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Beszélgetés közös dolgainkról
Ezekben a napokban, hetekben a mérlegkészítés, a számvetés idejét éljük;
különböző szintű fórumokon, majd a párt kongresszusán számba vétetnek az
eredmények és feltérképeztetnek a jövő útjai. Hagyomány ez nálunk. Mos-
tani mérlegkészítésünknek azonban mégis van egy új sajátsága: az esztendő
fordultával a szocialista gazdálkodásban olyan új elemek léptek életbe, —
elég utalni csupán a módosított gazdasági szabályzók teremtette új feltéte-
lekre —, amelyek kihatnak az élet minden területére, új szemléletet követel-
nek tőlünk, fogalmak újratisztázását kívánják meg. Az új helyzet közvetítette
igények és szükségletek néhány kérdéséről beszélgetett Andrikó Miklós elv-
társsal, a Szolnok megyei pártbizottság első titkárával a Jászkunság kép-
viseletében Valkó Mihály felelős szerkesztő, a gazdasági természetű kérdé-
sekhez is a közgondolkodás sajátosan tudati nézőpontjából közelítve.

— A közvélemény egy része a most érvénybe lépő intézkedéseket, amelyek
például szabályozzák a vállalati jövedelemképzés rendjét, új előírásokat tartal-
maznak a bérnövekedés feltételeire, illetve mérséklik az állami támogatásokat,
mindeme változásokat egyértelműen csak szigorításként fogja fel, leegyszerű-
sítve így minősíti, s bizonyos fenyegetettséget is beleérez a fogalomba.

— Meglehet, vannak, akiket talán váratlanul értek ezek a határozott intéz-
kedések, s az első válaszuk a megrettenés. A szigorítás használata mindannak
kifejezésére, ami most változások terén végbemegy, nem indokolatlan, és eléggé
markáns is, mert közérthető. Kétségtelen: szigorúbb feltételek között kell nem-
csak gazdálkodnunk, hanem berendezkednünk is az élet minden területén.
Az is tény, hogy a változásokat meghatározó mozgások az egyensúly megte-
remtését követelve, csak mérsékeltebb fejlődést tesznek lehetővé. De ami a
változások hátterét illeti, lényegében egy évek óta tartó folyamat egyik állo-
másához érkeztünk el, s a szigorítás gondolata, maradjunk e köznyelven
forgó kifejezésnél, már régebben is jelen volt.

— Csak talán a központi intézkedéseket nem követte olyan „szigorú gyakor-
lat", mint ahogyan szükségünk lett volna rá.

— Egyesek talán nem is vették elég komolyan őket. Most azonban az idő-
közben bekövetkezett világgazdasági ár- és egyéb változások hatására is gaz-
dasági életünk szigorúbban vett hozzáigazítása a megváltozott körülmények-
hez: elodázhatatlan kényszerűség. A körülmények szorítására hozott intézke-
désekről van tehát szó, méghozzá objektív törvényszerűségek alapján és nem
holmi rögtönzéses döntési sor ez. Lényegében az új helyzetben olyan új feltétel-
rendszer kialakításáról, amely már általában nem kívánja a világpiac hatá-
saitól „megvédeni" a vállalatokat, épp ellenkezőleg, a mérce magasabbra eme-
lésével ösztönzi őket a társadalmi méretű nagyobb termelékenységre. Ha ez
szigorítás, ám legyen.

— Az intézkedések tartalmában azonban aligha ez a leghangsúlyosabb moz-
zanat, már mint a „szigorítások".

— Sokkal fontosabb valóban, hogy ösztönzőleg hassanak a konstruktív cse-
lekvésre, az új és jobb megoldások keresésére, hogy kikényszerítsék minden-



kiből akire tartozik, a feltételekhez való rugalmas alkalmazkodás képességét.
A szigorítás tartalmát csak ebben az összefüggésben, nagyobb teljesítményre
serkentő hatásában foghatjuk fel helyesen.

— A most hangoztatott követelmények között van egy, amelyik manapság
különösképpen az érdeklődés középpontjában áll, olykor vitára is alkalm'at ad,
munkahelyeken érvek és ellenérvek párharcát szüli, s még szenvedélyes megnyil-
vánulásokhoz is vezet. A jövedelmek és teljesítmények jobb összhangját célzó
differenciálásra gondolok.

— A munka szerinti elosztás alapvető szocialista elveinkhez tartozik, s min-
dig is igyekeztünk a szocializmus építése során a gyakorlatban is érvényesíteni
ezt az igen fontos vezérelvet. Lehet, hogy nem mindig a legmegfelelőbben. A
teljesség kedvéért kell megjegyezni, hogy ez lényegében elég következetesen
érvényesült népgazdasági áganként, iparáganként, de a szükséges differenciá-
lás üzemen belül nem tudott eléggé tért hódítani. Azaz, nem hatott eléggé erő-
teljesen a társadalmi hasznosság irányába. Most azonban gazdasági életünk mi-
nőségi változásának idején a fokozott teljesítmények elérésének érdekében
szükséges, hogy a gyakorlatban az élő, tényleges teljesítményekhez tapadóan
jelenjék meg az elosztásnak ez a szocialista törvénye. A változások lényegéhez
ez is szorosan hozzátartozik. Tulajdonképpen azt akarjuk, hogy az anyagi ösz-
tönzés erejét is alapcélkitűzéseink szolgálatába állítsuk, olyan energiákat szaba-
dítsunk fel, amelyek képesek felgyorsítani előrehaladásunkat. Az pedig, hogy a
jövedelmek és a teljesítmények közelebb kerülhetnek egymáshoz, ez a folya-
mat, e folyamat erősítése a szocialista elosztás elveinek következetes meg-
valósításához vezérel vissza bennünket. Nincs tehát benne semmi rendkívüli.

— A differenciálás igénye valóban nem új dolog. A fokozottabb mértékű
differenciálás azonban mégis szokatlan. S ezért nem is mindenkor találkozik,
mindenhol feltétlen megértéssel. S vannak rossz beidegződéseink, szemléleti
torzulások, amelyekkel, úgy gondolom, szembe kell néznünk, mert morálisan
kedvezőtlenül hatnak.

— Mire gondol?

— Például arra, hogy közfelfogásunkban a torzító gyakorlat következtében
igen erősen él egyfajta téves egyenlőségtudat. Sok esetben a társadalmunkban
tapasztalható különböző kiegyenlítődések rossz beidegződésekhez vezettek,
mondjuk akár a végzett munkáért járó keresetet illetően is.

— Azt hiszem, hogy jobban megértsük a kérdést, egy kicsit vissza kell tekin-
tenünk az időben. Régebben, amikor a jövedelmek alacsonyabb színvonalán
még a differenciálásnak nem volt akkora különbségtevő szerepe, talán elnézőb-
bek és megértőbbek voltunk a kérdéses szocialista elosztási elv kevésbé követ-
kezetes gyakorlati megvalósításával szemben. Ma már azonban, és ezért is oly
szembetűnő, olyan színvonalon történik az erőteljesebb differenciálás, ami két-
ségtelenül látványosabb jövedelmi különbségekhez is vezethet. Ez aztán egye-
seknek szemet is szúrhat, bizonyos feszültségek forrása is lehet, átmeneti konf-
liktusokat is eredményezhet a közösségben.

— A differenciálásnak ez a formája tehát nem esik egybe a jelenlegi köz*
napi igazságérzettel.



— Ezzel feltétlenül számolnunk kell s tömegpolitikai, pártirányítási agitációs
tevékenységünket szükségszerűen akár bizonyos módszereink újraértelmezésé-
vel is hozzá kell igazítanunk e változások megkövetelte új helyzethez. El kel]
oszlatnunk e tekintetben is minden tévhitet, s erősítenünk kell azt a tudatot,
hogy a differenciálás lényege: a munka minőségi és mennyiségi tényezőinek
együttes és objektív értékelése alapján a nagyobb teljesítmények nagyobb
honorálása. Végül: a differenciálás nem cél, hanem eszköz, nem végleges és
megmásíthatatlan értékrendet alakít ki dolgozók, a dolgozók csoportjai között,
hanem éppen arra számít, hogy húzóereje az eddig kisebb teljesítményt produ-
kálók között is érvényesül. S amit nem szabad számításainkon kívül hagyni, az
elosztás, a differenciálás mindenkor csak adott bérkeretek között valósítható
meg. Nincsenek korlátlan lehetőségeink. Arról sem felejtkezhetünk el, hogy
jövedelempolitikánknak változatlanul alapelve a családi jövedelmek bizonyos
nivellálása, a társadalmi juttatások szerepének fenntartásával, sőt növelésével.

— Akik a szabályozókban csak a szigorítást érzik, megpróbálnak talán külön-
böző kiskapukat keresni...

— Én nem haragszom eleve a kiskapukra. — Amelyik a nagyobb teljesít-
ményre nyílik — azt még becsülöm is. Más kérdés, amikor valaki azért keres
mellékkijáratot, hogy rajta át a szabályok és a felelősség elől szökhessen meg.

— Persze ahhoz, hogy lehessen megbízhatóan differenciálni, olyan technikai-
műszaki, gazdasági, társadalmi feltételek szükségesek a munkahelyeken, ame-
lyek lehetővé is teszik a dolgozó képességeinek ,tudásánaik legteljesebb kibon-
takozását. Mert adódhat olyan eset, csak példaként említem, amikor egy mun-
kás becsületesen és jól termel, csakhogy amit gyártanak, a termék „szakállas",
korszerűtlen piaci áru, így nehezen vagy kedvezőtlenül értékesíthető, tehát a
gyár jövedelme mindenképpen csökken. így azután hiába adta képességeinek
legjavát a dolgozó, ennek az ő jövedelmében sincs nyoma, sőt erkölcsileg sem
érezheti, hogy sikeres munkát végzett.

— Ilyen modell is elképzelhető. Tudniillik a gazdasági élet törvényei nincse-
nek tekintettel a morális emberi tényezőkre. Hogy ilyen, vagy ehhez hasonló
ellentmondásos helyzet ne következhessek be, ezért van ma rendkívül nagy
szükség a vezetők bátor vállalkozókedvére, a teendőket időben felismerő veze-
tői szemléletre és ezzel együtt gyors cselekvési készségre. Ha pedig egy üzem
gazdaságossága mégis kétségessé válnék, akkor az a dolgunk, hogy megteremt-
sük a lehetőségét, hogy a jó képességű munkások más helyen, jobb feltételek
között találják meg számításaikat, a nagyobb társadalmi hasznosság jegyében.
A vezetőnek pedig nem szabad, hogy alkalma legyen hasonló helyzetbe hozni
egy másik üzemet vagy vállalatot. Kétségtelen ugyanis, hogy nemcsak a jöve-
delmek, az egyes üzemek, vállalatok között is végbemegy éppen a hozott intéz-
kedések hatására bizonyos differenciálódás, amelynek az említett eset szélsősé-
gesen negatív példája lehet. Természetesen sokkal többen lesznek, eddigi ered-
ményeink is ezt bizonyítják, vezetők is, akik eredményes munkájukkal a másik
póluson helyezkednek el, s a körülmények kényszerítő hatására is képesek
lesznek megsokszorozni erejüket.

— Lehetséges tehát, hogy a „szigorítás" nemcsak bénítólag, sőt ellenkezőleg,
felszabadítóan hathat a képességekre, a tehetségekre?



— A nehezebb helyzet, a szorosabb gazdálkodási feltételek bizonyos értelem-
ben vízválasztó szerepet is betöltenek. Ilyen exponáltabb helyzetekben gyorsab-
ban és egyszerűbben válik el, ki az, aki tehetséges, és ki az, akiből hiányzanak
a szükséges képességek. Az igazi tehetséget ugyanis — kissé talán furcsán hang-
zik — a korlátok képességeinek a még erőteljesebb kibontására ösztönzik. Nem
állítom, hogy „gúzsba kötve" könnyebb táncolni, mint teljesen szabadon. S hogy
ez a kissé sántító és túlzó hasonlat valóságot takar, számtalan konkrét példát
idézhetnék rá megyénkből is. Persze a tehetség, még inkább a képesség nem
csak veleszületett tulajdonsága a vezetőnek — mert elsősorban róluk beszélek.
Olyan emberi tulajdonság ez, amely módszeres önképzéssel, továbbképzéssel nö-
velhető, kellő segítséggel táplálható és erősíthető. S ebben a politika fokozott
felelősségének is megvan a maga szerepe.

— Az új, bonyolultabb feladatok megoldása fokozottabb követelményeket
támaszt elsősorban a gazdasági vezetőkkel szemben, önkéntelenül is felvetődik,
vajon képes lesz-e közülük mindenki megbirkózni az eddigieknél is nagyobb
vállalkozókedvet, nagyobb kockázatvállalást igénylő feladatokkal?

— Annakidején, 1968-ban, a gazdasági reform indulásakor is nagyon sokan
voltak úgy, vélekedtek aképpen, hogy vezetőink, üzemek, vállalatok irányítói,
nem lesznek majd alkalmasak a nyíltabbá váló gazdasági helyzetben az irányító
munkára. Aztán kiderült, felesleges volt a kishitűség. Igaz, akadtak, akik kihul-
lottak a követelmények rostáján. Ma még összetettebb és a világpiaci hatások-
nak is könyörtelenebbül kitett helyzetben kell helytállniuk gazdasági vezetőink-
nek, de most is bíznunk kell bennük, s nem a leváltás, hanem az új feladatokra
alkalmassá tevés alternatívájában érdemes gondolkodnunk. S a bátor, kezde-
ményező szellem, a konfliktusokat is vállaló vezető igenis kapja meg a kellő
erkölcsi támogatást, sőt élvezzen kifejezett védelmet az oktalan gáncsoskodá-
sokkal, támadásokkal szemben. Egyébként a gazdasági vezetés — vállalkozói
kategória, kockázatvállalás, és így a kisebb-nagyobb kudarc is beletartozhat.

— E mostani „tehetségpróbáló", szigorúbb feltételek közötti gazdálkodás új,
friss erők fokozott mozgósítását is igényli, talán jobban, mint bármikor a meg-
előző időszakokban.

— A fiatalok, a tehetséges fiatalok csatasorba állítása mindig időszerű feladat.
a fiatalítás az élet törvénye. De bizonyára nem is erre a természetes folyamatra
céloz, hanem arra a helyenként ma is tapasztalható tartózkodásra, bizalmatlan-
ságra, ami a fiatalok irányában egy-egy esetben az idősebb korosztályok részé-
ről megnyilvánul. Érdekes, vezetőink közül is milyen könnyen feledkeznek meg
egyesek arról, ilyenkor kihagy az emlékezetük —, hogy valamikor ők is ifjan
kezdték, talán húszéves fejjel, méghozzá vezetői posztokon. Persze tudom én,
nem is annyira a tehetséges idősebbek tartanak a tehetséges fiataloktól, már
ami az utánpótlást illeti, ők többnyire szándékban és gondolatban egymásra
találnak, inkább azok idegenkednek tőlük, akik felett eljár az idő.

— A fiatalítás igénye és szükségszerűsége most pártdokumentumokban is
megfogalmazódott.

— A tudatos utánpótlásnevelés igénye ez. Itt jegyzem azonban meg, hogy
vannak, akik rosszul értelmezik e fogalmat. S az utánpótlásnevelés értelmét
egyszerűen az utódnevelés témájára szűkítik. Pedig „dinasztikus szellemben"
nem lehet egyeüen fiatalt sem kijelölnünk, hogy csak ő és senki más. Ezen a



területen a neveléssel párosuló, természetes kiválasztódás elveinek kellene min-
dig érvényesülnie. Általában így is történik. Ne a kijelöltek, hanem az elhiva-
tottak kerüljenek idővel a különböző vezetői pozíciókba. S ehhez, amikor az
utánpótlásra gondolunk, szélesebb spektrumban kellene körülnéznünk, hogy
mindenkor meglegyen a választás gazdagabb lehetősége. A változtatás igénye
természetesen sohasem végletesen értendő. Az élet — így a gazdasági élet is
— a különböző korosztályok harmonikus együttélését kívánja. A váltásnak
szinte észrevétlennek ,de hangsúlyosan tudatosnak, előkészítettnek és ember-
ségesnek kell lennie.

— Visszakanyarodva a módosított szabályzókhoz, bizonyára nagy hatással
lesznek gazdasági életünk fejlődésére. De vajon nem fordulhat-e elő a gyakor-
latban, hogy egyesek oly mértékben tartják mindenhatónak e szabályzókat,
hogy közben teljesen megfeledkeznek a termelés úgynevezett szubjektív ténye-
zőiről?

— Nemcsak egyes esetekben, például egy termelőüzemben, de még tudomá-
nyos véleményekben is felbukkan a dolgozó ember szerepének — maga szub-
jektív tényezőként említette — az alábecsülése, sőt esetenként a lebecsülése is.
Mintha a szabályzók csak úgy automatikusan, maguktól képesek volnának meg-
oldani mindent. Hamis dolog azt képzelni, hogy a beszabályozott, objektív körül-
mények hatására mindenki mindig ésszerűen és a lehető legjobban is cselekszik.

— A téves szemlélet káros következményekkel is járhat.

— Minden bizonnyal. Ha például az emberek cselekvése társadalmi szem-
pontból egy üzemben még sem bizonyulna racionálisnak, akkor mi sem egysze-
rűbb, az említett felfogás szerint, a hibák okai csak az objektív körülmények-
ben lehetnek, ami azután felmentésül szolgálhat a személyes felelősség alól. En-
nél azonban fontosabb a kérdés pozitív oldala. Elismerve a szabályozók fontos
szerepét, olyan tényezők azonban mint a munkafegyelem vagy a munkaerkölcs,
szabályozhatók-e teljes mértékben a kérdéses módszerekkel, bármily objektívek
is? Akármilyen tevékenységről van szó, még inkább ha minőségi munkáról,
nagy szerepe van abban annak, hogy a dolgozó, alkotó embernek milyen az
erkölcsi, lelki kondícionáltsága, egyszerűen a dolgokhoz való hozzáállása. Min-
den eredmény és kudarc mögött ott van az ember. Ezért fontos, hogy társada-
lomirányítási gyakorlatunkban mi is kellő figyelmet szenteljünk a termelés
szubjektív oldalára, hogy a szemléleti, tudati tényezőket se hagyjuk figyelmen
kívül. De ugyanezt várjuk az üzemekben és a vállalatoknál is.

— Ha jól értem, olyan kérdések ezek, amelyek az agitációs munkában is
hangsúlyosan vetődnek fel.

— Jól érti, s nekünk az a dolgunk, hogy a marxizmus—leninizmus szellemé-
ben konkrét elemzések útján segítsük nehéz helyzetekben is a kibontakozás
útját. Szívós harccal, de sohasem türelmetlenül. Lenintől származik — úgy em-
lékszem — a gondolat: a forradalmár sohasem lehet türelmetlen, még akkor
sem, ha az igazságért hadakozik.

— Ebben, mármint az igazság megértésében és elfogadtatásában mint erkó'U
esi tényező a bizalom is eszköz lehet.



— De mennyire! A kölcsönös bizalom alapján folytatott, becsületes, őszinte
hangvételű és okos eszmecserék nagyban hozzájárulhatnak a felszínre hozott
konfliktusok feloldásához, felszámolásához. Egyáltalán ahhoz, hogy közös neve-
zőre juthassunk. A demokratikus vitaszellemhez azonban hozzátartozik az is,
hogy a középszerűséggel és az igénytelenséggel való megalkuvást semmiképpen
sem fogadhatjuk el. S ahol felfogások, eszmék gyűrkőznek, ott nem lehet helye
az önző személyes érdekeknek sem, holmi presztizs szempontok nem játszhatnak
közre, sem a hatalmi pozíció nem helyettesítheti a meggyőző érveket. Nem lehet
helye se kishitűségnek, se konok ragaszkodásnak a már nyilvánvalóvá vált
hibás nézetekhez. Csak az a vita, eszmecsere lehet eredményes, amely a teljes
igazság győzelmét szolgálja részérdekekre való tekintet nélkül. A nyilvános és
őszinte párbeszéd csak elősegítheti — ez mái- történelmi tapasztalat — eszméink
erősödését és cselekvésre mozgósító hatását. Ehhez meg is vannak a megfelelő
intézményeink, a jól kialakult szocialista formák; a szocialista demokrácia tar-
talma sok területen jól érvényesül a gyakorlatban. Nagy kár lenne azonban —
olykor tapasztalható ilyen is — ha csupán a formák működtetésében merülne
ki, egy-egy nyilvános aktusra korlátozódnék szerepe. A demokrácia lényege,
gondolom ebben nincs is vita, az együttgondolkodáson alapuló egységes cselek-
vés feltételeinek társadalmi méretű megteremtése. Ami élő, eleven kapcsolatok
nélkül egyszerűen elképzelhetetlen, s amelynek egyik legveszedelmesebb kár-
tevője a formalizmus. Bármily szinten is jelentkezzék.

— A közös gondolkodás, az eszmecsere fórumai közé sorolható a Jászkun-
ság is?

— Feltétlenül, a megye folyóiratától is azt várja a társadalom, hogy írásai-
ban tükröződjék szocialista valóságunk a maga sokszínűségében, a maga konf-
liktusaival egyetemben. Nem volna jó, dehát ennek nincs is meg a veszélye,
hogy a feszültségmentes világ illúzióját, a problémamentes élet képét nyújtaná
írásaiban. Vegye észre persze a születő újat is, és segítse kibontakozását. És
nem szolgálná érdekeinket, ha szellemileg olymódon zárkóznék be a táj föld-
rajzi határaiba, hogy csak azok szólalhatnának meg benne, akik itt élnek és
alkotnak. Ilyenfajta „bérleti viszony" nem alakítható ki. Ügy gondolom, ez a
mi vidékünkön élő, szolid körülmények között megjelenő folyóirat akkor tölt-
heti be hivatását, ha munkatársává fogad mindenkit, akinek közérdekű mon-
dandója van rólunk és nekünk, s ha a folyóirat termését a szellemi élet egésze
n.agáénak vallhatja. Azon persze érdemes volna elgondolkodni, hogy elég szé-
lesre tárta-e már kapuit a Jászkunság a mi tájunkon élő, alkotó értelmiség
minden rétege előtt. A most huszonöt éves fennállását ünneplő orgánumnak
csak további tartalmi gazdagodását jelenthetné, ha az alkotó értelmiség is még
inkább magáénak erezné megyénknek e szellemi fórumát, szélesebb körben
keresné vele maga is a kapcsolatokat. A Jászkunság hatókörének bővítésére
indokolt lehet új feladatokat is kitűzni. Az igényesség fenntartásával, sőt fo-
kozásával talán több emberhez is szólhatna és új rétegeket is bevonhatna olva-
sói táborába is. Azt hiszem, nem vesszük eléggé észre, hogy a munkásoknak
is van olyan koré, és ez egyre bővül, amely képzettsége és érdeklődése folytán
többet szeretne megtudni szűkebb hazájáról, a változások mozgató rugóiról.

— Abból indultunk ki, hogy a számvetések idejét éljük, s jövőnk újabb állo-
másait tervezzük. Múlt, jelen és jövő kapcsolódik most egybe szükségszerűen
tudatunkban. Vajon, amikor jövőre vonatkozó elképzeléseinket körvonalazzuk,



ezt teszik a kongresszusi irányelvek, az elképzelések megvalósításában támasz-
kodhatunk-e történelmi tapasztálatokra? Pontosabban, történelmünk tapasz-
talataira is. A tavasz nálunk, közismert, mindig különös évszak. Három jelen-
tős történelmi esemény kapcsolódik hozzá, a '48-as szabadságharc, az 1919-es
Tanácsköztársaság, s az 1945-ös sorsforduló, felszabadulásunk emléke. A jelen
küzdelmeihez milyen erkölcsi erőt meríthetünk belőlük?

— Azzal nem mennénk sokra, ha csak büszkélkednénk történelmünk dicső
napjaival, idézgetnénk — olykor szoborrá merevítve, megfoghatatlan szimbó-
lummá halványítva — akár a világ, akár hazánk történelmének jeles alakjait.
Bár büszkék lehetünk rájuk. Sokkal többet ér, s ez kötelességünk, hogy tanul-
junk abból, amit tapasztalatokban történelmünk felhalmozott és felkínál. Minde-
nekelőtt azt tanulhatjuk meg belőle, hogy a történelem kerekét, eddig bárki
próbálta is meg visszafordítani, soha nem tudta, a stagnálások, visszaesések,
csatavesztések után — a progresszió erői mindig erősebbek voltak nála. Ez
meghatározó történelmi élményünk lehet.

— A történelem olyan tenger, olvastam valahol, amelyből annyit -merít min-
denki, amekkora edénye van.

— Nemcsak az érdekes, hogy mennyit, hanem szerintem az is, hogy hogyan.
Szeretnék itt valamit külön is megemlíteni ezzel kapcsolatban. Azt tudniillik,
hogy a kiváló személyiségek, ők is csak részesei voltak a nagy történelemnek.
Még világosabban: saját korukban épp úgy a hétköznapok részesei, alakítói,
ahogy mi tesszük most dolgainkat mindennapi feladataink megoldásában. Véle-
ményem szerint, ha emberi példájukból többet akarunk meríteni, akkor hét-
köznapi tetteikből, emberi valóságukból is többet meg kell ismernünk, mint
ahogy ez sokszor történik. Talán egy kicsit le is kell emelnünk történelmi hőse*
inket az olykor elidegenítő magaslatokról, s úgy emberközelbe hozni, hogy a
legemberibb módon hathassanak ránk, szocializmust építő utódokra. Haladó,
nemzeti hagyományaink ápolására éppúgy értem, mint a munkásmozgalom ki-
emelkedő alakjaira. Különösen fontosnak tartom, hogy példáikra az ifjúság
történelemszemléletének alakításában építsünk, megmutatva azt is, hogyan vál-
tak korunk haladó társadalmi-történelmi folyamatainak felismerőivé majd ala-
kítóivá, mert ezek ismerete nélkül történelmünk a véletlen egymásutániság
képzetét és így a befolyásolhatatlanság látszatát kelthetné.

— Éz már a hagyományokhoz való viszonyunknak nemcsak a tartalmára, de
e viszony alakításának módszerére is vonatkozik.

— Igen, minél több őszinte hangú beszélgetésre és kevesebb „szavalatra"
volna szükség az ifjúság hazafias nevelésében is. Tapasztalom, gondolom más
is, hogy az ifjúság milyen erősen érdeklődik mind a régmúlt, mind a közel-
múlt történései iránt. E szomjúság oltása csak múltunk őszinte és igaz megis-
mertetésével lehetséges.

— Jó, hogy a fiatalok tudni akarják, mi is történt az elmúlt évszázadokban és
i mögöttünk levő évtizedekben. Nekik már az utóbbiról sem nagyon lehetnek
közvetlen élményeik, tapasztalataik.

— A történelem alapos ismerete nagyon szükséges, hogy jól igazodjanak el a
mai világ dolgaiban is. De így állhatjuk útját bármiféle eszmei zavarnak is,
ami a nemzeti tudatban különböző okokból keletkezhet. Történelmünk említett
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eirberközpontú megismerését, a névtelen katonák példáinak is megismerteté-
sét azért érzem én különösen fontosnak (róluk bizony kevesebb szó esik egy-
egy évforduló ünnepi hangulatában). Már csak ezért is érdemes volna mélyeb-
ben is megbányászni történelmünknek ezeket a rétegeit, mert ha nem is csil-
logó aranyak, de mindenképpen jól „beváltható" tanulságok birtokába jut-
hatunk.

— Mindahhoz, amiről már eddig is szó esett, elsősorban megnövekedett gaz-
dasági feladatainkból eredően, lehetséges-e, az agitáció tud-e érzelmi úton, de
még lelkesítő módon is közeledni?

— Erről agitációnk sohasem mondhat le. De bizonyos, hogy az új helyzetben
a tömegpolitikai munkában használt szókincsünket fel kell frissítenünk. Ha
nem akarjuk, hogy bizonyos dolgok unos-untalan ismétlése tudatunkban ellen-
anyagot termeljen ki. A „hatékonyság" túladagolása például meggyőző szava-
inkban, nem hiszem, hogy előnyös lehetne. Már így is túlságosan megkopott a
nagy közhasználatban. Épp ezért fogalmainkat konkrét tartalommal, megfelelő
tapasztalati anyaggal kell újra történünk, hogy élővé váljanak, hogy hatni tud-
janak az emberek, a közösség érzelmeire is. Azt sem hinném, hogy nekünk
most tudati síkon kellene megoldanunk azt, ami a gazdasági tevékenységre tar-
tozik, kifejezetten. De a politikai tudatformálásnak különös szerepe lehet ab-
ban, van is, hogy az emberben erősítse azt a gondolatot, hogy mostani, nehe-
zebb viszonyaink között is eredményhez vezethet a céltudatos, ésszerű és meg-
tervezett cselekvés. Naiv dolog lenne bebeszélni az embereknek, hogy korlátok
nincsenek, amikor bőrükön érzik őket, amikor a személyes tapasztalatok nem
igazolnák ezt vissza. De kötelességünk, hogy erősítsük tudatukban — tudván,
hogy alapvetően a lét határozza meg a tudatot — hogy fejlődésünk útján az
elibénk tornyosuló akadályok, ha nem is máról holnapra, de szívós munka
eredményeképpen, eltüntethetők. S ami akár lelkesítő érv is lehet: e mostani
változásokkal mégis csak olyan értékrend kialakításán fáradozunk, amellyel
népgazdaságunk még jobban a nagyvilághoz igazodik, s közben olyan új erő-
forrásokhoz is jut, amelyek szükségesek szocialista értékeink további gyarapí-
tásához.

— Olyan időket élünk tehát, amikor időszerű lehet József Attila egyik köz-
ismert gondolata. Ugyanis azt írja az Ars poeticában, az élet teljességére vo-
natkoztatva, hogy „a mindenséggel mérd magad" lehet csak igazi mércéje az
emberi dolgoknak.

— Igen. Valóban, a mi mércénk is lehet ez a költői mérce, amelyben perspek-
tívánk is megjelenhet. Hozzáteszem azonban, amikor a mindenséghez mérjük
magunkat, akkor sem veszíthetjük el lábunk alól a realitások talaját.

— Köszönöm a beszélgetést.
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SZÉPIRODALOM
ILUH ISTVÁN

Arcomon lelkem a jelmez
Sorsom szigorúzz ne kegyelmezz
Arcomon lelkem a jelmez
Viszem cipelem tele zsákom
Alóla olykor ki se látszom
Fáradok s mintha nehezedne
Pedig csak sors van beleszedve*
Tudom letelik s egyszer utolsó
Ütj ára indul el a korsó

Elek
Én már a halálból kinőttem
Élek gazdátlanul és időtlen

SZENTI ERNŐ

Sietve aláírjuk
Rászoktunk hogy ne szeressük
Az utunkba álló emlékeket
Nincs időnk a múlt tükre előtt
Elnézegetni lelkünk pattanásait
Igazságaink torz fintorait
Rászoktunk hogy ne vegyük észre
Nincs időnk a befelé-beszédre
Vesszük és adjuk a tettek kártyalapjait
Kötelességeink határidős aktáit
Sietve aláírjuk.

11



KÖRMENDI LAJOS

Mifelénk

Amikor megszülettem és látták bal kezem hat ujját, látták
jobb kezem hét ujját, a bábanéni térdreomlott és az
égre forgatta a szemét:

„Bezén attamaz kenze kikte, szenlészen szén adón dösön szén
küklön nitziégen gérde ali kekte bezén akomozne okne
mezne bergeze pitbütörküngön . . . "

Éjfélkor pedig már anyám kiáltozta a nevemet a kéménybe,
erősen hívogatott hazafelé, látta, én már fehér bika vagyok,
öklelem a csillagokat.

2.

Amikor a vidék ködmönén végigvág az égi kancsuka, az emberek
már tudják, egy fehér bika csavar egy fekete bikát
a fellegek között,

egy fekete bika gyűr egy fehér bikát a fellegek között,
hát hogyne zuhogna a verítékük, hát hogyne verné az ablakot
a bömbölésük?

Amikor az égi bikacsek végigvág a vidék ködmönén, az emberek
kiszaladnak, felkapják a vasvillát,

szurkálják a fekete bikát, hát hogyne szurkainak a fekete bikát,
elviaskodnának ezek negyven napig is.
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MOGYORÓSI ERIKA

Meztelenül
Ahogy nő körénk bogáncs-gyalázat,
bennünk egyre növekszik a Szép.

Szövetségben a sötéttel s a fénnyel,
havas ág hajlik odakint,
ahogy csak szeretők tudnak
meghajolni egymás előtt,
mikor a vázában
lobbanásig pirulnak a rózsák,
mert roskadnak vánkosra a vállak
s csípőkben moccanás dereng:
kifosztani ébrenléttel minden éjszakát.

Nem számít,
ha háztetőnkre varjak telepednek —
bent karácsonyt játszik a tél.
Tekintetedben vérerek égő,
ág-bogas erdeje,
abban én vagyok én —
s íme a csonkák csodája:
meztelenül e nagy fényben
én már sohase szégyenkezem.

BAKSÁN MÁRIA

Útban avarország felé
Augusztus-kötél kifeszítve. Rajta pityergő fecskék szárogatják mellényké-

jüket. Holnap felöltöznek, mint az öregasszonyok, akik már szétosztogatták a
dugdosásban édesedő aszaltszilvákat.

Kutyák uszulnak. Az egyik törött lábát mutatja, panaszolja a rúgást. A
másiknak lánc-gyötört nyaka, mintha bújt volna Hold-abroncsba. Kék-zöngés-
sel legyek köröznek. Bujdosásiból megjön a Nap.

Poroszka-lovak közelednek. Húznak ekét, szél-borzas kazlat, visongó nász-
népet és halottas szekeret. Viszik életüket, életünket és bebotorkálnak a vágó-
hidakra. Bújnék már bokorba, szénapadlásra, világ elől, világ elé.
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DIENES ESZTER

Cigány-sorok
Virágod ki voltam,
öröm, íz a szádban,
oldozz fel, érints meg,
ne maradjak gyászban!
Hogyha vissza sem jössz,
s szemed másra zártad,
szíved gyökeréig
ásson le a bánat.
Holdfény megugrasson,
csillag-had ugasson,
hegedűd zápuljon,
örömöd halkuljon.
Megvadult nyarakban
fogvacogva járkálj,
kappanként csukorodj
lotyók sarki nászán.
Szíved kívül hordjad,
hátadon a házad,
Tisza partján végig
űzzenek az árnyak.
Kutyák marják sarkad,
száz porontyod hívjon,
közeli rokon légy
valamennyi síron.
Szemed hollók áldják,
száraz ág himbáljon,
isten bottal verjen,
nyavalya vigyázzon.
Ragya felköszöntsön,
fogad is csak kölcsön,
ízenként pusztulj el,
véred bögrét töltsön.

x Rí a nyüves bánat,
rejtezkedik kedvem,
öledbe-karodba
emelj vissza, Kedves!
Ki virágod voltam,
öröm, íz a szádban,
oldozz fel, érints meg,
ne maradjak gyászban.
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BISTEY ANDRÁS

Festékfoltok
A vaskapu döngve becsapódik. A portás fölkapja a fejét az újságból, moso-
lyogva int. Hosszú, kanyargós folyosó következik, a falak mellett papírbálák,
néhol csak egészen szűk hely marad közöttük.

Ujabb vasajtó. Ez is mindig nagyot csattan, akármilyen óvatosan csukná be
maga mögött. Széthúzza a szélvédő függönyt. A mettőr és a címszedő ingujjban
dolgozik.

— Jó estét!
Megfordulnak.
— Jó estét!
— Jó estét!
A gépmester int a rotációs gép tetejéről. Olajos rongy van a kezében.
— Minden rendben?
A címszedő arcán fekete festékfoltok.
— Eddig.
A tördelőszerkesztő ledobja a táskáját az íróasztalára. Jobbra alacsony ajtó,

benyit. A szűk helyiségben fullasztó hőség van.
— Jó estét!
A korrektorok fölnéznek.
— Jó estét!
Leveszi a kabátját, a fogasra akasztja.
— Meleg van itt.
Az egyik korrektor kitámasztja az ablakot egy fémdarabbal. A másik a kéz-

iratra teszi az ujját, amíg fölnéz.
— Hogy állunk Kovács bácsi?
Legyint.
— Ez istenkísértés! — mondja. Éneklő, magas hangja van.
— Miért?
— Ketten megint részegen jöttek be. ötig le se ültek a gépük mellé. Most

meg hajtanak, és persze csinálják a hibákat. — Zöld tintával telefirkáit levor
natot mutat. — Az egészet újra szedetem.

A tördelőszerkesztő visszamegy az asztalához. Átnézi az újabb telexszalago-
kat, azután a mettőr mellé áll, figyeli, hogyan rakja össze az ólomsorokat. Las-
san kialakul egy újabb oldal.

A mettőr magas, sovány ember. Fekete kötés van a kezén.
— Mi történt?
Fölnéz.
— A kezével.
— Ja! — Nevet. Cigarettát vesz elő. — Hülyéskedtünk Székellyel. A portásfül-

kében voltam délután, ő meg félig kinyitotta az ajtót, és bokszolni kezdett.
A nagy csapkodásban kivertem az üveget.

Óvatosan letekeri a kötést. Mély seb van a kezefején.
Az egyik szedő jön.
— Van még valami?
A mettőr válogat a kéziratok között. A szedő a faliórára néz.
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_ Igyekezzünk, igyekezzünk, mert éjfélkor bezárnak a kocsmák!
Kiabál mintha itt is túl kellene harsognia a szedőgépek zaját. A homloka

nedvesen fénylik. Szakadt farmer van rajta, a lábán strandpapucs. A szemé-
hez emeli a kéziratot.

— Mi ez?
— Szedd ki, majd meglátod!
A szedő elolvassa a címet: — „Szélesebb távlatok!" — Felnéz a gépmes-

terre. — Hallja, Miska bácsi!
— Eredj már! — mondja a mettőr. — A kezed járjon, ne a szád!
Kliséket hoz egy kislány.
— Lesz még kép?
— Nem lesz több.
A lány elkéri az Esti Hírlapot a tördelőtől, lekönyököl az egyik asztalra, és

olvasni kezdi. A gépmester abbahagyja a tisztogatást, lejön a rotációs gép
tetejéről.

— Hogy van, Jutka?
— Jól.
— Tán haragszik, azért nem néz rám?
— Mit nézzek magán, Miska bácsi?
— Ha húsz évvel fiatalabb lennék, bezzeg nem beszélne így.
— Miska bácsinak legalább negyven évvel kellene fiatalabbnak lenni.
A gépmester széttárja a karját.
A lány még lapozza egy darabig az újságot, azután a mettőr mellé áll, nézi,

hogyan dolgozik.
— Nem tud egy jó albérletet, Imre bácsi?
— Elköltözöl otthonról?
— Á, nem én — mondta a lány zavartan. — Egy barátnőmnek kellene.
A gépmester vastag papírhengert görget a rotációs géphez.
— Vigyázat!
A lány félrehúzódik, a mettőr és a gépmester óvatosan megállítja a nekiló-

dult hengert.
— A fene ezt a szűk helyet!
A gépmester leveszi a svájcisapkáját, az inge ujjával megtörli a homlokát.
— Ha felépül az új nyomda — mondja a tördelőszerkesztő —, ezt mind a

gép végzi majd. Maga csak áll az elektromos targoncán, és ide-oda furikázik.
— Majd, majd! Hol leszek én már akkor?
Fiatal lány jön a szedőteremből.
— Elromlott a gépem — mondja sírós hangon. — Nem adja ki a sorokat.
— Mennyit szedtél?
— Keveset. Vagy háromszáz sort.
A címszedő nevet.
— Akkor már biztosan megjelenik az újság. Margit kiszedett háromszáz sort.
A lány szipog.
— Miért gúnyolódik, Sándor bácsi?
Az éneklő hangú korrektor kijavított levonatot hoz. Szemrehányóan a fali-

órára pillant. A mettőr észreveszi a pillantást.
— Korán akar hazamenni, Kovács uram?
A korrektor legyint, nem válaszol.
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— Kovács bácsi ér rá legjobban — mondja a címszedő. — Csak ötkor indul
a vonata. Még alhat is egyet az állomáson.

A korrektor homloka lassan kivörösödik.
— Jól van — szól közbe a mettőr békítőén. — Most már jól halad.
— Csak haladna — mondja a korrektor. — Ha a kedvünk több lenne, a

borunk meg kevesebb.
Senki sem válaszol, visszamegy a szobájukba.
— Holtáig ilyen marad — mondja a mettőr. — Inaskoromban is hajtott

bennünket, gyerünk, gyerünk, ha nem volt munka, kitalált valami hülyeséget...
— Imre az öreg kis kóceráj nyomdájában inaskodott — magyarázza a cím-

szedő a tördelőszerkesztőnek.
— Mindig ilyen panaszos volt a hangja?
— Az ám! — nevet a mettőr. — Egyszer elrontottam egy malomkönyvet, az

öreg úgy seggberúgott, hogy tán a falat is kiütöttem volna, ha nincsenek ott
a papírbálák.

Nevetnek. A tördelőszerkesztő visszamegy az asztalához, a külpolitikai ol-
dalt ő állítja össze, még egyszer átnézi a telexszalagokat.

— Ezek biztosan érdekesebbek.
Magas, nagyon sovány fiatalember áll mellette. Hosszú haját lófarokba kö-

tötte a tarkóján. Űj ember a laprészlegnél.
A köpenye alól kettéhajtott pornólapot vesz elő. Nem adja oda rögtön, csak

messziről mutatja.
— Tud németül?
— Nem.
— Én tudok.
Leteszi a színes magazint az asztalra. A tördelőszerkesztő lapozni kezdi, de

a fiú hirtelen fölkapja a lapot, és elsüllyeszti a köpenye alá.
— Meglátják — mondja, és szemével a többiek felé int. — Nem akarom

akárkinek mutogatni.
Üj oldallevonatot terítenek a tördelőszerkesztő elé. Az egyik cikk hosszabb

néhány sorral. Bekeretezi a kidobandó sorokat, azután a papírt felmarkolja az
asztalról, és odamegy a mettőrhöz.

— Megvan.
— Mit dobunk el?
— Ezt az öt sort.
Mutatja, és az ujja hegye fekete lesz a festéktől. Letörölné, de a sűrű massza

nem megy le a bőréről. A zsebkendőjéért nyúl.
— Nem tudja letörölni — mondja a mettőr. — Csak összekeni vele a zseb-

kendőjét. Inkább mossa le az öltözőben.
Alagútszerű folyosó vezet a szedőterembe, onnan nyílik az öltöző. A kilin-

csen ragadós festék- és olajréteg.
Az öltözőn nincs ablak, éjjel-nappal egyetlen villanykörte világítja.
A tördelőszerkesztő szappant keres, de csak egy fél doboz VIM-et talál.

Langyos vizet enged a csapból.
Indulatos szóváltás hallatszik a helyiség túlsó végéből. A szavakat nem érti,

de azt hallja, hogy egy nő meg egy férfi vitatkozik. Csoszogás, dulakodás, zör-
gés, valaki nekiesik az egyik lemezszekrénynek, azután becsapódik az ajtó.
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A magas, sovány fiatalember lép elő az öltözőszekrények labirintusából.
Vörös az arca, szaporán szedi a lélegzetet Amikor meglátja a tördelőszerkesz-
tő, fanyarul elmosolyodik.

— Hallotta?
— Nem.
A fiú bizonytalanul ránéz. Ferdevágású szemei vannak, úgy néz ki, mint egy

szamuráj film szereplője.
— Öcska kis kurva! Hogy megvadult, amikor hozzáértem!
A tördelőszerkesztő VIM-et szór a kezére, és megnedvesíti a csap alatt.
— Pedig a többiek néha úgy megcsöcsörészik... — Hirtelen elhallgat. Gon-

iolkozik egy darabig, mielőtt ismét megszólal. — Maga érti?
— Mit?
— Hát ezt az egészet...
Csönd van néhány pillanatig.
— Én nem maradok itt — mondja váratlanul a fiú.
— Nem?
A fiú közelebb lép.
— Egyetemre megyek — suttogja. Tizennyolc és fél pontot értem el, csak

helyhiány miatt nem vettek föl. Jövőre is megpróbálom, és sikerülni fog.
— Biztos?
A tördelőszerkesztő tisztogatja az ujjairól a festéket, azután a csap alá tartja

a kezét. A langyos víz simogatja a bőrét, és sötétszürke piszkot visz le róla.
— Biztos — mondja a fiú fölényesen. — Segédmunkás vagyok, ha innen

jelentkezem, az egészen más. És a legjobb ajánlást viszem majd, arra mérget
vehet. Csak egy évig kibírjam! Uramisten, ennyi kosz!

A tördelőszerkesztő lerázza a kezéről a vizet, s körülnéz, hogy mibe törül-
hetné, de a törülköző fekete a piszoktól.

— Bejönnek éjfél után, — mondja a fiú — éppen csak megvizezik a kezüket,
és a törülközővel dörzsölik le róla a koszt.

A tördelőszerkesztő előveszi a zsebkendőjét, abba törli a kezét.
— Maga egyetemet végzett, ugye?
— Igen.
— Tanár?
— Igen.
— Itt jobban megfizetik?
A tördelőszerkesztő vállat von, s csak egy kis szünet után mondja:
— Igen.
— Ha én tanár leszek, akármennyit keresek, az ilyen ronda helyeknek a kör-

nyékét is elkerülöm!
Elhallgat egy pillanatra. Tétován állnak a mosdókagyló előtt. A tördelő-

szerkesztő az ajtó felé mozdul, a fiú szívesen maradna még.
— Nem akarja megnézni?
Kétujjnyira kihúzza a színes pornólapot a köpenye alól.
— Dolgom van — mondja a tördelőszerkesztő, és kinyitja az ajtót

...A, f l
1

u t e l j e , s e r ő b ő 1 belerúg az egyik öltözőszekrénybe. Fapapucsától akkorát
dondul a vaslemezajtó, mintha ágyú szólna. A tördelőszerkesztő visszanéz a félig
nyitott ajtón, a fiú a földön ül, a lábát tapogatja és sziszeg
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VALÓ VILÁG
FÖTI PÉTER

Munkásgazdaságok
Jászberény, Lehel vezér tér 1. Lakótelep. Emeletén két szoba összkomfortos

lakás. Az egyik szobában az apa, anya él kislányával, a másikban a huszonéves
szakmunkás nagyfiú. A berendezés a hatvanas évek divatja szerinti: csővázas
fotelek, kihúzható, kétszemélyes dívány, nippek, csipkék. A családfő nyilatkozik:

— Szelevényben születtem, apám nincstelen cseléd volt. Mihelyt felnőttem,
elvándoroltam otthonról. Mindenféle alkalmi munkát vállaltam, aztán hosz-
szabb ideig tartót is találtam, az útépítőknél. Én betonoztam a Ferihegyi
repteret. Egy rokon hívott Berénybe, a Dohánybeváltóba fűtőnek. Később a
Hűtőgépgyárhoz toboroztak fiatalokat, ötvenben, húsz évesen azt gondoltam,
hogy megpróbálom a forgácsoló szakmát. Vagy negyvenen mentünk Pestre,
falusiak esztergályosnak. Azt vettem észre, hogy akkor mindenki úgy volt, ha
tanulni kell, tanulunk. Aki gyengébb volt, éjfélig is. Nagy akarásra emlékszem,
márcsak azért, mert elmentünk oda egyszer, mód és lehetőség nyílt, hogy tanul-
junk, megláttuk ezt a munkát, tetszett is. Valahogy a nép annyira összefogott,
ha valamelyik nem akarta, rászóltunk. És, aki nem tanult volna, kizártuk volna
magunk közül...

Itt Berényben mellénk földműveseket állítottak, ök is először láttak gépet.
Beállítottuk nekik, elmagyaráztuk mit, hogyan csináljanak, de nagyon kellett
figyelni őket. Ugye normában dolgoztak, igyekeztek, gyufaszállal kikapcsolták
a biztosítékot, aztán kapkodhattak a vészkapcsolóhoz. Mert a vállalatnak se volt
mindegy, ha a dolgozónak a gép levitte az egyik kézit. Magyaráztam is. Sokat
megtanítottam esztergálni, de milyen sokat. Tudtam lelkesedni a munkáért.

ötvenötben házasodtam. Egy évig anyáméknál laktunk, aztán kicsi lett az
az egy szoba, egy szoba-konyhás albérletbe költöztünk, öt év után beadtam
a kérvényt. Majd jött az értesítés, hogy kiutalták a lakást.

— Lakótelepen él. Teljesen elszakadt a mezőgazdaságtól?
— Részben igen . .. Hát van egy kis veteményes föld, ott nyáron elbogará-

szok. Nem messze van, kinn a város szélén, haszonbérelt kétszáz kadrát. Meg-
terem rajta zöldség, sárgarépa, zöldborsó, meg ilyenfélék ugye, ami mondjuk rá,
nekünk elég is. Szeretek vele foglalkozni... Az apósom fölajánlott tizenkét sor
szőlőt, mondom: nagyon szépen köszönöm, de azt már nem, túlságosan leköti
az embert. Amennyi bort én megiszok, annyit meg tudok venni a boltban...

— Piacolni szokott-e a terméssel?
— Ez a kétszáz kadrát részben ellássa a családot. Ajaj, piacra nem szoktam

vinni. De jó ösmerősöknek adunk... Mennyit hoz a föld? Hát ezer forintot
biztos. (Közbeszól a felesége: „A zöldbab a borsó, a paradicsom egísz nyáron
megvan, egísz ívben nem kötünk krumplira, ződségre. Van is vele munka, a
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fírjem egísz nyáron kijár. Ér az nígyezer forintot is.") Űgy bizony, én megdol-
gozok érte, nem úgy, mint a fiatalok. Náluk az a difi, hogy nekik már jóformán
megvan minden, őket már nem izéli, hogy mennyi pénzt visznek haza, ugye
eltarcsák őket...

— Hogyan vélekedik a parasztokról?
Hát erre nagyon nehéz lenne választ adni. A gyárban sokkal szervezet-

tebben dolgoznak, mint egy téeszben, de ott is akkora a fejlődés, nehéz fölfogni.
Mégis ők másképp gondolkoznak, az biztos, ragaszkodnak a földhöz, egy kis
háztájihoz. A gyári munkás úgy áltáljában már a gyárból él, leköti a gyár, egy
kis túlórázás, ez is, az is. ök viszont a földből, a jószágból élnek jelen pillanat-
ban, mint a munkások.

— Maga mégse menne el egy téeszbe dolgozni?
— Nem nagyon riadnék vissza tőle. Mert most már a téesznek, például itt

a Kossuthnak szép gépműhelye van, forgácsoló üzeme, oda is inkább szakembe-
reket keresnek . . . Egy jószággondozó ötezret is keres . . .

— Elmenne jószággondozónak?
— Hát, őszintén megmondva, ha más választásom nem volna, elmennék . . .
A fiát pályaválasztásáról kérdezem.
Fiú: Nem, szóval én nem akartam az apám példáját követni, más ízlésem

volt, mint őneki, szóval én jobban szeretem ezt a szakmát, amit tanultam, mint
már az övét. Ezért lettem szerszámkészítő. Egy éve szabadultam, nekem most
kilenc forintos az órabérem, az apámé tizenhat, helyesbítek tizenötötven. Ki-
mondottan nem vagyok elégedetlen a fizetésemmel, amit én nyújtok, azért rész-
ben megfelel... A pénzt teljes egészében hazaadom, abból kapok zsebpénzt.
Nekem két hobbim van, horgászok, vadászok. Az én igényeim, pénz terén, erre
mennek el.

Apa: Van neki ifjúsági takarékkönyve, meghat van egy kis pénz, mert sze-
rintem nem jó az, ha az ember egyik napról a másikra él. Megvan neki mindene,
tőlünk még soha nem hallotta: nincs.

— Segít a gazdálkodásban?
Fiú: Igen, szoktam segíteni, habár, szóval az az igazság, hogy én már nem

szeretek annyira foglalkozni vele. Hogy is mondjam, kezd kihalni belőlünk ez
a földért való rajongás. Az én nagyapám főleg abból élt, apám viszont már csak,
hogy úgy mondjam, hobbiból csinálja, én viszont már hobbiból sem szeret-
ném .. . Nem az, hogy nehéz, de az időt elveszi. Szóval én nem ezt a munka-
fajtát szeretem. Jobban érzem magam a gyárban, mint a földművelésben.

Apa: Meg a lustaság, az is benne van. Mert ugye van, akkor meg minek?
— Miben különbözik a maga gondolkodása az édesapjáétól?
Fiú: Én találok benne különbséget, például ők természetileg is mások. Mi

nem tudjuk annyira beleélni magunkat bizonyos munkába, nem találunk benne
annyi fantáziát. Nem tudunk úgy lelkesedni... Mert megvan mindenünk, szó-
val megkaptunk mindent, kényszer nem visz rá annyira, hogy jaj most csinál-
jam, mert ebből kell megélni. Erre talán csak utána jön rá az ember, ha meg-
nősül, álljak a saját lábamra, a szükség rávisz, hogy én is mindent másképp
csináljak...

— Ha megnősül, lakáshoz hogyan jut?
Fiú: Majd beadom az igénylést lakásra, vagy szövetkezetire. S hogy a pénj

meglegyen, akkor sokkal többet kell túlóráznom . . .
Apa: Meg számítanak arra, hogy őket már a szüleik is segítik. Mi nyolcan

voltunk testvérek, nekünk nem segített senki, s volt a háború . . .
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Fiú: Á, a lakáshoz a túlóra nem elég, mert úgy nem lehet rá számítani.
Vagy van, vagy nincs. Nálunk nagyon kevés van. Más munka után is nézni
kell...

Apa: Miért kevés? Hát mennyit akarsz túlórázni? Van hét, hogy hármat-
négyet csinálsz. Mit adhatna még a vállalat?!

Fiú: Szóval, lehetséges, ha megnősülök és adottságom lesz rá, hogy művel-
jek, meg fogom csinálni. Nem riadok vissza a mezőgazdasági munkától sem.
Csak a gyári munkát szívesebben elvégezném.

A ház Jászberény peremkerületében áll, két szolgálati lakást alakítottak ki
benne. Az egyik egy szobás, a konyha közös, az egyetlen szoba fejmagasságig
sötétbarnára mázolva, fölötte mogyorószín a fal. A berendezés szedett-vedett:
sötétbarna szekrénysor, sárga dohányzóasztal, két lila, öreg fotel. A férj 26 éves
felesége 25. Ha vendég érkezik, egyikőjüknek hokedlira kell ülnie. Mindkettő-
jük beszéde lassú, csendes, egyhangú, monoton.

Férj: Kunmadarason születtem, ott végeztem az első-második osztályt,
aztán elköltöztünk Hevesvezekénybe, ott a többi osztályaimat, aztán mezőgaz-
dasági szakiskolára jelentkeztem, ott három évet végeztem, ottan Vezekényben
a termelőszövetkezetben dolgoztam, mint növénytermesztő gépész, ott egy kis
téesz volt, más munkalehetőség nem, nővérem Berénybe jött férjhez, úgy jobb-
nak látták, ha mindnyájan Berénybe költözünk, itten minden család talál magá-
nak megfelelő munkahelyet, én még Vezekényből vonultam be katonának, mi-
után leszereltem, akkorra szüleim ideköltöztek, én Berénybe a Hűtőgépgyárba
helyezkedtem el, mint segédmunkás, miután ott dolgoztam, egy félévre rá indult
targoncástanfolyam, jelentkeztem, sikeres vizsgát tettem, azóta targoncavezető
vagyok, először nehezebb munkán, szekrényszállításon voltam, később villás-
targoncára tettek, ez már könnyebb, nincs annyi fizikai munka, aránylag jó
hely, csoportvezetőmmel, munkatársaimmal megérccsük egymást, el is ismerik
a munkámat, erre más bizonyítékot ne is mondjak, minthogy a múlt évre kiváló
dolgozó lettem a gyárban, nem úgy, mint az előző munkahelyemen, ahol nem
ismerték volna el a munkámat, a többiekét se, aránylag jól kijövök a keresettel,
először kilencötvennel vettek fel, azóta tizenkettő ötvenre emelkedett az
órabérem, ezt még túlórával toldom itt meg, ami ezer forinttal több plusz pénz.
Négyen voltunk testvérek, elég szűkösen még abban az időben, hatan volt a csa-
lád, plusz még a nagyapám is velünk volt, egy szobás lakásban éltünk és egy
keresetből, édesanyám csak a háztartást vezette, szüleim mezőgazdasági mun-
kával foglalkoztak, attól függetlenül, hogy édesapám vasutas volt, bérbe egy
hold szőlőt vettek, benne vetemény volt, ottan segítettünk be, ezzel könnyítet-
tünk az ő munkájukon, amikor édesapám kaszált, mi már tudtunk gyűjteni, öt-
hatéves kortól, a gyerekkoromból arra emlékszem, mivel többen voltunk testvé-
rek megértettük egymást, de előfordult, hogy voltak köztünk problémák, azért
visszagondolva, sok minden történt, sok jó, sok rossz... távol laktunk a falutól
egy kilométerre, iskolába odajártunk, télen elég kellemetlen volt nagy hóba,
sárba és főleg, hogyha délutánosok voltunk, késő este sötét volt, amikor hazafelé
kellett menni és főleg húgom, nővérem, ők féltek, világítás se volt, úgy hogyha
mi voltunk délelőttösök, elmentünk elébük, vagy ha mi is délutánosok voltunk,
megvártuk őket, együtt mentünk hazafelé,
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amikor Hevesvezekénybe költöztünk, akkor is kis megállóhelyen laktunk,
ottan sem volt sokkal jobb a körülmény, igaz, akkor márcsak hatan voltunk,
mert nagyapám közben meghalt és hatunknak volt egy szoba ott is, talán akkor
változott meg, amikor már a nővérem férjhez ment, jobban akkor változott,
amikor megnősültem,

amikor megnősültem, nem volt megtakarított pénzem, mikor Vezekénybe
dolgoztam, tettem félre, de amikor szüleim elköltöztek, nekik sem volt úgy
pénzük, hogy meg tudták volna venni a házat, ami pénzem volt, áztat odaadtam,
később,' mert részletre fizették ki a százalékot a lakás után, még vettem fel sze-
mélyi kölcsönt, s áztat törlesztettem, úgyhogy, amikor megnősültem, nagyon
kevés pénzem volt, az asszony sem volt sokkal jobb helyzetben, ő a bútort hozta,
áztat nem kellett venni.

A mikrofonnal szemközti hokedlire a feleség ül.
Feleség: Kiskunhalason születtem, hathetes koromban édesanyámét elköl-

töztek Pestre, két-három hónapig éltek ott, aztán mivel anyám berényi, ideköl-
töztünk, édesanyám nem dolgozott ötvenkilencig, ekkor még nagyanyám is itt
élt velünk, ekkor édesapám elköltözött Pestre, a Hűtőgépgyár pesti kirendelt-
ségére helyezték, mi itt maradtunk édesanyámmal, apám nem is jött vissza, el-
váltak, csak három hónapig küldött háromszáz forint gyerektartást, anyukám
is összekerült a mostohaapámmal, ami csak rossz lehet, velem minden megtör-
tént, hatvanegyben édesanyám szívbeteg lett, a kórházba olyan vénás injekciót
kapott a karjába, hogy a jobb karját egyáltalán nem tudja mozdítani, fogni se
tud vele, nagyon sokat volt betegállományban, hat hónapokat is, ezért engem
tizenhatéves korom előtt megnagykorúsítottak, hogy a Hűtőgépgyárban, a sze-
reidében felnőtt bért kapjak, volt év, hogy mindig északai műszakban dolgoztam,
öthetvenes személyi órabérrel kezdtem, sokáig azzal is fizettek, ami hetven-
négyig csak kilenc-ötvenre ment föl,

mielőtt a férjemmel esküdtünk, előtte én tizenegy hónapos betegállomány-
ban voltam, csúnya viszérrel kellett operálni, amikor a férjemmel egymásra
találtunk, egyszerre vettük meg ezt a bútort, részletre törlesztettük, először úgy
volt, hogy albérletbe költözünk, de édesanyám befogadott bennünket az egyik
szobába,

Férj: esküvőkor háromezer forintot kaptam a szüleimtől, ennyi volt nekik,
Feleség: én meg kétezer forintot megtakarítottam,
két és fél évig laktunk a mamánál, ugye ő is szeretett volna egyedül élni,

voltak nézeteltérések, édesanyám azóta is beteges, többet volt kórházban, mint
otthon, szíves, sárgaságba is esett,

Férj: próbáltam alkalmazkodni, annyiban talán jó volt, hogy inkább tud-
tunk spórolni, mivel a lakbért közösen fizettük, különösebb kiadásunk nem volt,
amennyit tudtunk, betettük a takarékba, s vártuk, hogy lakáshoz jussunk, a két
és fél év alatt megtakarítottunk negyvenezer forintot, ebből vettünk televíziót,
s több apróságot,

Feleség: ideges volt a mostohaapa, ő is beteges ember, olyasmin összekap-
tunk, amin egyébként nem szabadna, elment ő a boltba, s ami eszébe jutott azt
megvette, s ha mondtuk, hogy nekünk az nem kell, akkor is követelte, hogy fi-
zessük ki, ilyen apróságokon ment a vita, komoly dolgokra nem emlékszem,

Férj: én akkor is engedtem, ha nem volt teljes mértékben igazuk, ne legyen
több probléma . . . , hazamentem a műszakból fáradtan, szerettem volna lepihen-
ni, ő meg tévét akart nézni, inkább nem pihentem,

Feleség: bent volt a lakásigényünk, először azt sürgettük, hogy mihamarabb
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legyen lakásunk, ha nem is egy öröíc, csak egy ideiglenes, pedig volt pár lakás
átadása azidőben, kaptak olyanok is, akik jobb körülmények között éltek, mint
m i . . . , az idén szólnak, hogy ezt a szolgálati lakást ideadnák, megnéztük, anya-
gilag nem rossz, mert nem kell sok lakbért fizetni,

Férj: mert jelenleg nincs kertünk, mivel saját lakásunk sincsen, béreltünk
háromszáz kadrát földet és ottan kertészkedünk, gondoltuk a családot el tudja
látni, nem kell piacra menni, előtte is ki volt adva ez a föld, de eléggé elhanya-
golták, ez mostan, ebben az évben terem először, azóta mióta terem, nem kell
piacra menni,

Feleség: még nyolcezer forintot is megkeresünk rajta,
Férj: úgy tízezer forintot ér,
délelőttös műszakba járunk mind a ketten, állandóan, a szántás kétszáz fo-

rintba került, utána délután mindig mentünk, ahogy végeztünk a gyárba, először
takarítottuk a tarackot belőle, utána aminek a vetési ideje jött, azt vetettük,
utána kapáltunk, volt, hogy késő estig,

Feleség: megtakarítás ez, ha nézzük a piaci árakat, most nagyon nagy a drá-
gaság, s nekünk egész évre megvan minden,

Férj: jövőre úgy gondolom tíz-tizenkétezer forintot tudunk megtakarítani
belőle..., lakást szeretnénk, még mindig bent van az igénylésünk, s ha meg-
kapnánk mindjárt harmincötezer forintot kéne kifizetni, ezt kell megtakarítani,
meg annyit, amiből a legfontosabbakat megtudjuk venni,

ezt a földet nem is csak addig szeretnénk művelni, míg megkapjuk az öröíc
lakást, hanem később is. Hobbiból.

A kockaalakú, kétablakos, sátortetős, módos egyenház a várostól 13 kilomé-
terre lévő kisfaluban áll. Három szoba-összkomfortos. A nagy szobát világos
típusbútorral rendezték be, a fotelek modernek, színes-csíkosak. A falakon rep-
rodukciók. A feleség 26 éves. A férj 30:

— A papám négygyermekes szegénycsaládból származik. Édesanyám szü-
leit nem ismertük, talán egyszer jött el az édesanyja hozzá, látogatóba. A mama
emlékszik rá, mert nagyobb lány volt, s ő két éves korában került a faluba,
nevelőszülőkhöz. Akkor találkoztak, azóta se látta. . . Hogy az édes szülei mivel
foglalkoztak, azt nem tudom, nem mondták, talán eltitkolták, de nem hiszem.
Azt tudom, hogy Pesten született a mama, mutogatta is egyszer nekem. Me-
gyünk a Mester utcán, a Nagyvárad tértől, ott voltak olyan öreg házak, s rossz
létrák vittek fel a padlásra. A Nagyvárad tér után voltak ezek a kis házak, meg-
van, a Mária Valéria telepen, ott született ő . . .

— Mire vágyott, mi legyen, a fiából?
— Visszagondolva az általános iskoláig, őneki kikötései voltak. Parasztasz-

szony létére, mert az lett belőle a faluban, kikérdezte a leckéket. Ez olyan ki-
kérdezés volt, hogy matekból nem, de a történelmet, a földrajzot előre elolvas-
t a . . . Őszintén dumálunk. Mit vettem észre a mamánál, ahogy összekerült apával
szegényen, mindenképpen azon volt, hogy összeszedjék magukat. Ne nyomorog-
janak. És szerintem ő arra specializálta magát, hogy a családjának jobban men-
jen, mint a nagy átlagnak. Mondjam azt, a mai kifejezéssel, hogy anyagias volt.
Nem valami simlis utakon, melóval, azzal érte el. Most i s . . .

Szóval az általánost elvégeztem kitűnővel, a gimnáziumban kollégiumot
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kaptam, leérettségiztem hatvanötben négyesre, s felvettek a Bánki Donáth felső-
fokú technikumba. Talán ebből mindből kiderül, a mama azt akarta, hogy ki-
mentsen ebből a környezetből, hogy ne legyek paraszt. Ha maradok is, ne úgy,
mint a nagy többség . . .

Egy évre rá mondtam a mamának, hogy ki fognak rúgni. Képzelheti, milyen
fogadtatásban részesültem. Botrány, no nem botrány, de patália. Ígértem én
gyerekfejjel: hagyja, elvégzem levelezőn... Pesten albérletben maradtam, el-
mentem rakodónak, majd aztán, hogy a hivatásos jogsit megszereztem, elszegőd-
tem a Főtefuhoz gépkocsivezetőnek...

— Hogyan került vissza a faluba?
— Ezt a telket a mamáék vették. Nem tudom, mennyibe került. A mama

megkérdezte: „maradok vagy elköltözők?" Végülis abban állapodtunk meg, hogy
építsünk. Ez a ház félig kész volt, amikor megnősültem. Kezdő házasoknak ez
is nagyszerű dolog. A mama is, a nejem is azon volt, hogy maradjak itthon.
Hetvenben elmentem a Hűtőgépgyárba. Dolgoztam vagy másfél évig hajlítógé-
pen, ez betanított munka, talán figyelembe vették, hogy érettségiztem. S én
nem hagytam magam: végülis csak én húztam le a négy évet munka mellett,
lent a termelésben. Most végeztem, üzemmérnök lettem, a szerkesztésen dol-
gozok.

— Hogyan segítette a család, hogy nyugodtan tanulhasson?
— A mamáékkal általában mi mindent közösen csinálunk. Én a családtól

olyan fölmentést kaptam — jó a gyárba el kellett menni —, de itthon maximális
iskolaelőtérbehelyezés volt. Csak arra kellett időt szakítanom, amihez én min-
denképpen kellettem...

Feleség: A családnak négy kertje van, azt művelik. A János oda nem járt
soha. Nem kellett semelyik kertben dolgozni, de én dolgoztam mindben, helyette
is. Ügy éreztem illik.

Férj: S nehogy azt higgye, hogy most olyan nagy kötelesség. Ami kell az
kell... Tavaly olajkályhát építettem a fóliákba, az iskola alatt, s ez az én időmet
el is vette a végtelenségig . . .

— Hogyan számolják el a családi munkát?
Férj: Ilyen elszámolás nincs. Mi itt megkaptunk mindent — most már nem,

nincs szükségünk rá —, ahogy mondtam az elején, az anyagiakat. A házat. Amíg
el nem készült, a mamáéknál laktunk, takarékoskodtunk. A házasságunk má-
sodik évében már volt nyolcvanezer forintunk, amikor a kocsit vettük, ehhez
pótoltak a mamáék. Renault tízest vásároltunk, százöt vagy mennyi ezerért.
Szinte még új volt. A másodikat nem rég vettük, Ford Capri. Ez száznyolcvan-
ezerbe került. Eladtuk a Renault-t ötvenötért, akkor már volt egy kis pénzünk,
s abba is pótoltak a mamáék.

— Mennyi pénz származik a saját kertjükből?
Férj: No jó, őszintén dumálunk, nem az adóhivataltól jött. Primőr paprikát

nevelünk. A munka ma is tart. Azt a palántát elő kell nevelni, s a legtöbb baj
az elején van. Kicsi, hideg van, fűteni kell, ilyenkor áll vagy bukik minden.
Aztán már locsolni kell, s eladni.

Feleség: Napi három órával lehet rá számolni, az egyik nap van öt is, a má-
sikon meg semmi. Az egyik nap én viszem piacra az árut, a másik nap a mama.
Attól függ, hogy mennyi van.

Férj: Az idei bevételt mondjam? Százhatvanezer. De nem tisztán. Tavaly
volt felújítás, a kazánt átállítottuk olajra, sokba került, szóval a tavalyi nyere-

24



séget befektettük. Hatvanezerbe jött ki, tavaly úgy nyolcvanezrünk maradt
tisztán. Az idén egy százezres, de jövőre több lesz, reméljük.

— Havi kétezernyolcszázat keres a gyárban. Ennyi itthon egy hét alatt ösz-
szejön.

Férj: No nézze, én nem tekintem életcélomnak a paprikatermelést, se a fó-
liázást . . .

Feleség: Csábítja az ember t . . .
Férj: Csábítja.
Feleség: Á, ketten nem keresünk annyit, amennyit a paprika hoz, dehát se

biztosítás vele . . .
Férj: Áh biztosítás... Amint mondtam, nem akarunk ötvenéves korunkig

vele kínlódni. Lesz egy olyan alap, összegbe nem is gondoltuk még, mennyi kell,
ha az ember be akar költözni egy kisebb városba . . .

Feleség: Az az igazság, hogy nem megy ez hosszú távon. Nagy pénz a száz-
ezer forint, de hogy az ember mindig fél négykor keljen, amikor világosodik,
ha akar dolgozni, mert utána én a takarékszövetkezetben vagyok adminiszt-
rátor . . .

— Mégis, miért tanult?
Férj: Persze veszett közben a p é n z . . . Elmondok egy esetet, hátha így job-

ban érthető. A gyárban nagy tüzesen hajlítgatom azokat a lemezeket, képzelje
egy osztálytársam besétál, a banketten találkoztunk utoljára, gépészmérnök,
szevasz, szevasz, te mit csinálsz, hajlítok . . . Nemhogy szégyelltem, mert a munka
nem szégyen, de mégiscsak vinni kell valamire . . .

Miért kellett a diploma? Tudom, mire akar kilyukadni. Nem mondták a
személyzetin, hogy ez a pasas otthon melózgat, itt meg kibundázta, hogy ne kell-
jen . . . , hogy ne legyek művezető?! Belefásultam volna . . . Nézze, nekem rendes
buszközlekedésem van a műszakhoz. Na most az nagyon furcsán jönne ki —
elmondtam én a személyzetin, bizonyára visszamondták —, hogy mint művezető
otthagyom az egészet, s rohanok a buszhoz. Én meg vagy csinálom valahogy,
vagy sehogy . . .

Feleség: Nagyon lelkiismeretes e m b e r . . .
Férj: Jó, én ott a személyzetin arra hivatkoztam — nem említettem én ott

a paprikát, meg a kertet, annál jobban tudják, hogy miről van szó —, azt mond-
tam, hogy van kocsim, de nem engedhetem meg magamnak az autóval való
bejárást. De valóban, ez részben így is van. És, ha az igazat akarja, én ezzel nem
vesztettem, hanem megnyertem a szabadidőmet.

Az új ház Jászberény szélén, a Zagyva gátjánál áll. Kétszobás, az egyikben
mindössze három gyerekágy van, a másikban szekrénysor, fotelek, asztal, tv, raj-
ta a hűtőszekrény hőfokszabályozója és körtéje a hangulatlámpa. A férfi har-
minc éves, vékony, szikár, mozgékony. Kérdezés nélkül szívesen, örömmel, vidá-
man — munkájára, akaraterejére, eredményeire büszkén — beszél:

Pesti gyerek létemre falusi lettem. Anyukám házmester az Izabella utcában
apukám vasutas volt, de még tanonc koromban meghalt. Amikor megnősültem,
tudtam, hogy nekünk Pesten sohasem lesz lakásunk, ezért költöztünk Berénybe.
Apósoméknál, tanyán laktunk. Apósom vitt be a Hűtőgépgyárba, a téemkába,
itt kezdődött az ismeretségem a Józsi bácsival. És ő, hogy mondjam, nem pat-
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rónáit engem, hanem csak rábeszélt dolgokra. Együtt dolgoztunk, egy műszak-
ban is sokáig. Egyszer mondom a Józsi bácsinak, hogy mindenki épít a család-
ban, ö olyan félvállról: „Te mikor akarsz építeni?" Nem is tudom, én még arra
is haragudtam, aki az építkezésről beszélt, mert a nagybátyámnak segítettem,
s akkor nagyon torkig voltam az építkezéssel. Én nem építek. „Nem is jutsz így
semmire" — Józsi bácsinak ez a bizalmi szövege annyira eltalált... Hát beszél-
gettünk aztán is, arra terelődött a szó, hogy építsek, hiszen keresek háromezer
forintot, jó szakmám van, megbecsülnek a téemkán, s nagyon szeretnek. Dehát
ez kevés ahhoz. A Józsi bácsi bíztatott: „Nem baj Pisti, nekem akkor volt a leg-
több pénzem, amikor építettem, sem előtte, sem utána". Nagyon megtetszett,
ha nincs pénzünk és több lesz, akkor építsünk (nevet).

Amikor a sógor itt kezdett építkezni, én is kijöttem neki segíteni és mondta
nekem, hogy menjünk le ide a Zagyvára fürödni. Ez haláli nagy szám volt. Vi-
lágéletemben víz mellett szerettem volna lakni, s akkor ő jön ezzel, hogy men-
jünk fürödni. No aztán jöttünk erre, semmi se volt, hatalmas fű, ezen gázoltunk
keresztül, mondom a sógornak, ha itt lenne egy üres porta, én is építenék. S mit
ad uram isten, másnap bemegyek az ótépéhez és van üres porta. De pénzünk
meg egy szikra sincs. Elmentem a nagybátyámhoz, adjon kölcsön tízdarab ezrest.
Adott. Ügy kezdődött, hogy ebből a tízdarab ezresből mire valamit csináltam,
nem maradt egy fillér se. Egy-két hónap leforgása alatt egy kis sóder, cement,
s akkor a rajzot intéztem még el. Aztán egyszerre hozzáfogtam: kiástam a nagy
épületnek az alapot, meg a melléképületét, három nap alatt. Teljesen egyedül.
Negyvenöt centi széles volt, majd egy méter mély... Akkor itt volt egy nagy-
csomó kőtörmelék, meló után haza, sikerült beszórni. Annyit segített az öcsém,
amikor habarékkal öntöttem be az alapot, a fele már be volt öntve, a másik
felébe segített. Akkor itt voltak srácok, figyeltem, hogy építenek, én is eljutot-
tam addig, amit náluk láttam, elég abból annyi, hogy a koszorúig eljutottam
egyedül. Aztán blokkot vertem, később válykot. Annyi pénzem nem volt, hogy
földet hozzak, amikor a szalmát idefuvarozták, s megmondták, hogy egy nagy
kocsi szalma ezer forint, teljesen ki voltam hűlve. Nem volt más választásom,
hátul a kertben ástam egy gödröt, az első nyáron kivertem tizenegyezer válykot,
a következőn meg tizenháromezret. A saját nyomorúsága az embert mindenre
megtanítja. Vannak itt fiatal srácok, aztán az ember ide is bement, oda i s . . .
nem is, hogy bement, megismerkedtünk, segíts már nekem, egyedül vagyok, nem
tudom megfogni, vagy gyere már föl egy félórára, vagy itt van egy pohár bor,
igyál már, s az ilyen dolgok összehoztak minket. Az egyik helyen ezt látja az
ember, a másik helyen azt, meg kell mindent próbálni, mert pénzünk nem volt,
hogy valakivel megcsináltassam.

Akkor a gyárba beadtuk a kérvényt a negyvenezer forintért, meg is kaptuk
március végén. Elég abból annyi, hogy a negyvenezer forintból meg akartam
váltani a világot. Az ótépé csak úgy ad kölcsönt, ha a költségvetés fele papíron,
vagy munkából, vagy valamiből megvan. A negyvenezer forintot beraktuk a ta-
karékba, s fizetéstől fizetésig a lábazatot megcsináltam, meg betöltöttem föld-
del, ezt elfogadták ötvenezer forintnak, faanyagom volt meg cserepem, meg
válykom.

Az egyik nap bezsaluztam, bezsaluztam szépen. Nem szerettem korán kelni,
nyolc-kilenc felé kijöttem, kevertem a betont, két vödörrel hordtam be. Mester
annyi volt itt nálam, amikor a nagyfalat húztuk. Itt a szomszéd srác az kőmű-
ves, s olyan kedvezményes áron csinálta, hogy majd visszasegítem — ennyi visz-
szasegíteni valóm maradt —, akkor a vízvezetéknek a csövét én raktam be, a
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tetőt azt mester tette föl, de a cserepet már megint én. A tapasztás olyan volt,
hogy elhívtam egy tapasztót és azt mondja, hogy kábé tizenegy-tizenkétezerből
megcsinálja nekem. No most akkor jött a malmozás, hogyan jönnék ki olcsób-
ban? Hallottam, hogy van a gyárban egy ember, aki munka után szívesen fog-
lalkozik ilyesmivel, nagyjából ért is hozzá. Beszéltem ezzel az emberrel, azt
mondta: „Nézze Pisti, úgy jár maga a legjobban, hogyha összeállunk, én meg-
mutatom magának, hogyan kell csinálni, a kezem alá hordja az anyagot, haladni
is fogunk, munka előtt, meg munka után csináljuk, s akkor jó lesz, fele-fele
alapon, szóval a tizenkettőt megfelezzük". Így történt. Vagy egy hónapig dol-
goztunk, hol északa, hol nappal... Sokat melóztam, míg tavaly júliusban a
melléképületbe beköltözhettünk. Akkor már a magunk gazdája voltunk. A mel-
léképületben volt fás-, szenes kamra, műhely, meg ilyesmi megnevezések, arra
vitt a kényszer, hogy két szobába költözzünk, ahol most az ólakat, a karámokat
csinálom az volt a nagyszoba, ahol a nevelőt építem ott a kisebb szobaszerűség,
a műhely pedig a konyha, meg a speiz. Na itt laktunk egy évig. Kényelmesen
elfértünk. (Nevet)

No, most már az egész építkezés, rengeteg munkája hagyján, azt nem saj-
nálom, csak azt a rengeteg időt, amit a papírmunkára el kellett tölteni. Volt
olyan — jó tudatlanságában az ember, mit tudom én? —, hogy egy darab papír-
ért három nap szabadságot toltam el. Be kellett vinnem az otépéhez egy olyan
papírt, hogy fizikai állományú mit tudom én, hogy milyen dolgozó vagyok. Be-
megyek az osztályvezetőhöz, mit vitatkozzak vele, hogy ezt a vezérrel kell alá-
íratni. Csillik elvtárs: „Az jó, ha ő írja alá, az biztos, hogy jó". Visszamentem.
A nő az otépében nem mondta meg, hogy a Csilliknek a neve se jó, a fogalmazás
se jó. Leírta egy papírra, hogy ezt írjuk rá, mert különben nem tudja elfogadni.
Nyomás vissza a gyárba, leírják az új szöveget, vissza, akkor jó volt a szöveg,
az aláírás nem stimmelt. Bementem, mondtam, ne hülyítsenek, a második nap
szabadságom megy rá, értsék meg, hogy csak maga a vezérigazgató írhatja alá.
Nem is tudtam, hogy a vezérigazgatónak ilyen hatalmas dolgokkal kell foglal-
koznia. Harmadik nap szabadság, el lett intézve az egész. Pokoli volt.

Bementem a főnökömhöz, mondom építeni kezdenék, ehhez meg ez a pénz
kevés. „Megnézem Pistikém, hogy mit tudok csinálni." Eltelik egy hét, kettő, ő
nem mer szólni nekem. Végül: „Pistikém, adok egy forintot." Főnököm, nekem
nem órabéremelés kell, az a forint nem fog kihúzni, nekem százak kellenek.
Dolgozok én éjjel-nappal, de nekem pénz kell. Előveszek egy papírt, elmegyek
én innen, csak írja alá, más részlegbe, vagy mindegy, csak megfizessék. „Nem
fog menni Pistikém, a vezérigazgató olyan utasítást adott, hogy nem lehet az
egyik részlegből a másikba menni." Fölmentem a személyzeti osztályra, nagyon
ellenszenves volt a hapsi, nem akart hozzájárulni. ígértem én annak mindent:
kilépek, visszalépek, de akkor idetegyenek, odategyenek. „Szó se lehet róla."
Visszamegyek a téemkába, mondja az egyik ember: „Menj fel a vezérigazgató-
hoz, nem olyan ember az, meghallgatja a dolgaidat, s ő az egyetlen, aki segíteni
tud".

Rohantam föl a titkárságra bejelenteni magamat magánügyben. Fölírták
a nevemet, majd értesítenek, amikor jöhetek. Ez volt hét elején, én szombatra
szabadságot kértem, hogy ne keressenek hiába, szóltam a titkárságra: „Fiatal
barátom, tudja, hogy mit csináljon, holnap reggel nyolcra, de pontosan jöjjön be,
s ha egy ici-pici szerencséje lesz, tud beszélni a főnökkel, mert a jövő héten kül-
földre utazik".

Pontosan nyolckor — jól fölöltöztem — zörgetek a nyitott ajtón, be, a tit-
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kámő volt bent meg egy hapsi. Körülnézek a pultszerűségnél, mondom, a vezér-
igazgatóhoz jöttem. Én nem tudtam — magunk között szólva —, hogy az a poca-
kos bácsika a vezér. Rámnéz: „Tessék parancsolni". Hűűű de meglepődtem.
Előadtam a problémámat. Ügy meg voltam ijedve, mondta, menjek le a személy-
zetishez, tudom-e hol van? Azt válaszoltam, nem, pedig jaj de nagyon tudtam.
Azt mondja menjek le, közvetlenül itt van alattunk, ne szóljak egy árva szót se,
csak üljek le. Ügy is volt, lementem a személyzetis olyan mérges volt, hogy majd
kidobott az irodából, nem szóltam hozzá, leültem és vártam. Csöng a telefon,
fölveszi, az egész lényiben remeg, hallom a vezér hangját, hogy oda helyezzen
engem, ahol a legjobban lehet keresni a gyárban. A hapsim ami rosszat csak el
lehet mondani, szóval nem tudom miért, de nagyon rosszindulatúan beszélt a
telefonba. A góré mégis azt mondta, hogy oda engedjen, ahová akarok. Tíz óra-
kor a téemkába le voltam számolva, harag nélkül, a kettesben már tudtam mi
a munkám, kinél kell jelentkezni, melyik műszakba, tízkor már jöttem ki a gyár-
ból, s meg volt oldva az én minden problémám.

Annyit dolgoztam, amennyit csak lehetett, ha ők nem szóltak, hogy túlóráz-
zak, én szóltam: kellek-e, nem kellek? Égy évig nagyon keményen dolgoztam,
volt, hogy ötöt kerestem, volt, hogy hat és felet. De ezt úgy értse, hogy én éjjel-
nappal bent voltam. Nagyon sokszor kettőkor már ott álltam a bélyegzőóránál,
amikor a művezető megveregette a vállamat: „Maradsz?" Kivettem a kártyát
és mentem vissza a géphez. Volt olyan, hogy én kérdeztem: nem kéne bentma-
radni? A végén már csak intettem az öregnek, s ő tudta, hogy maradni akarok.
Sokszor volt, hogy már nem is tudott olyan munkát adni, ami sürgős lett volna,
de csak azért, mert rám mindig számíthatott: „Jól van, maradjál gyerek". Mit
kell csinálni? „Tudod mit, csinálj előre modul-ajtót." Életemben sem csináltam.
Mennyi a normája? „Huszonkettő". Ej megcsináltam huszonkettőt, megfeleltem,
usgyi haza... Aztán rámszakadt a csoportvezetőség .Meg kell próbálni, menni
fog — így biztattak. Hát jól van, csoportvezető lettem. Ez úgy nézett ki, hogy
reggel hatkor elkezdődött a munkám, akkor lekezelni a műszakot kettőig, de
Pistikém el kell indítani a második műszakot is. Akkor az volt, hogy plusz négy,
vagy hat, vagy nyolc óra, ha úgy jöttek össze a problémák, hogy a mind a három
műszakot nekem kellett átfognom. Az építés mellett ez annyira idegesített, hogy
nyugtatót vettem be minden reggel, jó másfél évig. (Nevet)

No, most én már akkor a Józsi bácsihoz csak úgy járkáltam vissza, mint régi
haverhoz: nem bírom már Józsi bácsi idegekkel, meg ilyesmi. Aztán mindig
Józsi bácsi vállán pihentem meg, elmondtam bumat-bánatomat, aztán ő bizta-
tott: „Pistikém, nem volt semmim, csak az a rossz tanyám, az első tavasszal
megdöglött a disznóm, megint megpróbáltam. Akkor mondta valaki, hogy az ólat
rossz helyütt csináltam, áttettem a kert másik végébe. Beütött. És akár hiszed
Pistikém, akár nem, nekem ebből lett mindenem".

Hosszú tanácskozás után, na mi legyen, a csirke már nem jó, mindenki azzal
foglalkozik, már el se tudják adni. Akkor jött a barátom, a Józsi bácsi fia, a
Sámson, hogy „miért nem próbálkoztok meg a libatöméssel?" Áprilisban bele is
ugrottam. Mondom a nejemnek én már eléggé kivagyok ebbe az építkezésbe,
mindig egyedül voltam, tudod mit, pihenek egy évet. Kényelmesen megvagyunk
a melléképületben, próbáljuk meg a jószággal, hátha sikerül. Gyorsan megvet-
tem háromszáz napos libát. Azt dédelgettük, tizenkét hétre olyanok lettek, hogy
most már jó lenne eladni őket. Bánatomra bármerre mentem, senkit sem érde-
kelt a liba. Egy parasztbácsival találkoztam, megkérdezte: „Megéri ez magá-
nak?". Már hogyne, ilyen jó pénz, meg olyan. „Számolt már utána, nem éri az
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meg! Mennyi takarmányt ad nekik?" Nem értem. „De, mégse csak úgy kiönti
elébük?" Hát egymázsa tápot kiöntök a vályúba, de két napnál tovább nem tart.
„Jó ember, egymázsa táp, testvérek között is megvan magának ötszáz forintba.
Két napig elég, aszondja hatszáz forintot megesznek két nap alatt a libák. Ebbe
a korba egy liba száz forint, akkor magának minden másnap hat libája elve-
szett!" Mondom, milyen igaza van, az anyja hétszentségit, hát tényleg így van.
Rohanok a Sámsonhoz, mondom, öregem átvertetek, nem kell a liba senkinek
tömésre, itt valamit csinálni kell, mert a libák megeszik egymást. (Nevet) Akkor
gyorsan elmentem egy helyre, megnéztem a tömőgépet, hát ez nem nagy dolog,
gyorsan gyártok egy ilyet. A sógoromnak volt trafója, én meg rohantam a MÉH-
be, vettem ilyen vasdarabot, olyat, jön a sógor, leszabtuk, hegesztettük. Vettem
egy rossz mosógépmotort a szomszédban, százötven forintért, nagyon olcsó volt,
meg kellett venni, teszem föl a gépre, kapcsoljuk, nem működik. Rossz a motor,
olcsó volt (nevet), ötszázötvenért vettem egy újat. Sámson meg jön: „Szerencséd
van öreg, a héten nem kaptam libát, hetven darabot átveszek". Én hatvanat
fogtam be tömni. Már alig vártuk, hogy a libának vége legyen. Eladtam nyolcat,
tízet, de nem többet, kínunkban mindent csináltunk, csakhogy elfogyjanak. Et-
tük, hűűű de megutáltuk, az ízére is rossz rágondolni. (Nevet) Vettem fel menet
közben tizenkétezer forint mezőgazdasági hitelt, hát az elveszett a libákon mind
egy szálig.

Mondja az apósom, hogy megy a vásárba, vesz két rossz kismalacot. Mon-
dom, elmegyek én is. Az apósom gyorsan megvette, én csak kerestem, kerestem
végre találtam kedvemre valót, de a gazda egyet-kettőt nem adott, csak mind
az ötöt. Na, azt elkezdtük hizlalni, abból vettük a bútort.

Közben megtetszett a nyúl, akkor összejött százötven forintom, vettem egy
hasast, mindjárt a tüzépre, ólat csinálgattam neki, mindent. Amikor megfialt,
mindenki szerette. Ügy volt, hogy a gyárból jöttem haza, az árokpartról füvet,
mindent szedtem nekik.

Akkor volt csirkénk. Megragadtam én minden alkalmat, szóltak a gyárban,
hogy napszámos kellene, kukoricát kapálni, hát én megyek. (Nevet) Kaptam
egy napra százötven-százhatvan forintot, tyúkot vettem belőle, ráültettem a to-
jásokra. Máskor megkaptam a napszámot, haza se jöttem, útba esett a baromfi-
felvásárló, mindjárt vásároltam ötven kiscsirkét. Keltettem is, meg vettem is,
úgy hogy volt vagy százhatvan kiscsirkém. Vagy ennyi az anyósomnak is, az első
időben jól elkülönítve, később csak összekavarodtak, ha valamelyik megdöglött,
mindig az enyém volt. (Nevet) Nem kell ez, mondtam a feleségemnek, hagyjuk
abba, minek veszekedni, majd csináljuk, ha a magunk gazdái leszünk.. .

No, most még az a libaügy azzal is járt, hogy Összejött százötven-százhatvan
tojás, amikor még azt hittem, menni fog a bolt. Később: mit csináljak vele? A
rengeteg tojás nem kell senkinek, úgy enni nem jó, ki kéne keltetni, de annyi
tojáshoz kellene vagy tizenöt ülős tyúk. Meghallottam a gyárban, hogy valaki-
nek van eladó keltetőgépe, ezerötszázért adja, a tizenhét tyúk százával ezerhét-
száz lenne, szóval jobban járok így, meg kell venni. Elmagyarázták, minden,
berakom a tojásokat, csak négy-öt liba kelt ki az egészből. Százötven darabból,
a többi mind rántotta lett, (nevet). . . No eztán a keltetőgép félre került, ha majd
lesz időm, megpróbálom. A télen jön a barátom, hogy csináljunk egy keltetőt
(nevet), van itt, csak meg kéne javítani. Három délután összeütöttük, a barátom
is vett bele kétszázötven tojást, meg én is. Hát én már sose tanulok (nevet).
Utána kiöntöttük az egészet a disznóknak... Csak egy egyszerű hőmérőhöz ál-
lítottuk be a gépet, aztán, amikor nem akartak kikelni a tojások, gondolkodtam,
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betettem a lázmérőt, negyvenkettő foknál van a lázmérő vége, de szerintem
a higany még ment volna tovább (nevet), szóval ezen még javítani kell...

Megpróbáltam én mindent. Hűűű, akkor vettem kutyát, amikor a gyárban
sokan foglalkoztak német juhásszal, nem érdekes a pénz, csak kutyám legyen,
utána lesz sok kis kutyám, adom-veszem, cserélem őket. Meglett a szép nagy
kutya, került vagy háromezerbe, fajtiszta, a papírját elrendeztem, feldobja a
talpát (nevet). Azt mondja az orvos, ő beolcsa, de nem vállal érte felelősséget.
Szopornyica legalább tíz éve nem volt a városban. Hát ilyen szerencsétlen az
ember.

Elmentem egy gazdához, aki felszámolta a sertészetét, délután már itthon
voltam, a kocsin két anyával, meg két választási malaccal. A télen a nagyobbik-
nak már fia volt. Hát én az életemben nem láttam, hogyan jön ki a malac. Mikor
van Mikulás? December hetedikén, én ahelyett, hogy a gyerekkel hülyéskedtem
volna, az ólban hülyéskedtem a disznóval, a karácsony estéjén meg a másikkal.
No ez is olyan szerencsésen indult, az első fialt kettőt (nevet), fél éjszaka ott
voltam a disznó fenekénél, lesz-e még? Nem lett. Akkor a másik már jobban
sikerült, annak tíz lett. Majdnem egy időben adtam el őket, a tavasszal, tizen-
kétezer forintot kaptam a tizenkét kismalacért. No, mondom, ez már kezd meg-
jönni. Arra számítottam, hogy az őszi fialás az olcsóbb lesz — akkor már négyet
pároztattam —, nagy izgalom, az egyik fialt tizenkettőt, a másik hetet, a har-
madik nyolcat, a negyedik meg tizenegyet. Tizenkét kismalacot eladtam, vettem
az árán takarmányt, most mindent ebből várok . ..

Jelenleg van hat anya, helyem meg lesz nyolc. Mindig számolgat az ember,
tervez, hogy lenne jobban, hogyan? Tavasszal ezret is megadnak egy malacért,
lesz hatvan malacom, az hatvanezer forint. Hatvanezer forintom lesz. őrült sok
pénz. A mindenit, még a végén gazdag leszek.
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ZSOLDOS ISTVÁN

Szülőföldem: Kisújszállás
Az utas, aki ma akár Karcag akár Kenderes felől érkezik a városba, tehát a
keleti vagy a nyugati bejárón át, a városszéli házakat talán ugyanúgy találja,
mint ahogy 60 évvel ezelőtt láthatta volna. A változás csak annyi, hogy a
házak falát nem tippan meszelővel meszelte a ház asszonya hófehérre, vagy a
véggel utcára néző kis házak nem két kis vakond szemmel néznek az utcán
zajló nagy forgalomra, hanem egy nagy küklopsz szemükkel talán maguk is cso-
dálkoznak és szégyellik magukat, hogy ennyire eltorzították őket. Hófehér ru-
hájukból is kirázták, és tirke-tarka malteros habarcs ruhájukban talán még szá-
nalmasabban restelkednek. Végig a hosszú, csaknem három kilométeres főutcán
(a 4-esen) meglehetősen sok ilyen átformált, „modernizált" házat látni, és csak
keveset azok közül a régiek közül, amelyek a maguk puritánságukban, kálvi-
nista egyszerűségükben olyan megnyerőek, olyan bizalmat keltőek voltak. Van-
nak aztán torzszülöttek is, s csak azt nem érti meg az ember, hogy honnan is
kerültek ezek ide, ebbe a környezetbe! Mi volt az a praktikussági szempont vagy
tán esztétikai ízlés, amely ilyenné formálta őket? Szerencsére vannak itt is jó
ízléssel és érzékkel felépített új, téglaházak is, melyekről kívülről is „lerí" a
kényelem és a hasznosság igénye.

Más már a kép akkor is, ha az ember autóval érkezik a városba keleti irány-
ból, Dévaványa—Ecsegfalva felől, mert ott bizony jó 500 méterrel hamarabb
köszöntik az érkezőt a téglafalú, a régiektől szerkezetben, alaprajzban is egé-
szen eltérő, egymáshoz viszont mint tojások, úgy hasonlító kockaházak. Ha dél-
ről, Kevi felől érkezik az utas, akkor is elibe megy pár száz méterrel a megle-
hetősen jellegtelen házak utcasora. A régi 48-as temető, a „Kevi út" mellett
most kezdik beépíteni, az út jobb oldalán már sorakoznak a házak és az utcák,
melyeknek egyike arról igyekszik a kíváncsiskodót meggyőzni, hogy ebben a
városban valami nyelvi egységre törekvés van kialakulóban, a nem túl beszédes,
de ízes kiejtésű, meggondoltan beszélő kun atyafiak leszármazói egymás meg-
értésére az Eszperantó-nyelvet óhajtják bevezetni. A város ezen égtájak felől
tehát meglehetősen nagy területen növekszik, de nemcsak a be- és kivezető utak
mentén, hanem az égtájakkal jelzett utak közötti területen is. Felfalta már a
város az egykor nagyhírű Vásárteret, a Csordajárás egy részét, a Csürhejárást
és Libalegelőt a Gödrökközéig, hol egykor a város házaihoz a vályogot verték,
olykor még egy kis részén a mai napig is verik (alkalmilag). Ezeknek a terüle-
teknek a felparcellázása azt is jelzi, hogy a régi, nagyhírű országos vásárok je-
lentősége jelentéktelenné silányult a városban is az áruházak, szaküzletek min-
den igényt kielégítő választékai következtében; jelzik, hogy a régi vásárok kis-
ipari termékeire (kocsi-, szekérgyártók, szíjgyártók, kötelesek, cserepesek, szita-
készítők, mézeskalácsosok, kalaposok, bundások, subások, szűrszabók stb.) nincs
vagy olyan kismértékben van kereslet, hogy azért már nem érdemes vásárolni
annak a néhány — még a megyében is fellelhető — kisiparos-népművésznek,
akik eljöhetnének; azt is jelzik, hogy nincs már szükség sem a csürhejárásra,
sem a libalegelőre, mert — bár a „háztáji állattartás" erősen fellendült, de —
ez belül marad az udvaron, sőt ott is az akolban, vagy az istállóban. A szarvas-
marháról az udvarra behordott rakomány árulkodik, a nagy számú sertésállo-
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mányról pedig tavaszi és nyári párás estéken a nagy távolságokban terjengő
trágya keserű-fanyar bűze, mely ellepi a környéket, mint tömjénfüst a temp-
lom belsejét.

Ha a város ÉNy-i határvonalán a villamosított vasúton robogó vonat kocsi-
ablakából néz le Kisújszállásra a kíváncsi tekintet, megint alig lát valami újat,
valami változást az előző 50 évhez hasonlítva. A ref. templom mostmár kevésbé
kecses, karcsú tornya — a háborús cselekmény következtében jelen kedvezőtle-
nebb formáját csak 1962. évben nyerte vissza — és a Móricz Zsigmond Gimná-
zium és Szakközépiskola még mindig impozáns sárga épülettömbje emelkedik
legmagasabbra az apró házak fölé; de már erről a magaslatról (a vasútvonal
tengerszint feletti magassága 86 m, egyben a város legmagasabb pontja is) olyan
épületcsoportokat is látni, melyeket még a 10 évvel előbb utazó sem láthatott
volna: a város szívében fekvő 3—4 emeletes lakótelep épületcsoportját, szem-
ben a Tanácsházával. Ez az épületcsoport nemcsak a vonatablakból tűnik szem-
be, de a gépkocsizónak is, aki a Budapest—Debrecen 4-es útvonalon keresztül
hajtat. 180 család él ezen a telepen, de készülnek az újabb 4—5 szintes épületek
is. — Nem ez az egyetlen lakótelep a városban. Van egy ennél kisebb is, amely
ehhez hasonlóan összkomfortosított telep, ahol gázfűtéssel melegítenek, amely
be van kötve a szennyvíz-levezető csatornahálózatba. — Az eddig elmondottak
után azt állapíthatná meg bárki, hogy lélekszámban is tükröződik a fejlődés.
És mégis... A város lakossága az 1929-as népszámlálás alkalmával 13 766 volt,
az 1938-as népszámláláskor 14 532, az 1941-es népszámláláskor 14 461 főt írtak
itt össze. — A jelenlegi népesség pedig: 13 500. — Érdekes ellentmondás látszik
itt: egyrészt a területileg, széltében és magasságában is kiterjedő város, másrészt
a lélekszámban megfogyatkozott lakosság. A területnövekedést, a lakások szá-
mának horizontális és vertikális irányú gyarapodását egyszerűbb megérteni, ha
arra gondolunk, hogy a még az agrárforradalom után jó pár évvel is a lakos-
ság számának 13 százaléka tanyán élt, állandóan ott tartózkodott, a városban
nem is volt háza. A nagyüzemi mezőgazdálkodás általánossá válása után a ta-
nyarendszer fokozatosan, de meglehetősen gyors iramban a város határában
megszűnt (néhány kisebb létszámú tanyaközpont van csupán). Az innen beszo-
rult családok aztán itt váltottak telket és építkeztek, vagy a perifériákon, vagy
a belső részeken, ahol hatalmas gazdaporták voltak, melyek megosztásra is al-
kalmasnak minősültek. — Nem ilyen egyszerű a lakosság apadásának a megér-
tése. Benne van ebben nemcsak a felszabadulás után kibontakozott erőteljes

osztályharc (sok család még a front elől elmenekült, és soha többé nem tért
vissza), amikor kulák vagy kuláknak nyilvánított családok vagy azok család-
tagjai hagyták el a várost; olyanok, akik kisajátított földjükért a Bácskában,
vagy az ország más területén kaptak csereingatlant s oda költöztek el; sokan
voltak olyanok is, akik házukat, földjüket s megélhetési lehetőségüket veszítve
„életüknek jobb móddal való folytatása végett" a fővárosban, vagy más helyen
kerestek és találtak is munkalehetőséget, akik ma már helyzetükkel megbé-
kélve — mert új munkahelyükön derekasan helytálltak — évenként egyszer-
kétszer itt élő rokonaikhoz, halottaikhoz járnak vissza. A lakosság apadása még-
sem ennek a társadalmi mozgásnak a következménye, hisz pár száz embert egy
fejlődő rend igen gyorsan tud pótolni. Tehát volt még más tényező is, mint pél-
dául 1946-ban, amikor több család áttelepült Zsámbékra, ahol 600 német család
kitelepítése után magyar családokat honosítottak meg, olyan helyről, amelyen
a földosztás céljára kevés volt a felhasználható földterület. Ide már nemcsak a
földszerzés, hanem a főváros közelsége is vonzotta a családokat, ahol majd



munkaalkalmat tudnak találni maguknak, családtagjaiknak. A tsz-mozgalom
kibontakoztatása, a kezdeti nehézségek is sokakat kedvetlenítettek el, olyan
helyre mentek, ahol gyorsabb, biztosabb megélhetésre találtak. A lakosság lét-
számának csökkenése most már talán megállt, minek magyarázata az iparosí-
tással közvetlenül függ össze. Tagadhatatlan, hogy egy 85 százalékban mezőgaz-
dasági foglalkozású településnek súlyos nehézségei lehettek, és voltak is kez-
detben a lakosság foglalkoztatottságában, de volt az akkori vezetőség szemlé-
letében, gondolkodásmódjában szűklátókörűség, perspektivátlanság is — amin
nem is lehet csodálkozni — aminek következménye lett az, hogy iparra s arra,
hogy a mezőgazdaság nem sokáig tudja lekötni a munkaerőt, gondolni sem
mertek, s még 1960-ban is egyetlen „számottevő" üzeme a Szolnok megyei Ta-
nács Faipari Vállalata volt, ahol 150—200-an dolgoztak, ezen kívül csak a
MÁV létezett s a ktsz-ek s egyéb kisüzemek néhány százfős létszámmal.

Maradjunk még mindig a városképnél egy kicsit. Gyerekkorom városképe
még nagyjából olyan volt, mint amilyennek Móricz néhány helyi témájú regé-
nyében (Forr a bor; Bál; Kerek Ferkó) leírta. „Árny azonban ebben a városban
seholsem volt. Az utcán voltak ugyan gömbakácok, vastag törzsön sután kerekre
nyírt kisfejű fák, ezek is úgy kezelve, hogy valamiképpen árnyékot ne dobja-
nak a járókelőkre. De fa nem volt sem az udvaron, sem a határon. (Forr a bor.)
Ha ez a kép mostanra már lényegesen meg is változott, és nem jellemző a vá-
rosra, sok utcában azonban — ott is, ahol a villamos légvezeték nem teszi indo-
kolttá — ezeket a gömbakácokat találjuk, s ezek bizony nem díszei a város fő ut-
cájának; olyanok, mint vedlett tyúkok kotlás előtt. De van már néhány nagyon
szép fás utcája is Kisújnak, ahol a csodálatosan szép koronájú vadgesztenyék
nemcsak a napfénytől védenek, a portól is tisztítják a levegőt. Ha a Tanácsháza
szépen karbantartott parkját is megemlítem, nemcsak azért teszem, mert engem
is nagyon sokszor, tavasztól késő őszig gyönyörködtet és számtalanszor láttam
vidéki, sőt külföldi turistákat is megállani ott, fényképezni a Tápai Antal „Vész
idők véres kardot hordozó lovasá-t, hanem azért is, hogy ezen hősi emlékmű tel-
jes helyreállításának — már esztétikai szempontból is — követelményére rámu-
tassak, és hogy ennek ürügyén ama másik Móricz-kori, a milleniumi alapítású
városi ligetnek elhagyatott voltára is. Ha már a Móricz korabeli diákságnak
minden vad energiája, sósav locsogtató kedve ellenére is sikerült átvészelnie
a durva törekvéseket, milyen szép volna, ha az értékes, ritka faállományú liget-
nek mindkét része egyaránt szolgálhatná a sétálók s az egészséges levegő után
vágyódók kedvét. Ilyen kedvező adottsága ezen a fővonalon talán egyetlen vá-
rosnak sincs: hogy a fáradt utas leszállva a vonatról, egy friss, kellemes levegő-
jű árnyas ligetbe juthat. Mi mindent meg kellene tenni azért, hogy legyen, ha
nem volna. De éppen mert van, milyen jó volna, ha a szépséget is észrevennénk!

Az eddigi vizsgálódás kapcsán arra a megállapodásra jutottam önmagámmal,
hogy azért a mai ember már sokkal többre becsüli a fát, mint Móricz gyermek-
korában. De hogy teljes bizonyosságot nyerjek mégis, nézőpontomat, egyben ál-
láspontomat magasabbra helyeztem: a torony „kerengőjére". Magasból határo-
zottabbak a kontúrok, élesebbek a vonalak, tisztábbak a képek. A magas állás-
pontról a Nagykunság nagy részét beláttam: a karcagi hatalmas gabonasilót,
rizshántolót és ref. templomot, Bucsa, Dévaványa, Túrkeve tornyait. Nyugat fe-
lé azonban olyan sűrű erdők, erdősávok zárják le a szem határát, hogy azon túl
már csak sejteni lehet azt, ami mögötte van. De arról meggyőződhettem, hogy
a Kevi úttól balkéz felé egészen a régi madarasi marhahajtó útig egészen más
világ van, mint a Kevi úttól jobb kéz felé. Az előbbi még az igazi, hamisítatlan
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puszta ahol a tekintet addig ér, míg az ég rá nem borul a horizontra, a másik
változatos, erdős, ligetes táj, ahol egy erdő már a város alatt mindjárt lezárja
a szem fürkésző tekintete előtt az irányt, hogy egy résen tovább juthasson ismét
egy másik erdős foltig, amin aztán nem tud túljutni a tekintet. A Kevi úttól
balra a puszta... ha a pusztán csupán azt értjük, hogy kilátásunkat alig-alig
zavarja meg egy folt erdőcske, vagy rövid útszéli gyenge fasor. „Tengersík
vidék" ez még ma is!

De gulyának, ménesnek mégsincs nyoma. Mintha mérnöki kéz formálta táb-
lákon zöldellne a búza, árpa, más takarmánynövény, ugyanolyan mértani táb-
lák lilás barnán, szántóföld, amely csak várja a mélyben megbújó növény zöld-
jének jöttét, ismét táblák, amelyeken csillan a víz, mint a délibáb, talán a rizs-
földek éppen csak elárasztott táblái. Mintha ködlene vonalban valami, talán
az esőt permeteztető berendezés fátyolát láttam? Mozgás sehol, csak a „Bika-
akol" tetejét s a Marjalaki üzemegység épületcsoportját látni, pedig tudom, hogy
élet van ott, sőt azt is tudom, hogy ez az igazi „élet", amit a kun paraszt mindig
is így nevezett, sőt azt is tudom, hogy ez az élet a jövőt is jelenti, a mi mezőgaz-
daságunknak a jövőjét. Innen felülről sok mindent nemcsak látni lehet, hanem
számítani is. Lesz-e az idén 25 mázsás termés a nagy gonddal ápolt rizsából,
ad-e a kukorica ez évben is 60 mázsát, a szója húszat stb? Ez a puszta már
produkálta magát ennyivel egyszer-egyszer, ez a puszta, amely alig tűri el a há-
tán a fát, mert kutyarongy az alsó talaj, ahonnan a fa gyökérzete a táplálékát
kellene hogy szíja, és megkapaszkodnék benne. El lehetne nézni reggeltől estig,
mert mindig változik a kép, ahogy más-más szögben a nap sugarai érik a fel-
színt, úgy változik a szín, itt is, mint a Balaton vize. Mielőtt otthagynám magas-
lati nézőpontomat, magam körül, alattam is körbe tekintek. Egy-egy út széles
sávja szinte sugarasan osztja fel a várost s a zöld lombok közül hosszúkás, vagy
négyzetes alakú házak piros cserép-, vagy szürkés fehér palatetői emelkednek
ki. Látszik mindenikről, hogy még nagyon újak. Még nem telt el annyi idő,
hogy a levegőből lerakódó por, füst, piszok rájuk rakódhatott volna. Falunyi
terület háztetői piroslanak vagy fehérlenek, míg a régiek szerényen húzódnak
meg a lombkoronák között. És hiába mereszgetem a szememet, hogy össze-
számoljak legalább tucatnyi nádi edeles házat, bizony a szemem itt már csődöt
mond, de úgy hiszem, ez nem csupán látszat, hanem valóság is. Pedig még
gyermekkoromban talán több volt a nádfedeles ház, mint a cserepes. Egy-egy
négyszög alakú sátortetős ház kiemelkedik erre is, arra is, a széleken is, a
központ közelében is, jelezvén, hogy ott már nagyobb a család és az igény, mert
nem egyszintest, hanem kétszintes lakást építettek, vagy pedig arra készülnek,
hogy felnőnek a fiatalok, s azok költöznek majd az emeletre. Még talán arra
is jó volt ez a nézgelődés a magasból, hogy megállapítsam magamban: ha én
lennék a városi főmérnök, akkor ebből a nézőpontból is tudnám indokolni az
elkövetkezendő feladatokat és lehetőségeket, mert bár az utcahálózati térkép
is — a síkban látás — elmondja a lehetőségeket, a tervek megvalósíthatóságá-
nak sorrendjét, de az a plasztikus kép, amit innen nyer az ember, az nem
olvasható le semmilyen térképről. Innen keményebbek a vonalak, de görbéb-
bek, hajlottabbak a házak gerincei, roskatagabbak a házak falai.

És most ismét a földön, köznapibb szemmel, szemben a problémákkal. Kö-
zülük egy újra és újra nyugtalanít, mint ahogy évszázadok óta ezen a vidéken
mindig foglalkoztatta az embereket: a v í z kérdése. Mert ebből hol nagyon
sok volt, hol meg nagyon kevés. Megléte, vagy hiánya miatt nagyon sokszor
keseregtek az emberek, de azért „mindig volt valahogy". Ivóvíznek, jó ivó-

34



víznek sohasem volt bővében a város, talán csak akkor, amikor 1892-re az
akkori piactér közelében elkészült Zsigmondy Béla kútfúró mester szakértelme
folytán a 471 méter mélységű, igen bő vizű artézi kút. Ez önmagától négy
csövön öntötte éjjel-nappal a vizet, nem volt elegendő korsó és kanna, amely-
ben felfoghatták volna a lágy, meleg enyhén gázos vizet. Még elvezetni is
problémákat okozott. Mikor aztán ez kimerülni látszott (de csaknem az 1970-es
évekig még mindig a város legjobb ivóvizét szolgáltató kútja volt), megkez-
dődtek az ivóvízgondok, és nem szűntek meg ma sem. Fúratott ugyan a város
az ellenforradalmi rendszer időszakában is vagy három artézi kutat, s ezek
közül még vagy kettő most is nagyon jó szolgálatot tesz a lakosságnak, de
mind ezek, mind a későbbiekben létesített 60—120 m mélységű ún. northon
kutak nem bizonyulnak elegendőnek. Ma a legfőbb problémát az okozza, hogy
a négyszintes épületek felsőbb szintjéig a ciszternákba összegyűjtött vizet (250—
250 köbméter egyenkénti űrtartalmú) nem tudják felnyomni, részint mert nincs
is mit, másrészt mert a hálózat is alig birja a nyomásfeszültséget. Mi lenne, ha
még egy 10 emeletes irodaház vízellátását is meg kellene oldani( Hisz olykor,
egészen ki is apadnak. Tudom, hogy újabb kutak fűrása és nagyobb befogadó-
képességű víztorony építésének munkálataira az előkészítő tárgyalások a na-
pokban megindultak, s lehet remélni, hogy hosszabb távon is megoldódnak a
700 köbméteres víztoronnyal az ivóvíz-problémák. Van természetesen az ivó-
víz mellett még egy másik vízprobléma is, mégpedig a strand vize. Bátran és
elfogódottság nélkül állíthatom, hogy ilyen kedvező helyzetben messze kör-
nyéken egyetlen város sincs, mint Kisújszállás, ahol leszáll az idegen a vasút-
ról, keresztül sétál az árnyas — majdnem gondozott — ligeten és már meg is
má'rtódhat a strand gyógymedencéjében, vagy úszkálhat a kellemes, selymes
vizű úszómedencében, s ha ezt a szórakozást, sportot, egészségvédelmet is
megunta, csónakba is ülhet akár, hogy izmait is megtornáztassa. Igaz, ha túl
nagy hírét vernénk ennek a kedvező lehetőségnek, és sokan fogadnák meg
hívó szavunkat, lehet, hogy hamarosan sok vádat is el kellene hárítanunk,
vagy ócsárlást elviselnünk, nevezetesen, hogy nincs elég víz (friss, tiszta víz
naponta) a medencékben, hogy nem hűsít az úszómedence vize, mert nincs
eléggé lehűtve, hogy — bár ide csábulnak egész napra, de — nem tudnak
megebédelni stb. Kifogást nagyon könnyű találni, azt jól tud juk . . . de nincs-e
mindebben valami? Azt, hogy a nagy medence gravitációs kiürítése milyen
egyszerű volna, azért nem is említem, mert azok, akik annakidején így ter-
vezték meg (szakemberek) már részint nem is élnek, részint rég más munka-
helyen vannak. Lelki szemeimmel azonban én látom itt a fejlődésnek nagy
lehetőségét, azt, hogy területe megnövekszik (még van hely a terjeszkedésre
két irányban is) és vízbőségben is, a tényleges akadályok ellenére is. Ma már
cseh, lengyel, erdélyi turistákkal is találkozhatunk a fürdő területén, s remé-
lem, hogy egyre többel, még akkor is, ha a város bevételét egyelőre nem nö-
veli, inkább apasztja ez a létesítmény.

Ha a vízről már ennyit beszéltünk, akkor időzzünk még egy rövidke
ideig ennél a témánál. Mert víz a Tisza vize is, nem ivásra, talán még
nem is fürdésre való, (alkalom adtán talán előfordulhat ez is) hanem
öntözésre. Mennyiségre nézve bizonyos, hogy ez a legnagyobb tömegű víz.
A Nagykunsági hajózható öntöző csatornák a kiskörei duzzasztótól idáig
45—50 kilométeres csatornahálózaton át a város és Fegyvernek határvo-
nalát jelölve meg egy darabon, a két tsz területéből 6500 hektárnyit
látnak el vízzel, a másik csatornarendszeren érkező víz a Keleti fő-
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csatorna vizével, ugyancsak Tisza-vízzel táplálja a város keleti határterületén
szomj úhozó terményeket. A nemzetközi vonatkozásában is figyelemmel kí-
sért FAO—AC. öntöző berendezés a turgonyi határrészen még látványossági
szempontból is izgalmas és tanulságos, eredményei pedig országra szólóak. Ha
az érdeklődő a határban bárhol jár, körül akar nézni, mindenütt csatornák állják
útját, s elég sokáig kell gyalogolnia, míg alkalmas átkelőhelyet talál. Mint vér-
erek, úgy szállítják ezek a kisebb-nagyobb csatornák a Tisza éltető vizét.

Mondottam, Kisújszállás mezőgazdasági jellegű város. Az 1717 óta, amikor
utoljára ülték meg eleink, mindig. Az ipar csak annyiban játszott szerepet
életében, amennyiben kiegészítette a mezőgazdaságot, s kielégítette a lakos-
ságot. Kézműipar, ill. háziipar volt csupán. Volt ugyan egy „gyár" is. Még az
első világháború előtt alakult a Kunz-féle varrógyár, 1913 körül alapította a
Kuncz-család, abban az épületben, amely ma a Teleki Blanka leánykollégium
épülete. Itt vagy 40—50 árva kislány készítette a flanel, parhet leányka ru-
hákat, később szalmából fontak kalapokat, dísztárgyakat stb. Majd a népjóléti
minisztérium vette meg az épületet, és Gyógypedagógiai Intézetet létesített
benne az 1920-as évek második felében. Volt egy városi téglagyár is, amelyben
azonban elenyészően kevesen dolgoztak, főleg cigányok. Amikor a felszaba-
dulás után a nagyobb üzemeket államosították, Kisújszálláson ez a rendelkezés
két üzemet (20 főnél több munkást foglalkoztattak) érintett: a Fischer-féle
vad- és baromfifeldolgozó üzemet (a Pillangó utcán, a mai Szolnok megyei
Tejipari Vállalat) és a Vay-féle malmot (a mai Vasipari Vállalat). 1960-ig aztán
alig történt valami az iparosítás tekintetében, a már jelzett negatív tényezők
következtében. Jelenleg a városban 12 ipari egység működik kb 2400 dolgo-
zóval. (A két tsz-ben 1076-ban 1869 aktív dolgozó, illetve nyugdíjas volt.)
Nem nagy egységek ezek, de termelési értékük jelentős, s a dolgozók kereseti
lehetőségei is jók. A 12 ipari termelési egység termelési értéke eléri az évi
700 millió forintot, az ipari munkások átlagkeresete pedig az évi 34 ezer fo-
rintot. Ez annál is kiemelkedőbb, mert az iparban dolgozók nagyobb százaléka
nő, mivel a Fékon fehérnemű, és a Gyógyászati Segédeszközök Gyárában, to-
vábbá a Kunszöv részlegeiben is nők adják a dolgozók többségét, de szép szám-
mal dolgoznak nők a Szolnok megyei Faipari Vállalatnál is. (Az országos át-
lagtól az ipari dolgozók mintegy 5000 forinttal elmaradtak jövedelemben. A
mezőgazdasági dolgozók a termelőszövetkezetekben évi 45 000 Ft átlagkere-
setükkel jó helyet foglalnak el országos összehasonlításban is!) A vezetés tehát
elérte, hogy nincs a városban munkanélküliség, sőt idegen munkaerő alkalma-
zására is van már lehetőség. Ecsegfalváról és Kenderesről naponként hozzák és
viszik a dolgozókat a buszjáratok. Látszólag tehát a lakosság helyzete gaz-
daságilag megoldott, mégis mintha néhány éve megtorpant volna az ipar fej-
lődése. Bizonyosan összetett probléma ez, de egyik összetevője lehet az is,
hogy ezek az üzemegységek annyira be vannak préselődve a város lakóházai
közé, hogy ott már terjeszkedésükre nincs is lehetőség, vagy legalább is sokkal
korlátozottabb. Kedvezőbb a területi fejlődése azoknak, amelyek új telephelyen
vetették meg lábukat. Már eleve korlátozott volt a fejlődése azoknak az üze-
meknek, amelyek a nem reájuk szabott épületben voltak kénytelenek kezdeni
működésüket. A későbbiekben ezek a problémák csak kirívóbbakká válnak.
Lehet, hogy a városban mindenki megtalálná a munkalehetőséget, ha nagyon
akarná, azonban legalább 50—80 ember mégsem a városban, hanem Karcagtól
Szolnokig naponként vonatozva vagy buszozva keresett magának alkalmasabb
vagy jobban megfizetett munkalehetőséget. Közülük többen már 15—20 vagy
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ennél is hosszabb ideje télben és nyárban naponként vállalják a közlekedés s az
időjárás okozta megpróbáltatásokat. Bizonyosan ez is megszokás dolga, de az is
bizonyos, hogy ezek az emberek sokkal többet vállalnak, mint azok, akiknek
nem fél hatkor, hanem fél hétkor szól az ébresztő vekker. Oj iparágak teremté-
sére vagy e meglévők továbbfejlesztésére a helységeket kategorizáló kormány-
határozat sem ad lehetőséget. Városunknak az utolsó előtti kategóriába tartoz-
ván, nagyobb beruházásokra nincs anyagi lehetősége. Csak ami a szűkös keretből
és az önerőből telik, amit a társadalmimunka-felajánlások jelentenek, abból
lehet gazdálkodni, meg abból az erkölcsi tőkéből, amit a város lakói városunk
fejlődése érdekében hajlandók szívesen vállalni. És ez a tőke, ez az erő nem
kevés...

A szellemi és fizikai erőtartalék bázisai az iskolák, óvodák, amelyekben 200
oktató, nevelő végzi a jövő nemzedékek kiművelését. Ezekben az intézmények-
ben mintegy 2500 gyermek és ifjú várja, hogy sorsában döntő változás következ-
zék be gondolkodásának, szellemének munkálása által. A Móricz Zsigmond ne-
vét viselő gimnáziumban és szakközépiskolában folyik — természetszerűleg —
a legmagasabb szintű képzés. Az iskola 262 évre tekint vissza, sok-sok ezer diák
szerezte meg itt azóta azt a műveltséget, mellyel magának kenyeret és elismerést,
népének, nemzetének megbecsülést, hírnevet szerzett. Az épület, amely a város
házai fölé messze kiemelkedik, 1894. szept. 5-én nyitotta meg kapuját a tanulók
serege előtt, s külsőségeiben lényegében semmi változás nem történt azóta. Kö-
zel 800 nappali illetve esti, vagy felnőtt tanuló gyűjti benne a tudás magvait
egy-egy évben. Nem mondhatjuk, hogy minden nehézség nélkül folyik itt min-
den. Már maga az a tény, hogy az épület annakidején egy 8 osztályos gimnázium
számára készült, s akkori viszonylatban igen jó felszereltségű. modern épület
volt, azóta nagyon kinőtte magát. A 16 nappali tagozatos osztálynak csak na-
gyon szűkösen jut hely benne még úgy is, hogy az udvar hátulján ideiglenes
kisegítő helyiségek könnyítenek a nehézségeken. Még inkább javulnak a felté-
telek, ha az udvar folytatásában felépülő új 8 tantermes általános iskolai épüle-
tet s a hozzá kapcsolódó új tornatermet birtokba lehet venni. A 8 tantermes új
általános iskola felépülésével még mindig alig lép valamit előre — a tanterem-
számot illetően — az általános iskolai oktatás, sőt ha a tanyai iskolák felszá-
molását is tekintetbe vesszük, akkor még nem is érte utói a tantermek száma a
felszabadulás előttit, pedig a beiskolázottak száma lényegesen nagyobb. Min-
denesetre a városképben — ha még a most meglévő pár házat lebontják — igen
szépen fog beilleszkedni ez az oktatási intézmény. A legnagyobb lépést az óvo-
dák terén értük el. A felszabadulás előtt tulajdonképpen csak két óvoda s egy
kisegítő óvoda tevékenykedett, jelenleg pedig hat működik, közülük kettő már
egészen korszerű. Ugyanezt a két bölcsődéről is el lehet mondani.

Bízvást állíthatom, hogy a tanárokról alkotott móriczi vélemény is megválto-
zott, mely szerint ,,az a nagy méreg éppen, hogy tanárt, meg bírót nem tud ter-
melni a város, mert hiába teremtették oda a templom mellé a kollégyumot,
hiába adtak rá annyi dotációt, hogy helybeli születés ingyen járhatja ki. még
könyvvel is ellátják, nem igen lehet a kun fattyúk közt alkalmas csemetéket ta-
lálni, akik beváljanak iskolára, mert még ha a szekundáztató tanárokkal amúgy
magyarosan meg is értetné az ember, hogy nem akar ez püspök lenni Debrecen-
ben, nem megy ez idegenbe, hát ne féltsék tülle a kenyerüket, csak eresszék át
ezeken az osztály karámokon, úgyis itthon marad... De az a baj, hogy a gyere-
kekkel nem lehet bírni. Egy-két esztendőt még csak kihúznak valahogy az is-
kolába szorítva, de ahogy felcseperedik bennük a jóvér, mindjárt ott rúgják az

37



iskolát, mennek legyeskedni a lányok, meg a lovak körül". (Kerek Ferkó.) — A
„kun fattyú", meg a kun lányok is olyan szép számmal mennek ma már a hely-
beli, vagy a környékbeli iskolákba, aztán a főiskolákra, egyetemekre, hogy bőven
lett belőlük helyben is, de más helyen is, tanár meg bíró is. Inkább a lóhoz
nem akarnak ma már menni (de mert kevesebb is a ló!). Annak a ténynek pedig,
hogy az iskolához is, de a „ló"-hoz, a földhöz visszajönnek azok a diákok, akiket
nem kellett a szülőknek annakidején sem ostorral zavarni az iskolába, igen nagy,
átütő ereje van. Az t. i. hogy szinte születésétől fogva, óvodás kora óta kötődik
ehhez a földhöz, ehhez a néphez, ö sem akar kevesebbet adni, mint amennyit
kapott, tudja, hogy mivel tartozik, hogy neki törleszteni valója van azokkal
szemben, akiktől ő is kapott. S azok a mezőgazdasági mérnökök, akik itt állnak
valamelyik ágazat élén, szintén olyan emberek, akik kötődnek a tapadós kun-
sági földhöz, itt jártak iskolába, itt kapcsolódtak be a KISZ-mozgalomba is,
vagy itt váltak a párt meggyőződéses tagjává — ki tudja melyik nevelőjének
hatására —. Nem jelentéktelen és elmellőzendő tehát az, hogy innét indult el.
Nemcsak az emberek problémáit ismeri, hanem a földét, növényét, állatét is.
Nem biztos, hogy az az agronómus, aki nem innen került vissza, ismeri-e a ha-
tárrészeket: Karahát, vagy Kurvahát, Kitelen. Ludas, Békás, Szörfü, Bogaras,
Bukó, Vasas stb. Annak, aki itt élt és érdeklődött, vagy járta ezeket a határ-
részeket, nagyon sokat mond a vetésre, termésre, vagy művelésre nézve a határ-
név, amely már feledésbe megy; lényegesen többet, mint ha csak az üzemi terv-
térképen a D.I; D.II; C.I; C.II. jelzéseket látja. Félre ne értessék: ezek csak
pluszt jelentenek, de nem pótolják a lényeget, a hivatásnak, a munkának és a
népnek a szeretetét, szolgálatát.

Még nem volt eddig szó az estékről, csak a nappalokról. Pedig ezek is nagyon
szépek. Talán még szebb este a város, mint nappal és a toronyból... A technika
csodája. A neon fényében tündöklő utca, amint átvilágít a fák lombsátrán alul-
ról, vagy amint a Sallai telepen át a Nagytemetőig tiszta fényár a 3 kilométeres
távolság. És milyen nyugalmas, csendes. Este 9 óra után már szinte egy árva
lélek sincs az utcán, legfeljebb a „Rózsakert" étterem, vagy az Éva presszó Kör-
nyéke hangosabb s olykor-olykor néhány fiatal suttyó kurjant bele a csendbe,
vagy egy fiatal szerelmes pár andalog kedvesen célja felé. Még kutyaugatást is
alig hallani (pedig divat a kutya, de a sztatusz-szimbólumként tartott, fajtiszta
kutyát ólban vagy szobában illik tartani, nehogy ellopják.) Aki autóval este 10
tájban átsuhan a városon, szinte egy lelket sem lát az utcán, de annál több fé-
nyes ablakot, mert az emberek nem alszanak, csak hallgatják a rádiót vagy né-
zik a televíziót, mert ez a ma emberének „élvezeti cikke". Ahol egész nap otthon
vannak, ott egész nap szól a rádió, ha pedig tizenévesek vannak odahaza, akkor
egész nap bőmből a rádióban a beat, vagy a dzsessz. A városban egyébként a 4000
család közül — megközelítőleg ugyanannyi lakásban — 3500-nak van televí-
ziója és 3700-nak rádiója. Nem beszélve a gyerekek kis magán Sokoljáról. Bizo-
nyos, hogy az életszínvonalat jelzi ez is, meg az is, hogy a városban 600 család-
ban van személygépkocsi s nem ritka az a parasztasszony, aki Trabanttal vagy
Zsigulival piacozik, az is tény, hogy a lakosságnak pl. 1978-ban 130 millió fo-
rintja van takarékbetétben, de azt nem merném jósolni, hogy azokat a könyve-
ket, amelyeket a könyvesboltban megvásárolnak (mert ez is divat!) elolvassák-e,
forgatják-e? Bízom benne, hogy erre is rá kerül a sor, ha ma nem, majd holnap.
És még a híres kisújszállási kerek kenyér, amelyért kora hajnalban járnak át
Kenderesről is, de hordják autósok végig Pestig az egész vonalon, vagy Egerbe
is. Erről is szólhatnék — ez is a mi sajátságos ízeink közé tartozik.
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FORUM
A népesség gazdasági aktivitása
Közismert tény: az 1970-es évekre hazánkban és megyénkben is beszűkültek
a munkaerőforrások, kevésbé van már lehetőség a termelés extenzív módon való
bővítésére. Az általánossá vált munkaerőhiány az érdeklődés középpontjába
állította foglalkoztatás-politikánkat és munkaerő-gazdálkodásunkat.

A munkaerőkínálat csökkenését közvetlenül a demográfiai tényezők kedve-
zőtlen alakulása idézte elő; az alacsony születési arány, a halandóság növeke-
dése, s megyénkben a nagy mértékű elvándorlás is. Ez utóbbi gazdaságpolitikai
okokra vezethető vissza. Az iparfejlesztés ugyanis a hatvanas évek közeüén
indult meg, amikor a mezőgazdaság szocialista átszervezése folytán felszabadult
munkaerő nagy része már elvándorolt a megyéből. A létszámbővítő beruházá-
sok kedvezően hatottak ugyan a további elvándorlásokra, de egyre fokozódó
munkaerőkeresletet idéztek elő, miközben erőteljesen csökkenni kezdett a mun-
kaerőforrás. Míg 1949 és 1960 között például ezerrel, 1960-tól napjainkig már
több mint 8 ezerrel csökkent a munkaképes korú népesség a megyében. A mun-
kaképes koron felüliek közül pedig jelentősen — csaknem 30 ezerrel csökkent
azoknak a száma, akik állandó munkát vállalnak. Hogy a foglalkoztatottak
száma nem esett vissza ilyen mértékben, az a nők munkába állásának tud-
ható be.

A demográfiai előrejelzések szerint a munkaképes korú népesség száma to-
vább mérséklődik. Gazdasági fejlődésünk egyik kulcskérdése tehát, hogy képe-
sek leszünk-e a meglévő munkaerő ésszerűbb, eredményesebb foglalkoztatására.
Emellett nem hagyható figyelmen kívül az sem, milyen mértékben és milyen
összetételben állnak rendelkezésre munkaerőforrásaink és a népesség egyes
korcsoportjának munkavállalási hajlandósága hogyan alakul, mely tényezők
hatására változik.

A gazdasági fejlődés hatása

Szolnok megyében a foglalkoztatottság színvonala, vagyis a gazdasági aktivitás
— az aktív keresők népességhez viszonyított aránya — alacsonyabb (44.3 szá-
zalék) az országos átlagnál (47,5 százalék), s ez a tény szorosan összefügg a
megye gazdasági szerkezetével. Szolnok megye jelenleg fejlett mezőpazdasággaí
és közepesen fejlett iparral rendelkező terület. A foglalkoztatottaknak az orszá-
gosnál magasabb hányada dolgozik a mezőgazdaságban, ezzel szemben viszony-
lag alacsony az iparban és a tercier szektorban foglalkoztatottak aránya. Az
országostól eltérő gazdasági szerkezet alapvetően meghatározza a nők alacso-
nyabb foglalkoztatottságát is.

1949-ben a megyében a népesség gazdasági aktivitása közel azonos volt az
országossal, de a foglalkoztatottak főbb ágazatok szerinti megoszlása már lénye-
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gesen különbözött tőle. A megye viszonylag egyoldalú gazdaságszerkezetére
utal, hogy a keresőknek mintegy 70 százaléka — országosan alig több. mint a
fele _ végzett mezőgazdasági munkát. Ugyanakkor a keresőknek mindössze
csak egytizede dolgozott az iparban (országosan 20 százaléka).

1949 után azonban jelentős társadalmi és gazdasági mozgások történtek,
melyek megváltoztatták a foglalkoztatottság szerkezetét és befolyásolták szín-
vonalát. A gazdasági változások és ezzel párhuzamosan a foglalkoztatáspolitikai
elképzelések gyakran ellentmondásokon keresztül jutottak érvényre, s ezek
az ellentmondások, negatív tényezők jelenleg is éreztetik még hatásukat. így
pl. a foglalkoztatáspolitika egyik alapvető célkitűzése a teljes foglalkoztatás
biztosítása, a területi eltérések csökkentése volt. Ezért erőteljesen törekedtek
a munkaerőforrások maximális felhasználására, mely találkozott az iparfejlesz-
tés munkaerőigényével. A foglalkoztatottság gyors növelésének a termelésben
az alacsony szintű termelékenység lett a következménye, ugyanis sok szakkép-
zetlen, gyakorlatlan dolgozó került a termelésbe. Az alacsony színvonalú ter-
melékenység pedig újra csak maga után vonta a munkaerőkereslet fokozódását,
hiszen a termelés növekedését biztosítani kellett. Ez az újra termelődő igény
— a munkaképes korú népesség számának csökkenésével együtt — a munka-
erőforrások kiapadásához vezetett. A mai munkaerőgondok, ezen belül főként
a foglalkoztatás hatékonyságának alacsony színvonala, többnyire az említett
okokra vezethető vissza. Ugyanakkor az iparfejlesztés kedvező hatással is volt
a demográfiai helyzetre, mivel lehetővé tette a fiatal — mobilitásra leginkább
hajlamos — korosztályok megyén belüli foglalkoztatását és ezáltal mérséklődött
a megye elvándorlásból származó munkaerővesztesége.

A nagyüzemi mezőgazdaság szerepe

A megyén belül egészen 1963-ig a mezőgazdaság termelőerőinek növelésére for-
dították a nagyobb összegeket, s csak 1964-től került előtérbe az ipar fejlesztése,
de a megye kedvező mezőgazdasági adottságait figyelembe véve, még az 1970-es
években is jóval magasabb volt a mezőgazdaság részesedése az összes beruhá-
zásból, mint országosan. A mezőgazdaságban a nagyüzemek létrehozása, majd
a gépesítés jelentős számban szabadított fel munkaerőt. A kisárutermelők egy
része pedig a kollektív gazdálkodástól való idegenkedés miatt hagyta el a mező-
gazdaságot.

Mivel azonban az ipar fejlesztése nem párhuzamosan folyt a mezőgazdaság
kollektivizálásával, s így az ipar nem biztosított elegendő munkaalkalmat a
megyében, sokan Budapestre és más iparosodottabb megyékbe vándo-
roltak. 1960 és 1969 között a megye lakossága 38 ezerrel csökkent épp az
elvándorlások hatására, amit a születések sem ellensúlyoztak. Az említett idő-
ben mindössze 17 ezer volt a természetes szaporodás a megyében. Az 1970-es
években tovább folytatódott ugyan a községekben lakók elvándorlása, de eb-
ben az időszakban már a megyei ipar is vonzást gyakorolt rájuk. 1977-ben
az állami gazdaságokban a létszám közel 40 százalékkal, a termelőszövetke-
zetekben pedig 24 százalékkal kevesebb volt az 1960. évinél. Ez utóbbiaknál a
foglalkoztatottaknak 20 százaléka nyugdíjas és járadékos, illetve családtag, aki
csak az év egy részében dolgozik a szövetkezetben. 1960 óta csaknem meg-
duplázódott a termelőszövetkezeti nyugdíjas és járadékos tagok száma, ugyan-
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akkor csökkenő arányban vesznek részt a közös munkában, pl. 1976-ban nem
egészen egy ötödük.

A termelőszövetkezeti tagok családtagjainak száma — akik nem állnak
munkaviszonyban — a harmadára csökkent, ök azok a munkaképes korúak,
akik elvileg munkát vállalhatnának, de mindössze 20—30 százalékuk vesz
részt időszakonként a közös gazdaság munkáiban, főként nők. Ennek ellenére
mind a nyugdíjasoknak, mind a családtagoknak csak kis hányada valóságos
munkaerőtartalék, mert: jelentős részük a háztáji gazdaságot műveli; a több-
gyermekes anyák a gyermekneveléssel, a betegek gondozásával és a háztar-
tási munkával vannak elfoglalva; az idősek nagy része már nem tud fizikai
munkát végezni.

A nyugdíjasoknak és a járadékosoknak, valamint a családtagoknak egy
része még bevonható lenne a mezőgazdasági nagy munkákba, azonkívül ré-
szesművelőként is lehetne foglalkoztatni őket, a csúcsidőszakokban ugyanis
több munkaerőre lenne szükség. Ugyanakkor az állandó foglalkoztatottak kö-
rében jelentős munkaerőtartalék van még a megye mezőgazdasági nagyüze-
meiben, ugyanis a termelőszövetkezetek gépesítettsége alacsonyabb színvonalú,
mint az állami gazdaságoké. A megye állami gazdaságainak gépellátottsága
pedig valamelyest elmarad az országos átlagtól. Így a további gépesítés révén
még lehetne munkaerőt kiváltani a nagyüzemi mezőgazdasági termelésből.

A felszabaduló munkaerő azonban egyre kevésbé jelent más ágazatok szá-
mára munkaerőtartalékot, mivel elsősorban az idősebb korúak és a szakkép-
zetlenek kerülnek ki a gazdaságokból. Másrészt a rejtett munkaerőtartalékok
mellett egyidejűleg egyes ágazatokban és szakmákban munkaerőhiány van, s
a gazdaságok egyre inkább a munkaerő megtartására törekszenek.

Az iparosítás következményei

Az erőteljes iparosítás valójában az 1960-as évek közepétől kezdődött, ugyanis
az ötvenes években — a területi fejlesztés sajátosságaiból adódóan — me-
gyénknek kevés ipari beruházás jutott. Az 1960-as évek végén a vidéki ipar-
telepítésekhez azonban nagy lendületet adott a központilag biztosított terület-
fejlesztési alap. Persze az elmaradott területek számottevő iparfejlesztése
ellenére sem beszélhetünk nivellálódási folyamatról, sőt a fejlettségi színvonal-
különbségek még tovább is nőttek. Az ország ipari beruházásaiból ugyanis
a megye részesedése alig változott, a IV. ötéves tervidőszak alatt az egy lakos-
ra jutó ipari beruházás értéke 66 százaléka volt az országosnak. így jelenleg
is a kevésbé iparosodott megyék közé tartozunk.

Az iparfejlesztés kedvezőtlen következményekkel is járt. A gyors fejlesztés-
hez a beruházási eszközök korlátozottak, viszont munkaerő szempontjából a
termelés bővítésének nem volt akadálya. A mezőgazdaságból felszabaduló
munkaerő és a háztartásból munkába lépő nők egy ideig fedezték a létszám-
szükségleteket.

A szocialista iparban foglalkoztatottak száma 1954 és 1977 között mintegy
három és félszeresére, 45 ezerrel növekedett. Országosan ugyanezen idő alatt
csak másfélszeres volt az emelkedés. Ennek ellenére az iparban foglalkoztatot-
tak aránya jelenleg is messze elmarad az országostól. A megyében az említett
23 év alatt a termelés bővülésének kétharmada a létszámnövekedésből szár-
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mázott. Az 1970-es években lelassult a létszám növekedése és 1974 és 1977
között már csak egyötödét biztosította a termelés emelkedésének.

A foglalkoztatási szempontok egyoldalú érvényesítése miatt sok elavult,
korszerűtlen üzem is létesült a megyében, amelyek természetszerűen rontják
a termelékenység színvonalát. Indokolatlanul kötnek le nagy számú munka-
erőt, míg a fejlettebb műszaki színvonalon gazdálkodó egységek vagy szol-
gáltató ágazatok komoly munkaerőgondokkal küzdenek. Egy, már viszonylag
megmerevedett, kialakult iparstruktúrán kétségtelen, nem könnyű változtatni,
dehát jelenleg a legnagyobb feladat az élőmunka eredményesebb foglalkoz-
tatása akár az iparszerkezet megfelelő módosításával is. Ezért szükség van
a munkaerő ésszerű átcsoportosítására, s ez a kedvező folyamat már meg is
indult.

Az iparfejlesztés kedvező hatása, hogy megállította a munkaerő tömeges
elvándorlását a megyéből: 1970 és 1977 között a vándorlási veszteség évente
már csak 1600, míg az 1960-as években egy-egy esztendőben 3800-an hagyták
el a megyét.

A megye foglalkoztatottsági struktúrája alapvetően megváltozott a felsza-
badulás óta, és kétségtelen közelebb került az országoshoz. A népesség foglal-
koztatottságának színvonala 1949 és 1973 között azonban 44,1 százalékról
mindössze 44,8 százalékra növekedett, ami azóta még valamelyest csökkent is.

A munkaerőforrások alakulása

Jelenleg Szolnok megyében több ezer emberrel kevesebb él. mint 1949-
ben. A népesedési folyamatok — az élveszületések, a halálozások, az elvándor-
lások — együttes hatására a népesség korösszetétele is kedvezőtlenül alakult.

Erőteljesen csökkent a fiatalkorúak aránya — a reprodukciót nem biztosító
alacsony születésszám miatt —, de mérséklődött a 15—39 éveseké is — az
elvándorlások miatt; ugyanakkor a 40 éven felüliek — különösen pedig a 60
éven felüliek — népességen belüli részesedése megnőtt, s így az összetétel
az időskorúak javára tolódott el. Megnövekedett az átlagos életkor is: 1948-
ban országosan az elhalálozottak átlagos életkora még csak 48,7 év volt, 1976-
ban pedig már 66,5 év.

Szolnok megye népességének korfája

1978-ban 11 ezerrel kevesebb munkaképes korú volt a megyében, mint 1949-
ben, holott országosan ez idő alatt a számuk több mint 10 százalékkal emel-
kedett. A nyugdíjasok nagy része még alkalmas az állandó munkára, mégis
erőteljesen csökken a nyugdíjkorhatáron túl állandó munkát vállalók száma:
1949-ben még több mint 35 ezer, 1978-ban nem egészen 8 ezer. Pedig a mun-
kaképes koron felüliek tábora ez idő alatt 26 ezerrel bővült. Többségük jelen---
leg nyugdíj mellett vállal munkát, s viszonylag kevesen vannak azok, akik
az „ösztönző" nyugdíjpótlék hatására tovább dolgoznak. Számukra a rész-
munkaidőben történő munkavégzés anyagilag előnyösebb. Népgazdasági szem-
pontból azonban a teljes munkaidejű foglalkoztatást kellene ösztönözni, mivel
mai nyugdíjrendszerünk tömegesen vonja ki a munkából a nyugdíjkorhatárt
elérő, de még munkaképes férfiakat és nőket.
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80 éves és itósttb

Foglalkoztatottsági színvonal

Az 1941-ben és 1949-ben számba vett aktív keresők száma 1960-ra több mint
4 ezerrel fogyott, azóta lassú növekedés tapasztalható. Bár jelenleg a népessé-
gen belül az aktív keresők aránya valamivel magasabb az 1949. évinél, az
országoshoz képest jelentős a lemaradás. A 197 ezer aktív keresőből 7 ezer
négyszáz a nyugdíjkorhatáron felüli.

A megyében — az országos tendenciának megfelelően — mérséklődött a fér-
fiak gazdasági aktivitása, viszont erőteljesen növekedett a nőké. Amíg a fér-
fiak foglalkoztatottsága alig marad el az országostól, addig a nőknek sokkal
kisebb hányadát vonták be a rendszeres munkába, mint országosan: itt a
nőknek több mint fele eltartott. A megye mezőgazdasági jellegéből követke-
zően a háztáji és kisegítő gazdaságokban jelentős a szerepük. A férfiaknál
a foglalkoztatottság visszaesését a növekvő rokkantnyugdíjazás is okozta. így
1973-ban az inaktív kereső férfiak aránya megyénkben meghaladta a nőkét is,
akik között pedig a gyermekgondozási segélyen levő anyák is szerepelnek.

Az egyes társadalmi osztályok és rétegek foglalkoztatottsági színvonala is
eltérő. Szolnok megyében a legnagyobb arányt képviselő munkásság gazdasági
aktivitása nem éri el az országos átlagot. A szövetkezeti parasztság aránya
magas, miközben gazdasági aktivitásuk a legalacsonyabb, és az országostól
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is jóval elmarad, különösen a nőknél. Egyedül az értelmiségi és szellemi fog
lalkoztatásúak között több az aktív kereső, mint országosan, de ennek a ré-
tegnek az össznépességen belüli megyei aránya jóval kisebb, mint a hazai
átlag.

A népesség korcsoportonkénti összetétele is jelentősen befolyásolja a gaz-
dasági aktivitás színvonalát. 1960-ban még a 20—24 éveseké volt a legmaga-
sabb, a 30—39 évesek foglalkoztatása olyan nagy mértékben kiszélesedett,
hogy 1973-ban már 82 százalékuk dolgozott, ugyanakkor az 55 éven felüliek
munkavállalása erőteljesen visszaesett, összességében 1960 és 1973 között 42
százalékról csak 44,8 százalékra nőtt a megye népességének foglalkoztatottsági
színvonala, 1949-hez képest tehát alig változott.

Eltérően alakult a nemenkénti kormegoszlás és gazdasági aktivitás. A fér-
fiak kormegoszlása fokozatosan javult, 1949-ben ugyanis — a háborús vesz-
teségek miatt — a magas aktivitású 30—34 éves korcsoport létszáma nagyon
alacsony volt. Ezek a férfiak 1973-ban már 54—58 évesek, akiknek jóval kisebb
a foglalkoztatottságuk. A következő években a nyugdíjkorhatár elérésével ez
az alacsony létszámú korcsoport kivált a termelő munkából, s így továbbra is
kedvező hatású volt a gazdasági aktivitásra a korösszetétel változása. Ezzel
szemben az egyes korcsoportok foglalkoztatottsági színvonalának csökkenése
1949 és 1973 között összességében 10,6 százalékponttal rontotta a férfiak gaz-
dasági aktivitását.

A nőknél fordított a helyzet, ugyanis kedvezőtlenül tolódott el a korössze-
tétel. Az egyes korcsoportok munkában való részvétele azonban annyira foko-
zódott, hogy ez jelentősen emelte gazdasági aktivitásuk szintjét. A nők fog-
lalkoztatottságának nagymértékű növekedése ellensúlyozta ugyan a férfiak
gazdasági aktivitásának számottevő csökkenését, de összességében így is csak
kismértékű növekedés következhetett be a megye népességének gazdasági
aktivitásában.

Az országoshoz képest a megyében mind a nők, mind a férfiak kormegosz-
lása kedvezőtlen, de ennél is nagyobb mértékű az egyes korcsoportok orszá-
gostól eltérő gazdasági aktivitásában rejlő különbség, s ez önmagában 2,4
százalékkal csökkenti a megye lakónépességének gazdasági aktivitását. Külö-
nösen a nők foglalkoztatottsági szintjében mutatkozik nagy elmaradás: 1973-
ban a megyében a női népességnek 33,7 százaléka volt aktív kereső, míg orszá-
gosan 40,4 százalékuk dolgozott aktívan.

25 éven aluliak

1977 elején jóval kevesebb fiú és leány tartozott a 14—24 éves korcsoportok-
ba, mint 1949-ben. Gazdasági aktivitásuk változásai az oktatás fejlődésével
függnek össze. A fiúk gazdasági aktivitása mindkét korcsoportban visszaesett,
de nagyobb mértékben a 14—19 éveseké. A lányoknál szintén gyakoribbá vált
a továbbtanulás, de közben az ebbe a korcsoportba tartozók munkavállalási
hajlandósága is megnőtt. Ez pedig ellensúlyozta a tanulás miatt kiesőket, sőt
még fokozódott is foglalkoztatottsági színvonaluk.

1960 és 1970 között a tanulás miatt emelkedett az eltartott fiúk száma. Fi-
gyelemre méltó emellett a se nem tanuló, se nem dolgozó fiúk aránya. 1970-
ben 1300 25 év alatti fiú tartózkodott eltartottként a háztartásokban. Ez a
helyzet valószínű a pályakezdés nehézségeivel függ össze, de ennél összetettebb
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a probléma, melyet hely hiányában itt csak jelezni kívánok. A lányoknál
a 14—19 éves korúak között már vannak gyermekgondozási segélyen lévők
is. Ez utóbbi hatványozottan jelentkezik a 20—24 éveseknél, 1970-ben 15
százalékuk gyermekgondozási segélyen volt.

Az országoshoz képest a nők foglalkoztatottsága alacsonyabb mindkét kor-
csoportban, pedig a megyében nagy mértékben csökkent az eltartottak aránya.
A 14—19 éves fiúk gazdasági aktivitása hasonló az országoshoz, de a 20—24
éves fiúk közül többen dolgoznak a megyében, mint átlagban az országban.
Ez abból adódik, hogy közülük kevesebben tanulnak felsőfokú intézmények-
ben. Ugyanez vonatkozik a lányokra is, de az ő foglalkoztatottságuk mégis
elmarad az országostól, mert több közöttük (23 százalék) a háztartásbeli, mint
országosan (14 százalék).

Mindössze négy felsőfokú tanintézmény van a megyében. Az 1977/78-as
tanévben 1000 lakosra vetítve nappali tagozaton Szolnok megyében 1,4, orszá-
gosan 5,8 felsőfokú intézményben tanuló jutott. A megyében lakók továbbtanu-
lása megközelíti ugyan az országos arányokat, de ennek kedvezőtlen hatása,
a más megyében végzők nagy része nem tér vissza. Ezért azután szakember-
ellátottságunk az országos átlag alatt maradt.

25 éven felüli férfiak

25 éven felül a férfiaknál a nyugdíjkorhatárig már a gazdasági munkában
való részvétel az elsődleges feladat. A szellemi és testi fogyatékosok, valamint
a rokkantnyugdíjasok kivételével 100 százalékos lehet elvileg a férfiak gazda-
sági aktivitása.

Szolnok megyében 40 éves korig a férfiak foglalkoztatása teljesnek is mond-
ható, az azon felüli korcsoportokban azonban csökken gazdasági aktivitásuk,
az országosnál azonban minden korcsoportban magasabb.

Az eltartott férfiak aránya még az 55—59 évesek között is alig haladja meg
az 1 százalékot. Figyelemre méltó azonban az inaktív keresők számának növe-
kedése, és különösen magas az arányuk 50 év felett, de még így sem éri el
az országos átlagot. A munkaképes korú férfiak között az inaktív keresők
arányának emelkedését részben a korkedvezményes nyugdíjazás, részben a
rokkantsági nyugdíjazás gyakoribb előfordulása okozta.

1960 és 1969 között a megyében 4900, 1970 és 1977 között már 11200 (MÁV-
nyugdíjasok nélkül) dolgozónak állapítottak meg rokkantsági nyugdíjat. Kö-
zöttük a nők is szerepelnek, de nagyobb részt férfiakból adódik a szám. A 17
év alatt az új rokkantaknak fele termelőszövetkezeti tag. Magyarázata lehet:
a társadalombiztosítás kiszélesítésével egyre inkább igénybe vették ezt a lehe-
tőséget. A megyében a munkások és a szellemi foglalkozásúak között jóval
dinamikusabban emelkedett az új rokkantak száma, mint országosan.

A rokkantak között a teljesen munkaképtelen I. és II. csoportba tartozók
száma ugyan jelentősen csökkent, de megemelkedett a III. csoportba tartozók
aránya, akiknek jelentős része figyelembe vehető a rehabilitációnál. A szakmai
rehabilitáció széleskörű biztosításával nagy számban válhatnának ismét aktív
keresőkké a jelenlegi rokkantnyugdíjasok. A munkaképes korú rokkantsági
nyugdíjasok létszámnövekedésében bizonyára szerepet játszik a dolgozók egyé-
ni érdekeltsége is: egy részük ugyanis nyugdíja mellett „maszek" munkát
vállal, s így több jövedelemhez jut.
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25 éven felüli nők

A gazdasági fejlődés tartalékerőforrása Szolnok megyében is a női munkaerő.
A foglalkoztatottak bővülését évtizedeken keresztül elsősorban a nők munkába
állítása biztosította, mert a férfiak foglalkoztatottsága majdnem teljeskörű
volt, illetve mérséklődni kezdett. 1949 és 1973 között az aktív kereső férfiak
száma 24 300-zal csökkent, ugyanezen idő alatt a nőké 21 700-zal emelkedett.
A nők munkavállalása egyrészt társadalmi-gazdasági egyenjogúságuk biztosí-
tásának fontos eszköze, másrészt a családi jövedelem növelésének jelentős
forrása.

A 25 éven felüli nők gazdasági aktivitásának mértéke rendkívül alacsony
még 1960-ban is, de 10—13 év alatt megkétszereződött. Foglalkoztatottságuk
növekedését — a munkalehetőségek javulása mellett — elősegítette növekvő
iskolázottságuk, szakképzettségük, a gyermek-i és szolgáltatási intézmények
bővülése, a háztartási munka gépesítettségének javulása, a városiasodás révén
az életmód, a szokások változása. A gazdasági aktivitás korcsoportonként
eltérően alakult. Legmagasabb a szintje a 40 éven aluliaknál, ugyanis a tár-
sadalmi-gazdasági tényezők hatására az iskolából kikerülők nagyobb hányada
állt munkába, mint korábban. Az aktív keresők számát csökkentik a gyermek-
gondozási segélyen lévők. A gyes bevezetésétől kezdve — az országosnál is
nagyobb mértékben — igen dinamikusan nő a gyermekgondozási segélyezet-
tek száma. 1976 végén 11 380 nőnek 89 százaléka munkás és szellemi és csak
kis hányada tsz-tag, s ez részben a kedvezőtlenebb korösszetétellel függ össze.

Az eltartott nők aránya az egyes korcsoportokban magas, főként a közsé-
gekben. Ebben több tényező játszik közre: a társadalmilag is szükséges ház-
tartási munka; a többgyermekes családoknál a gyermeknevelés és -ellátás,
illetve az öregek gondozása; a háztáji és kisegítő gazdaságokban végzett me-
zőgazdasági munka (az aktív keresők eltartottjainak csaknem fele mezőgazda-
sági keresőkhöz tartozik, egy részük részt vesz a közös gazdaság munkáiban
is); elérhető távolságon belül a megfelelő munkaalkalom hiánya, melyhez a
közlekedés hiányosságai is hozzájárulnak; az iskolázottság, szakképzettség
alacsony színvonala; a gyermek- és szolgáltató intézmények elmaradottsága,
különösen a községekben; a külterületi népesség jelentős aránya a megyében.
(1970-ben a női népesség 11,5 százaléka külterületen élt.) Iskolázottságuk szín-
vonalát mutatja, hogy amíg a 15 éven felüli összes belterületi népesség 43,4
százaléka elvégezte legalább az általános iskola nyolc osztályát, addig a külte-
rületieknek csak 29,1 százaléka; a cigány népesség számát tekintve szintén
kiemelkedő megyénk. A cigány nők pedig a magas gyermekszám miatt sem
vállalnak munkát.

Bizonyos határokon túl persze nem növelhető a nők foglalkoztatottsági
színvonala, de feltétlenül meg kell találni — a munkaalkalmak szélesítésével
— a különféle rész- és bedolgozói munkákba való bevonásuk módjait.

A munkaképes korhatáron túli népesség

A nyugdíjkorhatáron felüliek aránya a megye népességén belül 21 százalék,
és ez nemzetközi viszonylatban is magas, amiben közrejátszik a viszonylag
alacsony nyugdíjkorhatár, amely 1980-tól már a termelőszövetkezeti tagokra
is érvényes. A munkaképesség jelentős csökkenése azonban nem köthető egy
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adott életkorhoz. Nemzetközileg mindkét nemnél a 65. életévet tekintik a
munkaképesség valóságos, átlagos felső határának. Az életkörülmények, ezen
belül az egészségügyi ellátás javulása következtében megnövekedett a szüle-
téskor várható élettartam: a 60 éves férfiak is átlagosan még 15,5, az 55 éves
nők 23,7 évre „számíthatnak". A nyugdíjkorhatár felemelése azonban társa-
dalompolitikai okokból még sem kívánatos. Persze egyáltalán nem indokolt,
hogy a hivatalosan megállapított munkaképes koron felül csak a jelenlegi
mértékben vegyenek részt állandó dolgozóként e korcsoportok tagjai. Szolnok
megyében 1973-as adatok szerint az 55—59 éves nőknek egyötöde dolgozik
teljes munkaidősként, s mindössze 17 százalékuk az inaktív kereső, ugyanis
magas az eltartottak aránya. így viszonylag kevesebb a lehetőség e korcso-
portokban a teljes munkaidőben való foglalkoztatottak számának növelésére.
Az összes 60 éven felüli nőknek már csak 5,5 százaléka aktív kereső, a férfi-
aknak 17,5 százaléka. A 60 éven felüliek foglalkoztatottságának mértéke 1960
és 1973 között a negyedére esett vissza, s elmarad az országostól.

1973-ban az idős kereső férfiaknak csaknem fele, a nőknek egynegyede ter-
melőszövetkezeti tagként dolgozott, számuk erőteljesen csökkent 1960 óta.
Ennek részben a statisztikai számbavétel különbözősége, de főként a mező-
gazdasági nagyüzemek létrehozása, valamint a nyugdíjrendszer egységesítése
az oka. Ez utóbbiak miatt nagyon sok idős ember vált ki a mezőgazdasági
munkából. Különösen 1969—1970-ben emelkedett meg nagyon a termelőszö-
vetkezeteknél az öregségi nyugdíjba vonulók száma, mivel 1959-től számítva
sokan megszerezték a jogosultságot. 1976-ban ismét megnőtt — a korhatár
leszállítása következtében — az öregségi nyugdíjra jogosultak száma.

Az öregségi nyugdíjjal rendelkezők egy része részmunkaidősként vállal
munkát. Országos adatok szerint 1975-ben 100 férfi nyugdíjasból 42, míg 100
női nyugdíjasból 27 volt foglalkoztatva. Az összesnek 40 százaléka az egész
évben korlátlanul foglalkoztathatók kategóriájába tartozott.

A népgazdasági érdek azonban azt kívánja, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő
dolgozók lehetőség szerint tartsák meg munkaviszonyukat, és ne csak rész-
munkaidősként vállaljanak munkát. A következő időszakban ugyanis az ifjú-
sági munkaerőforrás jelentős csökkenése következtében a munkaképes kort
betöltő, idős emberek továbbdolgoztatására fokozottabban szükség lesz. Na-
gyobb részük a munkaképes korhatáron túl még 5—10 évig hasznosan foglal-
koztatható lenne. Erre ösztönzött az 1972-ben megállapított nyugdíjpótlék,
melynek hatására átmenetileg megemelkedett a továbbdolgozók száma; nem
volt azonban elégséges ahhoz, hogy hosszú távon megfelelően ösztönözzön.
1975-ben országosan a nyugdíjjogosult fizikai munkásoknak mindössze 21
százaléka, a nem fizikai dolgozóknak viszont 35 százaléka halasztotta el nyug-
állományba lépését. A továbbdolgozás elősegítésében nagy szerepük van a
vállalatoknak és az intézményeknek, aktivizáló tevékenységük nélkül nincs
meg a feltétele a népgazdasági érdekeket szolgáló intézkedések foganatosítá-
sának.

A nyugdíjkorhatárt elérő dolgozók nagy részének előnyösebb, vagy legalább-
is annak látszik részmunkát vállalni, ugyanis: a nyugdíjjal együtt több lehet
így a jövedelem, mint amit továbbdolgozóként keresne; az ösztönző nyugdíj-
pótlék sem jelent elég anyagi előnyt; nem továbbdolgozás esetén szabadabban
választhatja meg a munkát, a munkahelyet és a munkaidőbeosztást.

Az 1978. január 1-től megállapított újabb kedvezmények (szabadnapok)
ugyancsak a továbbdolgozók arányát kívánják növelni.
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A fentieket alapul véve: a Szolnok megyére vonatkozó távlati prognózisok
szerint 1985-ig csökken a munkaképes korú népesség száma, az idős korúaké
pedig az V. ötéves tervidőszakban csökken, de aztán ismét növekszik.

A kiapadó munkaerőforrás tudatában tehát azt mondhatjuk: nagy jelentő-
sége van a munkaerő-kínálat élénkítésének, mert részben elősegíti a munka-
erőhiány csökkenését, s ennek révén a foglalkoztatási egyensúly helyreállítását,
de hozzájárulhat a már munkában levők hatékonyabb foglalkoztatásához is.

A legnagyobb munkaerőtartalékot azonban kétségtelen, a kevésbé hatékony
termelés csökkentésével felszabadítható munkaerő jelentheti, amely átirányít-
ható a társadalmilag hatékonyabb területekre. Ezt megvalósítani a gazdaság-
politika eszközrendszerével életbevágóan fontos számunkra.

SZABÓ RUDOLFNÉ

A humanitás, a demokrácia,
a felelősség és a boldogság
néhány gondolatáról
Meditáció egy beszélgetés után

Örömömre szolgált ez a beszélgetés a szolnoki ifjúsági és művelődési központ
klubjában. Évek óta itt élek és dolgozom, mégis most volt alkalmam, 1980.
január 14-én a szűkebb pátria hasonló gondokkal küzdő embereivel szerve-
zett formában elbeszélgetni különböző lapokban megjelent írásaim kapcsán.

Ez a kis meditáció a Jászkunság megtisztelő felkérése alapján született meg
írásban. Nem szó szerinti idézése a már említett találkozónak, inkább — mint
címe is jelzi — meditáció, elmélkedés az ott kölcsönösen felmerült gondolatok
kapcsán. A hangsúlyt a kölcsönösségre helyezem. írogató ember számára na-
gyobb haszon alig lehet, mint értő, befogadó, vitára kész és hajlamos közön-
séget találni, ahol gondolatait a tagok által reprezentált valósággal ütköz-
tetheti.

A most leírt gondolatok nem teljeskörűek, nem is lehetnek azok. A fogalmak
sokkal bonyolultabbak. Kérem, ennek megjegyzésével olvassák e sorokat.

Az, aki mérnök létére egy gyárépítésben csak műszaki, technikai paraméte-
reket lát, rendkívül nagy hibát követ el. A növényolajgyárat ebben a pilla-
natban több mint ezer emberrel építjük Martfűn, és talán nem csalódom, ha
azt mondom, hogy legalább 2000—2500-ra tehető azoknak a száma, akik köz-
vetlen kapcsolatban állnak vagy álltak különböző tervező intézeteknél, gyártó
vállalatoknál, külkereskedelmi vállalatoknál, egyéb külső szerveknél ennek a
gyárnak az építésével.

Nagyon nagyfokú ostobaság, ha ebben az esetben az ember nem számol,
vagy legalábbis nem próbál meg számolni azokkal a társadalmi és emberi
viszonyakkal, amelyek között ez a gyár épül.

Hangsúlyozom tehát, hogy a gyárépítés csak egy oldalról műszaki, kereske-
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delmi, technikai kérdés, másik oldalról a gyárat építő emberek érzésvilágának,
viszonylatainak, a társadalomról alkotott véleményüknek a kérdése, személyes
törekvéseik és a köz érdekeinek konfliktusa. Valahol ezen a ponton kapcsoló-
dik egy kicsit ez a meditáció a másodlagos elosztásról írott, és a Valóság múlt
év decemberi számában közölt cikkemhez. Én a másodlagos elosztás kataszt-
rofális hatását a magyar gazdasági életre nem abban látom, hogy pár ember
sokkal jobban meggazdagszik, mint mások, hanem abban, hogy példájuk és
jelenlétük a bonyolult hatások és kölcsönhatások eredőjeként nagyon lerontja
azok munkájának hatásfokát, akik az ún. primer gazdaságban dolgoznak, és
tényleg ott próbálják munkaerejüket és tehetségüket kamatoztatni, ahonnan
a fizetésüket kapják.

Az ember mint vezető, bár látszólag rendelkezik hatalommal és anyagi esz-
közökkel, mégis néha néhány dolog kapcsán teljesen tehetetlen. így volt ez
a gyárunk építésénél is. A magam számára itt kezdődött az a pont, amikor
kényszert éreztem azon elgondolkozni, hogy miféle fajta korlátok azok, ame-
lyek nem engedik a dolgokat úgy alakítani, ahogyan elvileg mindannyian sze-
retnénk. Ez a gondolkozás vezetett el aztán néhány olyan általánosításig, ki-
sebb-nagyobb írásig, amelyekben pontosan ezek a korlátok fogalmazódnak
meg. Amely korlátokat, azt hiszem, mindig csak a gyakorlatban lehet agnosz-
kálni, de feltétlenül tetten kell érni őket, törvényszerűségüket fel kell tárni
ahhoz, hogy hibáikon egyáltalán segíteni lehessen. Az én úgynevezett gazda-
ságpolitikai cikkeim mélyén ez a törekvés van. Ezt a törekvést humánus törek-
vésnek tartom akkor, ha a felmért, de politikai céljainkkal nyilvánvalóan el-
lentétes tendenciák leküzdésében ezek az írások valamely kevés segítséget
tudnak adni. Persze, meg kell jegyeznem, hogy gazdaságpolitikát szinte nem
is lennék jogos űzni, mert mint ahogy többhelyütt le is írtam, közgazdaságtant
soha életemben nem tanultam szervezett formában. Kivételt képez az a néhány
év, amikor a marxizmus—leninizmus esti egyetemének esztétikai szakosító ta-
gozatát végeztem. Ennek keretében volt egy éves politikai gazdaságtan oktatá-
sunk. Máig nagy hatással volt rám az a szeminárium-sorozat, ahol a bevezetés
az volt, hogy „kérem, ami a könyvben van. azt minden értelmes ember el
tudja olvasni, azt tehát szíveskedjenek is elolvasni és megtanulni. Az lesz a
vizsgaanyag. A szemináriumokon pedig megvitattunk egy-egy konkrét gazdasá-
gi, gazdaságpolitikai kérdést. Mert jegyezzék meg kérem, hogy a marxizmus
nagyon nagy mértékben az elmélet alkalmazásának tudománya."

Miután abban a tankörben a gépészmérnöktől a tévés rendezőig, a Pénz-
ügyminisztérium munkatársától a MÉM osztályvezetőjéig mindenféle-fajta
hallgató megtalálható volt, ezek az alkalmazási viták igen jól sikerültek. Egy-
más szavába vágva próbáltunk meg egy-egy kérdést kibontani, és a magam
részéről én akkor csodálkoztam rá először a gazdaságpolitikára, hogy jézus-
mária, de nagyon sok ága, de nagyon sok vonzata is van még a legegyszerűbb-
nek látszó kérdésnek is. Persze, se több, se kevesebb, mint azok ága-boga,
vonzata, akik alakítják, vezénylik és elszenvedik, kitűrik vagy üdvözlik a min-
denkori gazdaságpolitikát: az embereké. És kezdtem valahol a lelkem mélyén
kapisgálni, hogy gazdaságpolitikát csinálni az emberi viszonylatok, a társadal-
mi-gazdasági realitások figyelembe vétele nélkül vajmi nehéz. Mondhatnám
úgy is, hogy antihumánus. Persze, az is nagy hiba, ha ez a fajta meditáció
átcsap az önmaga ellentétébe, és ha szabad ezt a szót használni, „uszálypoliti-
kává" válik. Ennek kapcsán szeretnék egy félreértést eloszlatni. A vezető a
végcélt követve lehet és kell hogy humánus legyen. Tehát magyarán, a társa-
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dalom szempontjából, a társadalom összessége szempontjából humánus végcélt
kell képviselnie. Ezt a dolgot mi mostanában gyakran összekeverjük az úgy-
nevezett partikuláris humanitással. Aminek megítélésem szerint politikánkban
és gyakorlatunkban nincsen helye. Az, aki a gazdasági életben, a társadalmi
életben partikulárisán humánus, az rendkívül antihumánus az egész társada-
lommal szemben. Látszólag humánusan jár el, amikor megértve az egyes em-
berek problémáit, számukra kedvező döntéseket hoz, és nem érti, reménytele-
nül nem érti, hogy az általa vezetett közösség eredményei összességében miért
romlanak. Ráadásul nagyon sokszor előfordul, hogy a legrosszabbat tesszük
akkor, amikor valakivel kapcsolatban a legjobbak a szándékaink.

Volt nekem még régebben egy kollegám. Becsületes, tisztességesen dolgozó
fizikai beosztású, párttag. A vállalat számára rendkívül fontos volt az a lelki-
ismeretes munka, amit ebben a beosztásban végzett. Aztán a káder fejlesztési
terv kapcsán kiemeltük, és csináltunk belőle személyzeti osztályvezetőt. Egy
fél év után kénytelenek voltunk leváltani, mivel munkája ellátására képtelen
volt. De akkor már a kiemelés után semmiképpen nem akart visszamenni az
eredeti beosztásába. Megtettük hát gondnoknak. De ha valakinek hivatalt ad-
tunk, ahhoz beosztottak is kellenek. Hogy további nagy kárt ne okozzunk,
alárendeltük a karbantartó műhely kőműveseit, festőit, asztalosait. Természe-
tesen ez az ember nem értett, nem is érthetett ezekhez a szakmákhoz. Mégis
irányítani akart, utasításokat adni, eredményeket felmutatni, produkálni. Ak-
kor következett be az az állapot, amitől azt hiszem, minden vezetőnek félnie
kell, hogy tudniillik beosztottai kritika nélkül, szó szerint kezdték végrehajtani
utasításait. Történt például egyszer, hogy az öltözőszekrények átfestését rend-
kívül lassúnak találtuk. A dolgot szóvá tettük, aztán legközelebb ellenőrző
körútra indultam. A festők óriási buzgalommal kentek az öltözőszekrények
oldalára valami rendkívül gyanús küllemű csomós kulimázt. Kérdésemre kike-
rekedett a történet, amelyen nem tudtam, hogy sírjak vagy nevessek. A már
említett elvtársunk megkapván a lassú munkáért a letolást, azt továbbadta a
festőknek. A festők avval védekeztek, hogy először egy alapozó, aztán egy fedő,
majd egy lakkréteget kell felhordani, és minden egyes réteg között megvárni
a teljes száradást. Nos, erre hangzott el az utasítás: „egy fenét fognak maguk
itt háromszor is kenceficélni, tessék az egészet összekeverni és egyszerre fel-
mázolni".

Az ilyen és hasonló konfliktusok sora, amelyek gyökere egy meggondolatlan
kiemelésben rejlett, okozta, hogy emberünk hosszú ideig szerencsétlen, egész-
ségét rongáló feszültségben élt és állandóan boldogtalannak érezte magát.

Az egyéni és társadalmi érdek vonatkozásában tökéletes egybeesésről és
tökéletes azonosságról, azt hiszem, soha nem fogunk tudni és soha nem is
beszélhetünk. Ez valami olyan álom, amiben jónéhány évtizeddel ezelőtt ideig-
óráig mepróbáltunk hinni. Nem tudom, mennyire gondoltuk komolyan, de tény,
hogy a gyakorlat nem igazolta várakozásunkat. Az össztársadalmi érdek, az
érdekek eredőjeként jön létre. Ez az eredő jelleg (gondoljunk csak a fizika
órákra) önmagában hordozza, hogy az egyéni érdekvektorok mindig valamilyen
szöget zárnak be vele. Sőt! Abban is biztos vagyok, hogy mindig lesz egy —
reményeink szerint a társadalom fejlődése folytán egyre csökkenő réteg —,
amelynek érdekei, érdekvektorai homlokegyenest ellenkeznek a társadalom
alapvető érdekeivel. Mi érdekes ebből a napi vezetői gyakorlatban? Egy vezető
egyik legfontosabb feladata a már említett, a társadalom érdekeit károsan
befolyásoló egyéni érdekek semlegesítése. Tehát egyik legnagyobb problémája
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és esetenként kínja is, hogy sokszor, nagyon sokszor kell nemet is mondania.
Természetesen sokkal egyszerűbb mindenkinek a fájdalmát megérteni, min-
denkinek a problémáját orvosolni. Nemcsak bérezési, hanem egyéb más gon-
dokat is.

őszintén megvallva, én a vezetőink egyik legnagyobb hibájának tartom, hogy
nem tudnak nemet mondani. Evvel a tulajdonságunkkal nagyon sokszor magunk
teremtjük a boldogtalan embereket. Ha az embereknek időben és határozot-
tabban megmondják, hogy valamilyen kérdésben mit lehet és mit nem, akkor
abból végsősoron mindig sokkal kisebb baj származik, mint a kitérő, kétértel-
mű, halogató, a konfliktust kerülő válaszból. Kicsiny és nagy dolgokra áll ez.
Kezdve attól, hogy valakinek nyíltan megmondjuk, hogy most ebben az adott
szituációban ennél a vállalatnál ilyen körülmények között nem tudjuk akcep-
tálni az ő vágyait, nem tudjuk magunkévá tenni az ő törekvéseit; és ne hara-
gudjon ránk, de ne is reménykedjék, hogy el fogjuk küldeni jogi egyetemre,
amikor nekünk nincs jogászra szükségünk; hogy munkaidőkedvezményt fo-
gunk adni az agyaggalamb-lövészetre, amikor más számtalan dologra nem
adunk; és befejezve avval, hogy igenis, időben és határozottan meg kell azt is
mondani, hogy elosztani csak a megtermelt javakat lehet; és egyrészt ezek a
javak végesek, másrészt ő már mint kérelmező, végzett munkája alapján igen-
csak a sor végén fog állni annál a bizonyos osztásnál.

Ha egy vezető nem így jár el, ha mellébeszél, akkor bármit is mond, az em-
berek a választ szelektív hallásuk révén igenlő válasznak veszik, és két hónap
múlva azt kérik rajta számon, amit ő nem is gondolt mondani.

A humanitás és a demokrácia egymással igen szoros kapcsolatban álló fogal-
mak. De ahogyan a humanizmust nagyon sokszor félreértelmezzük, úgy a de-
mokráciáról is jónéhányszor kiderült, hogy nem tisztázzuk mibenlétét. Megíté-
lésem szerint a demokrácia fogalmát részeire kell bontani. Azokra a részekre,
amelyek a demokrácia érvényesülésének jól elválasztható szakaszai. Bármely
gazdasági, politikai folyamatot az előkészítés, a döntés, a végrehajtás és az ér-
tékelés fázisaira bonthatunk. A demokráciának elsősorban az előkészítés és
az értékelés időszakában van helye és szerepe. Tehát vezetői kötelességünk
annak biztosítása, hogy az előkészítés és az értékelés időszakában az általunk
vezetett kollektíva valamennyi tagja véleményt nyilváníthasson. így elérhető,
hogy a döntéshozatalnál, illetőleg döntésünk helyességének értékelésénél vala-
mennyi szempont figyelembe vehető. De a döntés maga már inkább egyszemé-
lyi dolog. A döntés felelősségét és annak minden kínját az esetek többségében
egy embernek kell viselnie. Nem változtat ezen az sem, hogy időnként kollek-
tíván, testületileg döntünk. Helyes döntést egy testület úgy tud hozni, ha a
testület valamennyi tagja már előtte önmagában döntött.

Végezetül, a döntés végrehajtásának fázisában ha tetszik, ha nem, tudomá-
sul kell vennünk, hogy diktatúra van. A diktatúra és a demokrácia ilyetén-
képpen megítélésem szerint nem egymást kizáró, hanem egymásra épülő fogal-
mak. A végrehajtás fázisában a demokráciának legfeljebb csak annyi szerepe
lehet, hogy a végrehajtásról alkotott vélemények visszacsapódnak a folyamat
elejére. De a döntés csak akkor változtatható meg és indítható más irányú
döntés alapján a tevékenység, amikor az előző döntésről bebizonyosodott, hogy
az rossz. Van jó döntés és van rossz döntés. Ezen kívül már csak egy rosszabb
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van, a döntésképtelenség, vagy a következetlen végrehajtás. Ez természetesen
nem jelenti azt, hogy a döntések végrehajtásában ne lenne minden vezetőnek
kutya kötelessége oly mértékben figyelembe venni az általa vezetett appará-
tus egyéni-emberi szempontjait, amilyen mértékben az csak lehetséges ahhoz,
hogy a döntés eredeti értelmét és célját ne veszítse.

A saját beruházói gyakorlatunkból hoznék fel egy példát. Mi Martfűn, látva
a nehézségeket és a nehézségeknek azt a gyökerét, hogy mindig 5—10 százalék
kivitelezői kapacitáshiány teszi lehetetlenné a dolgokat, mintegy 180 fős saját
kivitelező részleget hoztunk létre. Ezt a kivitelező gárdát akkor, oda és úgy
irányítjuk, ahogyan mi akarjuk. Ez természetesen az emberek részéről nagyon
sok emberi problémát vet fel. Senki nem szereti, ha 3—4 naponként, olykor
naponként másik területen, másfajta munkával kell foglalkoznia. Mégis, dön-
tésünk meghozatala után minden ellenállással szemben meg kellett követel-
nünk a döntés következetes végrehajtását. A kivitelezés állása mint eredmény,
igazolta a döntés helyességét.

Hasonló problémánk lesz evvel a 180 emberrel, amikor a gyár termelni kezd.
A beruházás ideje alatt megszokták, hogy egy műszakba járnak, nem lesz egy-
szerű a három műszakos munkarend bevezetése. Annak ellenére nem lesz egy-
szerű, hogy ezt a felvételükkor rögzítettük. A megszokás nagy úr! A három
műszakos üzemelésre való átálláson vitatkozni természetesen nem lehet. A gyár
jellege ezt egyértelműen meghatározza. A létszámátcsoportosítást mindenkép-
pen végre kell hajtani. Az azonban már egyáltalában nem közömbös, hogy ezt
a létszámátcsoportosítást miként hatjuk végre. Egészen másként fest a dolog,
ha olyanfajta érdekazonosságot tudunk a gyár és az egyén érdekei között meg-
teremteni mondjuk a jövedelempolitikával, amely egyértelműen vonzóvá teszi
a három műszakos munkarendben való részvételt.

Tehát értelemszerűen az egy műszakos tmk-n nem fizethetünk majd any-
nyit, mint a folytonos munkarendben, változó ünnepnapokkal dolgozó üzem-
részeknél. A kettő közötti mintegy 50 százalékos jövedelemkülönbség, remél-
jük, az emberi konfliktusok szintjének minimumára való csökkentésével oldja
meg ezt a problémát.

A felelősség kérdéséről a vidéki ipartelepítés egy nem éppen szerencsés faj-
tájú megoldása kapcsán szeretnék szót ejteni.

Tulajdonképpen semmi másról nincsen szó, mint arról, hogy Magyarországon
nagyon komoly törekvés van a minél kisebb felelősség érvényesítése irányában.
Látszólag ez mindenkinek jó. Van például egy vegetáló kis üzem valahol vi-
déken. Voltaképpen ez a kisüzem prosperáló, minden újra ugró, rendkívül
rentábilis üzem lehetne. Csak hát ehhez mi kellene. Ész, szellemi tőke, fele-
lősségvállalás, kockázatvállalás, naprakész piaci információk. Továbbá esetleg
olyan gépeket kellene venni, amin ezt is, azt is lehetne gyártani. Tehát, vala-
honnan a gépvásárlásokra hitelt kellene felvenni. Üjra csak ott vagyunk, a koc-
kázat és felelősségvállalás kategóriájánál. Mit lehet ehelyett csinálni? Körül-
néznij hogy melyik budapesti nagyüzem küzd munkaerőgondokkal. Felvesszük
az említett nagyüzemmel a kapcsolatot, ők kiszállnak és tárgyalássorozat után
bekebelezik a kisüzemet. Látszólag még mindig minden jó mindenkinek. A
helyi vezetésnek azonnal megszűnik minden főfájása. Eddig minden szinten
csak felelősségrevonták őket is az üzem helyzetéért. Állandóan úgy kellett
meghitelezni a dolgozók bérét, foglalkozniuk kellett műszaki fejlesztéssel, a
változó piaci feltételekkel stb. Ez most egycsapásra megszűnt, baj továbbá
nem lehet, mert a nagy egység felé gravitálva a felelősségük értelem szerint
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csökken. Már ők is egy nagy budapesti üzem részei, és egy ilyen nagyüzemmel
nem lehet megcsinálni azt, hogy dolgozóinak a jövedelme csökkenjen.

Ilyen és ehhez hasonló esetek kapcsán jönnek elő azok a mélyebb összefüg-
gések, azok a matematikai csodák, amikor a pénzügyminiszter elvtárs tanács-
talan az év végén. Mert az évközi jelentések szerint minden vállalat szigorú
bérpolitikát folytatott, ámde az eleve jóváhagyott 6 százalékos értékkel szem-
ben 9 százalékkal ugrott meg a bérszínvonal.

Miről is van szó? A kis tanácsi vállalatok bérszínvonala általában lényegesen
alacsonyabb volt, mint az őket bekebelező nagyüzemek bérszínvonala. A nagy-
üzemek vezetői rájöttek, hogy a már említett bekebelezéssel két legyet ütnek
egy csapásra. A vidéki kisüzem néhányszáz dolgozójának azonnal emelni tud-
ják úgy a bérét, hogy a két bérszínvonal különbségéből fakadó összeg még
arra is módot ad, hogy az anyagyárnál is jelentős bérfejlesztést hajtsanak
végre. így lehetett elérni, hogy statisztikailag a nagyüzemek bérszínvonala
szigorúan az előírt kereteken belül maradt akkor is, amikor az összességében
kiáramló bérjellegű juttatás jelentősen növekedett.

Az általam említett felelősségáthárítási tételnek az alkalmazása további két
komoly hátránnyal járt. Egyrészt az anyagyár részére lehetővé tette az orszá-
gos munkaerőhelyzetből fakadó konzekvenciák levonásának halasztását. Átme-
netileg levegőhöz, pontosabban munkaerőhöz jutott, amellyel konzerválhatta
elavult termékeit és gyártási technológiáit. A vidéki ipartelepítés így nagyon
sok esetben már rég kiérdemesült gépmatuzsálemek áttelepítésével történt meg,
amelynek eredményeként végső soron nem nőtt a nagyüzem versenyképessége.
Másrészt az illető kisüzemet az ország vérkeringése gyakorlatilag egyszer és
mindenkor elveszítette, mint ama bizonyos háttéripar potenciális bázisát, amely
háttéripar hiányáról oly sok szó esik ha hiánycikkekről, akár gazdálkodásunk
rugalmatlanságáról beszélünk.

Ezeknél a típusú vidéki ipartelepítéseknél sokszor volt még egy emberileg
elfogadhatatlan, ráadásul teljesen hazug magyarázat is. Nevezetesen az, hogy
a magyar vidéknek jók lesznek azok az elavult gépek, úgysem lennének képe-
sek magasabb színvonalon dolgozni. A tényt saját példatáramból tudom meg-
cáfolni. Másodszor vagyok olyan helyzetben, hogy egy bonyolultan működő
technikai apparátust kell létrehozni olyan vidéki területen, ahol ilyen még
nem funkcionált. Először 1964-ben, az egyetem elvégzése után a Nyírségben
kaptam ilyen feladatot. Másodszor most Martfűn. A saját bőrömön éreztem,
hogy a különböző környező mezőgazdasági üzemekből összeverbuvált dolgozó-
állomány műszaki felkészültségében, szaktudásában micsoda óriási különbség
van. Ne feledkezzünk meg róla, hogy ez a 15 év a mezőgazdaság műszaki
eszközökkel való ellátottságában gyökeres változást hozott. 15 évvel ezelőtt
a Nyírségben a mezőről bekerült embereket műszaki alapfogalmakra kellett
tanítani, Martfűn ezeket az alapfogalmakat készen hozták magukkal.

Nagyon-nagyon nem szabad lebecsülni azt az erőt, ami az emberek techno-
lógiai tudásában, szakértelmében rejlik. Sőt, egy kicsit a mindennapi élettel
kapcsolatban valahol itt kell keresni a boldogság forrását is. Az egyik leg-
jelentősebb vezetői feladat, hogy erre a meglévő szaktudásra oly mértékben
támaszkodjunk, amennyire csak egyáltalán lehetséges. Nagyon sok esetben
felesleges például olyan mélységű csőelrendezési, csővezetési dokumentációt
elkészíteni, amely számtalan tervezői szintű egyeztetést, részletrajzok tömegét
és stb-t igényli. Ráadásul ezekről a csőelrendezési dokumentációkról a gyakor-
lati élet rendre bebizonyítja hogy vajmi kevésbé haszna vehetők. Adott esetben
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sokkal járhatóbb út, ha részletesen kimunkált technológiai folyamatábra alap-
ján a szerelésben részt vevőkre bízzuk, hogy elvi irányítás mellett a csőveze-
tékek nyomvonalát ők alakítsák ki, és utóbb ezt rögzítjük dokumentáció for-
májában. Ebben az esetben a csőszerelő hegesztők egy kicsit alkotótársnak
érzik magukat, és hosszú évek tapasztalata alapján állítható, hogy együttmű-
ködésükre, minőségi munkájukra sokkal inkább lehetne számítani.

Oldalakon keresztül lehetne sorolni a példákat, amelyek mélyén mindig
egy dolog rejtőzik. A vezető utasításaiban lehetőleg csak kereteket szabjon
meg, olyan kereteket, amelyek garanciát adnak arra, hogy az általuk megha-
tározott módon végzett cselekvés egybeesik a vezető által kívánt nagyobb
céllal. Ezeken a kereteken belül is bízzunk annyit az emberek szakértelmére,
amennyire ezt az adott terület műszaki és egyéb paraméterei lehetővé teszik.

Humanitás, demokrácia, felelősség és boldogság — elméletileg elkülöníthető
fogalmak, a mindennapi cselekvés folyamatában azonban lényegében együtt-
élnek és együtt jelentkeznek. A róluk való meditálás — a fogalmak tisztázása
— még ilyen formában is, csupán néhány vonatkozását érintve, épp azért fon-
tos, hogy adott pillanatban összefüggéseik tiszta értelmében cselekedhessünk.

A meditáció — de mindenféle elmélkedés ugyanis csak annyit ér, amennyit
a gyakorlat konyhájában hasznosítani tud belőle az ember — műszaki, nem
műszaki egyaránt.

ERDÉLYI SÁNDOR

Először a minőség, csak azután
a mennyiség
Beszédünkben, írásainkban, gyakorlatunkban is rendkívül mélyen él a meny-
nyiségi szemlélet. Minden kérdésünk arra irányul; hány mázsa búza terem, hány
liter tejet fejünk egy tehéntől, hány hízót adunk le stb. Az új szemléletű gazdál-
kodásban ezek a fogalmak válnak teljesen fölöslegessé, és a helyükbe újaknak
kell lépniök, s azoknak kell elsőbbséget biztosítaniunk. Már nemcsak össze-
adunk, meg kell tanulni mindent úgy mérni, hogy mennyibe kerül egy liter tej
előállítása, egy kilogramm sertéshús előállítása, mennyi új értéket terem egy
hektár föld vagy egy aranykorona, meg kell pontosan határozni az élő munka
hatékonyságát, egy állományi dolgozóra vetítve mennyi új értéket állítunk elő,
s ebből az új értékből mennyi a nettósított nyereség. Az egyszerű számtani mű-
veletek helyett a viszonyítás összetettebb módszerét kell alkalmaznunk.

Ehhez azonban az is szükségeltetik, hogy állandóan vizsgáljuk, hogy a lekö-
tött eszközök milyen hatékonyak (eszköz-arányos szemlélet), vagy ami az egyik
legfontosabb mutató, hogy minden befektetett száz forint a termelési folyamat
végén hogyan jelenik meg, hány százalékos többlettel vagy netán mínusszal. A
jó gazda módjára kell tehát meghányni-vetni dolgainkat. Sajnálatos módon gaz-
daságaink zöme, vezetőink nagy többsége ezeket a számokat egyszerűen nem
vagy alig ismeri. A mennyiségi szemlélet háttérbe szorította, sőt teljesen elnyom-
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ta a hatékonyságot jelző mutatókat. Hogy ez így alakulhatott, ebben hibásak a
kérdések feltevői is, mert ha kérdeznek bennünket, visszatér mindig az a kérdés,
hány liter, hány mázsa stb. Egyszerűen: alig találkozunk minőséget és hatékony-
ságot jelző kimutatásokkal. Felsőbb szerveink, vagy a területi szövetség is csak
mennyiségi mutatókat bocsát a rendelkezésünkre. Nincsenek kidolgozva a minő-
séget jelző mutatók. Arról nem is beszélve, hogy nem ismerjük a minőségi mu-
tatók szerint a szövetkezetek helyét, egymáshoz, megyén belül és országos viszo-
nyításban sem. Pedig épp, az alaposabb önismeret érdekében igen szükséges
lenne az efféle megméretés. Némiképp ezzel függ össze, — a helyes értékelés-
sel — az a meghonosodott igen rossz gyakorlat, amit, úgy gondolom, minden-
képpen bírálni kell, amelynek lényege: hogy a gyenge és a kedvezőtlen adottságú
termelőszövetkezeteket együtt emlegetjük. Ez ellen régóta berzenkedem, hisz
két, egymástól merőben eltérő fogalomról van szó. Mást takar az, hogy rossz
és teljesen mást az, hogy gyenge adottságú. Ugyanis nem minden rossz termelő-
szövetkezet gyenge vagy rossz termőhelyi adottságú. Nem egyszerű játék ez a
szavakkal és korántsem holmi filozofálás. Sajnálatos módon sok gazdaságnak ér-
dekében áll, hogy tudatosan összekavarja a kettőt. Véleményem szerint más-
képp és nevén kell nevezni a rosszul vezetett, rosszul irányított, rosszul gazdál-
kodó és rossz mutatókkal rendelkező gazdaságokat, és külön kell kezelni azokat,
akik a termelőhelyi adottságok tekintetében valóban rosszak. Szerencsére az
utóbbi egyáltalán nem jelenti azt, hogy gazdaságilag is rosszak ezek a szövet-
kezetek. (Lásd: Besenyszög, Tiszaörs, Nagyiván.) Ezek a szövetkezetek a megye
legrosszabb adottságú szövetkezetei, és mégis jó szövetkezetek. A fogalmak tisz-
tázásának olyan időszerű igénye ez, ami elősegítheti, hogy tisztábban lássunk.
Biztosabban járhassunk el a minőség segítésében.

Apropó: minőség. A fokozott eredményességre való törekvés áll a hátterében
szövetkezeteink azon mennyiségi fejlődésének is, melynek fő formája az egye-
sülés volt. Ez a folyamat — néhány konkrét esettől eltekintve — igencsak befe-
jeződött. Naiv dolog volna azonban azt hinni, hogy a fejlődés csak mennyiségi
úton és csak egyesülés folytán volna lehetséges. Ez a mennyiségi fejlődés egyéb-
ként is véges. Nem lehet azt hinni, hogy egy határon túl a szövetkezet területé-
nek duplázása egyesülésekkel újra — ismétlem, néhány kivételtől eltekintve —
a jövő útját jelenti.

A szövetkezetek nagyságrendje 4—10 ezer hektár között hosszú távra kiala-
kultnak tekinthető, ezek alkalmasak a magasszintű szellemi energiák és a tech-
nika befogadására. Sőt egy határon túl önmaga tagadásába csap át a területi
növekedés. A gazdaság parttalanná válik, irányíthatatlanná és jó néhány funk-
cióját — ami a szövetkezet jellegéből fakad — nem, vagy alig tudja megvalósí-
tani. Felvetődik tehát a hogyan tovább kérdése, mivel a szövetkezetben — sem-
mint mozgalomban, semmint gazdasági egységben — nincs megállás, az élet
törvénye ez.

Ügy tűnik, a jövő az együttműködésé, melynek rendkívül sok és gazdagító
csírája, tapasztalata van már. Még az sem baj, sőt természetes, hogy néhány
negatív tapasztalat is rendelkezésünkre áll. Az együttműködés gondolatának
csírái már önmagában a szövetkezetben megvannak, hisz a szövetkezet termé-
szete szerint maga is egy együttműködés. Sajnálatos, tapasztalataim szerint
megyénkben alacsony az együttműködési készség. Talán a rendszerekbe való
belépés kivétel. Pedig nagy előnyére válnék megyénk mezőgazdaságának, ha ez
az együttműködési készség növekednék, izmosodnék.

Nem célom kifejteni az egyesülések rendkívül széles körét és lehetőségét,
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csupán megemlítem, hogy a szomszédos gazdaságok legegyszerűbb együttmű-
ködése, kézfogása és egymás segítése is már nagyon hasznos lehet. Ahhoz, hogy
ez a fejlődést segítő forma kiteljesedhessék, mielőbb szükséges a termelési táj-
körzetre vonatkozó megyei elképzeléseket megtölteni realitásokkal és gyakorlat-
tal egyaránt. Politikai és gazdasági vezetők feltétlenül kell hogy felismerjék
az együttműködésben rejlő erőt és a folyamat törvényszerűségét.

A szövetkezetek — jól tudjuk — csak alapvonásaikban hasonlítanak egymás-
hoz. Mindegyik szövetkezet eltérő sajátosságú, vezetésének felfogása sajátos, s
egymástól elütő. Ebből fakad az irányításukban és befolyásolásukban alkalmaz-
ható módszer különbsége is. Sőt ebből származik gyakran a nagyfokú differen-
ciálódás is.

Irányításunk, ellenőrzésünk, főleg az utóbbi — ahogy én látom — nincs eléggé
tekintettel erre a rendkívül színes és sokrétű, bonyolult valóságra, így ellenőrzé-
sünk eléggé általános, egysíkú, fekete-fehér alapon mozgó. Néhány praktikus,
könnyen ellenőrizhető kérdés minden ellenőrzésben jelen van, de az eredmé-
nyek és a hibák mélyebb feltárása, az késik, vagy egyáltalán elmarad. Ezzel
függ össze, hogy valamennyi ellenőrzés megreked néhány általános, és sajnála-
tos módon többnyire azonos kérdés vizsgálatánál. Gondolom összefüggésben áll
ez a már említett minőséget nem kellően számba vevő mennyiségi szemlélettel.

A gazdaságosság fogalmának előtérbe kerülése, mennyiségi fejlődésünk, ter-
mésátlagaink színvonala felveti, hogy új irányokban keressük a kiutat. Ez min-
den bizonnyal — különösen a jó szövetkezeteknél — nem a termésátlag fokozá-
sában vagy a termelésbe bevont ipari eredetű anyagok növekedésében kere-
sendő. Ügy vélem, ezek helyébe a termelési folyamatok meghosszabbítása fog
lépni, amikor is a gazdaságok által előállított termények és termékek nem nyers-
anyag formájában, hanem félkész vagy kész termék formájában hagyják el az
üzemet.

Ez a gondolat elvisz egy manapság a magyar mezőgazdaság iparosodását
eléggé egyoldalúan értelmező felfogáshoz. Egyesek ugyanis csak azt az utat te-
kintik járhatónak, amikor a mezőgazdaságba kívülről viszünk be ipari termé-
keket, és ennek felhalmozódása vagy felhasználása vezet a mezőgazdaság ipa-
rosodásához. Kétségtelen, hogy ez az egyik és igen fontos útja a mezőgazdaság
iparosodásának. De van egy úgynevezett belső, belülről vagy ha úgy tetszik
alulról, önerőből fakadó iparosodási folyamat is, ami ha lassan is, de végbe
megy. Arra gondolok, amikor a saját termékeinket nem a földről naturáliaként,
vagy sokszor félkész állapotban adjuk el, hanem rajta bizonyos további mun-
kálatokat végzünk. (Tisztítás, tárolás, előfeldolgozás, hántolás, sőt készáruvá
való feldolgozás stb.)

Mindez egy úgynevezett belső iparosodást jelent. Természetesen ehhez is
szükséges egy bizonyos ipari eredetű anyag további bevitele a mezőgazdaságba.
Itt azonban a termékek magasabb szinten, nem egyszer élelmiszer formájában
jelennek már meg, úgymond iparosodottan, s nagyobb értékben, mint amilyen
mértékben iparból származó, s eredő anyagot felhasználtunk. Sajnálatos, hogy
erre a felismerésre kissé későn jutottunk, a rákóczifalvi Rákóczi Tsz-ben is, és
most gazdaságilag egy nehezebb helyzetben kell ezt a folyamatot véghezvin-
nünk. A felismerés azonban már önmagában is eredmény, s bizonyára újabb
eredményekhez vezet — a minőségi termelés prosperitását szolgálja a mező-
gazdaságban is.

BERECZKI LÁSZLÓ
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Á közgyűlés „védelmében"
Féltem a szövetkezeti demokráciát, pontosabban aggódom a termelőszövetkezeti
mozgalmon belül a szövetkezeti jelleg olykor tapasztalható elhalványolódása
miatt. Ami abban is megnyilvánulhat, hogy például egy szövetkezet életében
hogyan tölti be hivatását vagy egyáltalán betölti-e legmagasabb fórumunk, a
közgyűlés. Mindannyian tudjuk, itt a kisújszállási Tisza H-ben is, hogy a ter-
melőszövetkezet olyan tulajdonságáról van szó, amely nemcsak létéhez tarto-
zik szorosan hozzá, közösségi természetének elidegeníthetetlen része, hanem
amely egyben meg is különbözteti más termelő üzemektől, vállalati szervezetek-
től. Hogy még közelebb kerüljek a témához: azokat a fórumokat féltem — tar-
talmi oldalról közelítve hozzájuk —, amelyek hivatva vannak éltetni és szol-
gálni a szövetkezeti demokráciát, amelyek a közös gondolkodás és elhatározások
izgalmas, véleményeket ütköztető, feszültségeket kisülető színterei.

Jól ismerjük, hogy amióta az első szövetkezetek megalakultak, azóta a köz-
gyűlés volt az a hely, amelyen mint a legdemokratikusabb fórumon, a közösség
minden tagja részt vehetett, s így közvetlenül hallathatta hangját a közös gaz-
daság valamennyi ügyében. A közgyűlés az idők során a tagok tudatában mély-
ségesen beleivódott, és a tagság ragaszkodik is ehhez a lehetőséghez. Csakhogy
időközben történt egy s más, ami a részvételnek az eredményességét kedvezőt-
lenül érinti. Például növekedtek területben a szövetkezetek, s a taglétszámuk is
alaposan megnőtt, így azután — a nagy számok törvényében — bizony csök-
kent az említett közvetlen beleszólás esélye, bár elvileg egyáltalán nem zárult
ki. De van ennél egy nyomósabb oka is annak, hogy érzésem szerint, a közgyű-
lés sokat vesztett demokratikus tartalmából, illetve jelentőségéből. A rendelke-
zések értelmében ugyanis mind a terveket, mind az év végi zárszámadást egy-
aránt meg kell vitatni, megbeszélni, szinte valamennyi fórumon. így terítékre
kerül vezetőségi ülésen, munkahelyi értekezleten, küldöttgyűlésen, és majd
csak ezt követően bocsáthatók a közgyűlés elé. S ha ehhez még hozzávesszük,
hogy végigjárják a megfelelő politikai fórumokat is — párt vb, pártbizottsági
ülés — akkor végül is előáll az a sokszor lehangoló helyzet, hogy az utolsó
állomáson, épp a közgyűlésen a már többször megvitatott téma egyáltalán nem
vált ki élénkséget a résztvevők körében, a dinamikus közvéleményt alakító köz-
gyűlés egyszerűen formális, olykor reprezentációs találkozóvá üresedik, mon-
danom sem kell, hogy ily módon csorbát szenved mind a szövetkezeti demok-
rácia, mind a szövetkezeti jelleg.

Pedig tapasztalataim szerint ma sem kisebb a közéleti érdeklődés a közösség
tagjaiban, mint régebben. A jövő iránti felelősség még talán fokozottabban is
él bennük, ezért azután úgy érzem, a hiba a közösen gondolkodás kialakult
mechanizmusában rejlik, ugyanannak a témának a sematikus többszöri ismét-
lésében kell keresnünk a közgyűlésen tapasztalható, felvetett témák iránti ér-
zéketlenségnek az okát. A dolgok ismételgetésével akaratunk ellenére a szövet-
kezeti demokrácia belső tartalmát öljük meg. Nem arról van tehát szó, hogy az
említett fórumokra nem volna szükség, hisz azok jól fogják át a szövetkezeti
társadalom minden rétegét, ezekre a csatornákra feltétlenül szükség van. De
okosabban kell differenciálnunk, különbséget tennünk a mit mikor és hol vitas-
sunk meg kérdéseiben. Ugyanaz a téma is kaphat más-más megvilágítást, ha
sajátos igénnyel közeledünk hozzá minden egyes fórumon. S akkor a munka-
helyi értekezletek és a közgyűlés pl. tartalmilag nem mosódnak össze. Főként
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akkor nem, ha nem egyszerűen a sokszor fárasztó, csak főbb tervszámokban
megadott terveket és számadásokat járatjuk körbe. A közgyűlés egyébként sem
az a fórum, amelyen a résztvevőknek már csak a befejezett tényekre kell egy-
szerűen igent mondaniok egy általános kézfelnyújtással vagy fejbólintással. A
megfelelő előkészületi folyamat után is, miután több szempontból is megvizs-
gáltatott a téma, még mindig meg kell maradnia a közgyűlésen a választás esé-
lyének, ha nem is mindenben, de mindenképpen néhány jelentős kérdésben.
Akkor bizonyára nem fullad unalomba a szövetkezet legmagasabb fóruma, jól-
eső feszültség, az élő valóság levegője tölti meg. S egyáltalán nem lesz kár, hogy
kevésbé ünnepélyes, s inkább munka jellege domborodik ki.

Ügy kezdtem, hogy féltem a szövetkezeti demokráciát, de azt hiszem, most
már egyértelmű, hogy csak átmeneti veszélyről, a megszokás, az ismétlődés
szülte veszélyekről van szó. A mindent mindenütt mindenkor megbeszélünk el-
laposító sematizmusról, amely, sajnos végeredményében gondolatilag inkább le-
fegyverez, üres szalmacséplésbe csap át, semmint közös cselekvésre ösztönöz.
Épp ezért igen fontos, hogy úgy komponáljuk meg a szövetkezet életén belül
az egyes fórumok tevékenységét, hogy azok valóban építő kövei lehessenek a
szövetkezeti demokráciának, amelynek továbbra is egyik kiemelkedő fóruma,
maga a közgyűlés.

BOZÖ IMRE

Fiatal értelmiségiek közérzete
A hatvanas évek elején felgyorsuló társadalmi fejlődés szükségletként vetette
fel — a gazdasági folyamatok újszerű elemzése mellett — a társadalmi struk-
túra, ezen belül az egyes osztályok, rétegek fogalmának, helyzetének, szerepé-
nek tisztázását. így került előtérbe és azóta is napirenden van — és most mÜr
valóságos súlyának megfelelően — az értelmiség társadalmi szerepének vizs-
gálata.

Az értelmiségen belül sajátos problémavilágú csoportot képeznek az 1970
után végzett fiatal diplomások. Egyrészt, mert ők már a fejlett szocializmus
építésének időszakában értek felnőtté, és dinamikusan változó korunk köve-
telményeinek megfelelő modern tudásanyagot sajátítottak el; másrészt bennük
lobog az ifjúságra jellemző lelkesedés, energia, s az ebből eredő „bocsánatos"
türelmetlenség is hajtja őket. A többségükben meglévő felelősségérzet és tett-
rekészség esetenként — ellentmondásokkal találkozva — nem tud megfelelően
kibontakozni, s ez átmeneti feszültségeket eredményezhet.

Napjainkra megtörtént az értelmiség fogalmának, helyzetének, szerepének
tisztázása, és mind inkább előtérbe kerül az életmód vizsgálata is. Társadal-
munk további fejlődésének elengedhetetlen feltétele — munkásosztály szám-
arányának és vezető szerepének növelése mellett — a magasabbrendű minőségi
tulajdonságokkal rendelkező, elkötelezett, korszerű, cselekedni tudó és akaró
értelmiség nevelése. Ez a folyamat természetesen csak az életmód szocialista
elemeinek megerősödésével, illetve általánossá válásával együtt, attól elvá-
laszthatatlanul mehet végbe.

A szocialista életmód kérdéseinek fokozott előtérbe kerülése abból a szük-
ségletként jelentkező új követelményből is ered, hogy a fejlett szocializmus
építésének megváltozott, bonyolultabbá vált feltételei mindannyiunktól na-
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gyobb felelősséget, komolyabb helytállást követelnek; azt, hogy felkészüljünk
a változásokra történő gyorsabb, rugalmasabb, ezáltal hatékonyabb reagálásra.

A szocialista életmód összetevőinek értelmezése körüli alkotó viták persze
még korántsem zárultak le. A társadalom-tudományi kutatás fontos feladata
lesz egységesíteni az álláspontokat. Az azonban egyértelmű, hogy az életmód
nem lehet azonos pusztán az életszínvonallal vagy a jóléttel, az anyagiakkal,
több és minőségileg más ezeknél. Az életmód az ember társadalmi tevékeny-
ségének kerete, megvalósulási lehetősége, amely átfogja az egész tudatos létet.
Alapvető összetevői közül leglényegesebbek: a munka, a meggyőződés, az el-
kötelezettség, a társas kapcsolatok, családi, közösségi viszonyok, a kulturáltság,
a művelődési igények, szokások, az intelligencia, valamint a tárgyi környezet,
a szociális helyzet. Az életmódot az ember gondolkodása és a munkához, vala-
mint embertársaihoz fűződő viszonya határozza meg. Elemei közül az egyén
számára a munka és a társas kapcsolatok a legfontosabbak, mint az ember
alkotó és szociális önmegvalósításának alapvető lehetőségei.

Ebben az írásban most csak az emberi kapcsolatok néhány kérdésének érin-
tésére vállalkozom, korántsem a teljesség igényével.

Szolnok dinamikusan fejlődő megyeszékhely. Lakóinak száma 77 ezer. Az
aktív keresők közel 30 százaléka szellemi foglalkozású, értelmiségi, ill. admi-
nisztratív szakalkalmazott. Ez a magasnak tűnő arány jóval kisebbre szűkül,
ha csak a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket tekintjük. Közülük is mind-
össze 600 a harminc éves vagy annál fiatalabb diplomások száma. A népesség-
hez viszonyítva ez elenyésző, de a fiatal értelmiségiek szerepét, valamint az
általuk betöltött munkakörök fontosságát tekintve hatásuk számottevő, s indo-
kolja, hogy fokozott figyelemmel kísérjük helyzetük, tevékenységük, egyéni
életvitelük alakulását.

A vizsgálódásaim során készített interjúknál arra voltam kíváncsi, hogy ho-
gyan vélekednek a fiatal szolnoki értelmiségiek az önmegvalósítás néhány
lehetőségéről, mindenekelőtt a társas kapcsolatokról, a családról, a barátságról
és a munkahelyi közösségről.

A személyes emberi kapcsolatok alakulása, a fiatal diplomások közérzetének
egyfajta jelzésén túl, választ ad arra a kérdésre is, hogy mennyire nyitott,
illetve zárt ez a sajátos társadalmi csoport. A nyitottság kérdését több oldalról
közelíthetjük meg: egyrészt az értelmiség mennyire nyitott az alapvető társa-
dalmi osztályok, a munkások és a mezőgazdasági dolgozók irányában; más-
részt a fiatal diplomások az értelmiség mely csoportjával tartanak kapcsolatot,
illetve hogyan alakul a különböző végzettségűek és foglalkozásúak viszonya.

A személyes kapcsolatok rendszerének feltérképezését a családon belül kell
kezdenünk, majd a mindennapi társaságon, a baráti körön és a munkahelyi
kollektíván folytatva jutunk el a társas-, illetve társadalmi életig.

A család a történelmi korral, az adott társadalom életével együtt változó intéz-
mény. Létét, jövőjét, szükségességét sokan megkérdőjelezik, szerepe azonban
az emberek életében meghatározó. Ebben a mikroközösségben és sajátos kör-
nyezetben formálódik alapvetően az ember. Itt éli át legintenzívebben a min-
dennapi élet konfliktusait, örömeit. A család így a társadalmi közérzet egyik
lényeges formálója is.

A fiatal szolnoki értelmiségiek 70 százaléka házas, többségük gyermekes
családban él. Az egyedülállók zöme a pedagógusok, ezen belül is a nők között
található. Alacsony az elváltak száma, mindössze 3 százaléka. Náluk más terü-
leten is érezhető egyfajta elégedetlenség és helykeresés. A fiatal diplomások
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6 százaléka él csonkán, illetve a korábbi házasságból származó gyermeket is
nevelő családban. A házassági-családi kép — más társadalmi csoportokhoz, vagy
az országos helyzethez viszonyítva — megnyugtató. A családalapítás arányai
a fiatalok biztonságérzetét is jelzik, annak ellenére, hogy többségük a házas-
ságkötéskor még nem rendelkezik lakással és kel.ő jövedelemmel. Néhány eset-
ben azonban a családalapítást az anyagiak vagy a szülők motiválják. A házas-
ságok nagyobb része az egyetemi, főiskolai évek alatt jön létre. A munkába állást
követő első öt évben kevés az új környezetből választott társsal kötött házas-
ság. Az egyedülállók zöme később, harmincéves kora után alapít családot,
miután az egzisztenciális biztonságot már megteremtette. A nőknél azonban még
mindig általános jelenség, hogy harminc után már jóval kisebb arányban men-
nek férjhez, mint korábban.

A családnagyság is kedvezően alakul. A fiatal diplomás házasok 54 százalé-
kának két gyermeke van. A kettőnél több gyermeket nevelők aránya 3 száza-
lék, az egygyermekeseké pedig 27 százalék. Gyermektelen 16 százalék, ami a
lakáshiánnyal is kapcsolatba hozható. Az elváltak 90 százaléka ismételten házas-
ságot kötött és gyermeket nevel. A fiatal diplomások között igen alacsony a
sokgyermekesek száma, ugyanakkor nő a kétgyermekesek aránya, amit tagad-
hatatlanul elősegítenek a szociálpolitikai juttatások is. örvendetes viszont, hogy
a korábbi évekhez képest ma már a fiatal diplomások több mint 80 százaléka
vállalja a gyermeknevelést.

A család funkcióinak értelmezése rendkívül heterogén. A megkérdezettek
88 százaléka az utódok létrehozását és felnevelését tartja a család elsődleges
feladatának. Többségük emellett más funkciókat is fontosnak érez, pl. a ki-
egyensúlyozott nemi élet 56 százalék; védelem, segítés 41 százalék; érzelmi
gazdagodás, személyiségforma 32 százalék; gazdasági közösség 28 százalék;
megoldás a magány elkerülésére 12 százalék. Összességében a család létjogo-
sultságát a fiatalok zöme a gyermekneveléssel és a harmonikus nemi élettel
kapcsolatos funkciók ellátásával indokolja.

A fiatal diplomások többségének társasága a szülőkből, testvérekből, s rész-
ben a barátokból, munkatársakból áll. A barátok legtöbb esetben azonosak a
munkatársakkal. Az egyetemi évek alatt született baráti kapcsolatok idővel
elhalványulnak, alkalomszerűvé válnak, öt év múlva már csak az azonos mun-
kahelyre kerültek egy része ápolja régi kapcsolatait. Az sem ritka azonban,
hogy a közös munkahelyen éppen az egy intézményben, évfolyamon végzettek
viszonya mérgesedik el legjobban. A motiváló ok általában a szakmai, érvé-
nyesülési féltékenység vagy az anyagiak. A megkérdezettek 80 százaléka az
ember lényegéhez tartozónak, legfőbb szükségletének tartja a másik embert,
így a barátot is. 57 százalékuk fontosnak érzi, hogy családjától, rokonságától,
de sokszor még a munkahelyétől is független baráti kapcsolata is legyen. Közel
egyötödük tagadja, hogy létezik őszinte, érdekmentes barátság. A megkérde-
zettek fele elképzelhetőnek tartja ezt, de még nem találkozott vele. 38 százalék
szerint létezik, mert „ez az egyetlen olyan kapcsolat, amely nem válhat kény-
szerré, amelyben feltétel nélkül bízhatok, s amely az egyetlen reális tükör szá-
momra". Egyetlen esetben találkoztam olyan válasszal, amelyben a megkérde-
zett házastársát érezte legjobb barátjának és legfőbb szükségletének.

A fiatal értelmiségiek spontán társaságba általában nem járnak. Sok esetben
a legközelebbinek hitt baráti házaspárok is csak előzetes bejelentés után, vagy
meghatározott napokon látogatják egymást, ami önmagában még nem volna
probléma, de az esetek többségében ez az udvariasság erőltetett, formális kap-
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csőlátót takar. A társasházban lakók szomszédaik előtt élnek, mégis csupán
15 százalékuk társaságát alkotják szomszédok. Ez az egy házban vagy azonos
emeleten lakók véletlenszerű összekerüléséből is következik, jelzi a réteg zárt-
ságát, és megnyilvánul benne az értelmiség erősödő dezurbanizációs igénye is.
(Sokuk zöldövezetben, kertes házban szeretne élni, s oda is költözik, mihelyt
anyagi helyzete megengedi.)

A megkérdezettek alig több mint egyharmada elégedett csupán emberi kör-
nyezetével, a családdal, barátaival, munkatársaival. A munkahelyi légkört a
fiatal diplomások fele feszültnek, 15 százaléka egészségtelennek 9 százaiét a
torzítónak tartja, s csak 30 százaléka ítéli megfelelőnek, nyugodtnak, kibon-
takozásra alkalmasnak. Négy százalék nem érzi fontosnak senkivel a rendsze-
res kontaktust, nem érdekli a munkahelyi légkör, ún. „önvédelemből" elzár-
kózik szinte minden közösségi hatás elől.

Ügy tűnik, a fiatal diplomások egy részénél szaporodóban vannak az olyan
felszínes látszatkapcsolatok, amelyek az azonos társadalmi, egzisztenciális hely-
zetre épülnek (pl. közös kocsi-márka, fodrász, vagy együtt tett nyugat-európai
turistaút stb.). Egyesek pedig kizárólagosan „fölfelé", a magasabb beosztásúak-
kal barátkoznak, s kapcsolatuk a pozícióhoz, nem az emberhez kötődik. Eseten-
ként az is tapasztalható, hogy a pénzszerző „hajtással" elfoglaltak emberi kap-
csolatai elsivárodtak. Nem érnek rá ápolni őket, vagy eljutva egyfajta eg-
zisztenciális szintre, régebbi hasonló sorsú barátaikat, munkatársaikat, szom-
szédaikat önmagukhoz társadalmi helyzetben és rangban méltatlannak kezdik
érezni, s elsorvasztják a számukra ekkor már kellemetlennek tűnő kapcsolatot.

Hogyan alakulnak a fiatal diplomások kapcsolatai más társadalmi csopor-
tokkal, milyen a viszonyuk a különböző foglalkozású, iskolai végzettségű és
helyzetű emberekkel? A vizsgálat során egyértelművé vált, hogy a fiatal értel-
miségiek nyitottsága más társadalmi csoportok iránt korántsem az egyén elha-
tározásán vagy szemléletén múlik. Még mindig jelentős szerepet játszik ebben
az öröklött réteg-presztizs, valamint a lassan változó etikai normák is. A meg-
kérdezett fiatal szolnoki diplomások között például nincs olyan, akinek fizikai
dolgozó lenne a házastársa. Ez abból is adódik, hogy a házasságok többsége az
egyetemi évek alatt illetve kizárólagosan a munkahelyről választott hasonló
szituáltságú partnerrel kötődnek. Meglepően magas ezen belül is az azonos szak-
képzettségű és foglalkozású — különösen az orvos-orvos, a jogász-jogász és a
pedagógus-pedagógus — házaspárok száma.

A baráti kör összetétele is azt mutatja, hogy a fiatal városi értelmiségiek
társadalmi érintkezési köre igen szűk. A megkérdezettek 90 százalékának ba-
rátai között nincs fizikai dolgozó. Az 1970 után végzettek közül kevesebben
tartanak mélyebb indíttatású, szorosabb kapcsolatot munkással vagy mező-
gazdasági dolgozóval, mint az idősebbek. Ez azzal is magyarázható, hogy a
fiatal, többnyire pályakezdő diplomások zöme munkatársai egy részével alakít
ki baráti viszonyt, vagy közvetlen szomszédaival áll ha nem is mindig baráti,
de egymást kölcsönösen segítő mindennapos kapcsolatban.

Itt is érvényesül azonban a polarizálódás: a társasházban élők 80 százaléka
elsősorban a hasonló műveltségű, anyagi helyzetű értelmiségi szomszédaival
tart kapcsolatot.

A fizikai dolgozókkal szoros barátságban álló értelmiségiek aránya — az or-
szágos mintavétel szerint is — igen alacsony, csak minden tizedik diplomásnak
van ipari, illetve mezőgazdasági munkás barátja.

A fiatal diplomások belső réteg-nyitottsága sem kielégítő. Kapcsolataikban
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a megkérdezettek 30 százaléka nem lép túl a vele azonos képzettségűek és fog-
lalkozásúak körén. Ha ehhez a már önmagában is számottevő arányhoz hozzá
vesszük azt a 19 százalékot, akiknek nincsenek barátaik illetve akiknek kap-
csolatai esetlegesek, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a fiatal városi értelmiség
meglehetős bezárkózottságban él, legszűkebb családi és szakmai körében. A
társas kapcsolatokban lényegesebb oldódás, más társadalmi csoportok felé tör-
ténő fokozottabb nyitódás csak rendkívül kis mértékben tapasztalható.

A munkában történő helytállás és a munkahelyi élet élesen elválik a magán-
élettől. A munkában és a közéletben kialakult pozitív értelmiségi magatartás
még nem honosodott meg az egyéni életvitel más területein. Ez azért is elgon-
dolkoztató, mert a mai szocialista értelmiség több mint fele munkás-paraszt
származású (ez az arány 1962-ben még csak 30 százalék volt), mégsem érződik
a „honnan jöttem" ténye a fiatal diplomások társas kapcsolatainak alakulásán.

A társadalmi rétegek nyitottságának mértékét a különböző csoportok közötti
kapcsolatok szélesedése, állandósulása mutatja. Ügy tűnik, hogy a fiatal dip-
lomások magánéleti befelé fordulása sajátos módon újratermelődik, az idő-
sebb, már „beérkezett" értelmiségiek szokásrendje, életvitele — mint egyfajta
minta — áthagyományozódik a fiatalok jelentős részére, természetesen minden-
kire más-más módon és mélységben.

A válaszokból az is egyértelmű, hogy a társas kapcsolatok alakulásában vál-
tozatlanul a művelődési igények és szokások, valamint a jövedelmi viszonyok
a legmeghatározóbbak.

Ez a néhány adat és megállapítás korántsem elegendő tendenciák és követ-
keztetések megfogalmazásához, de néhány továbbgondolásra érdemes kérdést
— úgy vélem — sikerült „előkaparni". Vizsgálódásom néhány tanulsága —
ebben a formában — talán másokat is elgondolkodtat.

LÁSZLÓ GYULA

Kockázat nélkül nem megy
V: Volt-e életében ezt megelőzően Jászberényben?
G.'Soha. Azt se tudtam, merre van.
F:Azt se tudta merre van?
G: Annyit tudtam, hogy valahol az Alföldön és annyit tudtam róla, hogy itt van

Lehel kürtje, azonkívül semmit. Azt se tudtam, hogy itt gyárak vannak.
Egy novemberi napon megszervezték, hogy lekerüljek Jászberénybe terep-
szemlére.

V." Ilyen furfangosán?
G: Meglehetősen furfangosán, mert akkor még nem mondták meg, hogy miért

hoznak le. Az volt az ürügy, hogy technológiai nehézségek vannak, és az új
gyártmány beindításánál problémák, nézze meg egy szakember, hogy mit
lehet csinálni. Akkor jártam végig először a meglehetősen kezdeti állapot-
ban lévő Fémnyomó és Lemezárugyárat. Körülbelül január közepe táján
vetették fel azt, hogy le kellene jönnöm Jászberénybe főmérnöknek. Egy
évig ennek a gyárnak a főmérnöke voltam. Nem lelkesedtem érte, meg-
mondom őszintén, mert 1954-ben vidékre kerülni, az meglehetősen gyarmati
szolgálat volt, mindenféle szempontból. Közlekedés, élelmezés, közellátáí
szempontjából egyaránt nagyon nehéz időszak volt.

Részletek a jászberényi Hűtőgépgyár vezérigazgatójával, Gorjanc Ignáccal készült televíziós
beszélgetésből — 1979. december 26-án —; riporter Vitray Tamás.
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V:Ön családos ember volt már akkor?
G:Igen.
V:Gyerek is volt?
G:Igen. És nem utolsó sorban fokozta a nehézségeket, hogy egy meglehetősen

nehezen induló gyárat kellett mint főmérnöknek átvennem.
V: Ettől függetlenül igent mondott?
G: Kénytelen voltam.
V:Volt lehetősége nemet mondani?
G: Tetszett a feladat is, másrészt pedig úgy tették fel a kérdést, hogy nem

volt illő nemet mondani.
V; Hányan dolgoztak itt akkor?
G: Körülbelül olyan öt-hatszázan.
V:Hát egy egészen kicsike egység volt...
G : . . . egész kicsi.
V:Az ön egysége Csepelen milyen létszámú volt?
G: Három és fél ezres.
V: Hát, szóval magyarul lefele bukdácsolt...
G:Hát majdnem. Rangban feljebb, kötelezettségben szintén — egy önálló

gyárat kellett vezetni — de anyagi szempontból feltételnül rosszabbul jár-
tam. Hisz Csepelen jóval többet kerestem üzemvezetőként, mint itt fő-
mérnökként.

V:De mint mondja, nem illett nemet mondani?
G:Nem illett.
V: Tehát akkor megjöttek, a család is leköltözött?
G:Nem, egyedül jöttem csak.
V:Hát ez gondolom csak fokozta a nehézségeket, külön élni. Mekkora volt

a gyerek?
G: Hároméves.
V: Azért mondom, hogy a gyerek, mert tudom, hogy egy lánya van.
G:Egy lányom van.
V: Három esztendős gyereket hagyott o t t . . . ? Hát ez igencsak olyan, mintha

katonaként vezényelték volna.
G:Hát igen, kicsit olyan „gyarmati" szolgálat volt.
V: önmagával számot vetve mire készült?
G: Maximum öt-hat évre.
V;És aztán fölmentik?
G: Nem. Akkor esetleg kértem volna magam vissza Pestre. Aztán mikor elmúlt

az öt év, akkor gondoltam, na még egy kicsit maradok, aztán most már
sírva kell fakadni, mikor majd az ember itt hagyja ezt a gyárat.

V; Igen, ez most már huszonöt év . . .
G: Nem is jutott eszembe . . . Huszonöt év . . .
G: Az ossz háztartási hűtőgépeknek körülbelül a kétharmad részét gyártjuk

ebben a gyáregységünkben.
V;Ha a világ hűtőgépgyártását vesszük figyelembe, mennyire számít korsze-

rűnek ez az üzem?
G;Hát nehéz összehasonlítani, bár elég sok olyan paraméter létezik, aminek

alapján el lehet dönteni helyét és rangját; véleményünk szerint Európa él-
vonalába tartozik.

V;És hány hűtőszekrényt készítünk és adunk el egy évben?
G: Csak tőkés piacon évente 240 ezer darabot adunk el, érdekességként említ-



hetném meg, hogy a legigényesebb nyugati piacokra is. Anglia, Franciaor-
szág, Német Szövetségi Köztársaság és Svájc a fő vásárló parnereink.

V: Mennyit gyártunk összesen?
G: Ebben az esztendőben összesen 840 ezer darabot gyártunk.
V:Tehát gyakorlatilag ennek ötven százaléka...
G: Ötven százaléka tőkés piacon kerül értékesítésre.
V:És mindegyiken rajta van a Lehel fölirat?
G:Nem mindenhol, tekintettel arra, hogy vannak olyan áruházak vagy eladók,

viszonteladók, akik a saját nevük alatt adják el, bár minden egyes hűtőgé-
pen megtalálható a hűtőgépgyári adattábla. Tehát nem naturális áruként
megy ki, hanem Lehel típusként.

V: Amikor Ön idekerült, akkor talán az egész gyár nem volt ekkora, mint ez
a csarnok?

G:Hát igen, ebbe a csarnokba talán az egész belefért volna.
G: Tulajdonképpen már 1956 nyarán prototípus gépeink voltak. Perspektivikus

célnak kitűztük magunk elé, hogy évi 20 ezer darab háztartási hűtőgépet
fogunk csinálni, ma félmilliót gyártunk — és kevés.

V:Én azt gondoltam — persze lehet, hogy nem így volt, de majd ön meg-
erősít, vagy megcáfol, — hogy ebben elég jelentős kockázat is volt.

G: Nagyon nagy kockázat volt benne, hisz előttünk már jónéhány nagy vállalat
belebukott ebbe a problémába. A kezdet kezdetén nálunk is óriási bajok
voltak, különösképpen az automatikákkal és azokkal az elemekkel, amelyek-
nek Magyarországon nem volt szinte semmi gyártási múltja, tradíciója.
Nem mintha magának a háztartási hűtőgépnek lett volna, dehát azért mégis
csak több volt ebből, mint az automatikából és a szabályozó elemekből.

V: Amikor elkezdtek hűtőgépet gyártani, Ön személy szerint milyen kockázatot
vállalt azzal, ha mondjuk becsődöl?

G:Nem is tudom felmérni. Biztos, hogy leváltással járt volna.
V: Azért kérdezem, mert azt mondja, hogy ez 56 előtt kezdődött már, amikor

el tudom képzelni, hogy nem a leváltás volt az utolsó szankció.
G:Hát fegyelmik sora, vagy vizsgálatok sora, de biztos, hogy komoly követ-

kezménye lett volna.
V:És nem töprengett, nem tusakodott?
G:Nem, nem.
V: Miért?
G: Nem vagyok félős ember.
V: Önnek volt valami előképzettsége ebben?
G: Semmi az égvilágon.
V:Ügy tudom, nem ez volt az első kezdeményezés. Hanem az a bizonyos Hel-

ler-Forgó-féle hűtőtorony — jól mondom? Adva volt két mérnök ember,
akik feltaláltak valamit, és tíz évig hurcolászták a találmányukat ide-oda,
nem ismerték el őket. Mi késztette önt arra, hogy ebbe — ami már ma-
gasabb fórumon nem ment át ilyen hosszú ideje — belevágjon?

G: Nagyon érdekes volt. A találmánynak vagyis ennek a hűtési rendszernek
az a lényege, hogy olyan, mint egy nagy autó hűtője, vagyis a hűtővizet
hűti le. Ez az egyszerű és hétköznapi nyelvre lefordított magyarázata. A
régi rendszernél, az erőművek környékén feltétlenül óriási vizek, folyók
vagy tavak voltak, mert hogy óriási volt a vízigényük. Ez a találmány
gyakorlatilag ezt a problémát megszüntette. Közismerten világszerte ma
már a legnagyobb gond a víz, és ez magától értetődővé tette, e találmány

64



létjogosultságát. Egyrészt vízszegény helyeken lehetett erőműveket építeni,
— akár a Szahara kellős közepén is, idézőjelbe téve természetesen, — és
nem utolsó sorban a nukleáris erőműveknél is előtérbe került ez a megol-
dás, hisz az a rádióaktív szennyeződés sem okoz többé problémát, mert zárt
rendszerben történik a hűtővíz keringtetése. Sokáig nehezítette a betörést
a világpiacra az az egyszerű tény, hogy Magyarországon nem volt még
ilyen rendszerrel üzemelő komolyabb hűtőberendezés illetve erőmű. És
a nyugati partnerek joggal és sokszor felvetették, — amikor ez a két mér-
nök járta a világot és előadásokat tartott a berendezésről —, hogy ha ez
ilyen jó, akkor Magyarországon miért nincs? Megmondom őszintén, hogy
talán jó orrunk volt hozzá, megszagoltuk, hogy ebből egy ragyogó profilt
lehet kialakítani. Belelkesedtünk és belevágtunk.

V: Azt tartja a fáma — és most megerősíthet, így volt-e —, hogy az első
ajánlat arra, hogy egyet kísérletképpen megcsinálnának, úgy hangzott el,
hogy Hellernek és Forgónak titokban kell tartania, ki ne szivárogjon, hogy
önök erre vállalkoznak.

G:Hát igen, mert a kísérleti darabokat a saját bőrünkre és a saját felelős-
ségünkre kezdtük el csinálni.. .

V: Engedélyt kellett volna rá kérni?
G:Nem, nem, szóval ennyire nem volt merev és nem volt kötött a gazdasági

rend, csak azért a félsz bennünk volt, hogy vajon ez a hűtőszekrény ilyen
nagy méretben, nagy mennyiségben be fog-e válni?

V:Űgy tudom, hogy az atyaistennek sem akarták tudomásul venni akkoriban,
hogy ez akkora horderejű.

G:Hát, mint minden újnak, magától értetődik, hogy voltak és meggyőződésem,
hogy még ma is vannak ellenlábasai, különösképpen azok, akik nem voltak
részesei a sikernek, és esetleg valami más megoldással próbálták ugyanezt
a problémát megoldani. De hát végeredményben mégiscsak ez a konstrukció
és ez a találmány győzött, és ma már állítom, hogy az energiatermelő
világban mindenki előtt tökéletesen ismert.

^ : ö t évre képzelte el az itt tartózkodást eredetileg. Hogyan alakult a magán-
élete akkoriban? Most a magánéleten nem szükségszerűen a családi életet
értem, hanem azt, hogy itt állt egy fejlődő gyárra l . . .

Z: Abban az időben magánéletről nagyon keveset lehetett beszélni. Gyakorla-
tilag éjjel-nappal bent voltunk a gyárban, a szó szoros értelmében és nem
egyszer fordult elő, hogy bejöttünk hétfőn és pénteken vagy szombaton
jöttünk ki a gyárkapun. Volt egy kis alvási lehetőség is bent a gyárban,
de olyan is előfordult, hogy a helyükről leemelt párnázott ajtókon szundi-
káltunk egy keveset. Hihetetlen nehéz időszak volt, de óriási lelkesedés
és óriási tenniakarás volt az egész gárdában.

V: Gondolom önben is? Nem?
G:Igen.
V:És mi motiválta ezt?
G: Talán az egyéniségem. Rendkívül nyughatatlan típus vagyok, én nem tudok

tétlenül lenni, mindig valamit csinálnom kell, s nem túlzók, ha azt mondom,
hogy ténylegesen nem napi nyolc órát dolgozom. Nem azért, mert rosszul
szervezem a munkámat, hanem annyi mindent csinálok, és annyi minden-
nel foglalkozom, hogy nekem kevés a napi nyolc óra.

V: Nem kötekedni akarok, nehogy félre tessék érteni, csak érdeklődöm, hogy
akkor, amikor ö n ilyen tempóban dolgozott, biztos, hogy mindazok, akik
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az ön környezetében ezt a ritmust átvették, szívesen és lelkesedéssel csi-
nálták?

G:Meggyőződésem. Észrevettem volna. Volt olyan, aki nem tudott lépést tar-
tani, vagy nem akart lépést tartani, hát . . . azok már nincsenek itt.

V:De mindenesetre ebből az következik számomra, hogy ön úgy válogatta a
munkatársait, hogy az ön feltételei mellett kellett...

G: Feltétlenül, viszont azt hiszem, nem árulok el titkot, ez is a vezetéshez
tartozik, hogy az ember olyan munkatársakkal vegye körül magát, akik
megfelelnek annak az elképzelésnek, amit az a vezető vagy vezetés önmaga
elé kitűzött.

V: Tehát mondjuk, — ha nagyon parlagian akarom fogalmazni, vagy nagyon
leegyszerűsítve, — a saját képmására válogatott.

G:Igen...
V:Nem feltétlenül a Munka Törvénykönyve szabja meg...
G: Nem, nem, persze abban az időben még nem is volt Munka Törvénykönyv.
V: Mondjuk, ha lett volna.
G:Az országos átlagnak volt úgy, hogy kétszeresével, háromszorosával telje-

sítettünk többet és ez a két alapprofil, a háztartási hűtőgép és a Heller-
Forgó-féle légkondenzáció illetve körléghűtő egy sor egyéb terméket hozott
még magával kísérőként. Autószifonból és habszifonból ma több mint egy-
millió darabot gyártunk és a világ minden részébe exportálunk.

V:Mit ért ön azon, hogy a világ minden részébe?
G: Nincs a Földnek olyan része, ahová ne szállítanánk igen nagy mennyiséget,

hiszen a termelésünknek gyakorlatilag 70—80 százaléka exportra kerül, és
mind kizárólag tőkés exportra. A 60 literes háztartási kis, víkendházba való
hűtőgéptől a hatalmas nagy kereskedelmi hűtőberendezéseken keresztül,
komplett hűtőházak, több vagonos hűtőházak gyártása tartozik a profilunk-
ba. Közel hétezer ember dolgozik és három és fél milliárdot termel.

F.-Most ez úgy hangzott az ön elbeszélésében, — érthető módon — mintha
az elmúlt huszonöt év egy sima, szép, zökkenőmentes fejlődés, sikersorozat
lett volna. Dehát azért egész biztos voltak nagy nehézségek is.

G: Hát az út az biztos, hogy nem volt rózsaszirmokkal kirakva, itt-ott tüske
is akadt, ami nemcsak a ruhát, hanem néha a bőrünket is megszaggatta . . .

V: Volt-e olyan, amikor úgy érezte, hogy ezt nem tudja tovább csinálni?
G:Hát így kifejezetten nem, de azt, hogy most nagyon nehéz időszakot élünk,

és nagyon nehezen tudunk a problémákon úrrá lenni, olyan érzésem sok-
szor volt.

F:Mi volt ilyen például?
G:Hát ilyen volt a hatvanas évek eleje. Amikor egy sor új termékkel, szerke-

zetváltozást kellett végrehajtanunk. És talán az új mechanizmus bevezetése
előtti időszak, az volt rendkívül nehéz. Maga az új mechanizmus bevezetése
a gazdasági életünkbe felfrissítést hozott, megélénkítette és még a kedvet
is helyretette.

V:És volt-e olyan, amikor ön személy szerint volt kitéve valamiféle egzatú-
rának, támadásnak?

G:Volt. Többször is előfordult, magától értetődik. Egy vezetőt általában
mindig kóstolgatnak.

V:Kik?
G:Hát, jóakarói, rosszakarói...
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V:No jó, de hát ha én önnek mint vezetőnek rosszakarója vagyok, én hiába
kóstolgatom, még a kapuig sem jutok e l . . .

G:Hát el lehet ezt a kóstolgatást, vagy ezt a különböző — hogy is fejezzem
ki magam — támadást nemcsak objektív, hanem szubjektív alapon is kez-
deni. Hogy hallottam, hogy láttam, hogy ő mondta, meg hasonlók.

V: Hát ez csak szóbeszéd talán . . .
G: Igen. Hát azért vagyok még itt, mert csak szóbeszéd. De komoly mértékben

a meg nem értés volt az, ami ilyen szempontból nekem problémát okozott.
Nehéz volt megértetni egyes emberekkel, hogy mit miért akarunk csinálni,
még akkor is, ha látszólag egyet értett vele, mert tudott gondolatban lé-
pést tartani, esetleg csak azért, mert ez a terület és ez a szakma teljesen új
volt neki. A másik, ami szintén közrejátszik és nem lehet figyelmen kívül
hagyni, az, hogy mi jónéhányan nem voltunk idevalósiak. Budapestről jöt-
tünk és hát ugye létezik az úgynevezeett sovinizmus egy-egy ilyen kisvá-
rosban. Az idegent borzasztóan nehezen fogadják be, sőt volt, aki a fe-
jünkhöz vágta, hogy mit akarunk itt, pesti „gyüttmentek", és nehezen
akarták tudomásul venni, hogy ipart, életet és termelést akarunk megva-
lósítani. Olyan emberek hangoztatták ezt zömmel, akiknek fogalma sem
volt arról, hogy itt egyáltalán mi folyik. Olyan kijelentések is elhangzottak,
hogy mit akarnak ezek a pestiek, ez a gyár a jászoké, meg hasonlók. Nem
voltak sokan, de rettentően zavarták és nehezítették a munkát.

l ^ : ö n ellen 1958-ban egy fegyelmi vizsgálatot indítottak. Az összefüggött ezek-
kel az alulról kezdeményezett dolgokkal?

G; Igen. összefüggött.
V:És mi volt a vád?
G: Ugyanezekből tevődött össze. — Nem azt mondom, hogy nem volt egy sor

igazság abban, amit felvetettek — de azok, amelyek anyagi vagy erkölcsi
dolgokra vonatkoztak, azok magától értetődően semmissé váltak. Én azt
hiszem, hogy a legfontosabb abban az időszakban az volt, hogy elhatároz-
tuk — mert nemcsak én kerültem ilyen megtámadott helyzetbe, hanem
a munkatársaim közül még jónéhányan —, hogy nem ezzel foglalkozunk,
hogy most elkezdjük nyalogatni a sebeinket, mint egy kutya, hanem le-
szűrjük a tanulságokat, s azt, amibe a bírálatnak igaza volt, tudomásul
v e t t ü k . . .

V: És mi volt ez, így visszatekintve . . .
G: Hát nehéz most már ezekre visszaemlékezni. Főleg gyártási, gyártástechno-

lógiai dolgok. . .
V:Szóval szakmai kérdések, nem e m b e r i . . .
G:Szakmai, nem emberi. Aztán túltettük magunkat a dolgon, és nekilendül-

tünk a munkának. Az idő bennünket igazolt.
V: Valamilyen szankciója volt ennek a fegyelmi vizsgálatnak?
G:Kaptam egy figyelmeztetést a miniszteremtől, de párt- meg egyéb felelős-

ségrevonás nem történt.
V:Ez volt 1 9 . . .
G: 58-ban.
t ' . 'ön most e pillanatban, 1979-ben az egyik nagy magyarországi ipari biro-

dalomnak a feje. Én nem ironizálva mondom ezt, tetszik tudni. Nagyhata-
lom. Ha szembenéz önmagával — az ember, azt hiszem, akkor a legreáli-
sabb, ha önmagával néz szembe —, hogyan ítéli meg a megtett utat, saját
megtett útját?
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G:Jó érzés, jó érzés, mert ami gyakorlatilag itt teremtődött, ami itt létesült,
amit itt ez a kollektíva alkotott, abban úgy érzem, hogy az én munkám
is benne van, és végeredményben a szemem előtt nőtt fel, gyakorlatilag
majdnem a semmiből.

V:Az ön megítélése szerint — ha valakitől, aki itt dolgozik önnél a gyárban,
azt kérdeznék, hogy hát milyen ember a Gorjanc, mit felelne, — körül-
belül hogyan látják önt?

G: Nagyon nehéz erről beszélni. Remélem, hogy nem mindenki nyilatkozna jól.
Az ember néha a munkája során találkozik olyan feladattal, aminek a meg-
oldásához pillanatnyilag és hirtelen nem tud ötletet adni, akkor kénytelen
ahhoz a módszerhez folyamodni, mint az egyszeri őrmester — aki se híd
se csónak nem lévén — a folyónál — de mert mégiscsak valahogy át kel-
lene menni — kiadja a parancsot, hogy sorakozó a túlsó parton. Ez nálunk
is szállóige.

V: Sok ilyen parancsot kellett kiadnia?
G:Nem sokat, de előfordult. Érthető is, hisz nem minden megoldáshoz tud

az ember ötletet adni vagy elképzelést, azért vannak a nagyon okos beosz-
tottjai, mondják ők meg, hogy kell megoldani.

V:Nem a főnöknek kell a legokosabbnak lenni?
G: Az borzasztó nagy baj. Tönkrement az a főnök, aki azt hiszi, hogy ő a leg-

okosabb ember. Az nem is húzhatja sokáig, mint főnök.
V: Gondolom, — hogy mint az ilyen tevékeny emberek, általában — nem is

gondol a nyugdíjra?
G: Pillanatnyilag nem, de ha eljön az ideje, akkor igen.
V: Már úgy érti, hogy eljön az ideje, hogy azt mondják, hogy menjen, vagy

amikor a kort betölti?
G;Az is előfordulhat, hogy az embernek felajánlják a lehetőséget, hogy előbb

elmenjen, de amikor elértem a kort, feltétlenül nyugdíjba szeretnék menni.
V: Magyarul ön úgy döntött, hogy ha hatvanéves lesz, elmegy nyugdíjba?
G:Űgy döntöttem.
V: Miért?
G .• Ügy érzem, hogy — nehéz erről beszélni, mert végeredményben az egyén

és az egyéniség szabja meg, hogy ki meddig dolgozik. Vannak emberek,
akik kilencven éves korukban is abszolút szellemi frisseségben élnek, és
csodálatosan alkotnak még. És van, akin már negyven éves korában jelent-
keznek az agyérelmeszedésnek a tünetei, önmaga az egyén, érzésem szerint
soha nem tudja eldönteni azt, hogy ő most milyen stádiumban van. 1945
óta vagyok vezető beosztásban — immáron mostmár 25 éve — és ebben
az évben töltöm be a negyven éves alkalmazotti munkámat, tehát negyven
éve vagyok szolgálatban. Most még az az öt év, ami erre rájön, én azt
hiszem, hogy ez éppen elég egy embernek ahhoz, hogy a focicsukát akkor
rakja fel a szögre, amikor még jól megy a játék. Szép volt, ami mögöttem
van, de meggyőződésem, ha a mai napig esztergályos lennék, akkor is meg-
találtam volna a szépséget munkámban is, életemben is. Mert ma is azt
tartom, hogy a fizikai munkánál és a minden nap kész produktumot letevő
munkánál kevés szebb van az ember életében. Egy első számú vezető vagy
gazdasági vezető mindennapi munkájának nem mindig van azonnal lát-
szatja, hanem csak összefüggéseiben, és később. De egy szerszámlakatos,
vagy egy esztergályos, az minden nap le tudja tenni azt, amit csinált. És
ez csodálatos érzés.
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DOKUMENTUM
Ismeretlen röplapok és plakátok
a felszabadulás idejéből
Egy emberöltő távlatából mutatunk be ritka dokumentumokat Szolnok fel-
szabadulásának időszakából. Az akkor élt nemzedék őrzi emlékezetében azok-
nak a történelmi éveknek sorsdöntő eseményeit, apróbb részleteit, a minden-
napok nyomasztó, majd nyugalmat, békét, új életet hozó munkás- és ünnep-
napjait.

Várostörténeti kutíatásaink és gyűjtőmunkánk sorén egybegyűlt múzeumi
anyagból folyóiratunkban 1975-ben már közreadtunk alapvető dokumentumo-
kat, most egy újabb sorozattal kívánjuk teljesebbé tenni a felszabadulás korsza-
kának emlékeit.

„A magyar néphez! A magyar hadsereghez!" című kétoldalas röplapot szov-
jet repülők szórták le Szolnokon 1944 augusztus végén, (mérete: 19x14,5 cm).
Részletesen ismerteti az akkori hadihelyzetet (... Németországot otthagyták
szövetségesei. Olaszország után szakított vele Románia. Szakított vele Finnor-
szág. Hadat üzent neki eddigi szövetségese, Bulgária. Egyikük sem akar osz-
tozni Németország sorsában. De Magyarországot urai továbbra is az örvény felé
hurcolják...). A szöveg további része ellenállásra buzdítja a magyar katona-
ságot és a polgári lakosságot. A végén lévő orosz szöveg egyéni vagy csoportos
átállásra szólítja fel a katonákat.

Szolnok megyei város polgármesterének hirdetménye 1944. december 4-én
negyedíves plakát formájában adja hírül az iskolai tanítás megkezdését.

Ha valaki figyelmesen végigolvassa a plakát szövegét, meglepődve látja, hogy
az elemi iskolai tanítók, tanárok lakásaira hívták össze a tanulókat, hasonló-
képpen az iparos és kereskedő iskolákban is. A polgári iskolák, a gimnáziumok
és a kereskedelmi középiskola fiú- és leánytanulóinak Apponyi u. 6. szám alá
(ma Táncsics Mihály u.), a Gazdák Biztosító Intézetének egyemeletes épületébe
kellett menniök, hogy ott a tanítást 1944. december 6-án megkezdjék.

Ennek magyarázatául meg kell említenem, hogy a felszabadulás időpontjá-
ban, 1944. november 4-én Szolnokon kb. négyezren laktak (a 43 000 főnyi össz-
lakosságból), mivel a nyári bombázások miatt sokan (üzemek, vállalatok és
intézmények is) családtagjaikkal együtt a környék falvaiba települtek ki, s
1944 december közepén is csak 14 000 főnyi népességet vehettek számba.

A sok üres épület, középület tette lehetővé azt is, hogy Budapest ostroma
idején Szolnok valóságos kórházvárossá alakuljon. A Városháza kivételével
minden középületben és egyes utcák házsoraiban is szovjet katonakórház mű-
ködött, ahol a fővárosért folytatott harcokban megsebesült szovjet katonákat
ápolták.

69



A magyar
II magyar*

hadsereghez!
l Magyaroki
I Németország sorsa eldőlt. Németországgal együtt Magyar-
| ország is elvesztette a háborút.
/ ... Németország összeomlása elkezdődött. 'Az utóbbi három
f hónap alatt másfélmillió katonát, egymillió négyzetkilóméter-
I livi ÍPrüietet és mérhetetlen hadianyagot vesztett.

Németország rriár a végét járja.

A" német hadsereg döntő vereséget szenvedett Keletről a
szovjet csapatok, nyugatról pedig a Franciaországban partra-
szállt szövetséges, csapatok szorítják harapófogóba és minden
fronton kénytelen visszavonulni.

\
Németország elvesztette Franciaországot.
Németországot otthagyták szövetségesei.

Olaszország után szembefordult vele Románia. Szakított
vele Finnország. Hadat üzent neki eddigi szövetségese, Buigá- 4
ria. Egyikük sem akar osztozni Németország sorsában. De M«- ,f ?
gyarorszigot urai továbbra is az örvény felé hurcolják.

Nemrég Lakatos miniszterelnök azt mondotta, hogy Magyar-
országnak a testvér finn néptől kell példát vennie. De a finn •-•/•'
nép nern ment mindvégig Németországgal. A finn kormány f'.'
szakított Hitlerrel. Fegyverszünetet kötött a Szovjetunióval. |\
Ilymódon Finnország kilépett a háborúból. « 0 |í
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GONDOLKOZZÁL MAGYAR MUNKÁS! című plakát az „MKP szolnoki
járási titkársága" kiadásában jelent meg özv. Csapp Jánosné nyomdájában,
Kisújszálláson. Mérete: 42x29,5 cm. Sárgás, ún. sajtpapíron téglavörös nyomás-
sal készült. A Párttörténeti Intézet szakemberei az 1945-ös választásokhoz kap-
csolják a kiadását, mivel az MKP járási szervezetei akkorra már kialakultak.

A plakát nyomdai előállítása, szövege, a rajta lévő rajz hasonlósága — időt
mutató óra — azzal a röplapéval, amelyet 1944. augusztus 17-én szórtak le
Szolnok fölött, megengedi annak a feltételezését, hogy a plakát hamarabb, talán
1944 őszén készülhetett. Ezt erősíthetik az alábbiak:

a) Az idő sürgetését mutató kisméretű röplap (13x10,5 cm) adaptációja.
b) A plakát tömör, elgondolkoztató szövege, amely nem hasonlít a választási

harcban használt jelszavakhoz.
c) A választások időszakában nem rövidítették így a párt nevét: Magyar

Kommunista Párt vagy Kommunista Pártként használták, esetleg MKP-nak
írták.

d) 1945 májusától Szolnokon az MKP-nek jól felszerelt nyomdája volt, ame-
lyen a Tiszavidék is készült. Miért vitték volna — a rossz közlekedési viszo-
nyok közepette — nyomtatni a plakátot egy kisújszállási nyomdászhoz, aki
területileg sem tartozott a szolnoki járáshoz.

e) A plakát fakó téglavörös színe is inkább 1944-re utal, amikor a vörös
nyomdafesték beszerzése, vagy tartása igen nehéz volt. Az 1945-ös választások-
nál ezt a festékezést nemigen fogadták volna el a nyomdából.

f) A plakát a Tiszazugból került elő. Az 1945-ös szolnoki veteránok előtt
nem ismert.
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A feltevés azonban csak munkahipotézis mindaddig, amíg bizonyítása nem
lehetséges. Ebben segíthetnek folyóiratunk olvasói, különösen a Tiszántúl és
a Dél̂ Alföld történetének ismerői. Nincs-e, nem jelent-e meg ehhez hasonló
rajzos plakát az ő megyéjükben is. Meg lehet-e állapítani biztosan a megjele-
nés időpontját? S ha ez 1944-re utal, amelynek októberében az MKP Központi
Bizottsága Szegeden működött, esetleg a pártszervezés korai időszakát jelen-
tené, így a plakát dokumentum értéke növekednék. Ha a feltevés nem bizo-
nyítható, a plakát akkor is fontos dokumentuma Szolnok felszabadulás kori
történetének.

KAPOSVÁRI GYULA

A szolnoki pályaudvar bombázása
1944. június 2-án
Szolnokon az 1944. június 2-ára forduló éjszakán légiriadó volt; néhány nagy
magasságban repülő, feltehetően angol de Havilland Mosquito gép bombákat
dobott a városra.1 2-án, pénteken reggel amerikai bombázók támadták a pálya-
udvart és környékét; a ledobott bombák többszáz katona, vasutas és polgári
személy életét oltották ki, és súlyos pusztítást okoztak.

Nagyjából és röviden ennyit tudtunk eddig a két, összefüggő támadásról,
a Szolnok városát a második világháborúban ért légitámadások kezdetéről, —
ennyi olvasható a „Szolnok város története" 1975-ben megjelent I. kötetének
a város második világháborús éveit tárgyaló tanulmányában.2 Azóta bebizo-
nyosodott, hogy a június 2-i, reggeli bombázást a 15. amerikai légiflotta Con-
solidated B—24 Liberator gépei hajtották végre, egyidőben több más magyar
város elleni támadással. A Szolnokot bombázó gépek azonban nem repültek
tovább a Szovjetunióba — amint azt 1975-ben megjelent dolgozatom írásakor
tévesen feltételeztem —, hanem visszatértek az olaszországi Foggia-ban levő
támaszpontjukra.3

A bombázást követő napon Hans v. Greiffenberg gyalogsági tábornoknak,
a Wehrmacht magyarországi meghatalmazott tábornokának parancsára Schlem-
mer altábornagy, nyugat-magyarországi német parancsnok Mink őrnaggyal az
élén „bevetési törzs"-et állított fel a szolnoki károk megállapítására, a rom-
eltakarítás irányítására, és a helyreállítás megkezdésére. Mink őrnagy június
4-én 11.40 órakor egy tiszttel és 4 katonával megérkezett Szolnokra, és hala-
déktalanul megkezdte tevékenységét. Az általa telefonon adott vagy írásba fog-
lalt jelentések, továbbá 15 kihallgatási jegyzőkönyv és egyéb iratok fennma-
radtak,4 belőlük pontos képet kapunk a bombázás körülményeiről és hatásáról.

Az éjjeli támadást néhány ellenséges gép hajtotta végre, ezek ledobtak 2,
„karácsonyfádnak nevezett világítóbombát, majd több rombolóbombát, melyek
magyar lakóépületekre estek, és 7 személy halálát idézték elő. Ez voltaképpen
látszattámadás volt, a magyar légvédelmi tüzérség hevesen, de teljesen ered-
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ménytelenül lőtte a támadó gépeket. Egy eredményt azért elért, — a másnap
reggeli bombázáskor már alig volt lőszere.

Június 2-án reggel a szolnoki, Szent Ferenc utca 6. sz. alatti magyar lég-
védelmi központ 8 óra 6 perckor jelentést kapott Budapestről, hogy 7.55-kor
az ország déli határán észak felé repülő ellenséges gépeket észleltek. 8.11-kor
egy másik, ugyancsak 7.55-kor észlelt, szintén északi irányba tartó erős repülő-
kötelékről érkezett jelentés. 8 óra 7 perckor a magyar rádió beszüntette adását.
8.12-kor Szegeden, 8.15-kor Földváron légiriadót rendeltek el.

Szolnok és Budapest számára 8.16-kor légiveszélyt jeleztek; az ellenséges
repülőkötelékek ekkor Szeged fölött voltak. 8.22-kor Szolnokon is felüvöltöttek
a szirénák: légiriadót jelezve. Az első kötelék dél felől ekkor mintegy 75 km-re
repült a város felé. Az első bombák 8.29-kor robbantak, e pillanatban az összes
íávbeszélővezeték megszakadt.

A Liberatorok délről 5 hullámban, hullámonként 21 géppel, a szemtanúk
szerint 3000—6000 m magasságban értek a város fölé, s északnyugatnak for-
dulva, egymásután oldották ki bombáikat a pályaudvarnak szánva, különösebb
zavarás nélkül. Német védelmi tüzérség 8.34-kor ugyan tüzet nyitott, de csak
szórványosan, lövéseit a pályaudvaron nem is észlelték.

Szolnok pályaudvara rendkívül jelentős volt a németek számára. A keleti
arcvonalról ide futottak be a szabadságosvonatok, az ezekkel érkező katoná-
kat közvetlenül az állomás mellett tetvetlenítették, ezután a közeli Wehrmacht-
táborba kerültek. Szolnok és Bécs között rendszeres katonavonatok közleked-
tek, ezek vitték a már fertőtlenített katonákat a német birodalomba. A Bécs
felől, tehát szabadságról visszatérő katonák is a Wehrmacht-tábor közbeikta-
tásával szálltak be az arcvonal irányába közlekedő vonatokba. A pályaudvaron
ilymódon naponta átlag 3000 német katona fordult meg, akiket itt tetvetlení-
tették, vagy innen utaztak az arcvonalra. A táborban mintegy 2000 szabad-
ságost lehetett elhelyezni.

Június 2-án reggel a táborban mintegy 350—400 átutazó tartózkodott. A köz-
vetlenül a vágányok mellé épített tetvetlenítőben a támadás kezdetekor 300
szabadságra menő katonát fertőtlenítettek, 150-en a bejáratnál álltak felsora-
kozva, 800-an 80—100 m-rel hátrább az állomáson várakoztak.

A tetvetlenítő melletti vágányon a Wehrmacht egy megrakott tehervonata
állt. 8 óra 5 perckor érkezett meg Bécs felől az SF 140. sz. szabadságosvonat
mintegy 850 katonával, és a légiveszély jelzés kezdetekor gördült be lassan
az állomásra. A sziréna elhallgatásakor a vonat már nem mozgott. A német
pályaudvarparancsnokságra beosztott, Schneider nevű őrmester hangszórón ek-
kor utasítást adott az állomás elhagyására, és arra, hogy a Bécs felől érkezett
vonatból az állomással ellentétes oldalon ki kell szállni. A vonatot 3, más állí-
tás szerint 5 perccel később a Wehrmacht-táborhoz állították. A 18. sz. vágá-
nyon egy benzinszállító vonat állt, ezt a bombázás kezdete előtt kitolták a pá-
lyaudvarról.

A száznál valamivel több, néhány szemtanú állítása szerint 150 Liberator
három hullámban oldotta ki bombaterhét. Mink őrnagy június 7-én este távbe-
szélőn közölt jelentése szerint 655 bombatölcsért számoltak meg. Paulovits
Mihály5 állomásfőnök június 8-i kihallgatásakor azt mondta, hogy az állomás
területére 282 db 50 kg-os bomba esett, közülük 30 nem robbant fel, — ezeket
aztán a magyar tűzszerészek hatástalanították.

Az állomás területén robbant bombák megsemmisítették a berendezések leg-
nagyobb részét. Megsérült valamennyi átmenő vágány, ezért a forgalom napo-
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kig szünetelt. Elpusztult vagy megrongálódott 772 teherkocsi, 51 személykocsi
és 17 poggyászkocsi. Súlyosan megsérült 16, könnyen 43 épület. A szolgálatban
levők közül 30 vasutas meghalt. — Az állomásfőnök becslése szerint a károk
összege 45 millió pengőt tett ki.

A hangszórón át a felszólítást közlő Schneider őrmester a bemondás után
kilépett az őrszobából, és — mint vallotta — „láttam az ellenséges gépek egy
hullámát délről jövet az állomás irányába repülni. A repülőgépek magasságát
3—4000 m-re becsülöm. A számunkra kijelölt óvóhelyre mentem. Midőn elér-
tem az óvóhely bejáratát, mögöttem becsapódott egy bomba, amelynek a lég-
nyomása besodort az óvóhelyre. Miközben levertem magamról a port és a pisz-
kot, körülöttünk nagyszámú bomba esett le, úgyhogy az óvóhely megrázkódott
és középen beomlott,6 ezáltal betemetett egy magyar vasutast, később csak
holtan lehetett kiszabadítani. Időközben beestek az óvóhelyre bajtársaim az
állomásparancsnokságról..."

Adolf Biester főhadnagy, helyettes német pályaudvarparancsnok szerint az
első bombák a légiriadó elhangzása után mintegy 10 perccel estek, mégpedig
a tetvetlenítő és az egészségügyi állomás irányába, továbbá a pályaudvar keleti
részére és az állomáson levő pénzváltóra. A második hullám a Wehrmacht-
tábort és a vágányokat érte. A táborban tűz ütött ki, mindjárt az első rob-
banás után. Találat érte a vízvezetéket, így a tüzet — amit a szél is terjesztett
— nem tudták oltani. 9.15 tájban megérkeztek a magyar tűzoltók, motoros
szivattyúkkal, és egy közeli tó vizével megkezdték az oltást.

A német táborparancsnokság már a tűzoltás idején megkezdte a még hasz-
nálható javak őrzését és biztonságba helyezését. Nem tudta azonban megaka-
dályozni — vallotta Dr. Walter Dürrmayer százados, táborparancsnok — az
átutazók általi fosztogatásokat. A pénzváltó-barakot ért bombatalálat szétszór-
ta a pénztárban levő pénzt és értékeket. Ezekből egy tengerésztiszt valameny-
nyit összeszedett, és takaróba kötve átszolgáltatott a városparancsnokság fő-
számvivőjének. Néhány nappal később „Karcagon, Szolnokon mintegy 60 km-re
északkeletre letartóztattak egy Romániába utazó altisztet és 16 légvédelmi-tüzér
katonát, akiknél mintegy 12 000 birodalmi márka értékű deviza és értéktárgy
volt. Ezt a pénzt vagy értéktárgyakat a 44. 6. 2-i bombatámadás idején a
Wehrmacht-táborból tulajdonították el. A katonákat őrizetbe vették" — jelen-
tette június 10-én Mink előljáró parancsnokságának.

A németek személyi veszteségei főleg a tetvetlenítőnél és környékén kelet-
keztek, azután az SF 140. sz. vonattal érkezők között, végül a táborban. A tet-
vetlenítő, az egészségügyi állomás — ahol egyébként mintegy 75 beteg feküdt
— és az odavezető út már az első bombázási hullámkor telitalálatot kapott.
A tetvetlenítő melletti vágányon álló tehervonatot is találat érte, és a vagonok
egy résre felrobbant, mivel — mint utólag kiderült — 10 kocsi rakománya
lőszer volt. Erről a veszélyes rakományról senki sem tudott; a tartalomról a
németek csak akkor értesítették a magyar állomásfőnökséget, ha az teljes egé-
szében lőszert szállított. A szállításvezető nem jelentkezett a pályaudvarpa-
rancsnokságon, így a vonatot gyanútlanul állították a tetvetlenítő melletti
vágányra. A pályaudvaron egyébként 15 tonna nitroglicerin is volt, de ez
szerencsére nem robbant fel: június 9-én aztán elszállították Debrecenbe.

Dr. Werner Resch főorvos, az 1/605. sz. német tábori kórház parancsnoka azt
vallotta, hogy ő ismételten tiltakozott a tehervonatoknak a tetvetlenítő mellé
állítása ellen. Az arcvonalról érkező, és vonatjükből kiszálló katonák között
gyakran még gyorsvonatok is haladtak keresztül. Mintegy három héttel a bom-
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bázás előtt halálra is gázoltak egy szabadságos katonát. Mink megkérdezte
Rescht:
„Felismerte ön, hogy légitámadáskor a tetvetlenítö előtt felsorakozott legény-
ség nagy veszélyben volt?
Válasz: Igen. Az állomásparancsnok, Grün őrnagy előtt mindig utaltam erre,
és azt a választ kaptam, hogy ez az ő dolga, én csak tetvetlenítsek."

Grün őrnagyot a támadás lakásán érte. Helyettese, Biester főhadnagy nem
sokkal a bombázás után megpróbálta megkeresni parancsnoka lakását, de nem
tudta megtalálni. Eredménytelenül végződött egy későbbi, második keresési
kísérlet is. Végül egy magyar százados szabadította ki 20 katona segítségével
délután 4 óra tájban a romok alól az őrnagyot. A súlyosan sebesült Grünt
a német légierő repülőtéri kórházába szállították, ahol éjjel 23 órakor meghalt.

Nem lehet csodálni, hogy a kihallgatott német tisztek és orvosok minden
hibáért és mulasztásért Grün őrnagyot tették felelőssé, — ő már nem védekez-
hetett. Biester azt állította, hogy a tetvetlenítőt Grün kívánságára rendezték be
a Wehrmacht-tábor közelében. Ugyancsak az ő parancsa volt, hogy a tetvet-
lenítést légitámadás közben is folytatni kell. Ezt korábban is megtették, viszont
ezideig mindig csak légiriadó volt, támadás nem. Éppen ezért most sem gon-
dolt senki arra, hogy ezúttal bombázásra kerülhet sor. Mivel a legelső bombák
épp a tetvetlenítőre estek, itt keletkezett a legnagyobb veszteség. A fürdőben
300 katona zuhanyozott, így érte őket a támadás, — az életbenmaradottak szá-
mára ruhákról a légierő gondoskodott.

A „bevetési törzs" iratai között van egy lista, mely szerint a bombatámadás-
nak 174 német esett áldozatul.7 Ezen a listán 99 név szerepel, 75 személy ada-
tait nem tudták megállapítani. A névvel jelöltek között 3 tiszt van, továbbá
1 törzsorvos, 1 főszámvivő és 1 ápolónő, akit sebesülten húztak ki a fertőző-
barak romjai alól, majd kórházba szállítása után meghalt. Sem a listából, sem
a többi iratból nem tűnik ki, hogy hol hány halottat találtak. A legtöbb halott
a tetvetlenítö után az SF 140. sz. vonat utasai közül került ki. Június 8-ig
azon a részen, ahol a vonat állt, 22 halottat találtak, de feltételezték, hogy
legalább ugyanennyien még betemetve feküsznek.

Június 6-án 20.45-kor telefonjelentésében Mink a sebesültek számát 900—
1000-re tette, ebből szerinte 500 könnyebb, 400 közepes és mintegy 100 súlyos
eset. Legtöbbjüket — részben repülőgépekkel — Ceglédre vagy a birodalomba
szállították, a szolnoki német katonakórházban mintegy 150-en maradtak.

Másnap este, ugyancsak távbeszélőn azt közölte, hogy a magyar vesztesége
159 halott polgári személy, 3 elesett katona és 450 sebesült. — E számokat nem
lehet véglegesnek tekinteni, mivel még június 10-én is találtak halott magyar
katonát, az utolsó két német halottra pedig 15-én bukkantak az állomáson
szétrombolt lakóházak romjai közelében.

Az iratokból csak a bombázás kezdetének időpontját lehet megállapítani,
időtartamát és végét nem. A magyar légvédelmi központban szolgálatot telje-
sített német altiszt az első bombaszőnyeget 8.29-kor, a másodikat és a harma-
dikat 8.34-kor észlelte, és azt állította, hogy a légiriadó 10 óra 2 perckor ért
véget. A magyar állomásfőnök szerint a támadás 8.36-kor kezdődött, és 8.50-ig
tartott. Dr. Helmut Klemm alorvos, a tábor orvosa úgy emlékezett, hogy az
első bombák 4—5 perccel a légiriadó elhangzása után estek; 3—4 perc múlva
következett a második hullám, majd külön a harmadik.

Walter Grabowski százados, az 1/642 (szolnoki) városparancsnokság parancs-
noka első, alább idézendő telefonjelentésében azt közölte elöljárói parancsnok-
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ságával, hogy a légitámadás 8.20-kor kezdődött, és 9 órakor ért véget, ö azon-
ban ebben az időben a városon kívül tartózkodott, tehát távolról szemlélte
a bombázást. A Liberatorok időzített gyújtású bombákat is dobtak, és ezek
még akkor is robbantak, amikor a bombázók már elhagyták a város légterét.

A különböző állítások egybevetéséből eléggé valószínű, hogy maga a bom-
bázás mintegy 15 percig tarthatott. A már említett Biester főhadnagy, Grün
helyettese, amikor a harmadik hullám után kilépett az óvóhelyről, előbb intéz-
kedett a sebesültek szállításáról, majd a városparancsnokságra ment. Itt Gra-
bowski segédtisztjét, Schmidt főhadnagyot találta, tőle kért munkaerőt, anya-
got és kocsikat a pályaudvari romeltakarításhoz, — ez még 10 óra előtt történt.
Utána visszatért az állomásra, ahol nem sokkal ezután munkához láttak a se-
gélycsapatok. Biester nem tudott kapcsolatot teremteni előljáró parancsnoksá-
gával, mivel a városban minden telefonvezeték megsérült, és megrongálódtak
a légierő telefonvonalai is. Végül a repülőtéren felszállt egy kötszerért Buda-
pestre induló gépre, s a fővárosban tett szóbeli jelentést a bombázásról.

Grabowski százados, Szolnok 56 éves német városparancsnoka június 2-án
kora reggel a lovaknak szükséges zöldtakarmány ügyében kilovagolt Szandára.
Dolga végeztével, visszatérőben észlelte a repülőgépeket, majd a bombázást.
Június 8-i kihallgatásakor elmondta:

„A magyar légvédelmi tüzérség elhárító tüze feltűnően csekély volt, holott
az elmúlt éjjel egy óráig tartó légiriadónál, világítóbombákkal és a pályaudvar
elleni látszattámadás során a légvédelem minden ágyújával tüzelt."

Beérve Szolnokra, úton a városparancsnokságra már tájékoztatást kapott
a helyzetről. Hivatalában segédtisztje jelentette, hogy a légierő már a pálya-
udvarhoz küldte minden rendelkezésre álló emberét, járműveivel szállítja a
sebesülteket. Ott járatkor Biester főhadnagy azt is kérte, hogy az állomás felé
vezető utcákat a tábori csendőrség zárja le, és küldjenek minden épkézláb
katonát a pályaudvarhoz, munkára. Ezt a parancsot azonban egy ismeretlen
német tiszt megváltoztatta, és gyülekezési helyül a városparancsnokság előtti
teret jelölte meg. A Kondor Légió8 századparancsnokai közben jelentették, hogy
a Konstantin és a polgári iskolában levő szállásaikon kávét és élelmezést adnak
a bombázáskor életben maradottaknak. Gondoskodtak ruhákról is.

Ezután Grabowski a pályaudvarra ment, hogy személyesen állapítsa meg
a helyzetet, intézkedjék a szükséges teendőkről. Itt jelentették neki, hogy Grün
őrnagy eltűnt. Megállapította, hogy az állomás északkeleti részén még mindig
ég a lőszeres vonat, ezt a területet a robbanások miatt nem lehet megköze-
líteni. A nyugati részen a Wehrmacht-tábor legnagyobb részben már leégett,
vagy még mindig lángol. Segédtisztjének már előzőleg parancsot adott, hogy
a mintegy 2000 szabadságost a légierő szállítóeszközeivel minél előbb vigyék
a már korábban létesített kitérő szállásokra: Abonyba, ül. Törökszentmiklósra.

Miután a helyzetről nagyjából így képet alkotott, elhatározta, hogy jelentést
tesz elöljárói szolgálati helyének, a Kecskeméten székelő F. K. 298-as parancs-
nokságnak, egyúttal élelmet, ruházatot és szállítóeszközöket kér tőle. .Mivel
a Budapest felé vezető út két telitalálatot kapott, és a vasúti felüljárót sérü-
lések miatt lezárták, kerülőúton jutott el Abonyba. Itt a magyar állomáspa-
rancsnokságról Nowotny őrnagynak, az F. K. 298 első vezérkari tisztjének
távbeszélőn a következő távmondatot adta le:

„8.20-tól 9 óráig nagy támadás a szolnoki pályaudvar ellen 5 hullámban
egyenkint mintegy 21 géppel. A Wehrmacht-tábort szétrombolták, az ellátó-
raktárt, a tetvetlenítőt telitalálattal megsemmisítették. Az állomásépületet
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részben szétrombolták. A közlekedés teljesen megbénult, mivel az összes
vágány megszakadt. Egy lőszervonat kiégett, telitalálat az éppen begördülő
SF-vonatban, időzített bombák még robbannak, a halottak és a sebesültek
számát még nem lehet felmérni. A mentési akciókat megindítottuk, részletes
jelentés következik. Okvetlenül szükséges ruházat ideszállítása, mivel a tet-
vetlenítőből 300 ember teljesen meztelen. Sürgős a szétugrasztott katonák
elszállítása, mivel nincs élelem. Becslés szerint 2000 szétugrasztottról van szó,
akiknek felét Törökszentmiklósról Debrecen, másik felét Abonyból Budapest
irányába kell elszállítani. Az Abonyba vezető út súlyosan megrongálódott, a
nagy utcai híd Szolnoknál autók számára ez idő szerint járhatatlan. A város-
parancsnokság kérte az azonnali helyreállítást, honvéd-utászokkal. A város-
parancsnokság élelmezőhelyeket állított fel, a légierővel és a magyarokkal,
élelmet sietve kell ideszállítani. Az 1/642 városparancsnokság számára parancs-
fogadó az abonyi magyar állomásparancsnokságon."

Abonyból Grabowski 14.30 tájban ért vissza Szolnokra. A romok eltakarítása
és a szétugrasztottak elszállítása itt már teljes erővel folyt. A rend fenntar-
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tására Nagyváradról kértek katonai rendészeket. A kora délutáni órákban
megérkezett a magyarországi német főszállásmesteri hivatalból Breitkopf őr-
nagy azzal a hírrel, hogy hamarosan kilátás van 20 000 adag hideg élelemre,
a kért ruházatra és 50 tonna teljesítőképességű szállítóoszlopra.

Breitkopf után néhány perccel odaért Kecskemétről Ottó Schneider vezér-
őrnagy, az F. K. 298 parancsnoka, egy táboricsendőr-tiszttel és 6 táboricsend-
őrrel, valamint ruházattal és fehérneművel. — Éjjel 23 órági 49 halottat szaba-
dítottak ki a romok alól; 4-én vasárnap a katolikus temetőben már eltemettek
127 elesettet és az ápolónőt. A 13 órai temetésen már ott volt Mink őrnagy is,
aki első benyomásait 20.20-kor távbeszélőn jelentette:

„Bombakárok jóformán csak az állomás területén, a város általában épség-
ben maradt. A városi közlekedés normális. A vasúti sínek még el vannak tor-
laszolva, 1 vágány előreláthatóan június 5-én szabad lesz az átmenő forgalom
számára. A bevetési törzs a vonatforgalom és a távbeszélőösszeköttetés helyre-
állítására, és a Wehrmacht-tábor lebontására helyezi a súlyt."

A munkálatokat a németek irányították, de az érdemi részt magyar kato-
nákkal és munkaszolgálatosokkal végeztették, — mint azt Mink 6-án, kedden
este telefonon jelentette:

„Ma a Wehrmacht-táborban a törzsszemélyzeten kívül további 40 magyar
utászt és 50 zsidót vetettünk be. Temetési munkálatokra holnap további 30
-sidót vetünk be. Hogy a zsidók jobban dolgozzanak, felügyeletükre az 5. sz.
<así'ti parancsnokság csendőreit alkalmazzuk. Ma beérkezett 20 km távbeszélő-

kábel. Helyreállítottuk a városparancsnokság — pályaudvarparancsnok távbe-
szélő összeköttetését. A vasúti berendezéseken mintegy 3000 honvéd dolgozik.
További vágányokat még nem tudtunk üzembe helyezni. A vonatközlekedés
két vágányon folyik, személy-, gyors- és tehervonatok közlekednek. Az utcai
hídon a munkálatok jól haladnak. A halottakat folyamatosan szabadítjuk ki,
és temetjük el."

Ellentétben első, június 4-i esti jelentésével, június 7-én Mink közölte, ugyan-
csak távbeszélőn, hogy a bombázás következtében 346 ház súlyosan megron-
gálódott vagy teljesen elpusztult, 206 pedig könnyebben károsodott. Ugyanezen
a napon táviratban részletesen foglalkozott a súlyos veszteséggel, amit szerin-
te a következők idézték elő:

„1. A szabadságosok összetömörítése legkisebb területre.
2. A légiriadó késői elrendelése és a rossz jelentőrendszer.
3. A légvédelmi tűz hiánya.
4. A tetvetlenítő helye és a hozzávezető út.
5. A lőszervonat robbanása.
6. Egy szabadságosvonat beérkezése.
7. övóárkok elégtelen és célszerűtlen létesítése.
8. Közömbösség légitámadásokkal szemben."
Több iratból, köztük kihallgatási jegyzőkönyvből kiderül, hogy a meglévő

kevés óvóárok egy részében 20—30 cm magasan állt a talajvíz. Dürrmayer
százados, táborparancsnok Mink kérdésére, hogy mit tett megfelelő fedezékek
megszerzéséért, így válaszolt:

„Többször jelentettem ezt a visszás helyzetet a katonai gondozási osztálynak
és a magyarországi katonai építésvezetőségnek, és betonbunkereket kértem.
Az utóbbi szerv azt a felvilágosítást adta, hogy beton nincs."

Június 9-én, egy héttel a bombázás után Mink jelentette kiküldő parancs-
nokságának, hogy Szolnokról Szajolba helyezték a szabadságos német katonák
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irányítását. A főszállásmesteri hivatal vezető egészségügyi tisztjének közlése
szerint Szolnokon nem állítanak többé fel orvosi gondozóhelyet. A szabadságos
katonák átszállását — a június 11-i jelentés szerint — ideiglenesen Száj ólban
szervezték meg. Ezen az állomáson rendeztek be irányítószolgálatot, pályaud-
varparancsnokságot és megfelelő ellátási intézményeket.

Mink törzsének létszámát június 13-ával fokozatosan csökkentették, majd
16-án 19 órakor a még folyamatban levő munkálatok további irányítását át-
vette a szolnoki német városparancsnokság.

A szolnoki pályaudvar 1944. június 2-i bombázásáról és az ezt követő mun-
kálatokról fennmaradt német iratanyag azt mutatja, hogy a 15. amerikai légi-
flotta jól választotta meg támadásának célpontját. A reggeli váratlan támadás-
sal hetekre kikapcsolta a szolnoki pályaudvart a keleti arcvonal személyi és
anyagi utánpótlásából. A vágányok, továbbá a felüljáró megrongálása, a
Wehrmacht itteni intézményeinek elpusztítása olyan eredménye lett a bom-
bázásnak, aminek hatása a háború végéig, Szolnok felszabadulásáig megmu-
tatkozott.

BORÚS JÓZSEF

J E G Y Z E T E K :

1 A Mosquito többfeladatú gép bombázó változatát a R. A. F. (királyi légierő) előszeretettel
használta éjjeli zavarótámadásokra. A gép fényképét és adatait 1. Nagyváradi S. — Varsányi
E.: Katonai repülőgépek. Típuskönyv. Budapest: Zrínyi Katonai Kiadó 1976. 241. o.

2 238—239. o.

3 Kenn C. Rust: Filteenth Air Force Story. Historical Aviation Album 1976. 26—27. ol. —
Erre a munkára Sárhidai Gyula, a Haditechnikai Szemle szerkesztője hivta fel figyelmemet.
A Liberator fényképét és adatait 1. Kenneth Munson: Die Weltkrieg II-Flugzeuge. Allé Flug-
zeuge der kriegführenden Machte. Stuttgart: Motorbuch Verlag, 6 1977. 68. s köv. o.

4 Bundesarchiv (Militararchiv Freiburg i. Br. (NSZK) RH 31 V/8. A Wehrmacht magyarországi
meghatalmazott tábornoka íőszállásmestere hadműveleti naplójának mellékletei 1943. március
25—június 30., számozatlan. A továbbiakban, ahol nincs külön hivatkozás, ebből az iratanyag-
ból idézek.

5 Nevét június 8-i kihallgatásának jegyzőkönyvében így írták: Paulovid, Mihaely.

6 Az állomásfőnök által említett bombák 100 fontosak (45.36 kg) voltak; egy ilyen bomba talá-
lata is előidézhette az óvóhely részleges beomlását.

7 Ezt a számot hitelesnek fogadhatjuk el. Ha a németek több halottat vesztettek volna, ezt
nyilván nem hallgatják el a saját használatra készült, titkos feljegyzésben. Szolnok tiszti-
orvosa viszont több mint 1100 német halottat jelentett (1. Szolnok város története I. 238. o.;
a jegyzet hozzá 250. o.). Ebben a számban nyilván a sebesültek is benne foglaltatnak.

8 Kondor Légió — németül: Légion Condor — eredetileg az 1936/39. évi spanyol polgárháború-
ban bevetett német intervenciós csapatok elnevezése. A 2. világháborúban a német légierő
53. bombázóezrede kapta ezt a nevet, „hagyományból" Ennek IV. osztálya 1943-tól Szolnokon
állomásozott. L. W. Dierich: Verbande der Luftwaffe 1935—1945. 125. o. (Stuttgart, Motorbuch
Verlag, 1976.)
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József Attila Öcsödön
..Gombaiék háza a faluszélen, a Váncsod nevű részen, a Szarvasra vezető or-

szágúthoz közel, egy arra merőleges dűl-út mellett feküdt, akkor Üjsor utca
(ma Arany János utca) 5. sz. alatt." így írja le Szabolcsi Miklós Fiatal életek
indulója című könyvében, 1963-ban, azt a helyet, ahová az ötéves József At-
tila lelencgyerekként érkezett testvérével, Etával 1910. március 21-én. (Bár
egyesek ma is tudni vélik a faluban, hogy előbb abba az utcába vitték, amely
jelenleg is a költő nevét viseli.) Sajnos, ma hiába keresné bárki ezt a Gombai
házat. A környék úgy ahogy megőrizte régi arculatát, de a házacskát, amely-
ben két évig Attila lakott, s amelyet a falu lakói később az ötvenes években
emléktáblával is megjelöltek, 1972-ben tulajdonosa lebontotta, s most helyén
új, sátoros tetejű épület áll. Szerencsére néhány élő tanúja és néhány tárgyi
emléke még létezik a községben Attila öcsödi tartózkodásának.

Mindenek előtt ugyanúgy áll a régi iskola, ahogy hajdanán, amelyben József
Attila az 1911—12-es tanévben elemi iskolai tanulmányait megkezdte. Jókora
terem, kissé rideg, széles udvarral, tanítói lakás mellette, s a falán most már
emléktábla. Homlokzatával a II. Rákóczi Ferenc utcára néz. Néhány házzal
errébb, a község központja felé alacsony kis házban él Pápai Antal bácsi, aki
bár több mint hetvenöt éves, ahogy most József Attila lenne, a hetvenhato-
dikat tapossa, egy évet ,,szálajtott", de mégis osztálytársa volt Attilának. S ma
is emlékszik a dacos iskolatársra, „aki nem nagyon kedvelte az iskolai tudo-
mányokat, de már akkor is szeretett apró papírcsíkokra firkálgatni, amit nem
szívesen mutatott meg senkinek. Páczai Mihály tanító úrnak is többször meg-
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gyűlt vele ezért a baja . . . " A negyvenhármas létszámú osztályba járó négy
menhelyi gyerek közül egy volt a Gombai Ferencéknél levő József Attila. Az
első osztályról készült iskolai anyakönyv is híven őrzi az öcsödi tartózkodás
idejét. (Eredetije a Szolnok megyei Levéltárban.) Benne a 3237-es számú men-
helyi gyerek előmeneteli jegyei, amelyekből kiolvasható, hogy a kis József At-
tila feltűnő visszaesése év végére a rendszertelen iskolába járással függ össze,
az idegen környezet szorongató hatásával. Az egykori osztálytársakról pedig
egy későbbi amatőrfotó beszél, amelyet az öcsödi falumúzeumban őriznek, né-
hány más emlékkel egyetemben. József Attila öcsödi tartózkodása 1922. június
19-én ért véget, amikor végre érte jött a Mama, és gyermekeit magához vette.

A Tiszazugban a költő tiszteletének élő hagyományai alakultak ki, az Öcsöd-
del szomszédos Kunszentmárton József Attiláról elnevezett gimnáziumában
rendszeresen szavalóversenyeket tartanak, 1964-ben bronzból szobrot állítottak
a gimnázium elé, Csontos László munkája. Avatásán Szabó Gyula színművész,
a község szülötte mondta el a proletár költő versét. Ezt az eseményt örökítette
meg egy amatőr fotós. Az öcsödi évek életre kiható nyomokat hagytak József
Attilában, s versekben is „megjelentek": Levegőt!, Medáliák. (Szöveg és fotó
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MŰVÉSZET

Van egy fénykép a polcomon, ott foglal helyet a gyermekeimről készült fény-
képek társaságában. Minden nap találkozom vele, megszoktam a jelenlétét, hiá-
nyozna, ha nem lenne. Most, hogy írom ezeket a sorokat, belém nyilait a döbbe-
net; ha évei számát tekinteném, ez a komoly arcú, bajuszos fiatalember szintén
a fiam lehetne. 32 évesen távozott. Furcsán érzem magam, hiszen mégis ő az,
akihez végső szorultságomban bizalommal fordulok. Még most is úgy tekintek
rá, mint idősebb bátyámra vagy atyai nagybátyámra. Tulajdonképpen beszél-
getni is tudunk, felvetett problémáimra verseiben válaszol. Még mielőtt nevével
vagy verseivel találkoztam volna, már ismertem világát, így közvetve őt is. Éle-
tem első húsz évének eseményei, de maga a miliő is sok egyezést mutat: a kö-
zös alaphelyzet, a munkáskörnyezet. A munkást és a munkát végző embert senki
nem emelte a költészet olyan magasára, mint ő. Határtalan bizalommal, és féltő
szeretettel, de glorifikálás nélkül gyámolítottá, tanította és ünnepelte munká-
sait. Elhalmozta őket tudással, tanáccsal és intelmekkel. Ez a munkásság az ő
önzetlen nagy lelkében fogalmazódott olyanná, amilyennek verseiben megörö-
kítette őket, s amilyennek mi is láttuk, őket tekintette a jövő társadalma fizikai
és morális alapjának. Szellemileg magával egyenértékű partnert látott bennük,
nedig ars poétikájában a legnagyobb emberi igény programját hirdette meg: ,,a
mindenséggel mérd magad". Az ember önbecsülésének ez már az a foka, amikor
külső szabályzókra nincs szükség. „Az én vezérem bensőmből vezérel." Imponáló
ez az öntudat és morális biztonság. Benne van az, hogy tudom, mit keli tennem,
és felelek is tetteimért. Hittel és megváltó tiszta nemes szándékkal oltotta be a
magyar versolvasókat, miközben a költészet különleges szépségű tájain vezette
őket. Nagy horizontú lokálpatriotizmusa az egész ország nevében szólt. Thomas
Mann üdvözlése című versében: ,,Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, /
de mi férfiak férfiak maradjunk / és nők a nők — szabadok, kedvesek / s mind
ember, mert ez egyre kevesebb .. . / Foglalj helyet. Kezdd el a mesét szépen, /
Ti Ti hallgatunk és lesz, aki csak éppen / néz téged, mert örül, hogy lát ma itt /
fehérek közt egy európait" — az egyetemes emberinek ad hangot.

A családi közösséget sóvárogva áhította, de ő mindig csak vendég lehetett
más családoknál, s ha már neki nem lehetett otthona, családja, másoknak kí-
vánta, remélte a helyet, ahol övéi között megújul az élet göröngyei között botla-
dozó, munkában vagy munkanélküliségben megfáradt komoly férfiember. Nő-
tisztelete megejtő, áhítatos. Sokféle nőkultusz volt már az évezredek folyamán.
Babonás félelemmel tiszteltek ősanyákat, csodáltak Vénuszokat, rettegtek isten-
nőket és császárnőket, szolgaságban tartott rabnőket, imádtak madonnákat, ko-
kottokat stb. ö volt az, aki verseiben a nőt a maga igazi posztjára emelte, s a
belőlük áradó ősi fények visszacsillogtat ásával aranyozta be őket. Olyanoknak
látta őket, amilyennek a megélhetés terheit viselő férfiember is a maga számára
egyedül lehetségesnek, kívánatosnak és szükségesnek érezhette. Nőiben felerősíti



azokat a tulajdonságokat, amelyek a nincstelen férfiember egyetlen gazdagsá-
gát jelenthetik. Nagy téma, csodálatos téma, ezt kibontani nincs lehetőség. Csak
néhány verscímet említek: Fiatal asszonyok éneke, Flóra, Óda, Mikor az utcán
átment a kedves, Betlehemi királyok, Mama, Anyám stb. Ezekkel a verseivel
már születése pillanatában megajándékoz minden lányt, anélkül, hogy ők tud-
nák, életük végéig viselik ezt a csodálatos, láthatatlan „versékszert", amit azok
a férfiak mind látnak, akik e verseket már olvasták. A ,,család"-ban való gon-
dolkodását a közös sorsú népek még nagyobb családdá történő összefogására is ki-
terjeszti. Így remélve a nehéz feladatok megoldását. Rendíthetetlen humanista
volt. Szokták mondani, hogy harcos költő .Igen, de nem volt agresszív és szek-
táns. Hitt az ember felnőtté válásában, ennek egyengette az útját. Tanító költő
volt, tudással és tanítással — nem nyers erőszakkal — szándékozott átrendezni
azt a világot ,ahol „fortélyos félelem igazgat". Ö maga így vall: „Én nem fogom
be pörös számat, a tudásnak teszek panaszt". No lám, a tudás a fórum, oda fo-
lyamodik. A Szállj költeményben „Nyugtasd a gazdagok riadt kis lelkét — lesz
majd kegyelem. Forrást kutat, nem vért itat a szabadság s a szerelem". Céltu-
datos, de nem kegyetlen. Az osztálytársadalmak rejtett mechanizmusát tisztán
látta. Retteg a szegénytől a gazdag, s a gazdagtól a szegény . . . S előrelátó, bölcs
tanácsaival intette a gyanútlan kisemmizetteket a Vígasz című versében: „Lásd,
harc az élet, ne tékozold bizalmadat". A gyerekek világa külön fejezet is lehetne
költészetében. Szintúgy a természet, a mindent átölelő, magába fogadó és mégis
titkos jelentéseket tartalmazó csodavilág. Volt hozzá szeme, de nemcsak nézett,
hanem látott is .Megjelenítő képessége lenyűgöző, de nem volt látványfestő,
mint ahogy díszítő dekoratőr sem. Nem elégedett meg a felszínen láthatók kons-
tatálásával, a felszín alatt rejlő igazi okokat kereste. Tudni akarta és tudta is a
mélyebb összefüggéseket. Csalhatatlan érzékkel dallamokra, színekre és illatokra
épülő soha nem hallott, nem látott költői hasonlatokkal volt képes művészi igaz-
ságát — ami szintén a törvény erejével hat — tömöríteni és szárnyaltatni egy-
szerre. Versei óhatatlanul asszociációkra késztetnek: Favágó „Fönn, fönn a fagy
baltája villog, szikrádzik föld, és szem, a homlok, hajnal suhint, forgács-fény
röppen" — Egri József f énykáprázatára; Esik „Állok, lábamnál tócsa nő . . . " —
Szőnyi István melengető szomorúságára; Téli éjszaka, Tiszazug — Breughel
természetlátására és a paraszti világra; Anyám — Nagy Balogh és Daumier fes-
tészetére; Hazám és Kirakják a fát — Derkovitsra; Megfáradt ember — Koszta
József világára és lehetne sorolni még hosszan őket.

Vérzsongítóan szépek, igazak és megrázóak a versei. Értelmünkre apellál, de
végig az érzékeinken zenél olyan muzsikát, amitől nem lehet szabadulni, amiről
nem lehet lemondani, mert jobbak leszünk általa. Maximalista volt, sikerült
neki.

Többször és többféleképpen próbáltam már szoborban megközelíteni, ponto-
sabban felidézni őt, hogy ezzel is tisztelegjek emberi és művészi nagysága előtt.
Tudom, hogy az a költő, aki már fiatalon befutotta az ember lehetőségeinek
véges tájait, s keserű lemondással készített önsujtó mérleget, mégiscsak eljutott
túl a végesen. Tudatomban, tudatunkban itt él ma is közöttünk, jobban, mint
való életében, s nem ő ment el „szelíd csillagjai" közé, hanem azokat is ide-
seregíti körénk.

SIMON FERENC
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„Hétnek keblén ezüst csat van..."
Az észt néprajzi kiállítás kapcsán

A. tartui Néprajzi Múzeumból páratlan szépségű, válogatott népművészeti al-
kotásokat tartalmazó kiállítás érkezett a szolnoki Damjanich János Múzeumba
viszonzásul a „Szolnok megye népművészete" című kiállításra, melyet az el-
múlt évben Észtország több városában (Tallinn. Tartu, Parnu) mutattunk be.
Az észtek népművészete meglepően gazdag és sokszínű. Ez a gazdag népművé-
szet a táj növényföldrajzi tényezőinek, az észt nép történelmi múltjának, sa-
játos életkörülményeinek és alávetett helyzetének függvényeként fő vonalaiban
már a XIII—XIV. században kialakult, és több évszázadon át a XIX. század
végéig változatlanul fennmaradt. Az észtek története a magyarokéhoz hason-
lóan rendkívül viszontagságos, szakadatlan harc a leigázó hatalmakkal.

Történelmi feljegyzések tanúsítják, hogy a jobbágysorba taszított, alávetett
helyzetű észt nép hihetetlenül nagy szegénységben élt. Saját uraik, a balti
nemesség is az idegen uralkodók mellett állt. A svéd uralom alatt XIV. Erik
király keserű gúnnyal illeti a nemességet, hogy oly kíméletlenül bánik a nép-
pel. Amikor Livland Lengyelországhoz tartozott, Báthory István lengyel király
1586-ban a nemesség szemére vetette, hogy még a barbárok se oly kegyetlenek
a nép iránt, mint ők. A nép így minden tekintetben önellátására kényszerült.
Ruházati, háztartási szükségleteit maga állította elő. Sorsa, társadalmi helyzete
kedvezett a régi hagyományok (népviselet, használati eszközök) fennmaradásá-
nak. Az állandó idegen uralom is a nemzeti értékek, a nemzeti kultúra foko-
zott megőrzésére, ápolására ösztönözte őket. Ez indította el a múlt század ele-
jén a népköltészeti gyűjtéseket, és ugyancsak már a XIX. században elkezdődött
a népművészet értékeinek tudatos, rendszeres egybegyűjtése is Észtországban.
Irányítója a tartui Néprajzi Múzeum volt, mely főleg skanzenek létrehozására
törekedett. Hihetetlenül gazdag, kitűnően rendszerezett néprajzi és folklóranyag
gyűlt össze, melynek jelentős része sajnos a háború alatt elpusztult.

Az észt népművészet egyik sajátossága másokéval pl. a magyarokéval szem-
ben, hogy évszázadokon át változatlan, egységes és archaikus maradhatott. Ezt
az észtek fentebb vázolt történelmi helyzete, társadalmi elmaradottságuk, új
hatásoktól és a fejlődéstől való elszigeteltségük eredményezte. Ennélfogva nép-
művészetükben igen sok középkori illetve régészeti analógiát lehet kimutatni,
melyre a cikk végén még külön kitérek.

Ismerkedjünk meg előbb az észt népművészet különböző ágaival, sajátos,
csak rájuk jellemző alkotásaival, melyet a kiállítás kitűnő válogatásban szem-
léltet. Népművészetükben a növényföldrajzi tényezők, a rendelkezésre álló
nyersanyag következtében kiemelkedő helyet foglalnak el a fafaragások. Bú-
torokat, díszes fadobozokat, söröskupákat, faragott lóigákat készítettek fából.
Az észt parasztság boronafalú házakban lakott. Ruhaneműit és a gabonafélé-
ket nagyméretű ládákban tartotta. A parasztládák természetes színű fából
készültek, melyet faragás vagy a náluk annyira népszerű égetett minta díszí-
tett. A fatárgyakon ritka a színes festés. Dél-Észtországban, Parnu környékén
az égetett díszítési mód terjedt el. A lakóházak berendezési tárgyai közül
megemlítjük még a faragott támlájú, nyirfaháncs ülőlapú puritán szépségű
székeket és a fából (esetenként vas) faragott, fokiának (fáklya) nevezett vilá-



eítóeszközt. melyet tetszés szerint a lakás különböző részein akaszthattak fel.
Az észt mosósulykok, mángorlók keskenyebbek, karcsúbbak, mint a magyar-
országiak, formájuk viszont hasonló. Felső részüket gazdagon faragott orna-
mentika borítja. Az észt parasztság jellegzetes és népszerű használati eszköze
volt a hársfa- vagy nyíriakéregből hajlított díszes kerek fadoboz, menyasz-
szonyi doboz, melyből 8—10 különböző, kisebb-nagyobb méretű darabot tar-
tottak otthon. A kicsiben ékszereket, a nagyobbakban kendőt, főkötőt, kesz-
tyűt, zoknit tároltak. A legnagyobb részük azonban menyasszonyi doboz volt,
melynek a lakodalmi szokásokban is fontos szerep jutott. A menyasszony az
esküvő előtt mintás kesztyűket, zoknikat, díszes övszalagokat készített nagy
mennyiségben, melyeket ebből a díszes dobozból osztogatott a lakodalmi ven-
dégeknek. A menyasszonyi dobozokon, mint általában az észt fatárgyakon,
faragott vagy égetett díszítmény volt. Eltérő vonalvezetése miatt a kétféle
technika más jellegű mintát eredményezett. Az égetett díszítmény inkább
kicsi, apró körökből, vonalakból állt össze. Ez a díszítési mód Észtország szá-
razföldi részein általános, a szigeteken (Hiiumaa, Saaremaa) a faragott díszí-
tés terjedt el. Az észt parasztság használati eszközeinek nagy részét maga
állította elő, de néhány terméket mesteremberektől vett meg. Niilo Valonen
finn néprajzkutató írja, hogy Észtországban az észt jobbágyság mellett
élt egy kézművesréteg, mely szabad polgárokból, finnekből, svédekből és néme-
tekből állt. Az általuk készített termékeket a paraszti gazdaságokban használ-
ták fel. Az észt paraszti háztartásban oly népszerű fadongás, faabroncsos
söröskupákat is többnyire mesterek készítették. Észtországban olyan XIX.
századi söröskancsókészítők voltak, akik Tallinn környékén és a Viljandi tar-
tomány északi részén dolgoztak.

Népviseletük rendkívül sokféle, gazdag és változatos. A XI—XIII. századtól
lehet nyomon követni alakulását. Észtország egyes vidékeinek népviselete eltér
egymástól. Lényeges különbség van az északi és a déli észtek ruházkodásában.
A déli, partvidéki részeken hagyományőrzőbb a viselet, míg északon a svédek
hatására a XVIII. században sok vonatkozásban megújult. Hímezték a női ing-
vállat, kendőt, kötényt és a főkötőt. A hímzésmotívumokban éles különbség
van az északi és a déli területek között. Északon sokszínű, növényi ornamen-
tika dominált, délen viszont szigorúan mértani szerkezetű a díszítmény, melyet
gyönggyel, flitterrel is ékesítenek. A fonást, szövést, hímzést az asszonyok,
lányok végezték.

A balti népek, így az észtek népviseletében is általánosan elterjedt a pár
centiméter szélességű, színes, mintás szalag, övszalag, melyet erre a célra ké-
szült szalagszövő bordán szőttek. Sokféle célra használták: övnek, hajba való
pántlikának, pólyakötözőnek stb. Népviseletük nélkülözhetetlen tartozéka volt,
melyből többet felkötöttek egyszerre a hajukba, ruhájukra.

A gazdag népviseletet napjainkban az ötévenként megrendezett dalfesztivá-
lokon láthatjuk élőben. Erre az alkalomra még azok is felőlük lakóhelyük
hagyományos viseletét, akik már régen áttértek a városi öltözködésre. A leg-
archaikusabb népviseletet a görögkeleti vallású szetu népcsoport őrizte meg,
akik egyébként a szokásokban és a szóhagyományban is sok régiséget fenn-
tartottak.

Az egész Baltikumban az éghajlati viszonyok miatt nagy jelentősége volt
a gyapjúból kötött mintás kesztyűknek, zokniknak, melyekhez feltűnően sok
népszokás és hiedelem fűződik. Az egyujjas kesztyűknek mágikus erőt tulaj-
donítottak. Azt tartották, hogy megvédi viselőjét a gonosz ellenségtől. Ezért
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életük minden nagyobb eseményénél kesztyűt hordtak. A női viselethez is
hozzátartozott, nyáron az övük mögé dugták. A lakodalmi szertartásnál is fon-
tos szerepe volt, a menyasszony kesztyűt adott a vőlegénynek jegy ajándékba,
valamint a kérőknek, a vőlegény rokonainak, hozzátartozóinak. Az új házban
a fiatalasszony kesztyűket tett a hombárba, az istállóba és a kenyérre, hogy
szerencséjük legyen, ne érje őket baj. A kesztyűk az embert nemcsak az éle-
tében kísérték el, hanem a „túlvilágon" is. A XIX. században Észtországban
még élt az a szokás, hogy az elhunytnak kesztyűt húztak a kezére, a sírásók-
nak pedig az elhunyt hagyatékából adtak egy párat.

Végezetül ismerkedjünk meg az észt népi ötvösmunkákkal, a fémcsatokkal,
fibulákkal, melyeknek a bronzkorig visszanyúló hagyományai vannak. A ruha
megerősítésére, a gallér összefogására szolgáltak, valamint melltűk, melldí-
szek is. (Erre utal a címben szereplő, Kalevipoegből vett idézet is)

Az észt parasztékszerek anyaga általában ezüst. Mellette előfordul számos
olcsóbb fém, így mindenekelőtt a réz és ötvözetei. Az ékszereket városi mes-
terek készítették. Az inggallér lezárására a nők és férfiak hétköznapokon „pat-
kóalakú" ruhacsatot, később kerek ,,abroncs"-alakú ruhacsatot vagy egysze-
rűbb fibulát használtak. Az asszonyok naponta viselték az üveggyöngyöt a
nyakukban, különösen azért, mert óvó, bajelhárító jelentőséget tulajdonítottak
neki. Általánosságban azonban ezek az ékszerek a női ünnepi viselet tartozékai
voltak. Ünnepi alkalmakon a mellük közepére egy nagy kúpalakú melldíszt
tettek, melyre színes gyöngyökből, fémpénzekből álló díszes többsoros nyak-
láncot akasztottak.

Az észtek népművészetének bemutatásakor önkéntelenül felmerül az a kér-
dés, hogy rokon népek lévén van-e közös elem, közös vonás népművészetünk-
ben? Niilo Valonen: A finnugor népek művészete c. könyv bevezetésében a
következőket írja erről: „Ha tehát arra gondolunk, hogy a fémkortól napja-
inkig a finnugorságnak immár vagy 150 nemzedéke élt ezeken a területeken
különböző természeti és kulturális környezetben, akkor azon sem csodálkoz-
hatunk, hogy ennek az ősi rokonságnak a jegyei alig lelhetők fel a tárgyi nép-
rajzban és a népművészetben." Az észtek és a magyarok ősei a finnugor alap-
nyelv időszakában, i. e. III. évezred végéig éltek együtt. Ekkor vált szét az
alapnyelv ugor- és finn-permi ágra, s ezzel eltávolodott egymástól a két nép
is. Ezekután nincs jogunk közvetlen összefüggést keresni a két nép népművé-
szetében, nem beszélve az új környezethez való alkalmazkodásról, mely gyen-
gíti a korábbi közös hagyományokat. Népművészetünk összetételében, jellegé-
ben teljesen más. Nálunk pl. a pásztorművészet a legősibb, míg ott ennek nincs
jelentősége. Ennek ellenére a népművészeti tárgyak díszítésében felfedezhető
némi hasonlóság, néhány olyan forma vagy motívum, ami a régészeti korokra
megy vissza s mely ennélfogva a közös múlt emlékének tekinthető. A XIX.
században még élő népművészeti hagyományok közül a legrégebbiek a vas-
korból származnak. így pl. némelyik díszítő minta és a hozzá kapcsolódó tech-
nika a lapp és a balti-finn övszalagokon. Egyes tárgyak feltűnő hasonlósága
utalhat az ősi rokonságra, de a kultúra jelenségeinek gyors terjedése is elő-
idézheti ugyanezt az egymástól távol élő népek hagyományaiban. így pl. a
votják, észt és a magyar vendégujjas kabát, valamint a szalmából, faháncsból
font nagyméretű kasok formai hasonlósága. Ösi vonás lehet az is, hogy a hím-
zésekhez (főkötő, ingváll) eredetileg nem pamutot, hanem festett gyapjúfonalat
használtak, mint nálunk a kun hímzéseknél, melyről tudjuk, hogy korábban
szélesebb körben ismerte a magyarság. Főkötő és ing hímzéseik szimmetrikus

88



raintaelrendezése, motívumai is sok rokonságot mutatnak a kun hímzésekkel.
Esetleg egy korábbi közös hímzés-mintakincs maradványai ezek!

A XIX. században használt fémcsatok, melldíszek szoros kapcsolatban állnak
a régészeti anyaggal, ahol hasonló formájú és rendeltetésű darabok találhatók.
A rendkívül népszerű hímzett aljú észt női ingváll a magyar parasztviselet
egyik archaikus ruhadarabját, a borjúszájú, rövidderekú férfiinget juttatja
eszünkbe.

Ilyen és ehhez hasonló közös vonásokat még az érdeklődő szemlélő is felfe-
dezhet az észt néprajzi kiállításon, mely jelenleg Karcagon, a Győrffy István
Nagykun Múzeumban látható. A szolnoki közönség 1980. április 4-től láthatja
ezt az igen gazdag, szemet gyönyörködtető kiállítást a Damjanich János Mú-
zeum földszinti kiállítótermében.

GULYÁS ÉVA

A paraszti munkaeszközök
esztétikája
Másfél évtizede néprajzi gyűjtőutakon hamar megtölthettünk volna egy kocsi-
derekat kisebb-nagyobb ajándék tárgyakkal. A nehéz múltjukat feledni akaró
parasztcsaládok szívesen adtak egy-egy kéziszerszámot, használati tárgyat aján-
dékba, s csupán néhány díszesebb edényért, festett tékáért kértek pénzt. Azóta
bizony leltárkönyveinkben elkopott ez a szó: ajándék. Helyette egy-egy kisebb
tárgy mögött is a forint és összeg, illetve a vétel szó éktelenkedik. Tűzkő László,
Legény László s más árokszállási ajándékozók nevét nem örökíti már meg az
utókor számára szeretettel a leltárkönyv. A muzeológusban a kemény alku em-
léke csikorog, a kofamódra kitartott árak futnak szeme elé, ha kézbe veszi kiál-
lítás rendezésekor a paraszti élet régi emlékeit.

Hiába, divat lett a népművészet, kultusza van a régi tárgyaknak. Ma a tele-
víziót néző falusiak együtt nőttek e divattal, mégcsak nem is mosolyogják meg
a városiakat vagy városra szakadt rokonaikat, mert kiteszik az egykor istálló-
ban tartott tárgyakat modern lakásuk ebédlőjében. De elképzelem, aki nem a
televízió emlőjén nevelkedett, milyen nagy szemeket meresztene, ha meglátná
darunyaknák nevezett ganévágóját egy modern lakás falán, s furcsán pillogatna
a taligdkerékből csillárrá avanzsált szobadíszre, amelyről néhány cső kukorica
lóg háncsánál fogva alá. Micsoda karrier!

Ám karriert nem tud mindenki csinálni. Szükségesek hozzá rendkívüli adott-
ságok, s igazi vagy vélt értékek, amelyek áttörik a közöny falát, magasba repítik
a karrier csinálót vagy karrieristtát. S e tárgyakban is van valami, ami hirte-
len és tömegesen kelendővé tette őket, kiemelve az eredeti környezetből, széppé
fokozta, s a lakásdiszként egyenrangú társává tette a szobafalon ékeskedő grafiká-
nak, festménynek, könyves polcon álló szobornak, iparművészeti tárgynak.
Mert bár panasszal kezdtem, s mint muzeológus fájlalom a divat nyomán fel-
ébredő anyagiasságot, a tárgy magántulajdonba kerülését, szépérzékem mégsem
tiltakozik e furcsa eredetű tárgyegyüttes ellen, ha az ízléssel van összeállítva.
Sőt arra ösztönöz, hogy nyomába szegődjem a titoknak, hogy a tudomány de-
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tektív módszerével kibogozzam az összekúszálódott szálakat. Mert bár divat ko-
runkban a néprajz, különösen a népművészet, az a legkülönbözőbb fórumokon
elhangzó vélemény, miszerint ezek a munkaeszközök, használati tárgyak a nép-
művészet fogalmába tartoznának, nem helytálló, nem igaz. A kocsikerék nem
művészi tárgy, csupán használati eszköz, a letisztított szénavágó — még ha dí-
szített is — nem helyezhető népművészeti alkotásként egy beregi hímzés mellé.
S irritál a népművészet mestere cím is, mikor azt egy rézműves vagy kádár
kapja meg. Mesterségek ezek és nem művészetek. Használati tárgyakat, munka-
eszközöket készítettek jól, mesteri fokon, nem pedig műtárgyakat. De még a
fazekasok is. A mázas kerámia múlt század végi divatja idején Mezőtúron több
mint száz művész élt volna? Ma azok kapják e címet, akik mesterségük utolsó
képviselői. S azok a tárgyak részesülnek ily nagy becsben, amelyek végső hír-
nökei egy letűnt kornak.

Hogy közelebb férkőzzünk a titokhoz, abból a világból kell kiindulnunk, ame-
lyik ezeket a tárgyakat megteremtette, kiformálta és rendeltetésszerűen hasz-
nálta. Ha e társadalom lényegét megértjük, megközelítjük tárgyi világának s
művészetének lényegét is.

A jobbágyság, s nagyjából a belőle kifejlődött kapitalizmuskori parasztság
bizonyos mértékben rokon vonásokat mutat az őstársadalmakkal. Rokon vonás
közöttük, hogy mindkét társadalom életét a szakadatlan munka tölti ki. Az előb-
binél a természet erői, s a velük szembe szegezett, még tökéletlen munkaeszkö-
zök szorítják állandó munkára az egész társadalmat, az utóbbinál már társadal-
mi kényszer érvényesül. A jobbágyságnak, parasztságnak az a történelmi szerep
jutott a társadalmi hierarchiában elfoglalt helyzete miatt, hogy két keze mun-
kájával termelje meg a javakat a maga és a fölötte álló társadalmi rétegek szá-
mára. A felesleg nem az övé volt, s ezért nem tudta magát a munkától függet-
leníteni. Mindenfajta élettevékenysége (szórakozás, rítus, társas élet) a mun-
kához kapcsolódott, annak része vagy függvénye volt. Nem véletlen hát, hogy
erkölcsének középpontjában is a munkaerkölcs állott. A feladatok pontos, he-
lyes és jó elvégzése volt a mérce. Létrehozott alkotásai, egész anyagi (tárgyi)
kultúrája is elsőrenden ezzel függ össze, csakúgy mint az őstársadalmaké. Ilyen
formában mindkét társadalmat primer képletnek tekinthetjük a társadalmakon
belül, olyannak, amelynek egész élete, alkotása a munkához, a létfenntartási ja-
vak előállításához köthető. Persze tisztában vagyunk azzal, hogy a parasztság-
nál —, de az őstársadalmakban is — magasrendű folklór művészet is él, de
tudnunk kell azt is, hogy ezeknek a művészi értékű tárgyiasult alkotásoknak a
zöme sem független a munkától, sőt éppen munkaeszközökön, napi használati
tárgyakon jelenik meg az esztétikum csakúgy, mint ahogyan a szájhagyomány
legtöbb jeles darabja is közös munkavégzéseken, napi tevékenység közben ke-
rül előadásra. Érthető hát, hogy a paraszti munkaeszközök vizsgálata, a paraszti
tárgyak munkával való kapcsolata alapvető összefüggéseket segít megérteni.
Ügy véljük, ha e kényszerűségből munka központú társadalom művészetét a
munkaeszközök oldaláról közelítjük meg, a művészet kialakulásának, létrejötté-
nek és értelmének alapjait is feszegetni kezdjük. S ez több eredménnyel kecseg-
tethet, mint az őstársadalmak vizsgálata, hiszen közvetlenül szemlélhető és ki-
tapintható bizonyos összefüggés: a munka és a művészeti tevékenység; a mun-
kaeszköz és a művészi alkotás viszonya. Ennek felfejtése talán érthetőbbé teszi
írásunk elején felvetett kérdésünket is.

Az esztétika sarkköve, az egyik központi kategóriája a szép fogalma. Ha e fo-
galmat a parasztságnál vizsgáljuk, a napi szóhasználatot vesszük figyelembe,
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meglepetéssel mondhatjuk, hogy e fogalom szinte egybeesik az etika hasonlóan
sarkallatos és központi kategóriájával, a jó fogalmával. A paraszti világon belül
a szép és jó feltételezi egymást, csaknem ugyanaz, szinte felcserélhető egymás-
sal. Egy szépen megrakott szalmakazal jó is. Sőt csak az a jó. A kazal kialakult
formája, héjazatának egyenletessége, a szálak egyirányba való legereblyézése ad
csak tökéletes felületet, véd a beázás ellen, vezeti le a vizet, s emeli a szépséget
egyben jósággá. A nádtető gerince, gerincének fonása nem szépnek, hanem jó-
nak, beázástól, becsurgástól védelmezőnek készült. De e jóságnak szépség az
eredménye: egyenletes, azonos nagyságú kötések, azonos távolságra, azonos vas-
tagságú nádszálakból. Szinte éneklő ritmus, csakúgy mint a fonott sövényeké,
védelmet nyújtó léc- vagy deszka kerítéseké. S hogy továbbra is a fonásnál ma-
radjunk. Egy gyékény vagy szalma kupujka formája kialakult, klasszikussá
érett, önmagában szép. De célszerű is: összeszűkülő szája megóvja attól, hogy
felnyitva bármi belehulljon, bepiszkolja a benne lévő lisztet, magot. A kis szájon
át ugyanúgy kiszedhető belőle minden a hozzáméretezett kanállal. Fonását te-
kintve egyszerű, s ezt szépnek látja a mai szem. Az is. A fonás tömörsége,
egyenletes ritmusa azonban nem a szépséget, hanem a jóságot, a tökéletességet
jelenti. A tömör fonás a szilárd formát, tartósságot biztosítja, s azt, hogy a
benne lévő lisztből egy szem se hulljon ki. A szálak szabályos, egyenletes rit-
musa külső mutatója a belső szilárdságnak: ha e szálak nem határozottan pár-
huzamosak, egyirányúak, ritmikusak lennének, a megterhelt gyékényedény
oldalra borulna, a súlytól előbb-utóbb szétszakadna. A forma tökéletessége, a fo-
nás egyenletessége a jóságot szolgálja, a használhatóságot. De egyben szép is.

Hosszú, szinte végeláthatatlan nemzedékek tapasztalata, tudása nyer megfor-
málást, alakít ki egy-egy formát, s újul meg hozzáértők kezén koronként. A
szép és a jó egysége, s az egység tökéletes létrejötte szolgálhatja a célt, a napi
használatot, a vele való élés, a munka megbízhatóságát.

De nemcsak a munka eredményénél, egy kazalnál, egy tetőgerincnél, egy
használati tárgynál esik e két fogalom egybe, hanem alapvető és meghatározó
sajátossága ez magának a munkaeszköznek is.

A magyar paraszti munkaeszközök egyik legtökéletesebb darabja a kasza.
Több évszázad kellett kialakulásához, a mai forma, sőt vidékenkénti változatok
létrejöttéhez. Legtermékenyebb kézi szerszámaink között tarthatjuk számon, s
ha hozzávesszük a kialakult munkaszervezetet — a bandában aratást — az
emberi teljesítőképesség, termelékenység felső határáig emelkedünk.

De látott-e már valaki földre letett kaszát? S látott-e ennél alaktalanabb, for-
mátlanabb, szánalmasabb, sőt veszélyesebb tárgyat? Ahogyan ott fekszik félig
elállva a földtől, mert a kacs nem engedi lesimulni, ahogyan a kaszacsapó alak-
talanul kimered belőle. A formátlanság mintaképe e tökéletes eszköz.

De vegye fel a hozzáértő. Ne dolgozzék vele, csak tegye a vállára: már körül-
öleli az embert vagy vállára simul s ég felé nyúló acélja nem sérthet meg senkit.
A harmónia még tökéletlen; mert bár vinni szokták vállon, de nem ez a ren-
deltetése; beállni a rét vagy a búzatábla szélére, s megsuhintani, dolgozni vele.
Ekkor, a munkafolyamat közben mutatja meg, mit tud, ekkor válik el, milyen.
Hogyan áll a kézben, hogyan fekszik a földre, hogyan húz a hegye és a sarka
(mert hiszen ez vág leginkább), hogyan terít a csapó. S mindez beállítható a ka-
szakarikával, a csapó madzagjával az emberhez, az ember méreteihez, mozgásá-
hoz. Azt mondják valakire: szépen kaszál. S ha ezt mondják, tudjuk, igazi, jó
kaszás. Jó munkát végez: nem teknős a tarló, nem hagy el szálakat, egyenletes
rendet vág, egyenletesen terít, s a fal (a meghagyott talponálló búza) nyílegye-
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nes, nem cikkcakkos, s nem veri-töri a szálakat. Tökéletes szép, tökéletes jó.
Maga a szerszám, s maga a munka eredménye. S ha feni vagy kalapálja valaki a
kaszát. A tárgy és az ember mintegy foglalatba, együtt, összenőve alkot egységet,
kaszát? A tárgy és az ember mintegy foglalatba, együtt, összenőve alkot egységet,
bármely oldalról állunk is gépünkkel oda. a kompozíció tökéletes, mert az esz-
köz és az ember viszonya is az. Sőt művészi téma a kaszálás ritmusa is: a szer-
szám és az ember; az ember és a munka; a munkát végző emberek egymáshoz
mért viszonya; a ritmusban való feloldódás. A szép és a jó összefonódása, töké-
letes egysége.

A jó szerszám legfőbb ismérve, hogy minden ízében a munkafolyamatot szol-
gálja. J^incsen felesleges, a munkafolyamat szempontjából haszontalan része, azt
akadályozó pedig egyáltalán. A munkaeszköz szerkezete, felépítése, stabilitása,
hatásossága, jósága a tökéletes munkafolyamatban, s az eredményeként létrejött
szép és jó munkában, produktumban mérettetik meg. A munkaeszköz tökéletes-
ségének, azaz szépségének és jóságának tükrözője maga a munkafolyamat. — A
munka vidékenként, s évszázadok során létrejött technikájához, mozdulataihoz
kell a szerszámnak igazodnia, s itt e folyamatban, s a folyamat eredményében
válik el minősége. Mértéke emberi mérték, a munkavégző ember önmaga, aki
saját léptékéhez igazítja a szerszámnyél vastagságát, a kapa hajlásszögét, nyél-
hosszát, súlyát. S több ember együttdolgozása esetén az egyes emberi léptékek-
nek úgy kell azonosaknak lennie, hogy az eltérő erejű és képességű emberek
számára azonos ritmust, tempót biztosítson.

Elképzelhető hát mi mindent rejt magában egy-egy munkaeszköz; mennyi
megfigyelést, tapasztalatot, kudarcot; hány felesleges elemet kellett eldobni,
hány apróbb módosítást végrehajtani ,amíg a tökély létrejött; amíg az ember,
a munka, s a munkát végző emberek mozgása összehangolódott. S mily töké-
letes lehet az a forma, amely a munkafolyamatban, együttdolgozásban képes
eltérő egyéneket egy ritmusra fogni.

Láttunk-e már hentes mestert kést fenni, rövid karajt egyenletes csapásokkal
bárdolni, egy disznó sonkáját két vágással az ízületig kikanyarítani? Nem azono-
sak-e ezek a mozdulatok Szatmár megyétől Vas megyéig? — Ezeket tanították,
ezeket oktatták, s azonos szerszámok azonos munkafolyamatokat igényeltek. A
szerszám és az ember mozgása azonos célú folyamatban azonos. Annyira leszűrt,
annyira célszerűsített, hogy mindenütt egyforma. De már másképpen mozog a
jászsági kaszás, mint a tiszazugi, s megint eltér némileg ettől a Vas megyei.
A Jászságban egy kocsú kaszát használnak, míg a Tiszazugban kétkocsút, s fű-
kaszálásnál a kisebbik kocsnál (mankó, szarv) fogják, hogy ne kelljen akkorát
hajolni hozzá, mégis laposan feküdjék. Vas megyében — éppen mert emelkedőn,
hegyoldalakban is kasználnak — hosszú kocsú szerszámot használnak, s igazod-
nak ritmusban, meghajlásban az emelkedőhöz. A jászsági ember a tiszazugi ka-
szát furcsállja, a Vas megyeit alaktalannak, rossznak tartja, s bizonyára így van
ez fordítva is: ki-ki a maga mozgásához, megszokott ritmusához méri a formát,
s úgy ítéli meg. A szerszám mindenütt jó, csak más mozgás, technika tartozik
hozzá. Ha nem ahhoz igazodik, rossznak minősül, mert nem helyes a tükrözés.
A munkafolyamat és szerszám összhangja megbomlik. Tehát nemcsak a jó és a
szép tartozik szorosan össze a munkaeszközök és munkafolyamat esetében, hanem
az ismeretelmélet sarkkövét jelentő igaz is szerves része az egységnek. A munka-
eszköz szépségét és jóságát a helyes (igaz) munkatechnika tükrözheti csupán.

Szép és jó alkotás csak rendezett körülmények között, kapkodás nélkül, ön-
törvények szerint mehet csak végbe. Vagy ki ne látott volna szépen felsepert
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parasztudvart, rendberakott szerszámokkal, kézhez igazított renddel; műhelyt
falon függő szerszámokkal, sorjádzó cigányfúrókkal, kalapácsokkal, fogókkal;
háziasszonyt, amint befőzéshez előkészíti kezeügyébe a tiszta befőttes üvegeket,
kéznyújtásnyira a szűrőkanalat, ollót, celofánt. Csak rend szülhet rendet, csak
a tisztaság értéket. Ez is a munka esztétikájának szerves része. A megszülető
produktumban ez is benne van.

És ezek az értékek azok, amelyek a régi munkaeszközöket alkalmassá teszik
arra, hogy ma lakásdíszként helyezhessük el s csodálatosnak lássuk. A hosszú
nemzedékek során kialakult tökéletes forma, az emberi lépték, a belőle áradó
tisztaság sugárzik ránk. Mivel együtt jelentkezik benne a jó, a szép és igaz, még
akkor is kiemelkedő tárgynak látjuk, ha nem valóságos közegébe, a munka-
folyamatba illesztjük bele, hanem más tárgyak adják hátterét. Ez benne meg-
ragadó vagy megragadható. Az eredeti közeg hiányát azért mégis érezzük. Elég-
szer láttunk már ilyen lakást, s hallottuk gazdáját, amint leemelve a falról az
egyszerű mángorlót, mintegy belső kényszer hatására elmondja: „A dédöreg-
anyám még ezzel vasalt. így tartotta." Érzi, hogy a tárgyat megcsonkította, az
talán más számára nem fejezi ki azt, amit neki jelent. Kézbe kell venni, magya-
rázattal kiegészíteni, kissé pótolva vele a valóságos tükröző közeget, a munkát,
a hozzátartozó mozdulatokat. A tárgy így nyeri csak vissza így közelíti meg igazi
önmagát, komplex értékét.

De lépjünk eggyel tovább. Vegyük szemügyre azokat a munkaeszközöket, sőt
használati tárgyakat, amelyek nem csupán célszerűek, hanem díszítettek is;
amelyek szembeötlően hordoznak — s immár a munkafolyamattól függetle-
nül — esztétikai értéket, szépséget; amelyeket népművészeti könyvekben is
szemlélhetünk; amelyeknek önálló jelentésű, olykor mitikus ornamentikájuk
van; amelyek tudatosan is szépnek akarnak látszani.

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy ezek jelentős része szintén munka-
eszköz, használati tárgy és nem önmagáért való dísz. Már az egyszerű kasza
fején is ott a magyarbajusz-szerű díszítmény. Készítője így kelendőbbnek. ízlé-
sesebbnek találta, sőt a kasza kacsát is fecskefarkú, kézhez simuló végűre alakí-
totta. A munkának, a munkaeszköznek mindez nem ártott, de a munka folya-
matát nem is segítette. A kínálkozó szabad felület megmunkálása mégis fontos,
mert tudatosan szépítette készítője a tárgyat. Ki akarta emelni más tárgyak
közül. De ott vannak a gyönyörűen megformált guzsalyok, mosósulykok vagy
mángorlók. Ezeken a díszítmény kifejezetten a szépség hordozója óhajt lenni,
hiszen egyszerű deszkadarabba is bele lehet a guzsalyt állítani, s lehet rajta
fonni. A mángorlónál is az a fontos, hogy nyele s kissé kiemelkedő feje legyen,
amelyen a kéz megtámaszkodhat, s így erőt adhat neki segítségével a munka-
végző. Ezek a tárgyak ugyanolyan munkaeszközök, mint más guzsalyok, mán-
gorlók. Formájuk tökéletes, a munka technikájának megfelelő, a munkafolya-
matokban a jó, a szép és igaz ideáját hordozzák. Ez a szépség azonban úgy tűnik
kevés, meg kell toldani még valamivel, s meg is toldották. A szabad felületeket,
a munkában részt nem vállaló szerkezeti elemeket olyan ornamensekkel díszítet-
ték, amelyek már egy másik szépségideált hordoznak: önállósult, a munka fo-
lyamatától elszakadt esztétikumot. A tárgyat készítője ezzel mintegy kiemelte a
öobi munkaeszköz közül, fényt irányított rá, felhívta rá a figyelmet. S amiért

fénybe állította, annak komoly és nagy oka volt: baráti, szerelmi ajándéknak
szánta; kedvesének, komájának, gyermekének ajándékozta. Nemcsak jó munka-
eszközt akart adni, hanem olyat, amely mások — a közösség — előtt hordozzák
is e szándékot, kifejezésre juttatják a kapcsolatot. S e munkaeszköz társasmun-
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kákon, együttdolgozások alkalmával a világ szeme elé kerül, fennen hirdeti a
két ember kapcsolatát. Azét a két emberét, aki a paraszti munka állandó részt-
vevője, akinek élete a munkához láncolva múlik el. Azért ajándékoz különleges
munkaeszközt, hogy ez társa, életének állandó része legyen.

A nem munkát segítő díszítmény, s más szándékból fakadó, s éppen ezért már
önállósult esztétikum azonban mégis a munkához, a munkaeszközhöz, s a mun-
kát közösen végzők társaságához van kötve. A munka által igénybe nem vett
felületen jelentkezik, s abban a szerkezetben, amelyet a munka folyamata cél-
szerűen kialakított. Ennek ellenére nem lehet. A munkaeszköz rendeltetését
nem befolyásolhatja, a munkavégzést feleslegesen nem terhelheti. A munka
által kialakított szépség idea, illetve egy másik emberi szándékból fakadó esz-
tétikai igény itt egymást tetézi, mintegy összefonódik. Elsődleges és alapvető
a munka teremtette forma, amely kész formát, felületet, jelleget ad; e szim-
biózisból valóságos érték csak akkor keletkezhet, ha a kettő harmóniában olvad
össze.

Primer társadalomnak neveztük a munkaközpontú, munkaerkölcsöt kitermelő
paraszti társadalmat. S primer esztétikai értéknek kell tekintenünk a munka-
eszközökben megnyilatkozó, munkafolyamatokban feloldódó esztétikai értéket
is. Nem a társadalom primer volta miatt, hanem mert elsődlegesen jön létre, s
még osztatlanul van meg benne a szép, a jó és az igaz ideája. A díszített munka-
eszköz, használati tárgy már szekunder esztétikai értéket hordoz. Benne elválik
a szép a többi fogalomtól, szépsége már nem a munkából, hanem egyéb emberi
szükségletekből, igényből fakad (emberi kapcsolatok, szakrális cél). Léte azon-
ban — minthogy munkaeszközökön jön létre — függ a primer esztétikai érték-
től, ahhoz igazodik, szerkezetét, jellegét az befolyásolja. S a munkaábrázolás,
mint a művészet egyik témája mindezt egy harmadik régióba emeli, s egészen
más törvényeknek veti alá, de mégsem független a primer esztétikai értéktől.
Amidőn a paraszti munkaeszközt más környezetbe, a munkafolyamatból ki-
emelve ízlésesen elhelyezzük, akkor bár csonkán, de mégis a primer értékeket
vagy annak egy részét mentjük meg, juttatjuk kifejezésre.

A népművészetnek e kettős forrású, de harmóniában felolvadó értékrendje,
az arányok, emberi léptékek primer esztétikai értékből való származása egy-
úttal felhívja figyelmünket arra is, hogy a művészetben kialakult arányokat,
az arányok törvényszerűségeit eredendően is e rétegben keressük. A szim-
metria és asszimetria, a rész és az aranymetszés úgy tűnik nem mestersége-
sen kiagyalt arányok, hanem a munkafolyamat létrehozta formák, munka-
eszközök eredeti szerkezeti sajátosságai. A díszítmények e szerkezetben je-
lentkeztek, ezeket az arányokat követték, s váltak a szekunder esztétikai
értékeknek is léptékévé, természetes alapjaivá. Művészi alapelvekké később,
s természetesen emelkedtek. Ahogyan a munka emelte fel az embert, s tette
emberré, a munka volt a művészetek alapjainak is a bölcsője. Alapvető
arányait, szerkezeti sajátosságait mindenesetre ez adja meg, s nagy szerencse,
hogy a paraszttársadalom primer volta miatt e folyamat szinte közvetlenül
tanulmányozható, kitapintható. Persze mindez sokkal általánosabb érvényű
annál, semhogy csak a parasztművészetre vonatkoztassuk. Napjaink munka-
eszközeinek helye az új alapú, munkaközpontú társadalomban hasonló szerepet
tölt be. Ennek elemzése — minthogy bonyolult gépekről van szó — azonban
sokkal összetettebb.

SZABÓ LÁSZLÓ
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TÉKA
Emlékerö falu

126 rövidebb-hosszabb elbeszélést, em-
lékezést, anekdotát tartalmaz a fenti
címet viselő kis kötet. írásait a Mező-
gazdasági és Élelmezésügyi Miniszté-
rium és a Magyar írók Szövetsége ál-
tal meghirdetett pályázatra érkezett
1446 műből válogatta ki a zsűri. Har-
gitai György szerkesztő a bírálók által
megfelelőnek ítélt majd kilencszáz írás-
ból szedte össze kötetének anyagát.

A nem hivatásos szerzők — foglal-
kozásukra való tekintet nélkül mind-
annyian a „nagy idők tanúi", — a ki-
írásnak megfelelően olyan históriákat,
többnyire vidám, olykor szomorkás
vagy éppen tragikomikus történeteket
vetettek papírra, amelyek a felszaba-
dulástól napjainkig a falun élő embe-
rekkel estek meg. Ha meggondoljuk,
hogy ez a bő három évtized éppen a
magyar falu népének életében jelen-
tette a legsorsfordítóbb változásokat,
nem csodálhatjuk, hogy oly sokan —
közel nyolcszázán, köztük többen Szol-
nok megyéből is — vállalkoztak a
megélt élmények, az első szájból hal-
lott események, anekdoták megírására.

A szerkesztő elsősorban a 24 díj-
nyertes szerző írásaira támaszkodott a
kötet összeállításakor, s a történeteket
úgy sorolta egymás után, hogy azok-
ból kikerekedik a magyar falunak egy
sajátos, belülről látott története a fel-
szabadulás első tétova napjaitól a het-
venes évek derekáig. A kis kötet leg-
főbb erénye éppen abban van, hogy
minden tudálékosság nélkül, pusztán
az emlékezetben megmaradt történé-
sek, gondolatsorok rögzítésével, az ese-
mények a paraszti tudatban való tük-
rözésével képes megrajzolni — Veres
Péter szavaival szabadon élve — a teg-
napból a holnapba haladó mát.

Miről szólnak ezek az írások? Tar-
talmi ismertetésük majd olyan vállal-
kozás lenne, mintha egy pohár vizet
markunkban akarnánk felfogni. De mi-
vel e rövid ismertetésnek nem is lehet
ilyen célja, inkább csak a fő vonulatra
szeretnénk olvasóink figyelmét ráirá-
nyítani, amely körül úgy sokasodnak
a témához sokszor csak közvetetten

kapcsolódó anekdoták, tréfák, a parasz-
ti észjárás csavarossását bizonyító
esetrajzok, mint a valóságos hegyvonu-
latot kísérő dombok, halmok sora.

Találkozás az első szovjet katonák-
kal. Két nép gyermekeinek eltérő gon-
dolkodása, de érzelmi azonosulása egy-
egy nagyon is hétköznapi, éppen ezért
valóságos történés kapcsán. (Kalács
Krasznodarkába)

A földosztás s az első szabad aratás
öröme, gondja (Földosztás Sárosdon).
Harc a kapott földek megtartásáért,
a „Földet vissza nem adunk!" jelmon-
dat igazi tartalma. (Mekkora terület
kell? Földet vissza! Földet vissza nem
adunk!)

Emlékszünk a gombamódra kinőtt
pártokra s az ügyeskedők helyezkedé-
sére, no meg felsülésükre is. Erről ol-
vashatunk a „Hármat egyért?" c. írás-
ban. Az első szabad esztendők derű-
jét, a saját föld művelésének örömét
bizony beárnyékolta a volt nincstele-
nekből lett újgazdákat kísérő nyomo-
rúság, s falusi értelmiséget az infláció.
Ha nyomorúságon nem is, de szomorú-
ságon úrrá tud lenni az ember, ha le-
galább a reménye megvan a jobbra.
(Friistök, Kari bácsi dobosai, Inflá-
ció)

A földosztás utáni első nagy meg-
rázkódtatást falun téeszek sokszor nem
éppen tapintatos, de mindenképpen
gyors szervezése jelentette. Nem cso-
dálható, hogy a paraszti emlékezet
meglehetősen sok ma már mosolyog-
tató, de akkor nem egyszer keserves-
nek tűnő emléket őrzött meg ezekből
a hónapokból. (Az utolsó akadály, Ki
beszél bolondokat, Ahol még a madár
se r í t t . . . )

A tervkölcsönzés-békekölcsönjegyzés
legalább annyira hozzártartozik az öt-
venes évek első felének életéhez, mint
a várost, falut nekilendítő tanulási-
képzési láz. Mindennek színét-fonákját
felvillantják egy-egy apró képben a
róluk szóló írások legjobbjai. (Addig
innen ki nem mente1*, Pásti, A trak-
toros)

A lassan erősödő szövetkezetek éle-
te, a közös munka, a közös jog mel-
lett a közös kötelesség megszokása nem
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ment könnyen. Az emlékezet jól tük-
rözi a formálisan már közösségi, de
gondolkodásban még nagyon is egyé-
ni parasztok apró csalafintaságait.
(Élelmes ember, Jószágok összevitele
Kisbajomban, Férfi szoknyában)

A kötet gerincét a második nagy
felfejlesztésre, a mezőgazdaság szocia-
lista átszervezésére s nem utolsó sor-
ban a közösséggé kovácsolódás sok va-
júdással járó, tövisesen szép útjára
emlékeztető írások alkotják. Csak cím
szerint is nehéz lenne felsorolni még
a legjobbakat is. Csupán utalok egy-
egy legjellemzőbb darabra: Egészsé-
günkre, Hatvankét hold tavaszi árpa,
Meglepetés, Furfangos menyecskék,
Hímpellérek stb.)

Nekünk, Szolnok megyeieknek külön
öröm, hogy a kötet legsikerültebb írá-
sainak szerzői között találjuk a jász-
apáti Urbán István, a szolnoki Gyor-
gyai Mihály, a jászszentandrási Mol-
nár István nevét. Molnár István rö-
vid, csattanós, rendszerint tréfás tör-
ténetkéi a magyar anekdotakincs to-
vábbélését, gazdagodását tanúsítják.
Gyorgyai Mihály írásai tényszerűsé-
gükkel, a látszólag kis dolgokban is

fölsejlő nagy erőfeszítések érzékelteté-
sével ragadnak meg. Bár Urbán Ist-
ván mindössze két elbeszéléssel szere-
pel a kötetben, e két elbeszélés drá-
maisága, megjelenítő ereje meggyőz
bennünket arról, hogy szerzőjük mél-
tán lett a három első díjas egyike.
Egy ilyen gyűjteményes kötet eseté-
ben szinte törvényszerű, hogy a benne
szereplő írások művészi színvonala kü-
lönböző. Sajátos módon érzékelteti az
olvasó, hogy éppen azok az elbeszé-
lések hagynak hidegen, amelyeknek
szerzői külön gonddal igyekeztek utá-
nozni Tömörkény vagy Móra stílusát.
Ugyanakkor még a darabosabb írások
is fel tudnak forrósítani, ha átsüt raj-
tuk a hitelesség: nem a megírtság, ha-
nem a megéltség.

Felszabadulásunk 35. évfordulója
előtt szívesen ajánljuk ezt a Romány
Pál előszavával gazdagított kötetkét
mindazoknak, akik átélték ezeket az
éveket s azoknak is, akik már csak
a történelemkönyvek lapjairól vagy
apáik emlékei nyomán ismerik őket.
(Kossuth Könyvkiadó 1979.)

SZURMAY ERNŐ
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