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Arcok 
és falak 

A civilizáció 
hatása 

Ügy tűnik, a falak halhatat-
lanok. Változik körülöttük, 
közöttük az ember, s ők 

Csak állnak rendületlenül, évti-
zedek óta. 

Öreg gyár a szegedi kenderfo-
nó. Hamarosan belekerül a pe-
csétjébe, a reklámprospektusokba 
a százesztendős jelző. Büszke 
szám — 1977-ben telik ki, lesz 
nagy ünnepség akkor is, vissza-
emlékezés, múltak és arcok idé-
zése. 

De ki tudja mindazt vissza-
idézni. mi zajlott ezek között a 
Vén-vén falak között? Igazán 
Vsak az, aki maga is átélte a 
xnúlt egy darabját. KI tudja 
rnéltó mértékkel megmérni a fej-
lődési. a legkeservesebb kétkezi 
munkáktól a mai modern gépek-
kel könnyített, ezerképpen meg-
újított termelésig? Csak. aki ma-
ga is együtt nőtt a gyárral, aki 
a József Attila énekelte „elva-
dult drága jószágot" maga is ke-
fcesítette, bizonyítva, hogy való-
ban csak ahhoz húz a gép, aki 
maga adott enni neki. 

Bizonyára mér nem sokan 
munkálkodnak a KSZV-nek eb-
ben a gyárában ilyen emberek. 
A halál is el-elszólított néhányat 
a régi gárdából, mások nyugdí-
jasként éldegélnek, be-benézve a 
fiatalokra, vagy betegségekkel 
bajmolódva várják otthon a láto-
gatók hozta gyári híreket. 

Sallai Sándornak még van jó 
pár éve a nyugdíjazásig, de azt 
is kevesen néznék ki belőle, hogy 
1919-ben szülelett. Korához ké-
pest sima arc, élénk tekintet; 
temperamentumos mozgás jel-
lemzi. 

— 1936 májusában zBinórzó 
gyerekként kezdtem a kender-
ipari munkát — emlékezik. — 
Nem Itt, hanem az egykori kötél-
üzemben, amely a mai Tolbuhln 
sugárúton volt. Sodortuk a zsi-
nórt a rendelők kívánsága sze-
rint. csináltam én is, de nem 
sokáig volt rám szükség. Decem-
berbe;1 leállt a kötélgyártás. 
„Rendeléshiány." Munkásgyerek 
voltam, még egy pár tyúkot se 
tudtam dugni a művezetőnek, 
mint egyik-másik parasztszárma-
zék társam, hát szélnek eresztet-
tek. Könnyen ment ez annak 
idején. 

1937-ben mégis visszafogadták. 
Akkor kerüli a vlzesfonodába. 

— Ez volt az? — kérdezem, 
belépve a csöndesnek tűnő új 
üzemreszbe, melyet közönségesen 
csak Covemának hívnak a mai 
kenderfonósok. 

Bólint. Ez volt, ami a falakat 
illeti. S persze nem Ilyen volt, 
hanem egészen más. A tető is fa 
volt, most vasszerkezet feszül fö-
lénk. acélszürkére festve tartja a 
hullámpalát. Itt volt a szárító 
Itt kétoldalt voltak a gépek — 
magyarázza. — A felszabadulás 
előtt mindössze 14 volt. 

A vizesfonó 37 májusában lát-
ta először Sallali Sándort. A fil-

met visszapergetjük. „Felvesszük 
zsinórkötő gyereknek — mond-
ta a szakmány vezetője —, ha 
két mostani zsinórkötőnk mun-
káját elvégzed. Egy hét próbaidő. 
Ha nem megy, elbocsátunk." 

Maga a két érintett is biztatta 
azonban: igyekezz, koma, mert 
ha beállsz, minekünk az 21) fillért 
jelent, előléphetünk a kisegítőre. 
Tóni — mert a barátok mindig 
is így nevezték Sallai Sándort — 
igyekezett. Megcsinálta. Volt 
benne fiatalos erő — tornúszpá-
lyafutása kezdődött akkoriban. 
Pedig nehéz munka volt. Ret-
tentően piszkos. 

És akkor, 1937-ben s aztán, a 
háború végéig szinte semmi sem 
változott az üzemben. Penészes 
falak, omladozó vakolat — erre s 
a munkás egészségének védelmé-
re senki se akart költeni a rész-
vénytársaság urai közül. Néha 
eltűnődik Sallai Sándor: olyan 
hihetetlennek tűnik, valóban, 
ezek közt a falak közt történt 
minden ? 

— Itt valahol álltak a „fürdő-
szobáink" — magyarázza. — Ele-
mi tisztálkodási lehetőségünk 
nem volt! A ruhánkat — saját 
ruhában dolgoztunk — nem tud-
tuk hova lerakni. Munka után a 
víztartó hordókban fürödtünk 
anyaszült meztelen. Mind. Egyik-
ben a nők, másikban a férfiak. 

Háború, hadifogság. 1048 kará-
csonyán került haza, volt segéd-
munkás, dolgozott a MEO-n, s a 
technikum elvégzése után újra 
visszakerült a vlzesfonodába. De 
már művezetőnek. Utóbb főmű-
vezetőként munkálkodott itt, az 
emlékőrző falak közt. 

Aztán — megszűnt a vizesfo-
noda. Most a jelent nézhetjük: 
műanyagüzem van Itt. Olasz, 
osztrák gépek — inkább gépcso-
dák. Fut le a tartály torkán a 
granulátum (a műanyag szemcse), 
és lesz belőle fólia. Kések hasít-
ják, szálazzák a finom anyagot. 
Amott meg sodorja a gép. A 
műanyag egy részét Újszegeden 
dolgozzák föl, a többit — zsine-
get, kötelet — innen adják el, a 
gyárból, 

A műanyagtermelés évről évre 
növekszik. Sallai bácsi mutatja a 
leendő munkaterület is: erre fog 
terjeszkedni az üzem. A csarnok 
szintén a vizesfonóhoz tartozott 
valamikor. 

A fonodán megyünk keresztül. 
Porosnak érzem a levegőt. Kísé-
rőm elmondja, hogy a mai ahhoz 
a régi porhoz képest kismiska. 
Centiméteres vastagságú por ra-
kódott akkor a munkások, mun-
kásnők vállára. Most, amit csalt 
el lehet érni a modern techniká-
val, megcsinálják, Egy perc alátl 
átlag háromszor cserélődik a le' 
vegő a kondicionáló berendezés 
segítségével a porosabb munka-
helyeken. De a lényege minden 
változásnak az, hogy tulajdonos 
lett a munkásból — mondja. 

Véleménymondás? az nem volt 
folytatja —, aki csak egy nem 
tetsző szót is szólt, egyből kívül 
találta magát. A legcsekélyebb 
selejtért, például, ha egy facsé-
vét eltört valaki, egy pengő volt 
a büntetés, A táppénz ismeretlen 
fogalom volt. ezért aztán sérül-
ten is, lázasan is csak dolgozott 
az ember, mert ha lebetegszünk, 
s beállítanak-tanítanak valakit a 
helyére, ki tudja, visszaveszik-e? 

Sándor bácsi igazán átérezte, 
mit adott a felszabadulás a fonó-
gyári munkásnak. Mint a szoci-
áldemokrata part tornászegyesü-
letének a tagja, ismerkedett 6 
már előtte is a „felforgató esz-
mékkel". A Hétvezér utcai mun-
kásotthonban volt a klubjuk. Ott 
voltak politikai gyűlések is. „Ott 
éltünk" — mondja egyszerűen. A 
jövőnek éltek. 

Sallai Sándor háromszor kapta 
meg a Kiváló dolgozó kitüntetést, 
de a Könnyűipar Kiváló Dolgo-
zója címmel is elismerték tevé-
kenységét. Családjának érzi a 
kollektívát. Két bátyja Is sokáig 
itt dolgozott. Ó, az MTE (Munkás 
Testedző Egyesület) egykori tor-
násza utóbb edzőként is szép si-
kereket ért el. Képet mutat, ele-
ven szemű, vidám lányok koszo-
rújában fiatalabb magút — ek-
kor nyert országos bajnokságot 
a textilesek versenyén a lánycsa-
pata. 

És most? Alapszervezeti párt-
titkár. Polgárivédelmi törzspa-
rancsnok és biztonsági megbízott. 
A tettek embere ma is. Jól érzi 
magát u gyárban, amelynek cson-
tozata lényegében ugyanaz ma-
radt a felszabadulás után ls, de 
minden egyéb megváltozott ben-
ne. Nehéz számba venni a gazda-
godást. 

Egy képet mutat megint: a 
szakszervezet üdültetési felelőse-
ként, boldog gyerekek gyűrűjé-
ben. Ez ls adalék a gazdagodás-
hoz. S minden szociális vívmány 
és létesítmény — amely valaha 
az álmok világába tartozott. 

A kenderfonó nemsokára száz-
éves lesz. Néhány adat a cente-
náriumi krónikához: 1949-ben 
1100 dolgozója volt, s 3600 ton-
na végterméket (fonalat, kötelet, 
zsineget) állítottak elő. 

1973-ban csak ötvennel volt 
nagyobb a gyári létszám. De a 
termelés 8 ezer 420 tonna volt 
már. Ennek tíz százaléka a mű-
anyagüzemrészböl. Az egész vál-
lalat, a KSZV ebben az esztendő-
ben 1,6 milliárd forintnyi értéket 
termelt meg. 

1963—64-ben. a nagy rekonst-
rukció során 70 millió forint ér-
tékű gép állt be a réglek helyére. 
A fonó és nyújtó géppark 70 szá-
zalékát cserélték ki. S azóta is 
újabb és újabb értékes import-
gépeket fognak munkára: fólia-
húzó, -hasító, tűnemezelő. A kár-
toló öreg masinái is leváltásra 
vannak ítélve. 

Szép munkásmozgalmi hagyo-
mányairól híres a kenderfonó 
De híres arról ls, hogy 17-szei 
nyerte el az élüzem címet. Leg-
utóbb háromszor egymás után: 
1971-ben, 72-ben és 73-ban. 

SIMÁI MIHÁLY 

Az „élő környezet" védelmé-
nek kérdését az emberi 
civilizáció rohamos fejlő-

dése vetette fel. Az élő szervezet 
és környezet kölcsönhatásának 
vizsgálata, az ezzel kapcsolatos 
biológiai kutatás, az utóbbi évek-
ben tágabb teret kapott. A nö-
vénynemesítés gyors fejlődése jó-
részt a tudományos fejlődésnek 
köszönhető, s nem kétséges, hogy 
eredményeinek a nagy termőké-
pességű intenzív fajtáknak fel-
használása nélkül a mezőgazda-
ság termelése nem volna elegen-
dő a szaporodó emberiség ellátá-
sára. 

Ugyanakkor a növénynemesí-
tés, de ugyanígy az állattenyész-
tés és a civilizáció előretörése vé-
szes gyorsasággal ritkítja a ter-
mészetes és termesztett növényi 
és állati populációk változatossá-
gát. A nagy teljesítőképességű 
tajték kiszorítják a primitív, fél-
vad és vadon tenyésző fajok és 
ökotípusok egész sorát. Azok az-
után elpusztulnak, s ezzel roha-
mosan szegényedik a növényi, ál-
lati változatosság. Viszont a nö-
vénynemesítés fejlődése nem kép-
zelhető el a kultúrnövények régi, 
helyi és primitív fajtáinak, vala-
mint a természetes flóra egyes 
értékes fajainak fenntartása és 
leihasználása nélkül. 

A búza egyik fontos géncent-
ruma az Iráni-fennsík és Anató-
lia, ahol primitív termesztésben 
még az ötvenes évek végén is 
számos búzafaj ökotípusai, helyi 
populációi voltak találhatók. Eb-
ben az időben a FAO által támo-
gatott expedíciókkal több száz 
búzafajtát gyűjtöttek össze ezen 

a területen. 1989/70-ben ugyanitt 
már csak újabb, főleg mexikói 
származású, nemesített búzafaj-
tát találtak. Ezzel ez az értékes 
tájfajta kipusztult. 

Másik hasonló eset a hibridku-
koricával történt, amely a negy-
venes és ötvenes években Észak-
Amerikában diadalra jutott. 
Gyors növekedése, magas ter-
méshozama volt, azonban káros 
következménye, hogy az észak-
amerikai kukorica tájfajták jó-
formán teljesen kipusztulnak. A 
genetikus pusztulás (génerózió) 
káros és a genotípus bank hasz-
nos következményeire klasszikus 
példa még a Fort Collins-1 (USA) 
Mezőgazdasági Kísérleti Állomás 
által leírt paradicsomügy. Né-
hány kiváló paradicsomfajtát ví-
rustámadás veszélyeztette, s ki-
számították, hogy néhány év múl-
va a termés országosan a felére 
csökken. A Fort Collins-l gén-
oank paradicaomgyüjteményében 
laláltak egy primitív kínai fajtát, 
mely vírusellenálló volt. Gyors 
visszakeresztezéssel egy év alatt 
több generációt felneveltek, a ví-

rus rezisztenciát a jó fajtákban 
rögzítették. 

Több magyar példára ls utal-
hatunk, mint a régi magyar bú-
za, kukorica, lucerna stb. tájfaj-
tákra, mely ma a magyar nemzeti 
növényi génbank legnagyobb ér-
tékel. 

Felismerve e kérdés sürgető 
voltát, elsősorban a Szovjetunió-
ban kezdődött el kultúrnövény-
gyűjteményeket fenntartó állo-
mások szervezése a húszas és a 
harmincas években. E munka Va-
vllov szovjet növénygenetikus ne-
véhez fűződik. Általa vezetett 
expedíciókkal számos kultúrnö-
vény származási helyét megkeres-" 
ték, az ún. géncentrumokat. Va-
vilov nevéhez fűződik a világ 
számos országában a génbunkin-
lézetek megalakulása. Egy másik 
kutató, az angol botanikus Erna 
Bernett felhívása ls szinte segély-
kiáltás volt, melynek kapcsán 
összegyűjtöttek számos élő, sza-
porodóképes állapotban levő faj-
tákat. Ennek kapcsán természe-
tes rezervátumokat hoztak létre, 
rhelyek célja a történelmileg ki-
alakult botanikai ritkaságok, par-
kok, arborétumok megőrzése. 
Ilyen hazánkban a bátorligeti 
jégkorszakbeli növények gyűjte-
ménye. Ezek a természetvédelmi 
területek nemzeti park Jelleggel 
vannak felruházva, erre alkalma-
sak ls. Rendeltetésük, hogy a 
természetes flóra, fauna, továbbá 
a régi gazdasági növények és ál-
latok fenntartásával foglalkozza-
nak. Az első ilyen nagyszabású 
kezdeményezés a Hortobágyi 
Nemzeti Park, s reméljük, hogy 
hazánkban még több hasonló is 
létesül. 

A nemzetközi együttműködés a 
génbankok tárolási és vizsgálati 
módszereire vonatkozóan tulaj-
donképpen csak most van kiala-
kulóban. Létrejöttük majd lehe-
tőséget ad a génbankok azonos 
kód alapján történő nemzetközt 
cseréjére. 

A FAO támogatásával tíz na-
gyobb nemzetközi intézet épül 
fel. A tíz nemzetközi génbank a 
Vavilov-féle géncentrumok terü-
letén működik, melynek feladala 
egyrészt a növényanyagok (gén-
bankok) nemzetközi gyűjtése, s 
azok rendelkezésre bocsátása. 
Minden génbank elsősorban « 
saját hazai növénygyűjteményét 
továbbítja. Nagy érdeklődés mu-
tatkozik az öröklési anyagok meg-
óvása iránt is, mely a növényne-
mesítés messzi jövő sikereinek 
legbiztosabb záloga lesz. A gén-
bankok rendszere és megőrzése 
hozzájárul a természetvédelem, 
az élő környezet háborítatlan 
fenntartásához. 

V. A. 


