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IRODALOM
ILUH ISTVÁN VERSEI:

Éli világát ha-ha-ha
Van neki három kocsija
Komfortos háza hobbija
Bankban jeligés betétje
Aranya is egy kevéske
Zsupp-tetős három haszonra
Betyárcsárda a Bakonyba
Kiskapukat is rengeteg
nyitni ropogós ezresek
Van nemzetközi háza is
Sok csinos örömlánya is
Bőségkosara egytőről
Ragyogó arany-vesszőből
Szőke mostoha lánya is
Rákóczi útra jár az is
Koitálni a térségben
Valutáért a hétvégen
Van neki arany-szamara
Éli világát ha-ha-ha

Üres az erdő
Sárgába borult
A Nyár
Üres nyomorult
A táj
Üres az erdő
Szinte kong
Fákat nyöggető
Szél jajong
Fagyos az est
Fehér az éj
Zúzmara hull
Pereg a dér
A világra
Vackol a Tél

BŐSZE BALÁZS:

Útban
Szentg/örgyhegy felé
A légben lángnyelvek pörögnek,
szikráznak, sárkány vért okádnak,
s a zuhatagok permetéből
előbukkan Uzsa,
kőomladék szürke fala,
s recehártyán még Sümeg szikrázik,
titokzatos útszéü sírkertről mereng,
szarvas futásról, nyúlbukdácsolásról!
S már-már idekacsint a hegy,
csonka szürkén toronylik,
ráfutunk a téglagyár után,
valamivel a kanyaron túl,
ahol Raposka felé is út fordul.
Szent-György lovag lándzsája
beleakad a sárkány fogas pajzsába,
nem ereszti, vérét veszi,
szőlejét szüreteli.

„Tekints ide kérlek
világos tüköré,
Lengyel família
örökös megyére.
Találsz itt megrakott
jó boros-pincére,
csak tarisznyád legyen,
gondod az erszényre."



ADAM TAMÁS VERSEI:

Szájam
izzó kemencéjében
Gerincem meszesedő lépcsőin
megpihen a fény
szemed szilva-kékjében
széndarab szilánkja
satírozza az éjszakát
nyelvem ez a duzzadt lapát
lassan mozog
szájam izzó kemencéjében
bámulnak
a mindennapi kávészemek
hajnali illatorgiák
vesztésre kényszerítenek
hallod a reggeli szeretkezések
halálsikolyát
rám csöngetnek
az ébresztőórák
kinyitom szemem
huzat lobog
a megszokás szekrényeiben
kibírjuk ezt is
mint a kések
rozsdás hétköznapjait

Toposz
Súlyosulnak arcomon a hajnalok
emlékeim rongyaival
takarom lábam
az eperfák visszajárnak
száraz gallyak
- nagyapám tíz ujja -
sápadt felhőporcot
véresre sebeznek
vagy
törött demizsonnak
elfolyik a vére
hej a Donig üldöztél
néhány törött szárnyú lepkét
szemeden elázott dohánypapír
puffadt testedre
amnesztiát hoznak a madarak
az eperfák visszajárnak

A IV. Alföldi
Fazekas Triennálé
kiállítását június
18-a és augusztus

7-e között
tekinthették meg

az érdeklődők
Mezőtúron.

Felvételünk a
megnyitón készült



MARKÓ SÁNDORNÉ VERSEI:

Olyan a szemed mint két csillag
Olyan a szemed, mint két csillag,
ibolyaszinű és néha szomorú
hogy is fér el piciny szivedben
ennyi bús méltatlankodás,
honnan is tudnád mi a háború
tejecske kéne, ilyen kicsi gyereket
még az élteti, az illeti meg, azt kívánja -
pedig napok óta ?nár kenyerünk sincsen —
sovány falat jut kopott tányérkádra.

Ágyúdörgés, halált szóró repülők
ZÚgása már nem remegtet,
most az éhség komor réme fenyeget.

Napbamította bőröd sima mint a virágszirom
szemeid éhségtől fénylő csillagok,
szép arcod megcsókolom
és magamhoz ölellek
hadd vigasztaljon, hadd segítsen
türelemre, kifogyhatatlan szeretetem.

(Szentendre, 1945.)

Ti mindnyájan, akiket szeretek
Ti mindnyájan akiket szeretek - szemetek a szemem, kezetek a kezem -
munkás testvéreim, szorongó borongó lelkem is tiétek
vágytalan öreg gyerekek, tudjátok - higgyétek egész a tiétek,
ma nektek írom a szót hiába ügetek egész héten át
a vigasztalót, a simogatót, szegénység lompos szamarán
legyetek erősek és bátrak. perzselő Szaharán,

ünnep virul bent a szívemben.
Hangosan dalolok veletek,
értetek —
nyaram a nyaratok, telem a teletek, (Szentendre, 1917.)



Itt vagyok
az életemmel
Itt vagyok az életemmel,
alázatos szerelemmel,
dzsungelemnek ősi kútján
néha-néha elindulok
szabad lelkem országútján.

Napos réten bárány kullog,
kékes égen felhő duzzog
sose-sose találkoznak,
csak a tükrös tó vizében,
hű szemek fényességében
tónál mélyebb tengerekben
lélekbélű emberekben.

Áldozatos a szerelmem
daloskedvű gyermekeim
itt élik a menyországot
fürge angyalként a napon,
barna bőrük fénylőn ragyog,
selymes hajuk szőkén lobog
fűvel, fával, tarka ronggyal
leleményes a '-játékuk.

Duhajkodnak ostorággal
és sok színes válogatott
vadvirággal kis kezükben
dobbantanak papos táncot,
danolgatnak áhitatos rózsaláncot,
vagy rohannak vad futással,
éles harci kiáltással,
mint az indiánok.

Hű szövetség a szerelmem
néha-néha egy-egy csapat
váratlanul felbukkanó
jó baráttal üldögélünk
hárman-négyen
diófának sátra alatt -
üldögélünk és zenélünk, —
Zenélünk az ordas éjnek. —

Siket lombok megértőén
hajladoznak, édes bangók
régi dallá, harci dallá
fonakoznak.

Száll a szennyből szolgaságból
szenvedésből kiakaró,
üdvösségbe szárnyalgató
lelkűnkből az ének.

(Bubándomb, 1935J

A sors
A sors nekem,
Sok mindent megadott,
amit kérhettem,
kaphattam tőle; mindent,
aminek asszony örülhet.

Fekhelyemet,
megoszthattam azzal,
akit szerelemmel szeretek.
Nevelhettem neki, ahányat akartam,
annyi édes gyereket.

Hazát is adott, merőben újat
melyért sokan mártírként haltak meg,
de melyet kiváltságosok már
nem bitorolnak.

Ha visszanézek életem
dús tartalmát értelmét szemlélem;
szorgos munkában eltöltött
hosszú éveket;
és még mindig fürkésző eleven elmét,
mely a világ gondjainak súlyát
ma is gyenge vattáin érzi
és végső lehelletig megőrzi,
vigasszá változott szerelmét

(Szentendre, 1970. március)



Veled és melletted
Elég sok idő kellett hozzá,
hiszen már yik évtizede
élek veled és melletted -
még rá gondolva is sok
ez a 45 esztendő.
Veled és melletted -
lelkesedve - lázadozva

csatározva - vitázva -
de rá kellett jönnöm
és be kellett végre lássam,
hogy te vagy a legbölcsebb
és legjobb ember a világon.

(Szentendre,

BEMUTATJUK:

Markó Sándorné (Kállai Ferike)
1899-ben szeptember 7-én Budapesten szü-

letett. A tudást szorgalmasan gyűjtötte Ifjú
korában. Nyelvtehetség volt, autodidakta
módon egyedül tanult meg németül, fran-
ciául, angolul, keveset olaszul, spanyolul
—, s majd 60 évesen oroszul. Középiskolai
érettségit szerzett. Férje az MTE-ben a
munkás fiatalok tanításával, humanista
szellemű nevelésével foglalkozott az első
világháború után.

Átélte az 1918-as őszirózsás forradalmat,
majd a Tanácsköztársaság reménytkeltő
születését és leverését. Lehetett volna
nyelvtudós, műfordító vagy csodálatos ta-
nár, de ő férje mellett a szegénységet, a
kemény fizikai munkával teli keserves küz-
delmet vállalta egy jobb világért, 6 gyerme-
kéért. A felszabadulás után is nagyon ne-
héz élete volt. Az első úttörő termelőszö-
vetkezetek szervezője, tagja, kertészeti
munkása, párttitkára. Hat gyermekét ösz-
töndíjjal az új rend segítette, hogy egyete-
met, főiskolát végezhessenek valamennyien.
A három fia gépészmérnöknek, három lá-
nya pedig kertész-, agrármérnök és zeneta-
nár lett. Ma tizenhárom unokája és egy
dédunokája vidítja derűs napjait. 1945-ben
Szentendrén lett a városi pártszervezet ala-
pítótagja, — és még ma is, 89 évesén tagja
a pártnak.

Élethivatásának gyermekei nevelését, s a
társadalmi haladásért folytatott áldozatos
munkát tekintette, családjában, lakóhelyén,
a termelőszövetkezetben, s a pártszervezet-
ben.

Férje több évtizedig tanácstag Szentend-
rén, tehetséges amatör festőművész, aki 20
évig vezette a fiatal diákok és munkások
képzőművész-körét társadalmi munkában;
pártvezetőségi tag, majd párttitkár az izbé-
gi alapszervezetnél egészen 80 éves koráig.
Megkapta a Pro Űrbe Díjat Szentendre vá-
ros tanácsától.

A szerző családjával csaknem 2 évtizedig
élt Szentendre külterületén a várostól 4—5
kilométerre fekvő Bubándombon, a Kő-
hegy mellett A Bubándombon gyümölcs és
zöldségtermelésből tartotta el családját,
férjével együtt, aki fényképész segédmun-
kás volt.

A szeretetre méltó, a küzdést mindig vál-
laló Markó néni, aki ma is gyűlöli a hábo-
rút, az öldöklést, minden hazug, aljas tet-
tet, s optimistán hiszi, hogy az emberek
képesek egy jobb, emberségesebb életre.
Azt vallja, hogy ha ma kellene kezdenie
ifjan életét, ugyanúgy tenne, mint ahogyan
élt. Nehéz, kemény munkával teli életet él-
ne, újra anya és testvér lenne, megosztaná
amije van, türelemmel és szeretettel nevel-
né a gyermekeit, s az igazságért harcolna
fáradhatatlanul, bátran.

Verseiben érzéseiről, küzdelmeiről, remé-
nyeiről vall — az ember tiszteletét állítva
a középpontba.

Dr. Horváth Lajosné



VALÓ VILÁG
A jászszentandrási Haladás történetéből I.

Hőskor reményekkel, kudarcokkal
Bonyolult politikai körülmények között alakítja meg a közöst 1949-ben 13
jászszentandrási parasztember. A kérdésre: miért éppen a társasgazdálkodás-
ban látták a jövőt? — a válasz más, mint a környező településeken. Ahogyan
bajban, reménytelen helyzetben társat keres az ember, valahogy úgy jutott el
ez a tucatnyi nincstelen, a kor egyébként evidensnek tűnő gondolatához. Fel-
cserélni az enyém fogalmát a miénkkel? Felcserélni a „saját magam gazdája"
szerepét, a „más parancsol fölöttem" helyzettel? A kérdések talán fel sem me-
rültek. Az élni kell parancsolatja, a lehetőségek parancsa diktált. Nevezhetjük
őket bátraknak, noha a bátorság sosem meríti ki a merészség fogalmát, inkább
a félelem legyőzését. A 13 név: Antal József né, Fehér Alajosné, Csépán Lajos,
Kerek Ignác, Kerek Emánuel, Csintalan Lajos, Nagy Gy. József, Fehér Sándor,
Molnár Benedek, Juhász Géza, Kerek Kálmán, Sóski Ferenc, Varga József.

A tszcs a Járás tanya környékén kapott földeket, első elnöke: Kerek Kál-
mán. A csoportról 1950. július 22-i keltezésű az a hír, amely a Szolnok Megyei
Néplapban jelent meg, s amely már a tsz történetének első mozzanatait írja
meg. Elmondja, hogy a „most megalakuló gépállomás vontatója szállította be a
község első gabonaszállítmányát a földművesszövetkezetbe a Haladás termelő
csoportból. A csoport most kapott működési engedélyt, s ezt azzal köszönte meg
a dolgozók államának, hogy rögtön a gép alól 24 mázsa búzát szállított be. A
cséplésnél a párt és a község vezetősége is közreműködött."

Ezeknek a napoknak a híradásai már mind az új termés betakarításának
eseményével, a cséplőgépek mellett dolgozók hősies helytállásával, a begyűjtési
terv teljesítésével a retrográd kulákok valamilyen — felvásárlás, rémhírterjesz-
tés, árufelhalmozás — ténykedésével, a lendületes brigádmozgalom eredményei-
vel, a békéért való összefogás mintaesetével foglalkoztak.

Az említett hír után másfél hónappal, szeptember másodikán tudósít a tele-
pülés gépállomásáról az újság: „Ebben a kis faluban van megyénk legjobb gép-
állomása, ahol tudják a dolgozók, hogy munkájukkal ők is a szocialista mező-
gazdaságot építik. Az udvaron két traktort járatnak be, délután mennek ki
megkezdeni az 1950. évi tervet. A traktoristák homlokán veríték csillog, arcu-
kon látszik a munka utáni láz, szinte a szemeik mondják: „Elvtárs, megtartjuk
a vándorzászlót, s ezen keresztül az első helyet ősszel úgy, mint ahogyan a nyá-
ron tettük."

8



Nagy József gépállomásvezető jön elénk: Magunkévá tettük pártunk cél-
kitűzéseit, nem végeztünk semmivel sem többet, mint amit vártunk, s dolgozó
népünk tőlünk megkövetel... Nem állhatunk meg félúton! nagy munka áll
még előttünk, amit tőlünk telhetőén lehetőleg maradék nélkül el is fogjuk
végezni.

— A tszcs tagszervezés terén is jó eredményeket értünk el, de rajta le-
szünk, hogy ebben a munkában mindenki kivegye a részét. Az irodából kilépve
találkozunk Magyar József elvtárssal, a politikai helyettessel, aki a tszcs-k
szervezésében és tagosításában a gépállomáson végzett munkáján felül is bőven
kivette a részét...

„Itt van az az elvtárs, aki a cséplésben a legjobb eredményt érte el."
Kaszab elvtárs kimászik a gépből, olajosán, kormosán, de mosolyogva... „Elv-
társak, 40 napon gabonát csépeltem a nyáron, de szebb eredményt értem volna
el, ha a gépemnél eszközlendő javításokat hamarabb és jobban elvégeztem
volna. Most jelenleg rizscséplésre készítem elő a gépemet."

1950. szeptember 16-át írunk, már lezajlott az ötéves tervkölcsön nyeremé-
nyeinek első sorsolása. Jászszentandrásnak a nemzetközi szövetkezeti napok
alkalmából a megyei tanács jutalmat ad át a növénytermesztésben elért ered-
ményért, az aratási, cséplési és terménybegyűjtési munkában az élen haladá-
sért, ötven pár gumicsizma, 12 néprádió és 3 férfikerékpár illeti a települést.
Ezen a napon hirdeti ki a Minisztertanács, hogy 61 százalékkal kell növelni a
következő esztendőben az ipari növények termelését. A Haladásban, igaz, még
nem úgy művelik a földet, hogy tudnák, a következő esztendőben gyapot is
kerül a táblába. Amit majd meg is szeretnek az asszonyok.

A megye békekölcsönt jegyző katolikus papjai kölcsön jegyzésre hívták fel
éppen a hívők táborát, amikor szárnyra kelhetett a hír, hogy többek között a
Haladás földjein Tűzkő Jenő 205 százalékra teljesítette a heti normáját, szoro-
san felzárkózott mögötte Senográczki Ferenc traktoros is, aki 191 százalékra
teljesítette előirányzatát, de Kerek Emánuel se maradt le, ő aki párosverseny-
ben dolgozott, 188 százalékjával aratott elismerést.

S bár nem tartozik szorosan a Haladás első napjainak lapjaira, rövid részlet
Nagy M. László földműves vallomásából, közelebb hozni a kor hangulatát, a
későbbi tsz-tagok gondolkodásmódját: „Megvalósult legnagyobb vágyam. Az
utolsó hold földemet is felszántotta a gépállomás traktora. Egyénileg dolgozó
kisparaszt vagyok és csak most tudom, mit jelent a jól végzett mélyszántás.
Tavaly csak egy hold földemen végeztettem mélyszántást, mégis sokkal jobb
volt a termés, mint azoké, akik lóval vagy tehénnel szántották földjüket. Ezért
határoztam el, hogy az idén minden földem felszántatom, hogy többet, jobbat
tudjak termelni a béke megvédése és az ötéves terv megvalósítása érdekében.
Ezúton szeretném megköszönni Éles Andor traktoros elvtársnak is azt a jó
munkát, amit földemen végzett."

A kor hangulatát jellemző apróság: július 4-én alakult meg az MSZT
„hangulat" brigádja. A központtól zenegépet kapott a szervezet, 50 széket,
rádiót és táncruhákat. A brigád úgy döntött, hogy tagjai énekszámokkal, csasz-
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Gyurcsek Ferenc: Pár I.

A címlapon Gyurcsek Ferenc Zrínyi Miklós c. alkotása

A folyóirat illusztrációit Gyurcsek Ferenc szobrászművész szolnoki kiállításának, ill. a IV. Alföldi
Fazekas Triennalé anyagából válogattuk. (Fotó: Tarpai Zoltán, Hargitai Lajos)



tuskákkal, rövid jelenetekkel és szavalatokkal szórakoztatják az aratás és csép-
lés alatt a dolgozókat. Külön csasztuskabrigád alakult, amelynek tagjai az
élenjárókat, valamint a munkában elmaradottakat énekelték meg. És egy má-
sik: 1951. augusztus 29. A Néplap 2. oldalán a felhívás: „Jászszentandrási Hala-
dás Tsz dolgozói! Alaposan lemaradtatok a cséplési munkával. Ti nem akarjátok
fokozottabban kivenni részeteket a békeharcból? Nem hinnénk. Fokozzátok a
munkatempót! Igyekezzetek, hogy a cséplést befejezzétek. Hátul kullogni szé-
gyen. Hozzátok be a lemaradást!" Azt a cséplést, ami nem. a legbékésebb a be-
szolgáltatandó termény mennyisége, s más körülmények miatt. Kaszab Antal
jászszentandrási lakos — széjjel szedte a cséplőgép osztályozóját. így az ocsuba
a megengedettnél jóval több búza került. Mikor Soós László mezőőr ezt észre-
vette, figyelmeztette Kaszabot. Kaszab a földre teperte a kötelességét teljesítő
Soóst és megverte. A jászapáti bíróság nyolc hónapi börtönre ítélte.

Ki mikor, milyen kötelezettségnek tesz eleget? — lám viszonylat kérdése.
Milyen érdek, melyik hatás az erősebb? Mindenesetre a begyűjtési versenyben
ekkor a jászapáti járás a hétből második helyen végzett.

A Haladás terménylistája a szokásos, a hagyományos. Búzát termesztenek,
rozsot, kukoricát, de a paletta bővül. Szovjet mintára. A megyében jár I. Sz.
Jegorov szovjet szovhozelnök, aki szorgalmazza a tudományos intézmények és
a termelő üzemek együttműködését. Megfogadva a vendég intelmeit — mint a
megyei újság tudósításából megtudjuk, az Agrártudományi Egyetem agrobioló-
giai tanszékének munkaközössége és a megyei tanács mezőgazdasági osztálya
elhatározta, hogy a megye állami gazdaságaival és termelőszövetkezeteivel szo-
ros kapcsolatot teremt. így aztán a jászszentandrási Haladás termelőcsoporthoz,
amely az országban a legészakibb területen termelt, ekkor durván 4 hektárnyi
gyapoto^ a biológiai tanszék jarovizált gyapotmagvak rövidítik a növény te-
nyészidejét, így lehetőség nyílik arra, hogy a gyapottermesztést az eddiginél
jobban kiterjesszék északra. A végeredmény: a termés egy hányada beért, egy
hányadát azonban szedés után még érlelik.

A gyapot ugyanúgy vitatémája volt a hosszú éjszakába nyúló termelési
tanácskozásoknak, párttaggyűléseknek, mint a földi dió. Mit, hogyan, meny-
nyit?

Másodvetésnek például 1950-ben burgonyát vetettek. Ahogyan a fáma
erről szólt, kísérleti vetésnek szánták, az eredményben maguk sem voltak biz-
tosak, de mint mondták: „A szovjet emberektől megtanulták, a természettől ki
lehet kényszeríteni a termést, új, meleg éghajlatot kedvelő növényeket lehet
meghonosítani hazánkban..." Az őszi árpa után 5 holdon vetettek burgonyát.
Ahogyan egy híradás elmondja: A kísérletet itt 5 holdon végezték, a növénye-
ket egyszer kapálták és egyszer töltötték fel. Termésüket előreláthatóan a jövő
héten takarítják be. Az eddig tanulmányképpen felszedett bokrok alatt min-
denütt szép nagy gumókat találtak annak ellenére, hogy a vetés június második
felében történt. Ez a termelő csoport az amerikai mogyoró — a földi dió ter-
mesztésével is kísérletezett. Erre a célra 2 hold vizenyős, meglehetősen gyenge
minőségű talajt választottak. A talaj kiválasztása tehát nem volt szerencsés, a
földi di óugyanis sok meleget és napsüfést kíván. De még így is termett 77 kiló
jó minőségű földi dió. Bármilyen kicsi is ez a termés — mégis jelentős, mert
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a dolgozó parasztok levetkőzve a maradiságot, a régit, a biztosat, a megszokot-
tat — a szovjet emberek példájára felvették a harcot a természettel és újat,
jobbat kényszerítenek ki belőle. A jászszentandrási Haladás nem adta fel a
harcot a gyenge eredmény miatt. Hasznosítják az idén tapasztaltakat, és szak-
emberek, tudósok segítségével jövőre 5 holdon, napsütötte domboldalon bírják
termésre új növényüket, a földi diót."

A szentandrási tsz-es gyerekek egy hányada keserű szájízzel rágcsálhatta
1950 karácsonyán az amerikai mogyorót, nemcsak penészessége miatt. Túl sok
ajándék nem került a fa alá, a gazdaság fizetni úgyszólván nem tudott. A határt
parasztok járták, hátukon átvetve zsák, amibe olykor belenyúltak, s a tanácsi
embert figyelve úgy tettek, mintha a földre gabonát hintenének. Az őszi mun-
kákkal ugyanis elmaradtak. Vetni kellett, még ha értelme akkor már nem is
volt.

Az Í952-es esztendő azonban további jó híreket hoz. Április 23-án a tsz
egy nap alatt elveti a gyapotot, Gyarmati László tanácstag felesége például
gyapotsarabolásnál 256 százalékot teljesít. A kukoricát is elvetették. S egy
valódi jó hír. 1952. június 7-én: a község az ötéves villamosítási terv részeként
villanyt kapott. S rögtön egy felszólalás, idézet egy levélből: „Helytelennek
tartjuk, hogy a tanács és a Haladás Tszcs vezetőségének hibája folytán még
mindig petróleumlámpa mellett vakoskodnak a tszcs székházában. Nincs tanu-
lási, szórakozási lehetőség, csoportértekezlet alkalmával a tagság nem tud jegy-
zetelni..." Aláírás: Molnár Benedek. S egy másik levél, 1952. június 28-án: A
gépállomás hozzákezdett egy aratógéppel a Haladás Tszcs földjén az őszi árpa
aratásához. Traktorosaink megfogadta^ hogy minden szem gabonáért harcol-
nak.

A tszcs-ben a gabona cséplése gyorsan befejeződött a nyáron, nem olyan
sikeres viszont a begyűjtés. A gazdaság leadja a magáét, de ez kevés. ,,Fazekas
József, a jászszentandrási tanács elnöke, miként a sertésbegyűjtésben, úgy most
a gabonagyűjtésben is megfeledkezett róla, hogy elsősorban az ő irányításától
függ a községre kivetett terv teljesítése. Szabadjára engedi a beadás végrehaj-
tását, ezért következett be, hogy bár a község 9 cséplőgépe mind túlteljesíti
napi normáját, a begyűjtéssel igen rosszul áll Jászszentandrás. Nem törődik a
tanácselnök azzal, vajon idejében a gép alól szállítják-e be terményeiket a
dolgozó parasztok — s a kulákok. Ezért növekedett fel az elszámoltatás alá
eső gazdálkodók száma 69-re. Köztük 8 hátralékos kulák."

Fehér Sándor, a Haladás Tszcs elnöke akkor így számol be az '52-es gyapot-
sikerről: ,,A gyapottermelési verseny második szakaszának kiértékelésekor elsők
lettünk. Jó eredményünket a következőképpen értük el: Múlt év október elején
az őszi mélyszántás előtt a gyapot részére kijelölt területre holdanként 3 mázsa
szemcsés szuperfoszfátot szórtunk ki. A talajt október 19-én 30 centiméter
mélyen megszántottuk, és az egész télen át ülepedett. 1952. március 18-án az
ősszel megszántott talajt elsimítottuk, majd április 18-án megtárcsáztuk. Vetés
előtt 4 napig ponyván kiterítve napon előmelegítettük és forgattuk. Április 20-
án elvetettük a magot, utána pedig elboronáltuk a talajt. A jól előkészített
magágyban gyorsan kikelt a mag, úgyhogy május 2-án már meg is saraboltuk.
A fagyok ideje alatt füstöltük, miáltal sikerült a fagykárt megakadályozni.
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A nyári idény alatt ötször kézikapáztunk, kétszer lókapával húzattuk meg.
A növényi kártevők ellen kétszer nikotinos oldattal permeteztünk. A kocsozást
és a tetejezést idejében végrehajtottuk. A szedést úgy szerveztük, hogy mivel
tagságunk kevés, egyelőre csak tizenöt nőt állítottunk be erre a munkára, de
ha később szükséges lesz, még több munkaerőt is adunk a gyapotszedéshez.

A szedésnél mindjárt osztályozunk is, és jó idő esetén a helyszínen ponyván
szárítjuk a leszedett gyapotot. Eddig már 551 kg gyapotot szállítottunk be a
vállalatnak, amely mind első osztályú volt. Jelenleg leszedett készletünk 100 kg
nullás és 190 kilogramm első osztályú. Módszerünket ajánljuk a többi gyapot-
termelő tszcs-nek is."

Bekerül tehát a tárolókba a gyapot, a gabona, a górékba a kukorica. Részlet
Fazekas József tanácselnök jelentéséből: „Jászszentandrás község dolgozó pa-
rasztjai a gabona és a kukoricabeadási kötelezettség teljesítése mellett más te-
rületen is példát akarnak mutatni a járás többi parasztjainak."

E nemes cél pedig nem más, mint a borbegyűjtési terv túlteljesítése. A je-
lentés folytatódik: „Most egész községünk dolgozó parasztságának nevében
büszkén állíthatom, 1951—52. évi borbegyűjtési tervünket fíl százalékra telje-
sítettük, a szép eredmény községünk dolgozó parasztságának, a Gyarmai Ist-
vánoknak a hazaszeretetét igazolja."

Tegyük hozzá, a tervteljesítés feltétele volt az áru, így a gabona, a kuko-
rica, illetve a bor szabadpiaci értékesítésének.

Az MDP K*V 1953. év júniusi határozatának lényegét előrevetítik bizonyos
események, lelepleződik a hamis jelentéseket gyártó szentandrási gépállomás
vezetése, hasonlóképp bírálat, önbírálat követi egymást. A Haladás Tsz veze-
tésében ekkorra már Nagy Ilona a negyedik elnök. A gyakori vezetőváltás oka
a tapasztalatlanság és szakismeret hiánya. Erre az időszakra a termelőszövet-
kezeti csoportnak 19 lova, 34 szarvasmarhája van, sok sertése és baromfija.
Részlet egy 1953. szeptember 4-i nyilatkozatból. Nagy Ilona elnök: „Dolgoznak
közöttünk olyanok, mint Ballagó Balázs, Fehér Sándor, Tasi Antal. Ballagóék
hárman vesznek részt a munkában. Az apa és két lánya. Közel 1000 munkaegy-
ségre járó gabonamennyiséget vitt haza, 23 mázsa 55 kiló búzát mértek ki nekik.
Ezt a mennyiséget a 10 százalékos beadási kedvezményből járó rész is növelte.
Árpából ők 750 kg-ot kaptak.

Nagy György, a tszcs párttitkára: — Már eddig is foglalkoztunk azzal,
hogy a kormányrendeletek mit jelentenek a csoport számára. A tíz százalékos
beadási kedvezmény címén 150 mázsa vegyes terménnyel maradt most több.
Baromfiból 92 kg-mal maradt több a közös gazdaságban, tojásból 62 kg-mal.
A szántás is kedvezményes, a jószágainkat ingyen orvosolják.

Kerek Béla, a növénytermesztés mestere: — „A múlt gazdasági év tapasz-
talatai igazolták, hogy a Minisztertanács határozatának be nem tartása, a rossz
munkaszervezés hibájából eredő kései vetés miatt búzából 2 és fél mázsával
termelt kevesebbet holdanként. így mintegy 500 mázsa gabonával károsodtunk.
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Az is bebizonyosodott hogy keresztsoron vetett búzánk és árpánk holdanként
2 mázsával magasabb termést adott. Ezért elhatároztuk, hogy az idén 40 hold
őszi árpát és 150 hold búzát keresztsorosan vetünk. A minőségi vetőmagter-
melés fokozása érdekében 28 hold búza és 3 hold rozs minőségi vetőmagparcel-
lát létesítünk. Csoportunkban a jászszentandrási gépállomás három traktora
szánt. Eddig már 100 hold vetőszántást és 10 hold mélyszántást végeztek. A
gondosan előkészített magágyban 20 hold őszi takarmánykeveréket, 15 hold
szöszösbükkönyt és 40 hold őszi árpát el is vetettünk. A 30 hold napraforgó
betakarítását megkezdtük, a termést géppel csépeljük ki."

A termelés mellett szólnunk kell a tsz-t, a községet érintő társadalmi vál-
tozásoktól elválaszthatatlan eseményekről. Ezek azok az esztendők, amikor
óriási tömegek kerülnek közelebb a kultúrához. Jeles nap a településen 1953.
júniusában, amikor a Szigligeti Színház bemutatta a Fáklyaláng című darabot.
Zsúfolásig megtelt a kultúrház, zúgott a taps. Mozihoz már nem volt ilyen
könnyű hozzájutni, mert a földművesszövetkezet itt tárolta a gabonát. Molnár
István pedagógus nagy érdeme a 70 tagú népi együttes életrehívása, s mi más
is lehetne a csoport előadásainak témája, mint a paraszti élet, a bandázás, a
pendzsomozás. a dohány válogatása.

1953. szeptemberében a kormány elengedi a jól gazdálkodó tsz-ek összes
hiteltartozását, támogatja a beruházásaikat azzal, hogy hitelek visszafizetését
két évre felfüggeszti, felülvizsgálja a túlzott beadási terheket, adókedvezménye-
ket. Most először mentesek a búzaföldadó kivetésétől — 2500 forint támogatást
adnak hektáronként a Haladásnak is a szőlőtelepítésekhez. A tsz-tag háztájiban
tartott tehene, üszője mentesül a tejbeadás alól, a tsz-tagoknak szülés esetén
első gyermek után 500, második és minden további gyermek után 400 forint
jár. Több szociális intézkedés születik az ingyenes betegszállításról, a kislakás-
építéshez kölcsönt vehetnek fel a tsz-tagok.

Gyorsan felhalmozódik a községben is az építőanyag, megszaporodnak az
építési kérelmek. A kormány támogatásáról megjelenő hír után egy nappal 3 (!)
emberrel gyarapodik a tagság létszáma. Egy tsz-tag egy napi produktuma:
Antal József például egy nap alatt 31 hold búzát vet el keresztsoron, 6,5 mun-
kaegységet ért el és 52 forint készpénzt keresett. A kormány kedvezményei
forintra átszámítva mintegy 200 ezerrel növelték a tsz tagjainak jövedelmét, a
munkaegység 7 forinttal emelkedhetett. A gazdaság új melléküzemág és méhé-
szet létrehozását tervezi. A megyei mezőgazdasági kiállításon bemutatnak egy
410 kilós disznót. Ügy tűnik tehát, a fejlődés nem állt meg.

A tsz két 100 köbméteres silót építtet hitelből. December közepén az egyik
silógödör — amely az állatok téli etetéséhez szánt takarmányt tartalmazná —
üres, a másik csupán félig tele, a takarmány később ott rohad.

Czakó Balázs községbeli középparaszt a közösről a rá következő tavaszon
így beszél: „Földem a helybéli Haladás Tsz birtokával határos. Naponként el-
nézem, mit hogyan csinálnak. Tavaly még igen gyengén ment a munka, az idén
azonban, ahogyan látom, talpraálltak. Földszerető ember vagyok, s tavaly nekem
is fájt, hogy a szövetkezet egynémely földdarabja gazos. Ha az idén továbbra
is így dolgoznak, mint ahogyan most kora tavasszal kezdték, akkor nem ismét-
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lödnek meg a hibák. Mondom, földszomszédok vagyunk. Látjuk napról-napra
egymás munkáját, s hát ennélfogva én egy kicsit úgy hozzámtartozonak érzem
a csoportot. Én helyeselném, ha ők a kukoricájukat négyzetesen vetnék . . ."

Az utak még különbözők, az elv azonban egy: a föld nem maradhat gazos.
Czakó Balázsnak saját törvényei vannak: olyanok, hogy ha májusban meleg a
föld, akár kinyílt az orgona, akár nem, vetni kell. A Haladásban nagy az igye-
kezet, a sűrűn megtartott gyűléseken munkafegyelemről beszélnek.

1954 nagy eseménye az MDP 4. kongresszusa. A KV első titkára ismét
Rákosi Mátyás lett. A megszületett vagy születő ésszerűsítési elveket ismét fel-
váltja a korábban meghirdetett voluntarista gazdaságpolitika. Kerek Ignác
brigádvezető a rendkívüli alkalom kapcsán ezt írja: „A kongresszusi verseny
eredményeként az elmúlt napokban meggyorsult a növényápolás, frissebb,
vidámabb lett a munka. Fokozta kedvünket a párt vezetőinek újabb útmutatá-
sa, s azok a felajánlások, amelyekről a sajtóban olvastunk. A kongresszusi ver-
seny eredményeként a napraforgót, a takarmányrépát és a cukorrépát meg-
kapáltuk, illetve kiegyeltük. Tizenegy hold burgonya és négy hold szőlő első
kapálását szintén elvégeztük. Közös gazdaságunkban nagy jelentősége van a
szőlőtermelésnek, ügyelünk arra, hogy a szőlőből is sok teremjen. Mi felismer-
tük a téli munka hasznát. Beláttuk, hogy feltétlenül szükségünk van a kukorica
gyomtalanításánál a gépállomás segítségére. Éppen ezért igénybe vettük a kul-
tivátorokat, s kukoricaterületünk nagy részét most azokkal gyomtalanítjuk.
Marad még tennivalója a fogatosoknak is. Ök ekekapával húzatják a kukoricát.
A kongresszusi versenyre kialakult munkalendületet fokozzuk . . ."

A verseny legkiválóbbjai: ifj. Fehér Sándor, Móczár József fogataikkal 200
százalékos napi teljesítményt értek el, s továbbra is mozgatói a versenynek.
Bizonyosak vagyunk benne, hogy az élenjárók példája nyomán Fehér Andor,
Ballagó Ferenc és a növénytermelési brigádok többi tagja is megérti, hogy a bő
termés érdekében még több, még gyorsabb munkára van szükség. Most a kuko-
rica kézikapálása van soron . . . "

így aztán az elkövetkezendő hónapok dokumentumai igen sok rekordot
jegyeztek fel, túlteljesített százalékok tömegét. S ismét kemény kéz üti az ellen-
séget. A ÖISZ-es cséplők versenyre hívják ki a település cséplőbrigádjait, s 165
százalékos normateljesítményükkel lekörözik őket. A csépléssel egyidejűleg a
begyűjtési állandó bizottság értékeli a folyamatokat, s hírül adja, ki tesz eleget
az álammal szembeni kötelezettségének. A tanácstagok élen járnak a beadás-
ban, viszont ahogyan ezt a megyei lap hírül adta, az ellenség nem aludt Jász-
szentandráson sem. „K. B. kulákvő, ocsut, fűmagot és szemetet kevert a be-
adásra szánt terménybe, sőt 20—30 kg homokot is szórt a gabona közé, hogy az
nehezebb legyen. A dolgozó parasztok azonban leleplezték tevékenységét és
K. B. ellen bírósági eljárás indult."

A búzát a begyűjtőhelyre a géptől kellett szállítani, a rendelet szerint a
napraforgót és a kukoricát a töréstől számított 8 napon belül, a burgonyát
szedés után 3 nappal. 1954 októberében a község begyűjtési tervének teljesíté-
sével a járásban az utolsó volt. A nyári fellángolás alább hagyott.
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1955 hasonlóképp a remények esztendeje. Bár a gazdaság nem fizetett nye-
reségrészesedést, a tagok bizakodnak. A gépállomáson a tavaszi munkák előtt
hónapokig szétszerelt állapotban vannak az ekék. Alkatrészhiány gátolja a mun-
kakezdést. A gyümölcsfák ültetéséhez kevés volt a facsemete, a vetéshez a jó
mag, naposcsibéből igen rossz volt az ellátás. Júniusban új párttitkár kerül az
MDP tsz-beli alapszervezetének élére, Tajti László, aki munkásemberként haza,
a tsz-be jött dolgozni. Az eset nem egyedüli, a lapok naponta hoznak híradást
az „erősítésként hazajött" munkáskáderekről.

1956. februárjában a Haladás mellett új szövetkezet kezdte meg működését
Űj Élet néven. A szövetkezet 14 tagja Menyhárt Imre 2 holdas kisparasztot
választotta meg a szövetkezet elnökének. A tsz tiszavirág életűnek bizonyult,
elsodorták az októberi események.

Mint annyi helyen az országban, itt is voltak olyanok, akik követelték a
közös fölosztását.

Mint bevezetőnkben már erről szóltunk, a településen igen sok volt a kis-
birtok, így alig néhány nagyobb földtulajdonos birtokát tudták csak a közöshöz
tagosítani. A gazdaságban többnyire nincstelenek dolgoztak, többségüknek
jelentős életnívó emelkedést hozott a munka a tsz-ben. Néhány ember K. F. I.
vezetésével, borgőzös állapotban bevonult a kultúrotthonba, s követelte a Hala-
dás vagyonának szétosztását. Hozzájuk csapódtak többen olyanok, akiknek úgy-
szólván semmi közük nem volt a szövetkezethez. A megalakult forradalmi
bizottság támogatta ezt a követelést, titkára S. P. és elnöke G. E. több levélben
szólította fel a szövetkezetet a felosztásra. Névtelen levelek is jöttek a tsz veze-
tőségéhez Jászszentandrási Népfölkelők aláírással, ugyanezzel a tartalommal.
De nem hurcolták szét a tsz egybegyűjtött vagyonát. A kultúrházban népgyűlést
rendeztek, ezen Fehér Sándor tsz-tag többek között elmondta, adnak le földe-
ket, de csak a gazdasági év végén, mivel a táblákat a szövetkezetiek már meg-
munkálták, bevetették. A tsz-tagokból őrséget szerveztek az istállókhoz. A tsz
82 tagja közül 74-en együttmaradtak. Gyarmati László elnök otthagyta a gazda-
ságot. Az új elnök Kerek Béla lett. Az MSZMP helyi csoportját novemberben
hívták életre. Az első taggyűlésen tizenhármán kérték felvételüket, köztük
Kerek Béla, Kovács I. Sándor, Sóski Ferenc, Szendlai Lajos, Besenyei Lajos —
akiket mindjárt meg is választottak az intéző bizottság tagjainak. '57 januárjá-
ban zetor, fűkasza, eke és rendsodró vásárlását, gépek bérlését tervezték. Kuko-
ricamorzsolásra készültek, téli munkaként fát termeltek ki. Az élet nem állhat
meg — mondták.

Az 1957-es esztendő, ma már közhelynek tűnik a megfogalmazás, a terme-
lőszövetkezetek konszolidációjának esztendeje. Mutatja ezt a folyamatot két
szám, míg 1953-ban 601 hektáron 69 tag gazdálkodott, rá két esztendőre ez a
két érték 558 és 77. Az 1957-es évben 509 hektáron 83 tag dolgozik. Ez az esz-
tendő azonban a tagosítás 12 hónapja is. Tehát, ekkor rendezik el a táblákat,
vesznek át gazdáktól — Hogy a táblák egybefüggőek legyenek — területeket,
s adnak helyette másokat.

A megyében működő gazdaságok — számuk 221 — jelentős támogatásokat,
és hiteleket kaptak, ennek következménye, hogy év közben több mint hatvan
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millió forintot fordítottak beruházásokra. Volt olyan termelőszövetkezet, mely-
nél meghaladta a hetven forintot egy munkaegység értéke. Ugyanakkor emel-
ték néhány állatfajta felvásárlási árát, s az Elnöki Tanács törvényerejű rende-
lettel szabályozta a termelőszövetkezeti tagok nyugdíjazását. Szociális vívmány
ez a korábbi évekhez képest. Az, hogy a kormány döntésben fekteti le a terme-
lőszövetkezetek és tagjaik jogait, kötelességeit egy újabb politikai mozgalom
kibontakozását sejtetik: „Arccal a termelőszövetkezetek felé!" Mielőtt azonban
ennek jászszentandrási eseményeit taglalnánk, e jelentős változások előtt raj-
zoljuk meg a termelőszövetkezet vagyoni és közösségi helyzetét. Az utóbbihoz
segítségül szolgál Szekulity Péternek a Szolnok Megyei Néplapban megjelent
leírása 1957. február 8-án. Néhány részlet az Irigység, rágalom, pletyka és az
igazság című cikkből:

„A tél olyan fáradtan morzsolgatja a hétköznapokat, mint valami ereskezű
vénasszony a csöveskukoricát. Az egyik nap jön a másik után. Egyszer reggel,
máskor meg este öltözteti fehér zúzmararuhába a fákat a február. Minden a
megszokott, minden a régi. A felszín keveset árul el. Ráérős, téli életét éli a
falu, Jászszentandrás. A tanító úr tanít, a pap mondja a magáét, a szövetkezeti
kocsmáros töltögeti a pálinkát, a gazda elvégzi a munkát a jószág körül, az
élelmesebb emberek kosarat kötnek, a rossz szomszéd szapulja a másikat, a jó
szomszéd pedig a hosszú beszélgetésekre csábító meleg szobában órákhosszat
politizál az utcabeliekkel...

Ugyan miről? Kikről, és hogyan folyik a beszéd? Asszonyról, kovácsról,
termésről, borról és legtöbbet az időjárásról. Ezenkívül persze az ország-világ
dolgairól, meg amiről manapság minden parasztember beszél; a szövetkezetről.
A községben ugyanis nemcsak egyéniek, hanem szövetkezeti gazdák is élnek.
Vajon mit tud róluk a falu? S ezt kikutatni nem olyan egyszerű. Nehéz meg-
fellebbezhetetlen véleményt alkotni, elválasztani az irigy, buta pletykától a
rosszindulatú ellenséges rágalmat...

Emberekkel váltottam szót. Nemcsak hivatalbeliekkel, hanem néhányholdas
kisparaszttal és jómódú középparasztokkal is. Egyik közülük azt mondta; „Min-
den embert a szövetkezésről szeretnék meggyőzni, mert ott, aki dolgozik, az jól
él." S jóleső érzés volt hallani mások szájából is, hogy nagyjából az ottani Hala-,
dás Tsz-t a község dolgozói nemcsak ismerik, hanem előrehaladását is számon
tartják.

Az egyéniek tudják, hol kezdték annak idején az előrenéző, bátor szövet-
kezeti emberek.

S, hogy most szép jószágállományunk van, az elmúlt évben jól dolgoznak,
szépen jutott a közös vagyonból, annyira, hogy egy-egy munkaegység értéke
megközelítette a 40 forintot.

Azt is tudja róluk a falu népe, hogy most szőlőt akarnak telepíteni; tíz
holdat.

Egyszóval: az elismerésben nincs hiány. De ez az éremnek csak egyik
oldala. Nézzük meg a másikat is, azt, amely legtöbbször lerontja a tsz tekinté-
lyét és elhomályosítja eredményeit.
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Itt van mindjárt az irigyek hada. ők azok, akik gyávák, sorsukon nem
mernek, és nem tudnak változtatni, az újtól félnek, s amikor látják, hogy a
szövetkezeti gazdák jól élnek, gyarapodnak, akkor nem azt teszik, amit egy
gondolkodó embernek tennie kell, hanem sugdosnak, pletykáinak.

Miről is van szó? Arról, hogy a Haladás Tsz nagyon sok tagja az elmúlt
években házat épített, vagy házat vett. „Olyan nem létezhet, hogy valaki két-
három év alatt ennyire vigye, itt valami gazemberség van a dologban" — véle-
kednek a rosszindulatúak, s legtöbbször még azt is hozzáteszik, hogy ezért is
nagy a jómód, mert a tagok összelopják a házra, a bútorra, a ruháravalót. Még-
hozzá nem akárhonnét, hanem éppen a közösből.

Szóval, ilyesmiről is folyik a suttogás. Állításról persze nincs meggyőződve
senki, de milyenek az emberek? Nem hiszik el, hogy a tsz-tagok dolog nélkül
szerezték a házukat, mégis fecsegnek róla. Persze, nevetséges és felháborító is
az efféle pletykálkodás, a Haladás Tsz gazdái nem így szerezték a jómódot.
Nem, hiszen akkor már egy tégla sem lenne a közösben, s az nemhogy gyara-
podna, hanem elpusztulna.

Az emberek mosolyogtak, amikor tényekkel, adatokkal bioznyítottam be-
szélgetés közben, hogy milyen valótlan sületlenségeknek adnak hitelt. „Nézze
elvtárs! Maga is jól tudja: nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja" — mond-
ták.

Később, amikor a községi párttitkárral is szóbakerült a dolog, akkor derült
ki, mire értelmezték ezt a haraszttal való példázgatást.

A tsz néhány vezetőjének oktalan és elítélendő viselkedésével. Kerek Béla
elnök, Kovács L. Sándor növénytermesztési brigádvezető, Ballá Károly raktá-
ros nagyon ráadta a fejét az ivásra.

Szinte már második otthonuk a kocsma. S amit csinálnak, azt természete-
sen nemcsak látja, hanem figyeli is a falu. „Miből telik az elnöknek, meg a
másik kettőnek?" — és megy a szóbeszéd, a találgatás. Persze; kifordítva, el-
túlozvai mint ahogy ez ilyenkor szokás.

Az elnök és két ivótársa más tekintetben is rombolja a tsz erkölcsi hitelét,
és a becsületes tagok tekintélyét. Az igazsághoz tartozik, van olt Jászszent-
andráson sok olyan egyéni gazda is, aki egymaga megiszik annyit, mint az
egész szövetkezet, de hát ők egyéni gazdák.

Fehér Sándor, Antal Mátyás és a többiek, józan, szorgalmas szövetkezeti
tagok.

Nincs joga lejáratni ezeket az embereket, és nincs joga okot adni a min-
denféle szóbeszédre, nincs joga ilyen viselkedéssel lassítani Jászszentandrás
mezőgazdasági átszervezését.

Távoltartani a szövetkezni akarókat a nagyüzemtől. — Hibáikon tudnak
változtatni és változtassanak is!
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Kóczián József és még nagyon sok dolgozó paraszt kizárólag csak erre vár.
Mert ha ez megtörténik, nyomban kérik a felvételüket.

Nehéz dolog minden ember szaván eligazodni. Egyik így, a másik amúgy
mondja el a magáét, egyik hangosan, a másik csendesen, ök is követnek el
hibákat, de hát mindig könnyebb a máséról beszélni, s mivel most a termelő-
szövetkezeten van a falu szeme, a tsz-tagokról beszélnek legtöbbet. Igaz, sok
jót is. De a hibákat legtöbbször meghatványozzák, vagy elfogadják anélkül,
hogy meggyőződtek volna róla.

Mi ez ellen a legjobb orvosság? Egyszerű a válasz. Ne csak róluk beszélje-
nek sokat Jászszentandráson, hanem ők is beszéljenek magukról, még többet.
Őszintén és bátran.

A gazdaság vagyoni helyzetét segít feltérképezni az 1958-as zárszámadás
jegyzőkönyve. A tagok száma részesedéskor 95. A tsz bevétele 774 ezer forint,
ebből az állattartás 21*4, a növénytermesztés 234 ezer forinttal részesedik. Az
1957—58-as beruházások értéke 165 ezer forint. A gazdaság 11 ezer forint aktí-
vummal zárta az esztendőt, tagjainak munkaegységenként majd 23 forintot
tudott fizetni, ebből öt forint volt készpénz, természetben majd 18 forint. A
Gyephár Lajos által elnökként aláírott jegyzőkönyv szerint a legkevesebb ré-
szesedés 2 forint 93 fillér, a legtöbb 610 forint volt.

A Haladás hosszú lejáratú hiteleinek nagysága meghaladta az 580 ezer
forintot. A dokumentum 120 hektár elvetett búzáról, 40 hektár őszi árpáról
beszél, kukoricát 40 hektáron termesztettek. A teljesség felsorolása nélkül, a
gazdaság rendelkezett 2 vetőgéppel, 6 igáskocsival, 4 háti permetezővel, 1 rádió-
val, 7 tehénistálíóval, 6 lóistállóval, 3 magtárral, 2 góréval, 11 sertésóllal (ez
utóbbi öt tételben jelentős hitelek feküdtek). Volt 22 tehene, 18 anyakocája,
17 kancacsikója. Az ősz folyamán többek között betakarított 325,5 mázsa búzát,
199,8 mázsa árpát, 912 mázsa kukoricát, 850 mázsa takarmányrépát, 24 mázsa
dohányt, 68 kiló diót, s a szőlőiből préselt mustból forralt 1650 liter bort.

Tudom, a sok szám riasztó, ezek a számjegyek azonban arról tanúskodnak,
hogy a közös megvetette lábát Jászszentandrás területén. Igaz a tsz — még
jobbára csak munkaalkalom, a munka pedig termelés és nem a mai értelemben
vett gazdálkodás.

(Folytatjuk)

HAJNAL JÓZSEF
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FORUM
A jövő záloga az ifjúság
Kerekasztal-beszélgetés mezőtúri üzemmérnök-jelöltekkel I.

Az emberi megújulás záloga ősidők óta az ifjúságban gyöke-
rezik, ezért lehet sajátos és érdekfeszítő bármely fiatallal
való beszélgetés, nézőpontjának megismerése.
A végzős mezőtúri hallgatókkal történt beszélgetésnek külö-
nös aktualitást a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet ad,
amikoris sokoldalú megújulásra van szükség. Érdekes tehát,
hogy a diplomára váró fiatalok hogyan látják világunkat,
mit gondolnak róla, hogyan érzik benne önmagukat, hogyan
szeretnék ezt továbbfolytatni.

Hat hallgatóval l>eszélgettem, ami nem feltétlenül jellemző statisztikai sokasá-
got jelent sem mezőtúri diplomásokra, sem pedig általában a friss diplomásokra
vonatkozóan, de mégsem egyedi esetnek (véleménynek) minősül. Ügy gondo-
lom, akkor is tanulságos e beszélgetés, ha a vélemények nem egészen kiforrot-
tak, később valószínűleg ők maguk is formálódnak, de nekünk „felnőtteknek"
is elgondolkodtatóak és talán a jövőre nézve biztatóak, reménykeltők. Vegyék
figyelembe, hogy az őszinteség sokszor fésületlen, kevés riporteri korrekció
tartozhat hozzá. A riport készültekor még szigorló hallgatóként szólaltak meg
a résztvevők. Azóta már kezükben van a diploma, s bizonyára mindannyian
elfoglalták munkahelyeiket. A kerekasztal-beszélgetésben Baumann László súri,
Hársházi Péter kaposvári, Kujbus Tamás mezőtúri, Pozderka Ferenc török-
szentmiklósi, Róka Tamás veszprémi és Varnyú József bajai hallgató mondta
el és cserélte ki véleményét.

RIPORTER: Fontos állomás előtt állnak. Életükben lezárul egy kor-
szak, egy programot adó, életcélt meghatározó korszak vége ez, bár a
beteljesülés még odébb van, hiszen az i-re a pontot az államvizsga adja.
Most ne előre tekintsünk még, hanem egy kicsit pergessük vissza az
idő kerekét: miért választották a mezőgazdasági gépész szakmát, a
mezőtúri főiskolát, mit jelentett ez a három év, mit jelentett főiskolás-
nak lenni?

VARNYŰ JÓZSEF: Főleg az érdekelt, hogy egy közösségbe hogyan lehet be-
illeszkedni, mennyire más, mint az otthon, hogyan segíti a feljebb jutást ter-
mészetesen anyagilag is.

KUJBUS TAMÁS: Már kiskoromban is vonzódtam a műszaki dolgok iránt,
apukám is a mezőgazdaságban dolgozik — így a példa adott volt.
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RIPORTER: Ne haragudjon, hogy közbevágok, de az jutott eszembe,
hogy ezt a főiskolát a mezőtúri fiataloknak vétek kihagyni. A jelen-
lévők között ön az egyetlen helybeli.

K. T. Az az igazság, hogy tanulmányi eredményeim csak „főiskolás szintűek"
voltak. Édesapám is diplomás. Szerettem volna én is az lennif pontosabban
olyanná lenni, sőt túlszárnyalni is.

BAUMANN LÁSZLÓ: Finommechanikai és Műszeripari Szakközépiskolába
jártam, s úgy ahogy Tamás mondta, az én eredményeim is csak főiskolai to-
vábbtanulásra jogosíthattak. Nekem csodálatos volt ez a három év, még akkor
is, ha az érdeklődésem nem egészen a műszaki pálya. Nekem az erdészet és a
vadászat mindenek fölött.

POZDERKA FERENC: Hosszú út vezetett idáig. Nem akartam továbbtanulni,
pontosabban nem itt, de a munkahelyemen erre nyílott lehetőség. Eredetileg
a Bánki Donát Műszaki Főiskolára, illetve Gödöllőre szerettem volna menni,
de megnősültem, s nem akartam a családot hosszabb időre elhagyni, itt meg
tudtam oldani, hogy bejárjak. Az hogy dolgoztam, sok mindenben előny, mert
másként látok sok mindent, de voltak hátrányai is, főleg az elején; nehezen
zökkentem vissza a tanulásba. Munkahelyem biztosított, várnak vissza, de hogy
konkrétan mit fogok csinálni azt nem tudom. Egyelőre tíz-tizennégy évig itt
fogok dolgozni, mert ilyen a szerződésem. Nincs szándékom máshová menni,
szeretek ott lenni, s alig várom, hogy befejezzem tanulmányaimat és ismét dol-
gozhassam.

V. J.: A tanulás természetesen átszelektált bennünket, ami önfejlődést eredmé-
nyezett. Nekem meghatározó volt eddigi életemben az, hogy rengeteg embert
ismertem meg az ország minden pontjából, akik rengeteg értéket hoztak maguk-
kal, ami nekem új volt és bármikor, bárhol felhasználhatok. Ezt a csodálatos
közösséget semmi sem pótolja.

RIPORTER: Szakmai, műveltségi szintjük vajon mennyit emelkedett?

K. T.: Gimnáziumban végeztem, a szakmával csak nyáron találkoztam gép-
műhelyben. Itt a főiskolán nekem minden új volt, így könnyen le tudtam mérni
fejlődésemet a három év folyamán, ám ez a három év nagyon röpke idő, iszo-
nyatosan elröpült és a dolgok mélyére nem enged belemerülni. Bár a képzési
cél az üzemmérnöki képzés, és az elméleti részben nem kell olyan mélységben
ismereteket szerezni, mint az okleveles gépésznek, de én a gyakorlatok során
sem kaptam annyit, mint amennyire szükségem lett volna, mert a három évbe
sajnos nem fér több. Én például ismerem az adagolóberendezést, de nem tud-
nám megjavítani, szétszerelni. Na jó, nem is ez a feladatom és nem is lesz az,
de úgy érzem egy jó szakember azért ezt nem nélkülözhetné. Lehet, hogy magas
a mércém, de sem elméletileg, sem szakmailag, sem gyakorlatilag nem kaptam
annyit, mint már mondottam, amennyire szükségem lett volna, ugyanis mi a
gimnáziumban nagyon alaposan megismertük az alapozó tárgyakat, itt is nagy
súlyt fektetnek erre, s véleményem szerint a szakmai tárgyakat kellene nagyobb
időtartamban, mélységben nagyobb ismereteket elsajátíttatni.
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B. L.: A főiskolai évek szépek voltak és borzasztóan gyorsan elröpültek, nagyon
szép és jó emlékeket ébreszt és hagy az emberben. Csodálatos baráti kapcsola-
tok jöttek létre és felemelő érzés az emberré válás, hogy embernek tekintenek.
A múltkor is, amikor hazamentem abba a tsz-be, ahol szerződésem van, rákér-
deztek: tényleg én vagyok, mert úgymond külsőleg is és belsőleg is megembe-
resedtem és kezet fogtak velem, mert tizennyolc évesen érettségiző fiú voltam,
most meg nemsokára már üzemmérnök ember leszek.

P. F.: Sokat gondolkodtam már azon, hogy mennyit fejlődtem azóta, amióta
idejárok. Néha úgy érzem okosodtam és meglátszik az a rengeteg tanulás, ám
máskor kételyeim támadnak: elegendő-e az itt tanultak, s azzal csitítom magam,
hogy majd az életben, a gyakorlatban ellesem, pótolom a hiányosságaimat.

RIPORTER: Mindennap utazott, beszélhetünk-e igazi főiskolás évekről?

P. F.: Naponta három órát utaztam, de ez nem mehetett sem a tanulás, sem a
család kárára. Ha valami nehézségem támadt, akkor pár napra a kollégiumba
vonultam, tehát nem volt probléma. A közösségi szellem, közösségi munka nem
jöhetett úgy elő, mint a kollégistáknál, mert ha volt egy szabad percem, akkor
rohantam már haza. Az az igazság, jobban érzem magamat otthon.

RIPORTER: Szoktak azon gondolkodni% hogy végzős hallgatók; s mit
jelent valahol valamit elvégezni?

P. F.: Kicsit furcsa, hogy nemsokára államvizsgázok, diplomás üzemmérnök
leszek, de én sohasem foglalkoztam azzal, hogy ki mit és hol végzett. Az én
szempontomban nem az a mérce, hogy ki a diplomás. Nagyon nehéz elmonda-
nom, mit érzek magammal szemben, mert az, hogy valaki a munkáját becsü-
lettel, jól végezze, ahhoz nem kell felsőfokú végzettség. Ha viszont úgy katego-
rizálok, hogy ugyanezt a becsületes jól elvégzett munkát magasabb szinten,
hozzáértőbben lehet csinálni, akkor viszont igen.

K. T.: Nehéz helyzetben vagyunk, mert még nem irányítottunk és itt a főis-
kolán félig komolyan, félig komolytalanul éltük az életünk. Ha viszont kikerü-
lünk dolgozni, akarva-akaratlanul irányítanunk kell embereket és mi erre nem
vagyunk felkészülve. Másokon meg tudtam ítélni, hogy diplomás, de magamon
perpillanat nem érzem a változást. Nekem majd ezzel a papírral kell megáll-
nom a helyem, mert nincs más végzettségem, nem értek semmi máshoz.

RIPORTER: Laci nagyon bólogatott, amikor a Feri mondta, diplomával
emberileg nem változhat az ember.

B. L.: Igen, így van. Az ember egyénisége, személyisége megmaradt, a szakmai
ismeretek gyarapításáról beszélhetünk. Minden esetre nagyon furcsa helyzet
előtt állunk, mert eddigi életünkben mi voltunk a megfigyelők — lestük, utá-
noztuk tanárainkat, most rövidesen meg fog változni ez: minket fognak figyelni,
s ennek az emberi, szakmai példamutatásnak már más súlya van.

V. J.: Amikor leérettségiztem nem éreztem át a nehézségét. Képességeim meg-
engedték, hogy továbbtanuljak, sikerült ez a főiskola. Nem tudtam elképzelni
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azt, hogy mit fogok kezdeni az életben egy érettségivel a kezemben. Most ismét
egy ilyen dilemma előtt állok. Hamarosan végzek, ismét meg kell kérdeznem
magamtól a válaszokat. Ez már sokkal nagyobb súlyt vet a latba, ezért izgal-
masabb is. Hogy mennyire leszek képes majd elképzeléseimet valóra váltani,
tudomásomat, ismereteimet hasznosítani.

RIPORTER: Mit jelent ma Magyarországon diplomásnak lenni?

K. T.: Ez két élű. Azt hiszem mindannyian tudjuk ennek a negatív és pozitív
oldalát, de úgy gondolom, aki ide jelentkezett az inkább a pozitív vonásokat
ismeri, mert mindenki felállít egy követelményi szintet, s ennek az elvárásnak
kell megfelelni, mert ha már a társadalom úgy ítéli, akkor legalább ő maga
bizonyítson és tegye értékessé ezt a szintet.

RIPORTER: Tehát nincs igazi értéke a diplomának?

K. T.: Papírértéke van, mert bizonyos funkciókat nem lehet nélküle betölteni.

RIPORTER: Ez az egyik oldala.

K. T.: A gyakorlatban úgy érzem nincs nagy jelentősége. Nem hiszem, hogy ma
a szakmunkás felnézne az emberre ezért, hanem úgy gondolja: ezt is fölém
helyezték, mert van egy papírja, aztán majd viszonyulunk egymáshoz. Szak-
mailag biztos így van. Most hadd kanyarodjak vissza az itteni képzésre. A fő-
iskola nem készít fel bennünket emberileg a vezetésre, szakmai tudást ad és
kész.

RIPORTER: Ezt kifejtené?

K. T.: Konkrétan nem tudom milyen problémák vannak a gyakorlatban, mert
még nem dolgoztam, de nem kapunk semmilyen útmutatást, hogy adott szituá-
cióban hogyan kell dönteni, hogyan kell az emberekkel viselkedni, bánni, mi-
lyen stílusban kell közeledni hozzájuk. Persze ezt mindenki sajátságosán éli
meg, mivel ő tudja milyen a kapcsolatteremtő képessége. Ilyenkor a vége felé
már úgy kellene csinálni, hogy felvetni egy gondolatsort: ki, hogyan oldaná
meg ezt a problémát.

RIPORTER: Ügy tudom van ilyen jellegű tantárgyuk. A vezetéselmé-
letre gondolok, amely a vállalati gazdaságtan része.

K. T.: Ügy kellene oktatni ezeken az órákon, hogy a felvetett kérdéseket meg-
beszélni. Például egy karbantartási problémát. Az életben szükségünk lenne
erre.

P. F.: Majd az élet megtanít rá. Valóban régebben az volt a lényeg, hogy papír
legyen a zsebben. Most akármilyen diplomád van és akármennyi, bizonyítani
kell. Ellenkező esetben visszaminősíthetnek. Nemcsak intézményesen kell és
lehet tanulni, hanem egyénileg is, önképzéssel, és sokan élnek ezzel a lehető-
séggel. Itt a főiskolán te azt nem tanulhatod meg, hogyan szóljál ahhoz az em-
berhez, akinek heves a vérmérséklete, vagy a másikhoz hogy közelíts, aki lom-
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ha, magába zárkózott. Majd amikor naponta találkozol vele, rá fogsz jönni. A
másik, a szervezeti kérdés: felvetetted az anyagproblémát. Ahány vállalat,
ahány gazdaság, az mind úgy akarja csinálni, hogy jól járjon. Most csúnyát
mondok erre, ez egy fertő, amelyben nagyon nehéz eligazodni. Nekem a válla-
latnál van egy pár ismerősöm, akik mondták — természetesen nem rögtön let-
tek vezetők, három-négy év múlva —, hogy amikor odakerültek, egy fél évig
alig álltak a lábukon, nem tudtak eligazodni a dolgokban, hiába végeztek a
műszaki egyetemen. Ezt sehol sem lehet megtanulni, mert hiába vagy te az
egyik helyen is műszaki osztályvezető és a másikon is ugyanaz, mégis mást kell
csinálnod.

RIPORTER: Gondolom a többiek nem előregyártott klisékre tippel-
nének.

K. T.: Persze, hogy nem, de a problémaérzékenységre megtaníthatnának ben-
nünket.

B. L.: Azt nem lehet előre meghatározni, hogy ennyi embered van, ezeknek
ennyi anyag kell. Nem lehet és azt hiszem nem is szabad tipizálni, ezt csak ott
a helyszínen lehet megoldani, csak az adott szituációban tud a problémameg-
oldó képességed cselekvőén működni.

RIPORTER: A megérdemelt pihenés után hol fognak dolgozni?

V. J.: Nem tudom még. Választási lehetőségeimmel élhetek. Még van időm.
Mindenesetre egy kezdő embernek feltétlenül a termelésben kell kezdeni. Ügy
látom az anyagi lehetőség is sokkal kedvezőbb (nyereségrészesedés, prémium
stb.).

RIPORTER: Fizetés?

V. J.: Nem ígértek semmit, de mindegyik tudna olyan szintet biztosítani, amit
én elfogadhatónak tartok.

RIPORTER: Ferinek megvan a munkahelye, de a visszatérés minőségi
változással jár-e, amit kedvezőbb anyagiakkal támogatnak?

P. F.: Teljesen nyitott a kérdés. A Mezőgépnél többször konzultáltam, hogy mit
is csinálok majd. Nekem már nem kell gyakorlati időt tölteni, mivel jól ismerem
az egész felépítést, helyzetet. Lehet, hogy majd odamegyek, ahol megüresedés
lesz, ugyanis a törökszentmiklósi gyár hatalmas átalakulását éli és nem tudni
még, hol lesz nagyobb szükség rám. Hogy mi lenne a jó? Ha műszaki vonalra
kerülök, akkor biztosan rosszabbul járok, mintha a termelésben vagy a javítás-
ban. Ügy tapasztaltam a tárgyalások során, úgy hatezer forint körül lenne a
kezdő fizetés és ha már bedolgoztam magam, akkor fog emelkedni. Viszont
engem a szerződésem tizennégy évre ideköt, változtatásra sok lehetőségem
nincs és nem is akarok.

B. L.: Szerződésem van az otthoni tsz-szel. Előzetes tájékozódásom szerint
energetikus leszek. Nem tudom, hogy ennek örüljek-e vagy sem, mert nem
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tudom mit jelent energetikusként dolgozni, majd kiderül. Pénzről szintén nem
beszéltünk, de remélem sok jó pénzt fogok keresni.

K. T.: Helybeli vagyok. Nincs szándékom itt maradni. Hogy őszinte legyek,
nincs kedvem ezen a vidéken dolgozni és mivel a gyakorlataim során volt sze-
rencsém megismerni a környék nagyüzemeit, szándékomat aláhúzzák. Elképze-
lésem az volt, hogy vetőmag vagy takarmányüzemben fogok majd dolgozni.
Megnéztem több üzemet és a legkedvezőbben a hajdúszoboszlói Állami Gazda-
ság feltételei feleltek meg számomra. Először gyakornokként alkalmaznak. Fize-
tésem ötezer forint lesz — azt nem tudom nettóban vagy bruttóban? — A többi
rajtam múlik: hogyan tudok beilleszkedni a környezetbe. Szeretnék, ha minél
hamarabb munkába állnék.

RIPORTER: Nem szívesen lovagolok egy kérdésen, de úgy érzem egy
kicsit bővebb magyarázatra volna szükségem, hogy miért nem vonzó
önnek Mezőtúr és környéke?

K. T.: Emberi tényezőkön múlik. Apukám javaslatára bepillantást nyertem,
megismertem őket. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, itt Mezőtúron és környé-
kén veszteségesek a gazdaságok, illetve közel nullára állnak.

RIPORTER: Sajnos máshol is vannak hasonló helyzetűek, csak azokat
nem ismeri.

K. T.: Ez valóban így lehet, ám az itteni vezetőkkel nem szívesen dolgoznék
együtt. Valószínű bennem van a hiba. Az is lehet, keményebben fogalmazok,
sőt fiatal létemre bírálok, de az errevalósi emberek munkához való viszonya
nem éppen dicséretes. Ebbe belejátszik az is, hogy az utóbbi tíz évet éltem a
városban, azelőtt Hajdú-Bihar megyében laktunk és az ottani emberek teljesen
mások. Más az egymáshoz való viszonyuk és a munkához is. Azt hiszem ezzel
indokolható választásom.

RIPORTER: Pár évvel ezelőtt az akkori oktatási főigazgató-helyettes
méltatta az ifjúság előtt a mezőtúri diploma értékét. Ha én ezt itt
riporteri kérdésként felteszem, hozzáfűzve azt is, hogy mitől fényes,
akkor most önök mit válaszolnának erre? Megmondom miért jutott
eszembe ez. Tudjuk jól, hogy fiatal diplomások körében is elhelyezke-
dési gondok vannak.

K. T.: A jó szakemberre mindig szükség van. Nem ilyen a problémám, mert
itt is és Törökszentmiklóson is lett volna lehetőségem.

RIPORTER: Jó, akkor nézzük: mennyit ér ma mezőgépésznek lenni?

K. T.: Ahova én megyek ott nagyon jó híre van a mezőtúri gépésznek, a többi
rajtunk is múlik. A gyakorlatban nagyon él a gépész-mezőgazdász ellentét, saj-
nos még mindig a gépész hátrányára. Ahol én dolgozni fogok ott nincs főmér-
nök, egyetemet végzett gépész is egy-kettő, mondták nem a legpozitívabban
vannak megítélve. Remélem ez kedvezően meg fog változni; új vezetősége lett
a gazdaságnak. Egyelőre egy szobát ígértek, de egy év múlva már lakást adnak.

24



B. L.: Azt hiszem a Dunántúlon sokkal nagyobb az értéke, mint az Alföldön.
Itt a műhelyfőnök is diplomás. Felénk nem így van, egyetemet végzett elég
kevés és nem sokkal több a főiskolát végzettek száma sem. Igaz én falun élek
és otthon én leszek a második ilyen végzettségű. Ügy tapasztaltam szívesen
fogadják a Mezőtúrról kikerülőket egész Komárom megyében.

P. F.: Az én diplomám sokkal többet érne a mezőgazdaságban. Munkahelyemen
húszegynéhány műszaki egyetemet, főiskolát végzett szakember van. A főisko-
lán jól oktatják a gépjavítást, gyártástechnológiát — mindig fokozott figyelem-
mel kezeltem, szakdolgozati témát is innen merítettem, gondolván, majd azt
hasznosítani tudom. Itt az iparban is — egy kis ráfigyeléssel — érhet annyit,
mint a gépészdiploma. Szeretném, ha ezért nem tartanának sem beképzeltnek
sem pedig önteltnek. Persze szoktak engem is ugratni: hogy na Mezőtúr! az
semmi, mert csak a műszaki egyetem meg Miskolc a nívó, ők arra esküsznek.
A dolognak van egy pikantériája; az igazgató is Mezőtúron végzett. Én meg azt
szoktam válaszolni nekik, minden nagy ember Mezőtúrról kerül ki.

V. J.: Én akkor látom majd ezt megnyugtatónak, ha az első emeleti hirdetőn
tömkelegével hirdetnek állásokat a gazdaságok a Mezőtúrról kikerülők számá-
ra, és megválogatják kit vesznek fel. Akkor lesz értéke a mezőtúri diplomának.

RIPORTER: Azért számítani kell arra is, hogy igen sok szakember
hagyta el ennek intézménynek a kapuját és valahol az országban dol-
goznak.

V. J.: Igen, de én azokat is megválogatnám — így lenne igazán fénye is, ér-
téke is.

RIPORTER: Ügy érzem az értékben benne foglaltatik az anyagi meg-
becsülés is: Beszélgettem az egyik társukkal a minap, aki azt mondta,
hogy egy álláshirdetésre jelentkezni fog, de tizenegyezer forint alatt
nem áll szóba velük. Nos, hogyan ítélik meg ezt?

P. F.: Ez egy húszéves ember naivitása. Az öcsém Gödöllőn végzett a gépész-
mérnöki karon, s ő is azt hitte megváltoztatja a világot. Ezért kereste a legjobb
anyagi lehetőséget az országban. Hiába mondtam neki, először keressen egy
olyan munkahelyet, ahol főleg szakmailag, de a vezetés terén is biztosított az
előrehaladás. Négy-ötéves gyakorlatot kell szerezni mindenképpen hogy az-
után a pályázati kiírásokra lehessen reagálni, mert így abszolút lehetetlen és
nem is szabad így cselekedni, hogy elmegyek egy kiírásra és ennyi pénzt kérek
és kész. Idézőjelben mondom csak, ha én kapnék most tizenegyezer forintot,
felvetődne bennem: meg tudom-e termelni ennek az ellenértékét és itt nem
arról van szó, hogy én nem szeretem a pénzt.

RIPORTER: Most itt többen is mosolyognak.

P. F.: Hát persze, én is többet szeretnék hazavinni, de be kell látni, szükséges
a gyakorlat megszerzése.
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K. T.: Mint igény reálisnak tartom a tizenegyezer forintot, a jelenlegi gazda-
sági helyzetben ezt elérni viszont irreálisnak. Két dolog van: az egyik, mindenki
kap egy minimális kezdő fizetést és ez az évek során emelkedhet. A másik, ha
viszont valaki rögtön pénzt akar keresni, az ne menjen vállalathoz, az maszekol-
jon és azt külön kell venni.

B. L.: A maszekolási lehetőség is be van fagyasztva az adózással. Egyik barátom
mesélte nekem, 130 ezért vallottak be, van két munkása, szintén magas adó alá
esnek, be van jelentve a felesége is. Ha az adója miatt megemeli a parketta árát
— hogy mégis nyereséges legyen — nem lesz megrendelése. Olyan huszonkettes
csapdája ez. Fiatal korban kell családot alapítani, házat építeni, élni.

K. T.: ötezer forintból ezt nem tudja megtenni, még tízből sem, ha ketten
keresnek. Ennyiből nem létezik megtenni, mert ugye fontos a jó étkezés is, de
egy kis kultúra sem ártana, s egy diplomásnak szükséges igénye lehet ez, viszont
a színházjegy is egy százasnál kezdődik.

P. F.: Egy fiatal, ha családot akar alapítani, akkor szüksége volna egy lakásra,
mert az albérletek is igen magasak. A lakásárak viszont lassan teljesen elérhe-
tetlenek lesznek. Szerencsés, akit a szülők tudnak támogatnij de ha maga erejé-
ből kell kikaparni, akkor plusz munka után kell nézni, és 35—40 évesen már
nem lenne szabad kérdéssé lenni. Addig kellene ezt is elvégezni, amíg fiatal az
ember.

RIPORTER: Akkor ezek szerint a tizenegyezer forint mégiscsak reális?

K. T.: Mint igény igen, de a mai gazdasági helyzetben ez sajnos csak igény
marad.

RIPORTER: Kicsit később csatlakozott hozzánk Hársházi Péter és
Róka Tamás. Hallgassuk meg az ő véleményüket is.

H. P.: Nekem egy kicsit más a véleményem, azért hallgattam ezidáig. Kap egy
végzett szakember öt-hatezer forintot kezdő fizetésnek. Mi a gyakorlatba csak
beleszagoltunk, tehát rá kell hajtani, hogy minél mélyebbre lássunk, megis-
merjünk munkákat. Ez az összeg négy-öt év múlva már nem ennyi lesz, mód
lesz különböző premizálásra is, s ha ez a páciens vezető lesz, akkor a pénze is
sokkal több lesz. Véleményem szerint tíz éven belül — az évi kereseten felül —•
100 ezer forint a plusz jövedelme, bár igaz az is, az embernek rámegy a fiatal-
sága, dehát ezen már sokan keresztülestek.

K. T.: Pont ezt mondom én is, de nagyon soknak tartom a tíz évet.

H. P.: Ha innen nézed, de képzeld el, ha te kapnál tízezer forint kezdőfizetést és
a tizenöt éve dolgozó is közel ennyit, akkor hamarosan bér- és személyi feszült-
ség lenne, az pedig senkinek sem lenne jó. A lépcsőfokokat be kell tartani.

RIPORTER: Ügy érzi ez a többi emberrel szemben igazságtalan lenne?
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H. P.: Ha szabadna ehhez hozzászólnom. Nem tartom igazságosnak, hogy tíz
éve dolgozom, a másik húsz és neki háromezerrel több a fizetése ugyanabban
a munkakörben. Még mindig él az a szemlélet, te még fiatal vagy — ráérsz
keresni, ő már idősebb, régebb idő óta dolgozik. Igenis igazságtalannak tartom,
ha a teljesítményt ugyanúgy megkívánják és a minőségi termelést a fiataltól,
akkor a bérezés is tükrözze ezt. Hiába rendeződsz majd anyagilag (főleg itt
arról van szó) amikor neked most ifjan kellene a pénz. Most vannak rendezet-
len problémáid, most kellene megalapozni magad és családod életét, bizonyos
esztétikai, művelődési igényeiteket kielégíteni és sorolhatnám tovább. Persze
ötvenéves kor után is vannak szükségletei az embernek. Most kellene a pénz.
Éppen ezért fordítva csinálnám: fiatalabb korban adnék nagyobb pénzt és
fokozatosan csökkenteném a nyugdíjazásig.

K. T.: Szerintem azt kellene díjazni, ki mennyit dolgozik, ki hoz nyereséget,
újításokat a vállalatnak. Most hátrányban van a fiatal diplomás, mert ott van
az öreg szaki, aki felelős a villáskulcskészletért, odamegy a fiatal, aki viszont
az egész műhelyért felelős, s azt hiszem a kettő között azért van némi különb-
ség. Ezt azért figyelembe kellene venni, nem pedig a korkülönbséget, mert ha
az a szakmunkás megkapja a 6—7000 forintot, nyugodtan megadhatnák a fiatal
diplomásnak is.

R. T.: De nem adják meg. A szakmunkás kikerül tizenhét évesen, már is dol-
gozik. Amikor mi végzünk ott van a honvédség — na jó az neki is — ő ezalatt
az öt év alatt fizetésben messzire lehagy bennünket, nem beszélve arról, hogy
ez idő alatt mennyit tud összehozni _ úgy gondolom mindenki sejti és most hogy
felemelték a kezdő ötezer forintos összeget, hát ugye ez borzasztó összeg lett!
Egyébként a legmesszebbmenőkig egyetértek Ferenccel, nem rég olvastam —
pontosan már nem tudom hol, vagy a Magyarországban vagy a Heti Világgaz-
daságban — hogy az USA-ban és a többi nyugati országban alkalmazzák azt a
módszert, 35—40 éves korban éri el az ember vezetői csúcsát, nem a szellemi,
hanem a vezetői képességének maximumát, ebben a korosztályban tud csúcs-
teljesítményt nyújtani. Ekkor legmagasabb a fizetése és fokozatosan alacso-
nyabb lesz. Ez magyarázható a fizikai-szellemi terhelhetőséggel, konzervatiz-
mussal, rugalmatlansággal.

RIPORTER: Tamás, ön hol fog elhelyezkedni?

R. T.: Valószínűleg rendőr leszek. Hogy miért? Mert gyakorlataim során talál-
koztam a szakmával, édesapám is dolgozott tsz-ben főmérnökként, tehát így is
szereztem tapasztalatokat. Meg kell mondanom nem a legkedvezőbbek, de nem
is ez lenne a fő probléma, mivel eredetileg sem akartam a mezőgazdaságban
dolgozni. Azért jelentkeztem ide a főiskolárai mert kevés volt a hozott pontszá-
mom és kevés volt a felvételi számom is. A pár év alatt megismertem a szak-
mát, bár azt túlzás lenne mondani, hogy megszerettem^ de szimpatizáns lettem
és szívesen elhelyezkedtem volna benne, mint mondjuk egy kohóüzemben vagy
egy gyárban. Veszprémi vagyok, bementem a területi szövetségbe és mondtam
végzős vagyok, szeretnék a városban vagy a környékén elhelyezkedni. Gondo-
lom ez nem. olyan borzasztóan nagy igény, mivel világéletemben városi voltam,
szeretnék ottmaradni. Gyakorlataim során természetesen falun éltem, de szá-
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momra elviselhetetlen volt. Lehet, hogy ez nagyképűségnek hangzik, de ez van.
Azt mondták évekig nincs kilátás munkalehetőségre, örülnek, ha azokat el tud-
ják helyezni, akikkel szerződésük van_ és elképzelhető, hogy diplomásokat is el
kell bocsájtaniuk. Ilyen beszélgetés után önkéntelenül is elgondolkodik az em-
ber, így felvetődött több lehetőség. Lehet, közrejátszott az is, nagyapám rend-
őrkapitány volt. Ehhez kedvem is van, nem utolsósorban az anyagiak is inspi-
ráltak, hogy nyolcezer párszáz forint a fiatal rendőrtiszt kezdő fizetése, félév
után lakást biztosítanak, meg ilyen juttatás, meg olyan juttatás, tehát minden-
féleképpen jobban járok. Itt sem dolgozok többet időben, mint a tsz-ben, mert
a nyolc-kilencórás munkaidő a gyakorlatban tíz-tizenkettő órát jelent. Városban
maradok, ahol szeretek élni. Nem rendőr, nyomozó leszek, hanem a gazdasági
rendőrségnél kapok állást.

H. P.: Szerződésem van a somogyháti tsz-ben két évre. Addig ottmaradokt utá-
na nem tudom mi lesz. Az apu a szomszéd tsz-ben dolgozik, így a beilleszkedés-
ben, a hozzám való álláshoz gondolom nem lesz problémám. Talán ennyi elő-
nyöm lesz a többiekkel szemben. Ha meg nem sikerül, lehet úgy teszek, mint
Tamás — más területre evezek.

RIPORTER: Mennyit ígértek?

H. P.: ö t és félezret és háromszobás lakást.

RIPORTER: Ki akar továbbtanulni?

R. T.: Én mindenképpen. Három hónapig határőr leszek, utána alaki kiképzésen
veszek részt. Gyakorlatilag rendőrtiszti diplomával végzek.

B. L.: Nyelvekkel próbálkozom, főleg a némettel. A többit még nem tudom.

K. T.: Ha szakmán belül maradok, akkor feltétlenül tovább szeretnék tanulni
valamelyik egyetemen.

H. P.: Még nem tudom. Egyelőre szeretnék egy rendes lakást, egy szép bútort
és egy jó autót.

V. J.: Mindezt öt éven belül.

K. T.: S ezt húzzuk alá. Hogy miért, mert hogy jól erezzem magam egy munka-
helyen, szükségem van egy lakásra, egy autóra.

(Folytatjuk)

SINÓROS-SZABÖ JÜLIA



HAGYOMÁNYOK
A mátészalkai malomtól a mai
háztartásokig
Százéves a hazai közcélú áramszolgáltatás

Villamos energia nélkül ma már szinte nem is tudnánk
meglenni. S jelentősége, felhasználási részaránya még ma
is egyre nő a többi energiafajtához képest. Köszönheti
ezt annak, hogy viszonylag könnyen alakítható át bár-
melyik energiafajtává, s felhasználása kényelmes, jól
szabályozható és környezetbarát.

A villamosenergia-felhasználást és az elektrotechnika mai
fejlettségi szintjét ismerve, — nehéz elhinni, hogy ennek
a fiatal tudományágnak az elméleti alapjait lényegében
150 évvel ezelőtt kezdték csak lerakni, s a technikai
hasznosítás is alig több, mint 100 évre nyúlik vissza.
Mindkét folyamatban jelentős szerep jutott e szakma
legkiválóbb magyar művelőinek.

Az ilyen jeles évfordulók jó alkalmat adnak a szakma
történetének, az elmúlt időszak fejlődésének áttekintésé-
re. Tegyük ezt meg most mi is, s tisztelegjünk ezzel is
az ezért dolgozott — és ma is dolgozó — sok kiváló szak-
ember emléke előtt.

A hazai közcélú villamosenergia-szolgáltatás kezdetét az 1988-as esztendő jelen-
ti, amikor a mátészalkai malomból — ahol egyenáramú dinamó látta el a belső
világítást — elvezették a villamos energiát a tulajdonos Piac utcai lakásáig.
Ez a néhány száz méteres egyenáramú, 150 V-os, 2 szál rézvezetékes, faoszlopos
hálózat volt hazánkban az első, amely néhány közvilágítási lámpát és egy lakó-
házat is ellátott. Ezt tekintjük az áramszolgáltatás kezdetének.

Hazánkban már ezt az időpontot megelőzően is létesült egy-egy létesítmény
számára belső világítás. 1878-ban a Ganz gyár újonnan alapított villamos osztá-
lyának vezetője, Zipernowsky Károly néhány hónap alatt létrehozta a műhely
önműködően szabályozható ívlámpás világítását. 1882-ben — szintén az ő veze-
tésével — épült meg a Nemzeti Színház belső világítása, amely a világon az első
izzólámpás, váltakozóáramú berendezés volt.
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A nagy „triász":
Bláthy,

Zipcrnowsky,
Déri

Ugyancsak világelsőséget jelent a Temesváron 1884-ben megépült áramfej-
lesztő telep, amely a város teljes közvilágítását látta el.

Mielőtt a hazai száz év fejlődését vázolnánk, tegyünk egy nagyon rövid
áttekintést az elektrotechnika leglényegesebb eseményeiről, kialakulásáról.

A megdörzsölt borostyánkő villamos tulajdonságát már az ókori görögök tapasz-
talták. (A borostyánkövet elektronnak nevezték...) Ezt követően csak a XVI.
században éled újra e tudományág, amikor Gilbert felfedezte a dörzselektromos-
ságot és a mágnesezhetőséget. (Az elektricitas elnevezés is tőle származik.) Egy
újabb szünet után a XVII. század jelentős eseménye az első elektrosztatikus
„gép". (Quericke alkotta meg a vastengelyen forgó, s bőrrel dörzsölt kéngo-
lyót ...) A XVIII. században született meg a villamosság első tudományos el-
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mélete: a fluidum-elmélet, amely Franklin Benjámin nevéhez fűződik. A XIX.
század hozta meg az elektrotechnika tulajdonképpeni megszületését és viharos
gyorsaságú fejlődését.

Ez a folyamat 1800-ban indult meg, amikor Volta létrehozta az első olyan
áramforrást (galvánelemet), amely állandó feszültségen viszonylag tartósan
tudott egyenáramot szolgáltatni. Ezt követően ismerte meg a világ a szakma
olyan nagyjait, akiknek a törvényeit ma is alkalmazzuk. (Ampere, Coulomb,
Ohm, Watt, Lene, Joule stb.)

Az 1820—30-as évek nagy eseménye: Oersted felfedezte a villamos és a
mágneses jelenségek kölcsönhatását, Faraday — sok egyéb mellett — az elektro-
mágneses indukció elvét. (Ez a villamos gépek működésének alapja.) Az elektro-
mágneses tér törvényeit Maxwell foglalta egységes rendszerbe.

Adva volt tehát a továbbfejlődés lehetősége, hogy a villamos energiát
mechanikai munkából nyerjük a kis teljesítményű és gazdaságtalan galvánele-
mek helyett. 1838-ban Jacobi szerkesztette meg az első forgómozgást előállító
villamos motort, amellyel a Néván egy motorcsónakot működtetett.

A villamos motorok és generátorok igazi fejlődését a „Dinamó-elv" —, az
öngerjesztés felfedezése hozta meg. Jedlik Ányos, a Pesti Tudományegyetem
fizikatanára 1861-ben alkotta meg unipoláris gépét. („Egysarki villanyindító".)
(Sajnos, akkor a szabadalmaztatás elmaradt, s így 6 évvel utóbb Siemens és
Wheatstone nevével vált ismertté a soros illetve párhuzamos gerjesztésű dina-
mó.) Megvan tehát a nagyobb teljesítményű áramforrás, — az egyenáramú
dinamó — s Edison 1879-ben megoldja a szénszálas izzólámpás világítás gyakor-
lati alkalmazását. Most már adott a további feladat: eljuttatni a villamos ener-
giát a távolabbi fogyasztókhoz is.

Ezt előbb egyenárammal kísérlik meg, s 1882-ben Londonban és New York-
ban létesült e célra az első közcélú erőmű, majd ugyanebben az évben az első
villamos távvezeték München és Miesbach között. (57 km-re 1400 V-os egyen-
áramú távvezetéken 2 LE-t vittek át 46%-os hatásfokkal... Ez is jól mutatja,
hogy a villamos energia közkinccsé válásához egy újabb mérföldkő kellett.

Ezt hozta meg az 1884—85-ös év, amikor a Ganz gyár három — később
világhírre szert tett — mérnöke, Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és Zipernowsky
Károly megalkották az első transzformátort és az egyfázisú váltakozóáramú
villamosenergia-elosztás rendszerét. (Ezt először az 1885. évi budapesti Magyar
Országos Kiállításon mutatták be.)

Ezek a találmányok tették lehetővé a villamos energia nagyobb távolságra
történő elszállítását — a váltakozóáramú rendszer előnyei révén — és széles-
körű alkalmazását. Méltán nevezte őket a német Arnold professzor: „Fénylő
csillagok az elektrotechnika egén". Nekik köszönheti a magyar erősáramú ipar
a létrejöttét, s munkásságuk révén lett a Ganz gyár világhírű. Csak a század-
fordulóig 300 komplett erőmű- és elosztórendszert terveztek és szállítottak.
Róma, Odessza, Köln, Montevideó, Párizs, Melbourne — de folytathatnánk még
a hosszú sort, ahol megismerték gyártmányaikat.
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1885-ben Luzernben épült az első 100 LE-s generátor, amely táplálta a 2000
V-os távvezetéket s további transzformációval az 5,5 km-re lévő fogyasztókat.
Az első nagyobb városi erőmű 1886-ban, Rómában épült, s 5 év múlva ugyanitt
— Róma—Tivoli között — az első nagyobb távvezeték, amelyen 26 km-re 5 kV-
on 2100 LE-t vittek át.

Dolivo-Dobrovolszkij felfedezése után a Ganz gyár is átállt a gazdaságosabb
3 fázisú váltakozóáramú rendszerre, s rövidesen Kandó Kálmán neve is feltű-
nik, aki a vasútvillamosítás révén vált ismertté. Ezekben az évtizedekben az
erősáramú iparban a világon először a turbogenerátorok önműködő fordulat-
erősáramú iparban a világ élvonalát képviseltük. Bláthy oldotta meg a világon
először a turbogenerátorok önműködő fordulatszám-szabályozását és párhuza-
mos járását. Ezzel vált lehetővé a nagy területeket ellátó összefüggő villamos
rendszerek kialakítása.

Ilyen múlt és előzmények után hazánkban is rohamléptekkel indult meg a
villamosítás. Mátészalkát 1892-ben Nagykanizsa, majd 1893-ban Budapest és
Kaposvár követi. 1894-ben Eger folytatja a sort, majd 1395-ben Pécs, Szeged,
Szombathely mellett 6 további helység. így jutunk el 1896. május 14-ig, amikor
Szolnok városban is kigyulladt a villanyfény. A mai evangélikus templom he-
lyén állott Scheftsik féle malomban 3 db — összesen 300 LE-s — gépegység
2000 V-on szolgáltatta a villamos energiát a városnak, amelyet 105 V-os egy-
fázisú váltakozóáramra transzformáltak le.

A Szolnoki Üzemigazgatóság épülete és a 60 éves Tiszaparti állomás
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Egy diagram a villamos energia felhasználásáról

A város villamosításának története jól példázza az országos helyzet kiala-
kulását. Kezdetben egy-egy üzem (malom) helyi gőzgépeihez kapcsolt generá-
torról vagy külön erőtelepről indult meg a közeli területek villamosítása.

így történt ez Abonyban (1907), Törökszentmiklóson (1909), Tiszafüreden
(1911), Jászkarajenőn (1914), Üj Kecskén (1921), Kunszentmártonban (1923) és
Túrkevén is (1925).

A következő lépcső, hogy az üzemi erőtelepekből városi-községi villamos
mű alakul. Szolnokon 1906-ban az éves fogyasztás meghaladja a 100 000 kWh-t,
s ekkor a város megveszi Scheftsik Istvántól a tiszaparti telkeket, az erőtelepet
— s új villamos művet létesítenek 1908-ban a jelenlegi Vímű helyén. Szolnoki
Iparvállalat Rt. alakul, s ez üzemelteti a 2x550 + 120 LE-s erőtelepet, s végzi a
további villamosítást. Ekkor a generátorfeszültség már 3000 Volt, s ezt követő-
en épül ki a 3 kV-os kábelhálózat, s a háromfázisú 105 V-os kisfeszültségű rend-
szer 22,9 km hosszban. A városi villamosmű évi termelése 1914-re elérte az
1 200 000 kWh-t, s ekkor a régi 120 LE-s gépet 300 LE-sre cserélték.

Az első világháború visszavetette itt is a fejlődést, amely csak 1923-ra érte
el a háború előtti szintet. 1925-ben indult meg a városon kívüli terjeszkedés.
Szandaszőlőst, majd Tiszaföldvárt és a Tiszazugot villamosította a Tiszavidéki
Villamossági Rt. (Patak féle cég) a várossal kötött koncessziós szerződés alapján.

Ugyanez a folyamat zajlott le Karcagon és Mezőtúron is. Karcagon és Me-
zőtúron 1909-ben létesült a helyi villamosmű, s innen 10 kV-os távvezetékeken
villamosították 1912-ben Kisújszállást és Szarvast. (Ez utóbbi 1933-ban tovább
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bővült Békésszentandrással és Öcsöddel, melyeket korábban az 1924-ben épült
békésszentandrási erőtelep, majd 1926-tól az Öcsödre vezető 3 kV-os vezeték
látott el.)

1927-re a szolnoki villamosmű már nem bírja a további terhelést. (Evi
1 700 000 kWh, 47 km hálózathossz, 600 kW-os esti csúcsterhelés.) Ekkor követ-
kezik be a villamosításnak egy újabb fejlődési lépcsője: a korszerűtlen és gaz-
daságtalan helyi erőtelepek helyett áttérni az erőművekből táplált távvezetéki
ellátásra.

Ez elsőként az országban Pécsett, 1918-ban épült meg, de csak 15 kV-os
feszültségszinten a közeli bányaerőműből. Az első nagyobb összefüggő rendszer
1928. november 24-én a Szolnoki 60/22 kV-os Tiszaparti Állomás üzembe helye-
zésével valósult meg. A salgótarjáni erőműből kiindulva 126 km hosszú 60 000
Voltos távvezeték táplálta az 5000 kVA-es 60/22 kV-os transzformátort. Ez látta
el — újabb transzformációval 3 kV-on a várost — s az innen Mezőtúr, Kende-
res, Tiszazug, Jászság irányába kiinduló 20 kV-os vezetékeket, s az ezekről
ellátott fogyasztókat.

Ezzel lett Szolnok az egész megye villamosításának centrumává, amely kü-
lönösen 1934 után teljesedett ki, amikor a Hungária Villamossági RT átvette a
várostól az áramszolgáltatást, s üzemfőnökséget alakított itt. A fejlődés az egész
országban hasonlóan történt.

1912-ben megépült az első nagyobb hazai erőmű, a 10 MW-os Kelenföldi
Hőerőmű. Az első országos jellegű erőmű az 1930-ban létesült 85 MW-os Bán-
hidai Hőerőmű volt. Ehhez az évhez fűződött az első 100 kV-os távvezeték meg-
építése is. (Budapest—Horvátkimle között.) A termelés és az elosztás egyre
inkább szétvált, és sorra alakultak a villamosítást és üzemeltetést végző vállala-
tok. (A mi területünkön pl. a Hungária Villamossági RT., Tiszavidéki Villamos-
sági RT., Nagykunsági Villamossági Szövetkezet.) 1935-re az országban már 155-
re nőtt az erőművek és erőtelepek száma. (670 MVA összes beépített teljesít-
ménnyel.) Ekkor már mind az 56 város és a községek 30%-a villamosított.

A megyei helyzetet az 1. sz. ábra mutatja:

A második világháború nagyon lefékezte a villamosítás ütemét, s a háló-
zatokban és erőművekben is óriási károkat okozott. Ezek helyreállítása lázas
ütemben történt az egész országban, hiszen mindenütt villany kellett az újra
induló élethez. Szolnokon például hat hónap alatt építették újjá a 126 km hosz-
szú, szinte teljesen elpusztult 60 kV-os hálózatot.

1948-ban megalakult az Állami Villamosművek RT. (ÁVIRT) s a 20 üzlet-
igazgatóság, így az egész hazai elosztás egységes irányítás alá került. Rövidesen
létrejött az erőművek irányító szerve is.

Az 1948—49-ben bekövetkezett államosítás 132 kisebb-nagyobb erőművet
és erőtelepet, illetve 148 elosztó vállalatot érintett. 1950 az újabb mélföldkő,
ekkor alakult ki az országos villamosenergia-rendszer. A napjainkig elért fej-
lődést a 2—3. sz. rajz szemlélteti.
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A szolnoki üzemfőnökség villamos hálózata a felszabadulás előtt

1953-ban megépült a Zagyvarékasi úti 120/20 kV-os állomás, s ez vette át
a 60/22 kV-os tiszaparti állomás szerepét. Az állomás ezután 20/3, illetve később
20/10 kV-os transzformátorállomássá vált, s egy darabig néhány 20 kV-os táv-
vezeték is innen indult. (Keleti, Délkeleti, Déli l-es, Déli III. távvezetékek.)

1974-ben — a szolnoki Déli 120/10 kV-os 25 MVA-es új táppont üzembe
helyezésével szűnik meg végleg a táppont jellege. A 100 éves évforduló mellett
feltétlenül érdemelt néhány szót ez a 60 éves létesítmény is, amely 25 éven át
60/22 kV-os állomásként, majd újabb 21 éven át Szolnok város ellátását biztosító
táppontként üzemelt, s immár 14 éve szolgálja a számítógépes üzemirányítást,
az ünnepi évfordulóra kívül-belül megújulva.
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A villamos alaphálózat 1949-ben

Az áramszolgáltatás szervezeti kialakulásában meghatározó az 1951-es év,
ekkor alakult meg az 5 vidéki áramszolgáltató — köztük a TITÁSZ is — s az
összesen 19 üzletigazgatóság. 1965—77 között alakult ki a 19 üzletigazgatóság,
96 üzemvezetőség és 347 körzetszerelőség helyett a mai korszerű, kétlépcsős
szervezet: 40 üzemigazgatósággal és 226 kirendeltséggel.

A szervezeti korszerűsítésekre nagy szükség is volt, hiszen a felszabadulást
követően a villamosítás óriási lendületet kapott. A faluvillamosítás keretében
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A villamos alaphálózat 1987-ben

36



az országban 1942 községet villamosítottak, s érdekes véletlen folytán 1963-ban
Aporligettel fejezték be, csaknem ott, Mátészalka közelében, ahol 75 évvel ez-
előtt elkezdték.

Ezzel párhuzamosan, majd ezt követően folyt a mezőgazdaság villamosítása,
s csak Szolnok területén 21 év alatt összesen 650 üzemegységet villamosítottak.
Az ipar, a közlekedés és a kereskedelem fejlődése, valamint a háztartások mere-
deken növekvő igényei miatt egyre több erőműre és hálózatra volt szükség.

A felszabadulás után, 1948—57 között, a Mátrai, Inotai és Borsodi szénerő-
művek még2 0—30 MW-os gépegységekkel épültek. Az európai színvonalnak
megfelelő 50 MW-os blokkok a 200 MW-os Tiszapalkonyai Hőerőműben jelentek
meg először. Ezt követték — 507 MW teljesítménnyel — a Pécsi, Ajkai és Orosz-
lányi szénerőművek.

A 150 MW-os gépegység a hatvanas évek közepén épült be a Duna-menti
Hőerőműbe, s a később létesített 215 MW-os szénhidrogénre telepített blokkok-
kal kiegészülve ma is ez a legnagyobb teljesítőképességű erőművünk. (1880 MW)

A lignitre települt Gagarinban jelent meg először a 200 MW-os gépegység,
(összesen: 800 MW, 1969 és 1973.) S újabb korszakalkotó fejlődést hozott az
1882-es év, amikor a Paksi Atomerőmű első 440 MW-os gépegysége üzembe
lépett. (Ma 1760 MW összteljesítményű, s a hazai villamosenergia-termelésnek
a 38,3%-át adja.)

A termelt villamos energiát azonban el is kell szállítani a fogyasztókhoz.
Ennek megfelelően rohamosan fejlődtek a kis- és nagyfeszültségű hálózatok is.
Az első — országok közötti — kooperáció 1952-ben indult Csehszlovákiával 120
kV-on. Ezt követték a 220, 400 és az 1978-ban épült 750 kV-os hálózatok. Ma

Az albertirsai
150/400 kV-os
állomás
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Jedlik Ányos
dinamója

már Jugoszláviával, Ausztriával, Csehszlovákiával és a Szovjetunióval kooperá-
lunk rendszeresen, s így része vagyunk a 110 ezer MW összteljesítményű kelet-
európai egyesített villamosenergia-rendszernek.

100 év alatt hazánkban az összes villamosenergia-felhasználás 40 milliárd
kWh-ra nőtt, s ennek 26,5%-át importból — főként a Szovjetunióból biztosítjuk.
A csúcsterhelés 6367 MW-ra emelkedett, a fogyasztók száma 4,2 millióra, a
hálózatok hossza 140 ezer km-re szaporodott.

Iparágunk fejlődésének ez a korántsem minden területét bemutató visszaemlé-
kezés is bizonyítja, hogy áramszolgáltatásunk — s az ehhez kapcsolódó erős-
és gyengeáramú ipar — napjaink igen nehéz gazdasági viszonyai között is tar-
tani tudta helyét a világ élvonalában.

Köszönhető ez olyan géniuszoknak, mint Jedlik Ányos (1800—1895), vagy
mint az elektrotechnika fénylő csillagai: Bláthy Ottó Titusz (1860—1939), Déri
Miksa (1853—1938) és Zipernowsky Károly (1853—1942).

Köszönhető olyan feltalálóknak és konstruktőröknek, mint Kandó Kálmán
(1869—1931), Bródy Imre (1891—1944) és Mándi Andor (1891—1972), — olyan
tudós professzoroknak mint Boleman Géza (1876—1961), Pöschl Imre (1871—
1963), Verebély László' (1883—1959) és Liska József (1883—1967), — akik szak-
emberek ezreinek adták át tudásuk legjavát... És ez a lista sem lehet teljes!

Az igazán kiemelkedők mellett köszönhető mindez azon névtelen hősök
nagy seregének, akik ma is e nehéz és veszélyes szakmát tekintik hivatásuknak,
s mindazoknak, akiknek a nagyszerű tettei, munkája előtt ma már csak tiszte-
legni tudunk. Az ő példájuk a biztosíték, hogy a ma és a jövő villamos szak-
emberei ezután is úgy állják majd meg a helyüket, hogy a hétköznapok szorgos
tetteiből egy újabb, s eredményes 100 év építőkövei váljanak.
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Száz év igen nagy idő az emberi élet léptékében mérve. A nagy homokórán
azonban csak egy villanás. Ám ezalatt a villanás alatt itt e földön nagy dolog
történt: a lángész és a szorgos munkáskéz nemcsak felvillantotta, hanem mun-
kába is fogta az elektront.

S ahogy Váci Mihály írta:
„Nagyfeszültségű vezetékek idegein már felremeg
az áram, ez az új eszmélet, s jövőbe villant képzelet..."

Tisztelegjünk hát most azok előtt, akik életüket tették arra, hogy ez a „jövőbe
villant képzelet" hasznos valóságává vált a 100 éves múltnak, és válik a mának
és a jövőnek is!

MADARÁSZ TIBOR

A TITASZ SZOLNOKI ÜZEMIGAZGATÓSÁGÁNAK
JELLEMZŐ ADATAI (1951—1987)

2
Ellátási terület km

Az ellátási területen lévő la- ezer fő
kosság

Városok száma db

Községek száma db

Üzemvezetőségek száma db

Kőrzetszerelőségek száma db

Kirendeltségek száma db

Üssz.fogyasztók száma fő

- ebből háztart.fogy.száma fő

Összes hálózathossz. km

Közvil. lámpák száma db

Ért. villamos energia millió KWh

Hálózatveszteség %

Csúcsterhelés MW

2
1 km -re eső

fogyasztói szám

csúcsterhelés KW

ért. vili.energia MWh

hálózathossz km

1951

6.154

508

8

70

5

32

0

48.319

42.300

1.952

8.409

23,769

22,4

5,9

7,85

0,96

3,86

0,317

1987

3.672

430

7

45

0

0

9

138.373

127.681

4.668

40.582

785,530

6,21

157,8

36,78

42,97

213,9

1,27

A növek-
mény
szorzója

0,596

0,846

0,875

0,64

-

2,86

3,0

2,39

4,83

33,17

0,28

26,7

4,80

44,76

55,42

4,0
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MŰVÉSZET

Csak tiszta forrásból
Mezőtúron rendezték meg a IV. Alföldi Fazekas Triennálét

A mezőtúri városi kiállító csarnokban augusztus 7-ig nézhették meg az érdeklő-
dők a IV. Alföldi Fazekas Triennálé kiállítását. S hogy érdemes volt megnézni,
arra a látottak egészének mívessége a bizonyíték.

A tárlat milyenségének és a bírálóbizottság munkájának megértéséhez
szükséges legalább dióhéjban ismernünk a triennálék eddigi történetét.

Az első fazekas seregszemlét 1979-ben rendezték Szolnokon. Ezen a koron-
gos ünnepen harminckilencen állítottak ki, mind a három fődíjat Szolnok me-
gyei fazekas nyerte. Sz. Nagy István, Busi Lajos, Szűcs Imre.

A II. Alföldi Fazekas Triennálénak még szintén a Szolnoki Galéria adott
hajlékot, az érdeklődés megnőtt, 58 alkotó válogatott munkásságát láthatta a
közönség. Az első díjat Gonda István, a két második díjat pedig Busi Lajos és
Szűcs Imre nyerte.

Faragó Ágota (Mezőtúr, Fazekasok
Népművészeti Háziipari Szövetkezete)

butéliája
Bíró Sándor (Budapest) alkotása
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Az 1985-ös harmadik pályázatra már megszületett a gondolat, hogy a trien-
nálét az „ahogyan vétetett" elve alapján ott kell rendezni, ahol a fazekasság
színe-java él, dolgozik, tehát Karcagon, Mezőtúron, majd Tiszafüreden.

A III. Alföldi Fazekas Triennálét így Karcagon rendezték, hatvanegy alkotó
részvételével. Az első díjat ifj. Szabó Mihály, a másodikat Busi Lajos és Kovács
László (ő szintén Karcagon tanult) a harmadik díjat pedig Vargáné Kovács Eva
nyerte.

Az eddigi triennálék között a karcagi volt a legegyenetlenebb színvonalú,
úgy tűnt a mennyiségi felfutás nem állt arányban a művészi megfontolásokkal.

A mezőtúri pályázatra 71 alkotó jelentkezett munkáival. A jelentkezők
számát tekintve ez az eddigi csúcs, de az új szemléletű bírálóbizottság döntései
alapján csak 41 fazekas munkái kerültek bemutatásra. A beküldött 444 pálya-
munkából 128 alkotást láthatott a kiállítási csarnokban a nagyközönség. A me-
gyei „hegemónia" a díjazottak tekintetében — jó értelemben — megtört. A két
első díjas között, igaz ott van — méltán — a mezőtúri Busi Lajos, a második
díjat két budapesti fazekas nyerte, a harmadik díj a mezőtúri Vargáné Kozák
Éváé lett, Mezőtúr város különdíját az ágostyáni Végh Ákos kapta, a Népi Ipar-
művészek különdíját pedig a tiszafüredi Szűcs Imre.

Mindez netán azt jelentené, hogy szűkebb hazánk fazekasai a minőség tekin-
tetében már csak szerényebb eredményekre képesek? A kiállításon bemutatott
munkáik alapján állíthatom, erről szó sincs — még akkor sem, ha figyelembe
vesszük a karcagi fazekasok szokásostól eltérő részvételét — csupán a viszonyí-
tás alapja változott, a triennálé művészileg tovább erősödött.

Az is tény viszont, hogy igen szétnyílott az „olló", a pályázat anyagának
teljessége a felfogás és a kivitelezés tekintetében meglehetősen végletes volt.
A közönség elé nem került munkákból még két kiállítást lehetett volna rendez-
ni. Az egyik ezek közül még mindig igen tisztes színvonalon reprezentálta volna
a mai fazekasok munkásságát, a másik tárlat pedig azt bizonyította volna, hogy
számos pályázó bizony járhatatlan útra tévedt, elvtelen engedményeket tett a
piaci elvárásoknak. Ezek a munkák, főleg dísztárgyak a bizonyságai, hogy a
közízlést nem szabad maradéktalanul kiszolgálni, hiszen akkor a népművészet
elveszti mindazt, ami lényegében maradandó és értékes.

A fazekasünnepre hívogató meghívó a IV. Országos Fazekas Triennáléra
invitálta a közönséget. „Elírás" lenne? Nem hiszem. Nagyon rokonszenves a
szándék: az Alföldi Fazekas Triennálé nevének megőrzésével valóban országos
legyen! A számok máris ezt mutatják: a 71 pályázó közül ötvenegyen az ország
különböző részéből, városaiból küldték el munkáikat Mezőtúrra.

A kiállításon látható mesterműveket nagyjából három főbb csoportra oszt-
hatjuk, bár a határterületek olykor nem válnak el élesen egymástól. A hagyo-
mányos formákat elsősorban a fekete edények képviselik, ezeknél napjainkra
sokkal jobban elterjedtek a hagyományok továbbfejlesztésével készült munkák,
de szép számmal szerepelnek olyan kerámiák^ amelyek kiléptek a hagyományos
formákból, ezek játékos felfogásban készült figurális kompozíciók.
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A hagyományos formák — ha szabad úgy jelölni: a régi időket leginkább
megidéző munkák — közül kiemelkednek Végh Ákos tökéletesen megformált
edényei archaizáló díszítéssel, Bíró Sándor hatalmas lisztesedénye, Dorogi János
„vászon" munkái, Korponay Csilla (Mezőtúr) korsója, K. Szabó Balázs (Tata)
edényei.

Busi Lajos mezőtúri mester I. díjas alkotásai
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A hagyományokat tisztelő, de azokon túllépő, az eredetit továbbfejlesztő
alkotók vannak legnagyobb számban a tárlaton. Ide soroljuk szinte a Jászkun-
ság fazekasságának egész élvonalát, kiket ezen a triennálén elsősorban Busi Lajos
és Szűcs Sándor képviselt felső fokon, de Gácsiné Kovács Erika (Felsőjávorfa)
Barna Ildikó (Mezőtúr), Oh Zsuzsa (Mezőtúr), Faragó Ágota és más fiatalok is
jelzik a megújított hagyományok továbbélését.

Többen — kilépve a hagyományos formák világából — a kompozíciójellegre
helyezték a hangsúlyt. Vita főleg ezek körül támadhat, de a Gy. Kamarás Ka-
talin, Kiss Andrea és Kiss Márta által készített igen jó humorú, nagyon igénye-
sen formált figurák szinte önmagukat védik mindennemű megkérdőjelezéstől.

Kétségtelenül szokatlan, hogy a tálak, tányérok, korsók és más régi hasz-
nálati tárgyak közegében újszerű figurális kompozíciók jelentek meg, de ezek
tartalmilag és formailag szorosan kötődnek a népélethez, s a hagyományok hor-
dozói. A múlt század végén, a századfordulón élt fazekasok is készítettek hasonló
kisplasztikákat, kézügyességüket, humorukat megmutatván. Főleg tréfás aján-
dékok voltak ezek az agyagból készült miniatűr szobrocskák, elsősorban gyer-
mekeik számára mintázták és égették ki a mesterek. Ezekből viszonylag kevés
maradt az utókorra, hiszen a kenyérkeresés gondja, a mindig közelgő vásárok
szorítása miatt a mesterek nem értek rá velük bíbelődni. De azt se felejtsük, a
gyerekek kezében hamar tönkrementek ezek a törékeny kis figurális kompo-
zíciók.

Üj színt jelentenek ezek a figurális kompozíciók a Triennálé tárlatán, a
velük szemben támadt esetleges ellenérzést talán inkább a megszokott látvány-
tól való eltérés okozza. Teret kell adni a felújított hagyományoknak, ahogyan
az új törekvéseknek, mint pl. a modern kerámiához való közeledésnek is.

A IV. Alföldi Fazekas Triennálé anyaga nemcsak a jelent, hanem a jövőt is
láttatja. Külön örvendetes számunkra a mezőtúri pályázók magas száma. Gon-
dolunk azokra is, akiknek munkái még nem kerültek a közönség elé, s hisszük,
hogy a következő triennálékon már a beérett túri ígéretekként köszönthetjük
őket.

A triennálé eseménysorozatához kapcsolódva nyitották meg a mezőtúri
fazekasház Badár-emlékszobáját. Az eredetiségében helyreállított emlékszoba a
Badar család, a város üzemeinek, gazdaságainak áldozatkészségével, önzetlen
munkájával valósulhatott meg.

Az avatóünnepségen résztvevő Gunda Béla Herder-díjas néprajztudós el-
mondotta, hogy 1936-ban volt utoljára a Badár-porta vendége, Móricz Zsigmond
társaságában. Az öreglebbencs kanalazgatása közben Badar Erzsébet és a faze-
kasportával szomszédos öreg túri gazdák alföldi betyártörténeteket meséltek el
az írónak, aki minden szót felírt, majd hosszú hallgatás után megjegyezte:
mindezek megírásával még adós vagyok, — megírom az alföldi betyárvilág
regényét. A Rózsa Sándor megírásának gondolata tehát Mezőtúron, a Badár-
vortán született meg Móricz Zsigmondban — emlékezett Gunda Béla.

Ay. V. Alföldi Fazekas Triennálét Tiszafüreden rendezik meg.

TISZAI LAJOS
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Barna Ildikó
munkái (Mezőtúr)
munkajutalomban

részesültek

Török Katalin
(Budapest) munkái
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TÉKA
Három költő, egy kollégiumból
A Mozduló repedések című antológiáról

Irodalmi köztudatunk nem szereti az
antológiákat és a kritikusok jelen-
tős része ma is fanyalogva vesz kéz-
be egy-egy versgyűjteményt. S talán
nem alaptalanul, hiszen az utóbbi
két évtized antológia-termésében
— sztereotip jelenségként! — az al-
kotói jelenlétre helyeződött a hang-
súly. Nagyon gyakran a szerkesztői
szándék és akarat olyan együttes
jelentkezéseket produkált, amelyben
a szerzők bemutatkozása névjegyér-
tékű volt. Az arcélek elmosódtak és
az olvasót is megfosztották a termé-
szetes szelektálás lehetőségétől. Más
oldalról közelítve a kérdéshez, el
kell mondanunk azt is, hogy ez a
gyakorlatban nagyban gátolta azok-
nak az alkotóközösségeknek a telje-
sebb és értékorientáltabb bemutatko-
zását, akik bátran vállalták volna a
Nagy László-i „rajban repülést". Az
„irodalom törvényszerű pillanatára"
— az 1969-ben megjelent Elérhetet-
len föld című, egy nemzedéket rep-
rezentáló kötet után — sokáig kel-
lett várni. A 70-es évek közepétől
debreceni, szegedi és pécsi gyűjtemé-
nyek bizonyították, hogy csak az
ilyen típusú jelentkezéseknek van
létjogosultságuk.

A Mozduló repedések című vers-
gyűjtemény három költőjét is ez a
reveláció vezette, hiszen Bősze Ba-
lázs, Bugyi Sándor és Schneider Li-
pót az egymás vállalásának igényé-
vel gyűjtötte egy kötetbe verseit.

Egy kollégium alkotóközösségének
belső, összetartó ereje, a költői-bará-
ti együvétartozás felmutatása volt a
cél. S talán nem kevésbé annak a
demonstratív bizonyítása, hogy léte-
zik és dolgozik a „nyugati végeken"
vagy ha úgy tetszik az irodalom pe-
rifériáján egy közösség, amelyet ép-
pen ebben az esztendőben köszönté-
nek negyedszázados jubileumán. A
neve: Soproni Fiatalok Művészeti
Kollégiuma. A recenzens némi büsz-
keséggel írja le, hogy közel másfél
évtizeden keresztül maga is tagja
lehetett ennek a kollégiumnak.

A kötetben szereplő versek több-
szöri olvasása után felvetődik a kri-
tikusban a kérdés: Alkotóközösségi
és baráti szálakon túl, a költői triász
indíttatása, világlátása és felfogása
milyen ponton vagy pontokon talál-
kozik? Alkotói törekvéseikben fel-
mutathatunk-e analógiákat? S netán
eltéréseket is?

Bősze, Bugyi és Schneider költői
szerep- és feladatvállalását érezhet-
jük hasonlónak vagy legalább is ro-
koníthatónak. A költői küldetés sze-
repét mindhárman azonos módon
látják. Mai világunkban a lírikus
„játékteréből" kiszorították a társa-
dalom nagy sorskérdéseit. Tehát nem
marad más, mint a remény és a köl-
tő magába fordulása, ahogy azt Bő-
sze Balázs keserű vallomásával bizo-
nyítja:
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. . . midőn a bölcsességet
fürösztve ölükben
be kellett vallani:
bölcsességüknél
bölcsebb az,
akinek gyöngesége is
erősebb az övéknél.

(Példabeszéd...)

Bugyi Sándor lemondása a rezig-
náltság határát súrolja a Forgácsok
című versében:

kibújni a bőrömből már késő
talán jó is ez a bőr
— jól zár

— írja, s bár a jelzés szintjén sejteti
a lázadás lehetőségét, mégis a nyitó
versmondat megismétlésével nyug-
tázza beletörődését. Schneider Lipót
talán a legnyersebb versbeszéddel
tárja az olvasó elé a költő helyét a
világban. Ö már passzív szemlélője
saját énjének. Szinte „rádörmögi" a
fehér papírra hiányos mondatait és
a határozói igenevekkel nyomatéko-
sítja szerepét:

Nem élek így se, úgy se.
Sem benyomva, sem kinyomva,
sem lekattintva, sem jélkattintva.
Egy poros néma képernyőről
integetek.

Mindhárom költő esetében szinte
megdöbbentőnek érezzük azt a vers-
tani és formaépítkezési hasonlóságot,
ahogyan a gondolataikat kifejezik.
Az avantgárdnak azt a vonulatát
használják, amely gyakran csak egy
vakuvillanásnyi képre elegendő, az
élmények is redukáltan jelentkeznek
a versszövegekben. Schneider szol-
gálja legegyénibben ezt a törekvést.
Versszilánkjai a stílusirányzat kiál-
tásszerű remeklései, amelyekben a
sorok olyannyira tömörítettek, hogy
csak a gondolat lényegi kifejezését
tartja nélkülözhetetlennek (Akárki.

A kilátástalanság, Az utca). Bugyi
ezt az alapintonációt felruházza me-
taforikus képszerkesztéseivel (Kép-
tár éjjel, Kék és fehér). Egyik versé-
ben pedig a Picasso-kép látványa in-
tellektuális indulatot vált ki belőle:
. . . lássam a csontokban rejtőző igaz-
ságot/ a meztelen velő tisztaságát/
lássam az embert kitakarva háncsai-
ból. Ez a szenzibilitás már nem be-
felé forduló költészetet teremt, ha-
nem olyan lírát, amelyben a költő
meg akarja ismerni az őt körülvevő
világ jelenségeit és értelmezni is kí-
vánja. Kári hogy Bugyi itt közölt
versciklusában a Picasso: Síró nő
című költeményén kívül, alig talá-
lunk ehhez hasonló hangvételű és
társadalomérzékenységű alkotást!
Bősze lírájában a gondolati tömörség
szintén meghatározó. Formai építke-
zésében azonban — a teljes szabad-
sággal értelmezett „cezúra és enjam-
bement" mellett — szívesen használ-
ja verstani ismereteit is. Visszacsen-
gő sorközi rímei, asszonáncai teszik
kedvessé a dalformában komponált
Rábaparti ének című ciklusát. Ezek-
ben a Dunántúlt, közelebbről a Kis-
alföld egy szeletét megörökítő stró-
fáiban gyakran találkozhatunk olyan
törekvéseivel, mely nyelvünk hang-
rendi törvényszerűségeire építve,
ilyen verssorokat produkál: „A Rába
gyors/ sodra partot ostromol". A csu-
pa mély hangrendű szavak fokozzák
félelemérzetüket, a természeti kép
mozgalmasságát. Mégvalami megfi-
gyelhető Bősze itt megjelentetett
versciklusában. Nevezetesen az,
hogy bízik a szavak képteremtő ere-
jében! Schneider és Bugyi verseit
olvasva, elbizonytalanodik a recen-
zens, s mintha a két költő is erezné,
hogy képteremtő erő dolgában hal-
ványabbak, mint harmadik társuk.

A közel félszáz versen keresztül
megpróbáltunk közelebb kerülni a
Soproni Fiatalok Művészeti Kollé-
giumának három költőjéhez. Megkí-
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séreltük felmutatni a hasonló vagy
rokonítható jegyeket, s egyúttal az
eltéréseket is. Mi az, ami miatt egy
kis hiányérzettel tesszük le a debü-
tálok verseskönyvét? A Mozduló re-
pedésekben alig találunk erőteljes,
szerelmes verset, pedig mindhárman
írtak már — s bízzunk benne, hogy
fognak is írni! — jó verset a szere-
lemről.

Végezetül elmondhatjuk, hogy a
soproni triász bemutatkozása erőtel-

jes volt és kellemes meglepetést sze-
rezve az olvasónak gazdagította a
'80-as évek második felének lírai
palettáját. Még akkor is erre voksol
a recenzens, ha nehezen veszi tudo-
másul, hogy a ciklusok címe — Pen-
geélen, Képtár éjjel, Szakított darab-
kák — a költők kissé pesszimista
hangvételét demonstrálja.

(Antikva, 1986.)

ZENTAI LÁSZLÓ
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