
FORUM
Három lakatos és egy hegesztő ugyanarról,
amit az esztergályos fontosnak tartott
Előző számunkban Gulyás Imrének, a jászberényi Aprítógépgyár esztergályosá-
nak gondolatait adtuk közre a törzsgárdatagságról, az üzemi demokráciáról
s más fontos dolgokról.

Most a Szerszámgépipari Müvek karcagi gyáregységének négy szakmunkása,
ürbán István lakatos, Cseppentő László hegesztő, Kovács László, az előkészítő
lakatosok brigádvezetője és Győrfy József, a szerelő-lakatosok brigádvezetője
mondja el véleményét, tapasztalatait ugyanerről.

Urbán István: Én nem egészen értek egyet az aprítógépgyári esztergályos-
sal. Szerintem legalább négy munkahelye legyen az embernek egy életen át,
mert több tapasztalattal jobban tudja bírálni az ember a munkát, vagy a veze-
tőséget, a meglátásai is sokkal másabbak lesznek. Ellenben a fizetését valóban
úgy kapja meg, ahogy az a munkájához illik, ahhoz szabják hozzá. Mert van
olyan, hogy elmegy az egyik vállalathoz, ott kap egy forintot, aztán egy má-
sikhoz, ott is kap, aztán visszajön ugyanoda, és akkor nyugodtan verheti a mel-
lét, hogy én egy év alatt 2—3 forintot is össze tudtam szedni. Ezt nem kellene
megengedni, de azt, hogy változtasson, igen.

Kovács László: Van az igazgató elvtársnak egy jó határozata, hogy aki
elmegy és később visszajön, magasabb órabért nem kaphat, csak amivel elment.

Győrfy József: Ügy érzem, hogy nálunk a törzsgárdatagok csak meg
vannak becsülve. Hát lehetne jobban is, de a nyereségelosztás is kategorizálva
van. Én inkább ott látnék hibát, hogy a fizetésemelésnél, az órabérnél is jobban
kimutatkozna az, hogy ez az ember a vállalathoz hű, nem tekereg, mert sajnos
manapság azt lehet látni, hogy sok fiatal hat-nyolc munkahelyet is változtat,
és úgy tornázza fel a pénzét, nem becsületes munkával.

Kovács László: Én csak egy részben értek Győrfy Józseffel egyet. Igaz,
hogy a nyereségnél meg vannak különböztetve a törzsgárdatagok. Általában
úgy szokott lenni, hogy 5 év után 500 forint, tíz év után 800 forint, és tíz éven
felül pedig 1000 forintot kap. Ez, lehet mondani a hűségpénz, a nyereségből
van tulajdonképpen kicsípve. De ezen kívül itt a gyárban túl sok megbecsü-
lést . . . hát, hogy is mondjam . . . mint az Aprítógépgyárban: nem nagyon kap
az ember. Jó lenne, ha egyáltalán a véleményét jobban meghallgatnák az em-
bernek. Én is már 11 éve itt vagyok. Még Gépjavító Állomás voltunk, mikor
idekerültem. Nálunk, lakatosoknál, hát bizony nagyon sok probléma van.



Cseppentő László: Én is 11 éve vagyok ennél a vállalatnál. Az órabérem
13,40. Felvesznek egy segédmunkást 12 forintért. Nem mondom azt, hogy az
a segédmunkás nem érdemli meg. De akkor hol a különbség? A jövedelemmel
én mindenféle tekintetben meg vagyok elégedve, túlórázunk is, a pénzem meg-
van. Ügy néz ki, mégis jobban jár az az ember, aki gyakrabban változtat. Hogy
10 évre megkapom azt a 800, vagy 15 évre azt az 1000 forintot, hát ne haragud-
jon a világ, ha elmegy egy dolgozó, és az új helyén kap rá még egy forintot,
de azt egy éven keresztül, hát ki jár jobban?

Urbán István : Hogy mi lesz, ha valakinek van egy javaslata? Most legutóbb
vetettük fel, hogy az egyengetőpadot le kell gyalulni. Ezt valóban elfogadták,
van azért olyan is, ami. ami ellappang. Jó volna, ha egy gépet megrendelnek,
ahhoz egy köszörűt, eleven köszörűkövet is rendelnének, olyan méretűt, ami
ahhoz a géphez kell. Mert, ha mi alulról mondjuk, a GYEGÓ hozat, de átfutási
ideje is van annak. Hat hónap! Az ostor meg mindig lenn csattan. Van olyan,
hogy felvetünk dolgokat a termelési tanácskozáson, aztán van is rá válasz, meg
nincs is. Kovács László erre jobban tud példát mondani. Például az ajtó . . .

Kovács László: Ezt most, hogy is mondjam, nem szívesen feszegetném.
Nehéz dolog . . . nehéz . . . mert itt nem egy, millió van ilyen. Millió . . . Amit
elmond az ember, választ is kap rá, de közel se olyat, ami kielégítő. Egy konkrét
példát hiába mond el az ember, mert rengeteg van.

Urbán István: Az Aprítógépgyárban ugye. egy gépen egy munkás dolgozik.
Szerintem, ahogy azt felvetették, az öregebbek azért jönnek ki nehezebben
a fiatalabbakkal. Nálunk ez más. Brigádmunka van. A csoportvezetőnek persze
tudni kell, ki mihez áll jobban hozzá, de feszültség emiatt nincs.

Győrfy József: Egy brigádtag egyénileg itt nem él meg. ha nem kap segít-
séget. Csak együttesen tudunk elérni valamit. A szerszámellátással nemcsak
az „aprítóban", itt is van probléma. Köszörűkő nincs megfelelő, s ami a leg-
bosszantóbb, a légköszörűket nem tudjuk üzemeltetni, mert bizony már lassan
két éve, hogy ígérik a Ganz-Mávagtól a kompresszort, sajnos még most sem
érkezett meg. És akkor a salakozógépeket is tudnánk üzemeltetni, sokkal többet
le tudnánk tenni az asztalra. A kompresszorház kész van. az már azt hiszem,
tavaly augusztusban elkészült, ott áll üresen. Hegesztőgépekkel van nálunk még
probléma, sajnos lehetősége nem volt a vállalatnak, hogy ezt tudjon venni.
Bár most elküldték felújításra három gépet, az vissza is jött, de még mindig
kevés, mert rengeteg itt a hegesztő munka.

Kovács László: Nálunk bizony elég nehézkes a szerszámellátás. Csakhogy
egy nagyon durva példát mondjak, egyszerűen hetek óta nincs fakalapács
a raktárban. Aki egy kicsit jártasabb a lakatos-szakmában, az már tudja, hogy
mit jelent ez. Aztán a másik, amit már Győrfy elvtárs is említett, a köszörűkő.
az nálunk is nagy probléma. Van az a gránit, azzal lehet haladni, de állítólag
költséges. Egy darab 110 forint körül tart. Bizony, amikor csináljuk, négy-öt
géppel, elmegy 8—10 darab naponta. Hogy a költségeket leszorítsák, hozatnak
ilyen SCH, meg ehhez hasonló köveket. Széles is, néha nehezen férünk hozzá,
aztán bizony mégegyszer annyi időbe telik egy-egy anyagnak a lemunkálása,
mint a gránittal. Kértük a szerszámos-főnöktől, de azt mondta, tömve a raktár
emilyennel, amíg el nem fogy, nem lesz más. Ezzel mi nem vagyunk kisegítve.
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Aztán, évek óta könyörgünk derékszögért, kétméteres léniáért, ilyenekért, de
azt mondják nem lehet kapni, és ezzel el van tussolva.

Győrfy József: A munkások és a vezetők kapcsolata? Hát, ez olyan dolog,
hogy kisebb hiányosságok azért még itt is kerülnek, de azért úgy érzem, lassan
ki fog alakulni. Én nem mondom, hogy nincs üzemi demokrácia. Van, de hát
azért ennek még fejlődni kell. Az üzemi tanácsülések i s . . . nem elég aktívak.
Azért ott kellene elmondani, hogy mi fáj, ott mindenkinek jogában áll elmon-
dani. Most, mióta Molnár elvtárs, az igazgató, ide került, most igyekeznek job-
ban az üzemi demokráciát helyretenni. Valahogy benne volt az emberekben,
hogy ne szólj szám, nem fáj fejem, és inkább nem mondta. A legutóbbi terme-
lésin nem voltam itt, hogy mennyi kérés, mennyi hozzászólás volt, nem tudom,
de az előttin bizony csak egy-két ember vetette fel a problémáit, a többi meg
hallgatott, a folyosón meg aztán megy a pletyka.

Urbán István : Az esztergályos kolléga Hofit emlegette. Hát én igazat adok
neki. Még a legfelsőbb vezetés, meg leglent még csak összhangban vannak,
de középen...

Kovács László: Lehet, hogy jó lenne itt az üzemi demokrácia, ha mások is,
mint Molnár elvtárs is, esetenként lejönnének az üzembe. Ö lejött, leültünk
a műszaki irodában és mindenki elmondhatta mint munkatárs mukatársnak,
szóval nem mint főnök-beosztott, azt, amit akart, magyarul. De van itt egy
másik hátulütő: kooperációban dolgozunk. Ez talán mindennel összefügg. Tud-
valevő, hogy a SZIM 9 vagy 10 gyáregységből tevődik össze. Ezeknek, azt lehet
mondani, mi mindegyiknek dolgozunk. Például Esztergom küld gyorsan egy
telexet, hogy neki ez sürgősen kell, mert ez kimaradt a rendelésből, satöbbi,
satöbbi. Ezt megkapja a fődiszpécser, szalad le a művezetőhöz, hogy ezt azonnal
csináltasd meg, mert ennek menni kell, nincs mese. Akkor a művezető is szalad-
gál össze-vissza, szóval ezzel már felborul egy munkafolyamat. Már itt nincs
ideje magyarázkodni az üzemvezetőnek, hogy miért van ez a hirtelen munka.
De ez nap mint nap megismétlődik ám nálunk, nem csak egy hónapban egyszer.
Most lehet, hogy ezt nem kellene elmondanom, de mindegy, elmondom. Mi any-
nyira túlóráztunk, hogy szabad szombat, vasárnap reggel 6-tól, este 8-ig, hogy
bizonyos munkák elmenjenek Esztergomba. Aztán voltam ott, egy bizonyos
munkán, több mint egy hétig, láttam, hogy azok az alkatrészek, amiket mi el-
küldtünk, szana-széjjel hevertek, de nekünk itt túlórázni kellett, meg ütni a va-
sat, holott nem használták fel, lehet, hogy még három hónap múlva sem. Én nem
akarom mondani, hogy ez általános, de akkor az egy alkalommal ezt tapasz-
taltam.

Győrfy József: Kovács elvtársnak sajnos igaza van. Korábban egyes gyárak
azzal takarództak: persze Karcag nem készítette el hozzá ezt és ezt az alkat-
részt, holott ők voltak lemaradva. Mindig minket csépeltek. De ez lassan most
már szűnőben van, mert rájöttek az igazgató elvtársék is. hogy nem minden
az az igaz, amit a többi gyár mond. De azért még januárban is túlóráztunk, mert
kérték, hogy az a bizonyos dolog annyira sürgős. Megcsináltuk, 10 nappal ha-
marabb készen lett, mint ahogy kérték, aztán itt volt 20 napig. De reméljük,
hogy ez most már meg fog szűnni.

Kovács László: Hogy mennyi az improduktív dolgozó? Mi számolgattuk,
38



igaz, a TMK-t — ők is fizikai munkát végeznek, de nem termelők — kihagytuk.
Akik konkrét termelők, azok körülbelül úgy 180-tól 200-ig vannak. A gyárnak
a létszáma meg közel 500 fő. Azt hiszem, hogy ehhez nem sokat kell hozzáfűzni.
A munkásoknál meg létszám-hiány van, erősen. A forgácsolóknál, úgy tudom,
egész nagy létszám-hiány van, de van máshol is. Számokat nem akarok sorolni,
de egész évben körülbelül harminc fizikai dolgozó hiányzott.

Cseppentő László: Ügy igaz itt is, mint az Aprítógépgyárban. Ha már
valaki megszedte magát iskolával, estin elvégzett valamit, akkor már igyekszik
köpenyt szerezni. Példákat is tudnék hozni rá. Van, aki nagyon jó szakmunkás
volt, most is nagyon sokat tudna még tenni a munkaterületén. Most egyszerűen
meós, mert leérettségizett. Azt még valahogy megértem, aki többet kap. De volt
nálunk egy esztergályos, megkereste a háromezret, bőven, uramisten, ne hara-
gudjon a világ, 2000 vagy akár 2500 forintért, csakhogy köpeny legyen rajta?
Egy derék, erős, egészséges ember és ilyen szakmával? De mondok mást. Jön ki
a munka: egy perc. Fogadni merek, hogy ezt az egyperces munkát legalább négy
ember számolta ki. Annyira sok az adminisztráció, hogy ha ezen nem lesz vál-
toztatás rövidesen — ami gondolom lesz, mert most már az újság meg a tv is
foglalkozik vele — szóval, ha nem lesz változtatás, én nem tudom mi lesz, mert
a számítógép nem fogja helyettünk elvégezni a munkát.

Győrfy József: Valóban, a bürokrácia elég nagy nálunk. Sok felesleges
papírmunkát el lehetne kerülni. A másik, hogy sok az adminisztratív dolgozó?
Hát valóban sok. De azért a gyárnak is fejlődni kell. Sok új mérnök jött hoz-
zánk, ezekre szerintem szükség van. Át akarunk térni a fékgyártásra, 1980-ra
100 millió forintot kell termelni csak fékből. Hát ezt ugye nem lehet szellemi
munkát végzők nélkül.

Urbán István: Nekem az a meglátásom, hogy sokkal lazább a tempó fent,
mint lent. Náluk nincs normaidő meghatározva, mint nálunk, és bizony nyugod-
tan kifestheti a körmét az az adminisztrátor. Ezt már a saját szememmel is
láttam. No a másik az, hogy kávét kell főzni, én annak a híve vagyok, de ne
járkáljanak el a büfébe, mert az megint időhúzás.

Győrfy József: Hát időpocséklás nálunk is előfordul. Persze a cél az lenne,
hogy a termelő brigádok teljes egészében ki legyenek szolgálva, hogy ne a szak-
embereknek kelljen anyagért menni, meg ide-oda. De a diszpécsergárdánk —
sajnos — nincsen olyan szakképzettségi szinten. Jönnek fiatalok, felveszik —
s talán valóban sokan is vannak. De azért kell olyan sok diszpécser, mert aki
nagyon aktívan mozog, olyan talán kettő van.

Cseppentő László: Egy órahossza kiesés mindenféle tekintetben megvan.
Ha csak mást nem veszek: nekünk hegesztőknek műszakkezdéskor át kell menni
a másik műhelybe a gépért, de azt két ember hozza át. Olyan is van, hogy ott
azt mondják, gyerekek nekem még egy kicsit kéne, próbáljatok meg addig mást
csinálni. Jól van, emberek vagyunk, segítünk egyik a másiknak, de hát az idő
meg csak megy.

Győrfy József: Amit Cseppentő elmond, az sajnos így van. Viszont komá-
zásra-beszelgetésre nincs idő, a norma szoros, hajtani kell, nincs megállás. Na-
gyon hozzá kell tenni a testet. Olyan a norma, hogy h á t . . . szigorú.
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Urbán István: Egyikszer alig kell elmenni ezért-azért, másikszor meg
annyiszor, hogy szinte az ember nem is tudja végezni a munkáját. Teszem fel,
ha az anyag keményebb, már a fúró jobban beletörik, van mikor el kell menni
tízeseivel cserélni ötször is. Nem lehet ezt így időben felmérni, hogy mennyi,
de ha ezek kiesnek is, akkor ezt ugyancsak abból a normából kell kihozni.

Kovács László: Minimálisan legalább négy-öt hegesztőgép kellene, s akkor
meg is szűnne az, amiről Cseppentő elvtárs beszélt. Nem kellene húzgálni össze-
vissza. A másik probléma meg ott van, hogy indítanak nálunk egy-két, esetleg
három, négy darabos munkákat. Van, mikor egy nap egy embernek legalább
huszonöt-harminc fajta lyukat kell fúrni. Akkor annyiféle fúrót kell felvételezni
a raktárból. Kihozza, kifúrja, aztán megint előszedi a rajzot. Hopp. ehhez már
másik fajta kell. Akkor az előzőt visszaviszi, vételez másikat, szóval így. Szerin-
tem amelyik brigád ki lett jelölve apró alkatrészek gyártására, annak kellene
csinálni, nem három-négy brigádnak is. Szerintem szervezés kérdése az egész.

Győrfy József: Adott esetben elrendelik azt a túlórát, de azt nem nézik,
hogy vajon a gép nekik biztosítva van-e. Megtörtént, hogy a másik brigádnak
is nagyon sürgős munkája volt, jött az illető brigádvezető a gépért. Apám, én
nem adom, mert nekünk is kell. De neki kell, mert ő műszakban van. Engem
meg berendeltek. S mi volt a vége? ö fogta a hegesztőpisztoly végét, én meg
a kábelt és húztuk. Vagy rlarminc kilóval nehezebb volt mint én, leszakítottuk.
Ha mérgiben pofon vág, hát az is az enyém lett volna, ugye. És aki meg elren-
delte, az lehet, hogy csak egyet mosolyintott magában, hogy ezek veszekednek,
egymást marják. Az embernek a személyes kapcsolata romlott meg a kollégá-
jával, hogy a cél érdekében dolgozni akart.

Urbán István: Azért már adtak egyből fegyelmit, mert a paciens nem
vállalta a túlórát, de azért, hogy elrendelik és nincs gép, azért még nemigen
kapott senki, mert akkor nem csinálnának ilyet.

Győrfy József: Beszél az Aprítógépgyár esztergályosa a munkásműveltség-
ről is. Nekem nem nagyon egyezik a véleményem vele. A mai korszakban min-
denkinek szüksége van nagyobb tudásra. Bonyolult gépek, berendezések...
lassan nem elég a nyolc osztály ahhoz.

Urbán István: A továbbképzés szakmai vonalon most nem nagyon megy.
Igényeltük volna — én is — a hegesztő tanfolyamot. Voltam bent, megérdeklőd-
tem, azt mondták: egyelőre csak akinek nincs szakmája, azokat engedik. Hát
nem tudom, én miért nem mehetek?

Győrfy József: Most a Munkaügyi Minisztérium adott ki egy felmérést,
ilyen körlevélszerűséget. Ezt ki kellett tölteni minden dolgozónak. Én azt hiszem
most tükörképet kaptak, hogy mégis mire szomjasak az emberek, mi az óhaj.

Kovács László: Általában a művelődésre Karcagon nem sok jót tudok mon-
dani. Habár van itt a Déryné művelődési ház, ott vannak klubok. Hogy mennyire
látogatottak, azt nem tudom megmondani, mert én még sajnos nem voltam
egyszer sem. A brigádvezetőknek is szoktak programokat küldeni, hogy ekkor
ilyen program, olyan program, szóval ez megvan. Vállalaton belül ilyesmi nincs
semmi.
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Cseppentő László: Jó lenne, ha Karcagon is gyakrabban lenne színházi
előadás, nemcsak negyedévenként vagy félévenként. Én amikor csak észrevet-
tem, elmentem. Szeretem.

Győrfy József: A művelődési házat most alakítják át, kell is, mert rendes
öltözők stb. nem voltak. Egy komolyabb színtársulat már el se jött Karcagra.
Még nincs kész, de ha meg lesz, remélem az valamit lendít.

Cseppentő László: őszintén megvallom, ha mi hattól-hatig dolgozunk —
s ez nem ritka — még a tévét se nyitom ki, a szemem annyira kivan. Hegeszteni
egész nap, elég. Persze, ha nincs túlóra, akkor megy a tévé. De az újságot...
őszintén megvallva, megnézem elől, megfordítom, sport, meg talán még a híreket.
Azt, hogy a belső oldalon mi van, azt már nem . . .

Kovács László: Ha csak az elmúlt évet vesszük alapul, bizony olyan meg-
feszített munka volt, hogy... csak egy számot mondjak: volt úgy, hogy nyolc
hétig egyfolytában túlóráztunk, vagyis tizenkétóráztunk két hónapon át. Szépek
a gyár eredményei, de ezekben ez is benne van. Szóval nem sok idő jutott
másra.

Urbán István : Akinek egy kis kertje is van, annak ott is mindig akad
tennivalója, és van család i s . . . Szóval valóban úgy vagyunk mi is vele, mint
a tévében mondta az öreg bácsi, kell az a könyv: majd ha nyugdíjas leszek,
majd akkor elolvasgatom. Megveszi az ember — nekünk is jár sorozat — de
olvasni nem olvassa.

Győrfy József: Sajnos, nem nagyon jut rá idő. Nálunk is két gyerek van,
a feleségemmel váltott műszakban járunk dolgozni, az ember ha hazamegy,
van mit tenni bőven. Gépkocsivezetésből vizsgáztam, járok a marxistára, ezeket
olvasgattam, meg a sajtót, ennél többre nem jut idő.

Lejegyezte: Trömböczky Péter
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Rákóczi és a rákóczifalviak
Magyarországon ma egyetlen település sem mondhatja el magáról Rákóczifalván
és a nemrég belőle sarjadzott Rákócziújfalun kívül, hogy a fejedelem nevét
viseli. Talán e sajátosságba, ebbe a kézzel fogható, néven nevezett emlékbe kell
kapaszkodnunk. Mit jelent ez a név a község lakói számára? Naponta kimond-
ják, használják, (sőt maguk közötti beszédben nem a teljes, hivatalos nevet ejtik,
hanem a falut csak „Rákóczi"-nak nevezik). Gondolnak-e néha, néha a név-
adóra? Tudnak-e róla bővebbet, többet, mint más településeken? Hiszen a név
napi valóság. Vagy csak annyi számukra, mint Tiszainokának Inoka, amelynek
értelmét, jelentését senki nem érti?

A válasz nem egyszerű, s a vizsgálódás menete talán még bonyolultabb, hisz
Rákóczifalva megyénk egyik legfiatalabb települése. Az 1870-es években kezdik
toborozni a lakosságot az elpusztult Varsány község után Varsány-pusztának
nevezett területre. A lakosság, amely az első évtizedben megszállta a pusztát,
36 különböző helyről — javarészt a környékről — toborzódott, s azóta is rengeteg
a kívülről betelepült vagy házasodás útján odakerült család (Tószeg, Szolnok.
Zagyvarékas, Törökszentmiklós, Martfű, Tiszaföldvár, Mezőtúr és e községek
kiterjedt tanyavilága). Az 1881-ben megalakult község 1882-ben vette fel a Rá-
kóczifalva nevet. E névhez pedig azért juthatott, mert Varsány korábban Rá-
kóczi-birtok volt, s ekkor még állott is a fejedelem egykori kastélya.

A névválasztás természetesen nem a sokhelyről ideszármazott és itt több-
nyire cseléddé lett lakosság akaratából történt, hanem a község vezetői enge-
delmeskedtek a korszellem parancsának. A hosszú időn át alig emlegetett feje-
delem kultusza ugyanis éppen az 1870—1890-es években virágzott fel. Oroszlán-
része volt a kultusz felélesztésében Thaly Kálmán romantikus töltésű történeti
munkáinak, hatalmas szervezőkészségének, s nem utolsó sorban a tőle felfede-
zett kuruc költészetnek. Egymaga azonban még nem indíthatott volna országos
mozgalmat. Törekvése a korigényekkel is találkozott: a száműzetésben élő
Kossuth és a hasonló sorsú Rákóczi alakja, a hozzájuk fűzhető eszmék egész
sora összekapcsolható volt, s éppen megfelelt az ellenzékinek látszani akaró
vezető rétegek igényeinek. Ez a szellem munkált az új község elkeresztelésekor
is, s nem a lakosság hagyományai, igényei vagy törekvései döntöttek. Valószínű,
hogy maguk a lakosok itt találkoztak először ilyen határozottan Rákóczi nevével,
itt tudhatták meg, hogy ki is volt az, aki nevet adott nekik, s akinek egykori
kastélyába iskolába jártak az első nebulók. A Rákóczi-hagyományokat, a Rá-
kócziról való tudásuk kezdeteit végülis csak 1882-től, a névadástól datálhatjuk.
Há van valamilyen kialakult hagyomány, emlék, csak innen veheti eredetét.

Az első próbálkozásaink — bár nem reméltünk többet — lényegében hajó-
törést szenvedtek. Néprajzi módszerekkel, házról házra járva és egyes emberek-
kel beszélgetve, úgyszólván semmiféle eredményre nem juthattunk. A közös-
ségnek nincs kollektív hagyománya, amely határozott formában, műfajilag is
elkülöníthető módon megnyilatkozhatna. Az egykor iskolának használt Rákóczi-
kastélyra csak a már elhunytak elbeszélései alapján emlékeznek, s azt tudják
mindössze róla, hogy ennek anyagából építették az iskolát és a tanácsházát.
Ám semmiféle eseményt, történetet nem fűznek hozzá, mint ahogyan a község
nevéről is csak azt jegyzik meg: „azért kapta nevét, mert itt állott Rákóczinak
a kastélya". A fejedelemről magáról pedig: „fejedelem volt" és a „németek ellen
harcolt".
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Más módszerhez kellett tehát folyamodnunk. Olyanhoz, amely nem nép-
hagyománynak, hanem szerzett ismeretnek fogja fel a közösségi tudást, s ezt
nem, bontja le egyénekre, hanem kollektíve értékeli.

Hogyan is kerülnek az aféle (bárhol szerzett) ismeretek felszínre a minden-
napi gyakorlatban? Ügy, hogy egy összeszokott társaság (munkacsapat, baráti
kör, családi kör, asztaltársaság) elkezd beszélgetni, s valamilyen esemény, emlék,
személy indíttatására szó-szót követvén mindenki elmondja véleményét, isme-
reteit a felvetődő témáról. Gyakran az így felvetett kérdésektől egészen messze
kerülnek, máskor csak ekörül forognak vagy visszatérnek hozzá időnként.
A beszélgetés közben aztán számos dolog tisztázódik, a homályos részletek meg-
világítást vagy legalábbis saját arculatú magyarázatot nyernek. Felkelvén pedig
kinek-kinek gyarapodtak az ismeretei a dologgal kapcsolatban. A fontos csak az,
hogy az így létrejött társaság tagjai egyen jogúnak érezzék magukat egymással,
mindenki tudásának és természetének megfelelő mértékben bekapcsolódhassék
a beszélgetésbe, szabadon elmondhassa véleményét, s ne érezze, hogy korlátozzák
a többiek. Magyarán egy összeszokott, egymást ismerő kis közösségnek kell
lennie, amelyet számos szál kapcsol össze a szőnyegen lévő témán túl is.

Mi is ilyen beszélgetéseket kívántunk szervezni, illetve ilyen közösségeket
kértünk meg arra, hogy szánnának időt ránk is, s elevenítené fel mit is tudnak
Rákócziról. A beszélgetések sikerültek is, s családi közösség, tsz brigád, baráti
közösség a „Családosok Klubja" és a pávakör egyaránt a rendelkezésünkre ál-
lott. A beszélgetések eredménye lényegében minden közösségben azonos volt.
A legösszetettebb csoport mégis a pávakör volt, hiszen itt a legkülönbözőbb
foglalkozású emberek a dohánykertésztől a mai iskolai tanulón át a honvédségi
nyugdíjasig és a motorszerelőig mindenki képviselve volt; ugyanakkor korban
10 évestől 75 évesig mindenki bekapcsolódott a beszélgetésbe. Egyben egyeztek
meg: 8 általánosnál magasabb iskolázottsággal senki nem rendelkezett, tehát
e tekintetben a falu jellemző rétegeként tarthatjuk számon őket.

A magnetofonról lejegyzett kötetlen beszélgetés nem volt annyira irányított,
mint ahogyan itt summázzuk. Gyakran messze kerültünk a témától, s mi terel-
tük óvatosan vissza medrébe a beszélgetést néha-néha. Végülis egészen hétköz-
napi módon beszélgettünk, s maguk a szereplők is úgy éreztek, hogy minden
külső befolyásolástól mentesen vesznek benne részt. Íme:

„Kellemes környezetben, az ifjúság által régi paraszti használati eszközökkel
(halász háló, mángorló sulyok, kerámiák) díszített klubhelyiségben próbál a helyi
pávakör, s készül arra, hogy a község névadójának 300. születésnapját műsorral
ünnepelje meg. A szakvezetés nélkül működő kör énekelni szerető tagjait maga
az éneklés utáni vágy hozza hetenként ide. Most az ünnepi műsort próbálják,
amely hét jól összeválogatott népdalból, summásdalból áll. A kiválasztott dara-
bok megjelölésük szerint mind: „Rákóczi-dalok", azaz eredeti rákóczifalvi speci-
alitásnak tekintik ezeket. Meghallgatjuk őket és sejtésünk nem csalt. Bizony
ezek országszerte, de legalábbis Alföldszerte igen jól ismert és közkedvelt dalok,
Mindössze annyira helyiek, „rákócziak", amennyiben lehetnének bárhová valók:
hisz a helybeliséget csupán a szöveg állandóan mozgó, nevekkel bármikor behe-
lyettesítő részei jelentik. A kitöltetlen vagy kitölthető rubrikába bármilyen falu,
major vagy birtokos neve beírható. ..Rákócziba két úton kell bemenni", „Befo-
gom a lovam, befogom a lovam zöldre festett kis kocsimba, elviszem a búzám,
elviszem a búzám a rákóczi gőzmalomba" sorkezdetű dalok minden szándékuk
ellenére is általánosan ismert, helyhez nem köthető, de az énekesek hovatarto-
zása szerint mindig helyhez kötött szövegű dalok. Minden énekesben ott él, hogy
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a helyben, szüleitől tanult, az egész közösség által énekelt dalokat helyivé, falu-
belivé tegye, s úgy mutassa be, hogy azok speciálisan „jászságinak", „kunsági-
nak", „szolnokinak", „rákóczinak", „tószeginek" tűnjenek. A helyi közösségek
— helyesen — magukénak érzik egy szélesebb közösség dalait; annyira maguk-
énak, hogy konkretizálni is próbálják. Ez már a közösségi összetartás, a helyi
közösség szellemének kiformálódását jelenti, s mutatja, hogy az elmúlt száz
esztendő kezdi közösséggé formálni a sokhelyről beszármazott lakosságot, kezd
magának hagyományt teremteni, s megvan az együvé tartozás tudata.

Dalcsokruk, amellyel ünnepelni szeretnének, azonban ennél többet nem
fejez ki. Csak azt mutatja, amit nyelvük is, hogy a nagy különbségek kezdenek
némileg összecsiszolódni, de még fellelhetők egyes családok nyelvében a szár-
mazási hely ízei. A reformátusok egységesebb nyelve sem bizonyos, hogy itteni
összecsiszolódás eredménye, sokkal inkább az az oka, hogy szinte valamennyien
a Tiszántúl községeiből telepedtek be, amely önmagában is egységesebb nyelvi-
leg, mint a legkülönbözőbb helyről, még a felvidéki részekről is ideszármazott
katolikus lakosságé. Az egységes közösséggé válás folyamata megindult, tenden-
ciaszerűen jelen van, s ez lehetőséget adhat arra is, hogy bizonyos emlékek
lassan formálódhassanak, alakot ölthessenek. Talán van közöttük Rákóczival
kapcsolatos is.

Vége az éneknek, s az énekszó alatti gondolat fonalát egy időre el kell kötni,
s más úton próbálkozunk:

— Mit tanítottak régen Rákócziról az iskolában, ha már szüleiktől nem
hallottak róla?

— Erről csak annyit tudok mondani — kezdi az egyik férfi —, hogy ez attól
függött, hogy hová valósi volt a tanító vagy tanítónéni. Mert pl. volt nekem egy
Szieszter Mária nevezetű igazgatónőm, az arról az északi részekről menekült ide
valahonnan, a 18-as háború után, arról a Felvidékről. Az pl. mindig erről a vi-
dékről való vagy ezzel kapcsolatos nótákat énekeltetett velünk. Többek között
Rákócziról szólókat is, mint amilyen a „Rákóczinak dicső hóna, nem gyön vissza
többé soha..." kezdetűt. Akkor ugye az meg, aki Erdélyből jött, megint más
fajta nótákat taníttatott velünk. De mondom ez a Szieszter Mária, ez az öreg
tanítónéni több ilyen Rákócziról szóló dalt is megtaníttatott velünk és mindig
magyarázott is róla.

— És miket mondott?
— . . . hát ha én azt tudnám? Az már régen volt. Elfelejtettem. Csak ez még

mindig fenn van, hogy „Rákóczinak dicső hóna, nem gyön vissza többé soha ...".
Ezeket mindig délutáni tanításkor, mert akkor nem úgy volt mint most, akkor
délelőtt, délután jártunk iskolába. Délután mindig torna meg ének vót és két
órás volt a műszak...

— Iskolai ünnepségeken szavaltak-e Rákóczival kapcsolatos verseket?
— Nem. Március 15-én, akkor felvonultunk mindig, ide a piactérre, oszt

innen szavaltak a gyerekek. Meg az aradi vértanúkról emlékeztek meg, de azt
csak az iskolán belül. Olyankor nem voltunk kinn a piactéren, csak az iskolában
volt ünnepség . . .

Idős néni szakítja félbe a beszélgetést, s félig kérdve, félig kijelentve meg-
jegyzi, hogy „Rákóczi Ferenc ugye Erdélynek volt a. . ." Még végig sem tudja
mondani bizonytalanra hangolt mondatát, amikor egyszerre többen is felhör-
dülnek: „A fenét! A Felvidéknek. A Felvidék fejedelme volt". (íme Szieszter
Mária hatása!.) Majd egy másik idős ember megnyugodva, mintegy összegezve
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magának az eddig hallottakat halkan mormogja: „...fejedelem, a kuruc sza-
badságharc idején". S már meg is van a beszélgetés tovább gömbölyítő szála:

— A kurucokról és ellenségeikről tanultak-e abban az időben?
— Nem tanítottak — melegszik bele a beszélgetésbe mindinkább a Néphad-

sereg nyugdíjasa. — Csak édesanyám emlegette. Volt itt egy Hám László neve-
zetű tanító, aki ugyanakkor igazgató is, meg kántor is volt. Annak idejében
az iskolában édesapámékat a többi gyerekekkel együtt két csapatra osztotta
a szünetben: az egyik volt a kuruc, a másik meg a labanc. Olyan harcászati
gyakorlat volt ez. Aztán mikor már jól elverték egymást a gyerekek, akkor már
azt mondták: „Nem vagyunk mán mink semmik se." Úgyhogy édesanyám (mert
édesapámtól nem hallhattam, mert ugye meghalt a világháborúba és én csak
azután születtem, hogy elvitték a háborúba), csak édesanyámtól hallottam eze-
ket. Meg azt, hogy ez a Hám László annyira kimagasló volt a honvédségnél, hogy
rákóczi-gyerek alig volt, amelyik bevonult katonának és csillag nélkül jött volna
haza. A honvédség kitüntette őket, mert hát annyira katonásdit játszattak velük.

Hogy ne térjünk el a tárgytól, közbeszóltunk, vissza akartuk kanyarítani
a beszélgetést eredeti témánkhoz, de a katonánál, aki eddig beszélt, vakvágányra
futott próbálkozásunk. Arra a kérdésre, hogy Károlyi Sándorról, aki a község
földjeinek egy részét birtokolta, hallottak-e, szinte azonnal érkezett a határozott
válasz: „Nem, soha". A kérdés mégsem volt céltalan. A pávakör előénekese, aki
eddig keveset szólt, most megmozdult, s bizonytalanul meg is szólalt:

— Valami rémlik róla, hogy az én apám emlegette... d e . . . például én
később jártam iskolába, úgy a 30-as évek utóján, 36-ban kezdtem az iskolát.
Mi voltunk ugye az első nyolcadikosok annak idején. Mikor megjött, hogy nyolc
osztályt lehet végezni, mi voltunk benne az első szórásba. Hát mivelünk már
jobban taníttatták a Rákóczi szabadságharcot. Meg Vak Bottyánt, meg Csínom
Palkót, meg minek hívják na? aki el is ment érte? Esze Tamást. Akkor voltak
filmek róla, már az én időmben. Ott volt a „Rákóczi hadnagya", az is ugye
tiszta kuruc film.

A film szóra a pávakör gyerek tagjai — negyediktől hetedikes korig —
mozgolódni kezdenek. Feszengésüket látva a következő kérdést egyenesen hoz-
zájuk intézzük:

— És ti gyerekek mit tanultatok az iskolában Rákócziról?
A készülődés, feszengés ellenére bizony nem bőséges a válasz, nagyonis

feleletíze van, s nem is ötös feleleté:
— Tanulunk. Tudom, hogy ezerhatszáz valamennyiben, hetvenhatban szü-

letett, meg hadvezér volt. A labancok ellen harcolt. Ma úgy hívják őket, hogy
németek.

A beszélgetést kezdő katona említette először a labanc elnevezést és úgy
érzi, hogy mikor ismét felhangzik, őt illeti a szó:

— Mivelünk az iskolában sohase tanították azt, hogy ez a község II. Rákóczi
Ferenc pusztája volt és hogy a Rákóczi birtokon van ez a község. Csak azt, hogy
Rodostóban száműzték, ott halt meg, asztán jól van . . .

— Esze Tamásról, Vak Bottyánról, Bercsényiről sem tanítottak semmit?
— Nem emlegették. Vak Bottyán még rémlik, de Esze Tamásról nem

hallottunk.
— Mondom, ezeket már mivelünk taníttatták — veszi át a szót az előénekes

— úgy a harmincas évek utóján, meg a negyvenes években. Akkor már emle-
gették ezeket a mellék vezéreket is.
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Hogy tovább haladhassunk ismét lejjebb csavarjuk igényeink lángját, s
megkérdezzük azt tanították-e ki volt egyáltalán Rákóczi? Többféle válasz érke-
zett: „Erdély fejedelme", „A Felvidék fejedelme", „Hadvezér volt". Az erdélyi
fejedelmet már is erősítgeti, egy eddig szótlan 71 éves néni, aki Erdélyből szár-
mazott ide, s talán nem is ismerete, hanem származása helye mondatja vele,
mert makacs kitartásában bizonyosság nincsen. A legtöbb emléket a nyolc osz-
tályt végzett előénekes idézi fel ezzel kapcsolatban. Az ő ismeretei a legmélyeb-
bek. Egészen pontos képet vázolt fel:

— Zrínyi Ilonának a fia volt, (meg azt hiszem I. Rákóczi Györgyé). Annak
idején az iskolában voltak ilyen történelmi könyvek, hogy a honfoglalástól
az I. világháborúig, ilyen szakaszos történelmi könyvek. Én ezeket nagyon sze-
rettem olvasni. Abból olvastam hogy Rákóczi Thökölynek volt a mostoha gyer-
meke. Még ha jól emlékszem a törökhöz ment valamiért, csak már nem tudom
elmondani, hogy hogyan volt, de így az evéssel volt kapcsolatban... és arra
ment ki az egész, hogy ott fogták Thököly Imrét a törökök, aztán nem engedték
vissza Zrínyi Ilonához.

Az evéssel kapcsolatban többen is magyarázatot adnak, de ezek a legkép-
telenebbek. (Itt a „fekete leves" históriájára gondolt az elbeszélő). A közbeszú-
rások azonban nem szakítják meg beszédét. Érzi, hogy azoknál többet tud és
a segíteni szándékozóknak fogalmuk sincsen miről is szeretett volna meg-
emlékezni.

— . . . meg mikor Munkács váránál a labancok elfoglalták a várat, akkor
került II. Rákóczi Ferenc Bécsújhelyre. Vagy hová vitték, nem is tudom. Így
olvastam róla. Valami kolostorba, mert mindenáron szerzetesnek vagy minek
akarták II. Rákóczi Ferencet. Valahogy aztán Lengyelországba került és úgy
mentek később érte. Mondom nekem könyv is van róla, abban le is van írva
már Zrínyi Ilonának az asszonyi élete is, meg hogy hogy nevelte a gyerekeket,
meg minden. De hogy utána mi lett a lánnyal arra már nem emlékszem.
Mert két családja volt Zrínyi Ilonának: Ferenc, meg a lány. Meg, hogy Sáros-
patakon tanyázott sokat. Mert a Rákóczi szabadságharc, ahogy a könyv írja,
az meg Lengyelországtól indult.

— Lengyelországba mentek ki elé, Rákócziért — szól közbe mostmár családi
alapra helyezve a beszélgetést az előénekes hetedikes lánya. Mikor minden szem
a nagyobbak beszédébe bekapcsolódni tudó gyerek felé fordul, az anyja meg is
jegyzi: ,,... hát ők már sokat tanultak róla". Az előénekes azonban nem akarja
átadni a szót, látja, hogy ő a legtájékozottabb, s tekintélyét veszi elő:

— ő is azt a könyvet olvasta, amit én.
A gyermek ezt felszólításnak veszi és már a címet is mondja:
— A Vöröstorony-t olvastam és abban van, hogy Rákócziért kimentek Len-

gyelországba, aztán úgy hozták haza. Meg Bécsbe került, rabságba, mert a fran-
cia királynak írt levelet; aztán úgy szöktette meg a felesége a börtönből,
úgy került Lengyelországba. Aztán Magyarországra jött, aztán Törökországba.

— Ja — mondja édesanyja nem kis büszkeséggel — te most olvastad a „Vö-
röstornyot". Annyi kötelező olvasmányuk van — fordul hozzánk —, hogy mon-
dom éppen neki: most melyiket is kell igazán csinálni? Egy szerencsénk van,
hogy tévé nézés helyett jobban szereti a könyvet.

Űgy tűnik kimerültek az erők, elfogytak az olvasmánytartalékok még a leg-
tájékozottabbaknál is. Már váltani szerettünk volna, amikor új, eddig csak
egyetértőén bólogató asszony jelentkezik, s egy dossziéba kötött gépelt anyagot
vesz elő. Nem olvassa, hanem mutatja a papírokat. Anonim munka, gépírással,
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s 14—15 oldalban a község történetét tartalmazza. Szóban — nyilván ennek alap-
ján néhány egészen pontos adatot mond a falu birtokosairól, a kastélyról, a kas-
tély lebontásának körülményeiről, a névválasztásról. Megnézzük: igen ez benne
van a kéziratban.

— Engem minden érdekel — kezdi nagy lelkesedéssel. — Ezért mikor szóba
került, hogy az elvtársak jönnek és Rákóczi után érdeklődnek, előszedtem egy
régi írást. Az 1954-es időben került nekem egy embertársamtól egy nyomtatvány
a kezembe. Ügy jutott hozzám, hogy egyszer látogatóban voltam és megpillan-
tottam az asztalon. Kértem tőle. Mikor belelapoztam, hogy körülbelül ez mit is
tartalmaz, akkor megszánt az atyafi, azt mondta: nekem is ad egyet belőle.
És adott is. Azóta erről már többen másoltak is az biztos. Mert ez olyan sok
vándorlási úton volt már, hogy legutóbb is alig bírtam visszaszerezni. Sokan
elvitték már tőlem. Kisfiúk, kislányok is, a szomszéd fia például. Iskolások, akik
iskolai dolgozathoz írtak valami beszámolót valamiről. így dolgozatokat. Úgy-
hogy meg is fogadtam, hogy nem adom többet oda, mert a közelmúltban is alig
tudtam visszaszerezni, ez az igazság. Viszont elveszíteni sajnálnám. Sőt három
másolatot én gépeitettem belőle, azt is elhurcolták, abból sincs egy sem. Mind
elfogyott.

Az iskolán, a könyvön túl tehát kéziratban terjedő községtörténet is van,
amely láthatóan eleven életet él, érdekli az embereket múltjuk. Pedig az elbe-
szélő 63 éves asszony csak férjhez menetele óta rákóczifalvi, nem itt született.
A kéziratról különben kiderül, hogy Szabó Lajos (Tiszai Lajos) munkája, s ezt
a szöveget másolgatják, adják kézről kézre.

Még egy forrás megnyitásával kísérletezünk.
— Voltak-e itt műkedvelő előadások régebben?
— Hogyne lettek volna. Nagyon voltak. Voltak itt legényegyletek, leány-

egyletek, Kalotosak, mert annakidején nem úttörők voltak, hanem szívgárdista
gyerekek, leventék. Na, hát ott színdarabokat adtak elő, nagy sikerük volt. Volt
olyan irodalmi este is a háború előtt: „Mi a haza". Színdarabok: „Három árva
sír magába", „A vén bakancsos, meg fia a huszár", „János Vitéz", „Sárga csikó".
Ilyenek voltak.

— Kurucokról, Rákócziról szóló darabot nem játszottak?
— Olyan nem volt. Nem tudunk róla. „Sárga csikó", „Piros bugyelláris"

amire én emlékszem. De ilyen kurucokra, meg Rákóczira, erre nem emlékszem.
Mindenki csóválja a fejét. S el kell hinnünk, hogy így volt, mert még a het-

ven évesek is visszaemlékeznek a dalokra, a jelenetek némelyikére, sőt egész
színlapot, pontos szereposztással felsorolnak: ki volt a boszorkány a János Vi-
tézben, ki volt a vén bakancsos vagy János Vitéz, milyen ruhájuk volt. Ha Rá-
kóczi vagy valamelyik kuruc vezér süveggel, mentével nem ragadt meg az emlé-
kezetükben, bizonyos, hogy nem is játszották.

Aztán még tovább folyik a szó a műkedvelő előadásokról, s arról, hogy
milyen élet is folyt a cselédlakásokban. Hallhatjuk itt is, mint már annyi más
helyen: a cseléd ember már nem mozoghatott, az állatok mellett volt a helye,
s a családdal a baja. Az iskolás kor vagy az ifjúság ideje, ha elmúlt bizony ritkán
juthattak szórakozáshoz: citerás bálok vagy ahogyan itt mondják „patkaporos
bálok", vasárnapi összejövetelek a hosszú házak előtt, esetleg egy-egy műked-
velő előadás megtekintése télidőben. Az ismeretek ekkor már nem bővültek.
A szerzett tudás pedig hanyatlik, mert nem kerülhet a szorító munka közben
felszínre, ismétlésre. Még a közösség is összeszűkül sokak számára: a faluból
csak egy majornyi világ lesz vagy a határnyiból egy falunyi, a majorok nélkül.
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Az összetartozásnak, az összetartó múltnak az igénye azonban munkál, s a maguk
módján törekszenek közösséggé válni. „A rákóczi bírónak" című betyárdal hang-
jaival búcsúznak. Ebben a dalban, s a dal helyi eredetének tudatában találkoznak
és összeforrnak az éneklők, idősek és fiatalok, háziasszonyok és bejáró mun-
kások. Énekelve szoros közösséggé válnak.

Eddig a beszélgetés, s hasonlóan zajlott le még a tsz. II. Rákóczi Ferenc
brigádjával, egy eléggé széleskörű családdal, néhány Szolnokon bent dolgozó
emberrel, akiket baráti szálak is fűznek össze, s korábban hasonló eredménnyel
zárult a „Családosok Klubjá"-ban összegyűltekkel töltött este is. Ha egyénekre
bontjuk a tudásanyagot, bizony azok forgácsok, félmondatok, bizonytalan meg-
jegyzések. Itt az emlékek, a szavak, a közbeszólások segítették egymást, s végülis
kialakult egy határozott kép, amely egyenetlen ugyan, s más-más kéz húzta
az egyes vonásokat, színei nincsennek harmóniában mindig, de mégis hatá-
rozott, körvonalazott. A ismeretek egyik része a faluhoz köthető:

„A múlt század végén megszállt puszta hajdan a Rákóczié volt. Kastélya
még állott, bár lebontották, a történelmi kövek ma a régi iskola és a tanácsháza
falában vannak. A Rákóczi kastélyról kapta a község nevét megalakulásakor.
A Rákóczifalva név naponta sok százszor hangzik el Rákóczi alakban, de nem
asszociálja a névadót. Falunévként e közösség tagjai dalaikba foglalják, brigádot,
úttörő csapatot, stb. neveznek el róla, kifejezik vele összetartozási tudatukat."

A másik emlék- és tudásanyag csoport Rákóczi személyére vonatkozik:
„Erdély vagy a Felvidék fejedelme volt, nagy hadvezér. Zrínyi Ilona fia,

Thököly Imre mostoha gyermeke, akit már gyermekkorában Munkács várában
elfognak a németek, Bécsújhelyre viszik testvérével együtt és szerzetest akarnak
nevelni belőle. Felesége Lengyelországba szökteti, ahová Esze Tamás érte megy
és hazahozza. Itt a labancok (németek) ellen harcol, de a küzdelmet elveszíti
és Törökországba megy, ahol Rodostóban él és hal meg száműzetésben. Közis-
mert a Mányoki festette arcképe, mindenki ennek alapján ismeri vonásait."

Az ismeretek harmadik csoportja a Rákóczi-szabadságharcra vonatkozik:
„A szabadságért a kurucok küzdöttek Rákóczival az élen, s a labancok

(németek) ellen harcoltak. Vak Bottyán, Esze Tamás, Bercsényi és Csínom Palkó
voltak a vezérei. A harc elbukott, sokáig búsultak emiatt a kurucok, sok dal is
keletkezett, amelyek szomorúak és a dicső időket sírják vissza. („Rákóczinak
dicső kora..."). Most ünneplik a fejedelem születésének 300. évfordulóját, s
ekkor itt helyben is ünnepségek lesznek, amikor a dicső haditettekre is emlé-
kezni fognak.

Ez rövid summája tudásuknak.
Sok-e, kevés-e? Milyen értékű? Milyen jellegű?
Kezdjük elemezni először a harmadik csoportot. Ez tartalmazza a legke-

vesebb konkrétumot, s az ismeretek a legbizonytalanabbak, legsekélyesebbek
a szabadságharcra vonatkozóan. Még az sem világos egészen, hogy kik is a kuru-
cok és a labancok. A bővebb magyarázat a kurucokat „magyaroknak", „a sza-
badság híveinek", „Rákóczi-katonáknak" mondja, de semmi egyéb. A labancok
és németek azonosítása egyértelmű, s több embernél felbukkan. Bizony — mint
kiderült — ennek filmjeink az okai. Akár TV-ben, akár moziban általánosan
parókával, rossz magyar beszéddel jellemzik az osztrákokat és a labancokat is.
Az osztrákpárti főurak pedig nem vetették le magyaros mentéjüket, süvegüket,
s nem cserélték fel háromszögletű kalapra. Lehet a filmen így könnyebb meg-
különböztetni a csatában kavargókat, de hát ez nem ilyen egyértelmű, s nem
a foci mintájára történt.
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A vezérek nevei közül csak Vak Bottyánra emlékeznek úgy vissza, hogy
az iskolában is hallották. Esze Tamást az olvasmányokból, Csínom Palkót, Ber-
csényit a nótából ismerik. De bárhonnan is vették ezeket, az bizonyos, hogy
a nevükön túl semmit sem tudnak róluk.

Az eseményekről való összes tudásuk csupán „dicső haditettek" általános-
ságba fullad. A szabadságharc emlékét egyetlen búsongó nóta-töredék őrzi,
egy Felvidékről idekerült tanítónő munkája eredményeképpen, aki lelkét ha-
sonló dalokkal nyugtatta idegenben.

Á második ismeretcsoportnak két forrása van: ,,A vöröstorony kincse" című
ifjúsági regény, amelyet többen is olvastak a jelzetteken kívül, (megvan a köz-
ségi könyvtárban is); és Mányoki Ádám festménye, amely közismert az emberek
előtt. Ennek a csoportnak jellemzője, hogy csak kevesek tudását összegezi.
Azokét, akik a nevezett könyvet, esetleg még egyéb iskolakönyvtári könyvet
olvastak. Különben, amit mindenki tud csak annyi: II. Rákóczi Ferenc fejede-
lem (hol?) volt és Rodostóban halt meg száműzetésben. A kollektív tudás ennyi,
s ez maradt meg az iskolai órák anyagából.

Hagyjuk egyelőre a legelső csoportot, más jellege miatt. S nézzük meg ezt
a kettőt. Mindkettőnek forrása az iskola és a könyv, esetleg a film. Az iskolai
tananyagból is mi az ami megmaradt: Rákóczi kilétének meghatározása és ennél
mélyebben, túl a tudás szintjén, már érzelmekbe ágyazódva a „Rákócziak dicső
kora", s a „Csínom Palkó" nóta, illetve egy festmény Mányokitól. Tehát a mara-
dandó és mélyebb emlék „művészi alkotások" segítségével rögződött. A nevezett
nóták hangulata (s a már elfelejtetteké is!) és egy fenséges festmény összegzi
a korról való tudásukat, mondatja ki velünk a „dicső harcok", a „nagy had-
vezér", a „dicső kor" szavakat. Mindebben az akkori idők szelleme munkál,
az egykori tanítók felfogása mutatkozik meg. Az idősebb korosztályok számára
a néhány száraz, nehezen felidézett iskolai adatot ezek elevenítik meg, teszik
élővé, s többé, mint az egyszerű kimondott szó.

De az érdeklődőbbek is, (mint az előénekes és családja), műalkotások segít-
ségével szerezte ismereteit: ifjúsági regények, iskolai könyvtári érdekes, olvas-
mányos történelmi könyvek (Gaál Mózes) és filmek (Rákóczi hadnagya, Tenkes
kapitány). Ha ezek torzítanak, nem világosak, akkor az ismeretek is bizony-
talanok.

Csak sajnálhatjuk, hogy nem állt módunkban megfigyelni: kuruc témájú
színdarabok, s azok dalbetétei milyen nyomot hagytak volna. Csak sejtjük, hisz
a János Vitézt túl az iskolán ezek az előadások juttatták el a legtöbb emberhez,
s részfinomságok is megragadtak belőle. Űgy látszik a két világháború közötti
irredenta tendenciájú népművelés nem tudott mit kezdeni Rákóczi alakjával,
nem tudta beépíteni semmiféle ízlés műsorába. Még Rákóczifalván sem, ahol
pedig mint névadónak külön értelme is lehetett volna, s volt olyan pedagógus is,
aki külön Rákóczi-kultuszt próbált kialakítani. Néhány búsongó dalával, s min-
den bizonnyal átszellemült, lelkes beszédével még így is ő hagyott a legmélyebb
nyomot az emlékezetben.

S most térjünk vissza a legelső csoporthoz.
Ezek a helyhez, térhez, objektumhoz kötött ismeretek. Igen szegényesek,

de mégis a legmélyebb gyökerűek, s úgy tűnik elapadhatatlanok. A kastély
emléke ma is eleven, sőt a „Kastélydomb" elnevezés a következő korszakokra is
átviszi emlékét, (noha már a dombot is elhordták), s az is fennmaradt, hogy
a lakosok belőle mit építettek. Országos szégyen volt ez akkor, hisz Thaly Kál-
mán maga nyilvánította megőrzésre méltónak, védendőnek, emlékhelynek, és
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éppen a hamvak hazahozatala korában, a milleneumi évek Rákóczi-kultuszának
idején a helyi lakosok teljes közömbösséggel viseltettek névadójuk emléke
iránt, s gyakorlati célra hasznosították az épület anyagát.

Szimbolikus is ez a cselekedet. Nem megsemmisítették a számukra, itt ösz-
szesereglettek számára semmit nem mondó emléket, hanem beépítették életük-
be, hogy majd ebben az régi kövekből épült új épületben viselhessék méltóan
a Rákóczifalva nevet, s itt tanulhassák, énekelhessék ki volt Rákóczi, ők, egy
számukra semmit mondó, szempontjukból és múltjuk szempontjából közömbös
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építményt hasznos célokra kívántak felhasználni, a maguk képére alakítani.
Ez a szellem^ felfogása ma is megvan a rákóczifalvi emberekben, s nem csoda,
hogy megyénk községei közül ők talán a legmozgékonyabbak, legdinamikusab-
bák. Ez már közös jellemzőjük. Fogalommá vált Szolnokon és környékén a „rá-
kóczi-gyerek", aki jó munkás, élelmes, találékony és vállalkozó kedvű. Aho-
gyan nyelvükben megindult az egységesülési folyamat, ahogyan közös emlékek
kötik össze az idősebbeket (iskolai idők, szereplések, mulatságok), ahogyan a
családi kapcsolatok egyre inkább összekötik őket, s ahogyan a közös sors, a
megélt múlt (a cselédek együttlakása, együtt dolgozások) és a megteremtett
jelen (termelőszövetkezet, új utcák, építmények körül gyűrűző viták) egyre
szorosabban összeforrasztja őket, úgy nyílik meg előttük a múlt is. Keresik
a régi emlékeket, hogy történeti tudatukkal is birtokba vehessék falujukat.
Ez a folyamat nemcsak abban nyilvánul meg, hogy évfordulókat tartanak,
helybelinek tudott népdalokat énekelnek, hanem minden korábbinál nagyobb
a földből előbukkanó leletek iránti érdeklődés, terjedni kezdenek a leletekről,
lelőhelyekről való magyarázatok, s a kéziratok másolása, a községtörténet „föld-
alatti" terjedése is hozzátartozik. Csak egy példa a sok közül:

Rákócziról már kézzelfogható emlék nincs, de a régi Varsány helyét min-
denki meg tudja mutatni, a település előtörténetét a szántáskor, kapáláskor
előbukkanó leletekből igyekeznek kiolvasni. „Valamikor ott volt az a Varsány,
egy város. Hát azt azért telepítették ide (a község megalakulásakor!), mert ez
a legmagasabb része ennek a településnek. Ez a magasság, a mostani Rákóczi-
falva, vetekszik a szolnoki templom magasságával... Rákóczinak a kastélya is
a Tisza árterületénél 12—14 m-el volt magasabb. Az a domb... az Varsányról
úgy nézett ki, most is úgy néz ki a község, minthogyha ez egy kis hegyen volna.
Hát még akkor a kastély, az még ennél is magasabb volt." A gyerekek is sokat
tudnak cseréptöredékeken át a régi településekről: „Tatámnak ott van a földje.
Egyszer tatám kiment szántani, oszt akkor szántott egy ilyen kis kancsót. Oszt
hazahozta. De én azt már nem tudom, hogy hol van."

Az így előkerült leletek nem őrződnek meg, elszórják, érdeklődő emberek
elkérik, összegyűjtik. De a hozzájuk fűzött magyarázatok tovább élnek, maguk
is kialakítanak a maguk számára belőlük egy képet, amit már ők is úgy adhat-
nak tovább, hogy „az öregektől hallották". Érdemes megjegyezni: mondák, tör-
ténetek, határozott műfaji sajátosságokkal rendelkező elbeszélések nem élnek
itt a múltról. Száz éves sincs a község, nem alakulhattak ki ilyenek. Még min-
denki emlékezik arra, kinek honnan jöttek nagyszülei, dédszülei. De sok elbe-
szélésben lehet már fellelni állandó fordulatot. Ilyen pl. a Varsányról előbb
idézett szövegben ez a kitétel: „Ez a magasság, a mostani Rákóczifalva, vetekszik
a szolnoki templom magasságával". Ez már olyan formula, amely minden magos
és mély fekvésű hely összeállításakor felmerül ebben a formában országszerte.
(Pl. „A debreceni nagytemplom gombja egy magasságban van a Hortobágyi
Csárda küszöbével".) A köveknél, megőrzött tárgyaknál maradandóbbakká lesz-
nek ezek a tapasztalatok, s segítenek egy közösséget, még a mai, XX. századi
körülmények között is összeforrasztani, valóban közösséggé tenni. S közben
ezek a hagyományok maguk is egyre inkább egységesülnek, formát nyernek.

Mindez azonban ma már nem lehet spontán folyamat, s nem is az. Rajtuk
és rajtunk is múlik, hogy ez tartalmasán, s nagyobb ütemben mehessen végbe.
ők maguk igénylik ezt, s keresik a segítséget.

Szabó István — Szabó László
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