
Mi nem nélkülözünk
Aki nem hinné, hogy Mezőtúr ipara 1948. július 4-én az Állami Mezőgazdasági
Gépgyár megalakulásával született meg, az hallgassa meg Fazekas Lajos ás
Guth István szakmunkásokat, Hódos Sándor esztergályost, ifjú apát a KAEV 8.
számú gyárában, a taxisofőrt, aki elvitt az üzemek útjára, köznevén a Szolnoki
útra, vagy akárkit, aki vasból való szerszámokkal, gépek között keresi meg
a kenyerét Mezőtúron. A hatszáz éves városban mindenkinek van egy-két roko-
na, barátja, ismerőse, aki még a hőskor innen-onnan összeszedett, köhögő, zörgő
traktoraival járta be a Gerő Ernő, Rákosi, Vas Zoltán és Károlyi — elfeledett
nevű — téeszek földjeit. Aki hajnaltól estélig vagy éjjel a hold közvilágításánál
alkatrészhiánnyal, szabotázsfenyegetésekkel, és saját fáradtságával küszködve
vált ipari munkássá a több évszázados paraszti lét után. (De vajon valóban azzá
vált-e? S nemcsak munkája, de életmódja révén is?)

Jónéhányan persze azt mondják, hogy nem a Gépállomásról indult el Mező-
túr ipara. Hogy céhek virágoztak itt, országos hírűek, már többszáz évvel ez-
előtt. Hogy a mezőtúri fazekasok munkáit mindenki megnézhette nyáron a
Néprajzi Múzeumban és e munkák nem tegnapelőtt készültek. Hogy megemlít-
hetnénk a „híres mezőtúri kubikosságot", a fatelepet, a gőzmalmot, a téglagyá-
rat, a szövőgyárat, a tésztagyárat. S bizonyításul még rá lehetne mutatni a jelen-
re is, az Agyagipari Szövetkezetre, a fazekasok és a Tisza Cipőgyár mezőtúri
üzemére, amelyet egykor a cipészek alapítottak.

Nem célom a kedélyek felborzolása, meddő viták ébresztése, de tény, hogy
az a nagyipar, amely az emberek életének és munkájának minőségét és egy város
életét alapjaiban változtatja meg, csak a hatvanas évek második felében ébre-
dezett Mezőtúron. Ekkor fejlesztették fel a Kontaktát, a Fémipari Szövetkezetet,
a KAEV — könnyűipari Gépgyártó Vállalat — 8. számú gyárát stb. Elég baj,
hogy ilyen későn. Baj, mert „a föld nem tud futni, csak a földnek népe". így
távozott el a téeszesítés meg az iparosítás nyomó- és húzóerőinek hatására a
városból és annak környékéről többezer ember munkaalkalmat keresve más
vidékeken, idegen tájakon. Nagyon hiányoznak most ezek a munkáskezek. A
munkaerő-felesleg után ugyanis az erőteljes iparosítással bekövetkezett az ínség
korszaka. S Mezőtúron, ahol még tíz évvel ezelőtt is asszonyok kilincseltek a
tanácson munkaalkalmakért, ma tábla hirdeti, hogy betanított munkást, szak-
munkást felveszünk. Baj e késői iparosítás azért is, mert a lakások és a kom-
munális létesítmények építésének fellendülésére csak ott kerül sor kicsiny
hazánkban, ahol a gyárakban, üzemekben már tanulgatni kezdik az emberek,
hogy a nap nem huszonnégy órából áll, hanem háromszor nyolcból. Hogy a
szükségleteinket nem csak úgy lehet kielégíteni, ha örökre önmagunk rabszolgái
leszünk, hanem a megfelelő körülmények — összkomfortos lakás, korszerű köz-
lekedés és a szolgáltatóipar — megteremtésével i s . . . De újra előtolakszik a
kérdés: csak tanulgatják az új életformát Mezőtúron vagy tudják is?

A KAEV 8. számú gyárában Fazekas Lajos három automata esztergagépnek
parancsol. Felelősségteljes munka, nagy figyelmet és szakértelmet kíván. Há-
romezerötszáz forint jár érte havonta. Mikor találkoztam vele és a váltótársával,
Hódos Sándorral, éppen fizetésemelési kérelemmel indultak „főnökükhöz",
amint később hallottam. Fazekas Lajos beszédéből már a jogaiért harcolni tudó
ipari munkás portréja rajzolódik ki, bár gyermekkorában nem erre az útra
indították...
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— Felesbérlő volt az apám, a termény feléért 10—15 holdon robotolt a fel-
szabadulásig, aztán a maga földjén tovább. Volt mit csinálni! Reggel négykor
kelni, lovakat rendbetenni, s indulni ki a földre. Magam is inkább csak a jószág
mellett tanulhattam meg a leckét az árokparton. Kemény, paraszti életre nevel-
tek, de engem már akkor is csak a gépek vonzottak. Képes voltam elmenni egy-
két kilométerre is, hogy láthassam a traktort, szívhassam a bűzét! Hát még
a cséplőgépért, de odavoltam! El is mentem a gépállomásra traktorosnak, kita-
nultam a szakmát 50—51-ben. Az apám meg mit tehetett? A sarkamat nem
kötözhette a földhöz! Belépett 51-ben — némi rábeszélés — után — a téeszbe.

— Nem volt könnyű annak idején bejutni a gépállomásra. Tizenhat évesen
önéletrajzot kellett írni és az igazgató meg a politikai helyettes alaposan kifag-
gattak, hogy ki vagyok, mi vagyok. Aztán a munka sem volt egyszerű. Hétfőn
reggel beindítottuk a gépet, s csak szombat délben álltunk le vele. Járt az, ment
az éjjel nappal. Eközben tanultam, vizsgáztam. És persze szórakoztam is. Vol-
tunk 18—20-an fiatalok, mindig rendeztek valami bált, táncoltunk reggelig. Jó
gárda volt. Látta a gépállomás előtt a jegenyéket? Ahol most a főiskola tan-
műhelye van. Ugye szépek, sudárak! Mi ültettük 51-ben, mint DISZ-esek.

Arca megpirosodik az emlékezéstől, az élmények beszédében összetorlódnak,
s egymás sarkában tapodva próbálják felidézni az elmúlt ifjúság ízeit. Másnap
a tíz évvel idősebb Guth Istvánon figyelhetem meg ugyanezt az elváltozást.

— Aki öt-tíz évet lehúzott a gépállomáson — mondja az urasági gépész-
kovács fia — az mindenütt megállja a helyét. Én 1948-tól 69-ig voltam ott.
Körzeti szerelőként dolgoztam, kint voltunk örökké a földeken, hogy éjjel-nap-
pal mehessenek a gépek. Emlékszem ötvenegyben a Vörös Csillagtól kaptunk
ötven darab traktort. Kipakoltuk mindet az udvarra és beindítottuk egymás
után. Olyan volt az, mint ha egy harctéren lennénk! Hű, de szerettem én a
gépeket!

— Voltak-e lányok azon a gépállomáson? — kérdezem Fazekas Lajostól
hogy a gépek szerelmétől elvonjam a figyelmét.

— Voltak! — mondja megvetően. — Nem tudom kinek támadt az az ötlete,
hogy lányokat ültessen a traktorokra! Volt nekem egy váltótársam, egy fiú,
hát helyette egyszer, úgy 53 környékén odatettek egy lányt. Nem mertem egye-
dül hagyni egy pillanatra sem a traktorral. Négy-öt napig nem mentem akkor
haza. Egyszer aztán félrenézek, hát nem összetöri a vetőgépet nekem! Persze,
hogy elzavartam. De politikai ügy lett belőle. Kijött a polhelyettes, hogy egyen-
jogúság van! Aztán a lányok mégis eltűntek, ma sem tudom miért.

— Mikor nősült meg? — terelgetem a beszélgetésünket a családi egyenjo-
gúság kérdése felé.

— Hatvanegyben. Túri lányt vettem el, távírász volt a MÁV-nál. Csak az
volt a baj, hogy huszonnégy órás szolgálatra osztották... Mikor hazamentem,
bitang rossz volt, hogy nem találtam az asszonyt... Az anyám ugye, mindig
otthon volt annak idején... Hát elhoztam a MÁV-tól a feleségemet, otthon
maradt. Később szült és elment háztartási alkalmazottnak. Az mégsem olyan
kötött...

— Maga akkor hol dolgozott?
— Az igazság az, hogy 53 után eljöttem a gépállomásról, mert eltört egy

differenciálmű és abból annak idején nagy botrány volt. Én is elmentem a
MÁV-hoz. Kitanultam a gőzgépek fűtését. Aztán a Csatornázási Vállalatnál
Diesel-iskolára kerültem. Később bevonultam és ott rádiós iskolát végeztem.
A leszerelés után újra a gépállomásról nyolchónapos traktorszerelő tanfolyamra
küldtek Kenderesre.
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— Nem tartja furcsának, hogy maga folyton újabb és újabb munkahelye-
ken, újabb és újabb iskolákat végzett, a felesége pedig . . .

— Hát bizony — mondja kicsit csendesebben Fazekas Lajos — szerette ő
a távírászságot, meg tanulni is kezdett ott, bitang nehéz vizsgákat tett le, d e . . .
el kellett hívnom.

Hallgatunk. Ahogy másnap Guth István válaszai után.
— Én elvégeztem 64-ben az általános iskola hetedik-nyolcadik osztályát,

letettem a lakatos szakmunkásvizsgát, az ív- és lánghegesztő tanfolyamot is
elvégeztem. A feleségem ugye nem dolgozott, csak otthon volt...

„Csak otthon volt..."
T. Balogh Lajosné dolgozik. Mint betanított munkás egy sajtológépnél 1600

darab alkatrészt hajlít nyolc óra alatt. Naponta több tonnát mozgat meg. Szak-
képzettsége nincs. Láttam könnyeit, amikor a gyermekkoráról beszélt és moso-
lyát, amikor a gyermekeiről. így telik el egy napja:

— Mindig délutános vagyok, így többet keresek. A férjem délelőttös. Reg-
gel fél hétkor kelek. Reggelit adok a gyerekeknek, cipőpucolás, új ruha kikészí-
tése, ők elmennek. A jószágot ellátom, takarítok, elvégzem a mindennapi kis
mosást, trikók, bugyik. Bevásárolok, és ebédet főzök. Ma fánkot akartam, de
nem volt élesztő a boltban. Karalábélevest készítettem és palacsintát. Mosoga-
tok és eszem egyedül. Ha az idő engedi még kapálgatok kicsit a kertben. Fél
kettőkor indulok be az üzembe. Este már semmit sem csinálok, legfeljebb olva-
som a Néplapot, míg el nem álmosodom. Tudja mi csak abban különbözünk
az anyáméktól, hogy nem nélkülözünk.

— Ezek szerint az iparosítás a nők helyzetén csak rontott?
— Ez is igaz. De az is, hogy részben jó itt a munkahelyen. Kikapcsolódást

jelent. (?!) Meg lehet beszélni az otthoni és az itteni dolgokat. El tudjuk
mondani valakinek a problémáinkat. Ha valami baj van, elmegyünk egymáshoz
vigasztalódni. Néha táppénzről már vágyódom vissza. Olyanok a munkatársaim,
mint egy nagy család.

— És maga a munka . . . ? — kérdeztem. Ekkor mondja el az erőapasztó
normát, amit 2200 forintért teljesít munkatársnőivel együtt. „Nőivel", mert férfi
ezt ennyiért nem vállalja.

— Segít-e a férje az otthoni munkában? — fordulok Baloghné egyik kol-
léganőjéhez.

— Azt nem! — nevet fel a présgépnél ülő asszony. — Takarítani, mosni
nem. Esetleg főzni. Ha kedve van.

— A háztartást gépesítettem — mondja Fazekas Lajos büszkén. — Van
mosógép, centrifuga, hűtőgép, daráló, porszívó. A vizet bevezettük, fürdőszoba
is van. Rádiót vettünk, tévé nincs. A tévépénz valahogy mindig másra kellett.

— Ha van hűtőszekrény, akkor bizonyára félkész ételeket is vásárolnak —
mondom másnap Guth Istvánnak, de a fejét rázza.

— Nem, azt nem tudom elképzelni, hogy mirelitet együnk. Van kert, van
jószág — otthon főzünk. A hűtőszekrényben tej, tejföl, felvágott van.

Nagy Jánosné, az egyik présgép mellett hasonlóképpen vélekedik, de azért
hozzáteszi:

— Nagyon szeretnék egyszer elutazni, elmenni valahova, ahol kiszolgálnak.
Hogy ne kelljen főzni, mosni, takarítani... Persze családdal együtt!

— Volt-e már nyaralni?
— Nem voltunk soha.
— A szabadságidő alatt mit csinál?
— Végzem a háztáji munkát, kapálgatást, ezt azt. Vagy tésztát csinálok...
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— A férje mikor veszi ki a szabadságát?
— Mindig télen. Javítgat otthon, pihen.
— Kilenc éve vagyok szakszervezeti tag — mondja Baloghné — de még

nem kaptam beutalót. Legalább a gyerekeknek adnának!
— Hajdúszoboszlón voltunk 1954-ben két hétig — emlékezik Guth István.

— Azóta időm sincs, pedig nagyon vágyók valami külföldi útra, de az épít-
kezés . . .

Az építkezés . . .
— Az építkezést 67-ben kezdtem — meséli Fazekas Lajos. — Hajnali négy-

kor keltem, mint egykor az apám, csináltam az alapot, a lábazatot háromnegyed
hétig, akkor elmentem dolgozni és délután folytattam a portán tovább. Akkor
kapott el a derékfájás. Olyan körülmények között dolgoztunk annak idején
vízben, sárban, aludtunk a szabad ég alatt takaró nélkül, hogy nem is csoda.
Én hatvankilencig húztam, akkor kórházba kellett menni. Azóta gyógyfürdő,
szanatórium, de nem sokat segítnek. A fájdalom minden évben megkeres, ha
megemelem magam vagy megfázok.

Hódos Sándor Fazekas Lajos váltótársa az esztergáknál. Minden eddigi ri-
portalanynál fiatalabb 15—20 esztendővel, huszonhárom éves, egy háromhóna-
pos fiúcska apja. Szülei paraszt származásúak, édesapja traktoros volt a gépál-
lomáson, majd hivatásos katonatiszt lett. Ma már nyugdíjban van, szérűcsősz,
két holdját kiadja felesben. Édesanyja betanított munkás.

— Gyermekkoromban, az iskolai szünidők alatt én is kint dolgoztam a föl-
deken, de nemigen voltam elragadtatva a kapálástól. A pénz persze jól jött:
fotbalít, horgászfelszerelést vehettem és egy kismotort. Aztán esztergályos szak-
vizsgát tettem a gépállomáson és idejöttem dolgozni a KAEV-be. A feleségem
is itt dolgozik a bérelszámoláson. Kétezret keres, én három és felet, ö gimná-
ziumot végzett, aztán közgazdasági kiegészítőt. Most otthon van a gyerekkel.

— Hogyan telt el egy nap, amíg nem volt gyerek?
— Mikor délelőttös voltam, együtt lehettünk délután. Amikor kettőkor

hazafelé mentem, — ő négyig dolgozik — a megbeszélés szerint bevásároltam
és ha tudtam, elkészítettem az ebédet, mert nem idebent étkezem. Aztán meg-
érkezett ő is és együtt ebédeltünk öt órakor. Utána rejtvényt fejtettünk, vagy
átmentünk anyámékhoz megnézni a televíziót. Ha kell takarítok, porszívózok.
Nem azért, hogy szeretem csinálni, de gyorsan elvégzem, aztán több idő jut
egymásra.

Később a hét végéről beszélgetünk.
— Leszoktattam a feleségemet arról, hogy szabad szombaton csináljunk

nagymosást, nagytakarítást. Megcsináltuk hétköznap, amit kellett. Szombaton,
amíg nem volt gyerek, kimentünk a Berettyóhoz vagy a Köröshöz horgászni,
napozni...

Még később a jövőről esik szó.
— Külön lakást szeretnénk, de nem emeletes házban. Elég volt abból, hogy

„ne csapkodd az ajtót, ne ugrálj a szobában!" No, és a kertben minden megte-
rem, jószágot is lehet tartani — mondja Hódos Sándor és állít valamit az auto-
mata esztergán. — Aztán szeretnénk még egy-két gyereket.

— El tudja képzelni, hogy étterembe járnak majd enni és a Patyolatba
viszik a mosnivalót?

— Nem, nem hiszem. Nem vagyok kisétkű és a házikosztot is megszoktam.
A vacsorát még csak el tudom képzelni mirelitből, de a vasárnapi ebédet soha!
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„Talán majd a kicsi, ha felnő — gondolom magamban. Akkor már a közét-
keztetés mennyisége és minősége is jobb lesz, mint amit magam is tapasztaltam
a Kossuth téri étteremben."

Mielőtt elbúcsúznék riportalanyaimtól, a gyermekeikről kérdezek.
— Van egy ezer négyszögöles kertünk — mondja Fazekas Lajos — ott

dolgoztatok a fiammal, hadd tudja meg, milyen munkát végzett a nagyapja!
Különben a fiú a közlekedési szakközépiskolába jár . . .

— Két fiam van — válaszol Guth István. — Mindketten szakmunkások.
Ügy gondolom, majd ha arra kerül a sor, építünk nekik is házat vagy befizetünk
egy lakásra, bár még a miénk sincs bepucolva. Mindenesetre biztos, hogy itt
maradnak Mezőtúron. Aztán majd teremtenek maguknak, amit akarnak...
Amit tudnak.

— Emberré akarom nevelni a gyerekeket, — mondja Baloghné — embersé-
ges emberré.

A szociális otthon egyemeletes épülete, rendezett kertje és gazdasági udvara
úgy üldögél az üzemekkel szemben a Szolnoki úton, mint egy óvatos figyelmez-
tetés: „Gyermekeink sorsában sorsunk alakítjuk." Félreértés ne essék! A szo-
ciális otthon kitűnő munkáját kórusban dicsérték a lakók. De tény, hogy az
idősödő emberek nem így tervezték öregkoruk idejét, megszolgált életük utolsó
harmadát a családban szerették volna eltölteni. S hogy ez miért nem így történt?
A feleletért, s különösen, ha az iparosításról akarunk írni, be kell térni Selmeczi
Sándor igazgató irodájába.

— Az iparosítás és az idősebbek helyzete között valóban lehet összefüggés.
Az itt lakók ötven százaléka ugyanis a mezőgazdaságban dolgozott, de az ő
gyermekeik kilencven százaléka már az iparban van. Ha egy-egy esetet bon-
colgatnánk, kiderülhetne, hogy a tanyán egyedül hagyott öreg hogyan kénysze-
rült arra, hogy elfogadja az állam segítségét...

D. Mihály bácsinak hószínű haja, kék szeme felett fehér szemöldöke van,
kezén átlátszó bőr mögött tekeregnek az erek. Nyolcvankét éves. Harminc éven
keresztül robotolt az apja földjén, hogy a banknak vissza tudják fizetni a köl-
csönt, aztán jött a felszabadulás és a földet tagosították. „Először sem volt sem-
mi, utána sem volt semmi, közte legalább volt valami" — idézi apja szavait,
majd elmeséli, hogy a világban szétszaladt segéd- és betanított munkásként
dolgozó lányainak házat, lakást vett a disznókból, amit a feleségével hizlalt, meg
a malomgépészi fizetéséből.

— De többet ér az aranynál is, hogy itt vagyok! Kitálalják az ételt, meg-
esszük és hogy ki mosogatja el az edényt, nem a mi gondunk.

Rozika néni éveinek száma egy híján nyolcvan. Tekintetét riadttá tette az
ura, akinek indulatait még ma is azzal mentegeti az ötven évig asszony, hogy
húsz hónapig volt a fronton, attól lett ideges. De megmaradni mellette nem
lehetett. S mondja, mint egy balladát:

— Hat családom volt, egy vízbefúlt, egy Cegléden van, postás a férje, ketten
a szemben levő üzemben dolgoznak, Rozika a Volánnál, s egy fiam nyugdíjas
tűzoltó... Kilenc unokám van és hét dédunokám. Rendesek a gyerekeim, láto-
gatnak, támogatnak engem . . .

A szociális otthon előtt apró sapkában zavaros szemű bácsi köt zsineget egy
botra, majd átvág az országúton és nekiindul az üzemek előtti árokpartnak.
Üti-vágja alkalmi ostorával a térdig érő gazt, mintha a mezőt akarná harcba
küldeni az ipar beton- és üvegerődjei ellen. A cipőgyár óvodájából nevetgélve
mutogatnak rá a gyerekek.

NÖGRÁDI GÁBOR
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