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Az „arany tulipán1

és fekete árnyéka
A vonaton

Hétfő reggel van. A vonaton álmos arcok, véres szemek, nyers hangoskodás,
„miafrancnakmészígymelózni" — kérdések, „felszikkadokmirejönafőnök" —
válaszok, a szokásos jövés-menés... Velünk szemben egy asszony ül, némán
horgol. Váltókon himbálódzik a szerelvény, a kidolgozott kezekben a tű mégis
fürgén jár.

— Nem szúrja meg a kezét?
— Megszoktam már. Régóta ingázok.
— Honnan hova?
— Törökszentmiklósról Kisújszállásra, mivel ott dolgozom a Fékonban. Va-

salónő vagyok.
— Érdemes ingáznia?
— Érdemes. Négyezer az átlagom. Többet keresek, mint az uram.
— Büszke rá?
— Még szép! Három év alatt százezer forintot spóroltam én. Éppen tegnap

alapoztuk a házunkat.
— Nem irigylem magát...
— Miért?
— Nehéz lehet ingázni, dolgozni, építkezni, házimunkát végezni...
— Megy az, csak egészség legyen! Igaz, üdülni még sohasem voltunk. De nem

is hiányzik.
— Mennyi idős?
— Most éppen a negyvennek vetődök elibe.
Leszállunk, ki-ki megy a maga útján. A kedves kisváros, Kisújszállás lélek-

száma az 1960-as 14 ezer 700-ról 1978-ra 13 ezer 300 főre csökkent. A természe-
tes szaporodás nem tudta ellensúlyozni az elvándorlásokat, ugyanis a közel két
évtized alatt 2 ezer 300 fős vándorlási vesztesége volt a városnak. Sokan mentek
el véglegesen, de — főként az utóbbi években — megnövekedett az idetelepülök
száma is, ami kapcsolatban van a hatvanas évek végén megindult ipartelepítési
folyamattal. Kisújszállás iparában 1965-ben 656 ember, 1977-ben már 2 ezer 558
ember dolgozott. A foglalkoztatott nők száma a háromszorosára emelkedett.
1969-ben kezdte meg a termelést a Vasipari Vállalat, 1970-ben a Férfi Fehér-
neműgyár, a Gyógyászati Segédeszközök Gyára, a Téglagyár és 1971-ben a
METEFÉM Ipari Szövetkezet, Az új ipari üzemek kétségtelenül hozzájárultak
a város fejlődéséhez.
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A töprengést egy ismerős hang zavarja meg.
— Hát te? Mit keresel nálunk?
Elmondom, csak úgy röviden.
— Szóval a gatyagyárba jöttél!
— A Fékonba.
— Egyről beszélünk.
— Mi jut eszedbe először erről az üzemről?
— Az a rengeteg jó c ic i . . . Az a sok jó anyag . . .

Kis cicik és nagy cicik

A hőskorszakról mesél Oláh Lajos, Kisújszállás tanácselnök-helyettese, aki
az ipartelepítések idején tanácselnök volt, az események mozgatója.

— Mi egy jó nagyüzemet akartunk idetelepíteni. A Csepelt! Készen is volt a
megállapodásunk, itt van valahol a levél. De elaludtuk a dolgot. Sajnálom, mert
annak mégiscsak nagy cicije van, jobban lehetett volna fejni. Érted, ugye?

Nahát, akkor mit lehet a legolcsóbban idehozni? Téglagyárat. Azzal mentünk
fel a tröszthöz, hogy két-három-ötezer hektár földet tudunk adni, ha hoznak
egy gyárat. Én azt hittem, hogy a téglához agyag kell. Mondtam is, hogy van
nekünk olyan agyagunk!... De nem csak agyag kell: homok is, humusz is. Nem
baj, az is van. Minden van. Elküldtük a földmintát Kunszentmártonba, de ott
kicserélték, hogy ne sikerüljön a mi telepítésünk, mert akkor őket nem fejlesz-
tik. Karcag is meg akarta fúrni az ügyet, de akkorára szerencsére már lent vol-
tak a beton alapok.

A Vasipari Vállalat? Volt egy polgárvédelmi raktárunk, a régi malom: ezt a
raktárát behoztuk ide a tanácsházára, legyen helye a vasiparnak.

Megkerestük a Fékont, egy zöldségraktárat ajánlottunk, csak jöjjenek. Na-
pokig alkudoztunk a helyiség árán, 200 ezer forinton múlott a dolog, filléres
volt a vezérigazgató. Ezután merült fel, hogy a Faipari Vállalatot ki kellene te-
lepíteni a városból, a helyére jöhet a Fékon. A Faipari Vállalat megértette a
város gondját: apránként hurcolkodott, termelt, nem estek vissza, pedig az új
helyükön térdig érő pocsolya, istenverte állapot volt. Ugyanakkor a tanácsháza
pincéjébe villanyvarrógépeket hozott a Fékon, megindult a betanítás. Amikor
a Faipari Vállalat átadott egy-két helyiséget, akkor Pestről hozták a kiszabott
árukat, flanell hosszúgatyát, ezt-azt, amiknél nem érdekes, hogy a korca kicsit
görbe. Eltelt két esztendő, s a Fékon megépített egy szép üzemcsarnokot. Az
asszonyok többsége azelőtt hátébé volt, most pedig szabnak, varrnak, ismerem
őket...

Azután jött a Gyógyászati Segédeszközök Gyára: van-e helyiség, ha igen,
hajlandók üzemet telepíteni. Helyünk már nem volt, de a munkások betanítá-
sára odaadtuk a régi Nemzeti Kaszinót. Vállaltuk a munkaerő szervezését, köz-
művesített területet biztosítottunk. De akkor már beruházási stop volt. Járkál-
tunk a bankhitel után, jött Nánási Laci bácsi is, az országgyűlési képviselő, is-
mered, ugye? Tősgyökeres kisúji. Mentünk a Beruházási Bankhoz. Na, Laci bácsi
elkezdte ott a jó ízes beszédével, hogy „elhoztam az én Lajos öcsémet, majd ő
elmondja, mi járatban van". Elmondtam. Erre Neményi elvtárs kinyitott egy
nagy szobát, az tele volt milliárdos tervdokumentációkkal. Nem megy a dolog,
mondta. De az öreg csak addig beszélt neki, míg ott előttünk alá nem írta a hi-
telkérelmet. Szép új üzemet épített a gyógyászati.

Egyszer megjelentek a METEFÉM-től, megkapták a már említett zöldségrak-
tárat. De milyen jó hely lett az, pláne a pesti munkahelyekhez képest. Mert tu-
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dod mi van odafent? Egy dzsungel van, kérlek. De a közgyűlést a Hiltonban
meg az Interkontinentálban tartják!

Lett ipar, most már munkás kellett. Mit tegyünk? Hazahívtuk az eljárókat.
Gyűlés a tanácsháza nagytermében. Hívtuk a férjet is, feleséget is, nehogy az-
tán odahaza azt mondhassa apu, hogy nincs itthon jó munkalehetőség. Itt volt
az öt letelepülő üzem igazgatója is. Elmondtuk, milyen gyárak jönnek, milyen
szakmákra van szükség, mennyi lesz a pénz, miféle kedvezményekre számíthat-
nak. Utána az igazgatók feleltek a kérdésekre. Reggel kilenckor kezdtünk, egy
órakor lett vége. Jegyzőkönyv? Az nem készült. Tudod, nem nézték az ilyesmit
jó szemmel, munkáscsábításnak számított. Viszont az első löketre hazajött két-
száz ember.
Egy sokszor ismétlődő kérés

— Ugye, nem írja ki a nevemet?
— Miért ne írjam ki?
— Hát . . . Kisváros . . . Majdnem falu. Pletykásak az emberek.
— Fél a pletykától?
— Kikezdik az embert.

V. S.-né monológja, avagy a tehetség drámája
— 1970. április 6. Akkor indult Kisújon a Fékon. Azóta itt dolgozom. Varró-

nőként kezdtem, a tanácsháza pincéjében tanultam az alapműveleteket. Műsza-
koltam. Ügy 1972 körül lettem művezető, közben befejeztem az általános isko-
lát, munka mellett jártam ki a hetediket és nyolcadikat, itt lettem szakmun-
kás, hetvennégyben végeztem a marxista középiskolát. Negyven éves vagyok.
Felneveltem két gyereket, a kislányom tizenkilenc éves, ő is itt dolgozik, varró-
nő, május elsején egyszerre lettünk kiváló dolgozók. Most másodikos a lányom
a ruhaipari szakközépiskolában, az itteni fiatalok pedig megválasztották az
egyik KISZ-alapszervezet titkárának. A fiam hatodikos, a legnagyobb örömöm,
hogy nagyon jól tanul. A férjem téeszben dolgozik. Mostanában nehéz napok
járnak, már második hete helyettesítem a műszakvezetőt, most nemcsak az én
szalagomra kell figyelni, hanem az egész varrodára.

Reggel fél hétkor csörög az óra, a fiam iskolába megy. Rendet rakunk, ha
délutános vagyok, akkor ebédet főzök, ha délelőttös, vacsorát. Tartunk né-
hány sertést, baromfit, aki éppen otthon van, az látja el a jószágokat. Most este
tízig műszak, aztán busszal megyek haza, mert nagyon a város szélén lakunk.
Akkor az otthon valók már alszanak. Sokszor csak cédulákon üzengetünk egy-
másnak a férjemmel. Évek óta hazaviszem azt a 3 ezer 400 forintot, nyilván,
hogy gyarapodunk. Nem beszélve arról, hogy otthon a négy fal között van az
ember, s nem is lát túl azon. Jó, hogy dolgozom, emberek között vagyok, hogy
tanultam, ez nagyon jó, még ha az is az ára, hogy sokkal több a terhem,
a dolgom.

Hatvanöt nő tartozik a kezem alá .Az én korosztályomnak rengeteg problémá-
ja van. A férjekkel. Van itt egy asszony, aki most el akar menni az üzemből,
mert amióta ő eljött dolgozni, a férje nem találja magát, a kocsmában lel mene-
déket, aztán amikor az asszony hazamegy a délutáni műszakból, már részegen
találja otthon. Hogyan bízhatná egy részegre a kisgyereket? Itt az üzemben
még nem hallottam olyan férjről, aki segítene otthon. A legtöbb házasság vál-
ságba kerül, ha az asszony elmegy dolgozni, pedig a férfiak tudják, hogy egy
fizetésből ma már nem lehet megélni. Az asszonyok vállán jóval nagyobb a te-
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her, mégis, némelyik még azt sem bánná, hogy a férje nem segít otthon, de
legalább ne inna, ne a kocsma lenne a mindene. És féltékenyek is a férfiak!
Tudok olyan esetről, hogy a férj bejött az üzembe a felesége után, és megkér-
dezte a portán, tényleg bent van-e az asszony? Nem hitte el, hogy túlórázik.
Igaz, sokmindent beszélnek a városban. Azt is hallottam már, hogy aki ide jön
dolgozni, az kurva. Hát ennyi nő között van olyan is, de hol nincs? Állítom, egy
szemernyivel sem rosszabbak az itteni nők, mint bárhol máshol. Én tudom,
miért zagyválnak össze az emberek ennyi marhaságot: nagy híre volt régen az
első vezető szerelmi ügyének, még a Nők Lapjába is bekerült. Akkor kezdték,
hogy ha a főnök ilyen, milyen lehet a többi? Szóval sokminden nyomo-
rítja az itteni asszonyokat, nem csoda, hogy idegbajosak lesznek. De a gépek
zaja is kikészíti az ember idegeit. És az emberek is egymást: ahány, annyiféle,
annyi szeszély, pláne mi nők vagyunk szeszélyesek. Itt még nemigen vannak
tekintettel a másikra. Szerintem ezeknek a falusi nőknek a pénz a mindenük,
csak az a lényeg, mennyit visznek haza a borítékban. Hogy ezen túl mi van, az
nem érdekli őket. Annyira a pénzre mennek, hogy képesek lennének a másik
szemét kikaparni. Az miért kapott, én miért nem kaptam?... De hogy valami
pluszt is tegyen az asztalra?... Persze, tehetne mást? A férje csak a pénz miatt
tűri el, hogy kitette a lábát a konyhából. Ha az asszony munka után nem rohan
hazafelé, már cirkusz van. És ki menjen a gyerekért? A boltba? Ki főzzön, mos-
son, takarítson?...

Ha húsz éves lennék, biztosan tanulnék. A kislányom tanulhat, amit én el-
kezdtem, ő be is fejezheti. Én már nem tanulok. Beletörődtem. Elkezdtem a
ruhaipari szakközépiskolát, fél évig jártam de abbahagytam. Amióta üzemben
vagyok, sokat tanultam, de a férjem megelégelte, mivel keveset voltam otthon
őrá is több hárult, nyilván. A férjem nem volt hozzászokva, hogy főzzön, mos-
son, vásároljon. Ugye, mielőtt a gyárba kerültem, háztartásbeli voltam, min-
dent elvégeztem odahaza, ez volt a dolgom. A férjem ehhez szokott hozzá.
Most már ő nem nevelhető. így aztán az én tanulási vágyamnak majdnem vá-
lás lett a vége. Pedig azelőtt szépen, harmonikusan éltünk. Mondta a férjem,
ne tanuljak, mert ha igen, ő majd változtat a dolgokon. Először jött az ital,
aztán más is. Hát igen, a nők is. A családi harmóniának az volt az ára, hogy
nem tanulok.

A mostani fiataloknak már könnyebb lesz. A mai lányok már okosabban
fognak élni.

Néhány sor a neurózisról

A Fékonban hallottam, hogy a városi főorvos szerint a Kisújszálláson lévő
neuraszténiás betegek kétharmada ebből az üzemből kerül ki. Megemlítem az
üzem vezetőjének, Vági Jánosnak.

— Sok igazság van ebben — mondja.
— Mi lehet az oka?
— Női üzemben az emberek többet törődnek egymással.
— Tehát pletykáinak . . .
— Pletykáinak. Egyik-másik nő be is jön hozzám panaszkodni, hogy ő itt

nem dolgozik tovább mert ez meg ez állandóan piszkálja. Egy asszonyt elül-
döztek a szalagról, mert nem mosdott rendesen, és kellemetlen szagot, árasztott.
Egy másiknak testi hibája volt...

— De nem csak a szurkapiszka miatt idegeskednek...
— Néha más munkát is kellene végezni, nem csak azt, amit betanultak.
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Ezt nem akarják, félnek, szorongást okoz. Nem tartunk még ott, hogy mindenki
szeresse a munkát. Az itteni nők nagyon szívesen elmennek az orvoshoz, és hoz-
zák az igazolást.

Kérdések merülnek fel: szimulánsok? Táppénzcsalók? Nem szeretnek dolgoz-
ni? E sommás kérdések mögött vajon mélyebb okok is vannak?

A dolgozó nők neurózisa világjelenség. A megváltozott életforma jóformán
csak a terheiket növelte. Otthon ugyanúgy megy, illetve kellene mennie min-
dennek, mint azelőtt, a munkábaállás előtt. Szinte reménytelen feladat megfe-
lelni ennyi elvárásnak, beilleszkedni egy nagy közösségbe, műszakolni, gyakran
túlórázni, ellátni a háztartást, háztájit, állatokat, és így tovább. A gyerekre és a
férjre szinte már nem marad idő. Hajsza, végeérhetetlen hajsza... Sok asszony-
nak tehát nyilván jó oka lehet elmenni az orvoshoz. Emellett persze vannak,
akik az üzemben szeretik kipihenni az otthoni fáradalmakat, különösen, ha nem
teljesítményben dolgozik.

Lézengők és iparkodók

Az üzemben itt-ott csellengőket látni.
— A kollektív szerződésünk egyik rendelkezése értelmében a félidős terhe-

seknek már átlagbért kell fizetni — mondja Vági János. — A kismamák ezzel
visszaélnek: éppen csak bejönnek, lézengenék. Megpróbáltuk őket finoman fi-
gyelmeztetni, erre a Szakszervezeti megyei Tanácshoz fordultak, hogy itt hajt-
ják a kismamákat. Kijött egy orvosi bizottság, azt javasolták, bízzák rájuk az
intenzitást. Sok a kismama, az átlagkeresetük 2 ezer 900 forint körül van, ezzel
szemben havonta 700 forint értékű teljesítményt nyújtanak. És 1971. március
15.-e óta dolgozom itt, de azóta csak két kismamát ismertem, aki becsületesen
dolgozott a szülésig.

A ritka kivételek egyike Sz.-né Gy. Katalin, 22 éves varrónő.
— Amióta terhes vagyok, nem teljesítettem száz százalék alatt — mondja. —

A múlt hónapban például 127 százalékot értem el, azelőtt még többet.
— És a többiek?
— Van, aki rosszul viseli a terhességet, nem tud ülni, sokszor kimegy, az

ilyen gyengébben teljesít. Némelyik csak 40—50 százalékot. Olyan is akad, aki-
nek mindegy, hogy terhes vagy nem, így sem, úgy sem szeret dolgozni. De nem
mindenki lógós: aki bejön az üzembe, az pénzt akar keresni, nem csak eltölteni
az időt. Mert ha nem hajt, keres húsz-harminc forintot? . . . Mi az? Főleg a mai
világban... Én legalábbis szeretek dolgozni. Az átlagkeresetem 3 ezer 900 fo-
rint.

— Az nem rossz.
— Nem ám! Többet keresek a férjemnél. Büszke az ember, hogy van látszata

a munkájának. Most albérletben lakunk havi hatszázért, de vettünk egy kis
telket, építünk rá egy nyolcszor tizenkét méteres házat, beépített tetőtérrel. Er-
refelé úgy mondják, hogy egy gyerek nem gyerek. Hát nekünk is kell vagy há-
rom gyerek. Majd a házépítés meg a gyerekszülés után megyek tanulni, a ruha-
ipari szakközépbe...

Adatok

Kisújszálláson nem voltak hagyományai a ruhaiparnak, a szakemberek kép-
zése szinte a nulláról indult. Az üzem dolgozóinak jó része a háztartásokból ke-
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rült ki, többségüknek ez volt az első munkahelye. A munkássá válás nehéz fo-
lyamatát tükrözi, hogy az átlagosnál jóval nagyobb mértékű volt a fluktuáció:
1971 és 1978 között 1600 ember lépett be a vállalathoz, s 1550 dolgozó hagyta
ott. Viszonyítsuk ezt az arányt a körülbelül 500 főt számláló létszámhoz, és gon-
doljunk bele, hogy a nagy munkaerőmozgás milyen kedvezőtlen hatással van
a termelésre.

Kezdetben az iskolázottsági, szakképzettségi színvonal is rendkívül alacsony
volt, hiszen induláskor a 460 dolgozóból mindössze nyolcnak volt érettségije,
huszonnégy mondhatta magát szakmunkásnak, ugyanakkor százötven dolgozó
nem fejezte be a nyolc átlalánost. Az üzemben jelenleg hetvenegyen érettségiz-
tek, százharmincketten lettek szakmunkások és nyolcvannégyre csökkent az
általános iskolát el nem végzettek száma.

A szakképzettebb munkások növekvő aránya, valamint az egyre nagyobb
begyakorlottság tükröződik az átlagos teljesítményszint alakulásában is. A kis-
újszállási üzemben 1971-ben a nettó teljesítményszint 67,6 százalék volt, ez
1978-ban 95,8 százalékra növekedett, de még így is alacsonyabb a budapesti gyár-
hoz tartozó többi (Budapest Halom utcai, rákoshegyi és dunaújvárosi) üzem-
egységek teljesítményénél. A beinduláskor a teljesítményekben meglévő különb-
ségeket megfelelően tükrözték a kereseti eltérések, ugyanis 1971-ben a kisúj-
szállási üzemben dolgozó munkások átlagbére 27 százalékkal alacsonyabb volt,
mint a budapesti anyavállalatnál dolgozóké. Az átlagos órabérek Kisújszálláson
az elmúlt nyolc év alatt megkétszereződtek, de még jelenleg is jóval elmarad-
nak a fővárosban dolgozó társaik bérétől (átlagórabér 22 százalékkal, átlagkere-
set 650 forinttal). Ezt a budapesti munkaerőhiányon kívül csak részben indokolja
az ott dolgozók nagyobb gyakorlata, magasabb szakképzettsége. Kisújszállási
viszonylatban a Fékonnál dolgozók bérezése magas, a munkaerőhiány itt még
nem olyan nyomasztó, mint Budapesten, így a közeljövőben sem várható a
gyáregység bérszínvonalának közeledése az anyavállalatéhoz.

— Kezdetben hetven forintos munkásingeket gyártottunk — mondja az
üzemvezető. — Ma már tőkés és szocialista exportra dolgozunk, itt készül a
vállalat márkás terméke, az „Arany tulipán" ing, s ez teszi ki termékeink húsz
százalékát.

Műszaki színvonal
A kisújszállási üzem létesítésekor Budapestről átcsoportosított használt gépe-

ket helyeztek üzembe. A könnyűipari rekonstrukció során ide is érkeztek új
gépek.

Budapesten, a gyár központjában érdeklődtem.
— Milyen a kisújszállási gyáregység műszaki színvonala?
— Átlagos. Olyan, mint a többi üzemegységünkben .
A kapott adatok alapján azonban megállapítható, hogy a kisújszállási üzem

műszaki színvonala jóval a gyári átlag alatt van. 1978-ban az egy főre jutó esz-
közérték Kisújszálláson 41 ezer forint volt, szemben a gyári átlaggal, ami 75
ezer forint. Ezt a jelentős különbséget csak részben magyarázza, hogy a milliós
értékű előkészítő gépek a budapesti egységben vannak elhelyezve. A kisújszál-
lási üzemben január óta tartózkodik a nyugat-német Eterna cég technikusa, aki
az újonnan beindult export szállítmányokat helyben átveszi, minősít, és segít a
gyártás során felmerült problémák megoldásában.

— Treiber úr, milyennek látja az üzem műszaki színvonalát, felszereltségét?
— Se jó, se rossz. Közepes. Nálunk több a modern gép.
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— Milyen a munkafegyelem?
— Erről nem szeretnék beszélni.
— Mégis . ..
— Nekem az a dolgom, hogy a minőséget ellenőrizzem. A munkával meg va-

gyok elégedve. A munkásokat nem figyelem.
— Ha nem figyeli, akkor is látnia kell, hiszen nap mint nap közöttük dolgo-

zik. Mint magánember mi a véleménye?
— A munka jó — tér ki ismét a válasz elől.
A tolmácsnő közbeszól.
— Most nem akarja mondani az újság miatt, de a munka beindulásakor bi-

zony kifakadt, hogy „trehányak az emberek".
Ezt megerősíti az adminisztratív vezető, Rácz Kálmánné is.
— Bizony, Treiber úr először semmit sem akart átvenni. Azóta sokat javult

a helyzet.
Természetesen nehéz megszokni a magasabb minőségi követelményeket, az

eddigiektől eltérő fazont és formát, a kisebb szériákat. A hazai alapanyagok
minősége is sok gondot okoz. A megváltozott követelményeket mutatja a sza-
lag teljesítményszintje is: januárban 52—53 százalék, februárban 59—64 száza-
lék, márciusban 77—78 százalék. Meg kell jegyezni, hogy a belföldre és a szov-
jet exportra gyártó szalagokon 96 százalékos ez a mutató. Jól látszik, hogy a
magasabb színvonalú munkára való átállás az első két hónapban a termelé-
kenységet csaknem a felére csökkentette.

— Ez a tény hogyan érintette a munkásnők bérét? A jobb minőséget igénylő
munkán kevesebbet keresnek?

— A betanulás időszakára a dolgozók személyi elbírálás alapján keresetki-
egészítést kapnak, hogy legalább ne csökkenjen a bérük — mondja Rácz Kál-
mánné.

Ez is a tőkés export „árához"' tartozik.
— Milyenek a nyugat-német cég és a magyar üzem termelékenységében a

különbségek? — próbálom újra faggatni Treiber urat.
Végre sikerül közvetett adatokhoz jutni, s ezek alapján megállapítható ,hogy

a nyugat-német vállalatnál egy dolgozó naponta átlagosan mintegy másfélszer
több inget készít, mint nálunk. (A számításnál hasonló minőségű terméket fel-
tételeztünk.) Ez egyértelműen utal a termelékenységben, ezen belül is a mű-
szaki színvonalban és a munka intenzitásában meglévő különbségekre.

Mit mond a kisuji polgár?
Találomra megszólítok egy középkorú férfit.
— Hallott már a „Arany tulipánról"?
— Miről?
— Az „Arany tulipánról".
— Mi az? Valami film?
— Nem film.
— Hát? Virág?
Másként próbálkozom.
— Tudja, mi készül a Fékonban?
— Tudom. Gatya és gyerek.
— Hogyhogy gyerek?
A férfi sokatmondóan somolyog.
— Menjen ki este tíz után a ligetbe, majd megtudja.
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— Mit tudok meg?
— Látszik, hogy nem idevalósi. A délutáni műszakból akkor jönnek a püs-

pökladányi lányok és a vonatindulásig bőven van idejük.
— Mire?
Az ember cinkosán kacsint, a kezével mutatja.
— Érti, nem? Megy a ketymety odakint. Ha nem vigyáz az ember, még rájuk

is léphet.
— Akkor mondok magának egy rossz hírt: körülbelül három éve létesítettek

Püspökladányban egy férfi konfekcióüzemet, s az addig Kisújszállásra járó nők
egyik napról a másikra hazamentek dolgozni vagy negyvenen. Velük már ba-
josan találkozhat a ligetben.
Leányanyák

Bent az üzemben több dolgozó előtt is szóbahozom a témát. Válaszként ka-
pásból felsorolnak vagy huszonöt nevet: hirtelen ennyi leányanya jut eszükbe.

— Azonkívül sokra ránősültek.
— Ránősültek?
— Igen. Aki leányanyát vesz feleségül, az ránősül. így mondják.
Egy másik megjegyzés.
— Nálunk lassan hagyomány lesz, hogy a KISZ-titkárok a mozgalmi munkát

nem csak úgy értelmezik, hanem „amúgy" is.
Ezt nem értem. Megmagyarázzák.
— Nem is egy KISZ-titkár lett leányanya.
K. M. 23 éves munkásnő. Tizennégy éves kora óta dolgozik. Az első gyermeke

tizenhat éves korában született, a harmadik 1976-ban. Átlagkeresete 1200 fo-
rint. Istállószerű épületben laktak két hónapig. Jelenleg egy háromszor négy
méteres szobában, amely az egyik kocsma férfi vécéje mellet nyílik. Három
abortusza volt. öt osztálya van.

M. K. 27 éves munkásnő. Két kisfia van. Egyszobás lakásban élnek. „Ha meg-
főztem, meg is eszem!" — vállalja dacosan a leányanya-sorsot. Nyolc osztálya
van. Az első vőlegénye öngyilkos lett. Az anyja négy gyermeket nevelt fel egye-
dül. Ö maga gyermektartást kap. „Meg kellett volna kenni a kocsikereket" —
véli.

— Megszólják, amiért leányanya?
— Emlegették már a zabigyerekeimet.
— És maga?
— Mondtam nekik, hogy a belük szjáradjon ki.
N. Á. 23 éves szakmunkás, 1970 óta az üzemben dolgozik. 1975-ben az egyik

szocialista brigád vezetője lett. 1977-ben lett szakmunkás. Egy év múlva az
egyik KISZ-alapszervezet titkárává választották, üthónapos kisfia van. Hama-
rosan visszajön a gyesről, két műszakban fog dolgozni, bár mehetne egyműsza-
kos kismamaszalagra is.

— Az étteremben megismerkedtem egy debreceni fiatalemberrel. Nem aján-
lott házasságot... Ez a nemi élet ma már olyan, hogy mindenki csinálja. Van,
aki vigyáz... Nekem volt egy strummám, arra szedtem gyógyszereket, s ezek-
től nem lehettem terhes. De nem tudtam, hogy meddig hat. így aztán „úgy"
maradtam. Amikor elküldték a KISZ-iskolába, már terhes voltam. Egyszer ha-
zajöttem a KISZ-suliból, elmondtam „Neki", hogy mi van. Akkor már „Neki"
nem is tetszett annyira az egész, megtudtam, hogy nős, két lánya van. El akar-
tam vetetni a gyereket, mentem még Szolnokra is, de már késő volt. Megszül-
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tem, nem bántam meg. Bíróság, egyéb zűr még nem volt, de majd lesz: egyelőre
az én nevemen van a kicsi. „Ö" nem írta alá azt a nyilatkozatot, amit kértek tő-
le. Először azt mondta, vállalja a gyereket, most éppen nem vállalja, ugye, van-
nak jóakarók, akik azt súgták neki, hogy nem is tőle van a gyerek.

— Mit szóltak az üzemben?
— Amikor terhes lettem, találgatták, vajon kitől? Még olyan is akadt, aki

szerint a nevelőapámtól lettem „úgy".
— És otthon?
— Édesanyám is leányanya volt, őt is megszólták. Tudom, hogy régen (néha

ma is) kiközösítették, megbélyegezték a leányanyákat. Engem, ha nehezen is,
de megértettek otthon, nálunk szó sem volt kitagadásról. A nevelőapám fiúpárti,
azt mondta, ha fiú lesz, minden meg van bocsájtva. Szerencsére fiú lett, most
aztán ő van a középpontban.

Az üzemi KISZ-bizottság jelenlegi titkárával beszélgetünk ezekről a dolgok-
ról.

— Én csak akkor megyek férjhez, ha megtalálom azt, akit igazán tudok sze-
retni — mondja Oros Piroska. — Gyereket viszont mindenképpen akarok. Ha
netán nem jön az igazi, vagy nem tudok férjhezmenni, akkor vállalom a gyere-
ket leányanyaként is. Otthon is szoktunk erről beszélni, persze, nem tapsolnak...
Amikor már megalapoztam az életemet, akkor kell a gyerek. Tudatosan. Nem
úgy, hogy véletlenül jött és most, jaj, mit csináljak? . . . Ez sem tiszteségtelenebb,
mint idegenként vagy haragosként élni valakivel.

V.-né K. Erzsébet, aki letért a kényszerpályáról

— Vasalónőként kezdtem 1971-ben. Egy év múlva csoportvezető lettem, ek-
kor kevesebb volt a pénzem, de más is érdekelt, nem csak a vasalás. Minden, az
egész folyamat, ezért vállaltam. Meg aztán, amikor tizennyolc éves az ember,
sokmindent szeretne megváltoztatni... Hát én is. Néztem körülöttem az asszo-
nyokat: rohantak a munkába, lenyomták a műszakot, rohantak haza, mostak
főztek, takarítottak . . . Szóval ez egy olyan útnak látszott, hogy csak ezt lehet
csinálni, ezen kívül semmi mást. Egy borzasztó kényszerpályának. Nem tetszett.

Most, hogy férjnél vagyok? Háromnegyed hétkor kelek, iszom egy kávét, me-
gyek dolgozni. Nem rohanok! Megyek. Amikor munka után hazamegyek, addig-
ra megfőz az anyósom. Megvacsorázunk, közösen rendet rakunk. A férjem
nem szeret törölgetni, tehát mosogat, én viszont nem szeretek mosogatni, ezért
törölgetek. Utána tévé, olvasás, beszélgetünk. Kéthetenként mosunk ágyneműt,
olyankor korábban kelek, beáztatom a mosnivalót. A férjem előbb hazamegy,
hozzáfog mosni. Amikor megérkezem, én befejezem a mosást, ő pedig megy ta-
karítani. Szóval nem jutott nekem ugyanaz a sors, mint az üzemben dolgozó
asszonyok többségének. A férjem betanított munkás.

Az üzemben szépen haladtam előre, szerettem ott lenni, énekeltek az asszo-
n y o k . . . Még én is, csak úgy magamnak: Látod édesanyám, ilyesmiket. Aztán
művezető lettem a 68-as szalagnál, az itteniek dolgoztak legjobban. Mivel kezd-
tem? Sírással, sírással és sírással. Semmi sem úgy ment, ahogy szerettem volna,
nem haladtunk, botrányos volt. A terveket 70—80 százalék körül hoztuk, min-
denki idegeskedett. A munkásnők hozzá voltak szokva, hogy jól keresnek, so-
kat teljesítenek. Hiába: rosszul irányítottam őket. Ezt a termelési tanácskozáson
is elmondtam, kértem, segítsenek. Aztán úgy fél év alatt rendbejött minden.
Fölszabadultan, könnyedén dolgoztam, többé nem volt sírás.
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1976-ban az üzemi KISZ-bizottság titkára lettem. Megint bennem volt, hogy
na, majd megmutatom! Közben leérettségiztem, készültem a Könnyűipari Főis-
kolára. Túl sokat vállaltam. A KISZ-beli világmegváltásból elkeseredés lett,
bár az én munkámat elismerték, kaptam egy aranykoszorús KISZ-jelvényt, ki-
váló dolgozó lettem. Akkor még nem tudtam megérteni, hogy nem mindenki
olyan, mint én: se család, semmi, csak mindig a másokért való munka... Pedig
ha valaki férjhezment, felé sem nézett többé a KISZ-nek. Nem engedte az ura.
És bántott, hogy a mi bizottságunk munkáját nem nagyon ismerték el. De ha va-
lamire szükség volt, például a megyebizottságnak díszzsebkendőre, akkor min-
dig megkerestek: most hatszázat, most kétszázat ilyen találkozóra, olyan érte-
kezletre. Ajándéknak. Minden évben új bizottsági titkárunk volt, talán azért is
legyintettek ránk. És az előítéletek! Amikor összejönnek a fiatalok, nevetnek,
jól érzik magukat. Sokan meg azt nézik, na, mikor nő a hasuk? Meg, hogy
kurva. Miért? Mert van nálunk jónéhány leányanya? Nem mondom azt, hogy
itt mindenki szent. Sokszor voltam a lányokkal kirándulni, sohasem volt sem-
mi probléma. És nem igaz, hogy csak a szent szüzek jöttek el! Ha az emberek
látnák azokat a lányokat, akik az ilyen dumák miatt sírnak . . .

Kisújszálláson új az ipar, de a mentalitás régi. Falusi. És mostanában az em-
berek szeretnek jólértesültek lenni. Kit hol neveznek ki, kit váltanak le?.. . A
illető lehet, hogy még nem is tudja, de már beszélik. Mire kiér a hír a város kö-
zepéről a szélére, a bolhából elefánt lesz. Most végre mindenki tudhat minden-
ről, mindenki beszélhet mindenről, nem úgy, mint az ötvenes években, amikor
kuss volt. Most aztán bepótolják az akkori hallgatást.

— A gyes letelte után a vidékiek nem jönnek vissza — panaszkodik Vági
János. — Nem tudják összeegyeztetni a bejárást és a kisgyerekek elhelyezését,
még egy műszakban sem. Helyi utánpótlás pedig nincs. Az üzem telepítésekor
a tanács túl optimista volt, csak a statisztikát nézte, arra nem gondolt, hogy sok
asszony nem is akar munkát vállalni az üzemben, mert állattartásból, háztáji-
ból megvan a jövedelmünk. Egyre nyomasztóbbak a munkaerőgondok. Terveink-
ben évenként csökkentjük a létszámot, de még ennél is nagyobb arányban fogy
a munkaerő.

— Tehát amit a telepítéskor elrontottak, annak most isszák a levét?
— Pontosan.
Az ipartelepítésről beszéltünk Tóth Endrével, aki jelenleg a népfront városi

titkára, de az ipartelepítések idején a városi pártbizottságon dolgozott.
— Az ipartelepítés körüli módszerek között — mi tagadás — bizony volt hazugság,

szépítés is. Például meghamisították a földmintát, hogy a téglagyár idetelepüljön.
A gyár körül lévő föld nem jó, nem felel meg ennek a marha nagy kapacitású
üzemnek. Hogy itt valami suskus volt, az biztos. Mi, akik benne voltunk a dope-
rájban, tudjuk.

— Miben?
— Doperájban... Azt tudom, hogy akik akkoriban az ipartelepítés ügyében

Pesten jártak egy héten háromszor is, sohasem mentek üres kézzel: ha mással
nem, de a maszek pék finom háromkilós kenyerével telerakták az autó sarog-
lyáját...

Ponyokai Bálint az ipartelepítések idején a Mezőgép vezetője volt, ma tanács-
elnök.

— Nézze, az az igazság, hogy nagyon bosszantott, amikor átszóltak a pártbi-
zottságról, hogy X-et, Y-t elviszik ebbe meg abba az üzembe. Persze, hogy nem
tetszett, szubjektív voltam, vakon mezőgépes, a félrevezetésig védtem a cégtáblát.
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Nem gazemberség volt ez: nem láttuk a távlatos célt... Ez az ipartelepítés ne-
kem olyan bumeráng!... Most nekem kell ebből a székből veiejtékes munkával
helyrehozni a dolgokat. Eszembe jutott ez itt ezerszer is.

— Rosszul sikerült az ipartelepítés?
— Jól sikerült, mert mindenki kap munkát. De az üzemek számát sokalljuk,

keressük a koncentrálás lehetőségét, összevonását a rokon szakmáknak. De aka-
dályoznak a tulajdonformák: van itt tanácsi, minisztériumi vállalat, szövetkezet,
minden. Hasonló szakmai felállású a Mezőgép, a METEFÉM, a Vasipari Válla-
lat, a Vas, Fa- és Építőipari Szövetkezet vasas részlege. Hasonló összevonási le-
hetőség lenne az építőiparban is. Sok a gondunk a települő üzemek kommuná-
lis ellátásával. Jelenleg Kisújszálláson nincs megoldva ezerkétszáz ember étkez-
tetése, köztük a Fékon jó félezer dolgozójáé. Nagy gond a bölcsőde, óvoda, nap-
közi, az úthálózat, a víz, a szennyvíz, a lakás, az orvosi ellátás, és így tovább.
Mert az ipartelepítés ilyesmivel is jár. Aztán itt lesz a téglagyár gondja: ez úgy
lett idetelepítve, hogy nem volt alkalmas földünk, máshonnan vettek mintát. így
lett megbundázva. A telepítéskor nem kellett kisajátítani földet maszektól —
most kell, majd három év múlva is kell, úgyhogy szívhatják a fogukat a cserép-
ipariak.

A városi pártbizottság titkára, Barna Károly az ipartelepítések idején a me-
gyei pártbizottság osztályvezető-helyettese volt.

— Egyetlen cél, a foglalkoztatottság megoldása lebegett mindenki szeme előtt
— mondja —, hiányozott a távlatokban való gondolkodás. Nincs ezen mit szépí-
teni. Munkalehetőség, elvándorlás megállítása: ez volt a lényeg. De hogy lesz-e
folyamatos munkaerő? . . . A spontán telepítések problémái most jelentkeznek.
Csak nőket foglalkoztató üzemek települtek egymáshoz közel: Kisújszállásra és
Túrkevére is települt varróüzem, ami ugyan a helyi lakosoknak jó, mert nem
kell utazni, de talán mégis jobb lett volna az ingázás, mint mindkét helyen ki-
építeni a teljes infrastruktúrát. Most itt is, ott is munkaerőgondok vannak,
emiatt nem lehet bővíteni a kapacitást. Vagy ott van a METEFÉM: az is spon-
tán telepítés. De senkisem mérte fel a munkaerő igényét. Mi történt? Elvitték a
Mezőgéptől a legjobb esztergályosokat. Jelenleg kétszáz vasmunkás hiányzik a
városban. Ha például valakinek azt mondják a METEFÉM-nél, hogy a nyolc
óra az nyolc óra, késett tíz percet, ezért egy órát levonnak — fogja a kalapját,
bekopog a Mezőgéphez. Onnan a Vasipari Vállalathoz. És folytathatnánk még.

A vonaton

— Hazafelé?
— Mára letelt.
— Fáradt?
— Nem szabad. Különben ez az utazás az én pihenésem, Kisújszállástól Tö-

rökszentmiklósig .
— És ha hazaért?
— Akkor? Hajrá, a második műszak... Főzni, mosni, takarítani a négy gye-

rekre . . . Kötök, horgolok, mindenki ruháját magam varróm, csak így tudunk
létesülni.

— Szokott televíziót nézni?
— Néha. De akkor is kötök, horgolok, akárcsak itt a vonaton. Nincs meg-

állás.
— Nincs?
— Nincs ám!
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