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Rideg István

Negyven év szigorúan szép életes dokumentációja
Nagy Jenő: Széljárta mezők. (Nóvum Pro. Sopron, 2009. 635 p.)

Nagy Jenő professzor úr nemcsak figyelmet felkeltő „mezőgazdasági-élelmezési" szak-
könyvet ír - ilyen volt 2008-ban a Kultúrnövényeink gyógyhatású - hanem 2009-ben egy
szépirodalmi igényű „memoárral" is előrukkol, és ez a Széljárta mezők, amelyben egyetlen hős
életpéldája bontakozik ki sokoldalúan.

Legalább három körülmény teszi izgalmassá ezt a könyvet.
Egyrészt az, hogy ritkán adatik meg valakinek az a szerencse, hogy a szakmája minden

területén dolgozhasson, s hogy sorsa a szakma és a vele összefüggő politika minden csínját-
bínját megtapasztalhassa.

Másrészt az, hogy ennek a munkásságnak java része éppen arra az időre esik, amikor a
magyar agráriummal megint nagyot fordult a világ. Ugyanis az 1960-as évek közepétől az
1980-as évek derekáig világszerte a „magyar csodáról" beszélnek. Elég csak arra emlékez-
nünk, hogy a szocialista táboron belül egyedüli magyar specialitás volt a háztáji gazdaság.
Mégis a termelés színvonala megközelítette a franciáét, például az egy főre eső gabona- és
hústermelésben. Magyar csodáról beszéltek a hibrid kukorica-vetőmag, a sertéshibridek elő-
állításában és a technikai felzárkózásban is.

Továbbá: 1951-ben Karcag Túrkevét követve az ország termelőszövetkezeti városa lesz.
Mégis, ma már alig tudunk valamit a karcagi téeszek mindennapi életéről.

Fokozott érdeklődéssel vehetjük hát kézbe ezt az életrajzregényt, hiszen főhőse, Tiszai
László éppen 1964-ben érkezik meg gyakornoknak Keservesre, a kísérleti gazdaság egyik
központjába, ahová tanulmányi ösztöndíj-szerződése köti.

A mű nagyon jól tagolt. Szerkezete - a kétoldalas Végszót leszámítva - az életút fő sza-
kaszait tárgyalja. Először az Állami gazdaságban, aztán a Termelőszövetkezetekben, majd
a Kutatóintézetben, s végül a Főiskolákon.

Nagy Jenő két magyar írót nyilvánvalóan különösen tisztel. Az egyik Eötvös József, a
másik Veres Péter.

Nagy Jenő ábrázolási törekvése, s főleg névadási technikája részben a nagy kritikai rea-
lista módszeréhez hasonló. Lehetőleg „beszélő neveket" talál ki a személyek, települések
jellemzésére. így lesz a főhős Tiszai László, a Tisza-vidéki alföldi ember empirikus látás-
módját megörökítendő. Aki például jól tudja: „az éghajlati tényezők közül az egyik legke-
gyetlenebb a szél tud lenni, állandóan fúj és járja a mezőket! (634. p.) De például telitalálat
Karcag helyett Szikvárt mondani vagy Tilalmas helyett Keservest.

Mi az előnye ennek? Az, hogy az önéletrajzot viszonylagos szabadsággal alkalmazhatja
az író: a vallomásos előadást kritikusabban formázhatja meg. És ez az alapforma, a főhős
emberi bensőjét tükröző elbeszélés mindvégig polemizáló lehet, miközben sok helyen igen
magas művészi erőt is elérhet.

És mi a hátránya? Az, hogy visszafogja, nem engedi kibontakozni a korrajz hittelességre
törekvő inspirációját.

- 1 2 0 -



NEGYVEN EV SZIGORÚAN SZÉP ELETES DOKUMENTÁCIÓJA

Az író furcsamód: a párbeszédekkel kevésbé gazdaságos. Helyenként mintha túlírt lenne a
„figyelmeskedés", a vezető emberek közötti bevált érintkezési-alkalmazkodási, közleke-
dési fonna.

Van viszont ebben az önéletrajzi regényben négy olyan jelenet, amikor az egyedi
megjelenés túlmutat önmagán, és nagyon érzelmesen is az általános emberi jóságot képes
kifejezni illetve felidézni.

Megható, amikor a gyakornok elbúcsúzik a lóistállóban a sárga félvértől, „-figyelj. Sá-
tán, én elmegyek - mondtam neki. - Nem látjuk többé egymást. Legyél jó kis ló. Vigyázz ma-
gadra, egészségedre. Hajó gazda jön utánam, ahhoz legyél rendes, szófogadó. Tudjál róla,
hogy én nagyon szeretlek, de ilyen az élet, el kell válnunk. " (123. p.)

Villámcsapás öli meg a felvett, erős fiatalembert a téeszben. „Alacsony, vékony kis szőke
asszony volt. Ráborult a férjére, és szinte nyüszítve sírt. Mindenki megdermedve, lehajtott
fejjel állt, részvéttel figyeltük az asszony csendes, döbbenetes gyászát. " (183. p.)

Mint főiskolai tanárnak, az az elve, hogy „ csak keményen és igazságosan ". így történ-
hetett aztán, hogy egy alkalommal rá kellett döbbenie túlzott szigorúsága embertelensé-
gére. „Egy kislány annyira félt tőlem, hogy félelmében leblokkolt, és nem tudott gondol-
kodni. Ma is sajnálom, hogy nem ismertem fel a helyzetet, és kirúgtam szegényt (...) Har-
madjára (...) magam akartam helyrerakni a hibámat. Megnyugtattam a kislányt, és az szé-
pen, lassan elkezdte mondani a tételét. Miután láttam, hogy ez a pici kis nő borzasztóan
megdolgozott ezért a tárgyért, leállítottam, és hang nélkül beírtam neki egy jelest. A kis-
lány látta, hogy ötöst írtam be, és annyira meghatódott, hogy a szeméből elkezdett folyni
csendben, minden zokogás nélkül a könny. Nagyon kegyetlen és igazságtalan tanárnak
éreztem akkor magam. " (546. p.)

Halálos beteg. Eszméletvesztéséből csak reggel tér magához. Zengő főorvos áll az ágya
végénél. „- Megmenekültél. Most már az én markomban vagy, és nem engedlek elvinni
annak a csúnya halálnak. - El akart vinni? - kérdeztem. - El. Mindent megtett, hogy meg-
kaparintson, de nem bírt velünk, mi lettünk az erősebbek. " (628. p.)

A tanulópénzt mindenütt meg kell fizetni. Még nem tellett neki téli ruhára, majd meg-
fagy az októberi lehalászáskor. A természetnek kitett és ezért azt nagyon tisztelő ember
érzékletes elbeszélésével ad arról számot. Aztán „puha szájú" lovat adnak alá, meg akarják
fürdetni a sárban. Szerencséjére lószakértő, így rájön a trükkre; „szégyenletes, amit művel-
tél" - vágja keményen a szemébe a heccelőnek. Akkor is kitolnak vele, amikor a keservesi
kerületben kitört a szarvasmarha-állományban a száj- és körömfájás. Az igazgató őt is ki-
rendeli, és hat hétig ki sem jöhet onnan. Majd helyt kell állnia az értelmetlen mezeipocok-
irtásban.

Tiszai László nyíltsága, közvetlensége, alkalmazkodó képessége - egyszóval: intelligen-
ciája - azonban előnyére fordítja a hátrányokat. Az emberek elfogadják vezetőjüknek,
mert közéjük megy, szót vált velük, meghallgatja a magánjellegű ügyeiket is. „Következe-
tes vezetőnek tartottak, akivel nem célszerű kikezdeni, nem érdemes átvágni. "(115. p.)

Nem csoda azonban, hogy elvágyik Keservesről. „Perspektívátlan helynek tartottam, nem
sajnáltam. Nem volt egy igazi kellemes percem se itt." (124. p.)
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Nagy Jenő Tiszai László szemüvegén át nézve próbálja rekonstruálni a karcagi volt
téeszéletből azt, ami eddig elmaradt. S mintha a szociológiát a népiektől, Illyés Gyulától
vagy Veres Pétertől tanulta volna. Tudvalevő, hogy A Balogh család története című trilógiá-
ban (1950-0957) „sült realizmussal" (az író kifejezése) örökíti meg Veres Péter a magyar
szegényparasztság 1900 és 1944 közötti negyven évének enciklopédiáját.

Tiszai László a városi pártbizottság javaslatával 1965 nyarán kerül a Barátság Termelő-
szövetkezethez, és 1977 tavaszán jön el onnan. Az eltelt 12 év történéseiről maga a főhős
mondja el a Végszóban: „A legtöbb élményem a termelőszövetkezetből maradt." (633. p.)

Kétségtelen, hogy Nagy Jenő művének legterjedelmesebb, leggazdagabb része a Terme-
lőszövetkezetekben. A főhős személyiségéről is itt tudunk meg a legtöbbet, ráadásul a kö-
zösségéhez való viszonyulása révén.

Tiszai László főagronómus-helyettes iránti szimpátiánkat csak növeli, hogy az „elcsá-
bító" elnöknek szinte fogadalmat tesz tettrekészségéről. „ Tudom, hogy nekem is kell vállal-
nom valami felelősséget, hogy termelésvezető legyek önöknél. Fiatal is vagyok, tehát meg
kell, hogy ismerjenek, bizonyítanom kell. " (119. p.)

Tiszai László „életes" elbeszélései mintha egy nagy, mindent hűen dokumentáló „ős-
napló" alapján íródtak volna. Ha valakit ma még érdekel, milyen volt a „magyar csoda"
karcagi földközelben, azaz Szikváron vagy bármely alföldi mezőváros életében, mit látott
meg belőle egy „középvezető", az a Nagy Jenő-i tudós dokumentáció alapján már tájéko-
zódhat róla. Kezdve a pontos időjárási helyzetektől, a termelés munkafolyamatainak lebo-
nyolításán át, egészen a felsőbb pártpolitikai elképzelésekig. Korrajz is ez az alkotás, he-
lyenként egészen elmélyült feltárással.

Tiszai László eleinte még élvezi az elnök bizalmát. „ Kiállók melletted, de elvárom, hogy
sokat és okosan dolgozzál, fejlődjön szakmai irányitásod alatt a szövetkezet. " (149. p.)
Mégis 1969-ben, éppen a házasodása évében, a szövetkezet vezetősége megszervezi ellene
az első puccsot. Őt okolják azért, amiért nem érték el a városi átlagos fejlődési ütemet:
miért nem gyorsította eléggé a szövetkezet fejlődését. A voluntarista politika helyi meg-
nyilvánulása 1971-ben már második puccsot szervez ellene: „az eddig elért eredményeink
most sincsenek összhangban a természeti adottságainkkal. " (291. p.)

Pedig Tiszai László kemény ember és becsületes, igyekvő. 1966-ban megszünteti a
munkahelyi italkimérést, visszautasítja a földmérő mérnök korrupt rizsterület-
rekonstrukciós tervét, korszerűsíti a vetésszerkezetet, 1969-ben gördíthető üvegháztelepet
épít. Józan észjárása egyre több termelési tapasztalattal rendelkezik. „Hamar rájöttem,
hogy az eredmények nem akkor jönnek, ha mi, vezetők nagyon akarjuk azokat. Az ered-
mény elsősorban a szaktudás, az időjárás és a technika fejlettségének a függvénye." (213. p.)

Tiszai László mind közelebb kerül az egyszerű, de nagyszerű emberekhez, a rizsőrök-
höz. „ Valamennyien középparaszt emberek voltak (...) előttük a föld a legnagyobb érték
volt (...) Náluk az adott szó szent volt, a pontosság, a tisztesség, a tisztelet a zsigereikben
volt (...) ezek az emberek lesznek a szövetkezetben hosszú éveken keresztül a leghűsé-
gesebb támogatóim, tőlük tanulom majd meg a termőföld szeretetét, amely minden élet
forrása ezen a földgolyón. " (145. p.)
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A nyitott szemmel járó Tiszai már korán észrevette a téeszben a visszásságokat. , J>aX
találtam meglepőnek, hogy a vezetőségben egy valódi parasztembert, egy valódi volt tulaj-
donost nem láttam." (158. p.)

Veres Péter-i bölcsességgel fogalmaz: „Az egyszerű ember nehezen fogadja el a tanul-
tat, de ha nyitottságot, bizalmat érez, akkor maga is megnyílik. " (159. p.) Na, ennek lehet
aztán szem- és fültanúja akkor, amikor felkéredzkedik a szénakazlazók közé, hogy gyö-
nyörködhessen a tájban. „Nem tudjuk elfelejteni, hogy hol volt a földünk. Én, ha a halálos
órám előtt kihoznak ide, még betegen is, centiméteres pontossággal megmutatom a mezs-
gyém helyét - mondta az egyik. " (261. p.)

„Egyikünk sem kívánta magának ezt a kolhozt. Nincs nekünk ezzel semmilyen érzelmi
kötődésünk. Dolgozunk benne, mert el kell tartani a családot, de hogy szeressük is, az nem
megy. " (262. p.) Hát, ezt tapasztalja a „dolgozó nép" között, röviddel az első puccs után.

„Új gazdasági mechanizmus" ide (1968), „nemzetközi enyhülés" oda (1972, SALT-
szerződés): Tiszai 1972-ben a téeszszövetséggel tíznapos látogatást tesz a Szovjetunióban,
Krasznodarban, ahol majdnem öt évet tanult, és az ottani kolhozelnök a búcsúzáskor
megkérdezte: „ ugye szerintük is Sztálin volt a legokosabb ember és a legnagyobb hadve-
zér a háború során " (319. p.); illetve 1973-ban megtudja, hogy az asztalán kutakodtak, egy
papírlapra fel volt jegyezve, hogy „ egy ilyen nagy szövetkezet első számú szakmai vezető-
jétől elvárható lenne, hogy az ilyen fontos iratokat elzárva tartsa "; vagyis: „az állambiz-
tonságiak néha benéznek éjszaka hozzánk. " (333. p.)

Tiszai László 1973-ban világosan látja, „Az eddigi tapasztalatok igazolták, hogy csak az
iparszeríten szervezett termelés képes a termelési folyamat összehangolására, új ismeretek
alkalmazására, a szükséges biológiai biztonság megadására. " (325. p.)

1975-ben a posztgraduális képzésen „A talajművelés, műtrágyázás és öntözés hatása a
lucerna termelésére az Alföldön" című témát kapja tudományos kidolgozásra.

Még ez év telén téeszösszevonások következnek a városban. Az új elnök világmegváltó
ötletekkel jön elő, de az 1976-os „ködmönös nyár" betesz a 3330 hektáros rizstermelésnek.
Fagyos lesz a hangulat a vezetőség és az emberek között. Tiszai úgy látja, „Az egyesülés
megette a saját vezéreit", s bár az új elnöknek „hatalmas kitartása, szorgalma volt, de orszá-
gos hírű, kiemelten jól menő szövetkezet így sem lett soha ez a hatalmas üzem. " (386. p.)

A „ködmönös nyár" megrontja a rizstermelési főágazatvezető Tiszai munkatársi viszo-
nyát a vezetőséggel. Sajátos helyzetét egy kombájnos világítja meg előtte. „ Tudjuk mi, hogy
magának sem volt az érv könnyű. Az lehetett a legszörnyűbb, amikor rájött, hogy ha egész
évben egy napot sem dolgozik, nem lett volna u szövetkezetnek ekkora hatalmas kára, mint
így, dolgozva, gürcölve. " (378. p.)

Mellőzöttnek érzi magát: „alapvető emberi tartásomban sértettek meg. " (387. p.)
Tiszai László a kutatóintézetben alapozza meg a későbbi oktatói tevékenységét. 1977 és

1988 között itt szerzi meg a szakmérnöki, doktori, kandidátusi címeit. 1980-ban az egye-
temi doktoriját lucernatermesztésből szerzi, 1984-ben a kandidátusi értekezésének címe:
„A tiszántúli szikesek gyeptermelésének fokozása a természetes csapadék jobb felhasz-
nálása és a vízforgalom javítása révén." (431. p.) Leteszi az orosz és német nyelvvizsgáit.
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A kutatóintézet igazgatóját a „ vezetők egyik legkiválóbbikának" tartja, mert - mint em-
lékezik - „magam is a kemény vezetői stílust részesítettem előnyben." (392. p.) A kutató-
intézeti munkát a kölcsönös tisztelet és megbecsülés jellemzi.

Amikor Tiszai hírét veszi, hogy a téeszben megszüntetik a rizstermelési főágazatot,
némi elégtétellel mondja: „ én mondtam azt ki először, hogy önálló géppark nélkül nem fő-
ágazat a rizstermelés, hanem a növénytermesztési főágazat része. " (405. p.)

Tiszai a Végszóban is kiemeli:,,saját szakmai fejlődésem érdekében a legértékesebb le-
hetőségeket a kutatóintézet biztosította, " s hogy „itt volt a baráti kör a legsegítőbb ". (633. p.)

A kutatóintézeti 11 év legnagyobb tanulsága: „ a kutatói pályán a szakmai, baráti eszme-
cserék nélkülözhetetlenek." (455. p.)

Mivel mindig jó előadónak tartották, Tiszai László kedvet és hivatást érez arra, hogy a
mezőgazdasági felsőoktatásban folytassa munkásságát. Réttő, Bikás, Réttő: ezek a 2004-es
nyugdíjazásig tartó időszak főbb állomásai.

A bikási főiskola „négyszintes, szocreál stílusú épület volt. " (497. p.) Tiszai földműve-
léstant tanít: elméletet és gyakorlatot, valamint mezőgazdasági alapismereteket. Megújítja
a segédanyagot. Fontos feladatának tekinti a fűmagvak, a fűfajok és a gyommagvak felis-
mertetését. Mint a növényvédelmi tanszék oktatója s egyetemi docens, a mezőgazdasági
tudományok kandidátusa — szigorú feltételeket szab a tanítványai elé. Ennek ellenére sze-
retik, átéli azt az örömet, hogy a hallgatósága nőttön nő: „ elment a híre, hogy az új tanár
nagyon jó és hasznos előadásokat tart. A hallgató a világ legcsodálatosabb emberi lénye.
Hajó a tanár, azonnal jelzi. A jó tanárnak nagyobbat és előre köszön, nagyobb tisztelettel
tekint rá. " (499. p.)

1992-ben a bikási polgármester, az ökonómiai tanszék adjunktusa arra kéri, hogy legyen
a tanszék vezetője, de ő erkölcsi okokból nem vállalja el, nem akar karrierista lenni. Vissza-
utasítja az állattenyésztési tanszéket is. Aztán Réttőre a „szükség" viszi 1997-ben, hogy a
nyugdíjazása előtt anyagilag összeszedje magát.

Tiszai László Réttőn a növénytermesztési tanszék vezetője és a mezőgazdasági szak
szakvezetője. Első dolga, hogy rendet teremtsen: „mindenkinek megnézem az előadás- és
gyakorlatvázlatait. Arra vagyok kíváncsi, hogy egyénenként hogyan van felkészítve az elő-
adás és a gyakorlat anyaga egy félévre. " (587. p.)

2001-ben megszerzi a habil. címet is. Elér a csúcsra. 2004-ben azonban azt tanácsolja
neki az orvosa: „ ha élni akarsz, akkor nyugdíjba kell jönnöd. " (631. p.) így aztán Bikásról
hazaköltöznek Szikvárra. Egészsége csak hathetes kórházi kezelés után jön rendbe.

Visszatekintve a pályájára, Tiszai László mezőgazdász elégedett az életével. Hamar rá-
döbbent arra, hogy a természet szigorától tanulhatja a legtöbbet, hiszen „ott nincs tréfa,
mindig komolyság, szigorúság van csak, és a hibák mindig tőlünk, emberektől erednek. "
(634. p.) Ám az is igaz, hogy a , józan paraszti ésszel" csökkenteni lehet e tévedéseket.

Tiszai László életútjában mégis az becsülendő a legjobban, hogy a szegénysorból küz-
dötte fel magát olyan magaslatra, ahova ember csak úgy juthat el, ha toronymagasra tűzi
ki a célt, és hozzá rendkívül konok szorgalommal, etikusan, de keményen és következe-
tesen dolgozva, szigorúan-szépen közelít.
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