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A kényért adó mag
A búza hazájában,
a tiszaföldvári termelőszövetkezetben

Búza. Négy betű. Ugyanannyi, mint: élet. ...és majdnem ugyanazt is jelenti.
Másfél milliárd hektáron termesztenek bolygónk lakói kultúrnövényeket, en-
nek egy hetede búza, búzából ered az emberiség által elfogyasztott összes kaló-
riamennyiség 20 százaléka. Archeológiái leletek bizonyítják, a búza az ember
egyik legősibb kultúrnövénye, de körülbelül ötezer éves az első írásos feljegy-
zés is róla, egy Sen-Nung császár idejében keletkezett kínai történelemkönyv-
ben, miszerint a Mennyei Birodalom lakói a búzát isteni ajándéknak tekin-
tették.

Amennyiben nem volna ennyi természetes és mesterséges gátlókörülmény,
a búza, a mák és a dohány elborítaná a Földet. . . . de hát van, s a kenyér
alapnövénye, a búza immár két évezrede ilyen vagy olyan nemesítési eljárá-
sok alanya. Varró és Columella — Caesar kortársai! — műveiben már nyomát
találjuk a kiválasztásos növénynemesítésnek. Korunk első, immár tudósnak
tekinthető búzanemesítője 1819-ben kezdte munkáját a skóciai Haddigton
grófságban. Nem sokkal az angol kísérletek után — feltehetően az 1863. évi,
katasztrofális aszály hatására — a magyar Mokry Sámuel is búzanemesítéshez
kezd a békési Gerendáson. A növénynemesítést, mint szaktárgyat a magyar
mezőgazdasági akadémiákon 1890 óta oktatnak, Cserháti Sándor kezdte el
Magyaróváron. A búzanemesítők gazdag, s változatos kutatási-nemesítési célo-
kat jelző hazai névsorából idekívánkozik az elévülhetetlen érdemeket szerző
Baross Lászlóé, aki a század első évtizedében kezdte meg tevékenységét az ak-
kor még Arad vármegyéhez tartozó Bánkúton, s 1921-ben olyan kiváló ered-
ményt ért el a Bánkúti fajtanevű búzákkal, hogy tizenkét év múlva a kanadai
Reginában megtartott búza-világkiállításon első díjat nyertek e fajták. Szé-
kács Elemér 1906—1923 között tizenöt(!) új búzafajtát menesített ki. Fleisch-
mann Rudolf F 481-gyel jelzett, 1923-ban elismert búzafajtájának malom- és
sütőipari értéke elérte a bánkúti búzafajtákét. Lelley János — 1951-ben — volt
az első európai hibridbúza nemesítője. Manapság hazánkban a fitotronnal is
felszerelt martonvásári és a szegedi tudományos intézetben folyik búzanemesí-
tés. A két kutatóbázis a fajtakísérleteket 3—'400 termelőszövetkezettel és álla-
mi gazdasággal végezteti el.

Nekünk, magyaroknak különösen fontos növényünk a búza. A magas sikér-
tartalmú alföldi búzát a múlt század gabonatőzsdéin együtt jegyezték a dél-
ukrajnai vagy a Missisippi középső folyása mentén termelt búzákkal. A pesti,
bajai, debreceni, temesvári malmok lisztje a XIX. század utolsó három évti-
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zedének egyik legjobban keresett európai agrárterméke. Nemcsak a termelés,
a feldolgozás technikája is világszínvonalú volt, a malomipart forradalmasító
hengerszék feltalálója honfitársunk, Mechwart András.

Létünk alapja.
A kényért adó mag.
Piciny, rózsaszín-barnás szemek. Ezer szem sincsen összesen öt deka.
Búza. Élet.

Tiszaföldvár amolyan tipikus útifalu a nagy folyó Vezseny—Martfű közötti
kanyarjától délre, a balparton, a víztől úgy három kilométerre. A falu északi
végéhez közel kiszélesedik a főutca, Kossuth-szobor, leánykollégium, tanács-
háza, templomból három is meg a Tiszazugi Földrajzi Múzeum övezi a terecs-
két. A többkilométeres főutca délebbi kiöblösödésében a gimnáziumot, a ter-
melőszövetkezet központját, az OTP-t, a postát, órásműhelyt és kicsiny, do-
hánymentes presszót találni.

Alföldi embernek nem, másnak viszont annál inkább feltűnnek Földváron
— a távolságok. A község központja a vasútállomástól három kilométerre van,
legalább kétszer ennyi a távolság az északi és déli faluvég között. Nem csoda
hát, hogy meglehetősen szétszórt az üzlethálózat s erősen meglátszik a falun
az is, hogy nincs áruház. Egyetlen vendéglő van mindössze, gyógyszertár kettő,
a déli faluvéghez közel fiókposta is van, a vasútállomás közelében tüzéptelep,
mellette téglagyár. A gimnázium szomszédságában általános iskola épül, ter-
mészetesen tornateremmel, vele szemben egy Koch Róbertről elnevezett tüdő-
gondozót látni.

Igen kevés a régi ház, lakatlant mindössze kettőt találtam. Bajban lenne a
néprajzos, ha most kezdene kutatni Tiszaföldváron népi építészeti emlékek
után. Vannak viszont két-háromszintes, itt-ott már a kivagyiság fogalomkörét
is kitöltő új magánházak. Ezeket nézve örvendetes dolog, hogy az itteniek fel-
fedezték a lapostető előnyeit.

Szinte reménytelen vállalkozás kideríteni, hogy Tiszaföldvár helyén mikor
települt le az ember, annyi azonban bizonyos, hogy az avarok már megtele-
pedtek itt. A török hódoltság alatt — feltehetően a rabszolga-fogdosás miatt
— elnéptelenedett a község, s ugyanez az állapot még a Rákóczi-szabadságharc
idején is. 1721-ben a községet újratelepítik, Podmaniczky-birtokká lesz, s az
1771-es urbárium már 126 telkesjobbágyot számlál itt össze. 1328-ban ugyan
csak 90 jobbágyot számlálnak, de hogy növekszik a község népessége, bizo-
nyítja, hogy a faluban 166 tizenhat éven felüli fiatal férfi lakik. Ötszáz adóz-
tatott ház, 54 igás ökör, 187 fejőstehén, 426 hámos ló, 198 ménesbeli ló van
ekkor Földváron.

Két hadvezér neve is kapcsolódik a nagyközséghez. 1849 koratavaszán a
szolnoki csata megvívására igyekvő Damjanich János rendezi itt a vezényleté-
re bízott seregtest sorait, 1944 késő őszén pedig Rogyion Malinovszkij innen
irányítja a magyarországi hadműveleteket néhány napig.

Tiszaföldvár a hatvanas évek elejéig az Alföldön annyira elterjedt agrárte-
lepülések közül semmivel sem emelkedik, sorsa ezektől annyiban különbözik,
hogy az öt kilométernyire levő martfűi cipőgyár munkaalkalmat kínál, amit
az itteniek ki is használnak. A gyár a negyvenes években már üzemelt, s egy
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évtizeddel előtte (1935) a mintegy kilencezer lakosú település 2521 gazdaságá-
nak birtokméreti megoszlása a következőképpen festett:

1 holdnál kisebb, de szántófölddel nem biró gazdaság volt 480
1 holdnál kisebb szántóval biró gazdaság volt 382
1—5 holdas " " " 1162
6—10 holdas " " " 238
11—20 holdas " " " 151
21—50 holdas " " " 75
50—100 holdas " " " 9
100—200 holdas " " " 7
200—500 holdas " " " 7
500—1000 holdas " " " 8
1000 holdon felüli birtok volt 2

A nagyközség 22 119 katasztrális hold határa a művelési ágak szerint a kö-
vetkezőképpen oszlott meg: volt 18 405 kh szántó, 145 kh kert, 837 kh szőlő,
139 kh rét, 837 kh legelő, 1248 kh erdő, 109 kh nádas és 1240 kh-t tett ki az
ún. FANÉT, a földadó alá nem eső terület. A határ nagy része félig kötött
fekete öntéstalaj, a szántóföldi kultúrákat jól termi. A két földvári főtermény
— a búza és a kukorica — évszázados múltra tekinthet vissza, termelése min-
dig jövedelmező volt. Az első világháború előtt, de még a két háború között is
három-négy gabonakereskedő megélt a községben.

Miért éppen a búza lett főtermény Tiszaföldváron? A kérdés azért is érde-
kes, mert az átlagban 17 aranykorona értékű földeket magában foglaló határ
gabonatermőképessége azért elmarad a hajdú-háti vagy a Békés-csanádi lösz-
háton levő földekétől. A háború előtti helyzetet könnyű volna azzal magya-
rázni, hogy a búza az egyik legkevésbé munkaigényes termesztett növény,
szántás-vetés-aratáson kívül nincs gondja rá a gazdának, amíg a nadrágszíj-
parcellán a búzája kalászol, érik, jómaga elmehet napszámba — ha van hová.
. . . de a mai eredmények nemcsak a hagyományokra utalnak vissza, szemlé-
letbeli, gyökeres, immár visszavonhatatlan változásokat mutatnak.

Menjünk vissza jó harminc évet. Az első tiszaföldvári termelőszövetkezet
1948-ban alakult — Dózsa nevét vette fel, az induláskor összesen 17 tagja volt.
Gépje, igavonó állata szinte egyáltalán nem volt a kollektívának, a sors ját-
szott a kezükre egy valamikori földbirtokos disszidálásával, az ő két lovát és
két ökrét igényelték ki és kapták meg. Az első gazdasági évben búzát, lent,
gyapotot, répamagot, napraforgót, kukoricát és árpát termeltek. A kötelező
vetéstervek és a kötelező beszolgáltatás korát élte az ország, a magyar mező-
gazdaság történetének egyik legsikertelenebbb időszaka volt ez. A voluntariz-
mus korának agrárpolitikája sem a paraszti szakértelmet, sem a táji adottsá-
gokat, sem a piac törvényeit nem vette figyelembe. így állhatott elő az a ma
már mosolyt fakasztó helyzet, hogy a gyermekcipőben járó közös gazdaságra
rákényszerítik a gyapot és a salátamag termelését! A saláta ki se kelt — tíz-
ezer forintos bevételre számítottak ebből! — a gyapot kikelt ugyan, de ter-
mést nem hozott. (A gyapotnál nincsen talajzsarolóbb növény, a véle bevetett
terület a következő évben fele terményt adott, mint aminek más volt az elő-
veteménye.) 1952-ben — ekkor már egyesül a Dózsa és a Homoknak nevezett
falurészen alakult termelőszövetkezettel, s a neve is már Lenin — katasztro-
fális aszály sújtja az országot, a Tisza középső folyása mentén, így Földváron
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is 300 milliméter körüli csapadék hullik egész évben, ami az afrikai szavannák
csapadékánál is kevesebb. Az előző évi 11 mázsás holdankénti búzatermés 6
mázsára zuhan, a szövetkezet a munkaegységekre tervezett 2,5 kg búzát sem
tudja kiosztani. A felzúdult emberek csodálkoznak, s olyasmiket mondanak,
hogy az uradalmak idején megtermetté a kenyeret a földvári határ — a szö-
vetkezet már nem tudja ugyanezt megcsinálni? Az aszály, aszály volt mindig,
csak most az agrárpolitika tragikomikus baklövései súlyosbítják a falvak hely-
zetét. Ezerkilencszázötvenháromban például — kéretlenül, minden előkészítés
mellőzve — hússertés tenyészkocákat kapott a szövetkezet. Az elnök kézzel-
lábbal tiltakozott az állatok átvétele ellen, mondván, a meglevő jószágoknak
is ugyancsak szűken van takarmány, a tehenek napi négy-öt liter tejet adnak,
mert nem tudják őket abrakolni. Behívatják az elnököt a járásra, s közlik ve-
le: „Vegye tudomásul, a kormány nem azért taníttatta magát, hogy a terme-
lőszövetkezet intenzív fejlődését gátolja!" A kocák a juhhodályba kerültek —
télen megfagyott előttük a moslék, hetven százalékuk elvetélt. Nincsenek meg
a célszerű és okszerű nagyüzemi gazdálkodás minimális feltételei, a bürok-
rácia addig soha nem látott méreteket ölt, a mezőgazdasági szakirányítás min-
den olyan egyéni kezdeményezést kiirt, amire nincs központi utasítás. A tisza-
földvári Leninben a cukorrépa- és a kukoricaföldeket kimérik részes művelés-
re, ezt diktálja a célszerűség, s úgy tűnik, fennállása óta először a termelő-
szövetkezet valamennyi szántója annak rendje-módja szerint lesz megművelve.
A megye megtiltja a részesművelést! (Ez a rendszer a hatvanas évek elején
az egész országban kitűnően működik!) A magyar termelőszövetkezeti moz-
galmat az ötvenes években két súlyos megrázkódtatás éri. Az 1952-es aszályt
követő évben Nagy Imre lesz a miniszterelnök, aki 1953 júliusi programbeszé-
dében szinte biztatja a szövetkezeti tagokat a kilépésre. Tiszaföldváron ennek
csekély hatása van, az agrárproletárokból, törpebirtokosokból alakult Lenin
tagsága már érzi s érti a kollektíva életképességét, bízik a jövőben. Az 1956-
os ellenforradalom sem gyengíti számottevően a szövetkezetet. 1959-ben hol-
danként 10,2 mázsa búzát, 27 mázsa kukoricát, 12,3 mázsa árpát, 7 mázsa nap-
raforgót, 135(ü!) mázsa cukorrépát, 23 mázsa lucernát termelnek. A kötelező
vetésterv még mindig érvényben van, bár az importpótló növények termelése
országszerte abbamaradt — nincs már gyapot, gumipitypang és citromterme-
lés —, a preferenciáit termeltetési rendszernek még vannak vadhajtásai, a
Leninben például 50 holdon uborkát(!) termelnek, amit az átvevő vállalat 40
fillérért megvesz, majd 10 fillérért visszaad a termelőszövetkezetnek! (Szalmá-
val vegyítve besilózzák, a tehenek téli takarmánya lesz belőle.) A hatvanas
évek elejére „beáll" a gazdaság, új elnök, új főmezőgazdász irányítja a terme-
lést. A termékszerkezet még mindig nagyon tarka képet mutat, mert 710 hol-
don kukoricát termelnek (39,4 mázsa holdankénti átlaggal), 2130 holdon búzát
(16,2 mázsa) 640 holdon árpát (18,2), 50 holdon zabot (12,4), 300 holdon cukor-
répát (239,7), 240 holdon kendert, (43,3) 25 holdon dohányt (8,0), 100 holdon
napraforgót (9,27), 30 holdon burgonyát (69,0), 745 holdon lucernát (18,85),
343 holdon silókukoricát 143 mázsás átlaggal. Mindez 1963-ban, abban az év-
ben, amikor a szövetkezet először kap SZOT-vándorzászlót, amikor Szabó
Béla főmezőgazdász közgyűlésen fejti ki: a terméseredmények minőségi mun-
kával fokozhatok, a belső rend megszilárdítása mázsákban, forintokban lesz
mérhető a jövőben. Igaza lett — de ez már a ma története.

14



Tiszaföldváron ma egy termelőszövetkezet dolgozik, a Lenin, területe 7277
hektár, 1975 óta, amikor a szövetkezet egyesült a másik földvári közös gazda-
sággal, a Szabad Néppel. Modern mezőgazdasági nagyüzem! Elöljáróban né-
hány szám, bizonyítékul: 1975-ben 2585 hektáron termelnek búzát — tehát az
összterületnek több, mint harmincöt százalékán! — 45,13 mázsa átlaggal;
1980-ban 2359 hektár a termőterület, 63,22 mázsa a hektáronkénti termésátlag,
közel másfélszerese az országos átlagnak, magasabb az elsőkként jegyzett nyu-
gat-európai országok átlagtermésénél.

Hogyan jutott el a Lenin ilyen eredményekig?
A hatvanas évek közepétől hosszútávú tervekkel dolgoznak Földváron. Már

maga a tervek kidolgozása sem volt egyszerű feladat, mivel a gazdasági irá-
nyítás régebbi rendszere a mezőgazdaságban, a gyakran nem is egészen jó
szabályozóknak olyan tömegét kényszerítette a szövetkezetekre, amik nem egy
esetben — bizonyos mércékig — akadályozták az egyenletes, folyamatos fejlő-
dést. Az akkori irányítási rendszerben például feltűnően alacsonyak voltak
a nagytömegben termesztett növények felvásárlási árai — így a búzáé, kuko-
ricáé is. Bizonyos szervezetlenségre utal az is, hogy gyakran akadozott a mű-
trágya- és gépellátás. Az adott helyzetben Tiszaföldváron az egyetlen lehetsé-
ges utat választották: az üzemszervezésben, a munkavégzés mindennapi gya-
korlatában léptek előre, ezt tekintették a későbbi jobb eredmények alapjának.
Nem feledkeztek meg természetesen a beruházásokról sem ebben az időszak-
ban — viszont ezek a beruházások kivétel nélkül a mezőgazdasági termelést
közvetlenül szolgálóak voltak, s méreteikben sem igyekezett a szövetkezet ver-
senyezni senkivel. A gépesítés következtében a hatvanas évek végére erősen
lecsökkent a növénytermesztés élőmunka igénye. Mivel hasznosnak látszott a
felszabaduló — elsősorban női — munkaerőt helyben lekötni, a gazdaság egy
cipődobozokat gyártó melléküzemet telepített, a martfűi cipőgyár közelsége
indokolta ezt. Nagyjából ugyanerre az időszakra tehető a mai vetésszerkezet
kialakítása is — a termelőszövetkezet beszüntette néhány növény termelését,
például a dohányét, mákét. Az állattenyésztésben a mennyiség helyett a mi-
nőségre tették át a hangsúlyt, néhány év alatt a tejtermelés szinte megduplá-
zódott, úgy, hogy csökkenteni tudták a termelési költségeket.

Májusban jártam először Tiszaföldváron, első néhány ott töltött napom a
meglepetések sorozatává lett. Maga a nagyközség nem tett rám valami jó be-
nyomást — szétterülő, fejlődésében megrekedt, álmos alföldi mezőváros, mond-
tam magamban, s nemigen tudtam elképzelni, mi lehet itt településfejlesztő
tényező?

A szövetkezetben szívesen fogadtak, Dr. Szabó Béla — az egykori főmező-
gazdász, a későbbi termelési elnökhelyettes — az elnök biztosított róla, meg-
kapom a munkámhoz szükséges információkat, megteremtik a lehetőségét an-
nak, hogy minél több, közvetlen, személyes tapasztalatot szerezhessek. Az első
órákban nem tudtam, hol fogok aludni, elszállásolásom volt az első meglepe-
tés. Az ószőlői falurészen van az egykori Szabad Nép székháza, ma a termelő-
szövetkezet kollégiuma, s fedelet ad a Tiszai Öntöző Gazdaságok Együttmű-
ködése nevű szervezetnek is. . . . miért kell egy téesznek kollégium? Tiszaföld-
várhoz meglehetősen közel: van Szarvas és Mezőtúr — mindkét városban egy-
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egy mezőgazdasági főiskola, ahonnan a földváriak termelési gyakorlatra fo-
gadják a hallgatókat. Lehet, hogy a szakemberutánpótlásra is gondoltak Tisza-
föl dváron, amikor kényelmes szállást rendeztek be a főiskolásoknak...? ...és
mi az a TÖGE? A teljes név ugyan pontosan megmondja — de mégsem tar-
tom elégnek ezt. Az együttműködés a földváriak kezdeményezésére jött létre,
az anyagazdaságon kívül magában foglalja Cibakháza, Öcsöd, Kunszentmár-
ton, Mezőhék, Nagyrév, Cserkeszőlő, Kengyel és Tiszajenő ugyancsak öntözés-
sel is gazdálkodó termelőszövetkezeteit, valamint a Szarvasi öntözési Kutató
Intézetet. Ez a szervezet valójában összefogja az öntözéses gazdálkodással kap-
csolatos agronómiai munkákat a taggazdaságokban, s szaktanácsokkal is
szolgál.

Bátortalanul tudakozódtam első földvári estémen, miként is jutok én ki a
termőföldre, ha nem csak a munka irányítóit, hanem magát a munkát is lát-
ni akarom?

— Majd kimegy reggel a busszal, innen a ház elől indul negyed hétkor —
kaptam a biztatást Erzsikétől, a kollégium gondnokától. . . . s tényleg, reggel
egy kis Ikarusz vitt ki az I. kerület központjába. Azon nem csodálkoztam,
hogy autóbusz szállítja a dolgozókat — de az annál inkább feltűnt, és nagyon
jól esett, hogy a jármű a csomagtartóra felrakott tucatnyi, talán fél órával
hamarabb kisült kenyértől illatozott. Hamar megtudtam, hogy a szövetkezet
központi üzemikonyhája az egyes kerületben van —'• a kenyeret délben elfo-
gyasztjuk.

A telepen Marton János kerületvezetőt kerestem. Nem volt nehéz megtalál-
nom, bár a harmincadik életévén alig, hogy átlépett fekete hajú, kreolbőrű
fiatalember tiszaföldvári tartózkodásom első néhány napjában azt a benyo-
mást tette rám, mintha nem egy példányban lenne jelen evilágban. Bemutat-
koztam, elmondtam jövetelem célját, majd megkérdeztem:

— Mikor kezdte ma a munkát?
— Nem igen figyeltem az órát. .. .negyed öt, fél öt lehetett amint kiértem.
— ...mindig ilyen korán?
— Kivéve vasárnap, azaz olyan vasárnap, amikor nincs talpon az egész szö-

vetkezet, vagy nem én vagyok az ügyeletes. . . . mert itt, a telepeken vasárnap
is tartunk vezetői ügyeletet.

— Hogyan bírja?
Rám emeli a szemét, a barna szembogár felé apró, alattomos vércsíkok

kúsznak.
— Birom. Igazából sose gondolkodtam rajta, hogy birom. Ezt vállaltam, ezt

csinálom.
Ez így nagyon egyszerű. Nyugodt lelkiismerettel vajon hányan mondhatjuk

ezt el?
— Mit csinált, amióta kijött a telepre?
— Ahogy megérkezem, általában körbeszaladom a telepet. Nem azért, mintha

nélkülem nem menne a munka, vagy nem úgy menne, inkább csak azért, hogy
lássák, itt vagyok, ha valami olyasmi adódik, amit csak én tudok elintézni,
jöhetnek hozzám. Aztán mégegyszer átnézem az előző nap elkészített munka-
beosztást, hogy amikor a busz megjön, lássam, itt van-e mindenki, akinek itt
kell lenni? Általában korareggel találkozom a gépészekkel is, képletesen: bé-
lyezgőt ütünk az előző napon megbeszéltekre. . . . azután kimegyek a területre.
Tizenegy órakor mindig itt vagyok, ebben a szobában, a főágazat vezetőjével,
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meg a másik kerületvezetővel húsz-harminc perces megbeszélést tartunk, en-
nek témája nagyrészt a következő nap, ritkábban távlati dolgok. A megbeszé-
lés után szoktam adminisztrálni — itt egy kicsit elhúzza száját —, megebéde-
lek itt a szomszédban, utána újra a területre megyek. Tudja, délután a vég-
zett munka minőségét ellenőrzöm. Nem mindegy, hogy ki, milyen munkáért
tesz zsebre pénzt, hogyan dolgozik.

— Magyarán meozik. . . . de ezt én egyelőre nem nagyon értem. . . . hogyan
lehet például rosszul szántani vagy vetni?

— ... én meg azt nem értem, hogy mi van ezen érthetetlen — neveti el ma-
gát Marton János. Látott már olyan bevetett táblát, amelyiknek nem minde-
nütt volt egyforma a színe? Na, ugye! . . .hát az nemcsak azért foltos, mert
egyik-másik helyben vizesebb a talaj. . . . az a folt a hanyag munka miatt is
odakerülhet! Nálunk például teljesítménybérezés van, olyan formában, hogy
az alap az órabér. Meghatározzuk, milyen mélyen szántson — aztán a munka-
végző, a jobb teljesítmény érdekében itt-ott egy kicsit feljebb emeli az ekét —
kész a hiba, amit esetleg akkor észre sem veszünk. . . . ha a kukoricát hat cen-
ti mélyre vettetjük, akkor — több teljesítmény miatt csinálja szintén, aki
csinálja — nem tűrjük el, hogy három centire legyen! Előbb-utóbb úgyis rá-
jövünk az ilyen csalásokra, s könyörtelenül levonjuk a munkabért. Mi elér-
tünk egy elég magas termelési szintet, nekünk ebből engedni nem szabad,
mert az luxus.

— Ha arra kérném, hogy hasonlítsa a tiszaföldvári Lenin munkáját valami-
hez, mit válaszolna?

Ismét szemezünk, majd ceruzájával kezd játszani az asztallapot nézve. Nem
gyorsmozgású ember, de mindig mozog. Ügy látom, nem az idegesség, a túlfe-
szítettség mozgatja, inkább a tennivágyás. Nem nyughatatlan — tevékeny.
Később szólal meg.

— Hegyet mászunk — mondja. Azt hiszem, az alpinistákhoz hasonlítunk a
legjobban. ...azok is meg-megállnak, kikötik magukat, hágcsót mélyesztenek
a kőbe, de: ha csak egy kicsi lehetőségük van, életük nincs veszélyben, —
mennek tovább. . . . ha nagyon rossz az időjárás, vagy más, tőlünk nem függő
dolgok megakasztják fejlődésünket, nem tudunk mit tenni. . . . de amit nekünk
kell tenni, azt maradéktalanul kell megtenni!

Marton Jánosnak dolga akad, magam meg gondolkodom a hasonlatán. Vé-
lem, amíg az alpinisták látják céljukat, a magyar mezőgazdászok nem, vagy
nem olyan világosan. Nincs olyan rakott szekér, amelyikre még egy villával
ne férne — tartja a paraszti közmondás. Bizonnyal erre célzott a kerületveze-
tő. A terméseredmények fokozhatok, még a hatvanhárom mázsás hektáron-
kénti búza átlagtermése sem mondható ki: ez teljesítőképességünk felső határa.

Kisétálok a kerület központi épülete elé. A széles betonjárdán túl egy idős
bácsi szépen elmunkált földet öntöz.

— Tegnapelőtt szórtam be fűmaggal — mondja. A tavalyi elgyengült, nem
volt szép. Olyan is kell, amin az ember szeme megpihenjen. Ez majd olyan
lesz. : ''•- m,

Találomra lépek be az egyik ajtón. A rövid folyosótól jobbra tágas ebédlőt
találok, faburkolatát vörösréz díszíti. Az ebédlő sarkában büfé, ahol tejet,
kakaót, felvágottakat, cigarettát, feketét, üdítőt vásárolhatok. Meg is teszem. A
kávé mellé rágyújtok, de már Marton János szobájában. Égő cigarettával me-
gyek ki az épületből, amit nyomban el is taposok a járdán. Aztán körülpil-
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lantok, s bár nem látom magam, de érzem, hogy elpirulok. Két lépésnyire tő-
lem zöldre festett, öblös hamutartó áll a fal mellett. Felveszem a cigarettavé-
get, majd sétára megyek, csak úgy, telepszerte. Az első, ami a látványon túl-
lépve tudatomba hatol: itt rend van. Felsepert utakon kószálok, amiket nem
díszít két oldalról szalmaszálcsík. A gépműhely udvarában is a friss takarítás
nyoma látszik, meg a renden belüli ésszerűség is, ahogy látom, egyik gép sem
állja el az utat a másik elől. . . . és milyen rendben vannak maguk a gépek!
Megfordultam már jónéhány téeszmajorban, nagy megerőltetésembe került,
hogy egyiket-másikat össze ne tévesszem egy ócskavasteleppel — de ilyen cél-
szerű rendet, tisztaságot nem láttam sehol. Mindig úgy tudtam, egy forgácsoló,
lakatos, kovács vagy szijjártó műhelyhez hozzátartozik a beton olajfoltja, az
ideig-óráig a sarokba ledobott szerszám vagy munkadarab. Itt meg arról győ-
ződhettem meg, hogy tiszta padlójú, tiszta ablaküvegű, eldobált szerszámokkal
nem dekorált műhely is van.

A hegymászók bázistábora nagyon tetszetős, a feladatot jól szolgálónak lát-
szik. . . . d e milyen maga a megmászandó hegy? Mi a feladat? Ezt kérdezem
Marton Jánostól, amikor újból összefutunk. Válaszként egy 85(ü!) stencilezett
lapból álló „könyvet" nyom a kezembe. Címe: Növénytermesztési technológi-
ák, 1981.

— Ez a bibliánk! Lapozgassa, . . . s talán megismeri a hegyet.
Lapozgatom. A hatodik oldalt olvasva már 1985-ben, a mostani ötéves terv

utolsó évében erezhetem magam. Nézzük csak:

Növény

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Búza
Őszi árpa
Kukorica
Fajtaborsó
Cukorrépa
Lucerna
Maghagyma

Vethető ter.

2300
350

2400
500
600
800

60

Termésátl. q/ha

65
65
90
30

600
100

5

Összes term.

14 950 tonna
2 275 tonna

21 600 tonna
1 500 tonna

360 000 tonna
80 000 tonna

30 tonna

Sok minden kiolvasható ebből a tervből. Elsőnek talán az a szembetűnő, hogy
mindössze hét növényt kívánnak termeszteni 1985-ben a földváriak. Biztos,
hogy a kevés növény tervezése azt is jelenti; ezeket kipróbálták, adottságaik,
lehetőségeik ezeknek felelnek meg a legjobban, ezeket kell termelni. Kitetszik
a tervből egyfajta merészség is, például a kukorica esetében. Nem vagyok
szakember, — de 90 mázsás hektáronkénti termésről még nem hallottam e
honban, legalábbis 2400 hektár átlagában nem. Aztán még a magabiztosság is
kitűnik ebből a tervezetből. Mire is építenek a földváriak?

Egy, immár másfél évtizedes, igen szilárd belső munkarendre. Tiszaföldvá-
ron nem tartják dicséretnek, ha valaki azt mondja a termelőszövetkezetre,
hogy olyan náluk a munkafegyelem, mint egy ipari üzemben. Nem olyan.
Sokkal jobb! Itt az igazolatlanul mulasztó dolgozó tényleg ritkább a fehér hol-
lónál. Az viszont előfordul, hogy este tíz órakor becsönget a dolgozó a kerü-
letvezetőhöz: beteg a gyerek, holnap vinnem kell Szolnokra, írjál egy nap
szabadságot. (Nem tartozik szorosan ide, de nem tudom megállni, hogy le ne
írjam egy, az ország másik végében szerzett tapasztalatomat a téeszbeli mun-
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kafegyelemről. Borítsa jótékony — de nem elnéző! — homály a falunevet, a
tény a következő: egy téli szombat délután lakodalom volt, ahová meghívták
a község apraját-nagyját, akik el is mentek. A szövetkezet tehenészetéből is
elmentek az ottdolgozók. Aznap este az állatorvos, a téeszelnök meg a kato-
likus pap etette meg a teheneket.) . . . s ez a rend Földváron nem a munkahe-
lyen való megjelenésre korlátozódik, magába olvasztotta az évek során a mi-
nőségi munkavégzést is. Odaérkezésem harmadnapján a határt jártuk a kerü-
letvezetővel. Megnéztük egyebek között a maghozó hagymával betelepített
táblát is, amit éppen géppel gyomtalanított egy ember. Negyedhektárnyi terü-
leten vagy ötven-hatvan kivágott hagymatövet találtunk. Marton János a
traktorvezetőhöz fordult:

— Nem lesz ez így jó, Pista bácsi! Ezt a hagymát annak idején maga vetet-
te, azért küldtem most magát ide. . . . aztán itt a sok kivágott hagyma!

— Látom én, de mit csináljak, nem egyenes a sor?
— Maga vetette! Ne lepődjön meg, ha levonok a béréből!
— Nem bánom már én, csak... csak azért ne nagyon hírelje, jó?
Ezt is megértük. A hanyag munka szégyen, nem hírelni való. Az autóba

visszaülve hallom az agrármérnöktől:
— Ez egy elég szigorú rend nálunk. Arasson az, aki vetett, végezze — lehe-

tőleg — ő a növényápolási munkát is. így nem panaszkodhatik senkire, ha
maga annak idején hanyag munkát végzett, itt, most látja a kárát. Meg kel-
lett ezt oldani. így tiszta ez!

— Láttam, hogy a büfében nincs alkohol tartalmú ital. Ki van tiltva a mun-
kakerületről? — folytatom a beszélgetést.

— ... de ki ám! Hol van olyan munkahely, ahol ittasan is szabad dolgozni?
A modern mezőgazdaságban a balesetveszély semmivel sem kevesebb, mint
egy ipari üzemben! Nálunk senki sem dolgozhat úgy, hogy előtte ivott! . . . én
magam is megiszom egy-egy korsó sört — de munkahelyen soha! Menthetet-
lenül hazaküldöm az ittas embert!

— Nincsenek emiatt haragosai?
— Nem hiszem, mert elvétve kerül ilyesmire sor.
Jól példázza a munkarendet a munkaelosztás formája is. A naponta megtar-

tott, délelőtt tizenegy órai megbeszélést tizennégy órakor egy másik követi,
ahol már a kerületvezető tárgyalja meg a mezőgazdászokkal, brigád- és cso-
portvezetőkkel, milyen munkaerő-, és gépigényük van másnapra. így, ideje-
korán megbeszélve, mindenre találnak megoldást.

A magabiztos tervezésnek egyik — ha nem a legfontosabb? — alapja a ki-
tűnő géppark is. Császár Szilveszterrel, a munkakörét nem régen elfoglalt ter-
melési elnökhelyettessel beszélgetünk erről:

— Megnéztem a gépműhelyt, az udvarát. Nagyon tetszik az ottani rend, de
nekem úgy tűnik, jóformán minden gépből több van, mint amennyi feltétle-
nül szükséges.

— Jól látta, tényleg több gépünk van a mindennapi szükségletnél. . . . csak
hát a mi munkánkban nem minden nap egyforma! Tavaly december elsején
fejeztük be a szántást, ennyi erőgéppel. A környékben még egy jó hét múlva
is szántottak, s amint hallottam, a Dunántúlon még tavaszra is maradt szán-
tanivaló. No, például erre kell a sok gép. . . . hiszen egy olyan esős őszön, mint
a tavalyi volt, még kölcsön sem tudunk kérni, mert mindenkinek kell a ma-
gáé. . . . vagy nézzük a betakarítást. Tizenhét kombájnunk van, de az utóbbi
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két évben szlovákiai és észak-nógrádi kombájnokat is segítségül hívtunk,
mert igyekszünk betartani a bevált technológiánkat, s az azt is tartalmazza,
hogy minél rövidebb idő alatt, minél kevesebb veszteséggel kerüljön fedél alá
a termés. . . . és kell a sok gép azért is, mert ha mostoha az időjárás, egymás-
ba torlódhatnak a növényápolási munkák, s azokat sem végzi el helyettünk
senki. .. .meg, ha egy gazdaság géppel jól felszerelt, az biztonságérzetet is kelt.

— Miben áll ez a biztonságérzet?
— Nézze, ha körbejárja a földgolyót, akkor sem találkozik egy olyan agrár-

szakemberrel, aki ki meri mondani: én abszolút biztosra megyek. Mi ezen a
7277 hektáron úgy gazdálkodunk, úgy gépesítettünk, olyan szakembereket to-
boroztunk, olyan munkarendet alakítottunk ki, olyan technológiát vezettünk
be, hogy elmondhassuk: nem bíztunk semmit a véletlenre! . . . s ezt úgy há-
rom-négy éve mondhatjuk el csak! Meg vagyok győződve róla, hogy jó úton
járunk.

A munkarendről már volt szó, nézzük hát a szakembergárdát. Huszonhat
egyetemet végzett ember dolgozik a szövetkezetben, ebből tizenkettő az agrár-
mérnök, — közöttük az elnök, aki gabonatermesztésből írta a doktori disszer-
tációját —, van két üzemvezető-, három mezőgazdasági gépész-, három épí-
tész-, egy-egy erdő-, kertész- és villamosmérnök. Három állatorvost foglalkoz-
tatnak. A harminchárom főiskolai végzettségű dolgozó közül kilenc növény-
termesztőt, nyolc állattenyésztőt, három üzemszervezőt, két kertészt, hat gé-
pészt, három építészt és két matematikust találunk. A középfokú végzettség-
gel bíró szakemberek száma százharminc, a szakmunkásoké háromszáztizen-
kilenc. Ritkán lehet pontosan megmondani, de úgy 1030 körül ingazodik a szö-
vetkezeti tagok száma — így hát valamivel több, mint negyven százalékuk
szakképzett. Példaként arra, hogyan vélekedik a szakemberek mai és jöven-
dőbeli feladatairól Dr. Szabó Béla, álljon itt az elnöknek a Magyar Agrártu-
dományi Egyesület VIII. küldöttközgyűlésén, Budapesten 1981. március 28-án
elmondott hozzászólásának egy részlete: „Úgy gondolom; minden tekintetben
egyértelmű, hogy a termelési eredmények a táblán dőlnek el, vagyis a hozam,
a nyereség attól függ, hogy milyen feltételeket teremtünk növényeink, állata-
ink számára ahhoz, hogy egyenletesen magas szinten termeljünk. Ez a tevé-
kenység kifejezetten szakmunka, vagyis fogalmazhatunk úgy, hogy mérnöki
feladat is. Ez az, ami nem akar menni, sokan nem akarják ezt tudomásul ven-
ni. Ez kettős nevelési feladatot jelent. Egyrészt az egyetemeken kell tudatosí-
tani azt, hogy az agrármérnöki feladatot nem lehet elvonatkoztatni a konkrét
gyakorlattól, nem rangon aluli munka az, ha a közvetlen munkahelyen a vég-
rehajtókkal, az emberekkel is szót váltunk. . . . A mai magyar mezőgazdaság-
ban például egy-egy nagyteljesítményű kukoricavetőgép munkájának meg-
szervezése — amelynek teljesítménye 100—150 ha/nap — kifejezetten mérnöki
feladat kell, hogy legyen. Nem feltétlenül kell minden mérnöknek felső veze-
tőnek lennie. Nagyobb rangot kellene biztosítani a gyakorlati munkának, az
eddiginél nagyobb anyagi megbecsüléssel is."

Kenyérgabonát, búzát 1981-ben 2281 hektárról arattak le Tiszaföldváron. Az
utóbbi hat évben sem a termőterület — 2585 és 2220 hektár között ingadozott
— sem a termesztett fajták — 11—13 — száma nem változott lényegesen.
Emelkedett viszont a termésátlag — hektáronként két kilogramm híján 12(ü!)
mázsával, az 1975. évi 45,13 mázsáról az idei 57,11 mázsára! ...hogyan csi-
nálják?
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Szigorúan betartott, jóelőre megtervezett termesztési technológiával. Az őszi
búza gyomirtását saját gépekkel oldották meg, 3,5l/ha Gabonilt alkalmazva.
Ugyanilyen adagban használtak 2,4 D Aminsót, de ezt már a szárbaindulás
után. Az errefelé gyakori vadzabot Suffix-szel irtották. A gombafertőzések
ellen, virágzás előtt Baxletonnal, CH Fundazollal, Topsin—M-mel vagy Ditha-
ne M—45-tel védekeztek. Hektáronként háromliteres adagokban Regulator 60
szárszilárdítót is bevetettek. A vetőmagot termő táblákon elvégezték a fajta-
szelekciót is — kézi erővel, hiszen ilyesmit másképpen meg sem lehet oldani,
a helyi általános iskola növendékeinek mozgósításával. Fehasználtak hektáron-
ként 846 kilogramm műtrágyát — ez 390 kilót jelent hatóanyagban számolva
—, 2715 forint értékben.

1981 nyarán a búza betakarítása mindössze 14 napot vett igénybe, de külö-
nösen jó volt az idő, meg aztán segítség is érkezett. Egy mázsa búzát 190 fo-
rintos önköltséggel termelt meg a szövetkezet.

Akárhogyan is nézzük, a búza az emberek tudatában még mindig úgy sze-
repel, mint extenzív, kevés gondoskodást igénylő kultúra. Tiszaföldváron nem
él ez a szemlélet. Ahogy itt búzát termelnek, — szinte precizitás. . . . és így
már érdemes is, így kifizetődő. Hová lesz a földvári búza? — erről Tichy Mi-
hályt, az egyes kerület magtárosát faggatom.

— Tagjaink kapnak 4800 mázsát, 1302 vagon össztermésünknek szinte pon-
tosan egy tizede, százharminc vagon a vetőmag. Ebből hetvenkilenc vagonnal
mi magunk küldtünk el a tiszaburai, a tiszaörsi, a kunszentmártoni, a két
jászberényi, a fegyverneki, a kenderesi, a kuncsorbai, a tiszabői, a törökszent-
miklósi, a deszki, a karcagi, a túrkevei, a tiszasűlyi, a jászladányi, a csépai, a
kisújszállási, a jászjákóhalmi, a dabasi, az örményesi és a nagyrévi termelő-
szövetkezeteknek, meg a Szolnoki Állami Gazdaságnak. Természetesen a saját
vetőmagunk nagy részét is mi termeljük meg, de vetőmagbúza előállítása egy
kicsit üzlet is, mázsánként 81 forinttal többet kap érte a szövetkezet.

Bérezi László mezőgazdász — aki ugyan még csak ötvenhárom éves, de feb-
ruár 28-án harmincadik munkaévét kezdte a szövetkezetben —• is bekapcsoló-
dik beszélgetésünkbe:

— Egy ilyen nagyüzemnek, ilyen nagy területen termelve a búzát, az idei,
a tervezettnél egy kicsivel kisebb termésátlag is díszére válik. Ezerháromszáz
vagon kenyérnekvalót letenni az ország asztalára nem kis dolog. . . . és mi sem
a köldökünket nézve jutottunk idáig! Sok búzafajtát termelünk ma is, sokkal
is kísérletezünk. Egy-egy búza négy, de legtöbb öt év alatt „lefut", ugyanan-
nak a fajtának az ötödik szaporítási fokát már nem szabad elvetni, tehetünk
vele akármit, a termés csak gyenge lesz. Nálunk a kísérletezés új meg új ga-
bonafajtákkal nagyon természetes dolog.

1980 őszén 11 fajta búzának összesen huszonkét féle változata került a ti-
szaföldvári határ gabonatábláira. Egyetlen olyan földdarab akadt, ahol az át-
lagtermés ötven mázsa alatt maradt —. 45,03 —, de hat olyan tábláról takarí-
tották be a termést, ahol az átlag meghaladta a 60 mázsát. Két tábláról, össze-
sen 48 hektárról hetven mázsán felüli volt az aratnivaló. Szopkó Mihály, az
egyes kerület gabonatermesztési ágazatvezetője harminckét hektár búzavetésen
ugyancsak rajta tartotta a szemét az idén. A szövetkezetben már hosszú ideje
folytatnak búzatermesztési kísérleteket, vizsgálják, hogyan viselkednek az új
fajták a nagyüzemi keretek között. Húsz búzafajta magja került a kísérleti
parcellákba, a legjobban az Mv—22—77-es „fizetett", 77,5 mázsát hektárra át-
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számolva, de összesen 17 olyan parcella volt a kísérletben, ahol a hektárra át-
számított átlagtermés meghaladta a hatvanöt mázsát. Örvendetes dolog, hogy
a húsz búzafajtából kilencet Magyarországon nemesítettek, hármat a szegedi,
hatot a martonvásári kutató intézetben.

Ezek az eredmények egy összeszokott munkakollektíva, egy átlagosnál alig
valamivel jobb termőhelyi adottságokkal rendelkező szövetkezet eredményei.
Dr. Szabó Béla elnököt kérdezem, fokozhatók-e a terméseredmények?

— Feltétlenül — kapom a határozott választ. Jól szervezett munkával, az
elvégzettek alapos elemzésével, az esetleges hibák folytonos kijavításával igen
— hiszen a csúcstól még messze vagyunk. Elég régen dolgozom ebben a szö-
vetkezetben ahhoz, hogy megállapíthassam, terméseredményeink a két fő nö-
vényünket illetően — a búzára és a kukoricára gondolok — nem egyformán
növekszenek. Amíg a kukorica termésátlaga évente nő, addig a búzáé két-
három évi megállapodottság után három-négy mázsával emelkedik egyszerre.
Ezt a tendenciát tapasztaljuk, erre készülünk fel, ennek alapján tervezünk.

— Valamilyen kormányzati intézkedéssel előbbre vihetnénk a kenyérgabo-
na-termelést?

— Igen! Például magasabb áron vásárolhatnák fel annak a gazdaságnak a
gabonáját, amelyik egyszerre valósítja meg mindkét termelési fő célt: töme-
get, ugyanakkor minőséget is termel. Egy ilyen rendelet elősegítené a termő-
tájak újjáéledését. . . . vagy mondok mást. Nem látványosan, de három év alatt
szinte másfélszeresére emelkedtek a műtrágyaárak. Nem tapsoltunk neki. Az
idén az öntözővíz díja emelkedett — ezt már nem aprózták el — egyből a
négyszeresére. Nekünk 1980-ban csak a növénytermesztésből közel 32 millió
forint nyereségünk volt — minket az ilyesmi nem rendít meg. . . . de nem
mindenki gazdálkodik úgy, mint mi! A mezőgazdasági gépek árai talán azóta
vannak mesterségesen megállapítva, amióta ilyen gépet egyáltalán gyártanak
ebben az országban. Egy igazán korszerű, nagyteljesítményű vetőgép valami-
vel több, mint egymillió forintba kerül. . . . az ilyenfajta árak mindenkinek
magasak!

— Mi lehet a megoldás?
— Csak egyetlen megoldás van, az, ami mostanában kezd érvényesülni nem-

zetgazdasági szinten. A magyar árrendszert úgy kell átalakítani, hogy köze-
lebb kerüljön a világpiaci árrendszerhez — belülről pedig közelíteni kell egy-
máshoz az alacsony mezőgazdasági termékárakat és a magas ipari termék-
árakat. Nem hazabeszélek, mi eddig is megéltünk, ezután is meg fogunk, biz-
tosan — de amit elmondtam, az 10 millió hétszáz ezer ember érdeke.

A továbblépés alapjai Tiszaföldváron a húsz évvel ezelőtt reméltnél jobbak,
sőt sokkal jobbak. . . . de sokkal nehezebb út elején áll a szövetkezet, mint
amit eddig megtett! A búza hektáronkénti átlagtermését hatvan mázsáról
hatvanötre, a kukoricáét nyolcvanháromról kilencvenre emelni jóval több
munka, mint, mondjuk, negyvenötről ötvenre, vagy hatvanöt mázsáról hetven-
ötre felfejlődni. Nincs olyan tervgazdálkodáson alapuló nemzetgazdaság, ame-
lyiknek használna az „egyenlősdi", — az amikor a szabályozók egyaránt vo-
natkoznak az egyazon ágazaton belül tevékenykedő minden gazdasági egység-
re. Manapság előállhat az a furcsa helyzet, hogy egy csak nevében mezőgaz-
dasági termelőszövetkezet, mondjuk, budapesti parkgondozással, többet „ke-
res", mint az exportminőségű búzát nagy mennyiségben termelő tiszaföldvári
Lenin. Amennyiben változnak mezőgazdasági termelésünk szabályzói — s mi-
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ért ne változnának, amikor bőven itt az ideje a változtatásnak? —, úgy min-
denképp abba az irányba kell változniuk, hogy az alaptevékenységet „díjaz-
zák" majd az új szabályzók.

A fentiekből — egy kicsit akaratom ellenére is, hiszen egy szociográfus csak
a szilárd tényekre támaszkodhat, sem kirakat, sem tükör nem kápráztathatja
el — az tűnhet ki, hogy Tiszaföldváron minden rendben van, jöjjön ide min-
denki agrotechnikát meg gazdálkodást tanulni. Ez így nem áll! Hallottam én
Földváron is bérvitát vezető és beosztott között, lesütöttem a szememet, amint
a fülembe jutott az a szitokáradat, amivel egy idősebb asszony illette a részes
alapon megművelt paprikaföld termését a tagoktól átvevő mezőgazdászlányt.
Baj — mindenütt van, itt talán egy kicsit kevesebb.

Azt írtam néhány oldallal előbb, hogy első látásra nehezen tudtam elkép-
zelni, mi lehet Tiszaföldváron a településfejesztő tényező? Május—július—ok-
tóber hónapokban összevéve több, mint négy hetet töltöttem a nagyközségben
— s megválaszoltam a magamnak feladott kérdést. A Lenin Téesz a hatodik
ötéves tervben 7 millió 400 ezer forintot ad a falunak, fenntartja a sportkört,
s gépeinek társadalmi munkája is a nagyközséget szolgálja. Tehát nemcsak a
jobb termésátlagokat, a nagyobb nyereséget, személyes sorsuk jobb útra való
igazítását látják maguk előtt a szövetkezet tagjai és vezetői — de egy kicsit
gazdának érzik magukat a 12 és félezer lakosú óriásfaluban is.

A tiszaföldvári termelőszövetkezet országos hírnevet szerzett magának a
tagok szorgalmával, az okos gazdálkodással, az idők szavának hamari meg-
hallásával.

Meg a búzával. A kényért adó maggal.
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