
„Nem akartunk mi ezzel
nagy dolgot tenni..."

„Nyugdíjas paraszt". Ez a fogalom kissé még ma is furcsának hat. Pár évti-
zede pedig olyan képtelenségnek számított volna, mint a „fából vaskarika".
Pedig eljutottunk ide is: tsz-nyugdíjas, nyugdíjt élvező földműves, nyugdíjas
paraszt. Jól tudjuk, hogy régen nemcsak a nyugdíj, de a szabadidő is ismeret-
len fogalom volt a paraszti világban. Ma pedig tanulmányok sora foglalkozik
azzal: hogyan töltse el szabadidejét értelmesen, tartalmasán a dolgozó paraszt-
ság, s még inkább megnövekedett szabadidejét a nyugdíjas parasztság. Nincs
falun még ma sem annyi lehetőség, mint városon. Egy-egy mozi, művelődési
ház jobban csak a fiataloknak köti le a felesleges idejét. Az öregek inkább a
szomszédolást, egymással való beszélgetést (otthon vagy korcsmában) szeretik
vagy beülnek a tv és rádió mellé, s rácsodálkoznak megváltozott világunkra.
Kevés ez annak, aki egész életét szorgos tennivalók között élte le, akinek meg-
állása sem volt, aki még szórakozni, beszélgetni is csak úgy tudott, ha keze
tempósan morzsolta közben a kukoricát, tépte a tollat vagy éppen gyermeké-
nek, unokájának barkácsolt össze kis játékokat.

Pedig e tevékeny nemzedéknek lehet tartalmas, új jellegű tennivalója is.
S éppen úgy, hogy abban kedvét lelje, és egyben értéket alkosson. Csak
meg kell találniok saját házuk táján az értéket, csak szeretniök kell ki-
csit szülőhelyüket, s nyitott szemmel kell jámiok a világban. Könnyű szerrel
oldhatnak meg olyan feladatokat, amelyeket nagy fáradtsággal csak szakkép-
zett kutatók vagy lelkes és képzett amatőrök végezhettek el eddig, ők — noha
felkészültségük szakszerű s ez biztosítja a jó eredményt — mégis kívülről kö-
zelítenek meg egy-egy közösséget, s így hiányzik a belső hitel, az a többlet,
amit csak a múltnak azok adhatnak meg, akik magukat is átélték, átszenvedték
vagy átörülték.

A jászapáti tsz-parasztokat megdöbbentette saját múltjuk nyomtalanná vá-
lása. Nehéz munkájuk, addigi életük, fiatalságuk emlékeinek eltűnése. Ha sír-
bahull e nemzedék, ugyan ki emlékezik majd rá? Mozgalmat indítottak, ne-
héz napi munkájuk mellett újabbat vállaltak, s miközben a múlt egy-egy em-
lékét megmenteitek a pusztulástól, az örök feledéstől, mindannyiszor átélték
elmúlt ifjúságukat, őseiktől átöröklött tudásukat felfrissítették. Emlékeztek és
megőriztek. Szórakoztak szabadidejükben, s egyben értéket alkottak. S mert
megértésre találtak másutt is, munkájukat tágabb közösség számára is példá-
nak tudták állítani. A belső és a társadalmi igény, az akarat és a megértés, az
egyén és a közösség talált itt egymásra, s adott példát szinte az egész országnak
szülőföldszeretetből, tennikészségből. Érdemes ezért meghallgatni Berki István
előadásában mindenkinek a jászapáti Velemi Endre Termelőszövetkezet hon-
ismereti szakkörének történetét.

• * «
Ha a szakkör alakulásáról és végzett munkájáról akarok beszámolni, vissza

kell kanyarodni az idővel a hetvenes évek elején végzett, határunkat átalakító
nagy munkákig. 1968—1973 között, hat éven át belvíz rendezési munkát vég-
zett gazdaságunk. Az utolsó három évben ezt a munkát már segítség nélkül,
teljesen a gazdaság végezte, s Csontos Béla bácsi mérnök irányított bennünket.
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Főleg csatornákat építettünk és az ártereket, de az utakat is feltöltöttük, rend-
be tettük. Több helyen pedig (amerre dolgoztunk) tereprendezési és tábla kia-
lakítási munkát is csináltunk. Ez a munka abból állt, hogy a táblán lévő víz-
állásokat és a lebontott tanyák melletti vályoggödröket, malacfürdetőt, kacsa-
libaúsztatót valahonnan betöltöttük, hogy a tábla művelésénél a gödrök majd
ne akadályozzák a munkát. Legtöbbször a lebontott tanya ottmaradt romhal-
mát hordtuk bele szkréper-ládával vagy dózerral. A gödrök el is nyelték a
rommaradványokat, úgy, hogy a helyén csak a sima terep maradt.

Mindezeket látva és átélve jött egy gondolatom: milyen jó is lenne valami-
féle feljegyzés arról, hogy hol voltak tanyák a határunkban, kié is volt! Ezek
a mai hatalmas gépek úgy elhúzzák még azt a kis romot is (ahol még van),
hogy nyoma sem marad pár évtized eltelte után. Ahol valamikor nyüzsgő —
pezsgő élet folyt, (boldog vagy keserves, de emberi) minden nyoma elvész. Még
a helyét sem veszik észre az utánunk jövők. Nem tudják, kik éltek ott és mi-
kor.

A munkák tovább folytak. A gondolatból beszéd lett. A beszédből meg tett.
Ez idő tájban jelent meg gazdaságunkban Farkas D. Ferenc, a jászberényi

Tanítóképző Főiskola tanára vízrajzi adatokat gyűjteni munkájához (ami az-
óta ki is lett nyomtatva). A vele és Fehér Ferencné téeszünk kulturális vezető-
jével folytatott beszélgetések során ismét szóba került ez a gondolat. Addig érle-
lődött a dolog, hogy 1976 április 6-án Fehérné kezdeményezésére Farkas Ferenc és
Szikszai Gábor bácsi a jászapáti múzeum vezetője tanácsainak és útmutatásá-
nak alapján hatfős szakkör alakult. Hamarosan 16 főre szaporodtunk és őszig
a szervező munka folyt, majd megtörtént a határ felosztása.

De ehhez tudni kell, hogy közben téesz egyesülés történt és így Jászivány is-
mét visszakerült közösségünkhöz, mint ahogyan oda is tartozott 1750 óta. Mind-
két határ felosztását megszerveztük: Jászivány négy, Apáti nyolc részre tago-
lódott. Minden területfelelős kapott egy (darab) térképvázlatot üresen arról a
területről, ami az övé volt, hogy majd a tanyákat arra rajzolja be. 1976 őszén
indult meg az érdemi gyűjtőmunka, mivel leginkább télen volt rá időnk.

Legtöbbször berajzoltuk, hol volt a tanya, kié, kiké volt. Ez volt a legsürgő-
sebb feladat, mert nagyon fogynak az idős emberek, akik mindent el tudnak
mondani. Akkor még 16 főből csak 5 volt nyugdíjas, ma 30 a létszám és 5, aki
még dolgozik. A terület felosztásánál a fő szempont az volt, hogy lehetőleg
oyan személy legyen minden terület felelőse, aki azon a részen született, ott
élt, ismeri a tájat.

Első lépésként mindenki lerajzolta a saját térképére a tanyákat és feljegyez-
te, kié volt. De rögzítettük a fontosabb tereptárgyakat is (úgymint keresztek,
harangláb, kőhíd, idősebb fa, stb). Ezt a munkát minden összejövetelünkkor
közösen ellenőriztük és alá is írtuk, hogy a valóságnak megfelel. Az összejöve-
telt minden hónap második hétfőjének estéjén tartottuk.

Két esztendőt vett igénybe, mire ez elkészült, és mostmár csak az egybeépí-
tése volt hátra. Ezt a munkát, mivel nekem családi nehézségeim voltak, Tajti
Gábor tagtársunk végezte el, és őt kértük meg arra, hogy befejezze. 1979 au-
gusztus 20-ra el is készült Jásziványról és Jászapátiról. Azóta a részletesebb
adatok összegyűjtése folyik. Minden tanyának számot adtunk, és így a továb-
bi munka is tanyánként folytatható.

Ahogy elkezdtük a munkát, sok estén vendégünk és segítőnk volt Tóth Já-
nos, a jászberényi múzeum igazgatója, Farkas Ferenc és Szikszai Gábor bácsi,
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de felbecsülhetetlen segítséget kaptunk Győri János jászkiséri szakkör vezető-
től és kedves feleségétől is.

Az élet folyt tovább és gyűltek az adatok. Közben olyan gondolat is megszü-
letett, hogy ha már úgyis olyan sok helyen megfordulunk, sok emberrel be-
szélünk, jó lenne a még fellelhető kisparaszti gazdaságban azelőtt használt min-
dennemű tárgyat és munkaeszközt is megmenteni, összegyűjteni az utánunk
jövők számára, hogy azokat látva némi összehasonlítást tehessenek a régi és
mai életért, kenyérért folytatott harc között.

Első lépésként gazdaságunkban néztünk szét, hogy ami még nem került a
MÉH-telepre (későn ébredtünk) összeszedjük. Ezeket a tárgyakat gyorsan vé-
detté tettük (festékkel ráírtuk: VÉDETT!). Ezzel indult el a tárgygyűjtés és fo-
kozatosan szépen szaporodott is, úgyhogy hamarosan hely-probléma jelentke-
zett. Hová hordjuk össze azt a sokféle dolgot?

így került az ügyünk a vezetés elé. Ott meghallgatták a kérésünket és egy
ideiglenes tároló helyet adtak (egy pajtát, egy szobát a Katona-féle tanyán),
azzal, hogy majd meglátják az eredményt. Ha úgy látszik, akkor majd jobb he-
lyet is kapunk.

Gyorsan tele lett a pajta is, a szoba is az összehordott dolgokkal. Ebben az
időben (ha az adakozó illető nem adta ingyen) csak ócskavas árat és tűzrevaló
fa árát térítettünk. Erre kaptunk engedélyt. A fuvart mindig a gazdaság vál-
lalta. És az összehordáskor nekem engedélyezte, hogy olyankor időt áldozhatok
rá, úgy hogy saját munkám ne szenvedjen csorbát (ekkor már csatornaőr vol-
tam).

A következő évben már a kulturális alapból 10 000 Ft-ot utaltak ki kiadásaink-
ra. Ez már igen sokat segített, mert értékesebb tárgyakat is meg tudtunk sze-
rezni. Kezdetben nem gondoltunk egyáltalán kiállításra. Csak egyedül arra,
hogy mentsük meg, amit lehet. Node evés közben jön meg az étvágy! Mi is
így voltunk és talán még most is így vagyunk. Hogyha már megvan ez a sok
anyag, miért ne lehetne valamit kezdeni vele. De mit?

Közben már a tárolóhelyen is voltak látogatók, és ez is piszkálta a kedélye-
ket. Hely, tanya kellene! Tanyát kell venni! Ez aztán nem olyan egyszerű. Sok
pénz kellene, mert ami olcsó, az olyan rossz, hogy mindent újból kellene épí-
teni. De a műúthoz is közel legyen ám! Ha nem a major mellett lesz meg, kü-
lön őrséget kell oda alkalmazni. Így is kevés az éjjeliőr. Ez így nem megy —
nem is ment. De végre szerencsénkre az utolsó jószággondozói lakás is meg-
ürült a volt Alkotmány-féle központban a jászszentandrási út mellett. Most
l-es központ. Ott valamikor három lakás volt, de lerombolták kiköltözés után
mindig.

Az idő pedig szépen haladt 1979 felé, amikoris a Velemi Endre Tsz megala-
kulásának 30. évfordulója következett. Ezt a napot méltóképpen kell megünne-
pelni. De mi is vittük a gondunkat Fehér Ferencnéhez, és ő most már mégjob-
ban kézbe vette az ügyet. Megszületett a gondolat: 1979. augusztus 20-ra kiál-
lítást kell rendezni a meglévő anyagból. Legalább 1 szoba.l konyha és kamra
legyen berendezve a mi szokásaink szerint és a gazdasági szerszámokból, ami
oda illik. Létrehoztuk a kiállításrendező bizottságot. Ez fedezte fel a jószággon-
dozói lakást, ami nagyon elhanyagolt állapotban volt. Ezt kaptuk meg (az év-
forduló is besegített), de bizony csak három hónapos megfeszített munkával
tudtuk rendbehozni és berendezni augusztus 20-ra. Kálmán József honismereti
tag elmondása és irányítása alapján ment a munka. Mivel jó érzéke van az
ilyen munkához, oda kértük a munkavégzés idejére. A vezetőség el is enged-
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te (most ő is csatornaőr). A kiállítást a tagok önzetlen és odaadó munkája ered-
ményének köszönhetjük. 1979. augusztus 20-án Tóth János igazgató nyitotta
meg és október 31-ig nagyon sok látogatója volt.

Ha nem is a történés sorrendjében, de szólnom kell arról is, hogy szakkörünk
megalakulásának második évében már a termelőszövetkezet asszonyai közül is
tagok lettek. Ekkor szaporodtunk fel 20—30 főre. ök azóta is nagyon sok ré-
gi szokást, a mindennapi életből vett dolgot írtak le közösségünkből. Pl. a far-
sangi szokásokat, a szappanfőzést, a kenyérsütést. Téli időszakban ilyenekkel
foglalkoznak, ök rendezték be a szobát, a konyhát a tanyában, ők takarítottak,
meszeltek, tapasztottak, virágokat ültettek a kiskertbe. De ügyeleti szolgálatot
is ellátnak a férfi tagokkal együtt ünnep és vasárnapi nyitvatartásunkon.
Ugyanis május 1—október 31. között látogatható a tájház 9—12-ig és 14—17
óráig ünnep és vasárnapon.

Honismereti tagságunk csekély kivételével sok társadalmi munkával és
olyannal is, amiért a gazdaság megfizetett, járult hozzá hogy a „tanya-múze-
um" létrejöjjön. Ez azonban csak idézőjelben „tanya-múzeum" még, mert iga-
zán akkor lesz az, ha a melléképületek is mind elkészülnek. Azok, amelyek ré-
gen egy tanyában voltak. Ez még hátra van. A lebontásra szánt épületekből
gyűjtjük az anyagot és hordjuk össze, hogy ezek is elkészülhessenek. Tégla,
cserép, léc, oszlopok már eddig is vannak. Most ez a munka folyik. A tél utol-
ján az első tároló helyről áthurcoltunk mindent ebbe a központba, mert itt kap-
tunk a nagyobb gazdasági felszereléseknek egy pajtát is. Azonban még azt is
meszelni, tapasztani kellett, villanyt is be kell hozni. Tehát rendbe kell tenni,
mielőtt kiállításszerűen elpakolnánk benne.

Nem akartunk mi ezael nagy dolgot tenni, hiszen közösségünkben a Vágó
Pál-féle Helytörténeti Múzeum szakszerűen csinálja ezt. Csak egy ici-picit hoz-
zájárulni gyűjtésünkkel ahhoz, hogy közösségünkben minél több régi emlék
megmaradjon az utánunk jövő nemzedék számára. Azt is tudva, hogy mező-
gazdasági szerszámok megőrzésére e múzeumban nincsen hely, nem is lesz nyil-
ván soha. A téeszben viszont mindig akad üres épület és így majd csak lesz he-
lye is.

Gazdaságunk vezetése mindig mellettünk állt és segített. Akarta, hogy szán-
dékunk megvalósuljon. Azért persze nem mindig mentek a dolgok úgy, mint
a karikacsapás, sok akadály volt, ami nem rajtunk múlott. Sokszor kellett üt-
köznünk az értetlenséggel, maradisággal egyes tagjaink részéről is. De szeren-
csére az előre haladás, az ambíció rovására nem ment semmi, tagjaink tették
tovább dolgukat.

BERKI ISTVÁN
Jászapáti, Damjanich út 64.
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