
DR. MAJOROS KAROLY:

Elődeink hagyományait folytatjuk
A történelem folyamat, jelenünk a múltban gyökerezik, jövőnk a jelen örököse,
a ma kiteljesedése. Jól ismert — sokak szemében talán kissé meg is kopott —
igazságok ezek. Ügy vélem, emlegetésük mégsem felesleges, mert napi teendőink
sodrában és felelősségében hajlamosak vagyunk megfeledkezni cselekvésünk
múltbéli mozgatóiról, értékes hagyományainkról. S aligha vitatható a kérdés
jogossága: gondolunk-e mindig eleget és felelősen mai tetteink jövőbeli hatá-
sára?

A történelemnek vannak szakaszai, amikor különösen összefonódnak a
jelen dolgai a múlttal és a jövővel. Legújabb kori történelmünk utóbbi négy év-
tizede talán a legjobb példa az említett összefüggés érzékeltetésére. Hogyan
követhető ez nyomon Szolnok megye életében, felszabadulás utáni útjában?
Mit jelent a történelmi hagyaték számunkra, mennyiben határozza meg és teszi
jellegzetessé cselekvéseinket?

Amikor a megyéről beszélünk, négy jellemző vonását ki kell emelnünk:
nagy munkásmozgalmi múltját, a felszabadulás után dinamikus fejlődésnek
induló iparát, korszerű mezőgazdaságát és élénk szellemi életét. Említésük ter-
mészetesen nem azért fontos számunkra, hogy a négy évtized eredményeiből
próbáljunk élni és megélni. Inkább arról van szó. hogy ez a négy tényező a
megyében élők munkájának cselekvési vezérfonala, magatartásuk meghatáro-
zója és helytállásuk alapja kell lengyenek.

Munkásmozgalmi múltunk gazdag. A XIX. század közepétől valamennyi
jelentős, haladó forradalmi mozgalom kötődik a megyéhez. Említhetjük 1848-
at, Damjanich személyét; vagy 1919-et. amikor a Vörös Hadsereg egyik leg-
fontosabb alföldi bázisa és kulcshelye a megye volt; a Horthy-korszakban pedig
jelentős agrárszocialista tevékenység folyt itt. Jól ismert, hogy 1956. november
4-én Szolnokon alakult meg a Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.
Ezek történelmi tények, de annak, hogy mindez itt történt, természetesen objek-
tív okai is vannak. Itt folyik át a Tisza, így a megye helyzeténél fogva mindig
jelentős szerepet töltött be a nagy sorsfordulók idején, és hiszem, hogy azt tölt
be ezután is.

A történelmi események a Szolnok megyei emberek magatartását is alakí-
tották. Számunkra ezek a tények nem csak visszaemlékezést jelentenek, hanem
munkánk alapját és erkölcsi bázisát adják. Mert mit tartunk mi a történelmi
múltunk lényegének? Azt, hogy forradalmi elődeink minden időszakban képe-
sek voltak saját feladataikat megoldani. 1948-tól 1956-ig, és máig voltak olyan
emberek, akik a mindennapok teendőit úgy végezték, hogy a holnapban is
gondolkodtak.

A jelentős munkásmozgalmi örökség tehát bennünket arra kötelez, hogy
azokat a tennivalókat oldjuk meg maradéktalanul, amit itt és ma a történelem
ránk kiszabott. Ezért a párt politikájának elfogadása és támogatása nálunk
történelmi szükségszerűség, az emlékekhez, a múlt hagyományaihoz való ragasz-
gaszkodás természetes feltétele és követelménye. Nyilvánvaló, hogy önmagában
a múltra hivatkozni kevés, ha a ma feladatait nem oldjuk meg. A haladás
szolgálata pedig most új megoldások keresésére kötelez valamennyiünket.



A kérdés az, hogy a történelemből vannak-e továbbgondolásra érdemes tények,
olyan emberi jellemvonások, amelyek önmagunkat is valamiképpen a haladás
szolgálatára ösztönzi.

Ezért tehát kötelességünk nagy figyelmet fordítani a történelmi szemlélet
erősítésére. A megye lakosságának 60%-a már a felszabadulás után szülelett.
Nekik helyzetüknél fogva nem lehet személyes élményük az elmúlt négy év-
tized. Többnyire könyvekből, dokumentumokból vagy elbeszélgetésekből isme-
rik ezt a történelmet. — de a dokumentumok nélkülözik az érzelmeket. Azokat
az érzelmeket kell nekünk pótolni, melyek az elmúlt négy évtizedet kötik
a mai feladatokhoz.

Nagy munkásmozgalmi múltunknak van egy másik következménye is. Az
itt élő, dolgozó emberek az átlagosnál talán érzékenyebben reagálnak a szocia-
lizmustól idegen jelenségekre, az etikai normák megsértésére, és sok esetben
türelmetlenül sürgetik a radikálisabb megoldásokat. Becsülete van a példásan
végzett munkának, a közösség érdekeit tiszteletben tartó magatartásnak.

A második jellemzőként a dinamikusan fejlődő ipart kell említenünk. Ami
értékünk ma van. az szinte mind a felszabadulás után keletkezett. 1945 előtt a
megyében mindössze 2400 ipari munkás volt, ma számuk 60 ezer fölött van.
1950-ben kezdtük el az első gyártelepet építem, 1952-ben készült el — a ma
már nemzetközi hírű — Hűtőgépgyár. Felépült a Tiszamenti Vegyiművek, az
Aprítógépgyár — és sorolhatnám a példákat még hosszan. Majd 1971—75
között létesítettünk újabb ipari telepeket, munkalehetőségeket teremtve több
tízezer ember számára, közben nagy rekonstrukciók indultak el. A hetvenes
évek végén kezdődött meg a Növényolajgyár építése, nemrég befejeződött a
Papírgyár rekonstrukciója, a tervezetthez képest olcsóbban és határidő előtt.

Néhány üzemünkről célszerű bővebben szólni, hogy érzékeltessük az ipar
fejlődésének dinamikusságát. A Hűtőgépgyárat említettem először. Akkor,
1952-ben úgy gondolták, hogy évente körülbelül 25 ezer hűtőszekrényre van
szükség az országban. Jászberényben az volt a nagy kérdés, hogy mit fogunk
ezzel a sok hűtőszekrénnyel csinálni? Azóta egy esztendőben több mint félmil-
liót gyártanak, amelynek 60%-át külföldre szállítják. A Lehel márkanév sok
országban lett ismert. Az autószifon gyártásban pedig túlszárnyalták a szifon-
készítés őshazáját. Angliát.

A Tiszamenti Vegyiművek a magyar kénsavtermelés 96n/o-át, a szuper-
foszfát 50%-át adja. A TOMI mosópor világhírű, itthon is keresett. A közel-
jövőben megjelenik a mosóporcsalád új tagja, a TOMI GÁLA, ami várhatóan
szintén közkedvelt lesz.

A Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat. 1,6 millió tonna olajat
termel és 5,5 milliárd m3 földgázt.

A Tisza Cipőgyár évente 12 millió cipőt gyárt. Tréfásan azt szokták mon-
dani, 10 milliót az ország lakosságának, 2 milliót pedig, hogy legyen tartalék.
Persze, ez nem így van. Termékük jelentős részét külföldre szállítják. Készíte-
nek ADIDAS cipőket is, de a Tisza Sportcipő, a strandpapucs is van már olyan
minőségű és ráadásul lényegesen olcsóbb. Itt gyártják a műtalp 90%-át, tehát
ők látják el az ország majd minden cipőgyárát ezzel az anyaggal.

Az új Növényolajgyár 300 ezer tonna olajos magvat dolgoz fel, termelési
értéke 5,5 milliárd, nyeresége másfél milliárd forint.

Ezek a tények önmagukban is mutatják a dinamikusan fejlődő ipart. Hol
van most a helyünk a népgazdaságban? Az ország ipari termelésének csaknem
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6%-át adjuk, jelentős rubel- és konvertibilis elszámolású exporttevékenységet
folytatunk.

Azt is meg kell mondani azonban, hogy az emberi magatartás fejlődése
nem olyan dinamikus, mint az iparé. Az országos átlagnál talán valamivel
kisebb mértékben, de gyakoribbá váltak nálunk is a társadalmi tulajdont sértő,
nem kívánatos jelenségek, események. A dinamikusan gyarapodó ipar nagyobb
lehetőséget ad erre.

Korszerű ipara mellett Szolnok megye ma is mezőgazdasági jellegű megyé-
nek mondható. Az ország életében jelentős szerepet tölt be, hiszen a hús és a
gabonatermelés mintegy 10%-át adja. Egy főre 2200 kg gabonát termelünk, és
415 kg húst, ami meghaladja az országos átlagot. Ez önmagában is mutatja,
hogy Szolnok megye olyan mezőgazdasággal rendelkezik, amely az elmúlt négy
évtizedben óriási történelmi utat tett meg.

A szocialista mezőgazdaság megteremtése nálunk másképpen alakult, mint
az országban általában. Itt voltak az első termelőszövetkezeti városok, csak-
nem elsőként itt fejeződött be a kollektivizálás. Helyzetünknek ez annyiban
meghatározója, hogy gyorsabb volt az indulás és a korszerűsödés. A termelő-
szövetkezetekben és az állami gazdaságokban ma annyi felsőfokú végzettségű
szakember dolgozik, mint a felszabadulás előtti megye összértelmisége volt.
Olyan gépekkel dolgoznak az emberek, amelyeket korábban el sem tudtak kép-
zelni. Lehetne számokat is sorolni. A különbség azonban olyan óriási, hogy az
összehasonlítás majdnem felesleges. Csak egy példát: egy hektáron a felszaba-
dulás előtt 10 q búzát termeltek. Amikor kollektivizáltunk, egy-két éven belül
16 q körüli volt az átlagtermés. Ma felette van az 5 tonnának.

A háztáji is hozzátartozik a korszerű mezőgazdasághoz, hiszen a sertések
több mint fele, a tehenek közel egynegyede a háztájiban van. A zöldség-gyü-
mölcs termelés jelentős részét is a háztáji adja. Ezért nem nélkülözhetők, per-
sze ők sem tudnának meglenni a nagyüzemek nélkül.

A kiegészítő tevékenység 1976-tól lendült fel, az állandó foglalkoztatást
oldja meg, ezen kívül jelentős azért is. mert az árbevétel 35%-a ebből szárma-
zik. Tehát sokoldalúbbá vált mezőgazdaságunk, ezért is korszerű és ez ad lehe-
tőséget a továbbfejlődésre is.

A korszerű mezőgazdasággal sem tartott lépést mindenben a gondolkodás
fejlődése. Az enyém és a miénk fogalma még nincs összhangban. Erősebb talán
az enyém, mint a miénk érzése, így akad bőven teendő még e területen is.

Negyedik jellemzőként említhetjük az erőteljes kulturális felemelkedést.
A megye szellemi teljesítőképessége folyamatosan nő. a tudományos tevékeny-
ség fellendülőben van. Ma már nem ritkaság Szolnokon, vagy a megyében az
országos jellegű tudományos rendezvény, kutatási eredmény sem. Óvodáink,
iskoláink bővülése lépést tartott a fiatalok számának növekedésével. Főisko-
lánk nem volt a felszabadulás előtt, most van pedagógusképző, mezőgazdasági,
katonai, kereskedelmi és vendéglátóipari. Élénk a művészeti élet is. Az 50-es
évek elejétől működik Szolnokon rangos társulattal önálló színház, Van egy
patinás, korszerűsített művésztelepünk. Fellendült a népi kerámia, a népitánc
művészet. Az ország egyetlen Kossuth-díjas népi keramikusa a megyében él —
a most is dolgozó 90 éves Kántor Sándor. A Jászsági Népi Együttes és a Tisza
Táncegyüttes, vagy ezek szólótáncosai az országhatárokon túl is ismertek. A
szolnoki Kodály Kórus nemzetközi hírű... és még hosszasan sorolhatnánk
művészeti értékeinket.
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Természetesen a kulturális élet nem fejlődhetett volna az értelmiség alkotó
részvétele nélkül. Az értelmiség számának alakulása önmagában is érdekes
képet mutat, 1941-ben — a felszabadulás előtti utolsó népszámlálás szerint —
2321 diplomás élt a megyében, 1980-ban tizenhárom és félezer, napjainkban
pedig már több mint 16 ezer. Tehát megsokszorozódott a lehetőség arra, hogy
egy aktívabb, tartalmasabb szellemi élet bontakozzék ki. Ezek persze csupán
mennyiségi jellemzők, a minőségi továbbfejlesztés előfeltételét jelentik.

A számok kapcsán indokolt arról is szólni, milyen a viszonyunk ma az
értelmiséghez, — a fiatal értelmiséghez, hiszen tekintélyes részük a fiatal kor-
osztályhoz tartozó. Biztos, hogy nem lenne korszerű iparunk, mezőgazdaságunk
a szellemi erő nélkül. Faekével, lóval, boronával ma már nem lehet fejlett egy
mezőgazdaság, nem létezhet korszerű szocialista társadalom. Ebből következik
viszonyunk az értelmiséghez. Segítőtársunk, egyenjogú partnerünk ez a réteg a
szocializmus építésében. Nem csak tudására van szükségünk, hanem emberi
magatartására, helytállására is.

Számuk hatszorosa a felszabadulás előttinek. Az értelmiség minőségét
persze ez nem pontosan mutatja. Mindössze azt fejezi ki, hogy van több, mint
tizenhatezer ember a megyében, aki jól felkészült, elsajátította a felsőfokú
szakmai-politikai ismereteket. Számunkra azonban legalább ennyire fontos az
adni-tudás képessége. Hiszen a sokat tudás önmagában még nem segítőtársunk.
Azért is fontos ez, mert szellemi befektetés, az adni tudás képessége nélkül —
amelyik jellegzetes értelmiségi vonás — a szocializmus ebben a megyében sok-
kal lassabban épülne. Ezért azt az igényünket is megfogalmazzuk vele szemben,
hogy kreatív személyiségek legyenek, építőmunkánk egészére figyeljenek és
reagáljanak, ne csak önmaguk szűkebb területére.

Arra törekszünk, az értelmiség jól értse, hogy a szocializmus képes megol-
dani saját ellentmondásait. Mert egy negatívum nem a rendszer jellemzője.
Hogy a gondok nőttek ebben a megyében is, nem jelenti azt, hogy romlik a
helyzet, gyengül a szocializmus. Természetesen az okok feltárásában és meg-
szüntetésében, a megoldásban szigorúbb következetességre van szükség.

Hogyan ítéljük meg a megye értelmiségét? Számunkra nem az a lényeg, ki
honnan jött, hanem az: hová tart, melyik osztály érdekeit képviseli. Feltehető
a kérdés: Szolnok megye értelmisége szocialista értelmiség, vagy értelmiség a
szocializmusban? Nem egyszerűen csak szójátékról van szó. A szocialista értel-
miség meghatározott minőségű jellemvonásokkal rendelkezik; az értelmiség a
szocializmusban viszont mindenkit jelent, akinek diplomája van. Megyénk
értelmisége sem homogén még. Vannak elkötelezettek, de közömbösek is, és
akadhatnak olyanok, akik fékezik az előrehaladásunkat. A döntő többség azon-
ban — a nehezebb helyzetben is — elkötelezetten segít bennünket feladataink
megoldásában.

Most arra törekszünk elsősorban, hogy a fiatal értelmiség értse és megértse
a munkásosztály vezető szerepét és helyesen értelmezze saját funkcióját. Az
értelmiség jelentőségét nem csökkenti, sőt növeli, ha a munkásosztály vezető
szerepét ismeri és elismeri. Ugyanis határvonalat kell tudni húzni az uralmi
és szakmai komponensek között. El kell fogadtatnunk, hogy a kiélezett törté-
nelmi szituáció egészen más helyzetet teremt, mint a konszolidált viszonyok.
A bonyolultabb történelmi helyzetben átmenetileg nem a múzsáké a szó, és
háttérbe szorulhatnak a szakmai elemek is.

Most konszolidált viszonyok közepette élünk, a társadalmi jellemzők job-
ban elkülönülnek. A funkcionális berendezkedés a tudás szerint való elrende-
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zést követeli meg. Ez közvetettebb, áttételesebb összefüggés az uralmi és a
szakmai viszonyok között. Tehát az értelmiség politikai elkötelezettsége is
másképpen jelentkezik, mint korábban. A szakmai elrendeződés számunkra
azt jelenti., hogy minden helyre a legalkalmasabb embert kell tenni. Nem té-
vesztendő össze a rendes ember az alkalmas emberrel. Lehet valaki nagyon ren-
des és példamutató ember, például mint kazánkovács, de nem biztos, hogy
alkalmas egy szívműtét elvégzésére. Persze ez fordítva is igaz. Az elrendeződés-
ben az alkalmasság tehát ma alapkérdés.

Szolnok megye négy évtizedes fejlődése jó alap a szocializmus további épí-
téséhez. A ma embere sokkal képzeltebb, messzebb lát, mint a három-négy
évtizeddel korábbi ember. Tudni kell azonban, hogy a képzettségnek és a mesz-
szebblátásnak a feltételeit az úgynevezett képzetlenek teremtették meg. Azok,
akik ilyen tudással még nem rendelkezhettek. Azok, akik a szocializmus útján
az első lépéseket tették meg, akik kollektivizáltak — ismeret hiányában, egye-
tem nélkül, de ha nem teljesítették volna küldetésüket, ma nem lenne kor-
szerű mezőgazdaságunk.

Az úgynevezett .,gyors talpaló" tanárok, ügyészek, mezőgazdászok, — akik-
nek még nem volt végzettségük, azt csak később szerezhettek —, akik nélkül
ma nem lennének szakképzett tanárok, műszakiak, ügyészek. Tehát az elaőkre
való visszaemlékezésben bőven van történelmi tanulság számunkra is — s
ebben benne van a munkásmozgalmi múlt tisztelete is —, amit érdemes tovább-
gondolni és folytatni. Nem azért, hogy megismételjük a múltat, esetleg elkö-
vessük azokat a hibákat, amelyeket ők elkövettek, hanem azért, mert a hibák-
kal együtt ők teremtették meg a mai lehetőséget számunkra.

Nem kerülhető meg a kérdés: Jogos-e az elmúlt évek kritikája? Vélemé-
nyem szerint igen, jogos a hibák bírálata. Egy dolgot azonban érdemes lenne
átörökíteni a hagyományok sorába: az utánunk következőknek legyen majd
érdemes kritizálni minket olyan cselekedetekért, amelyeket akkor is büszkén
vállalhatunk majd.

A negyven év sikereinek záloga a felelősségvállalás a szocializmusért.
Köztudott, hogy a feladat és a felelősség változó. Ma más mint a kezdet kezde-
tén volt és holnap is más lesz. A lényeg azonban mégis megfogalmazható: min-
dig közéleti hatású volt és marad a felelősség. Közéleti hatás nélkül nincs sem
történelmi, sem pillanatnyi felelősség. Mai felelősségünk, hogy akarjunk job-
ban, mint az elődök. Ez az, ami a történelmi sorsfordulókban tovább vihet
bennünket.

Szolnok megye értelmisége döntő többségében marxista-leninista világ-
nézet hordozója. Korunk kihívásaira képes és kész marxista-leninista választ
adni. Enélkül sem szakmai eredményeink, sem politikai-ideológiai sikereink
nem lennének. Megyénk értelmisége vállalja a szocialista meggyőzés nemes
feladatát, másokat is képessé akar tenni a szocializmus építésében előttünk
álló feladatok megvalósítására. Azok pedig igénylik, hogy as értelmiség — és
mindenki — legyen a szocializmust építő világunk még jobb értője és éraőije.
Vállalnunk kell a harcot, azt, amelyiket a történelem itt és most kirótt ránk.

Lenin mondotta: „Tanulni, tanulni, tanulni..." Ez azt jelenti, hogy tanul-
juk meg a szocializmust. A szocializmust megtanulni több, mint betűt, monda-
tokat, vagy idézeteket hordozni önmagunkban. Ma a szocializmust megtanulni
tulajdonképpen a munkát, a közérdeket, a közéletiséget és a szocialista hazához
való kötődést jelenti. Az első és alapkérdés a munka, de nem feledkezhetünk
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meg arról, hogy a szocialista magatartás jegyeit is fejlesztenünk kell. Értelmi-
ségi közéletiség nélkül közösségi szellem, hazához való kötődés nem. vagy
nehozcn képzelhető el. Nem azt kívánjuk a megye értelmiségétől, hogy provin-
ciális tudományos és kulturális értékek létrehozói legyenek. Nem akarunk és
talán nem is vagyunk képesek ilyen értékeket teremteni. Azt várjuk, hogy áll-
janak a szocialista értékek mellé. Olyan szocialista kultúrát és tudományos
közszellcmet próbáljanak teremteni, amelyik egész életünknek előrelendítöje.
A szocialista magatartás terén pedig segítsenek bennünket az értékváltásban.
Többen mondják, hogy nálunk válságba kerültek a szocialista értékek. Ez így
nem igaz, váltás van, mert megváltozott az életünk, megváltozott a világunk,
munkánk, magatartásunk, mások a jövedelmi viszonyok és ezek törvényszerűen
vetették fel a váltás igényét.

Az értékváltás csak úgy mehet végbe, ha a politika számithat minden szel-
lemi erőre, aminek döntő többsége az értelmiségben van. A legfontosabb
amiben segíteni tudnak: rendet teremteni a fejekben, mert amíg ott nincs
rend. nem lehet a mindennapi életben sem. Közeledjenek a jelenlegi helyze-
tünkhöz jobbító szándékkal. Nagyobb szellemi és erkölcsi bátorságra van szük-
ség, ami a megye értelmiségében megvan, de nem baj, ha ez esetenként a böl-
csességgel is párosul.

Befejezésül Váczi Mihály szép szavait idézem: „Ügy éltem én, ahogy élni
lenét, ahogy kell és ahogy érdemes". Ezt és így csináljuk ebben a megyében
csakúgy, mint az országban bárhol másutt.
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