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A tarjáni tízemeletes 622-esben egy ajtón se ko-
pogtattunk hiába, minden lakásból hangok, gye-
rekzslva), tologatás, kopácsoláa zaja hallatszott 

kl a lépcsőházba. Üj ez a ház, újak benne a lakók, a bú-
torcK. ós új életet kezdhetnek itt mindazok, akik al-
bérletből. nedves lakásbői érkeztek ide. Tfz emelet 
magasságig jobbról is, balról is minden lakásban ala-
kul a családi otthon, helyet kap a régi, megszokott da-
rab Is, a hajas baba és a varrógép, ö t családot keres-
tünk fel. hogy megnézzUk, mivel foglalkoznak új éle-
tük első napjaiban a ház lakói. Sebők Péterék kony-
hájában a családfő etette a kls Noémit. Két emelet-
tel lejjebb, Máté Lajoséknál a nagyapa varázsolt fényt 
gz új csillárbői. miközben a fiatalok hordták föl a bú-
tort. Fehér Istvánná sok könyvének keresett helyet a 
polcon, Zsuzsika lánya segítségével. Berta Andrásuk 
még a bútor összeszerelésével vesződtek, a két jó ked-
vű nagylánnval. Edittel és Évával. Mlsszlag Józsefék-
nál a virágok kaotsk elóször helyet. Erika és Ági is 
segít rtt anyukának. A kíváncsi riporter, aki mindezt 
a sok fáradságot és örömet feljegyezte és lefényké-
pezte: 

S O M O G Y I K A I O U M 

Megalakulás 

—t Tudja-e, hogy én miért lép-
tem a porondra? 

— ? 

— Mert utáltam a váltótársa-
mat. 

Egy félig kész épületben be-
szélgetünk Fóris Mihály panel-
szerelővel, hajdan volt kőműves-
sel. Hüvelyk és mutatóujja he-
gyével fogja a cigarettáját úgy. 
hogy a tenyerével kls sátrat von 
a parázs fölé. A szabadban dol-
gozó emberek megszokása ez. 
Keményen a szemembe néz, 
vizsgálja az arcomat. Félre to-
lom a jegyze'füzetemat. rágyúj-
tok. Állom párbajra hivó tekin-
tetét. Várok. Muszáj folytatnia 
az elkezdett mondatot 

— Ha valaki tudta, hogyan 
dolgozik, és mit ért a szakmához, 
akkor az én voltam. Méris mit 
ad isten, hatvanegyben kllnák 
a faliújságra, hogy kik lettek 
szocialista brigádok. Igen. Köz-
tük olvasom a? én barátom ne-
vét ls. Bepörögtem, de nem szól-
tam egy árva szót sem. 

A kőművesek két műszakban 
dolgoztak. Fóris csoportjába há-
rom szakmunkás és négy segéd-
munkás volt beosztva. A cso-
portvezető éppen ügy végezte a 
munkát, mint akárki más. Nyolc 
százalék pótlékot kapott a be-
osztottak után. A váltótárséi 
ugyanilyen felállásban voltak. 
Fóris egv kiskunhalasi kőműves-
mesternél tanulta a szakmáját, és 
1949-ben szabadult A hozzá ver-
buvált szakmunkások közül ket-
tő alig egy esztendővel előbb ka-
pott bizonyítványt, míg egv öreg 
falusi mester állítólag nem is 
kőműves volt eredetileg, hanem 
ács és tetőfedő. A segédmunká-
sok kivótel nélkül sándorfalvi 
parasztemberek voltak, a téesz 
elöl i menekültek az £pftöinarba, 
földjüket az asszonyok vitték be 
a közösbe. A válts csoport össze-
tétele maidnem hasonlatos volt, 
áZtal az eltéréssel, hogy ott dol-
gozott a segédmunkások között 
egy elvált asszonv. aki a váltó-
brigád minden férfi tagiával sze-
re'k»"«tt. Mindenki tudta, hogy 
melvik naoon kerül sorra. Ezt a 
férfiak egy ldö után úgv fogták 
föl. mint valami Járandóságot 
VI*a közöttük soha nem volt az 
asszony miatt, sőt még csak nem 
ls fecsegtek erről a doloer'l ak-
kor s-m. ha tivornyáztak a 
kocsmában. 

— A lényeg persze nem ez — 
folytatta Fóris — hanem a mun-
ka Tudták azt « válM-t vez-rt"! 
Is, hogy ml sokkal Jobban dol-
gozunk. mint a váltótársak, a 
teljesítményünk Is nagyobb volt 
az övékénél A bomba akkor 
robbant közöttünk, amikor áp-
rilis negyedike előtt jutalmakat 
osztottak, s a váltó csooort min. 
den tagia száz forintot Vanott. 
A7 Indoklás- szo-lalista brigád 
címet nvertek. A' Unnensét 
után s*-rözge**ünk, de fanyar vo*t 
mindenki po'ája. A hnrmadflt 

a falus' á-si»v*«t-" nő-
koppantott a nultra és rámtá-
madt. hogy Mtslkém. ezt elszór-
tad. Utána a többlek ls. mint a 
darazsak elkezdték csipkedni, 

hogy a Bélának, annak van esze, 
a váltótársamat hívták Így. a ve-
zetéknevét nem akarom monda-
ni. Kértem egy kört a csapostól, 
s kiöntöttem a mérgemet én is. 
Akarjátok-e, hogy megmutassuk? 
Mind bólogatott, s hajtogatták, 
hogy ezt * —z«*veri* nehéz lenne 
elviselni. Másnap bejelentettük a 
szakszeiv hogy indulunk 
s versenyben. 

Ennek lassan tizenöt éve. Az-
óta a k"művesevb"l panels-ere. 
lők lettek. Fóris ötször nyerte el 
a vállalat kiváló dolgoz ja cí-
met. kétszer az építőipar kivá-
lója lett. Az egyik fiatal szak-
munkás önálló brigádot alaoí. 
tott, a sándorfalviak közül kettő 
nyugdíjba ment. egyikük szak-
munkásbizonvítványhoz jütott. 
Az ácsmesterből is pane'szerelő 
vált. hatvanhárom éves. de nem 
akar nyugalomba vonulni. A v l l . 
t'társakkal szent a béke, az el-
vált asszony férjhez ment Du-
nántúlra. 

Virtus 
A verseny íze nem mai keletű 

az emberekben. Amióta élünk és 
dolgozunk, mindig is arra t re-
kedtünk, hogy valamivel többet, 
jobbat alkossunk. Egy szövőnő 
mondta, hogy a gép»nem minden, 
bármennyire automatikus. az em-
beren múlik, milyen és mennyi a 
végtermák. S persze a versen-
gés, a virtus. Aratáskor énekel-
te a férfi: „Vagyok olyan legény 
mint te, vágok olyan rendet, mint 
t e . , . "Eszembe jut erről Vad 
János Allami-djas olajbóny sz 
magyarázata. Felettese, Dobai 
Péter mérnök mondta: 

— Oipzágos rekordot álltattak 
fel, egyetlen nan alatt 783 mé-
tert fúrtak a föld mélyébe Fan-
tasztikus eredmény. A Jelenlegi 
technika és az ember sza Isme-
rete mellett szinte a teljesítő-
képesség határa. 

— Miért csinálták? — kérdez-
tem* Vad Jánost 

— Mondhatnám azt is. hogv 
virtusból. Kipróbáltuk, hogv mi-
re vagyunk kénesek. Sikerült 
magyar rekordot elérni. Ennyit 
még nem fúrtak tizenkettő-cgy-
negyedes vésővel. 

Alighanem más Indokokat Is 
elmondhatott volna. Szebbeket, 
jobb hangzásűakat. De minek 
játsszunk a szavakkal? Gra'u'ál. 
tam neki. elhárította az elisme-
rést. Csendesen azt mondta, hogv 
a fúrótoronv egy embernek nem 
engedelmeskedik. Egy ember nem 
csinálhat rekordot a mélyfúrás-
nál. Mindenki sző nélkül végez-
te a v k-r a munkálát. úg" ..ke-
tyegett" a torony, mint a Doxa-
óra. De az is Igaz. hogy azon r. 
napon olyanok voltak mint a 
megszállottak. Ügy nem lehet 
csak ecy alkalommal dolgozni. 
A brigád persze büszke, övá'-é n 
rekord. Teevük félre azt a na-
pot Vad Jár-oi brigádja, s ő m a . 
ga ls. Immár huszonnyolc é"e 
vallatja a föld mélyének titkát. 

Emberség 
A konzervgyári Vosztok brigád 

1962-ben alakult. Az ' első évben 
még nem sikerült komolyabb 

eredményt elérniük. Később min. 
den esztendőben célhoz értek, 
ma a vállalat - kiváló bri'ádla 
kitüntetés birtokosai. Az alapító 
tagok közül négyen — Széli Im~ 
réné brigádvezető. Longa J ' -
zse'né. Szőke BélánZ B4 'ési 
Lajosné — Állami dijat kaptak. 
A kedves mosolyú Szélf Imré-
né, a munkáról azt mind Ja, 
ntnes semmiféle fortélyuk, csak 
valamivel gyorsabban, begyakor-
lottabban. és ügyesebben dolgoz-
nak, mint a megszokott átlag. 

— Mindig is dolgozni kellett 
— mondja — én már klrtányka 
korom óta dolgoz-m Kilencen 
voltunk testvérek, kellett a kere-
set. 

A társait dicséri, önmagáról 
alig-alig beszél. 

— A mi brigádunk tagjai olvn-
no'.c, hogv oda mennek a kezdők-
höz és megmutatják. így kell 
fogni, vagy úgv könnyebben 
megy. Nem önzők. Amikor én 
bekerültem a gyárba, megkérdez-
tem egy régebbit, azt válaszolta, 
csináliad, majd megtanulod ma-
gadtól is. Közöttünk ilyesmi nin-
csen. 

Vita közben hallottam: csak a 
kiemelkedő produktum ad él-
ményt. sikerárzetet. A minden-
napi egvforma munka elfásitja a 
lelket és a testet. Ez nem i "az. 
Valamelyik nap a te'evízi^ban 
nyilatkozott a Kiszakadás című 
ül magyar film f*szereplője, aki 
egv vasas brigádban dolgozik. 
Szinte megszólalásig azonos mun_ 
kadarabokat készítenek, de sző-
m*ra mégsem egyformák az al-
katrészei és a munka s^m az. 
Hadd frlam mos* le e"v újszege-
di szöv"nőnek. Kiss Lajosnénak 
szép vallomását a munkáról, a 
munka öröméről. 

É'etérzés 
— Kisiskolás koromban ruhát 

varrtam a babámnak. Amikor 
ráadtam, úgy éreztem, hogv az 
a kaucsuk boba hálás nekem. E 
Jó érzés hatására elhatároztam, 
hogv mire édesanvám hazalön a 
gyárból, elkészítem az eVdet. 
Édesanyám boldog volt a figyel-
mességemért és megdicsért. A7t 
az érzés*, amelvet akkor éltem 
át életemben először, ma Is ma-
gamban hordom. Az első hasznos 
munka örömét gyakran érzem 
ma IS; 

— Jó érzés dolgozni. De ho-
gvan ls megver ázzam? Ezt ne-
héz szavakba önteni. Én pony-
vát szövök, tudom. ho"v ezek a 
szövetek ellutnnk a világ min-
den tájára. Sokféle ember hasz-
nálja valamire. Ez ls jó érz's. 
Nemrégiben automata géneket 
szereltek fel az üzemben, most 
könnyebb a munka 

— Az ember életét végigkíséri 
a munka. Ha megdicsérnek még 
szívesebben, még Jobban dolgo-
zom. Többsz'r kaptam kitünte-
tést. ez valahogyan serkent. Az 
átlag-m mindig felül volt a 110 
s~á -alélton, s a keresetem ls 
magas. Nem dlcsekvésből mon-
dom, de a fizetési ccdula egy ki-
csit Jellemrajz ls. Aki jól keres, 
az általában Jól ls dolgozik, és 
sokat. Aki pedig sokat dolgzlk, 
az szeret ls dolgozni, annak a 
munka éltető eleme De azért ls 
R-e*c'en a munkámé*. m°rt ez°n 
keresztül, a munka által szeret-
nek engem is a társaim és a ve-
zetőim. A gyár ls azt becsüli aki 
n gyárat becsüli. Azt vallom, 
hogv a munkahelyen nem csupán 
ott kell lennie az embernek ha-
nem szívvel és szeretettel tenni 
feladatainkat. A mi br!»ádunk 
erre formálja a környezetét. 

GAZDAGH ISTVÁN 

Ujjban, 
fejben, 
szívben. 
Hirtelen sötét támadt a 

teremben. A zongoristát 
nem zavarta, végigját-

szotta a művet, csak az utol-
só akkordoknál ragyoglak fJ1 
a lámpák — frenetikus siker 
volt. Ismerek egy zongora-
művészt, akinek ez a bravúr 
ismeretlen, sohasem látía a 
kottát, sohasem a hangszert, 
akitől elvárja a publikum azt, 
amiért bárki mást önfeledten 
ünnepel. 

Tizenhat éve találkoz'unk 
utoljára. Siheder zenészhall-
gató koromban jártam át a 
konzervatóriummal szomszé-
dos lakására. Mozartot ját. 
szottam magn óra, onnan ta-
nulta. másk r Bachot zongi-
ráztam, verejtékesen bonyolult 
polifóniát, és hüledeztem a 
meglepetéstől, amikor utá-
nam játszotta. Most a Pá-
rizsi körúti másfél szobás ott-
honában fogadott. A lakás 
szűk hármójuknak is, roska. 

, dósig könvvek. minap a fali-
polcot is leszakították. 

(„Ez a mi családi ünne-
pünk. karácsonyunk, szil-
veszterünk, a könyv. Kislá-
nyommal, Évivel — azCti 
fölcseperedett. harmadéves 
medika — asztal mellé 
ülünk, feleségem olvas. Elő-
fordul. hogy hajnalig. A betű 
hozott össze bennünket. 
Egyetemista volt. délut'nőn-
ként eljött hozzám felolvas, 
nl. három hét múlva meges-
küdtünk.") 
Bán Sándort, a zeneakadé-

mia szegedi tagozatának do-
censét. szeotemberben Munka 
Érdemrenddel tüntették ki. 
hatvanadik szülét ;snaojjra. 
Azóta, hogy először láttam a 
konzi folyosóján, semmit sem 
változott. Arcáról rezzenéste-
len fegyelem, szavaiból meleg-
ség árad. Az élet kemény pró-
bára tette, a próbát kemé-
nyen kiállta. Alig kétesztendős 
korában érte a tragikus bal-
eset. 

(..Mióta eszmélek, von-
zódtam a zenéhez. Az első 
világháború kitörésekor 
pen csak megszülettem Hód. 
mezOvásirhelycn. Szenedre 
kötöztünk. Mesélik, virgne 
kisgyerek voltam. elkódo-
rogtam móravárosi lak 
stmkból. a szomszédban ép-
pen nagytakarítás, belenyúl. 
tam a mapólébe. Az erős 
lúgot eldörzsöltem a sze-
memben. éktelen kizbál'-s-
ra futott össze a háznép, 
bevittek a kórházba Már 
nem tudtak segíteni. Állító, 
lag néhány gyengébb ideg-
zetű ápolónő sirvafokadt.") 
Középiskoláit magánúton vé-

gezte. de az elemit a v -ko; 
intezetében, ahol korrrlyan 
foglalkoztak zenei kéozéss'l. 
Kilencéves korában ki-'érült, 
hihetetlen scerencs" a balsze-
rencsében. abszolút hal'ása 
van. Értől ugyan még n°m 
lesz művész valaki, ám hn 
tudja hasznosítani, s a zene 

a 

O • 

iránti ösztönös vonza'ma szí-
vós munkával pirosul, rend-
kívüli indítást ad a pályára. 

(„Gyorsan kifejlődött a 
harmónlaérzékzm, két esz-
tendő clatt elsajátítottam a 
klasszikus összhargzatlant. 
Ettől kezdve hozzászoktam, 
hogy elméleti alapon tanu-
lok, nem hangról-hanga, 
miként a kottaismeret dik-
tálná. Most. hogy Eva lá. 
nyom remekül zongorázik, 8 
játszik elő nekem. De ha 

. új darabot memorizálok, nő, 
ven'ékeim is segítenek, 
amíg az órákon bemutat-
ják. megtanulom én is") 
Dr. Bárányi János egyen-

gette útját vigyázó s'emck. 
kel. féltő szeretettel. Már ab. 
ban az időben, amikor a resti 
konzervat'rlum igazgatójaként 
fölkészítette az akadémiai 
vizsgára: 1938-ban iratkozha-
tott be. 1940-ben szerezte dio-
lomáját. dr. Kókai Rezső, Mol. 
nár Antal emlékezetes kurni-
sai után. Fakultatív népzenére 
Kodálvhoz járt. 

„(Az utazás olcsóbban jött 
ki az albérletnél. Reoqel hét 
előtt fölöttem a vonatra, fél 
tízkor kiszálltam a Nyugati-
ban. a villamos bevitt az 
akadémiára, utánam öt 
perccel érkezett Székely Ar-
nold Mozart-órát tartani. 
Délután vissza Szeg -dre, 
másnap kezdődött élőiről.") 
A második világháb-ri 

éveiben nem kínálták tál-án 
az állásokat, öt pengőért adott 
magánórákat. A létbizonyta-
lanságból ismét dr. Bárányi 
János ragadta ki, az újjászer-
vezett szegedi konzervatórium 
igazgatójaként. Hamarosan ki-
nevezték tanárnak. De addig-
ra nevét már ismerte a mű-
vészvilág- a rádió több kon-
certjét sugározta, és 1948-ban 
az I. országos Bartók zongo-
raversenyen eljutott a dön-
tőig. Huszonhét éve tanít a 
szegedi konzervatóriumban. 
Ujja'ban. felében. szívében 
lega'ább nyolc e«ész estét be-
töltő hangversenv nrogramja. 

(„A zeneoktatás lövőjét 
csak úgv tudom elképzel-
ni. ha f"l*b-es?ti a növn-
dékek fantáziáiét, ha a kö-
telező leck't átforrósitia a 
muzsika öröme. Bármely 
mürésre'hez. a zenéhez is, 
a társművészetek naav kö-
zössége, rokonsága felöl kö-
zeliire tárul föl a ha-mő-
nta; így iuf-tiam el ma. 
gam is oda. hogy valamely 
bonyolult Htmus megértésé-
hez ne-s-o-rtfákat fdz-ze'-c. A 
mai művészet problémáját 
abban Ittom. h-gy ra'in'V. 
módon leplez*: érzelem áll 
mögött-'. E~é't é'tetlen a 
fcöz''ns4n márne'ig az nem 
lehet c6l hogy a s'e-z'k 
egymásnak komponálja-
nak.") 
Bán Sándort régen hallot-

tuk já'szani. Vajon miért? 
NIKOLENYI ISTVÁN 

Munka 
és öröm 
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