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Eredményes számvetés
TT étféle számvetés folyik most a
■*' falvakban. Számolgatja évi 

munkájának eredményét az egyéni
leg dolgozó paraszt, terveket szövö
get. De a számadásnál és a tervezge- 
tésnél befolyásolja őt, gondolkozását 
a falun folyó másik számvetés — a 
termelőszövetkezetek zárszámadása. 
Nincs már falvainkban olyan dolgozó 
paraszt, akit közömbösen hagyna a 
tsz-ek szépen zöldellő vetése, új kö
zös épületei, növekvő (bár még las
san növekvő) állattenyésztése, akit 
közömbösen hagyna a szövetkezetek 
egész évi munkája, évvégi számve
tése.

A mezőgazdaság, de különösen a 
tsz-ek idei terméseredményei arról 
tanúskodnak, hogy pártunk Köz
ponti Vezetőségének márciusi hatá
rozata a termelőszövetkezeti tagok, a 
dolgozó parasztság ' legszélesebb 
egyetértésével, támogatásával talál
kozott. A Központi Vezetőség már
ciusi határozata arra hívta fel a 
figyelmet, hogy: „A termelőszövet
kezeti mozgalomban az idén nem
csak arra kell törekednünk, hogy 
a termelőszövetkezetek gazdasága, 
szervezete, fegyelme és jövedel
mezősége növekedjék, hanem a 
termelőszövetkezetek számszerű nö
velését is el kell érni.“ Nyugodtan 
állapíthatjuk meg, hogy a Központi 
Vezetőség márciusi és júniusi hatá
rozatának végrehajtáséban, bár kez
deti, de mégis jelentős lépést tettünk 
előre. Erről tanúskodik tsz-eink 1955. 
évi mérlege. Az élet igazolta pártunk 
Központi Vezetősége márciusi hatá
rozatának helyességét. Az élet iga
zolta, hogy a  termelőszövetkezetek 
fejlesztésében, harcolva a jobboldali 
opportunista nézetek ellen, előbbre 
mehetünk úgy, hogy közben a mező- 
gazdasági termelés fejlődik. Ez év 
márciusában és áprilisában egye
sek még aggályoskodtak. Féltek, 
hogy mi lesz a mezőgazdasági terme
lés növelésével, ha egy időben a 
szövetkezetek fejlődését is szorgal
mazzuk. Az aggályoskodóknak ma 
már nem lehet kétségük. A decem
beri számvetés mind a termelőszö
vetkezetekben, mind az egyénileg 
dolgozó parasztgazdaságokban azt 
mutatja, előbbre jutottunk a mező
gazdasági termelés területén is. Me
zőgazdaságunk túlteljesítette az 1955- 
ös tervet. Ezen belül termelőszövet
kezeteink terméseredményei jobbak^ 
mint az egyénileg dolgozó paraszt
gazdaságoké. S a termelőszövetkeze
tek közben számszerűleg is gya
rapodtak mintegy 76 ezer taggal, 
350 000 katasztrális hold terület
tel. Ki kételkedhet ma már ab
ban, hogy ha következetesen be
tartjuk a párt politikai vonalát, 
s küzdünk annak mindenféle el
ferdítése ellen, ha kibontakoztat
juk a szövetkezeti tagok és az 
egyénileg dolgozó parasztok alko
tó tevékenységét, akkor 1956-ban, 
bár nem könnyen, de még előbbre 
juthatunk és előbbre is kell jutnunk 
mind a mezőgazdasági termelés eme
lésében, mind a termelőszövetkezeti 
mozgalom fejlődésében.

A legtöbb helyen az egyéni gazdák 
elismerőleg beszélnek már a szövet
kezetekről. Ez az elismerés új 
belépésekben is kifejezésre jut. 
A besztereci Uj Barázda Tsz zár- 
számadási közgyűlésén 17-en, az 
újfehértói Áchim András Tsz köz
gyűlésén 21-en kérték felvételüket 
a szövetkezetbe. De nem Szabolcs 
megyei specialitás ez, hiszen a Haj
dú megyei földesi Petőfi Tsz közgyű
lésén 21-en. a Békés megyei füzes
gyarmati Vörös Csillag Tsz közgyű
lésén 26-an léptek be. S hasonló 
adatokat közölhetnénk az ország 
bármely vidékéről. A zárszámadó 
közgyűléseken a szövetkezet vezetői 
és tagjai munkájuk mérlegelésénél 
nem hagyhatják figyelmen kívül azt 
a nagyon fontos tényt — mennyire 
sikerült kivívniok az egyénileg dol
gozó parasztok elismerését, bizalmát, 
megnyerni őket a szövetkezeti gaz

dálkodásnak; Munkájukkal elősegí
tik, hogy a  jövő esztendőben még 
mélyebben elültessük a közös gazdál
kodás magvát.

fon tos mutatója szövetkezeti
1  mozgalmunk ez évi eredmé

nyeinek az, hogy öntudatban, bizako
dásban, a murikában való részvétel
ben és fegyelemben is sokat fejlő
dött szövetkezeti parasztságunk. 
A koppánmonostori Dózsa Tsz el
nöke, a szocialista munka hőse, 
Musitz elvtárs például a világ 
legtermészetesebb hangján számolt 
be arról, hogy termelőszövetkeze
tük ez évi tiszta jövedelme meg
haladta a 2 millió forintot, s 
csak cukorrépából — 36 kát.
holdról — 243 ezer forint pénzbevé
telt, 150 mázsa cukrot, répaszeletet s 
melaszt kaptak. Szövetkezetük öt esz
tendő alatt saját és állami eszközök
ből (hitelekből) több mint 7 millió 
forintot ruházott be, fordított a ter
melés bővítésére. íme. azok az embe
rek, akik 5—6 esztendővel ezelőtt még 
maguk is ezernyi kétellyel és problé
mával birkóztak, s akik csak százak
kal, esetleg ezrekkel számoltak, ma 
százezrekkel, milliókkal számolnak, s 
nem csak egyéni dolgaikkal törődnek, 
hanem a közösség dolgával is. Óriási 
fejlődés ez.

Mit mutatnak a zárszámadások 
gazdasági adatai? Határozott 
előrehaladást. Érdemes ebből a 
szempontból összevetni a Komárom 
megyei termelőszövetkezetek növény, 
termelésben elért eredményeit, egy- 
egy munkaegység értékét, s kétévi 
beruházásait. Komárom megyében 
1954-ben a termelőszövetkezetek ka
tasztrális holdanként átlag 8,8 mázsa 
búzát, 9 mázsa árpát, 12,1 mázsa 
kukoricát, 58 mázsa burgonyát 
és 136 mázsa cukorrépát termel
tek. 1955-ben katasztrális holdan
ként búzából m ár 10,7 mázsát, árpá
ból több mint 13 mázsát, kukoricából 
16,4 mázsát, burgonyából 85 má
zsát, cukorrépából 155 mázsát ter
meltek. Ennek megfelelően növeke
dett egy-egy munkaegység értéke is.
1952- ben csak 14,13 forintot, 1953-ban 
30,02, 1954-ben 32,47. 1955-ben mint
egy 38 forintot osztottak egy-egy 
munkaegységre. S hogyan alakultak 
a tsz-ek beruházásai? A megye ter
melőszövetkezeteiben saját erőből és 
állami hitelekből 1954-ben 6 903 000 
forintot ruháztak be, 1955-ben pedig 
a beruházások összege már megha
ladja a 9 millió forintot. Ha valaki 
vizsgálja tsz-eink országos adatait, 
hasonló eredményeket láthat A szá
mok azt bizonyítják, hogy — az idő
járás viszontagságai, a szövetkezetek
ben itt-ott még laza munkafegye
lem, vagy a vezetés gyengesége elle
nére is — termelőszövetkezeteink tö
retlenül fejlődnek. A szövetkezeti 
tagok jövedelme országosan 1954-ben
1953- hoz viszonyítva 22 százalékkal, 
ez évben pedig 1954-hez viszonyítva 
mintegy 25 százalékkal nőtt

A számok mögött derekas, fe- 
** gyelmezett munkát, s e munka 

következtében növekvő termésered
ményeket kell látnunk. Ebben az év
ben nőtt nemcsak a növénytermelés 
hozama, hanem — ha bár lassan is —, 
de növekszik állatállományuk, s az ál
lattenyésztés hozama is. 1955-ben 
tsz-einkben a szarvasmarha-állo
mány 12,8 százalékkal, a tehénállo
mány 14,8 százalékkal, a sertés- 
állomány 21,4 százalékkal növeke
dett. Termelőszövetkezeteink állatál
lományának és hozamának színvo
nalával természetesen nem lehe
tünk elégedettek, de mégis látni kell, 
hogy a szövetkezetekben a fejlődés 
gyorsabb, mint az egyénileg dolgozó 
parasztgazdaságokban.

Termelőszövetkezeteink vezetői és 
tagjai sokat fejlődtek az utóbbi né
hány esztendő alatt. Gyarapodtak 
tapasztalatokban, tudásban, a veze
tés ismereteiben, jobban gazdálkod
nak ma, mint tegnap és holnap, job
ban fognak gazdálkodni, mint ma.

Ez a biztosíték arra, hogy az 1956-os 
esztendőben a fejlődés még nagyobb 
legyen. Megvan minden reális felté
tele annak, hogy biztosítsuk a mező- 
gazdasági termelés 1956-ra tervezett 
növelését, s számszerűleg is, gazda
ságilag is erősítsük a régi és főként 
az új szövetkezeteket. Csak tanul
nunk kell munkánk jó és rossz ta
pasztalataiból.

A 2 évvégi zárszámadások nagy- 
szerű eredményekről, de sok 

tennivalóról, hibáról is tanúskodnak.
Nem kisebbíti szövetkezeteink el

ért eredményeit, a szövetkezeti veze
tők és tagok derekas munkáját, 
ha rámutatunk arra. hogy elég sok 
szövetkezetünkben még laza a mun
kafegyelem, nem becsülik meg eléggé, 
nem óvják eléggé a szövetkezeti va
gyont, nem fordítanak elég gondot a 
közös vagyon növelésére, az állatállo
mány fejlesztésére, az esedékes álla
mi hitelek visszafizetésére, a gépái- 
lomási munkákért járó tartozá
sok kifizetésére. Egyes szövetkeze
tek indgkolatlanul nagy munkaegy
ség-részesedést osztanak ki, miköz
ben zárszámadásuk — úgynevezett — 
mérleghiányt mutat. Ezekre a prob
lémákra, a még hátralevő zárszám
adásoknál, s különösen jövő évi ter
veink elkészítésénél figyelemmel kell 
lenni. Nem szabad takargatni ezeket 
a bajokat, nem szabad szemet hány
ni felettük — ezt követeli meg min
denekelőtt a szövetkezeti tagok ér
deke.

Az egyébként jól gazdálkodó sző- 
regi Vörös Rózsa Tsz-nél például 
nem lehet csak pozitiven értékelni 
azt, hogy tagjainak egy-egy munka
egységre 69,86 forintot osztottak, 
amikor a közös vagyon gyarapítására 
összesen 42 635 forintot fordítottak. 
Pedig állatállományuk elmaradott, s 
fejlesztése nagyobb beruházást igé
nyelne. S a szőregi tsz-nek meg is 
lett volna a lehetősége erre. Nagyon 
rossz tanácsadója az a szövetkezet
nek, aki szó nélkül hagyja, hogy 
egyes helyeken a közös takarmány
alap rovására indokolatlanul sok ta
karmányt osztottak, vagy elné
zi, hogy indokolatlanul „mérleg
hiánnyal“ zárjon a szövetkezet. A 
szövetkezeteknek nincs szükségük 
olyan jótevő „nagybácsikra“, akik 
szó nélkül hagyják a hibákat, hiszen 
ez ellentmond a szövetkezeti tagok 
tényleges érdekeinek. Fordítva, a 
párt és az állami szervek kötelessé
ge, annak megértetése a szövetkezeti 
vezetőkkel és tagokkal, hogy ez el
lentmond a szövetkezeti tagok hol
napi érdekeinek. Komárom megyé
ben jól tudatosították ezt, nincs mér
leghiánnyal záró szövetkezetük. Szol
nok, Pest és Hajdú megyében azon
ban kedvezőtlen a  helyzet ezen a té
ren.

A szövetkezeti vezetőknek és ta
goknak egyaránt szükségük van az 
okos, józan tanácsra, a meggyőző 
szóra, a mindennapos segítségre, 
ök előre akarnak menni, többet 
akarnak termelni maguknak is, az 
országnak is. Segítsünk nekik abban, 
hogy most, az új esztendő küszöbén, 
okosan felmérjék munkájuk 1955. 
évi tapasztalatait, s 1956-ban már 
tapasztalatokban gazdagodva, még 
eredményesebben dolgozzanak.

Ifjúmunkás vértanúk sírjának 
megicoszorúzása

Szombaton délután a Kerepesi te
metőben megkoszorúzták Pesti Bar
nabás, Pataki István, Kreutz Róbert, 
a Kommunista Ifjúsági Szövetség ön
feláldozó harcosai sírját. A hős ifjú
munkásokat 11 évvel ezelőtt Sopron- 
kőhibán gyilkolták meg a fasiszták. 
A Dolgozó Ifjúság Szövetsége Köz
ponti Vezetősége nevében Kádas Ist- 
ván, a DISZ KV titkára helyezett é l 
koszorút, majd a DISZ Budapesti Bi. 
zottságának, a fővárosi üzemek és in
tézmények fiataljainak képviselői és 
a hozzátartozók helyezték el a meg
emlékezés virágait.

A koszorúzás előtt Horváth Ferenc 
érdemes művész Ady Endre Küldöm 
a frigyládát című költeményét 
mondta el.

Kitüntetések
A Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

Hevesi Gyulának, a Magyar Tudo
mányos Akadémia levelező tagjának, 
a műszaki tudományok osztálya osz
tálytitkárának a műszaki tudomá
nyok terén kifejtett. sokoldalú érté-, 
kés munkássága elismeréséül, Vedres 
Marik Kossuth-díjas szobrászművész
nek 85. születésnapja alkalmából a 
Munka Vörös Zászló Érdemrendje, 
Kőhalmi Bélának, a Fővárosi Könyv
tár volt vezetőjének a munkásmoz
galom történeti kutatása terén vég
zett eredményes, kiváló munkája el
ismeréséül a Munka Érdemrend ki
tüntetést adományozta. (MTI)

Újabb 8 0 0  községben 
szűnt meg a kukorica forgalmi 

korlátozása

J a n  k o v  ic h  F e r e n c  

E G Y  F E N Y Ő  Á L M A

Egy vén fenyőfa, sok tűlevelével, 
fent borzonkodván a Bakony-liegyében: 
nagy sóhajtást tesz, mert hó lepi ágát, 
rázza magáról jeges ispilángját.

Zsarló uraknak: szomjat, éhséget; 
beteg lelkeknek: friss egészséget; 
nagy gőgösöknek: szép szerénységet, 
kárhozottaknak: egy kis üdvösséget.

Ö. nagy természet, viharaid tépnek..  
fin nyögöm buvát a zimankós égnek.

T a r v n f r A M  t 1 , 1» v m l - n n  V t n  a  i t i í  nr
Eiii nyögöm ouvat a zimanKus egneH. 
Százszor jobb volna, ha betölne vágyam: 
állnom ragyogva, öröm csarnokában!

Örömgyertyáit szent áldomásnak 
úgy lobogtatnám pirosán. . .  S míg másnak 
áldozna gyertyám, levelem, ágam: 
magam fogyatnám el az éjtszakában. —

Mert ha én egyszer választott lennék, 
a téli zöldet bennem ünnepelnék, 
s ága lehetnék népek ünnepének: 
örömmel adnám törzsem a  fejszének!

Ezer év óta ismerem sorsát, 
ez a fenyőfa talán egy ország, 
ez a fenyőfa öregnek látszik, 
de évről évre zöldéi, kivirágzik.

Betellne minden gyermek-nép álma: 
minden tű rajtam ajándékká válna, 
s tél közepében, csillagos éjjel, 
ragyogva szórnám köztük szana-széjjel!

Kizöldelt most is egy jeles napra, 
ki, amit óhajt, azt talál rajta: 
mert szívevágyát ráakaszthatja 
s ő maga lehet fénylő karácsonyfa.

Autót és babát, kardot és lovat: 
csöngetve drága ajándékokat, 
úgy terpeszkedne szét a világra 
tömjénes ágam, mint a mosoly ága.

Köszöntő szóval az vagyok én is; 
az én örömöm legyen tiéd is, 
a te örömöd légyen enyém is — 
gyújtottam gyertyát a viharban, ég i s .

Kis kucsmásoknak: kertet és házat; 
vén sipkásoknak: jó napot, százat; 
kalaposoknak: nyílt ész-virágot, 
és igaz verset a hű poétáknak. . .

Gyújtottam gyertyát, ég lángja-nyúlva* 
lobogó fényét szél szítja-fújja: _ 
és szerteszórja. . .  Hogy szívegyulva 
hitét az új nép nála megtanulja!

Egy vén fenyőfa, sok tűlevelével, 
fent borzonkodván a Bakony-hegyébcn: 
nagy sóhajtást tesz, mert hó lepi ágát, 
rázza magáról jeges ispilángját.

A kukoricabegyűjtési tervek ed
digi teljesítésének eredményeként a 
Begyűjtési Minisztérium az eddi
gieken kívül további 800 községben 
szüntette meg a forgalmi korlátozá
sokat. E községekben lakó termelők 
— kukoricabeadási kötelezettségük 
teljesítése után — kukoricafelesle
geiket szabadon értékesíthetik,

JFK'S, Ä I L K - I U I

Ezer házasság 
az év utolsó hetében 

a fővárosban

Számol és gondolkozik a dolgozó 
paraszt. Mérlegre teszi a szövetke
zet eredményeit is és bajait is. S 
hogy mit lát faluja szövetkezetében 
— főként eredményeket vagy pedig 
bajokat —, az nagy hatással van rá. 
Ha még serényebben és fegyelme
zettebben dolgoznak szövetkezeteink, 
nem kétséges, eredményeik még 
szebbek lesznek, s az egyénileg dol
gozó parasztok is még nagyobb biza
lommal fordulnak feléjük.

Kukucska János

A legutóbbi statisztikai jelentések 
szerint az idén — decembert nem 
számítva — több mint 91 000 házas
ságot kötöttek az országban. A fővá
rosban december közepéig csaknem 
19 000 fiatal pár fogadott egymás
nak hűséget.

Ezek a számok azonban az év 
utolsó hetében lényegesen tovább 
növekednek.

Az új életet kezdő párok legszíve
sebben a Budapest Főváros Taná
csa által létrehozott díszes központi 
házasságkötő termet keresik fel. Itt 
az idén mintegy százzal több házas
ságot kötöttek már, mint az elmúlt 
évben. Az év  utolsó hetére már 
„minden hely elkelt“, az előjegyzé
seket már november közepén le kel
lett zárni.

A VIII. kerületi Tanács gyönyö
rű házasságkötő termét egy évvel 
ezelőtt adták át rendeltetésének. Itt 
azóta több mint 1800 pár fogadott 
egymásnak hűséget. Az év utolsó 
napjaiban itt is igen nagy forgalom
ra számítanak éppúgy, mint a fő- 
város többi kerületében is, hiszen 
az év utolsó hetében mintegy ezer 
pár köt házasságot a fővárosban.

Bartók-hang verseny Varsóban
A varsói magyar nagyikövetség de

cember 22-én este ünnepi hangver
senyt rendezett és fogadást adott Bar
tók Béla halálának 10. évfordulója 
alkalmából. A hangversenyen Bókay 
Csaba magyar hegedűművész Ser- 
giusz Nadgryzowski kíséretével és 
Kendra lengyel zongoraművész Bar- 
tók-művéket. adott elő. Az ünnepsé
gen megjelent Stanislaw Skrzeszews- 
ki külügyminiszter és a lengyel zenei 
élet több kimagasló egyénisége.

Boros Im re az asztal mellől csak 
félszemmel nézett a nyíló ajtóra. 
Mindjárt félre is kapta a fejét, s 
elmerülten faragta tovább a Mis
ka gyerek • botja végit. Mert an
nak reggelre meg kell lenni, ha 
mennek a birgékhez. A Lajos 
meg, ha jött a lányhoz tenni 
a szépet — hát csak jöjjön. Nem ké
rik ők ahhoz a családfő részvéte
lét. — De, hogy ideszokott ez a gye
rek — mérlegelte magában Imre bá
csi — ja, most már nem 
lehet a partban üldögél
ni. Az idő őket is beker
gette — kárörvendezett 
suttyomban az öreg. —
Vagy valami más — cso
dálkozott el Boros Im
re az asztal felé köze
ledő ünneplős Lajosra 
nézve.

— Jó estét kívánok,
Imre bátyám!

— Stét! — nyújtotta a 
kezét az öreg is, s kedv
telve szemlélte: milyen 
belevaló legény lett az 
Illés János kisebbik fiá
ból. Jó komája volt az 
apja Boros Imrének, 
együtt juhászkodtak jó 
pár esztendeig a püs
pöknél. — Az volt csak 
az igazi juhász — sóvár
gott magában a házi
gazda. S ahogy erre gondolt, mind
járt meg is mérgesedett. Ünneplő, 
nem ünneplő — ez a Lajos is csak 
olyan, mint a többi fiatal. Kioktatta 
őt az apja a juhásztudományra, el
ment katonának, most meg, hogy 
visszajött, talán mindjárt brigádve
zető akarna lenni. A tagság meg szo
rítja a vezetőséget, hogy még több 
juhot tartsanak. De egy se ért hozzá. 
A Lajos meg urizál..; — futott a 
vér a fejébe az öregnek, s egyre na
gyobbakat nyisszentett a bicskával a 
juhászboton.
. — ügy, úgy, csak sürögjetek a 

mihaszna körül. Csak fújjátok meg 
a székét — vetett dühös pillantáso

kat az asszony meg a lány, a Juli 
felé. Mert azok valóban ott tüstén
kedtek Lajcsi körül, Juli már for
dult is be a szobába a süteményes 
tányérért. Borosné meg tessékelte, 
üljön le — igaz, az urától jó távol
ra — a kemence mellé. Az asszony 
ismerte még a gondolatát is a férjé
nek, s nem bánta volna, ha a La
jos gyerek vár még egy kicsit ezzel 
a látogatással. Mert lám, az Imre 
milyen mogorva, S kedveskedésével

Hadd mutassam be hát a családot.
Idős Gácsi István apja valamikor 

a múlt században tkerült a gyárba. 
Eleinte még odahordta két lovacská
jával a salakot, ahol ma a központi 
irodaépület áll. A  fia, mármint a ma 
64 éves idős Gácsi István, 1908-tól 
dolgozik a vasgyárban. 1922-től egy
folytában a durvahengérdében volt, 
míg aztán néhány hónappal ezelőtt 
nyugdíjba nem ment. A két fia és a 
leánya már kiskorában megismerte a 
gyárat. Ahogy felcseperedtek, ők 
kezdték hordani apjuknak az ebédet 
anyjuk helyett. Sokszor egyszerre 
hárman. A  legnagyobb, a Pista vitte 
a valóságos ételt, a másik kettő meg
— csakhogy bejuthasson — egy-egy 
kendőbe kötött üres edényt, Mintha 
ők is ebédet vinnének..

Namármost. Az 
idősebb fiú, Pista, je
lenleg a durvahen
germű kikészítőjét 
vezeti, Miklós (akiről 
már szó volt) a nagy- 
olvasztó gyárrészleg 
vezetője, leánytestvé
rük, Irén pedig a 
gyár agyagbányájá
ban dolgozik. A  vő
— Frigyik Bertalan
— a generátor műve
zetője.

Ebben a családban 
található egyébként a 
legidősebben kívül a 
legtüzesebb és a leg
fiatalabb Gácsi is.

A legtüzesebb: Mik
lós. Lehet, hogy 
e megállapítás ellen néhány Gács 
majd ismét tiltakozni kezd. magá
nak követelve e címet, dehát itt mái 
jelentős érveim vannak. Mégpedig c 
következők:

1. Gácsi Miklós tüzeléstechnikui 
volt, még tankönyvet is írt erről n 
témáról, igy hát valóban elég sok 
köze van a tűzhöz.

2. Nemrég pedig — munkáján kí
vül — elvégezte az egyetemet, ko
hómérnök lett, majd a nagyolvasztó 
gyárrészleg vezetője, márpedig aho\ 
az ércből vasat olvasztanak, ott — 
mindenki elhiheti — eléggé nagy 
tűznek kell égnie.

3. Es a legdöntőbb: Gácsi Miklós 
valóban csupa tűz ember.

Aki nem hiszi, kérdezze meg erről 
az utóbbiról Miklós munkatársait. 
Mennyi mindent tudna elmondani 
például Krizsán Gábor főolvasztár! 
Ha csak egy fikarcnyit is eltért a

technológiai előírásoktól, máris volt 
ott ákkora tűz, hogy a ]kohó belsejé
ben sincs különb! A  kohászok azt 
tartják, hogy a bunkersoron télen 
hideg van, s valóban néha össze is 
fagy itt minden. De kérdezzék csak 
meg Békési György üzemvezetőt, mi
csoda meleg volt ott egyszer-másszor 
a legnagyobb fagyban is Miklós jó
voltából, amiért összekeverték az 
anyagot!

Aztán itt van e családi részlegben 
a négy unoka között a legfiatalabb, 
a Pista fia, Zoltika is. Ha ugyan va
lóban ő a legfiatalabb. Mert az is 
megtörténhet, hogy amikor néhány 
nappal ezelőtt még ott jártam, va
lóban ő volt a legifjabb, de 
azóta valamelyik házban már fel

sírt egy még ifjabb 
Gácsi. Zölti még ne
hezen tudja eldönte
ni, hogy mi lesz, ha 
felnő. Apukája azt 
szeretné, ha orvos 
lenne. Azért nem kell 
megijedni. Mert le
het ugyan, hogy va
lóban orvos lesz, de 
akkor is bizonyosan 
a Lenin Kohászati 
Művek üzemorvosa...

*
1Z" arácsony van. 

Ilyeríkor haza
jönnek a gyerekek, 
összegyűlnek a csalá
dok a fenyőfák alatt. 
Mi lenne, ha a Gácsi- 
rokonság is együtt 

ünnepelne ma? Nem könnyű elkép
zelni. Mindenesetre alighanem ki kel
lene bérelniök a családi összejövetel 
céljára a vasgyári étterem helyisé
geit. Itt talán elférne a család, hi
szen ide befértek az avató ünnepsé
gen az új középsori hengermű építői, 
szerelői, tervezői is valamennyien. 
Márpedig elhihetik, hogy azok elég 
sokan voltak.

S bízva a közeli bükki erdőgazda
ságokban, talán még fenyőfát is si
kerülne találni — márhogy megfelelő 
nagyságút.

Miről beszélgetnének ezen az ösz- 
szejövetelen? Természetesen családi 
ügyekről. A legszorosabban vett csa
ládi ügyekről. Ügy, ahogy az előbb 
bemutatott kis családi körben is 
szokták. Néhány szó arról, hogy mi
lyen az egészség, a kereset, s azután 
véget nem, érő viták a további csa
ládi problémákról: a gyárról. Mert

Alighanem sokan 
lesznek Diósgyő
rött, akik e soro
kat olvasva, til- 

A leg id őseb b  takozni kezdenék, 
mondván, hogy 

ez nem igaz, nem is huszonnégy 
Gácsi dolgozik a Lenin Kohászati 
Művekben, hanem ennél sokkal több. 
Bevallom: a tiltakozóknak igazuk 
van. Mert a huszonnégyen kívül még 
ott vannak a férjük vezetéknevét 
viselő Gácsi-lányok, s azok leszárma
zottai, meg a távolabbi rokonság* 
Dehát az vesse rám az első követ, 
aki jobban össze tudja számlálni 
őket. . .

Mert nagyon sokan vannak. Es 
Diósgyőrött nem ritkák az ilyen ha
talmas kohász-dinasztiák. Ezek a 
családok alkotják a Lenin Kohászati 
Művek munkásgárdájának magvát. 
Egész életük összeforrott a gyárral. 
Alighanem ott voltak már a születé
sénél, ott voltak, amikor Kossuth 
fegyvert rendelt a diósgyőriektől, ott 
voltak 1919-ben, amikor a diadalmas 
proletárforradalom megszüntette a 
kizsákmányolást, ott voltak a harcoló 
vörösegységékben. amikor védelmez
ni kellett a munkáshatalmat, a ha
zát, ott voltak minden kudarcnál, 
minden győzelemnél. Itt élnek a 
dombok aljában, olvasztják a vasat, 
főzik az acélt, nyújtják a henger
sorokon az izzó bugákat. Rájuk min
dig számítani lehet.

Sok ilyen család él itt. A Var
gák, a Kissek, a Nagyok, a Tóthok, 
x Frigyikek, a, Prunyiak, a Széke
lyek, a Tircsek, no meg a többiek. 
\agyapa és unoka, fiú és leány — 
nínd a gyárban. Sokszor megkülön
böztetni is nehéz őket. Mert gondol
juk csak el, itt van például a hosz- 
zú diósgyőri János utca. Ez az ut- 
a a Vargák, a Székelyek és a 
fóthok utcája. Jóformán kizárólagos 
ulajdonuk. A Vargák közül például 
sak Imréből négy lakik ebben az 
teában. Es persze, nemcsak a Var- 
ák rokonok egymásközt, hanem az 
rokonaik, mondjuk a Frigyikek, 

zoké a Gácsiak, a Gácsiaké a Mis- 
kzkiak, meg fordítva , , , Nem

könnyű tiszta képet kapni a rokoni
dolgokban.

A parlamentben például a követe 
kező történt. Mert ezt is el kell mon
dani: a Gácsiak bevonultak az or
szággyűlésbe is. Az egyik ülésszak 
szünetében Gácsi M iklósok (a nagy - 
olvasztó gyárrészlegvezeiőjének) a 
szeme rajtragadt egy {képviselőtársa 
arcán. Nagyon ismerős arc volt. 
Végül is odalépett hozzá, s megszólí
totta:

— Ejnye, de ismerős az elvtársi
Néhány pillanat múlva kiderült, 

hogy az „ismerős idegen“, Varga Lé- 
nárd, a Gyöngyösi Váltó, és Kitérő
gyár párttitkára — rokon. Ö maga 
nem Gácsi ugyan, de a diósgyőri 
Vargáik közül való és a felesége Gá- 
csi-lány, Miklós egyik unokatestvére. 
Egyébként, ha már itt tartunk, el kell 
mondani, hogy nemcsak a diósgyőri 
Gácsialk és a gyöngyösi Vargák roko
nok, hanem a Ikét gyár is szoros ro
konságban van egymással. Ha úgy 
tetszik: a Váltó- és Kitérőgyár kisfia 
a Lenin Kohászati Művöknek. Ugyan
is az új gyár egy részét Diósgyőrből 
telepítették ide, s jöttek a gépekkel 
együtt a diósgyőri szakmunkások, 
köztük Varga Lénárd is.

☆
/Elhatároztam, hogy megismer- 
■*-' kedem a család egyik kisebb 

„részlegével“. Mégpedig azzal, ame
lyikben megtalálom a három nemze
déket. Elkezdtem hát kutatni: ki a 
legidősebb Gácsi Diósgyőrött?

Kiderült, hogy erre nem is olyan 
könnyű választ kapni. Először Gácsi 
Ferit (a DISZ-bizottság titkárát) kér
deztem, mondaná meg az illető nevét. 
Rövid töprengés után Feri azt mond
ta, hogy egyedül nem tud dönteni, 
meg kellene tanácskozni a dolgot leg
alább még egy Gácsival. Miután a 
hirtelenjében összehívott konzilium 
részvevői végiglatolgatták az összes 
Pista, Lajos és Miklós bácsik életko
rát, azt javasolták, keressem meg ezt 
az idős Gácsi Istvánt, mert valószí
nűleg ő lesz a legidősebb.

így jutottam el a Szervezet utca 
65-ös számú házba.

azt senki nem tagadhatja, hogy a 
Lenin Kohászati Művek ügye a Gá
csiak számára a legezorosabban vett 
családi ügy.

Es micsoda veszekedések, viták, 
lennének ott! Hiszen, amikor idős 
Gácsi István összeül a gyerekekkel, 
akkor is annyit vitáznak, hogy csak 
győzzék egymást hallgatni. Ilyen
kor még a 60 éves Gácsi néni is be
leszól a dologba, hiszen ismeri ő is 
jól a gyárat, az elbeszélésekből, no 
meg még abból az időből, amikor ő 
hordta férjének az ómartinba az 
ebédet, vagy 40 esztendővel ezelőtt.

Talán először Miklósnak (a nagy- 
olvasztó gyárrészleg vezetőjének) 
meg Istvánnak esnének neki a töb
biek. (Ez az István nem azonos ez 
előbbi Pistával, mivel ő nem testvére 
Miklósnak, hanem Miklós dédapja és 
az ő nagyapja voltak testvérék.) 
Egyszóval: őket szidnák először, a 
nyersvas miatt. Pedig kiválóan dol
gozik a nagyolvasztómű, dehát ki lá
tott már olyan martinászt, aki ne ta
lálna kivetni valót a nyersvasban? 
De alighanem Samu bácsi, a marti
nász, sem sokáig moshatná Miklós 
meg Pista fejét, mert máris nekiug- 
ranának a hengerészek, Lajos a fi- 
nomhengerdéből, meg egyszerre két 
József is a durvából, s lenne ott ne
mulass, az acél, a bugák miatt. Per
sze azért ne higgye senki, hogy min
den átok a nagyolvasztóbeli Gácsiak- 
ra szállna vissza. Nem, nem. Jelenleg 
a kikészítéssel vannak a legnagyobb 
problémák Diósgyőrött. Elkészül a 
hengerelt áru, de a kikészítés lassan 
megy, s az országban sok gyár kés
ve kapja meg az anyagot. Mit kap
na ezért a családi karácsony est én
Gácsi István (ez már Miklós testvé
re). a durvahengerde kikész1***"”1’1' 
vezetője — egy- ***** 
szerre az összes 
Gácsialktól!

Hát bizony, szép 
kis karácsonyi 
családi összejöve
tel lenne ez. Es 
aligha lenne ha
szontalan . ,  i

☆
Ilyen emberek 

hát ezek a diós
győri Gácsiak.

Kívánjunk nekik még sok-sok boZ-í 
dog karácsonyt, sok-sok boldog új\ 
esztendőt, sikert, győzelmet.

Gál Pál

A legfiatalabb

mintegy kárpótolni akarta a vendé
get. — Rozi néném jól van? — tir 
dakolta Lajcsitől az anyját. — 
Szép-e m ár a hízótok? — hajolt oda 
a legényhez ünnepi kendőjén iga
zítva. Szája mosolygott, de a szemé
vel egyre az urát leste s úgy húzta 
maga alá a széket, hogy az embere 
ki ne essen a látóköréből.

De az csak szótlanul faragott to
vább.

A legnyugodtabbak az érdekeltek 
voltak. Juli — aki vagy öt percig 
szépítgette magát a tükör előtt, épp 
most szeleskedett ki az ajtón, de 
nagy pirulva rögtön vissza is futott, 
mert éppen a süteményes tányért fe
lejtette benn a fiókoson. Arányos, 
szép termetén új ruha feszült — 
kockás. Ügy is viselte, mind aki azt 
mondja: dolgoztam érte, hát van, tes
sék megnézni. S való igaz, a Boros 
Julit dolgos lánynak ismerték a cso
portban. Ennek még az apja se 
mondhatna ellent. De azért szótlanul, 
sőt szemrehányóan eltolja a lány 
süteményt kínáló kezét. De bánja is 
ezt Juli. Az ő dolguk rendben van 
a Lajossal — az anyjával már a sifon 
árát is kiszámolták. Nem eszik sü
teményt? Majd eszik a lakziba 
— rántja fel a vállát a leány. 
Bezzeg Lajos gyűri magába a finom 
dióslepényt. — Megeszek még vagy 
kettőt, aztán közelebb húzódok az 
öreghez — gondolja — de jó szeme 
van rá, hogy észrevegye Borosné 
izgalmát.

— No, hiszen így van ezzel min
den anya — gondolja megértőén s 
szeretettel néz Borosné még mindig 
fiatalos, széles arcába. — Hej, de 
nagy is most az ő szíve. Anyós, após, 
mindenki belefér, mióta van neki 
egy Julikája. Mert az ám a leány. 
Szép is, okos is, dolgos is — igaz 
nem gondolkodott még felőle —, de 
semmi hibáját nem találta. A két év 
-alatt, hogy az apja meghalt, Lajos

8 megszokta az önállóságot. Öreg any
ja mindenben hallgat rá. A honvéd
ségnél — nem is tagadja — sokra 
vitte, jó katona volt. A megélhetéstől 
meg nem fél. Katonaviselt, felnőtt 
ember ő már, biztos jó helyet adnak 
neki a tsz-ben. Igaz, a szója eljárt a 
minap az irodán, hogy: lehetne ő 
brigódvezető is. De miért is ne? Csak 
nem fog visszamenni a birgékhez? 
Fő, hogy a Juli megvan, az már az 
övé — járja  át bensejét a szerel- 
metes jó érzés. Magas termetén le
simítja a sötétkék ruhát, lesepri a 
morzsákat, s mellét kifeszítve, mo
solygósán hunyorítva közelít az asz
talhoz.

De még a száját sem nyithatja. 
Boros Imre utolsót gusztál a boton, 
óvatosan az asztalra fekteti, S most 
meg ő lép a kemencéhez pipára 
gyújtani. Lajos kivár, hogy majd 
visszajön az öreg. De Boros bácsi 
pipája tüzét élesztgetve megáll hát
tal a cifrára festett kemencének.
Szemével végigméri a konyhát,
számbaveszi felesége ráfüggeszkedő 
tekintetét is. Jólesően bólint.

— Új ruha, igaz-e? — bök Lajos 
felé, csak úgy mellékesen. Lajos 
hümmög valamit, hogy: igen, most 
vették.

— És mennyit kapott osztáskor az 
anyád? — teszi utána a kérdést az

öreg. Lajos rettenetesen megsértő
dik. Szép barna arca paprikapiros 
lesz. Az anyja tartja őt: ezt mondja 
Imre bácsi kérdése. De hiszen ő két 
esztendeig katonáskodott. Takaré
koskodva a szóval, feszengve vála
szolja: -

— ötezret péaPben.
— Hát igen. Á Miska gyerek jól 

beletanult a juhászmesterségbe. A 
legkeskenyebb úton is eltereli a nyá
jat. Legelnek is sokat. Nekem meg

ott vannak a bárányok* 
az elletések, a fertőtlení
tés, az eleség. . .  Csak 
győzzem — csap át a ma
ga körébe Imre bácsi* 
Nem is panaszkodáskép
pen, inkább rátartian. —• 
De volt is mit nyírni.

Lajos szinte felléleg
zett, hogy ilyenformán 
alakult a beszélgetés.

— Pénzeltünk is belőle 
szépen — lép előre Bo
ros. — Ha nincs a gyap
jú ára, az anyád is csak 
3800 körül kapott volna 
— szúr oda megint La
josnak. Majd futtában 
ismét körülnéz a  kony
hán: az asszony a  szőt
tes szélét tépkedi, Juli 
Lajost lesi, az meg a 
süteményes tányért me
rően, pedig nincs most 

elletnék je. — Ezerkétszáz forint —• 
folytatja az öreg a számadást —< 
az éppen a ruha. meg — s 
Lajos lábára sandít — a cipőd 
ára. Mert az is új, ugye? Hát 
jó is, ha beruházkodik az ember* 
Jövőre úgyse lesz ilyen nagy osztás 
— vágja oda az öreg. Juli a bútorra 
gondol, amit kettőjük előlegéből 
akartak megvenni, s felkapja a fe

jét. De hitetlenkedve néz Borosra 
az asszony is. meg Lajos is.

— Nem hát — kapja el a pillan
tásokat Boros. — Mert ugye tetszett 
a sok jövedelem s gyorsan vett a 
csoport még egy nyájat. Győzze, aki 
tudja. Majd a Boros, meg a fia* 
Tudják is ezek, mi dolog van a jó
szággal. Az talán magától pénzel? 
Ember kell ahhoz, nem is akármi
lyen, ha pénzt akarnak. Lajos az 
öreget hallgatva, Tera nénitől vár 
segítséget. De Tera néni nem szól 
semmit. S Lajos magára maradva 
még elég hetykén hessegeti szét aggo
dalmas gondolatait. Csak beszéljen 
az öreg, nekem nem kellenek a bir
séi. Jó oda más is. Inkább mint bri
gádvezetőt látja magát, s a lányok 
között Julit a kukoricában hajladoz
ni.

— Még hogy a Sánta Balogh fiát 
vegyük a juhokhoz — füstölög to
vább az öreg. Meg is mondtam az el
nöknek: ne ajánlgass nekem ilyen 
kazaltámogatót. Inkább arra volna 
gondjuk, hogy aki jó juhász, az ne 
fusson más munka után. Mert ugye 
itt van a Lajos is — fordul az asz- 
szonyhoz Boros, mintha a legény 
benn se volna a konyhában. — Ember 
lett, de most meg talán szégyelli is 
a régi mesterségét. Pedig az apja 
nem azért oktatta. Tera asszony 
megadőan hallgat. Cinkosnak érzi 
magát, hogy csak úgy egyszerűen 
pártját fogta a fiataloknak. És lám..* 
Mi több, már Juli se tudja, hánya
dán legyen a Lajosával, megszokta a 
gondolatot, • hogy Lajos a férfi a 
„háznál“, hát miért nem mond már 
valamit az apjának.

A jó ég tudja, mit akar ez a La
jos. Éppoly sötét a pillantása, mint 
a nyári bálon, mikor Julit táncba 
vitte az Ács Pista. De szép is ilyen
kor — nézi lopva a lány. — Szólj már 
az istenért — kérleli magában. — 
De Lajos csak áll, akár a cövek, egy 
arcizma se rándul, úgy mered maga 
elé. Mindenáron meg akar sértőd
ni. ö  két év alatt szakaszvezető lett, 
többet olvas, mint az egész csoport 
együtt, s őt oktatja az öreg Boros! 
De csak nem sikerül az a sértődés. 
Nem és nem. Juli kipirult arcát ku
tatja, juhászkodásban eltelt gyerek
éveit idézi s végül elmosolyodva lép 
az asztalhoz.

— Ugyan, Imre bátyám, faragjon
m ár a Miskának egy másik botot _
szól rekedten az öregnek, s lassan 
a cifravégű juhászbot felé nyúl, kéz
be veszi, lekoppantja a földre,' jó-e 
erős-e.

Boros zavartan köhécselve közelít 
az asztalhoz, szemével in: csak a 
lánynak, hogy terítsen valamit, de 
már a kancsóból töltöget a poharak
ba, mire megszólal:

— Hát aztán mikor is lenne az a 
lagzi?

Salamon Magda

A legtüzesebb


