik éves 'vagyok.
RIPORTER: - Azt is mondják, hogy amikor megdagasztottak, akkor megáldották a kenyeret.
NŐ: - Igen. Akkor így csináltunk: Uramisten, áldd meg a mi kenyerünket.
RIPORTER: - Volt olyan is, hogy sütött volna, de nem volt miből?
NŐ: - Olyan is került. Meg attól is függ ám, hogy a malomban milyen lisztet kaptunk ...
Egyszer olyat adtak, hogy mikor elmentem apékhöz este, azt mondja: Hallod, nem tudom
mi van a' kenyereiddel: olyan szépek voltak. .. aztán összelapultak. Hazahoztam, megszegtük, mintha egy szappandarab lett volna beleállítva. Elment az uram a molnárhoz, aztán az
mondja neki, hogy nem tud a felesége kegyeret sütni. Ő meg azt mondta: Hallja, ezt ne
mondja, mert olyan kenyereket süt, mint a világ. Kicserélte a lisztet, mert azután sokan
mentek még hozzá ...
(zene)

RIPORTER: - Íme a kis patak, amely a történelmi leírások szerint 1200 óta hajtja az örvényesi vízimalmot. Odalent hajnali párában villódzik a Balaton tükre. Bemegyek a molnárhoz és megkérdezem, él-e, dolgozik-e a malom?
- Jó napot kívánok!
MOLNÁR: - Adjon Isten.
RIPORTER: - A molnár urat keresem.
MOLNÁR: - Molnár úr az nincs, Molnár vagyok.
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RIPORTER: - De azt mondják hogy a szakmája is molnár és a neve is Molnár.
MOLNÁR: - Igen.
RIPORTER: - A családban visszamenően mindenki molnár volt?
.
MOLNÁR: - Igen.
RIPORTER: - Hány őst tud visszafelé elszámlálni?
MOLNÁR: - Háromszáz évre visszamenőleg.
RIPORTEk.: - Tessék már elsorolni őket.
.
MOLNÁR: - Molnár Antal volt mind.,. Én 14 éves koromban már 24 óráztam, most 58.
éve csinálom. - 1950-ben jöttem ide, akkor ez egy romos malom volt, olyan állapotban,
hogy az elődöm megszökött . .. Nekem is ezt jósolták. csak hogy én nem a pályaválasztási
tanácsadáson v~lasztottam a szakmát ... Nem is próbálkeztam vele' úgy, ahogy volt, mert
én sem mentem volna vele semmire. Mindent kihordtam belőle, és kezdtem újra.
RIPORTER: - Teljesen egyedül ...
MOLNÁR: - Egy.edül ...
RIPORTER: - Hányféle szakma ismerete kellett ehhez?
MOLNÁR: - A vízimolnárnak mindenhez kell érteni, mindenhez: asztalos, lakatos, ács,
bognár... ami jön.
RIPORTER: - Egyáltalán, hány vízimolnárról tudnak az országban?
MOLNÁR: - A dunántúli vízimolnárokat majdnem mindet ismertem, mert mikor én 1930.október 5-én szabadultam. akkor még nem volt az a nagy gyerekajnározás mint ma, odaadták a munkakönyvet és azt mondták: Eredj, nézd meg máshol, hogy terítik az asztalt 'és
hogy vetik .az ágyat. - Összejártam a Dunántúlt, itt szereztern a tapasztalatot; kis és nagy
malmot mindet megnéztem, mert minden érdekelt - azután dolgoztam nagyobb malomban, 6 vagonosban, 4 vagonos ban, egyvagonosban ... de vízimalomban tanultam.
RIPORTER: - Ez az örvényesi vízimalom hány vagonos?
MOLNÁR: - Hát ... minőségre 24 óránként 5 mázsa búzát őröl meg. Valamikor volt 3000
vízimalom Magyarországon. verseny volt, oda vitték a búzát, ahol jobb lisztet öröltek ...
RIPORTER: - Azt árulja el: mitöl függ, hogy egy- malomnak jó a híre, vagy rossz a híre?
Hányféleképpen lehet azt az egyfajta, esetleg nagyon jó búzát megöröini?
MOLNÁR: - A malom olyan, mint egy zenekar - mindenhogyan lehet rajt' játszani. Sietni
is lehet, lassabban is, még lassabban is. A jó munkának idő köll, ez is egy jó közmondás - és
annyiféle fajtára válogatom el a búzát, öt töret vagy hat töret, hét töret, mentül több darát
nyerek ... A darából van a szép spaklimentes liszt, és ...
RIPORTER: - Hogy mondta? Spaklimenres?
MOLNÁR: - Spakli -az azt jelenti, hogyalisztben vannak olyan szemesék. arniket-meg
lehet látni. A jó liszthez elöször is jó búza kell, és a tisztító berendezés legyen tökéletes,
mert csak tiszta búzamagból tehet jó lisztet csinálni.
RIPORTER: - Árulja el, hogy ennyi évvel a háta mőgött, ránézésre tudja, hogy egy
búza ...
MOLNÁR: - Sose használtam se ... hogy mondjam ...
RIPORTER: - ... laboratóriumi eszközöket ...
MOLNÁR: - semmit ... Ránéztünk a búzára, és fog között ...
RIPORTER: - ... Megharapta?
MOLNÁR:- . .. megharaptarn, és akkor tudtam, hogy acélos vagy pedig őrölhetetlen. Ha
puha volt, elmállott a búza- az örlésre alkalmatlan volt ...
RIPORTER: - És a gazda mit szólt hozzá?
MOLNÁR: - Hozott ponyvát. Régen a vízimalmokba bejártak az öI-Iők is, kiteregették a
ponyvát, gereblézgettek, megszárogatták . .. Mikor örlésre alkalmas volt, fölmérték, és
azután ment a malomba, őrlésre.
.
RIPORTER: - Mióta áll ez a malom így, ahogy most látni?
MOLNÁR: - A tihanyi rend története alapján, hiteles adatokkal igazolva, 1211-ben itt már
malom volt. 159:'3-bap a törökök lerombolták a malmot, falut, fönt a temetőben a templomot, és 1740-ben Mária Terézia Württembergből hozatott ide telepeseket. Örvényes a Balaton-part legrégibb sváb faluja. A jelenlegi, most látható épület 1740-es. Elöl a falon, a
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csúcsfalon három dátum yan: 1211, 1740 és 1957. - Ez az 1957-es dátum megint a felújítást
jelzi, mert ki akart dőlni a csúcs felé, és akkor újra lett csinálva. És ai az érdekesség benne
még különösképpen, hogy ez az egyetlen üzem az. országban, amit nem érdekel az olajembargó; ha 4 hónapig nincsen eső, itt akkor is van víz.
RIPORTER: -'Hogy hívják ezt a kis patakot?
MOLNÁR: - Pécsely patak egyik fele Pécsely község fölött Zádorvárnál ered, a másik fele
Vázsoly község fölött, és ez a két kis csermely Pécselyen kívül találkozik, és ebből van ez a
kis bövízű patak ...
RIPORTER: - És ez állandóan itt csobog a fülébe ...
MOLNÁR: - 1211 óta, és amíg nem lesz valami bánya, vagy gyár, addig nincs veszélyeztetve a víz. .. A malom. .. az egy nagyon-nagyon komoly szakma. Éppen ezért bosszús vagyok, amikor bejönnek ide kétéves gyerekkel, a babát még a földön húzzák. .. Jó napot az
nincs, csak rriagyarazzam el a gyerekriek, hogy működik a malom ... Mondom, hozza el 14
éves korában, hagyja itt, aztán megpróbálom neki megmagyarázni. . .
.
RIPORTER: - Volt olyan is, hogy jöttek az asszonyok és azt mondták, Molnár uram eltolta a lisztemet, nézze meg a kenyeremet. . .
.
MOLNÁR,: - Ilyet még nem hozott vissza senki ... 33 éve vagyok itt, 1950-ben bérelrem,
üzembe hoztam, 51-ben lett államosítva, azóta itt vagyok - nekem' nem' hoztak vissza
lisztet. .. Az szégyen, mert valamikor minden iparos, nemcsak a molnár, az asztalos, a csizmadiamester is büszke volt arra, amit ő csinált. "Ennek is én esinyáltam a völegénycsízmát"; - az asztalos, hogy "Ennek meg ennek is én esinyáltam a stafér-bútorát" ... Ha jön az
őrlő, és azt mondja "Molnár úr, vagy mit tudon én: Antal bácsi - olyan legyen mint a múltkor volt" - ez egy dicsérettel felér ...

(zene: "A malomnak nincsen köve . . . n)
RIPORTER: - Amikor felhívtam telefonon Marosán György nyugdíjas' politikust, és azt
mondtam, hogy a kenyérről szeretnék vele beszélgetni, így szólt: - Vigyázz, édes fiam, a kenyér szent dolog. - Mit értett e z e n ? '
,
MAROSÁN .GYÖRGY: - Először is tisztázzuk, hogy én nem vagyok nyugdíjas politikus.
Nekem nem volt foglalkozásom, hogy politizáltam. 'A mozgalomban részt vettem, engem
kiválasztottak, megbíztak dolgokkal. Ez magyarul azt jelenti, hogy nem szakmámmá, de hivatássá vált az, hogya közéletben részt kell venni, 60 év óta változatlanul, máig is érvényesen. De maradjunk akenyérnél. Ha azt mondom magának, hogy a kenyér szent dolog, akkor itt vissza kell menni néhány ezer évet. Mondja, elgondolkozott azon mint riporter, hogy
nincs a világon egyetlen vallás se, amelyik ezt, hogy kenyér, ne integrálta volna a maga
teológiájába? Ez magyarul azt jelenti, hogy a kenyér nőtte ki magát az emberi táplálkozás
csúcsának. Ha azt mondom magának. hogy pászka, az is kenyér. A kenyér szent jellegét
évezredek alatt alakították ki. Könnyen hordozható, könnyen előállítható volt, de - rögzítsünk még valamit. A nőknek nagy szerepük van abban, hogy ez a kenyér "szent" nevet vehetett fel.
'
Amikor az Ember és kenyér címu könyvet kérte tőlem az ÉDOSZ, már kész volt a szakmánk mozgalmának története, akkor bennem az öregfiúban is felmerült az a kérdés, hogy
talán válaszolni kellene: mi az, hogy kenyér, mi az, hogy liszt, mi az, hogy hús (és így tovább),
aminek az alapján a kutatásom eredménye az lett, hogy tulajdonképpen a búza mint olyan
- 4 ezer, 5 ezer évvel ezelőtt indult el Mezopotámiából, egyes adatok szerint már to ezer évvel ezelőtt volt Latin-Amerikában. Onnan vándorolt fel Európába, és nem véletlen, hogy
Marx is foglalkozik vele, főképp a római pékekkel kapcsolatosan ... , és a római birodalomból húzódzkodik fel erre a területre. A kenyér, és hozzáteszem a krumplit... és hozzáteszem a babot - ez is lisztnemű -, tömegélelmezési cikk volt mindig. Erre tehát nagyon vigyáztak. Szent dologgá hogy válik? Most lejátszunk egy technológiai szabályt, amelyet az
asszonyok fedeztek fel több ezer éve: elfogyóban van a kenyér. Akkor a mama bekovászol este 6 órakor kovászol be, és csak másnap reggel 4 órakor dagaszt. Tehát azt a technológiai
szabályt, biológiai törvényt megsérteni nem lehet. Figyelje meg, hogy csinálta évezredeken
keresztül az asszony. Bedagasztja a kenyeret, és meleg helyre teszi. Amikor megkel átgyúr-
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ja. Az áfgyúrással edzi, éppúgy, mint az öntödéból kikerült vasat, többször kell edzeni ahhoz, hogy megfeleljen a célnak. Ő is edzi ezt, az élő-eleven anyagot. És csak aztán szedi ki,
aztán teszi be a kosárba, veti a kemencébe.
.
A múltkor járok egy kenyérgyárban. ahol egy ismerőssel találkoztam, akivel ugyan nem
dolgoztam együtt, de inas volt mellettem ... Nem érdekes a hely; a vezetők meg akarták
mutatni az új kenyérgyárat. Jó kenyere volt annak a városnak. Kérdezem tőle: "Mondd, Pista, hogy kovászolsz és hogy hajtod le a folyamatot .. :' Azt mondja: "Nézd, kisöreg, itt van az
élesztő folyékonyan, itt van a víz - felvezetem egy helyre, ahol a kovászolás megtörténik".
Az első kérdés: micseda? Hány órára? Azt mondja, "tudod pajtás, 7 óra - jó lenne ha 8 óra
lenne". Figyelte ezt a meghatározást? Tulajdonképpen akárhol sütnek kenyeret, a kovászolásnak minimum 7 vagy 8 óra kell. Aki ezt a szabályt megsérti, abban a pillanatban megsértette az élő-eleven anyagot. Egy kilós kenyérnek a kisütési ideje 35 perc, - ez nem lehet 40
perc, mert akkor már nem ugyanaz, de nem lehet 30 perc se, mert akkor nem sült át a kenyér 2. ehető, de gombóc. Itt kezdődik! Az, hogy egy kenyér nem sült ki rendesen, vagy túlsült: Ezek olyan törvények, amelyet rajtam kívül mások is tudnak ...
RIPORTER: - Hogy tudták ezt annak idején müszerek nélkül olyan pontos technológiai
folyamatok közé szorítani. Nem volt hőmérő, nem volt méröeszköz ...
MAROSÁN GYÖRGY: - Nézze, magamról beszélek. Ahol én tanultam. ott nem volt gép.
Mindent kézzel csinált az ember ... Beledugom a kezemet egy vizbe - mondjuk kovász
számára -, meg tudom állapítani egy fok kíríönbséggel, hogy ez 28 vagy 30 fokos. Ha nekem
nem harmincfokos kell, amilyen nagy meleg most van, csak 27 - akkor azt nekem meg kell
tudni állapítani. Most már van futószalagos kemence. A technológiáját ennek még nerndolgozták ki olyanná, amilyenné kellene. Én is sokat tudok, de nem biztos, hogy mindent ...
de a kenyérsütéshez három fontos tényező szükséges. E~ helyre helyezem a nyersanyagot. Tehát milyen búzából milyen lisztet kapok ahhoz, hogy feldolgozzam. A másik feltétel,
hogy olyan szakembér kezébe kerüljön - most maradjunk a "szent"-nél -, aki szereti ezt a
rohadt-nehéz, piszkos, szennyes szakmát. A harmadik tényező: a frisseség kérdése, hógy akkor kerüljön a háziasszony kezébe, "amikor ő maga is érzi, hogy az friss állapotban van, - Ez
a három most ,nemcsak nálunk - máshol még rosszabb, nálunk most valami mégis javultnincs minden esetben együtt.
RIPORTER: - Hogyan változott a saját életében ennek a kifejezésnek a jelentéstartalma,
hogy "mindennapi kenyerünk"?
MAROSÁN GYÖRGY: - Én egy szerenesés pasas vagyok, aki 12 éves korában a lelencházból a pékségbe került. A pékségben állati nehéz munka volt, 18 órákat dolgoztam,de kaja
volt: kenyér, zsemle, vaj volt, tej volt, tehátaz egész csontszerkezetemet és fizikumomat a
nehéz fizikai munka mellett az a táplálkozás alakította ki, amit a pékség adott. A pékmester
nem sajnálta a kaját az inastól, vagy a segédtöl. De van ennek egy másik titka is. Nemrég
csináltam egy tudományos munkát, a tudomány szót zárójelbe teszem - kérték tőlem. A címe az volt: A mozgalom. Inas vagyok, amikor már másfél, év múlva képes vagyok egy kemence kenyeret kisütni. Amikor először kaptam egy ilyen feladatot, nagy büszkén mentem
le a ..gödörbe" és szép kényelmesen szedtem ki és vizeztem be a kisült kenyér tetejét, hogy
fényes legyen, mint a Salamon feje. A vető a sarokban reggelizett, és egyszer kiugrott onnan
s azt mondta: "Te hülye! mozogjál! Hát elég a kenyérl!" Ész nélkül kidobaltarn a többit is. És
akkor az öreg nekem azt mondta: "Egy egész életre jegyezd meg: itt élő-eleven anyaggal
dolgozunk! Itt állandóan mozogni kell, ha a rriunkát elkezdtük! ; .. A kovászolastól - a kisütésig." - És meggyökeresedik a fejemben a mozgás, anélkül, hogy fizikát, vagy bármi:
tudnék.
A másik, ami ehhez kapcsolódott: észrevettem, hogy szervezett üzemben nőttem fel. 25
ember dolgozott, bizalmi, Iöbizalmí stb. Ha a Tüzes kemencé-re emlékszik, azt vettem észre,
hogy ezek állandóan susmutolnak, munkásotthonban üléseznek. Mivel jó viszonyban voltam velük, megkérdeztem a főbizaImit, hogy "Baj van?" - Figyelje meg, ahogy válaszolt nekem: "Mozgalmat csinálok a vasárnapi munkaszünetért". Most figyelje meg: ez a két fogalom.ihogy mozgás - és mozgalom, nálam a tennelésnél ugrik ki, de iudom, hogy van szakszervezet, s ha szakszervezet van, akkor már tudom, hogy miért van! A szakszervezeten be-
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Iül mozgalmat csinálnak: Munkát, kenyeret! Régi jelszó. Ma is él még egy csomó helyen. Ha
érvényes a szakszervezetre, akkor érvényes a pártra, államra, társadalomra, tehát mozgás,
mozgalom, szervezet, Hozom a pékségből ... mert onnan hozom! Ott világosítottak fel a
mozgásra! Ha eleven-élő anyaggal 'dolgozunk, az eleven-élő anyag azt jelenti, hogy állandó
mozgásban kell lenni ...
(zene)

RIPORTER: - Jó napot kívánok! Ha egy percre le tudna szállni erről a magas géprnonstrumról! ... Köszöntöm! Lejöttünk innen a bekötőútról, mert láttuk, hogy .itt nagyban megy
az aratás.
FÉRFI: - Igen, aratunk. Vasárnap van, de muszáj, be kell takarítani, mert nagy a szárazság, nem tudunk mit csinálni ...
RIPORTER: - Mikor kezdték?
FÉRFI: - Reggel fél 8-kor, és 4-5 óráig ma is nyomjuk. '
RIPORTER: - Milven a búza?
FÉRFI: - Ez a tábia nagyon jó ... jól adja ... Sok helyen voltunk, ahol sajnos nagyon kicsi
az árpa, nagyon megsült, a homokos részeken, de ez a rész itt nagyon jól adja ...
RIPORTER, - Elmegyek oda a támaszpontra, ott vannak a többiek?
FÉRFI: - Igen, ott vannakaz idősebb kombájnosok, pihenilek ... beszélgetnek.
RIPORTER: - Minden jót.
FÉRFI: - Viszontlátásra.

RIPORTER: - Megjött a nagy 'gép?
2. FÉRFI: - Megjött ...
RIPORTER: - Tankolnak?
2. FÉRFI: - Igen, üzemanyagot vesznek.
3. FÉRFI: - Megyek mindjárt a kajáért, hozzuk ki az ebédet ...
RIPORTER: - Mondta ez a hatalmas aratógép vezetője, hogy a dominátor gép lekörözí az
előzöt, sokkal jobb. . .
'
3'. FÉRFI: - Jó a mag áteresztő képessége, a haladási és munkasebessége, meg az, hogy a
hiba lehetősége minimális. Van egy légfrissítő berendezése, az bekapcsol egy ventilIátort,
és kívülről szívja a friss levegőt, de sajnos az a probléma, hogy a porral együtt szívja befelé,
s akkor az ember úgy néz ki, mint az ördög.
RIPORTER: - Volt valaha kasza a kezében?
2. FÉRFI: - Volt bizony, én is arattam még vele. Most meséltem épp a fiúnak, aki itt van
beírni - ő egy egészen fiatal gyerek -, hogy én is csináltam, de nekem az édesanyám mesélte, hogy "tizenhárom éves voltam nam; kimentünk aratni 24 pár aratóval ... akkora tábla
gabonába, hogy szemmel nem lehetett belátni." Azt mondta, először elsírták magukat; aztán
hozzáfogtak ...
RIPORTER: - Melyik téesz ez?
FÉRFI: - Ez él Tessedik Sámuel termelőszövetkezet- és mivel most vasárnap van, benn
az üzemi konyhán nem főznek, hát a Paprika-csardából hozzuk az ebédet ... ott van megrendelve.
RIPORTER: - Jó menü lesz? .. Nem tudja, mit hoz?
FÉRFI: - Nen tudom előre, de gondolom, hogy megfelel majd mindenkinek ... Ünnepi }egyen, az a lényeg ... És mondd a Jánosnak, hogy az aratóknak viszed; jó meleg van a tarlón,
hozzávaló hűtött italt küldjön. . .
.
,
RIPORTER: - A második gép is itt fordul?
FÉRFI: - Igen, ők is csatlakoznak .most már -, úgy veszik észre, hogy a kicsi mozdul ...
(zene: "Arass rózsám, arass . . . n)

RIPORTER: Szóval ezen a kis kapun mennek ki a táblából a megrakott teherautók és te
méred, hogv hol is tart a munka. Mutatkozz be.
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DIÁK: Nagy Lajos vagyok.
RIPORTER: - Látom vannak veled olvasnivaló könyvek ...
DIÁK: ~ Egy József Attila-kötet van itt és egy angol könyv... Itt, lakom egy tanyán,
Mányon és Pesten tanulok. Befejezödött a vizsgaidöszak ...
RIPORTER: - Milyen szakon?
DIÁK: - A -Múszaki Egyetemen gépészmérnöknek tanulok - úgyhogy nem vág pontosan
ide, de érdekel a rnezögazdaság ...
RIPORTER: - Hányadik kocsi fordult már ki -látom, jegyzed a blokkon.
DIÁK: - A hatodik ...

(zene:"E világon ha

űts:

tanyát, hétszer szüljön meg az anyád . . . U)

RIPORTER: - Lékai László bíboros, esztergomi érsek, a magyar püspöki kar elnöke, így
beszélt a kenyérről:
LÉKAI LÁSZLÓ: - Ugyan .micsoda egy darab kenyér? A természetnek és az emberi szorgalomnak a csodálatos alkotása. A nélkülözés ideje megtanítottbennünket a kenyérnek, a
legkisebb darab kenyérnek a megbecsülésére is. De az egészséges jó étvágy is hozzátartozik
a kenyér élvezetéhez, a kenyér megbecsüléséhez. Mikor plébános koromban .a tízpercekben kimentem, örömmel figyeltem 'meg a gyerekeket. amint az órák után elővették a kenyerüket, szinte megcélozták a szájukkal, és beleharaptak olyan mélyen, amilyen mélyen
csak tudtak, annyira élvezték a kenyérnek, a táplálkozásnak az örömét. És micsoda még az
emberi kenyér? Az emberi kenyér az élet jelképe. Az egész emberélet a kenyér körül forog.
Akinek van kenyere, az biztosította az életét. Ezért fogadta el az éhhalálra ítélt családapa
könnyes szemekkel fiának önkéntes helytállását, aki helyette bevonult a halál cellájába,
ahol az ember egy falat kenyeret sem kap hosszú napokon, heteken keresztül, amíg lassan
a csontkezét kinyújtó halál teljesen magához nem öleli. Krisztus a misében a pap kezén át a
saját magáéba veszi a kenyeret, és szavainak az erejével a saját testévé változtatja át: "Ez az
én testem". Ugyanazt mondja és teszi az Isten fia, amint az utolsó vacsorán a kenyeret a saját testévé változtatja át, a bort pedig a saját vérévé.
Amikor Jézus Tibériás tavának közelében, a hegyen meglátja az éhező tömeget, jóllakatja
őket annyira kenyérrel; hogy még 123 kosár maradékot is összeszedett il tanítványaival. S
ugyanezek az emberek, akik átélik a kenyérszaporításösodáját, hogy az öt kenyérből annyi
ezer ember jóllakik, másnap, amikor Kafarnaumban odamennek hozzá, mosolygó arccal,
hogy újból kenyeret kérjenek; reméljenek tőle, akkor sokan kételkedve csóválják a fejüket,
'amikor Jézus azt mondja nekik: "Én vagyok az élet kenyere, aki ebből a kenyérből eszik, az
örökké"él". És sokan el is távoznak mellöle, mert ezeket a szavakat már nem tudják elhinni.
Tulajdonképpen tehát Krisztus maga alakította ki az életnek és a kenyérnek az ősszetarto
zandóságát. Ezért választotta Krisztus az utolsó vacsorán a kenyeret és a bort, hogy a kenyér alá rejtse testének minden porcikáját, a bor alá pedig vérének legapróbb cseppecskéjét is, a Golgota áldozatának megjelenítésére vasárnaponként az oltáron.
RIPORTER: - Bíboros úr! Ilyenkor augusztus 20-a táján az idősebbek a gyermekkori ernlékeiket citálják. Akad-e Bíboros úrnak olyan emlékezni valója, amit szívesen elmondana?
LÉKAI LÁSZLÓ: - Gyermekkoromban egészen belémivódott: hogy akár édesapám vagy
édesanyám, mielőtt megszegte volna az új kenyeret, a késsel keresztet rajzolt rá. Ezzel kifejezésre juttatta, hogy a kenyér Isten adománya számunkra, a család számára. Ha leejtettünk
egy darabka kenyeret, akkor azt úgy kellett felvenni, hogy mindjárt meg is csókoltuk,
"Isten teste" szavakkal. Minden darabka kenyérnek értéke van, szímbőlikus jelentősége
van. - A világháború alatti éveimet yárosban, Nagykanizsán töltöttem a nagynénémnél. Ott
a vidéki élet vallásos folklórjába nem kapcsolódhattam bele, mert a nagynénémék nem voltak földművesek. De a kenyérnek. a kereszttel való megszegése magától értetődően ment
ott is végbe. Mint plébános, az első plebániámon, Balatonlellén végigvezettem a keresztjáró, búzaszentelő és az úrnapi körmeneteke t. És híveimmel együtt belekapcsolódtam teljes szívvel és lélekkel.
Ahogyan kimentünk a határba, a mindenszentek litániáját mondva, bizony áhitattal, a jövendő jó termés reményében kértük Isten áldását a gabonaföldekre és a szölöhegyekre. Za372

laszentivánon és Badacsonytomajon - második és harmadik plébániámon - már csak a
templomban történt meg a körmenet a litániával és az áldás. Mindenki vitt haza a kalászokból és a venyigékből egy-egy szálat. Kár, hogy ez a folklór-szokás elszürkűlt, sok helyütt
szinte kihalt. Mennyi melegséget, .közös aggódást, örömöt vitt a községek és az egyes családok életébe.
A Szentírás, különbözö helyein, a kenyeret Isten adományának és az ember erőforrásá
nak tekinti. Bőségét egyenesen Isten áldásának fogja fel, a hiányát pedig Isten büntetésének tartja. Mert így megszünik az emberi élet lehetősége. Maga a Miatyánk pedig úgy beszél a kenyérről, mint mindennapi táplálékról, amelyről hangsúlyozza: "Add meg nekünk
ma!" Tehát a napi fötáplálékunknak, ételünknek tekinti. De ezek a szentírási. részletek azon
túl, hogy emberi erőforrásként magasztalják, az emberélet jelképének is fogadják el. Tehát
megélhetés folyamatos lehetőségének is tekintik Ez az értelmezés olvasható ki a'
Miatyánk kéréséből is. Sőt még több! A kenyér szót nemcsak a testi, hanem a lelki élet' jellemzésére is használja a Szentírás, amikor a szenvedést a könnyek és a hamu kenyerénék
mondja. A bünröl meg azt állítja, hogy a vétek kenyere. Avidám hangulatot pedig úgy emlegeti, mint az öröm kenyerét. A kenyér nemcsak az egyes ember életének fenntartását
szolgálja, hanem közösségi jelentősége is van: a testvéri szeretetnek és a vendégbarátságnak a jele, főképpen a bensőséges lakomákon.
RIPORTER: - Sok helyén a világnak kenyérrel és sóval köszöntik a kedves vendéget.
LÁKAI LÁSZLÓ: - Ez igaz. Például most is, mikor kint voltam az admonti apátságban,
Ausztriában, akkor csakugyan ennek li nagyon szép észak-ausztriai vidéken élő népnek
benne volt a lelkében, hogy mindjárt hozták - mint ön is említette - a kenyeret és a sót. A
virágok mellett, mert a virágot mindenütt adják, de a kenyeret és a sót nem mindenütt. Ezt
megtapasztalhattam ott, főképpen azokon a kis részeken, kis településeken, amelyek egészen fönt voltak a hegyekben ... - A kenyér az tulajdonképpen a keresztnek nemcsak a filozófiája, hanem egyúttal a valósága is. Mert amíg a kenyér a földbe kerül és nagyon hosszú
munkával az ember asztalára, rengeteg ember komoly munkája, keresztje van vele összefűzve. És talán a legszebb az, hogy a kenyerünk, amelynek megszerzéseéletünk keresztje,
az a mi életünk boldogsága is, az életünk célja ...

a

(zene)

RIPORTER: - A főváros kétmillió lakosa éjszakai álmát alussza, és a legmodernebb
kenyérgyárban. a Csepeli Kenyérgyárban javában folyik a termelés. Ádám Franciska müvezető most magyarázza el, mi hogyan történik.
MŰVEZETŐNÖ: - Négy vonalon megy a termelés, az l-es vonalon egy kilós kenyereket
gyártunk és zsemle-veknit. A kettes vonalon csak 2 kg-os fehér- és 2 kg-os barnakenyér, a
hármas-négyes vonalon zsemle, kifli megy.
RIPORTER: - Franciska! Azt mondják, hogy ez egy csikó-csapat, amelyik most a gépek
mellett áll, és fiatal a müvezető is. Mi az átlag-életkor?
MŰVEZETŐNŐ:- 20-30 év körüliek.
RIPORTER: - És maga, hogy lett éppen az élelmiszeripar eme ku1cspontján müvezető?
MŰVEZETŐNŐ: - Véletlen folytán választottam ezt az iparágat. Mint fiatal kislány, ipari
tanuló lettem Nagykörösön. Elvégeztem az ipariskolát - fizikai dolgozóként dolgoztam 6
évig, közben rnunka mellett elvégeztem a szakközépiskolát és azóta, 4 éve müvezetek.
,RIPORTER: - Az idősebb szakik azt szóktak mondani, hogy hiányzik a maiakból az elhivatottság.
MŰVEZETŐNŐ:- Gondolkoztam már azon, hogy változtatni kellene, mert nemfiatalnak
való szakma. Sok az éjszakázás, a változó-müszakozás, és bizony van, amikor nem 8 órát
dolgozunk ... De szeretem, a másik oldala ugye, mert az anyagiakat is nézzük: ennyit sehol
nem keresnék 27 évesen. Ha azt mondom, hogy 8 ezer körül keresek 'ikkor ...
RIPORTER: '- És a kenyér, amit Ádám Franciskáék reggel a teherautókra rakodnak,
milyen?
MŰVEZETŐNŐ: - Úgy tudom, a visszajelzések olyanok, hogy meg vannak elégedve az
árunkkal!
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RIPORTER: - Most hány ember dolgozik a keze alatt?
MŰVEZETŐNŐ: - 40 fő - a vonalvezetőtől az árukiadóig.
RIPORTER: - Mellettünk a dagasztógép surrog, berreg, és benne ez a furcsa élő anyag,
amelyik minden pillanatban más leckét ad föl annak, aki dolgozik vele.
. MŰVEZETŐNŐ: - Menjünk be és kérdezzük meg az ugyanolyan fiatal kollégámat, aki dagasztóként dolgozik, Almási Jánost.
-Mít gyártunk, mennyi van a számlálóban?
MUNKÁS: - Burgonyás kenyeret gyártunk, 250 kiló ment le idáig .
RIPORTER: - Ilyen egyszerű, itt van egy elektronikus számítógép .
MŰVEZETö'NŐ: - Három számológép: egy amit a dagasztó figyel, egy amit az eladó és
bent az irodában is ülve figyelemmel tudjuk kísérni az egész gyártás menetét és darabszámát. .. Gépesítve vagyunk, de csak szívvel lehet csinálni ezt a munkát, másképpen
nem ... Nem!
RIPORTER: - És van a mai fiatalokban, a 26 évesekben szív ehhez? Mit- mondanak az
öreg szakik?
2. MUNKÁS: - Az öreg szakik ezzel a korosztállyal nagyon meg vannak elégedve. Vannak
aztán linkebbek itt is úgy, mint bármelyik iparágban. Itt nincs olyan, hogy az ember nem
jön be dolgozni! Itt ha az kell, hogy vasárnap reggel 6-ra be kell jönni - én most a héten is
úgy kezdtem - este l O-ig... 16 órára be kell jönnöm, és akkor nincs olyan, hogy család,
meg' mit tudom én. Nekem itt kell lennem, végig kell dolgoznom a 16 órát. De meg vagyok
becsülve, úgy érzem; itt a vállalat vezetése, igazgatása alatt nekem el tudtak rendezni 26
éves koromra egy lakást Csepel szívében, a fizetésem jó.
RIPORTER: - Milyen a kenyér, amit süt?
2. MUNKÁS: - Úgy érzem, hogy jó, de a labor-vizsgálati eredmények is azt mutatják, hogy
megfelel.
RIPORTER: - Önnek mi a munkája?
MUNKÁSNŐ:- Címkézek ... Szücs Istvánné vagyok. 21 éves ...
RIPORTER: - Ezek a kilós cipők, ugye?
MUNKÁSNŐ: - Igen. Anyukám is, húgom is itt dolgozik ... szóval mi már egy dinasztia
vagyunk.
MŰVEZETŐNŐ: - Péter! Miért nem figyel jobban? Úgy pirul a kettes... Tessék
megnézni!
MUNKÁS: - Mindjárt megnézzük ...
MŰVEZETŐNŐ:- Mért nem figyeli a vetőket? ...
MUNKÁS: - Ez még elmegy - barna kenyér, ha kicsit pirosabb, még elmegy ... Kicsit erősebbre van sülve. . .
.
RIPORTER: - Ömlik ki az automata sütő száján a sok-sok pirosra sült ...
MŰVEZETŐNŐ:- ... kétkilós fehér kenyér.
RIPORTER: - Szalad a futósialag is itt meUettünk, rajta a sok piros kenyér, az ember
szinte beleszédül. Aki ennek az egész termelési vonalnak a főnöke, felelöse: Péter, a nevedet már tudom ...
MUNKÁS: - Kis Péter vagyok.
MŰVEZETŐNŐ: - Mamikám, mennyi zsömle van még hátra?
NÉNI: - Van legalább ... 70 kocsi, 80 ...
RIPORTER: - Darabra mennyi?
MŰVEZETŐNŐ:-7ö kocsi? 74 500 darab.
RIPORTER: - Ilyen automata masinák mellett most már tulajdonképpen a pék szaktudományának nincs is szerepe.
MŰVEZETŐNŐ: - Nagyon nagy szerepe van még mindig ... Dagasztani nem mindenkit
lehet odaállítani. A kenyeret a necere bárki rá tudja borítani, de a tésztát - azt nem mindenki érzi. És ehhez kell a szaktudás.
RIPORTER: - Közben törüli a homlokát, mert itt van vagy 60 fok ...
MŰVEZETŐNő: - Igen. Nagyon sok vád ér bennünket, huszonéveseket ... Azt mondják,
hogy az élet ilyen meg olyan - nemi" Ilyen is, meg olyan is: mi is ilyenek is vagyunk, meg
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olyanok is. De aki bejön ide éjszaka, és végignéz a társaságon, annak biztos más lesz a véleménye.
(zene)

RIPORTER: - Azt mondják, hogy Lénárt Lajos, a Gabona Tröszt vezérigazgatója azóta alszik nyugodtan, amióta magtárban van az ország kenyere.
LÉNÁRT LAJOS: - Hazánk területének jelentős része alkalmas szántóföldi müvelésre, és
a klimatikus viszonyok is olyanok, hogya kalászos gabona termelésére különösképpen jók
a feltételek. Ezzel függ össze az, hogy Magyarországon az ország szükségletének megfelelő
en megtermeljük évek óta a gabonát, sőt nyugodtan mondhatom, hogy évek óta évjárattól,
termésmerinyiségtőlfüggően, kisebb-nagyobb részben, 5-10-15%-os arányban exportra is
jut.
RIPORTER: - Igaz az, hogy a Gabona Tröszt házatáján vannak szorongásos hetek, amikor
eldől, hogy megtelnek-e a magtárak?
LÉNÁRT LAJOS: - Ez valóban így igaz ... Nem akarom a kályhánál kezdeni, hogy az őszi
vetésnél elkezdődik már ez a folyamat - de a gabonaforgalmi vállalat dolgozói is már
ősszel, télen hozzákezdenek a raktárak fertőtlenítéséhez, ott, ahol már kiürült az áru, a gépek, a szállítóeszközök karbantartásához, és amikor a mezőgazdasági nagyüzemekben az
aratási munka elindult, velük egyeztetve vesszük át a gabonát, ahogy az a kombájnokból kikerült és ahogy a szállítóeszközök hozzánk behozzák. - Például a kalászos gabonánál az
össztermésnek mintegy 70%-a a gabonaforgalmi szervezet raktáraiba kerül. Elképzelhető,
milyen szoros együttműködésnek kell lennie ahhoz, hogy egyetlen kombájn se álljon meg
azért, mert a szállitóeszköze nem tudta hol leüríteni a gabonát. Tehát nálunk éjjel-nappali
szolgálat volt, ha kellett, ha az aratás így kívánta, mert a kombájn is éjjel-nappal rnent . ..
hogy biztosítani tudjuk a gabona raktárban való elhelyezését. Minden raktárunk előre tudta, hogy mely üzemekből fogja kapni az árut, és legföljebb arról volt szó, hogy egy-két aszályos megyében az a mennyiség 10 vagy 15%-kal kevesebb lett, mint amennyit vártak.
RIPORTER: -Emlékszik-e a'Gabona Tröszt vezérigazgatója olyan évre, amikor az újságok
nem írhatták meg, hogy magtárban az ország jövő évi kenyere?
LÉNÁRT LAJOS: - Igen, emlékszem. Az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején ...
voltak évek, sőt talán ez volt a jellemző egészen 19M-ig, 65-ig, hogy import-kiegészítéssel
tudtuk csak biztosítani a lakosság ellájását. 1958·ban 100 ezer tonnát, 1962-bl;m 350 ezer
tonna kenyérgabonát kellett importálnunk, hogy a lakosság kenyérellátása biztosítva legyen. A lakosság kielégítése mindent megelőz. De a kenyérgabona egy részét vetőmagként
vissza kell tartani a következő évekre. Ezenkívül kenyérgabonafajtákból származó búzatételeket takarmányozásra is felhasználunk.
RIPORTER: -Mennyi kenyeret eszik meg egy magyar ember egy évben?
LÉNÁRT LAJOS: - Egész pontos adatot tudok mondani. 1982-ben kereken 85 kg volt-az
egy főre eső kenyérfogyasztás és 226 db péksütemény.
RIPORTER: -. Amikor arról beszélünk, hogy megindult, befejeződött az aratási kampány,
ez milyen erők mozgását jelenti?
LÉNÁRT LAJOS: - Hái, hogy csak a legnagyobbakat mondjam: ebben az évben mintegy
13.500 kombájn dolgozott il földeken, ez 3-4 hét alatt (időjárástól függően, az ország északi'
és déli része közötti Időjárásbeli különbségektől függöen) tulajdonképpen befejezte az aratást. Számoljuk hozzá ehhez a kombájn-parkhoz azt a szállítóeszköz-parkot, amely a kombájntól állandóan hordta az elcsépelt gabonát -legalá,bb 2-3 tehergépkocsi csatlakozik egyegy kombájnhoz .
RIPORTER: az maris 40 ezer gépkocsi ...
LÉNÁRT LAJOS: - ... és számoljuk, hogy 1800 helyen volt átvető vonal agabonaipar területén, ezenkívül az üzemek egy részét, mintegy egyharmadát, ahol a gabonát saját üzemükben helyezték el. Több tízezer munkáskéz dolgozott ezekben a hetekben, gyakorlatilag
ez alatt a 4 hét alatt ...
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RIPORT ER: - Beszélte m egy ö reg paraszt b ácsival. a ki az t mond ta. ho gy júni us elej én az ö
gye r me kko rá ban a zza l ke zd öd ön a z a ra tá s i kampán y, ho gy leho zták a pa dl á sról az ü re s
zsá ko ka t, és az egész család foltozott . . . Mo st is a zsá ko k s z ám b a v éte l éve l k e zd ő dik az
ara tás?
LÉNÁ RT LAJO S: - Hát kérem - ez m á r tén yleg csak a mú lt. Gya ko rla ti lag zsák ot ma m á r
a ga bo na b et ak a r ítása ka pcsá n a ga bona ipa r ba n né m haszn álunk . Örnl c szt ve ke r ü l a kom bájn ü rít ők am ráj ából a teherg épkoc si ra. o n na n va gy a tsz ga bo nas zé r üjé be, vag y k özve tle n ü l aGa bo nafo rga lm i rakt ár ába. a hol m e gint a ga ra to k ba megy, a tisztító rend sze rekbe e m be ri kéz szin te nem is é rinti. Az a régi, rendkívü l kem én y munka, am ikor 70-80 kiló s
zsáko ka t kell ett m egt ölteni . vá llra venn i, fö lvin n i a padl ásra, va gy fö lra kni a koc sira - az
már a múlté.
A fel szaba dul ás e l őtt i Ma gya ro rszágo n ha va la ki azza l. tud ott di cse ked n i, ho gy a z é ves kenyern ek va ló a pad láso n va n, a kkor az az é h s é g t ő l m á r me gmen e kü lt. Ma te r mésze tes ne k
vesszü k a zt, ho gy a ken yé r m egva n . re nd e lkezésre á ll, d e va la hogy az ért a tudatunk al att
tal á n m ég m ind ig e gy ilyen , régmú lt bó l vissza m a ra d t tisztel e t pa rancsolja, hogy e zze l kül ön
m inden ki fo gla lko zzék , m ég a fia ta lo k is. Az a ra tás mé gisc sak egy ol yan aktu s a z é v tö r té ne tében, a m ikor m e gal apozzuk a j ö v őt . . .
'
(zen e}

KISLÁNY: - Én a zt sze re tc m , hogyh a ol yan forr ó a ken yér, hogy mé g m e g se leh e t fo gni .
cs a k pap írral á tö le ln i, és ki szo kta rn b el ől e cs ipe ge tn i az t a jó ropogó s héjá t . . . Ap uk á m
néha m e g szo ko tt vern i, d e hát mit csi ná lja k, a kkor is o lya n fino m , és nagyon sze re te m . . .
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