
Orsi Julianna: Kanta Gyula magántörténelme

Őrsi Julianna

Kanta Gyula magántörténelme
- Szerepvállalás a parasztság felemeléséért a 20. században -

Magunk mögött hagyva a 20. századot sokan késztetést éreznek a számvetésre. A
társadalomtudós rendszerváltásokat, világháborúkat, forradalmakat, gazdasági
világválságokat sorol fel elsőnek, amely befolyásolta az emberiség és ezen belül népünk
20. századi történelmét. Készült is és még készül is számtalan elemzés, könyv a hazai és
a nemzetközi kutatások eredményeként. Mi most egy sajátos szempontból szeretnénk
bemutatni az elmúlt évszázadot. Abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy
megismerhettünk egy falusi parasztembert, aki szinte végig élte és „csinálta" ezt az
évszázadot. Őt mutatjuk most be, akinek az életén keresztül szinte az egész 20. századi
magyar történelmet - sajátos szemszögből ugyan, de - megismerhetjük.

Látókörünkbe Kanta Gyula az 1989-es rendszerváltás körül került, amikor a városi
újságok újraindulásával lehetőséget kapott a vidéki lakosság is arra, hogy a helyi sajtón
keresztül kifejtse véleményét. A berekfürdői lakos Kanta Gyula a Karcagi Hírmondóba
rendszeresen írt.1 írásai azt sugallták, hogy egy agilis agrármérnökkel van dolgunk. A
személyes találkozásra azonban csak 2002 nyarán került sor, mégpedig a karcagi
kórházban. Az akkor már 94 éves ember ülve az ágyán éppen újságcikkeket vagdosott ki
és rendszerezett, nem gondolva arra, hogy látogató érkezik hozzá. Az idős embert nem a
kora előrehaladottsága, nem a magány, hanem az aggasztotta leginkább, hogy a több mint
60 ezer oldalas írásos gyűjteményének sorsát nem tudta elrendezni. Igaz, 6.700 gépelt
oldalt már letétbe helyezett korábban az Országos Széchenyi Könyvtárban, 3.200 oldalt a
Hajdú-Bihar megyei Levéltárban. 1994-ben az írásaiból kiadott egy könyvet „Jajkiáltás
magyar hazánkért" címmel. Szeretett volna azonban létrehozni egy saját múzeumot a
falujában, a házában. Féltette a megmaradt írásait, hiszen már korábban úgyis sok
elpusztult. Elmondása szerint 1950-ig öt nagy ötliteres befőttes üveg telt meg az írásaival,
amely aztán az enyészeté lett. Előbb a csendőrök elől kellett dugdosni, majd a természet
sújtott le rá. Három üvegbe belecsapott a villám, egyet elöntött a szennyvíz, egyet az egér
evett meg. De hát ki is volt Kanta Gyula? Csak egy mániákus tollforgató? Vagy több
ennél? Ismerkedjünk meg vele!

/. Falusi fiatal az országos parasztmozgalomban a 20. század első felében

Kanta Gyula 1908. április 9-ikén Hajdúbagoson született. Ismeretei szerint a Kanta
famíliát 1599-ben Bocskai István erdélyi fejedelem a Háromszék vármegyei Kézdivásár-
helyről telepítette át Bihar megyébe. Úgy tudja, hogy Kanták kerültek el Baranyába és
Zemplén megyébe is. Elgondolása szerint a nevük azt őrzi, hogy valamelyik ősük fazekas
volt, cserép kantát (vizes kanna) készített. Ha ismeretét a nagy családi enciklopédiákkal

1 A Karcagi Hírmondó 1989-ben indult és azóta is rendszeresen megjelenő városi hetilap
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összevetjük, akkor a Kantákra vonatkozóan többféle adatot találunk. Nagy Iván 1859-ben
megjelent könyvében a Gömör vármegyei nemes Kantákról tud, de Kantnak előfordulnak
1700-ban Zemplén megyében (szolgabíró) és az 1800-as évek elején Szolnocska helység
birtokosaként is.: Illéssy János szerint a Királykönyvekbe Kanta István nevét 1766.
február 26-án írták be, amikor is Bécsben nemesi címet nyert.3 Kázmér Miklós 1402-ből
találta az első adatot erre a családnévre. Adatai a név országos elterjedésére utalnak
(Szatmár, Zala, Bihar, Hont, Erdély, Kolozs, Vas megyék). A bihari adatok 1477-ből és
1585-ből valók. A szó etimológiája szerint eredetileg régi világi személynév, apa neve
lehetett. Köznévként a 16. század közepétől ismert, mint a kanta készítőjének elnevezése."
Az ősökről - idő hiányában - nem faggattuk Kanta Gyulát, de annyi bizonyos, hogy a
család számon tartotta a származást, hiszen erre vonatkozó adatokat a Hajdú-Bihar megyei
Levéltárban bőven találunk. Mindössze arra kérdeztünk rá, hogy a Tiszavárkonyi
Szőlőben növénynemesítéséről, mintagazdaságáról számon tartott vitéz dr. Kantha Géza
földbirtokossal rokonságban volt-e.5 A rokonságról adatközlőnk tudott, de szorosabb
kapcsolatban nem voltak. Talán nem véletlen, hiszen szereplőnk a szegényebb Kanta-
ághoz tartozott.

Édesapja hajdúbagosi, édesanyja (Gulyás Piroska) derecskéi születésű volt. Egyik
nagymamája Sárándon született, de voltak rokonaik Konyáron is. A család 12 hold földön
gazdálkodott és hat hold banki erdeje volt. A kitermelt fát Göncre szállították és ott adták
el, amiből készült a híres gönczi hordó. Az ifjú házaspárnak három gyermeke született, de
a legidősebb leány torokgyíkban meghalt, így Gyulával és Istvánnal maradt itthon az
édesanya, amikor párját az első világháború harcmezejére vitték. Az édesapa 1914
szeptember első napjaiban Szerbiában hősi halált halt. Kanta Gyula legmélyebben őrzött
gyermekkori emlékei közé tartozik, hogy 1914 október utolsó vasárnapján a hajdúbagosi
református egyházközség egy nagy szabású gyászünnepet rendezett a hősi halottak
emlékére a piactéren. „ Tiszteletes keresztapám már előtte két héttel kihirdette a
templomban, hogy most nem fogunk bemenni, mert nem férünk be. Itt tartjuk meg a
búcsúbeszédet és utána itt lesz az Istentisztelet is. Odakint. ... Voltunk vagy kétezren.
Balthazár Dezső Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke tartotta a búcsúbeszédet.
... Akkor jelentek meg az 50 kg-os kockacukrot tartalmazó csomagok az üzletekben. Egy
ilyen dobozt fordított fel a prezsbitérium, az volt az állvány, a pódium magyarul. Nagyon-
nagyon komoly - ahogy egy püspöktől illik - beszédet mondott. Mondta, hogyan áldozta
fel édesapám a saját életét és még közel százezer ember azon az egy ütközeten. Ott
építették ki a szerbek az állást. És mikor a magyarok megtorpantak, akkor géppuskázták
le őket."

Szereplőnk ismerte Balthazár Dezsőt, - bár azt nem tudta róla, hogy püspök -, mert
„tiszteletes keresztapámmal néha meglátogattak" (bennünket).6 A hatéves kisfiú ekkor

2 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal H-K Pest, 1859. 69. p.
3 Illéssy János - Petkó Béla: A királyi könyvek. Jegyzéke a bennük foglalt nemesség czím, czímer, előnév és honosság

adományozásoknak 1527-1867. Bp. 1895. 102. p.
4 Kázmér Miklós: Régi magyar családnevek szótára XIV-XVII. század. Bp. 1993. 543. p.
5 Dr. Kantha Gézáról bővebben lásd: Őrsi Julianna: Tiszavárkony. Száz Magyar Falu Könyvesháza, 2002!
6 Még csak néhány évvel ezelőtt tudta meg a Kisújságból, hogy Balthazár Dezsőt 191 l-ben emelték püspöki rangra.
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lépett először nagy nyilvánosság elé. Kilenc évtized múlva így adja elő a történetet: A
püspök úr „mikor leszállóit a pódiumról én a jobb keze felöl álltam, az öcsém a balkeze
felöl, édesanyám a hátam mögött. És amikor leszállt, oda súgtam neki, nem súgtam,
mondtam, a környezet hallotta, hogy édesapám nem hős volt. Mert a beszédének a zöme,
mint ahogy az szokás, azt emelte ki, hogy milyen hős volt. Egyszóval, hogy a hazájáért a
saját életét is feláldozta, amikor Ferenc Jóska elrendelte a mozgósítást és az azonnali
indulást. Édesapám nem volt hős. 'Hát mi volt, kedves testvér?' Én akkor felállottam az
ötven kilogrammos cukorláda tetejére és onnan kiáltottam el, hogy hallja mind a
kétezernyi tömeg, hogy áldozat. Al-do-zatl így megszakítva, jó erősen. ... A nők apraja,
nagyja, fiatalja, öregje a zsoltár és az egy szál őszirózsa alól kirántotta az azsúrozott
zsebkendőjét és elkezdte törölgetni a szemét... "

A világháború így egy csapásra közszereplővé tette a kisfiút. A családban korán felnőtté
kellett válnia. Kivette részét a családi munkából. Már három éves korától legeltette a
libákat a kertek alatt. A család jövedelméhez ezzel hozzájárult, hiszen édesanyja
libahízlalással foglalkozott.7 A tíz kilós libákért vasárnap érkeztek a városból az urak, akik
„felpucolva" vásárolták meg azokat. Ilyenkor ott is étkeztek és egész nap ott tartózkodtak.
„Nekünk csak a fejét meg a lábát adták." - konstatálta később. A libaőrzés rendkívül
felelősségteljes feladat volt számára. „Magam mentem el és azzal kezdtem, hogy Ilonka
kisasszony kérem engem úgy tessék beírni óvodásnak, hogy legyen szíves egy órahosszát
engedélyezni nekem reggel, hogy később mehessek." Az árván maradt kisfiú feladatai
egyre nőttek. Ott volt a 12 hold föld - igaz hogy benne sok mocsaras, zsombékos résszel,
ami csak harmadosztályú szénát termett —, voltak állatok meg egy nyilas (684 négyszögöl)
szőlő. A tanulásra igen kevés idő jutott. „Nekem úgy van meg a hat elemim tiszta kiváló —
tehát egyessel, mert akkor ám még fordítva volt. Az egyes volt a kitűnő. - és mindig oda
volt írva, hogy igazoltan távol. Az édesapám halála után az időnek a felét a mezőn meg az
istállóban töltöttem el. ... Kedves volt a rektor úr. Körülbelül édesapámmal volt egyidős,
vagy pár évvel idősebb, mert a családja is nálam pár évvel idősebbek voltak. ... Kas
Jóskával egy padban ültünk. Azoknak semmi földjük nem volt. Járt hozzánk (dolgozni) az
apja, az anyja meg a nagyobbik bátyja. Öt gyerek volt ott. ... (Kas Jóskát) a rektor úr
minden szombat délután ott marasztalta egy fél órára és az én összes könyvemben piros
ceruzával kijelölte, hogy mi lesz a jövő heti tantárgy. Jóska hozta ki már szombat este és
én mindig hordtam magammal. Ha elfáradtam, leültem a földre és kivettem a könyvet és
átnéztem. Nagyon könnyen tanultam. " Úgy is fogalmaz később, hogy hat „fél-elemit" járt,
utalva arra, hogy nem ült bent a tanórákon. A jóeszű gyermeknek nem adatott meg a
lehetőség a továbbtanulásra. Édesanyja csak nyolcévi özvegység után ment újból férjhez.
A mostoha ugyancsak derecskéi volt, tehát az özvegyasszonyt szülőfalujabeli vette
feleségül másodszorra.

A legény Hajdubagoson, Derecskén és a járás többi községében is otthonosan mozgott,
könnyen kötött barátságokat. 17 éves, amikor elindul az ezüstkalászos gazdaképzés. Úgy
érzi, hogy neki ebben a mozgalomban szerepet kell vállalnia. „ Úgy éreztem, hogy a

7 A parasztcsaládokban az állatőrzést már igen korán rábízták a gyerekekre. Erről lásd: Kiss Lajos: Szegény emberek élete
Bp., 1981!
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parasztság vállán nem nyugszik, hanem nyugtalankodik az ország történelme, a fenntartása.
A legnagyobb elnyomást a parasztság kapja." Ötéves küzdelme eredményének tartja,
hogy az 1925. évi országos törvény értelmében Berettyóújfaluban megépült a gazdaképző
iskola, amelynek hallgatói szervezését is magára vállalta.

1932-ben megnősült, de ez csak annyit változtatott a közszereplésen, hogy most már
Konyáron is beindította a gazdaképzést. 42 gazda végezte el azon a télen a 150 órás
tanfolyamot. A következő télen már a főjegyző és az elöljáróság is beiratkozott. Kanta
Gyula teljesen belevetette magát a szervezésbe. Egymás után indultak az arany és ezüst
kalászos gazdatanfolyamok Bagoson, Derecskén, Konyáron, Kismarján, Nagykerekin,
Tépén. Bizonyára voltak számosan hasonlóan gondolkodóak és cselekvőek.

1940 Erdély okkupációjának az éve. Kanta Gyula előtt kitárult a tér. Szervező munkáját
tovább bővíthette Biharban. A központ Nagyvárad lett, ahol sűrűn megfordult. Ott székelt
ekkor - elmondása szerint - az általa megszervezett Tiszántúli Állattenyésztő Egyesületek
Szövetsége, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara és a Kísérleti Intézet. Nagyváradra menet
mindig meglátogatott három-négy falut. Levélben előre jelezte érkezését, és ott
megszervezték a hallgatóságot. Több órás előadásokat tartott. Elmondása szerint több mint
száz tanfolyam valósulhatott meg a közreműködésével. Annyi volt a hallgató, hogy a
Pallag-pusztai tanárok mellett járási, városi gazdasági felügyelőket is bevontak a
mezőgazdasági ismeretek terjesztésébe.

Nemcsak szervezett, de a saját gazdaságát is az új eljárások és ismeretek terjesztésének
szolgálatába állította. Tehette ezt, hiszen egy jómódú családba házasodott be Konyáron.
Apósának 120 hold földje volt és feleségéék ketten voltak testvérek. „A feleségem nagyon
jól gazdálkodó volt. ... Olyan rátermett volt, annyira benne volt a dologba', hogy mindent
rá lehetett bízni. Nem kellett rábízni, magától csinálta a dolgot. ... Már akkor
törzskönyvezett volt két darab mangalica anyakocám és a szaporulatát, külön a kanokat,
külön a kocákat felneveltük. ... Az Állattenyésztő Egyesületek ellenőrei jártak hozzánk. ...
A tehenünk is törzskönyvezett volt. A bikaborjúkat is köztenyésztésre neveltük. ... A
Földművelésügyi Minisztérium adományozott ötven férőhelyes tojótyúk ólat. ... Vándor
baromfi ól volt ez. Négy kereke volt és deszkából készült az egész, ülőkékkel meg etetőkkel.
Minden reggel tovább húzattuk másik állásba, mert mindenféle rovart meg gyom magvat
összeszedett a baromfi. A sokezer holdas Listyán Sámuel és a tekintetes asszony is átjött a
csatornán megnézni a vándor baromfi ólamat és vagy három községből a kerékgyártókat
oda kérte magához és olyanra csináltatták a baromfi ólakat." 1941-42-ben minta tanyát
is építettek. Ezek az adatok arra engednek következtetni, hogy Kanta Gyula sokat adott a
korszerű gazdálkodásra és fogékony volt az újításokra. Környezetére is hatott a példája.

Vörös Vince 1936-ban a Gazdanevelés című újságban olvasott Kanta Gyuláról, akit
hamarosan felkeresett. A Dunántúlon hasonló szervezőmunkát végző vendég egy tucat
ember előtt fejthette ki gondolatait a parasztság sorsáról és a feladatokról. Elhatározták,
hogy megalakítják a Kalászos Gazdák Országos Szövetségét. Vörös Vince újabb
kapcsolatokat hozott a konyáriaknak, hiszen közvetlen összeköttetésben volt Nagy
Ferenccel, Csízi Zoltánnal, Kovács Bélával, Varga Bélával. Ezek a személyek mind
szereplői a 20. század közepén az országos történelemnek. Nagy Ferenc gondolatával
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azonosulva - miszerint a parasztságnak össze kell fogni a falusi kisiparosokkal, kis-
kereskedőkkel kis tisztviselőkkel, mivel azonosak a gondjaik - csatlakoztak az Országos
Parasztszövetséghez. A központi irányításba bekerülve Kanta Gyula az 1940-es évek
elején gyakran megfordult Budapesten és főleg a szervezőmunkában segített a Báthory u.
24. szám alatti központban.

1943 augusztusában részt vett a Szárszói Találkozón. Ma is emlékszik annak
hangulatára. Ott ismerkedett meg például Tolnai Klárival. Megismerkedett költőkkel,
írókkal is. Húsz dedikált könyvvel tért haza. Egyik találkozásunkkor az idős ember
ágyánál tartotta és olvasgatta a Szárszói Találkozóról az utóbbi években kiadott
dokumentumkötetet.8

Az így kiépített kapcsolatok a második világháborút követően is megmaradtak.
Mindannyian ott voltak az első nemzetgyűlésben, mint képviselők. Néhány évtized múlva,
az 1989-es fordulat után újra éleszthetők a régi kapcsolatok. Kanta Gyula haláláig
levelezett Vörös Vincével, Varga Bélával és alapítója lett az újjáalapított Kisgazdapártnak.

Kanta Gyulára nem lehetett nem felfigyelni. Az 1930-as évek második felében egyre
több újságba írja le gondolatait. A Kisújság, a Gazdanevelés, a Magyar Föld, az Új Magyar
Föld, a Kisgazdaság közölte írásait. 1939-ben a Kisgazdaság egy pályázatán első díjat
nyert. Ma is emlékszik rá, hogy a tizenöt oldalas kéziratot egy jó ismerősük, a postai
alkalmazott gépelte le és karácsonyra kellett beküldeni a szerkesztőségbe. Százötven
pengőt kapott az írásért, ami akkor igen nagy pénz volt, hiszen egy kaszás napszámbére
egy pengő volt. Ez a siker egy életre szóló muníciót adott Kanta Gyulának. Élete végéig
rendszeres előfizetője, olvasója volt az újságoknak és igen gyakran írt a szerkesztő-
ségekbe. Közvetlenül ismerte és olvasta a népi írókat (Szabó Pál, Féja Géza, Veres Péter)
és mindazokat a szellemi élet területén, akik fogékonyak voltak a parasztság sorskérdé-
seire (Erdei Ferenc, Kis István, Nagy István, Tamási Áron). Emlékezete szerint legalább
ötven ilyen emberrel került kapcsolatba.

A második világháború negatív hatással volt a Kanta család életére. „ 1942-ben kijött a
kultúrmérnök — úgy hívták a járásnál dolgozó mérnököt — és az anyósom nevén lévő földet
kétfelé mérte, mert a feleségemnek volt egy '19-beli öccse. Hat évvel volt fiatalabb. A
kultúrmérnök az összes épületet is felmérte, beleértve az akkor már csaknem kész új tanyát
is. Én nem voltam otthon. Azt mondta, hogy elviszi az összes iratokat és két-három hét
múlva visszahozza. A telekkönyvezési, mindent elintéz. Még ma sem jött. Hiába kerestük.
Csak feltételezzük, hogy akkor volt a nagy ütközet a Don-kanyarban és lehetséges, hogy
hirtelen elvitték őt is és nem jött többet haza." Megbocsát tehát Kanta Gyula a
mulasztónak, de azért azt szóvá teszi, hogy az 1990-es évek elején ezért nem sikerült
hivatalos iratokkal bizonyítania a tanya meglétét.

A háború befejeztével Kanta Gyula bekerült képviselőként az első nemzetgyűlésbe. Az
első években úgy tűnt, hogy ott folytathatja, ahol elkezdte a politizálást, tehát a vidéki
parasztság szószólója lehet. Sokat tartózkodott Pesten. A szállása egy a Rákóczi útból
nyíló kis utcában volt. Életmódjában nemcsak az jelentette a döntő változást, hogy még
házvezetője is volt, hanem az, hogy az egyik képviselőtársától 1945 decemberében kapott

8 Szárszói Találkozó. Bp. 1993
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egy használt írógépet, amelyet megjavíttatott. Ez a gép élete végéig segítőtársa volt. Sok
ezer oldalt gépelt ezzel az eszközzel. Az írógépet és más segítségeket is élelemmel
honorált meg a vidéki kapcsolatait fenntartó politikus. „A feleségem a három vékás
zsákhoz - amibe nyolcvan kiló búza fér - hozzátoldott még egy felet és azt megrakva
zöldséggel, egyebekkel Konyárról harminckét kilométerre, a hajdúszoboszlói állomásig
toszította biciklivel. A zöldséges zsák fenekén volt egy másfél literes sörös üvegben olaj. A
biciklire volt felakasztva a kosár is száz darab tojással, mind egyenként becsomagolva
újságpapírba, hogy el ne törjön. A vonat elvitt Pestig, bár Szolnokon át kellett szállni.
Mikor megérkeztem a keletibe két kezemben bőrönddel, a hátamon a zsákkal, persze, hogy
megállítottak a feketézőkre vadászó ellenőrök. Nemzetgyűlési képviselő vagyok- mondtam,
erre elnézést kértek és mehettem tovább. " Az első Nemzetgyűlés tagjai nagy lendülettel
kezdtek a munkához. A már korábban kiépített politikai kapcsolatok működtek továbbra is
és új ismeretségek is születtek. Ebben az időben került közelebbi kapcsolatba Kanta Gyula
a karcagiakat képviselő Csíkos Sándorral. Ugyancsak ismerte a bucsatelepi K. Tóth
Ferencet, aki később szintén karcagi lakos lett.

Nem csoda, hogy az előzőekben bemutatott mozgalmi ember sorsa a rendszerváltással
megpecsételődött. Elmondása szerint Bihar megye téeszesítésében szántak neki komoly
szerepet, de ő ezt nem vállalta. Arra biztatták, hogy ajánlja fel a földjét a tsz-nek, a házát
postának. A család gazdasági erejét az államosítási intézkedésekkel derékba törték. A
hatóságok elvették a tanyájukat, földjük nagy részét. Kikiáltották „kulakvezér"-nek, aki
arra biztat, hogy az emberek ne fizessék a békekölcsönt. „Tilalmason van a helyed!" -
fenyegették. (Tilalmas a Tiszántúl egyik legnagyobb rabgazdasága volt Karcag határában.)
1948 decemberében a tagosítás előestéjén Kanta Gyulát ,,elrabolták", azaz bevitték
Debrecenbe és az Iparkamara u. 1-3. szám alatt huszonegyed magával fogva tartották.
Tilalmasra akarták szállítani, de útközben megszökött. Kanta Gyula sorsa megpecsételődött.
„ Osztályidegen, osztályellenség, kizsákmányoló kulák lett. "

Kanta Gyula élete a budapesti börtönben (Andrássy u. 60.) folytatódott. A börtönben
elszenvedett kínzásokra, az ottani viszonyokra nem térünk ki. Azt azonban megemlítjük,
hogy Kanta Gyula szabadulását véletlennek tartja. Ötven év múlva tudta meg, hogy 1948.
december 26.-ról 27.-re virradó éjszaka azért vitték el a börtönből, mert ,,Mindszenti
bíboros esztergomi érseknek kellett az én helyiségem... Egy fél percet késtünk. Mindszenti
rabkocsija pontosan érkezett és nem tudott odaállni az ajtóba. Tetszik tudni, hátul van
ennek az ajtaja és kétfelé nyílik a falig, de azért csak fogják az embert bekötött szemmel.
A sofőr elnézte és a kocsinkat megsúrolta egy kicsit az ö kocsijuk. Mi oszt mentünk ezután
... Engem vittek a rabkórházba... Ott egyetlen betegtől sem kérdeztek semmit, éntőlem se,
csak ápoltak. Hónapok múlva aztán egyszer hónom alá fogtam a saját dolgaimat és
kisétáltam a kapun."

Hazamegy. Átmenetileg a család megélhetésének biztosítása érdekében favágást,
fűrészelést, kukoricamorzsolást vállal. A házukba pesti családot költöztetnek. A „Kovács
Péter honfoglalása" című írását irka-firkának tekintik. A gyerekeit nem veszik fel a
középiskolába. Jóindulatúan tanácsolják neki: hagyja el a faluját. így is tesz. 1950-ben
elmegy a Nagykunságba. Ezzel lezárul Kanta Gyula életének első szakasza.
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//. Kiút a kulákprésből. A kulák gazda útkeresése a 20. század második felében

A 20. század közepén a rendszerváltás Magyarországon emberek ezreit kényszerítette
szülőföldje elhagyására. A második világháború utolsó és az azt követő években
elsősorban az előző rendszer uralkodó osztályának tagjai menekültek el lakóhelyükről,
majd a nemzetközi egyezségek alapján a környező országokkal történt lakosságcsere. A
szakirodalom különösen ez utóbbit már feldolgozta.' Kevesebb figyelem esett azonban a
családok „önkéntes", 1948 utáni helyváltoztatására. Ez nem szervezett telepítés volt, de
mégis országos méretű. Az országos politika teremtett olyan helyzetet a gazdálkodó
családok számára, hogy elhagyják szülőhelyüket. A kuláknak nevezett, osztályidegennek
bélyegzett emberek kényszerültek ebbe a helyzetbe.

A kulák elnevezés az oroszból átvett jövevényszó. Magyarországon zsírosparaszt,
nagygazda értelemben használták a 20. század közepén. A negatív töltettel felruházott
társadalmi réteget 1945 előtt a következőképpen jellemezhetjük: középbirtokkal
rendelkező parasztok, akik szigorú munkaerkölccsel irányították a gazdaságukat. Nagy
termelési tapasztalattal rendelkeztek. A tőkefelhalmozás mellett fogékonyak voltak az
innovációra is, így gazdaságuk „haladt a korral." Elsősorban családjuk és a velük több
generáción át patriarchális viszonyban élő cselédjeik munkaerejére támaszkodva
dolgoztak gazdaságukban. A lokális közösségben (faluban, mezővárosban) tekintélyt
vívtak ki maguknak. A fordulat évétől a Rákosi-rendszerben a nép, az ország első számú
ellenségeivé nyilvánították őket. Rákosi Mátyás a nép esküdt ellensége (a kulákok) közé
azokat sorolta, akiknek 25 holdnál több földjük illetve 350 aranykorona tiszta
jövedelemnél többel rendelkeznek. Ebbe a csoportba nemcsak a parasztok, de iparosok,
kereskedők, sőt értelmiségiek is kerültek. Létszámukat a különböző kuláklisták 50-70
ezerre tették. A pártállam különböző megszorító intézkedésekkel igyekezett életterüket
minimálisra csökkenteni. A gazdasági szabályozók (teljesíthetetlen mezőgazdasági adó,
beszolgáltatás, gépek állami tulajdonba vétele, a földhasználat minimálisra csökkentése,
tagosítás, termeltetési kényszer, földtulajdon korlátozás, hátrányos árrendszer) a legtöbb
kulák családot arra kényszerítették, hogy a tulajdonukat adják be a közös gazdaságokba.
Sokan közülük elhagyva a szülőföldjüket idegenben vállaltak munkát.10 A hajdúbagosi
születésű Nagykunságba szakadt Kanta Gyula életének második szakaszában mindezzel a
jelenséggel találkozunk.

A kisparaszti családból származó, de „jól házasodó" fiatalember a két világháború
között bekapcsolódva a parasztság felemeléséért folytatott küzdelembe az 1940-1950-es
évek fordulójára „osztályidegen"-né vált. Szinte mindenüket elvették, elárverezték. A
gyerekeiket (Gyula, Ilona és Margit) nem vették fel az iskolába. Hogy kulákgyereknek
lenni milyen volt, azt csak az tudja, akire ezt a bélyeget rásütötték. De nézzük most az apa
sorsán keresztül a család életét!

9 Például: Tóth Ágnes: Telepítések Magyarországon 1945-1948 körött. Kecskemét, 1993.
10 Erről a témáról lásd például: Kávási Klára: Kuláklista Bp. 1991, vagy Závada Pál: Kulákprés Bp. 1986. című könyvét!
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A Budapestről hazatérő parasztvezetőt, miután nem állt át a szövetkezetet szervezők
közé, „kulákvezér"-nek titulálták és mindennaposok voltak náluk a zaklatások,
házkutatások. Egyik alkalommal, miután Kanta Gyula nem volt hajlandó - nem is tudott
— háromezer forintot befizetni „a mezőgazdaság, a termelőszövetkezetek szervezésére"
látogatója kikelt a sodrából és a következőket mondta: „Nincsen forintod?! A drága jóféle
forintod?! Az az egy darab ötforintosod biztos megvan, amit 1946 augusztus elsején
minden nemzetgyűlési (képviselő) ajándékba kapott. Az a színezüstből vert ötforintos. Azt
tán nem múlattad el?! Hozzá tetted a szegény emberektől elharácsolt arany és ezüst
ékszerekhez. Azt meg elástad a kertedben. Vagy valamelyik szimpatizáns kertjében! Vagy
jól szigetelt üvegedényben beledobattad a budijába! De én megmutatom, hogy te
megmutatod, hogy hova rejtetted el!" Ezután az asztalra dobta a pisztolyát és Kanta Gyula
„Kovács Péter honfoglalása" című kötetét levéve a polcról így folytatta: „Méghozzá azt a
gazemberséget is elkövetted, hogy ezzel a még tűzre sem való büdös irka-firkával uszítod
a kisembereket a Vezér jó szándéka ellen. Majd én megmutatom, hogy ezzel a
rongytömeggel szétvert pofáddal örvendeznek megjelenésednek a TILALMASON!""

Ezekben a hónapokban, években többször fenyegették Kanta Gyulát a Karcag határában
kiépített Tilalmasi Rabgazdasággal. Szabotálás, kulák, osztályellenség, osztályidegen,
internálás, Tilalmas - szinte mindennapos fenyegetés szavai voltak ezek 1949-ben Kanta
Gyula életében. A saját tulajdonban meghagyott fold - a beszolgáltatások miatt - nem
tudta eltartani a családot. Sőt olyan mértékű adóval sújtották, hogy 1957 áprilisáig fizetési
letiltása volt, ami a kereset 33 %-os levonását jelentette.

Kanta Gyulának a bihari falvak paraszti közösségeiben azonban olyan tekintélye volt,
hogy ebben a nehéz helyzetben is segítettek neki. Alkalmi munkát (szőlőmunka,
dohánysimítás, favágás, kukoricamorzsolás) adtak neki Bagoson, Nagylétán,
Hosszúpályiban, Vértesen. Egy jóakaratú hivatalnok azonban megsúgta: „ Veszélyben van
Kanta uram. Én azt ajánlom, hogy amíg lehetősége van, angolosan (köszönés nélkül)
hagyja el a falut. Az országos központ nem bízik a községi-, járási-, megyei vezetőkben.
Ezért még újév előtt a fővárosból küldenek magáért. Mindenáron meg akarják fosztani a
környéket és az egész parasztságot olyan nagy áldozatot hozó és magabiztosságot
alkalmazó pártfogójuktól. A titkár úr (hivatalosan: elvtárs) még a címet is megadta:
Talajjavító Vállalat 23. számú Kirendeltsége, Kunmadaras. Kovács tanya."

Talán Kanta Gyula nem is sejtette, hogy élete egyik legnagyobb döntését hozza meg.
Elhagyja a szülőföldjét. „1950. december 5-én este, jóval naplemente után indultam el
gyalogszerrel a Szigeten. A Szentpéterszegi Állami Gazdaság ... területén keresztül a
cuppogó sárban, csepergő esőben bandukoltam a kövesútig, s vettem az irányt a
vasútállomásra." - idézi fel az ismeretlen jövő felé vezető út első szakaszát
emlékirataiban Kanta Gyula.12

Kunmadarason az első útja a Parasztszövetség helyi vezetőjéhez, Kovács Ferenchez
vezetett. Ők azonban nem fogadhatták be, mivel az internálásukra készültek, amit lehetett
csomagoltak, másoknál helyeztek el. Mentették a vagyonukat. Annyit azonban segített a

11 Kanta Gyula: Andrássy u. 60 - Tilalmasig (kézirat), 4. p.
12 Kanta Gyula: Andrásssy u. 60 - Tilalmasig (kézirat), 17. p.
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régi ismerős, hogy a sógorára, a gazdaság állatorvosára bízta a jövevényt. A Talajjavító
Vállalat azonban ekkor már Kunhegyesen működött, így Kanta Gyula a szomszédos
településen kezdhetett munkához. Az egyik betonelembe (támaszidomba) bele is véste a
nevét: „Kanta Gyula Konyár 1950. IV. hó". „Én vagyok az. Én gyártottam azt az elemet.
Én szállítottam ki. Én építettem be a csatornába. A sorstársaimmal együtt. Méghozzá
internálás nélkül. Szabad akaratomból. ... Képzelem azt a szabad akaratot. Az országos
hírű mintagazda elhagyja az őseitől örökölt, meg a saját szerzeményű földjét és elmegy
Sóslaposra kolhozt építeni..."

Időközben keresik, mivel 33 %-os fizetési letiltást kap a korábbi engedetlenségéért. Az
otthon hagyott családnak szüksége van a pénzre, így vasárnaponként egy békahalásznak
besegít. Az így kapott pénzt - ha nem utazhat haza - egy ismerős postáskisasszony révén
az egykori levente-lövésztársa címére küldi. Majd Kanta Gyulát áthelyezik a Hortobágyi
Öntöző Vállalathoz. Bárhová is kerül, mindenütt hamarosan kitűnik új vezetőinél jobb
munka- és természetismerete. A rá jellemző szókimondás miatt gyakran meggyűlt a baja a
közvetlen munkairányítóival. Szabadidejét itt is halfogással hasznosította, amely
ugyancsak láthatatlan kereset-kiegészítés lett. A Hortobágy-Berettyó Csatorna tisztítása
még néhány hónapig eltartott, majd 1951 szeptemberében hazarendelték silózni. A
beszolgáltatási kötelezettségek és a békekölcsön jegyeztetés erőltetése egyre nehezebb
helyzetbe hozta a parasztcsaládokat. Az embereket gyakran fenyegették „Tilalmassal" (a
Karcag határában működő Tilalmasi Rabgazdaságba küldéssel).

Ismét egy láthatatlan kapcsolat segített a Kanta családon. A volt nevelőapja bátyjának a
nagyobbik fia hívta őket Sátoraljaújhelyre 1952 augusztusában. A családfő kubik munkát
kapott az útépítésnél, a felesége takarítónő lett, a fia a cementraktárban kapott munkát.
Mindenféle alkalmi munkát elvállaltak, ami keresetkiegészítést jelentett. A hulladék
anyagból összeeszkábált ládákba alma került, amit vonaton küldtek haza, az Alföldre. A
folyóáradások még adtak munkát, de évvégére Újhelyről már sokan átmentek Rudabá-
nyára dolgozni. A Kanta család következő állomáshelye is ez lett. A visszaemlékező
szerint 540-en dolgoztak ekkor itt két műszakban. Kanta Gyula új munkavezetője Borok
Sándor törökszentmiklósi ember lett. Őt így jellemezte: „Sanyi bácsi, mert hiszen szívesen
szólítottuk így, - ha már ez volt a kívánsága - kubikos családban született. De, mert nagyon
szorgalmasok és gondolkodó, takarékos családok voltak, Sanyi bácsi elvégezhette a négy
polgárit. így az apja brigádjában kubikolva hamarosan megtanulta azokat a fogásokat,
amelyekkel könnyebben, meg hamarabb meg lehetett rakni a talicskát ásóval. Földnedves
földből alig valamennyi morzsával. Húsz éves korában már könyv nélkül tudta az összes
normakönyvben lévő számokat és azok hasznosítását. Brigádvezető már a Betonútépítő
Vállaltnál lett. Aztán meg nemsokára, egy-két rövidebb-hosszabb tanfolyammal munkavezető.
Nagyon értett az emberek nyelvén. Meg azt is kitapasztalta, hogyan lehet az embereknek úgy
kedvezni, hogy meg legyenek vele elégedve, de a vállaltot se sértse túlságosan, legalább is
annyira, hogy a vezetőség ne vegye észre.""

13 Kanta Gyula: Andrásssy u. 60 - Tilalmasig (kézirat), 66. p.
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Az új munkahelyen egy brigádban dolgozott a család, a legkisebb lány kivételével. Ő
még a faluban maradt. A négyfős munkacsoport így rokonokból állt és igen szorgalmasan
teljesített, amit a vezetők nem néztek jó szemmel. Hamarosan átszervezték a brigádot.
Kanta Gyula nem csak a munkatempójával, de ötleteivel is kitűnt.

A Kanta család — sorstársaihoz hasonlóan - szinte embertelen körülmények között élt.
Egy pincében volt a szállásuk. Olyan kicsi, hogy a három vaságy mellett alig fért el az
asztal. A bádog szekrényt pedig csak fél oldaltra döntve tudták használni. így nem tudták
befogadni azt a rokont, aki korábban őket Sátoraljaújhelyre hívta. Aki ugyanis egyedül
érkezett, annak csak egy ágyat biztosított a vállalat. Embertelen körülmények között éltek,
dolgoztak ezek az emberek. Tele voltak feszültséggel. Sztálin halála után, 1953 nyarán
tömegesen hagyták ott ezt a munkahelyet. Kanta Gyulát még a tavasz folyamán
megkereste Nagy Imre, de ő nem látta még a reményt a változtatásra. 1954-ben Hajdú-
Bihar megyében is emlékeztek rá és felkínáltak neki egy főagronómusi állást. Hasonló
megkeresés érkezett Heves megyéből és Szolnok megyéből is. „Értse meg végre, hogy
magára és a hozzá hasonlókra, a Nagy Imre elvtárs programbeszéde után mindnyájukra
nagy szükség lesz a mezőgazdaságban." - ehhez hasonlóan szóltak az agitációk.14 A
káderezés után a kenderesi Haladás termelőszövetkezetbe helyezték át.15

Az új munkahelyen tartózkodva fogadták. A közös gazdaságban felmérve a helyzetet és
támaszkodva korábbi szakismeretére, a jobbítás szándékával fogott hozzá a munkához.
Teendő volt bőven, hiszen a búzaszalma kazlak beáztak a szakszerűtlen kazalrakás
következtében, a maglucerna-szalmát, a kukoricaszárat semmire nem használták, halomra
döglöttek a kismalacok, de állatorvost nem hívtak hozzájuk, a búza nem kelt ki, a
gyümölcsösben derékig érő gyom volt. Nem volt könnyű elfogadtatni a tagsággal és a
vezetőséggel azokat a javaslatokat, amelyeket még gyakorló gazda korában tanult és
tapasztalt a jobb eredmények elérése érdekében. Az egyszerű emberekkel könnyebben
megtalálta a hangnemet. „Reggelre majdnem mindig úgy sikerült, különösen
kitavaszodáskor, hogy vittem magammal két karéjnyi kenyeret, egy sütetnyi szalonnát, egy
fej vöröshagymát és egy tojást. Az emberek szívesen vették, ha közéjük kucorodok
szalonnát sütni. A kenyér mindkét oldalát megpirítottam. Akkor egy gerezd fokhagymával
megdörzsöltem. Ráütöttem az egy tojást. Erre csurgattam a szalonna zsírját. Nem valami
vastagon. Csak annyira, hogy kissé összekapja a tojást. Ekkor a parázsra tartottam. A
tojást keményre pirítottam. Rászórtam az apró kockára vágott vereshagymát és még egy
sorral, most már bővebben megcsorgattam szalonnazsírral. Én mindig vigyáztam, hogy
egyetlen csepp zsír se cseppenjen a tűzbe... Nagyon békések, meghittek voltak ezek a
szalonnasütéssel közösen eltöltött idők. "'" Az egyéni rizstermelőkkel is jó kapcsolatban
volt, de a vezetőség nem jó szemmel nézte a ténykedését. Hamarosan sor került az
áthelyezésére.

14 Nagy Imre 1953. június 28-án tartott beszéde után némi változás történt az MDP parasztpolitikájában. Átértékelték a
kuláklistákat és igyekeztek megnyerni a kulákok egy részét a szövetkezeti mozgalomnak. Lásd: Kávási Klára: Kulák lista.
Bp. 1991. 131., 133. p,!

15 A kenderesi termelőszövetkezetekre vonatkozó adatokat lásd: Adatok Szolnok megye történetéből I. k. Szolnok, 1980. 431.
P-!

16 Kanta Gyula: Andrásssy u. 60 - Tilalmasig (kézirat), 104-105. p.
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A kenderesi Vörös Csepel tsz-ben első javaslata volt, hogy a kukoricát adják ki részes
(harmados) művelésre a tagságnak. Itt már a vezetőség elfogadta az ötletét, de a Járási
Mezőgazdasági Osztály nem engedélyezte. A feljelentő ezúttal az elnök felesége volt.
Agronómusi tevékenységében mindig épített a régi tapasztalatára. „De figyelembe vettem
a természet által előírt törvényeket. Némelyiket még akkor is betartottam, ha a
leghatalmasabb törvényalkotó a leghatározottabban megtiltotta és a legsúlyosabb
büntetéseket helyezte kilátásba, vagy alkalmazta is azokat. "" A tsz-elnök hagyta dolgozni.
A jobbító szándékkal végzett munka előbb-utóbb meghozta az eredményt. 1955-ben már
második díjat nyert a juhászat az országos versenyen. (Az anyajuhoknál öt és fél kg első
osztályú gyapjúhozamot és 39 liter juhtejet értek el az állományukkal. Az első díjat az
ország első termelőszövetkezeti városának adták ki.)

Időközben a család többi tagja is Kenderesre költözhetett. Kanta Gyula a Horthy-féle
központi majorban szolgálati lakást kapott. A felesége a tehenészetben dolgozott, a fiából
traktorista lett. Ifjú Kanta Gyula a traktorvezetés alapjait még Rudabányán leste el. A
gyerekek továbbtanulását akadályozta a korabeli iskolavezetés. A fiú maradt a
mezőgazdaságban, a nagyobbik lánynak sikerült beiratkoznia egy budapesti ápolóképző
iskolába. A kisebbik lány már Kunhegyesen végezte el a 7-8. osztályt. A karcagi
Technikumba hiába jelentkezett, mint osztályidegent nem vették fel. A tsz-ben munkát
vállaló lány azonban csak családtagként szerepelhetett. Az időközben Kertészeti
Egyetemmé alakított intézetbe azonban bejutott. Ma már nehéz eldönteni, hogy mi játszott
nagyobb szerepet a sikeres felvételben: a lány tehetsége, a meghirdetett országos program,
mely szerint ebbe az intézménybe csak vidékieket vesznek fel. Tény, hogy itt felismerte a
lányt Kanta Gyula egykori társa, Tóth Tibor a Parasztszövetségből. Tőle tudta meg, hogy
Nagy Ferenc a mezőgazdaság felsőbb vezetésében akart rá számítani. A gyerekek kitartó
szorgalommal mindenütt megálltak a helyüket.

Időközben Kanta Gyula iskolai végzettségét, szakismeretét is igazolni kellett. Tőle már
nem várták el, hogy a mezőgazdasági mérnöki oklevelet beiskolázással szerezze meg, hanem
vizsgázásra kötelezték. Az 58 éves ember kiállta a próbát és négyes osztályzatot kapott, így
maradhatott az 1.500 katasztrális holdon gazdálkodó szövetkezetben a posztján.

1956-ban még mindig vonták a Kanta Gyula fizetésének 33 %-át békekölcsön miatt. A
Tilalmassal való fenyegetés is újból és újból előkerült. Ismét jelentkezett Nagy Imre is a
forradalom előtti napokban. Ugyanazokat mondta, mint 1953-ban. „... mondta, hogy nagyon
nagy szükség van rám. Elmondta, hogy nagy előszelek érkeznek hozzánk. Neked is segítened
kell a vitorlánkba befogásában. Hogy a környezetében nem talál alkalmasabb, megbízhatóbb,
rátermettebb, nagy gyakorlattal, emberismerettel, szervezőkészséggel és -képességgel
rendelkező, kitartó, félelemérzet nélküli, áldozatok hozatalára is képes, a mártíromságot is
vállaló embert, mint te vagy. Ezek a nyugati előszelek ha felerősödnek, úgy Mseprik a
megszálló hadsereget a Kárpát-medencéből, hogy a lábuk nyoma sem marad meg. És mi
felszabadítjuk Tilalmason, Állampusztán, Hortobágyon, Recsken, Mária-Nosztrán,
Máriapócson, Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen meg egyebütt raboskodó és halomra
pusztuló honfitársainkat." Kanta Gyula azonban nem hitt a nyugati segítség eljövetelében.

17 Kanta Gyula: Andrásssy u. 60 - Tilalmasig (kézirat), 116. p.
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A kenderesi szövetkezetet sem hagyták érintetlenül az országos események. Az egész
vezetés eltávozott a helyéről. Kanta Gyula maradt. Számára a legfontosabb teendő ezek-
ben a napokban a répaszedés bonyolítása volt. A településen pedig sokan Horthy Miklós
visszajövetelétől tartottak vagy abban bíztak. „Azonnal osszuk szét a jószágokat. A tehene-
ket, lovakat, disznókat, birkákat mind az utolsó tojótyúkig, jércékig, kakasokig. Mi magunk
is oszoljunk széjjel, hogy meg se találjanak bennünket ... Azért mert jön hazafelé Horthy
Miklós Öföméltósága. És mind valamennyiőnket, akiket itt talál vagy megkerestet a régi
testőreivel, itt akasztat fel bennünket sorjában a kastély környékén lévő fenyőfák
ágaira. ..."'s A szövetkezet feloszlatását, a vagyon széthurcolását nem helyeselte Kanta
Gyula. Később a saját magatartását úgy értékelte, hogy gyávaság volt nem nyíltan
melléállni a forradalomnak. így fogalmaz visszaemlékezésében: „ Nekem meg azért főtt a
fejem, azért volt erős szégyenérzetem, lelkiismeret furdalásom, hogy bátran elitélhetem
magamat, hogy gyáva voltam. Nem vettem részt országunk, hazánk, népünk felszabadítási
megmozdulásában. Nem mertem vállalni az áldozatot. Esetleg a mártiromságot.
Lelkiismeret furdalásomat azzal próbálgattam elaltatni, hogy én tisztán láttam a bekövet-
kezendőket. ..."" A gyerekek ezekben a napokban hazatértek a szüleikhez és bekapcso-
lódtak az éppen folyó mezőgazdasági munkába. A répatábla szélén futó kövesúton
elvonuló szovjet tankok sora figyelmeztető látvány volt a parasztság számára.

Kanta Gyulának egy munkahelyi baleset (a bivaly járomba tétele közben megsérült a
hüvelykujja és az esés miatt porckorong sérvet kapott) miatt átmenetileg a
munkaszervezési stílusát is meg kellett változtatnia. Míg korábban ő járt naponta az
állattenyésztő telepeken dolgozókhoz, ezekben a hónapokban a telepek gondozói,
munkavezetői jöttek az ő betegágyához, hogy így intézzék a munka- és takarmány
kiutalást. A gyógykezelések révén élete elkövetkező szakaszában az ország különböző
gyógyszanatóriumaiba jutott el (Hévíz, Hajdúszoboszló, Debrecen, Gyula, Budapest). Az
egyik gyógykezelése miatti távolléte alatt ciánmérgezést kaptak a tehenek. Ugyanúgy,
mint korábban egy cséplési tűzeset miatt, most is bíróság elé állították és ismét - már
sokadszor - beígérték neki a Tilalmasi Célgazdaságban végzendő kényszermunkát.
Azonban ezúttal is felmentették.

1956 további életében azért is jelentős, mert ekkor vettek egy használt néprádiót,
amelyből élete végéig informálódhatott a nagyvilág és az ország eseményeiről.

Az országos rendelet 1957-ben megszüntette a gépállomásokat és a gépállomásról
kihelyezett mezőgazdászokat termelőszövetkezeti alkalmazottakká minősítette. Kanta
Gyula számára nemcsak ez a munkakönyvi bejegyzés volt fontos, de az is, hogy eltörlik a
neve elől a „K" betűt, tehát a kulák megnevezés megszűnik. A lelki felszabadulás mellett
jelentős volt az az intézkedés is, hogy végre megszabadul a 33 %-os - békekölcsön miatti
— fizetésmegvonástól.

Kenderesen a „felfejlesztés" az 1959. február 19-ei nagygyűléssel kezdődött. Az
országos szervezőbizottság előtt Kanta Gyula számolt be a helyi termelőszövetkezet
működéséről. így emlékezett vissza a saját szereplésére Kanta Gyula: „Én utolsónak

18 Kanta Gyula: Andrásssy u. 60 - Tilalmasig (kézirat), 141. p.
19 Kanta Gyula: Andrásssy u. 60 - Tilalmasig (kézirat), 143. p.
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következtem. Mintha hallott volna valamit róla a rendezőség, hogy a Parasztszövetség
Országos Központja által szervezett megyei, nagyobb városi gyűléseken is mindig
utolsónak szólaltam fel. Az én beszédem még a legkifáradtabb hallgatóság figyelmét is
felébresztette. Én nem vettem elő papírost. Nem pillantgattam jegyzeteimbe. Úgy, ahogy
átéltem az eseményeket, megjegyeztem, elraktároztam magamban az eredményeket.
Beszédemet azzal kezdtem, hogy én mindenben igyekszem a törvény parancsa szerint
eljárni. Igaz, hogy ez a törvény nem mindenben azonos az emberek által fabrikált
törvényekkel. Ezek a törvények nem papírokra vannak felírva. Ezek a törvények a
természet törvényei... ":o A népszerű szónok beszédébe egy kis hiba csúszott, hiszen
megemlítette, hogy 1956-ban Kenderesen „egyetlen ember se akadt, aki a szalmakazlat
Csáki szalmájának tekintette volna", azaz a közösből elvitt volna akár egy szálat is. A
közismert szólásmondás bár igaz volt, de a felszólaló nem tudta, hogy a vendégek között
ott ül a megyei pártbizottság akkori első titkára, Csáki István. Büntetésként három nap
alatt ötven embert kellett beszerveznie a hármas típusú közös gazdaságba. Ez Kanta
Gyulának nem okozott gondot, hiszen népszerű ember volt. Kiment a Kakas-düllőre, ahol
még sok tanyában magángazda élt és egy fél óra alatt aláírták kérésére az emberek a
belépési nyilatkozatot. Majd csatlakoztak hozzájuk a bánhalmaiak is. Hamarosan válaszút
elé került. Népszerűsége az akkori elnök, Juhász Sándor rovására ment volna. Ezt viszont
a megyei vezetés nem nézte jó szemmel. A munkájában keresték a hibát. A központilag
előírt határidő előtti szántást például bűnéül rótták fel. Felmondtak neki. Állítólag 14
helyre hívták az agronómust új állást kínálva neki, de ő megígérte korábban egy
ismerősének - a kertészeti iskolában gazdatársa volt -, hogy Kunmadarasra megy. így is
tett. Kanta Gyula 1959 májusában otthagyva a kenderesi Vörös Csepelt és a kunmadarasi
Új Barázda tsz-ben folytatta a munkáját.

Kanta Gyula kerületvezetőként és főagronómusként is dolgozott itt. A vezetőséggel
azonban nem sikerült megtalálnia az együttműködést. A deficites gazdálkodás több
embert, így Kanta Gyulát is arra sarkallta, hogy kilépjen a tsz-ből. A belépési nyilatkozat
azonban arra kötelezte a tagot, hogy három évig nem léphet ki. Ezt belátva
munkamódszert változtattak és szélesebb kört vontak be a gazdálkodás tervezésébe.

Időközben az állami gazdaságokat is átszervezték. A Bánhalmi Állami Gazdaság 15
ezer katasztrális holdjához hozzácsatolták a kunhegyesi, a tiszaszentimrei, a tiszaigari, az
óhat-pusztakócsi, a kunmadarasi és a Karcag-tilalmasi állami gazdaságot is. Valamennyi
kerület önállóan gazdálkodott ugyan, de a jövedelmet a közös kasszába kellett befizetni.
Minden kerületnek önálló kerületvezetője, főagronómusa és főállattenyésztője volt. A
madarasi és a tilalmasi állattenyésztést azonban egy vezető irányítása alá akarták vonni.
Ezt az állást Polyák István vezérigazgató Kanta Gyulának szánta, de ő nem vállalta el.
„Nem megyek önként Tilalmasra. Megvárom, míg értem jönnek és oda visznek. Esetleg
terelnek.'"'

20 Kanta Gyula: Andrissy u. 60 - Tilalmasig. II. k. 153-154. p.
21 Kanta Gyula: Andrási u. 60 - Tilalmasig, II. kötet. 166. p.
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1964-ben a téeszek összevonására született felsőbb intézkedési terveket Kunmadarason
is végrehajtották." A Kossuth, a Táncsics és az Újbarázda téeszek egyesülése nem ment
érdeksérelem nélkül. Sem a tagság, sem a helyi vezetők nem szólhattak azonban bele.
Kanta Gyula a korábbi tapasztalatai felhasználásával próbált helytállni. Nap mint nap járta
a határt Pannónia motorkerékpárjával, javasolt, intézkedett. Időközben azonban ismeretei
is megkoptak, őfelette is eljárt az idő. Az új gazdasági mechanizmus bevezetése új
szakembereket igényelt a mezőgazdaságban is. így 1968-ban Kanta Gyulát nyugdíjazták.

///. Beérik a gyümölcs. Szerepvállalás a falualapításban

1968. május 1-től tehát nyugdíjas lett Kanta Gyula. A nyugdíját ezerháromszázhúsz
forintban állapították meg, ami az akkori nyugdíjas tsz-tagok nyugdíjának kétszerese volt.
A megkülönböztetés zavarta az igazságérzetét, így elkezdett levelezni a tsz-nyugdíjasok
érdekében, de hiába. „A jelenlegi gazdasági körülmények nem teszik lehetővé, hogy
csökkentsük a korhatárt. Különösen azt, hogy emeljük a havi nyugdíjakat. ":3 — kapta a
választ hol Kádár Jánostól, hol Grósz Károlytól, hol más illetékestől. Különösen felemelte
szavát a traktorosokért. Tette ezt azért a foglalkozási csoportért - közte a fiáért is -, akik
munkáját nap mint nap látta, irányította. Felelősséget érzett irántuk, hiszen az ő közremű-
ködésével képezte ki a Parasztszövetség Budapesten a Báthory utca 24. szám alatti
központjában az első traktorosokat 1948-ban.

A munkahelyén igyekezett befolyásolni a vezetőket az utódja kiválasztásában. Olyan
mezőgazdászt ajánlott, aki már korábban is ott szerzett gyakorlatot, ismerte a
tulajdonságait, az emberekhez való viszonyulását. Számára is megtalálták a megfelelő
munkakört. Aratás idején a munka ellenőrzését bízták rá, évközben pedig a termelő-
szövetkezet erdeinek felügyelője lett. A rábízott feladatokat mindig teljes odaadással és
felelősséggel végezte.

Kunmadarasra kerülve már vettek ugyan egy parasztházat a családnak a József Attila utca
37. szám alatt, de azt a fiuk nevére íratták. A közben felnőtt gyerekeket ugyanis szárnyukra
engedték. Önálló párválasztásukba nem szóltak bele még akkor sem, ha nem mindennel
értettek is egyet. így az ikerház építésének terve kútba esett. A vásárolt házban maradt a fiuk
családostól, ők pedig tovább keresték a lakáshelyzetük megnyugtató megoldását.

Átmenetileg megoldásnak tűnt a határban a sertéstelepen kialakított „lakás". „A Farkas
családtól 'betagosított' sertésfiaztató egyik 170-szer 170 cm-es fiaztatóját betapasztottuk,
bemeszeltük. Földjét kicseréltük. Az elhagyott istálló ajtajának a felső végéből
lefurészelve, négy cölöpre állítva, szalmával bélelve ágyat készítettünk. A folyógerendába
szegeket vertünk. A falra egy darab széthullott fiaztató ajtóból polcot csináltunk. Volt itt
hely nekünk, kettőnknek, a kenyérnek, sónak, fűszereknek, a bográcsnak. Egyebet helyben
megtermett a föld, bőségesen.":" Kanta Gyula az erdősávban ugyanis egy kis házi

22 A kunmadarasi termelőszövetkezetekre vonatkozó adatokat lásd: Adatok Szolnok megye történetéből I. k. Szolnok, 1980.
555. p.!

23 Kanta Gyula: Andrássy u. 60 - Tilalmasig (kézirat) II. kötet, 176-177. p.
24 Kanta Gyula: Andrássy u. 60 - Tilalmasig (kézirat) II. kötet, 180. p.
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kertészetet állított be. Termeltek itt káposztát, paprikát, uborkát, paradicsomot, zöldbabot.
A feleség szorgalmas kétkezi munkájára nagy szükség volt itt. Kanta Gyula a megtermelt
árút kezdetben Pannónia motorján hordta a boltokba, a piacra.

E termelés biztonságát is közösségben látta megnyugtatónak. Részt vett a földműves-
szövetkezet gyümölcs-zöldségtermelő szakcsoportjának a megalakításában. A szövetkezet
meggytermeltetésben látott ekkor hasznot, így kedvezményesen juttatta csemetéhez a
szakcsoport tagjait. Ugyanakkor néhány kisgépet is beszerzett a Hermestől. Berva kistrak-
tor pótkocsival, ekével, talajmaróval, fogasboronával, töltögető ekével, öntözőbarázda
kihúzóval, motoros permetezőgéppel segítette a 28 kertészkedést vállaló kunmadarasi
család munkáját. Az elképzelésük az volt, hogy a saját feldolgozó üzemükben meggy-
szörpöt, szénsavas meggylét állítanak elő. Kunmadarast és a környező településeket
akarták teríteni az üdítőitalokkal.

A takarékos és dolgos házaspár munkájuk eredményeként összegyűjtött annyi pénzt,
hogy saját lakás megoldásban gondolkodott az 1970-es évek elején. Kanta Gyulának a ki-
kiújuló betegsége miatti gyógykezelés szükségessége adta az ötletet, hogy a
Kunmadarastól néhány kilométerre található gyógyfürdőhelyen keressék a megoldást.
1975 őszén vásároltak Berekfürdőn egy telket a református templom melletti utcában.
Még abban az évben - tartva az áremelkedésektől — megvásárolták a szükséges
építőanyagot is. A termelőszövetkezet építésvezetőjével készíttette el a tervet. Az építést is
rájuk akarta bízni. Mint tsz-tagnak kedvezményesen vállalták a munkát. Az engedélyek
beszerzéséért a karcagi városházára kellett járkálnia. Az építési engedélykiadással, az
anyagvásárlással és az építkezéssel járó bürokrácia, a tőle idegen munkatempó
megkeserítette Kanta Gyula és felesége életét. „Kezd bennem meggyökeresedni, hogy ez
a ház nem egy mozgáskorlátozott - lassan mozgásképtelen - házaspár kényelmes lakása,
hanem átokháza." -vonja le a keserű tanulságot. Levelezett, kilincselt, új mestert keresett.
A kőműves és a segítő brigád már a berekfürdői emberekből került ki. Az építkezés a
vidéki lakásépítkezés összes jellemzőit magában hordozta. Kevés a jó szakember, a mester
túlvállalta magát, kontárok tevékenykedtek, a segédmunkások kalákaszerűen dolgoztak,
az építtető munkaerejére is szükség volt. Az építkezés ideje alatt Kanta Gyula már a
helyszínen volt éjjel-nappal. Nem először készített már életében ideiglenes lakóhelyet
magának. Most is így tett. „Széldeszkából meg szilfából szalagfűrészeit deszkából
nyeregtetős kunyhót tákoltam össze. Ebbe fabrikáltunk két keskeny, alacsony vackot. Ez
volt az ülőalkalmatosságunk is. Középen két-két B 30-as téglalábra két deszkát fektettünk.
Ez volt az asztalunk. A szelemengerendába vert kampósszeg pedig az éléskamránk. Néha
- elég sokszor - a feleségem is kint aludt. Legalább is kint hált, mert a szúnyogok bizony
tették a magukét. "25 Az építkezésbe a család, azaz a felnőtt gyerekek munkájukkal is
besegítettek időnként. A feleség most is kertészkedéssel egészítette ki a nyugdíj összegét.
Az árú vevőre talált az üdülő vendégek között, de Karcagra is szállítottak. „Nemcsak
nekem, hanem a feleségemnek is szerzett tulajdonsága volt, hogy mindig többet dolgozott,
mint amennyit bírt. Már majdnem összeestünk, de azért, de azért még kétszer-háromszor
én is belevágtam a kapát a földbe, ő is egy kétarasznyi ültetőfára - botra - támaszkodva

25 Kanta Gyula: Andrássy u. 60 - Tilalmasig (kézirat) II. kötet, 203. p.
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még felszedett két-három fej salátát. Levágott két-három karalábét. "!6 A parasztság örökölt
munkaerkölcsének normája ez. Később a szabadtéri zöldségtermelésről áttértek a
fóliázásra. Nem szégyellt szakkönyvet fellapozni, hogy bővítse ismereteit. A helyi Áfész
szakcsoportot itt is megszervezte.

Már az építkezés alatt igyekezett a szomszédokkal jó kapcsolatot kialakítani a 70-es
éveihez közeledő Kanta Gyula. „Nagy ajándék a jó szomszéd."- vallotta.27 Törekedett arra,
hogy minél jobban elfogadtassa magát a helyi közösséggel. Berekfürdő-telepet nemcsak új
lakóhelyének tekintette, de annak befogadott lakosa kívánt lenni. „Nemcsak jöttment'
akartam lenni, hanem jött és maradt'" — fejtette ki álláspontját. Megjelent a lakógyűléseken
és javaslataival igyekezett a telep fejlődését előbbre vinni. Az ekkor még Karcag városhoz
tartozó Berekfürdő már számon tartott üdülőhely, de infrastruktúrája és az itt élés
körülményei elég mostohák voltak. Kanta Gyulának nemcsak ötletei voltak, de azok
megvalósításáért is fáradhatatlanul dolgozott. Küzdött a fürdőhely virágossá tételéért.
Átmenetileg rábízták a parkgondozást. Javasolta, hogy a gyerekekkel ültetessenek virágot
az utcákra. A helyi iskolaigazgatóval ebben a kérdésben nem értettek egyet. Sokat harcolt
azért, hogy Berekfürdő népszerű fürdő legyen. Méltatlankodott, ha a fizetővendég
szolgálat hálózatból nem érkezett hozzá elég vendég.

1977. szeptember 29-én megkaphatta a berekfürdői állandó lakásról szóló igazolást,
hiszen a Kossuth utca 14. számú ház hivatalosan is lakhatóvá vált. Éppen harminc évvel
azután, hogy a hajdúbagosi szülőházát el kellett hagynia. Nagyjelentőségűnek tartotta ezt
az egybeeső évfordulót. Ennek kapcsán idézte fel a család elődeinek kézdivásárhelyi
származását és kifejti azt az óhaját, hogy ez a választott szülőhely mindig megmaradjon
magyarnak. A magyarság megmaradásért való aggodalma élete utolsó periódusában csak
fokozódott. A rendszerváltás után különösen foglalkoztatta ez a gondolat. Oly annyira,
hogy amikor 1994-ben saját kiadásban megjelentetett egy könyvet jobbító szándékú,
kritizáló írásaiból címnek is ezt adta: „Jajkiáltás magyar hazánkért".23

Az 1980-as években Berekfürdő Karcag város külterületi lakott helye. Történelmileg is
Karcag része volt, hiszen az 1930-as években a mélyfúrásokkal feltört gyógyvíz köré
építkeztek a határbeli tanyák lakosai.29 Az anyavárosból irányították a települést. Nem volt
helyi értelmisége. A tanácsi kirendeltségen is a városból kijárt hivatalnokok intézték az
egyre fejlődni és függetlenedni akaró közösség ügyeit. A településcsoport lakóiban a
rendszerváltás idején megérett a gondolat: legyen önálló település Berekfürdő. A tényleges
önállósodáshoz azonban néhány év küzdelme vezetett.

Az 1980-as évek közepén Kanta Gyula „Minta-zártkert" szervezésébe fogott. Ötletével
ment a helyi tanács kirendeltségéhez, a termelőszövetkezethez, a városi tanács
mezőgazdasági osztályához, az országgyűlési képviselőhöz, a tsz-elnökhöz. Kanta Gyula
az üdülő-település fejlődését a kertosztással és annak művelésével képzelte el. Gondolatát
magukévá tették a helybeliek. Valóságos civil mozgalom szerveződött köré. Kanta Gyula
kidolgozta az irányelveket.

26 Kanta Gyula: Andrássy u. 60 - Tilalmasig (kézirat) II. kötet, 210. p.
27 Kanta Gyula: Andrássy u. 60 - Tilalmasig (kézirat) II. kötet, 206. p.
28 id. Kanta Gyula: Jajkiáltás magyar hazánkért. Karcag, 1994.
29 Lásd: Nagy László János: A csillagok gyermekei vagyunk. Debrecen, 1991. 108-124. p.!
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„Irányelvek
a berekfürdői MINTA-zártkert alakító és működtető szabályzatának elkészítéséhez.

1. KERTTULAJDONOS lehet mindazon természetes személy, aki a karcagi
mezőgazdasági termelőszövetkezetben földdel rendelkezik és 1990. március 1-től
szabadon rendelkezik földjével.

2. MINDAZON személy, akinek nincs bent földje, (tag, vagy alkalmazott) aki az 1991.
XXV. törvény szerint 20 vagy 30 AK értékű földet kapott.

3. VALAMENNYI OLYAN személy, aki korábbi időben földdel rendelkezett és azt most
visszaigényelte.

4. MINDENKI, aki bármilyen úton (vásárlás, örökség, ajándékozás, stb. útján) földet
tud szerezni.

5. MINDAZON TERMÉSZETES személy, aki az elkészítendő működési szabályzat
kidolgozásában, jóváhagyásában és megvalósításában részt kíván venni.

Természetesen olyan írásbeli nyilatkozattal, hogy a parcelláját a „Jó gazda
gondosságával" műveli és az esetleges hanyag gondozásával rontaná községünk fejlődő
hírnevét és akadályozná az idegenforgalom fellendülését.

Aki elfogadja azt az elgondolást, hogy a saját fogyasztásán és saját értékesítésén felül
termeivényeit a „ TERMELŐTŐL A FOGYASZTÓHOZ" a legrövidebb úton igyekszik

eljuttatni.
Erkölcsileg támogatja a háztartási szükségletet — saját fogyasztásra! - feldolgozó

felszerelések (lekvárföző üstök, dunsztoló fazekak, gyümölcsaszalók, zöldségszárítók)
beszerzését és használatát.

Részt vállal a kerti erő- és munkagépek - egy szántásra is alkalmas kerti traktor -, talaj-
előkészítő, vető, növényápoló, esetleg betakarító, háti, kézi hajtású és motoros permetező-
gépek beszerzésében. Természetesen, ha az áldozathozatal nélküli pénzforrásokból
származó bevételek kevésnek bizonyulnak. Vagy ha nem is vesz részt ebben a közös
munkában, esetleg, ha ezeket vállalkozó magánszemély, vagy a kerttulajdonosokból
alakuló géptársulás működik, elsősorban, megfelelő időben és minőségben, azzal végezteti
a soron lévő munkákat.

Tevékenyen részt vesz - adottságainak megfelelően - a pénzt hozó rendezvények
szervezésében (Majálisok, kiszolgálás saját termékekből és italaiból). Az ide látogató
külföldi és belföldi turisták fogadásában, irányításában. Az ország bármely táján lakó
ismerőseinek felhívja a figyelmét a mozgalmunkra és megkéri őket, hogy tanulmány-csere
akcióban látogassanak el hozzánk. Hozzák el az ő tapasztalataikat és vigyék a mienket.

Tehetségéhez mérten az ide vonatkozó törvények keretén belül iparkodik olyan
létesítményeket építeni, amely emeli községünk színvonalát. "3°

Kanta Gyula tervében felfedezhetjük a két világháború közötti „Kert-Magyarország"
szemléletet. Visszaemlékezésében felidézte, hogy a berekfürdői lakosok elmondták, hogy
régen volt egy rész az Üllő-parton, ahol minta-szőlőskertet alakítottak ki. Azt is észrevette,
hogy lakostársai közül többen igyekeznek kertföldet vásárolni Karcagnak a közelebb eső
zártkertjeiből. Ugyancsak nyilvánvaló volt, hogy az üdülővendégeknek is szükségük lenne

30 id. Kanta Gyula: Jajkiáltás magyar hazánkért. Karcag, 1994. 10-11. p.
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több zöldségre, gyümölcsre. A rendszerváltás ugyanakkor magával hozta a földigényt is.
Először úgy tűnt, hogy a mintakert létrehozásával a berekfürdőiek beérik. A többszáz
aláíró kertigénylő óhaját ekkor már nem lehetett nem észrevenni.31 Úgy tűnt, a karcagiak
(a termelőszövetkezet) hajlanak a teljesítésre.

Időközben azonban politikai síkon is tovább fejlődött a mozgalom. A berekfürdőiek már
egyre bátrabban adtak hangot az elégedetlenségüknek. Elmaradottságukat az anyaváros-
hoz fűződő közjogi helyzetben látták. Mivel országosan is egyre többet hallhattak az 1990-
es évek elején a társult községek szétválásáról, így ők is önállósodni akartak. Ügyüket
felvállalta a helybeli orvos és más értelmiségi is. így 1992-ben közigazgatásilag is
önállóvá vált Berekfürdő. Bár külterületi határrészt nem sikerült kiharcolniuk, de faluvá
alakulásuk megtörtént.32 Kanta Gyula így értékelte szerepét ebben a történelmi helyzetben:

„Berekfürdő önállósodása
Sokan úgy tudják, hogy én kezdeményeztem és szorgalmaztam, hogy településünk váljon

le Karcagról és mint a felnőtt gyermek, ha eljön az ideje, éljünk önálló életet.
Természetesen elismerem ezt a tévedést és megmagyarázom azoknak, akik ezt szóvá teszik.
Azt is elmondom, hogy azt elismerem, hogy a szülői gondoskodás már nagyon kezd
terhessé válni településünk lakosságára.

Komoly sérelem ér bennünket akkor, mikor a város vezetősége minden pénzt, az itt
képződőket is és az állami elosztásokból származó évi 100-150-200-220 millió forintokat is
elviszik Határozottan kijelentik hogy Berekfürdőn csak 1.200 állandó lakos van, Karcagon
pedig 25.000. Oda kell a fejlesztésre jutó pénz mind egy fillérig. Az igaz, hogy én ez ellen
nyíltan lázongtam és iparkodtam az itteni lakosok szemét nyitogatni, igényesebbé tenni a
fejlődésünk iránt. Hiszen nincsen faluházunk, bölcsődénk, öregek napközi otthona,
gyógyszertárunk Gyengélkedik a mozi helyiségünk a tanácsi, egyszemélyes kirendeltség egy
gazdától ingyen államosított, igaz jól kipofozott vályogházban van.

De még temetőkerítésünk ravatalozónk sincs. És hiába van immáron Európa-, sőt
világhírű gyógyfürdőnk még egyetlen nyilvános illemhelyünk sincs. De még palackos
gázcsere-telepünk sincs. HATVAN év kevés volt ahhoz, hogy a földet szerető lakosoknak
szőlőskertet kanyarítsunk ki (vagy be), a hatvanhétezer kat. holdas határból a
tulajdonosoknak Jónéhányan Kunmadarason vásároltak kertföldeket 5-10-12 km távolságra.

Viszont Karcag város vezetősége eladott itt — az ingyen elvett földekből! - négyszáz
lakótelket, több mint négyszáz üdülőtelket vállalatoknak. Még az állam által Berekfürdő
belterületének nyilvánított területeket is bérbe adta, és a bérleti dijat Karcagon ruházta be.
Soroljam még ...? Nekem hát ennyi közöm van az önállósodási mozgalomhoz, hogy
elszórtam az öntudat kifejlődéséhez szükséges magvakat annyira, hogy mikor a
falugyűlésre került a sor, felszólalásom nélkül százszázalékosan az önállósodásra, az
anyavárosról való leválásra szavaztak ... De a karcagi feltételeket még most sem tudjuk
elfogadni. A törvény pedig erről nem intézkedik. " — fejezi be mondandóját Kanta Gyula a
Szabad Földben 1992. április 23-án.33

31 Kanta Gyula 1990-ben 672 igénylőt tartott nyilván.
32 A faluvá alakulás folyamatát egy későbbi tanulmányban vizsgáljuk.
33 id. Kanta Gyula: Jajkiáltás magyar hazánkért. Karcag, 1994. 57. p.
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Összegzés

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a magyar parasztság egy olyan képviselőjét
ismerhettük meg, aki kiemelkedett a helyi közösségből. Éleslátása, szervezőkészsége, a
paraszti sors vállalása, egyéni ambíciói, íráskészsége az adott történelmi helyzetekben jól
hasznosítható volt a Magyar Alföld és az ország sorsát irányítók számára is. Egyéni
szerepvállalásával segítette a hajdú-bihari gazdák ismereteinek bővítését, majd korábbi
tapasztalataiból merítve igyekezett jól evezni a nagykunsági közös gazdaságok hajóján.
Saját sikerként élte meg az eredményeket. Mindent - a családi életet is - a parasztság
sorsának javításában való szerepvállalásának rendelt alá. Erős hite, józan paraszti
gondolkodása és stabil munkaerkölcse mindig átsegítette a nehézségeken. A család (főleg
felesége), a család erkölcsi és gazdasági ereje biztos háttér volt a számára.

Tevékenységében kiemelendő, hogy megtalálta a hangnemet a parasztsággal és az
értelmiséggel is. így rendkívül fontos közvetítő szerepet vállalt. Nyugdíjas korában
szerepvállalása tovább fokozódott. A szülőfaluhoz hasonló nagyságú Berekfürdőn új és
végleges otthonra lelt. Úgy érezte ez a közösség is befogadta. Az újabb rendszerváltásnak
részese akart lenni. Mindenről volt véleménye, mindenhez volt javaslata. Álláspontját
főleg újságokhoz írt leveleiben, illetve emlékirataiban fejtette ki. Jobbító szándéka nem
vitatható, de javaslatait nem mindenki fogadta el. Nem csoda, hiszen ő a két világháború
közötti paraszt szellemiséget képviselte a 20. század végén is. így nemcsak felette, de
gondolatai felett is eljárt az idő. Az a közéleti szerepvállalás, amit az ő élete tükröz,
azonban példaértékű ma is. Tevékenysége hozzájárult egy magyar falu kialakulásához.
Közvetve tehát Berekfürdőn ő képezte a hidat a rendszerváltás után a 20. század első fele
paraszti szellemisége és a jelenkorban a fejlődő üdülőfaluért küzdők álmai között. Kanta
Gyula szerepét teljesítve 2002. augusztusában halt meg.
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