
A Csepel Vas- és Fém m űvek sok száz szocialista b ri
gádja közül egy a Béke brigád. A Csőgyár Tolópad II. 
üzemrészében dolgoznak. Szocialista üzem ez négy b ri
gáddal. A Béke a legnehezebb helyen van: a tolópadon. 
A kem encében nem aludhat ki a tűz, bent 1200, kint 
50—60 fok meleg.

A Béke brigád 1959-ben alakult meg. Vezetőjük, K. 
Béla éppen abban az évben lett szakm unkás. A tizenhét 
em ber átlagos életkora 35—45 év. F iatalabb csak egy 
van közöttük.

— Az első évben elnyertük  a szocialista brigád címet 
— m ondja K. Béla. — 1969-ben az ezüst fokozatot kap
tuk meg, most az aranyért küzdünk. V állalásaink közt 
o tt van a szocialista módon művelődés is. Beletartozik, 
hogy félévenként szakm ai továbbképzésen veszünk részt. 
I tt m érnökök, művezetők ism ertetnek új fogásokat, 
frissen beállíto tt berendezések kezelését. Ilyen volt pél
dául, am ikor a körkem encénél átá lltunk  az o lajról a 
gáztüzelésre. — Ez a brigád közös szakm ai vállalása. Van 
egyéni is. Sz. Károly és K. László forrasztárok hegesztő 
tanfolyam ra járnak . Ha a hegesztő esetleg beteg, ők á ll
hatnak  a helyére. M agam is ezt a tanfolyam ot végzem. 
K ét hengerész szaktársunk a géplakatos szakm át tanulja . 
Sokan já rnak  tőlünk a m unkásakadém iára. Idén föld
rajzi előadások vannak, eddig hetet hallgattunk  meg: 
Moszkva, Leningrád, London, A m szterdam , Velence, P á
rizs, M ünchen. Akik nem  végezték el az általános isko
lát — ketten  vannak a brigádban —, azokat kötelezzük, 
hogy já rják  ki. De főleg az olvasásra ju t időnk, ahhoz 
nem kell elm enni hazulról.

Ezt m ondta a brigádvezető.
M egm utatta a brigádnaplót is. Abból az derü lt ki, hogy 

a m unkásakadém iát átlagosan hatan  látogatják. A 
könyvtárnak  17-ből 9 em ber a tagja. Terveztek közös 
színházlátogatást, film nézést is: színházba egyénileg
mennek, ritkán, csak operettet néznek; hogy moziba ki 
hányszor megy, és m it néz meg, k ideríthetetlen.

Mit ér m indez? A félévenkénti „szakmai továbbkép
zés” inkább term elési értekezlet, m unkavédelm i eliga
zítás stb. lehet, m indenkinek kötelező , ezt nem  tek in t
hetjük  vállalásnak.

A nnál dicséretesebb viszont a m ásodik szakm a  ta n u 
lása. A csőhúzás kom plex tevékenység, részben erős fi
zikum ot kíván, m ásrészt gépekkel dolgoznak, am i n a 
gyobb hozzáértést igényel. O lyan m űveleteket végeznek, 
am ihez nem  elég egyetlen szakm a ism erete. A második 
m esterség elsajátítása objektív term elési igény, am it ők 
öten m ár felism ertek. Reméljük, idővel a brigád többi 
tag ja is követi ezt a — nyugodtan így nevezhetjük — 
szocialista példát. Ez a vállalás hasznos egyénileg, hasz
nos a brigádnak, hasznos az egész üzemnek.

Ami az általános m űveltség gyarap ítását illeti: derék 
dolog, hogy elvégeztetik társa ikkal az általános iskolát. 
De mi lesz a többi tizenöttel? A nyolcadik osztály az 
iskolai végzettség felső határa?! A rra egyelőre még senki 
sem gondol, hogy esetleg technikum ba járjon. Lehet, 
hogy ez az igény is m egérik egyszer, ta lán  éppen a b ri
gádvezetőben. A m unkásakadém ia: hatan látogatják,
közel sem olyan sokan hát. Érdekes, de különösebb erő
feszítésre nem  késztető művelődési forma.

Végül az olvasás, „főleg a rra  ju t idő”. Mit olvasnak? 
A Tolópad Il.-nek  1600 kötetes m űhelykönyvtára van. A 
könyvtáros a brigád bérelszám olója, Tárnok  Zsigmond- 
né. Tizenkét éve csinálja, a 6 X 2  m éteres helyiségbe 
egyszerre két olvasó fér be. Válogatni, leülni, belela
pozni — csupán álom. T árnokné elm ondja, hogy az ol
vasók főleg Fejes Endrét, Jókait, Móriczot és ú tleíráso
kat olvasnak. Gyors tájékozódásom  viszont (a beira tko
zott kilenc brigádtag egyhónapi olvasmányai) írók és 
művek ilyen rangsorát m utatta :

1. Berkesi; Sellő a pecsétgyűrűn
2. Rejtő: M enni vagy m eghalni
3. Jókai: A kőszívű em ber fiai

Az aranyem ber
4. A gathe Cristie: Tíz kicsi néger
5. C handler Raym ond: Hosszú álom
6. Edw ard Valenta: Á rny az ablakban
7. G erm anus Gyula: K elet fényei felé
8. Szuhai István: Piga, Piga

Pozitívum, hogy kilencen — ha akárm it is — olvas
nak. De ez csak az első lépcső. E rre a lis tá ra  nehéz lenne 
a „szocialista brigád szocialista  érdeklődése” jelzőt rá ra 
gasztani. Pedig tő lük ilyet várnánk. A lista  végén két 
ism eretterjesztő könyv: útleírások. Valószínűleg azért ol
vassák, am iért B erkesit: kalandért, izgalom ért — de 
m ást is kapnak. G erm andus Gyula az arab  élet tudósa, 
könyvei olvasmányosak, de mély ism ereteket adnak, 
szem léletet form álnak. A z ú tikönyvek iránti érdeklődés- , 
hez kapcsolódhatna a könyvtáros ajánló-nevelő m unká 
ja. És gondolni kell a ma még nem  olvasókra is ! . . .

A film, a mozi? O tt is a kaland, az izgalom kell. Két 
film  cím ére em lékeznek: A  halál ö tven órája, A z  alvilág  
professzora. Nem az a baj, hogy elm aradnak  a közös 
mozi- és színházlátogatások, hanem  az, hogy egyénileg 
se mennek, vagy ha igen, csak ezt igénylik.

A vállalásokat nem  a tagok szükségleteihez  mérik, h a 
nem  gépies, sablonos, évről évre ismétlődő  pontok ezek, 
am ikből a tartalom, a konkrétság, a  világnézeti irányu lt
ság hiányzik. „Közös m ozilátogatások”: hányán, mikor, 
mit, m iért néznek meg? . . .  „Legyen m indenki a kö n y v
tár tagja”: először is nem tagja - m indenki, másodszor: 
mit, m iért és m ennyit olvasson, kivel beszélgessen, v ita t
kozzon róla ? ! . . .

A gyárnak van központi szakszervezeti könyvtára, a 
Csőgyár szakszervezeti bizottságában jó  néhány k u ltu 
rális (oktatási, ism eretterjesztési stb.) felelős, nem mesz- 
sze a Csepeli M unkásotthon: miben jelentkezik hatásuk 
a Béke brigádnál? A form alitást, a sablont, a gépiessé
get tő lük  kell szám onkérni, nem pedig a m unkásoktól

Nem  a brigádot m arasztalom  el. A z  hiányzik, hogy 
m elléjük álljanak  népm űvelők, akárha egyetlen, de hoz
záértő, a brigádhoz közelálló, ism ert, becsült ember. Aki 
tanácsokat ad, m it kellene vállalni, sőt esetleg segít vé
gigcsinálni is. A segítő népm űvelő kéz hiányzik.

Stefka István
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