
FÓTI PÉTER

M u n kisgazdaságok
Jászberény tipikus mezőváros volt, lakóinak többsége tanyákon, illetve apró bir-
tokokon gazdálkodott. A nagyipar 1950—51-ben tört be a településre, először az
Aprítógépgyár, majd a Hűtőgépgyár nyitotta meg a kapuit. Munkásaik a mező-
város és környékének parasztságából toborzódtak, de sem az első-, sem a máso-
dik munkásnemzedék nem szakadt el a földtől.

E nemzedékek tagjai a gyári munka néhány órájában újratermelik önma-
gukat, majd társadalmi többletterméket állítanak elő. Mivel a gyárban már újra-
és túltermelték önmagukat, a műszak után a tanyán, a kertben, a határban
extra-többletterméket hoznak létre. Mégpedig úgy, hogy saját jövedelmükből
fedezik a termelés, a fejlesztés, a beruházás, a szakoktatás, a szállítás, az érté-
kesítés költségeit, s maguk viselik a termelés kockázatát. Ahogyan ez egy kis-
árutermelőtől elvárható. Ám ők — társadalmi státuszuk szerint — munkások.

Velük beszélgettem.
A tanya Jászberény előtt, a 70-es kilométerkőnél, a műúttól néhány méterre

áll, a sárrázó éppen a kapujáig ér. Az udvaron ólak, fészerek, garázs, a házban
hagyományosan berendezett hálószoba, konzervatív, alig látogatott tisztaszoba.
A kert aljában a téli-nyári konyha a család állandó tartózkodási helye. Itt kez-
dődött, majd petróleumlámpa fényénél folytatódott a koccingatással gyakran
megzavart több órás beszélgetés.

— Az apám földműves volt. Két holdon gazdálkodott, meg egy hold közös
legelőre egy tehenet csaphatott ki, s a pásztornak megfizette a reá eső bért.
Apám részre is kapált. így éldegéltünk, hárman voltunk testvérek. A jány egy
asztalos felesége lett. A múlt világháborúban, illetve a tizenkilences forradalom
alatt a bátyám a szolnoki restiben volt pincér. Majd aztán, mondhatjuk, kommu-
nista tevékenysége miatt neki menekülnie kellett, amikor bejöttek a fehérek.
Többen Jugoszláviába akartak szökni, majd amikor a Száván átúsztak, elfogták
őket, becsukták egy ilyen fabódéba, ott tartották őket vizesen, illetve egy szál
gatyában, s itt egy olyan bajt kapott, hogy a túlsó vége csonttuberkulózis lett.
Hát szerették őt Szolnokon, mert vidám legény volt, s mivel megrokkant, kapott
egy trafikengedélyt a várostól. Majd aztán nyitott ő magánkocsmát is. De nem
sokáig élt eztán.

. . . Mondta apám „nem tudok semmit adni, próbálkozz a borbély mester-
séggel". Eszes ember volt az apám, azt akarta, hogy többre vigyem. Akkoriban
két véka búzát adtak a heti kétszeri borotválásért, a szorgalmas mester egy
évben száz mázsánál többet is összeszedett, annyit, amennyi egy jó tízholdas gaz-
dának a termése volt. Én tizenkét éves koromban mentem el borbélyinasnak.
Ezerkilencszázharmincnyolcban szabadultam. Egy évig Alattyánban voltam se-
géd, egy esztendeig Tápiógyörgyén. Egy év múltán átjöttem Jászberénybe. Hát
itt a Péter Pálnál voltam egy esztendeig. Negyvennégyben vonultam be katoná-
nak, a Citadellába, mint fényszórós lámpakezelő. Később megszöktem, akkor
jöttem haza, amikor a szovjet katonák megérkeztek.

— Mihez kezdett a háború után?
— Gondoltam, hazajövök, találok itt egzisztenciát. Mikor hazaértem dúlt

az infláció. Mint borbélysegéd annyit se kaptam volna, hogy két tojást vehessek.
Jobb híján azt fogtam meg, amiből meg lehetett élni. Meg kell mondanom a
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feleségem cseléd volt, nekem sem volt másom mint a munkaerőm. Ha akkor lett
volna pénzem, üzletet nyitok. Jólehet sose jövök a gyárba, ez az igazság...

Majdnem öt évig dolgoztam szőlőkben, napszámoskodtam .. . Volt itt a dűlő-
ben egy jó gazda. Felkeresett: „Józsíkám, eljönnél-e hozzám napszámba, hu-
szonöt forintot adok, vagy huszonöt kiló kukoricát?" Mondok: jobb lesz, ha
kukoricát ad. mert földem az nincs, disznóm meg van. Reggel háromkor meg-
kezdjük a törést, én köttem, délután ötre készen lettünk. Jövünk hazafelé,
mondja a gazda: „Egy ilyen konyhafélét akarok építeni, a gödörben van vagy
ezerkétszáz vályogom, a nagyfiammal hord mán föl!" Jól van. rendben van.
fel is hordjuk, este lett. A gazda előre megmondta, hogy kosztot nem ad. Este
mán így szólt: „Adok én neked dinnyét, mert ha hazamész enni, nem jössz
vissza fosztani". Semmi akadálya, mondom, s ettem a dinnyét. Fosztottunk, éjjel
tizenegykor még volt vagy másfél kocsira való. „Halljátok, holnap is törni kell.
ne hagyjuk mán itt. fosszuk föl ezt a kis kukoricát!" — így a gazda. Elég ebből
annyi, hogy hajnali fél kettőre értem haza. Két nap múlva visszamegyek, mon-
dom: Bandi bácsi, jöttem a kukoricáért. „Jól van — helyben hagyott — de mit
gondolsz, mennyit száradt az azóta? Nem adok én huszonöt kilót, csak huszon-
egyet." Bassza meg az isten, én jobban kibirom a huszonöt kilóból, mint maga
a három szekérből, adjon huszonegyet. ,,No jó — válaszolja erre ő —. hogy ne
haragudj, adok huszonkettőt. Jó?" Jó. Hazajövök, elgondolkozok, ha engem min-
dig kihasználnak, nekem semmi se jut . . .

— Ezért ment az iparba?
— Ekkor volt, tudja ötvenben, a nagy propaganda, hogy menni kell az

iparba. Jobb híján a Csepel Autógyárba vettek fel. Toboroztam három csóró
haveromat, bemegyünk, mondják: „Uraim munka van, de először gyárőrnek
kell lenni". Mindegy az — ha fölvesznek — mondtuk, mert gyün a tél, aztán mi
lesz?! De ezt a gyárőrséget nagyon hamar meguntam. A Hűtőgépgyár személy-
zeti vezetője kikért a BM-től, s mehettem esztergályos-átképzősnek a Lámpa-
gyárba. Hét hónap után adták a szakmunkásbizonyítványt. Hazagyüttünk, de
nem sokat tudtunk a mesterségből, gyakran bukfenceztünk. Nagyon nehéz volt,
legalább vagy tíz évig. Fertelmes sokat dolgoztam, volt nekem egy olyan fél-
évem, hogy csak éjjel tizenegy órától hajnali ötig tartózkodtam otthon. Mert ak-
kor még adódott az a lehetőség, hogy kértek bennünket, maradjunk. Akik job-
ban birták, kapaszkodtak. Ebből a kapaszkodásból, ebből a több munkából
tudtam biztosítani mindazt, ami jelenleg van. Mert megfizették a gyárban, ha-
zudnék, ha azt mondanám, hogy nem fizették meg. Csak ambíció kellett hozzá!
Az is ösztönzött, hogy mint csóró gyerek legalább közepesen szerettem volna
megállni a helyemet. Közepes szintet anyagilag és erkölcsileg...

— Hogyan teremtette elő mindazt, „ami jelenleg van"?
— Kapaszkodtam, ahogy tudtam. Akkor e tanya fölötti fehér házban lak-

tunk, mégpedig olyan formában, hogy tartottunk egy tizenkétéves lányt, meg ar
anyját, ezért hétszáz négyszögölt használhattunk, kilencszáznegyvenhétben.
Majdan ott jószágot vettünk. Elég abból annyi, hogy a négyből egy anyadisznót
is neveltem, majd az fiadzott nyolcat, a fiaiért meg közben vettem egy tehenet.
Aztán megvettem a fehér házat. Ól, istálló, előfolyosó sehol, egy szoba, konyha
volt, oszt puff. Kétszáz négyszögöl telekkel. Én sokat dolgoztam, felibe is, annyi
lett a termény, hogy nem fértem. A kövesút árka mindig tele volt szajréval.
Majd amikor ez a tanya eladó lett, a bankba összegyűlt ötvenezer forintunk.
Mert, amit én a gyárban kerestem, azt befektettük jószágba, a jószág már úgy-
nevezett tőkét nevelt, akkor már tudtunk mozogni, mert mindent nem éltünk
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föl. Hatvanötben vettük meg a mai tanyát, pincével, ekkor már kellett, hiszen
volt szőlőm. Legyen nagyobb, mert itt is van szőlő, gyümölcsös. Hatvankétezerért
vettem a tanyát, de ötvenezer forintból még átalakítani sem tudtam. Kellett
toldani két gerendával, kilencvennégy darab üveg hiányzott, minden majter,
négy szarufát cseréltem ki. Rom volt ez, nem tanya. Az istállót én építettem
nyolc méteresre, az ólat én vettem cserépre, a pincét i s . . . Szóval az ötvenezer
mellett volt akkor még húsz hektó borom, vagy négy kocsi káposztám, azt leda-
ráltuk, szóval úgy adtuk el savanyúként — mindez nem futotta ki a helyreállí-
tást . . . Később megvettem a sógorom negyvenkét sor szőlejét. De ekkorra már
sok volt a lapomon, a fiamra írattam ezernégyszáz négyszögölet. Ezt vettük
utoljára, de most már nem is tudnánk vásárolni, annyira agyonnyomnak adóval.
Tavaly is huszonegyezret fizettem, persze ebben benne van a bor, a pálinka
fogyasztása is. Állami tartalékföldet azt bérbe veszek, ezen esetleg a disznóknak
lehet tököt termelni. Akinek van ambíciója, annak megéri —• a jószágon keresz-
tül veszi be a hasznát... (Ajtónyitódás) Legyen mán szíves Marika . . . egy ki-
csit . . . megbocsát... (Ajtócsukódás)

. . . A Marika, krumpliért jött, megbeszélte az asszonnyal. Ez a vidék tele
van gunyhókkal, behúzódnak a nagycsaládok, mindenféle népség. A szerszámos-
fészerben élnek, a gazda kiadja nekik, vagy odaadja, hogy dolgozzanak a föld-
jén. Amit keresnek, el is isszák, szóval ilyen elcsúszott emberek. Én is félhold
krumplit szoktam ültetni, azt leszedik, én meg természetben, vagy forintban
kifizetem. A másik egy pohár borért, egy vacsoráért elszöszmötöl az udvaron.
Még olyan is van, hogy többet adok nekik, mert az ember megsajnálja őket...

— A felesége végig a tanyán dolgozott. Többet keresett ő itthon, mint
maga a gyárban?

— Hát annyit nem. Túlzás, szóse lehet róla, de besegít. Én háromezerkétszá-
zat keresek a gyárban, nem kell engem patronálni... A feleségem legalább
annyit dolgozott, mint én. Én egyedül nem bírtam volna ennyire vinni, ő egy
olyan élettárs, vagy munkatárs, aki egy fillérből százat csinál... Nézze, ez a
terület nem volt alkalmas arra, hogy innen mindnyájan gyárba járjunk. Tizen-
nyolc évig kerékpárral mentem, s most sem luxusból vitetem magam a kocsim-
mal, hanem mert két éve trombózisom volt, s ha kerékpározok, nagyon vissza-
jön, aztán délután le kell feküdnöm, én meg ezt nem engedhetem meg magam-
nak. Ha Jászberényben annyi autó futna, ahogy én megdolgoztam érte, nem
lenne tíz se, fizikailag. Bocsánat a többi dolgokért. De a feleségem is úgy nézett
ki, hogy agyondolgozta magát, ötven kilókat vitt ki kerékpárral a piacra, ez már
nem ment. őrajta is segíteni kellett. Én meg se tanultam vezetni — csak az
asszony — én nem érek rá, nekem van elfoglaltságom úgy i s . . .

— Miért tartott ki a gyár mellett?
— Áh, nem volt ebben a gazdálkodásban annyi pénz. Nehogy azt higgyük

mán kedvesem. Vigyázzunk mán! Bennem volt annyi ambíció, többet dolgoz-
tam, azt is amit elértem, azért is a dupláját dolgoztam. Én idekint legalább any-
nyit elvégeztem, de odabent a gyárban is vigyáztam, nehogy azt higgyék, hogy
pihenni járok be. Kiváló dolgozó vagyok, szocialista brigádtag, sok-sok fiatalt
neveltem én szakemberré, meg is kaptam érte a munkaérdemrendet... Aztán
számoljunk csak: kifizetek huszonegyezer forint adót, ehhez kell húsz hektó bor.
Tessék kiszámolni, hogy mennyi esik rá, s, hogy azzal mennyi munka van. A
permetezés nekem se kerül négy-ötszáz forintnál olcsóbba. A gyári munka volt
a biztos jövedelem, ez meg a mellékes. A nyugdíjalap sem utolsósorban. Van
harminchat évem. Állítom, azt se bánnám, ha azt mondanák: jóestét gyerekek, s
itt letörölnék a mezőgazdaságot.
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— Különbözik-e a munkás és a paraszt gondolkodása?
— Nézze, mit mondjak én magának? Nem változik meg. Állítom, hogy én

munkásnak ismerek el mindenkit, mindegy, hogy mezőgazdasági, az a döntő,
hogy mit ad, mit termel a népgazdaságnak. Én, mint kommunista állítom magá-
nak, hogy én egy fillérrel sem adok kevesebbet, mintha úgy adnék, hogy itthon
nem dolgoznék. A többért többet kell tenni!

(Megérkezik, asztalhoz ül fia és menye.)
Fiú: Negyvenöt szeptemberében születtem. Tanyai általános iskolába jár-

tam, egy kilométerre Hajtára, majd három kilométerre, Tőtevénybe. Ott is
végeztem jó négyes, jeles eredménnyel. Felvettek a jászberényi kollégiumba,
így járhattam a Lehel vezér Gimnáziumba.

— Miért választotta a gimnáziumot?
Fiú: Elég jól sportoltam, egyazon időben birkóztam, megyei rúdugróbajnok

voltam, s aktív focistája a berényi Vasasnak. Sámsonnak is hívnak az erőm,
meg a szőke hajam miatt. Apámék azt akarták, hogy tanuljak. Humán érdeklő-
désű lettem, egy tanárom nagyon megszerettette velem az irodalmat. Szavaltam.
Mindenáron irodalom-történelem szakos tanár akartam lenni. A gimnázium-
ban, politechnikán mezőgazdasági gépszerelést tanultam, nagyon megszerettem
a gépeket is. Persze a mezőgazdasággal nem akartam kapcsolódni, mert itthon
mindig azt hallottam, hogy ez a legnehezebb munka, csak ettől szabadulni meg.
Tényleg nehéz, én is csináltam nyáron . . . Akkor én még mindig tanár szerettem
volna lenni, el is mentem felvételizni Szegedre, de nem vettek fel, mert csak
nyolc pontot vittem a gimiből. így inkább beálltam hőtechnikai műszerész-
tanulónak, megszerettem nagyon. A második évben meg sem próbáltam az egye-
temet, mert jött egy olyan érzésem, hogy túl sablonos a magyar tanári pálya,
nem tudnám minden évben ugyanazt tanítani. A gépeknél mindig új hibák
vannak, mindig lehet újat találni.

— Hogy vált be a szakmája?
Fiú: A Hűtőgépgyárnak csak egy hőtechnikai műszerészre volt szüksége,

inkább hűtőszekrény-javítók kellettek. Több órabért ígértek, odamentem. Aztán
kitettek a mixelőbe, a gépem nagyon le volt terhelve, lehet, hogy öt év alatt
nem voltam itthon húsz vasárnapot se. De jól is kerestem, az évi átlagom elérte
a négyezerkilencet.

— Hogyan ismerkedett meg a feleségével?
Fiú: Egy gebines barátomnál ismerkedtünk össze, hetvenhárom októberé-

ben, huszonnyolc éves koromban házasodtunk össze. Odaköltöztünk Apátira,
mert az apósoméknak ott van két háza, az egyikbe, hogy magunk alakíthassuk
a sorsunkat. Ha elérünk valami eredményt, senki se mondhassa, hogy más
csinálta.

— Mivel foglalkozik a felesége?
Feleség: Most szülési szabadságon vagyok, egyébként az Alkotmány Tsz-

ben könyvelek. Végzek mezőgazdasági munkát: máj liba-töméssel foglalkozom.
Fiú: Csináltam egy gépet, mosógépből alakítottam, szóval elektromosan

etet. Azért akarunk mellékest, hogy építsünk magunknak egy házat itt Berény-
ben, ami teljesen a mienk, meg közel is van a gyárhoz. Mert nem akarom ot1>
hagyni a gyárat, megtalálom a számításomat. Nem is tudom elképzelni az éle-
temet másutt, mint a Jászságban. Nagyon szeretek itt.

— Mennyi libát töm?
Feleség: Egyelőre negyven darab van, de volt száz is. Strapás, nagyon

strapás munka. Mindennap mosok, főzök. A kislányomat ötször szoptatom. A

15



libákat — egyedül — naponta hatszor-hétszer tömöm. Napi egy kiló, egy kiló
húsz deka belemegy a jószágba. Száz kiló az, ugye? Három hetenként a négy-
ezer forint azonban megvan belőlük.

Fiú: Nagyon nehéz félretenni, hogy építsünk vagy társasházba szálljunk.
Nem tudom, megérti-e, de én tanyán nevelkedtem, nem tudok kert nélkül el-
képzelni egy házat. Elmentünk a barátomhoz, megnéztük tévén a futballmeccset,
aztán kimentem az erkélyre, de ott sem lehetett két lépést tenni, úgy éreztem
be vagyok zárva. Rab vagyok.

— Ha felépül a házuk, abbahagyják a libatömést?
Feleség: Feltétlenül.
Fiú: A disznóhizlalást azt nem, hogy legalább annyi legyen, amennyi ne-

künk kell. Lehet, hogy szerződésre is hizlalunk. A mellékes sohasem jön rossz-
kor, mert, amit a gyárban keresek, föléljük.

Apa: Mert állítom, mi fizikai dolgozók megcsináljuk, ami részünkre való.
Hitszentség, hogy megcsináljuk. Ha dolgozunk hatan, akkor van négy műve-
zető, három csoportvezető. Többen nézik, mint ahányan csinálják.

— Sok lemondással jár a libatömés?
Fiú: Sok mindennel. Nem tudtam tovább focizni. Nem tudunk sokat szóra-

kozni, egyszer egy évben elmegyünk közös kirándulásra, párszor moziba, tavaly
jöttek Apátira művészek, akkor láttunk egy táncrevüt. Tavaly voltunk két hetes
SZOT-beutalón, de amíg meg nem lesz a ház, hat-hét év, akármilyen tempó
mellett, nem gondolhatunk arra, hogy mégegyszer üdülni menjünk. A Zaporo-
zsecet is csak "bejárásra használom.

— Mi a véleménye a parasztokról?
Fiú: Talán engem az kapott meg a munkások között, hogy köztük inkább

lehet bármiről beszélgetni. Érzi az ember, ha dolgozik, a másikért is dolgozik.
A téeszben legtöbbször nem is ilyen barátságok alakulnak ki, hanem esetleg
cinkosságok, elvigyünk-e valamit? meg az irigység. Ez egy olyan régi valami,
ami megmaradt a parasztoknál, ezért nem érzi jól magát közöttük, aki gyárban
dolgozik, mert ő már másképp gondolkodik. Az a másképp, hogy ami a gyárban
van és otthon is kellene, nem visszük el, mert mi tudjuk, hogy arra szükség
lesz. Kinevelődik az öntudat az emberben... Ha a parasztok közül az egyiknek
adódik, hogy főnök legyen, mindjárt tágabb kebellel jár, lenézi a másikat. A
munkásságnál nincs meg annyira ez, sőt a Gorjáncz elvtárs is nemegyszer
mondta, hogy ő esztergályosból lett vezérigazgató.

Apa: Amikor én a gyárral eljegyeztem magam, szó szerint, akkor megfo-
gadtam, ha egy olyan gazdám lesz, aki a családom megélhetőségét tudja bizto-
sítani, akkor én amellett élek és halok, erről van szó, ez a munkásöntudat...

(Megérkezik a mama.)
— Hogy lehet ilyen sok munkát vállalni?
Mama: Hát igen, ötkor kelek, megetetem a jószágot, Berénybe a piacra

megyek, hetente kétszer, nyáron van úgy, hogy többször, minden nap. Gyümöl-
csöt, káposztát árulok, szerződve vagyok paradicsomra, uborkára a konzerv*
gyárral. Szóval annyit dolgozunk, amennyit már nem szabad. Sőt annál is rosz-
szabb, hülyeség.

(Folytatjuk)
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