
kelhető piac-, vásártanulmánya segíthet
a Jászság szélesebb körű kapcsolat-
rendszerét feldolgozni, megismerni.
Módszeri vonatkozásokban is gazdag,
tanulságos Szilágyi Miklós Kunszent-
márton körösi halászatát a kirajzási
hely és az új, XVIII. századi otthon
eltérő hagyományai összefüggésében
elemző cikke. Bellon Tibor Jászárok-
szállás jászágói tanyáiról nyújt szem-
léletes beszámolót, ami Bárth János
lajosmizsei tanulmányaival együtt az
Észak-Alföld egészének alaposabb népi
építkezési, települési, gazdálkodási is-
meretéhez alapos hozzájárulás. Bárth
János hozta létre, mint dolgozatából is
kitetszik, az immár országos hírűvé vált
tanyamúzeumot. Múzeológiai, építészet-
történeti szempontból ugyan sok volt
a kutató elképzeléseit keresztező külső,
kikerülhetetlen adottság, szerzőnk ép-
pen e tanulmányával hitelesíti az elért
eredményeit. Az itt közölt adatok egy-
aránt szolgálják a tanyakérdés, az al-
földi építkezés kutatását, de egyszerre
derítenek fényt Jászberény népének
mint anyatelepülés közösségének egy-
kori műveltségére, s a közelmúltra Pest
megye életébe szervesen beépült, önál-
lóvá vált. tanyás településre. A tanul-
mányt miként Bellon Tibor dolgozatát
is gazdag sokrétű fénykép dokumentá-
ció egészíti ki. Bárth János mondandó-
ját korszerű, műszaki rajzvázlatok is
dokumentálják. Kár, hogy szerkesztés-
technikai okokból nem minden adat ke-
rült közlésre az egyes rajzlapokon. A
két népi építkezési, települési tanul-
mány felhívja a figyelmet arra, hogy
az alföldi népi építkezés milyen sok-
oldalú, elemzésre méltó vizsgálati anya-
got tartogathat még napjainkban is. Ér-
demes lenne ebben az irányban a Jász
Múzeum számára további kutatási és
közlési lehetőséget biztosítani.

A néprajzi dolgozatok sorát két folklo-
risztikai közlés egészíti ki. Barna Gábor
és Szabó Sándor a Jászság hiedelem-
világának ismeretét gazdagította meg-
figyeléseivel. Érdemes lenne a jövőben
a múzeum számára népköltészeti, zenei
publikációkat is biztosítani. Bizonyosan
gazdag, értékes hagyományt ismerhet-
nének meg kutatóink.

Csalog Zsolt szociológiai módszerekkel
a Fényszaruban végzett kutatásai alapján
a cigányság 1971. évi helyzetét vázolja.
Megállapításai a téma helyi és országos
feldolgozását és végső soron problémái
megoldását hasznosan szolgálják.

A módszertanilag megalapozott, ak-
tuális nyelvészeti kutatások körébe vág

Jászapáti helynévanyagának feldolgo-
zása. Farkas Ferenc tanulmánya akár
a szakkutatás felől, akár az ismeret-
terjesztés felől közeledünk hozzá, egy-
aránt hasznos.

A kötetet összességében ajánljuk min-
den érdeklődő olvasónak, aki szülő-
földje, megyéje múltját, hagyományait
szeretné megismerni. A tudományos
kutatók, intézmények sem nélkülözhe-
tik, hiszen vizsgálataikban mint adalé-
kokban, tanulságokban gazdag gyűjte-
ményre rendszeresen támaszkodniuk
kell.

Ismertetésünket nem fejezhetjük be
anélkül, hogy ne emlékezzünk meg a
jászberényi Lehel Hűtőgépgyár anyagi
támogatásáról. Helyes elgondolást, jó
ügyet támogatott a nagyhírű ipari üzem
mint mecénás. Ugyancsak a gyárnak,
mint nyomdatulajdonosnak köszönhető
a szép gondos nyomás, az igényes il-
lusztrálás és a művesen kivitelezett
mellékletanyag. Reméljük mihamarabb
újabb gazdag kötettel örvendeztet meg
bennünket a Jász Múzeum és szocialista
pártfogója, a Hűtőgépgyár. Bizonyosan
tudományunk, közművelődésünk látja
majd hasznát. (Szerkesztette: Tóth Já-
nos, Jászberény, 1974.)

FILEP ANTAL

Visszapillantó
A Magyarországon felhasznált ener-

gia mintegy ötven százaléka importból
származik — s ezt megérezte gazdasá-
gunk fizetési mérlege. Épp ezért az
MSZMP Központi Bizottsága, a párt
XI. kongresszusára kiadott irányelvei-
ben már a legfontosabb gondolatok kö-
zött találjuk az energiagazdálkodás
témakörét — a takarékosságot, a gon-
dos felhasználást, a veszteségek csök-
kentését. A vállalatok nagy része ennek
nyomán elkészítette, s többségük meg
is valósította energiagazdálkodási tervét.

Példák után érdeklődöm az egyik
Szolnok megyei vállalat vezetőjétől —
hogyan valósult meg az energiatakaré-
kossági terv?
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— Kezdjük a legapróbbnál... A mun-
kások észrevették, a hegesztő generá-
torok kevesebbet fogyasztanak, ha az
ajtó elé ponyvát feszítenek ki. így nyi-
táskor nem fújja el mindig a huzat
az ívet. Milyen egyszerű... Persze, min-
denki ott takarékoskodik, ahol tud . . .

Naiv dolog lenne azt hinni, hogy egy
ponyva kell és már jól is állunk ener-
giával. A példa mindenesetre azt bizo-
nyítja, takarékoskodni sokféleképpen
lehet. Az apróságok pedig rengeteget
számíthatnak a népgazdaságnak. Fi-
gyelemre méltó mondat: „Mindenki ott
takarékoskodik, ahol tud..." Munkások
a munkapadok mellett, mérnökök, mű-
szakiak pedig a rajzasztalok, a terv-
dokumentációk fölött. S hogy az ener-
giagazdálkodás kérdéseit minél széle-
sebb körben megismerjék — erre jó
alkalom volt a műszaki hetek rendez-
vénysorozata. Ez a gondolat vezérelte
a MTESZ Szolnok megyei Szervezeté-
nek vezetőit, amikor tavaly szeptember-
ben eldöntötték, hogy a VII. műszaki
hetek fő témája az energiagazdálkodás
lesz.

A szervezetnél már évek óta hagyo-
mány, hogy a tavaszi rendezvénysoro-
zat gondolatai egy-egy időszerű gazda-
ságpolitikai kérdés köré csoportosulnak.
Az „első" műszaki hetek témája 1970
áprilisában a közlekedés volt, s ezután
sorban a programok között találjuk az
öntözést, a készletgazdálkodást, a kör-
nyezetvédelmet.

A vállalatok 1975-ben tehát elkészí-
tették anyag- és energiatakarékossági
tervüket. Az azóta eltelt időszakban
már jelentések, felmérések is készültek
az eredményekről az üzemekben, a gyá-
rakban, a trösztöknél, a szakminiszté-
riumokban. Ismerjük a tapasztalatokat,
s ezek nem mindenütt biztatóak. A
vállalatok egy részénél a gyorsan reali-
zálható, látványos intézkedések terve-
zésére és megvalósítására törekedtek.
Ebben közrejátszik az a tény is, hogy
a teryek értékeléséig az idő rövid volt,
de sok.esetben a főszereplő: a közöny.
Az intézkedési tervekben itt-ott általá-
nosan fogalmazták meg a tennivalókat,
máshol pedig az elképzelések egyen-
lőek voltak az energiagazdálkodás álta-
lános normáival, amit felhívás nélkül
is meg kellett volna tenni munkásnak,
műszakinak egyaránt. Az elmúlt esz-
tendő ijaasztalatai megmutatták sok
üzemben, mi az, amit már a megelőző
években is megtehettek volna.

A műszaki hetekre tehát tapasztala-
tokkal, s főként megyénk nagyobb üze-
meiből, szép eredményekkel, hasznosít-
ható módszerekkel „érkeztek" az elő-
adók. Bőven volt mit átvenni, átadni,
kicserélni.

Az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület alföldi termelési
szakcsoportjának egyik előadásából há-
rom kérdést idézhetünk a rendezvé-
nyek mottójaként:

Mi a funkciója?
Mennyibe kerül?
Mi tudná ugyanezt teljesíteni és az

egyéb megoldások mennyibe kerülné-
nek?

Funkció és költség. E két bűvös szó
kerül a mérlegre, amikor arról dönte-
nek, a gőzt milyen — olaj-, földgáz-
vagy széntüzelésű — kazánokban állít-
sák elő a vállalatnál,, de ugyanez kerül
„porondra" akkor is, amikor országos
jelentőségű dologról, a szénbányászat
fejlesztéséről döntenek.

„Olajkísérő gázrendszerben a veze-
tékek fokozatosabb tisztításával csök-
kenteni kell a lefúvatásokat... Clark
kompresszorok szívónyomásának beállí-
tásával csökkenteni kell a levegőbe
menő hányadot." Két mondat a Kőolaj-
és Földgáztermelő Vállalat idei anyag-
és energiatakarékossági tervéből. Az
első negyedév eredményei azt mutat-
ják, hogy a megtakarított érték meg-
haladja a harmincmillió forintot. (Ta-
valy ez több mint 68 millió forint volt.)
A tervben felsorolt elképzelések több-
sége — talán nem hat a szavakon tör-
ténő lovaglásnak — mind folyamatos
tevékenységet feltételez. „A vezetékek
fokozottabb tisztításával..." Nem egy-
szeri, hanem többszöri és nemcsak úgy,
hanem „fokozottabb" tisztításával. Az
energiahelyzet — a szükség — úgy dik-
tálja, hogy az energiagazdálkodás és az
energiatakarékosság nem lehet kam-
pányfeladat.

Bizonyítékként idézhetnénk egy, a
Tisza Cipőgyárban elhangzott előadás-
ból (címe Takarékosság kérdése válla-
laton belül és vállalaton kívül), vagy a
Gépipari Tudományos Egyesület jász-
berényi csoportja által szervezett elő-
adásból (címe Energiagazdálkodás és
energiatakarékosság kérdései a Hűtő-
gépgyárban.
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Két előadás közötti szünetben csíp-
tem el a következő beszélgetést: „Nincs
raktáron nyolcas lemezetek? Van. ha-
tosért!" Igaz, senki nem csapott senki
tenyerébe, az „üzlet" megszületett.
Mindez talán nem ragadt volna meg
a fejemben, ha a következő előadás
nem újfajta raktározása technológiáról,
a felgyülemlő készletekről és az anyag-
takarékosságról szól. Megtudtam azon-
ban, hogy számítógépes raktári adat-
tárolással megszűnik a „vajon Géza
bácsi, tudja-e mi van a raktár sarká-
ban" dilemma. Nem kell az esztergá-
lyosnak harminc milliméteres köracél-
ból elkészíteni a „tizenötös" tengelyt,
ha a legfelső polcon van tizennyolc mil-
liméteres anyag. Ez is energiatakaré-
ság kérdése — bár itt az elpazarolt
anyag mellett, eltékozolt időt is fel-
írhatnának a munkalap hátuljára. Az
említett előadás egyébként egyike volt
azoknak a beszámolóknak, amelyek ar-
ról szóltak, mennyi szál kapcsolódik a
fő témához, az energiagazdálkodáshoz.

Korszerű minőségellenőrző berende-
zésekkel például a régi. kézi vizsgála-
tokhoz képest gyorsabban és pontosab-
ban kj lehet szűrni a selejtet. Az ered-
mény: kevesebb selejt, kevesebb elfe-
csérelt energia. Üzemszervezési kérdé-
sekről tárgyaltak a Magyar Élelmezés-
ipari Tudományos Egyesület szolnoki
csoportjában akkor, amikor a számító-
gépes, hálódiagramos karbantartási kí-
sérlet eredményeit vették nagyító alá.
De, ugyanez volt a téma az Építőipari
Tudományos Egyesület szolnoki cso-
portjánál is, csak ott az építési, szere-
lési tevékenység gazdaságosságáról esett
szó üzemszervezés kapcsán.

S ha már az egyéb energiagazdálko-
dással kapcsolatos kérdésekről beszé-
lünk, bármilyen mosolyogtató is, újra
vissza kell hogy térjek a nyílászáró-
szerkezetekre egy a Papír- és Nyomda-
ipari Műszaki Egyesület papírgyári
csoportjában elhangzott előadás segít-
ségével.

„Sajnos, a fűtésnél nemigen beszél-
hetünk gazdaságos energiafelhasználás-
ról, hisz nem megfelelő a kivitelezés,
a karbantartás miatt gyakori a helyi-
ségek túlfűtése, illetve a nyitott abla-
kokkal történő hőmérsékletszabályo-
zás." Az előadás hallgatói megtudhat-
ták azt is, hogy 1974-ben a Detroitban
megtartott XI. energia világkonferencia
külön szekcióülésen foglalkozott az

ipari berendezések és a kommunális
épületek hőszigetelésével. Itt állapítot-
ták meg, hogy a berendezések rend-
szeres karbantartásával, a fűtési idényre
való gondos előkészítéssel, minden fo-
gyasztó fegyelmezett magatartásával je-
lentős eredményeket lehet elérni,
ugyanis egy fokkal alacsonyabb szoba-
hőmérséklet hat százalékkal kevesebb
fűtési energiafelhasználást jelent.

Egy olyan gyár esetében, mint a
Szolnoki Papírgyár, amelynek az éves
termelési értéke meghaladja a 700 mil-
lió forintot, nyilván nem a nyílászáró
a legnagyobb gond, de egy ajtó- illetve
ablaktípusú hőszabályozó berendezés
országos viszonylatban már milliókat
jelenthet.

Ha megkérdeznék az újságírót, mit
hiányolt a műszaki hetek előadásain,
egy mondatban válaszolna rá: a tollat
és a jegyzetfüzetet. Az előadások, viták
változatosságához, érdekességéhez nem
fér kétség, egyszóval bőven volt je-
gyezni való. Sajnos, rossz szokása vált
— s, itt is előfordult — a „beülünk,
meghallgatjuk" módszer. Rossz szokás,
s rossz takarékosság a papírral, az
energiával.

A VII. műszaki hetek szakszerű meg-
rendezéséért a MTESZ-aktivistákat illeti
az elismerés, ök biztosították, hogy a
97 rendezvény, mintegy 5100 résztve-
vője hasznos gondolatokat, információ-
kat kapjon energiagazdálkodási helyze-
tünkről, eredményeinkről, feladataink-
ról. A hallgatók nagy része minden-
napi munkájában tudja hasznosítani az
elhangzottakat, erre most mindennél
nagyobb szükség van. Nem szabad, hogy
veszendőbe menjen egyetlen kalória,
egyetlen kilowatt sem. Hisz ahogy Zsen-
gellér István nehézipari miniszterhe-
lyettes elmondta a műszaki heteket
megnyitó előadásában: „Az ország
energiaellátásának költsége jelenleg
400 milliárd forint évente. Ha csak egy
százalékát megtakarítjuk, az már egy
esztendő alatt 400 millió forint." Kell-e
ennél jelentősebb érv?

HAJNAL JÓZSEF
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