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Előszó helyett

Békés, halk szavú ember a rónánk embere. Századok óta 
teszi azt, amihez legjobban ért, amihez az élet szoktatta: tisz- 
telettel-áhitattal hasít barázdát, túrja rendületlenül ezt az életet 
adó vajdasági földet, aminek lassú, kínkeserves fölemelkedé
sét is köszönheti.

Mert sokszor kellett nekirugaszkodnia a vajdasági pa
rasztnak is a történő történelem akadályait leküzdendő, s 
csak bámulatra méltó akarásának köszönheti — mennyi dac, 
„csakazértis” vegyülhetett ebbe az akarásba! — újbóli és új
bóli talpraállását. Mert talpraállt az után is, hogy lesöpörték 
padlását, meg amikor népellenséggé nyilvánították és kulák 
jelzővel illették, s amikor birtoka jó részétől megfosztották — 
a közös vagy állítólagosán „közös” javára.

Rónánk embere eközben sohasem tudott erélyesen tilta
kozni, nyíltan lázadni, hisz ez a nép a munkához és csak a 
munkához szokott. És amikor rúgtak is egyet-egyet a jobb 
sorsra érdemes paraszton — s ugyan melyik rendszer dédel
gette őt? —, összeszorított foggal, esetleg csak önmagában 
káromkodott egyet — és fokozott erővel vetette magát máris 
a mindennapok küzdelmébe. Pótolni mindazt, amit a társada
lom szent nevében a hatalom oly mérhetetlen étvággyal 
söpört le asztaláról.

Nemzedékeken át rakódott le, halmozódott föl a szántók 
népében a sajátos életbölcselet, melynek továbbadását is
mételten ki kellett érdemelni az elődők nyomdokaiba lépők
nek. „Óvatos, bizalmatlan, maradi” — záporoztak nemegy
szer a megbélyegző jelzők parasztságunkra, mindenekelőtt a 
tanyák népére, holott nem valami „velük született" szellemi 
sötétség bénította őket az előrelépésben; egy megkövese
dett, nehezen áttörhető történelmi életformának voltak ők ré
szei — tabukkal is teli életformának. Nos, ezt az életformát, 
illetve annak emlékét lépten-nyomon már csak megroggyant 
tanyák, gyalogbodzával gyászolt romok jelzik. Megannyi em
lékműve — az emberi értelmetlenségnek!
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A parasztember teljességgel sohasem tagadta meg 
önmagát, nem akart mélyrehatóan életformát változtatni, hi
szen eltéphetetlen gyökerek kötötték az ősi jusshoz, a szán
tókhoz. Ez az életforma azonban nem jelent föltétlenül 
maradiságot, hiszen a paraszti gazdálkodásmódban is nagy 
változások történtek, akárcsak az életkörülményekben.

Az életforma viszont ez esetben a földhöz való hűséget is 
jelenti, még akkor is, ha olykor nyűgöt jelent a szántó. S ha ál
talában magába is fo jtotta  a gazda a többrevágyást, az 
elődök fölé emelkedést, a saját ivadékaival ezt már nemigen 
tette, nemigen tehette meg, hiszen az az élet rendje, hogy ha 
öröklődik is a hivatás, az utódnak lehetőség szerint lépnie 
kell, mégpedig előbbre, magasabbra. így történt aztán, hogy 
a parasztgazdaságokból vidékünkön is kiváló szakemberek, 
mezőgazdasági mérnökök, közgazdászok, egyetemi taná
rok, szakorvosok rajzottak ki, akiket már más közeghez köt 
hivatásuk, de a földtől lélekben sohasem tudtak (vagy talán 
nem is akartak?) elszakadni.

Rónánk embere nem szeret hivalkodni eredetével, nem 
hangoztatja lépten-nyomon származását, paraszti mivoltát, 
netalán a nincstelenségtől a kivívott jólétig megtett utat. Mind
ez reá és csakis reá tartozik. Olyan hát a róna embere, mint a 
berozsdásodott lakat: erőszakos nyitogatásába, durva fesze- 
getésébe beletörik a kulcs, bennsősége föltáratlan marad. Ri
porteri pályafutásom során megannyiszor tapasztaltam ezt 
magam is. Az emberi szó, netán a közös sors viszont köny- 
nyen fölpattinthatja a zárat, és ezután már csakis rajta, a ripor
teren múlik, hogy e kulcsot valaha is kiejti-e kezéből (hogy 
többé meg se találja), vagy pedig minden újabb és újabb zár- 
ba-lakatba beleillesztheti — a Völgy parttól Ittabéig, Tornyostól 
Lukácsfalváig... Száz meg száz másnapba nyúló beszélge
tés, őszinte szózuhatag tanúsítja számomra a szántókból 
vagy olykor a teljes nincstelenségből kinőtt emberek kitárul
kozását, s mondjam-e, mennyire megtisztelve érzem magam 
mindig, amikor kendőzetlenül tárják föl előttem s az Újvidéki 
Rádió népes hallgatósága előtt saját küdelmes életüket, ered
ményeikkel, sikereikkel, s esetenként a meghasonlásaikkal 
együtt is.
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És mondjam-e, hogy külön köszönettel tartozom a jelen 
kötetben fölsorakoztatott gazdáknak, szakembereknek — de 
mindenekelőtt a feltárulkozó embereknek —, amiért Rádiónk 
tisztelt Hallgatósága után immár a nem kevésbé tisztelt Olva
sóközönségnek is bepillantást engedtek saját múltjukba, jele
nükbe, egy kicsit eszméikbe és intimitásukba is. S ugyancsak 
külön köszönettel tartozok Mirnics Károly barátomnak, akinek 
bátorítása, sőt állhatatos unszolása nélkül nyilván továbbra is 
csak magnószalagok őriznék e vallomásokat. De nem hagy
hatom említés nélkül azokat a vajdasági vállalatokat és egyé
neket sem, akiknek kizárólagos támogatásával — bárminemű 
társadalmi vagy alapítványi hozzájárulás nélkül — e kötet 
most napvilágot láthat.

Azt is tanúsítván ezzel, a vajdasági róna embere is megér
demli, hogy szóljanak róla.

És nem is csak ennyit érdemel.

Újvidék, 1996 februárjában Gallusz László
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KISEMMIZETTEK

Elöregszik a falu, deresedik a gazdák halánté
ka, a fiatalokat nem vonzza a föld — záporoznak a 
mezőgazdaság, az élelmiszertermelők fölötti sirá
mok. Csak arra a kérdésre nemigen adódik válasz: 
miért csökken a falvak lélekszáma, hová tűnnek a 
parasztivadékok, akik vállalhatnák őseik hivatását, 
miért marad egyre több parcella parlagon?

Valójában a mostoha gazdaságpolitika kondi- 
totta meg a kisgazdaságok fölött a lélekharangot, 
még ha oly előszeretettel hangoztatja is a paraszt- 
gazdaságok életképességét-szívósságát. Most 
megvan az alap, hiszen a társadalom nagylelkűen 
(valóban nagylelkűen és hátsó szándék nélkül?) 
visszaadta a negyven esztendővel ezelőtt kisajátí
tott termőföldeket jogos tulajdonosaiknak, eseten
ként az utódoknak, de úgy, hogy közben újabb 
terheket vetett az amúgy is megrokkant parasztok 
nyakába. Nyűg lett a föld. Pedig milyen kitartással 
kapargatták össze jobb sorsra érdemes gazdáik 
negyed- meg félholdanként az egykor takarosnak 
mondott és jólétet szavatoló 8-10 holdas gazdasá
got! Ötször ekkora területen is veszteség terem
het, és terem is mindaddig, amíg beérjük az élel
miszertermelés puszta dicséretével, amiből pedig 
nemigen lehet megélni.

Az „emberközpontú szocialista társadalom” 
egyik fontos, nyakra-főre dicsért akciójaként az 
idős földművesek nyugdíjbavonulási lehetőségét 
szajkózták. Öregkorára nem kell immár a barázdá
ban gürcölnie a különben is munkához szokott 
gazdának, átadott földje ellenében gondoskodik 
róla a társadalom. A több m int 4000 vajdasági 
nyugdíjas (?) földműves a létminimum határán 
tengődik, a család támogatása nélkül alamizsnára 
szorul. De hát a föld nem kellett a kutyának sem, a
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gyerekek hátat fordítottak a falunak, az éves mun
ka mégiscsak vonzóbb volt, /gaz/ nyugdíjat szava
tolt, s ennek ellenében gyakran csak puszta mun
kaerőt követelt. Maradt a falu az idős gazdákkal, 
akiknek egyre hosszabbá vált a dűlő, szabadulni 
kellett hát a földtől — a társadalom javára. így volt 
ez a hetvenes évek végéig.

Szűcs István nagyfényi agrármérnököt életé
ben egyetlen nagy kérdés foglalkoztatta: a mező- 
gazdasági termelés nyereségessé fejlesztése, 
elégedett dolgozók kinevelése. „Az idős földműve
seket nem szabad magukra hagyni!" — magyaráz
ta rendületlenül önmagának, szakembertársainak, 
a közösségnek. Több mint két évtizeddel ezelőtt, a 
hatvanas évek végén ezért dolgozta ki elsőként 
Vajdaságban a földművesek nyugdíjaztatásának 
modelljét, amit szűkebb környezetében eredmé
nyesen alkalmazott is, példáját néhány nagyüzem 
is követte, de a modell mégsem vált általánossá, 
mert „nem felelt meg a társadalmi kereteknek”... 
Holott ez a modell azoknak az idős gazdáknak, 
akik összezúzott lélekkel kénytelenek voltak meg
válni birtokuktól, valóban gondtalan megélhetést 
szavatolt volna öregkorukra. Szűcs István hiába 
kilincselt, bizonygatott, hogy az ún. búzavalutá
ban történő elszámolás és kifizetés a legigazságo
sabb módszer, s szabadalmaztatta is a modellt, 
ám mégis eltüntették a süllyesztőben. Tízegyné
hány, húszegynéhány nagyfényi gazda azonban 
hitt Szűcs agrármérnök modelljében, át is adta a 
földet a társadalomnak — és valóban jó l jártak. 
Am ikor viszont a társadalom  vette kezébe a 
földművesek biztosítását — egyre csak nőtt a ki
semmizettek tábora. A hiszékeny kisemmizetteké. 
Szerbiában több m int 100 000 földműves kap 
nyugdíjat, vagy várakozik rá. A nyugdíjbiztosítási 
modell azonban csak egy mozzanat volt Szűcs Ist
ván termeléssel, újítással, szervezéssel kitöltött 
gazdag és tanulságos életében.
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— Mindig a közvetlen termelés szerelmese, dehogyis sze
relmese, bolondja voltam! A növénytermesztésnek az a prob
lémája sohasem érdekelt különösebben, hogy minél maga
sabb hozamokat valósítsunk meg; inkább az izgatott világéle
temben, hogy miként érek el maximális nyereséget az adott 
területen kis befektetéssel, minél kevesebb művelettel. Arról 
nem is szólva, hogy az évenkénti két termés betakarítása azo
nos területről milyen előnyökkel jár.

Ezt a paraszti szemléletet úgymond az anyatejjel szívtam 
magamba. Agrárproletár családból származom, egyetlen 
hold földünk sem volt, ami némi biztonságot nyújtott volna az 
öttagú családnak. Ahogy visszaemlékszem, apám minden fi
zikai munkát elvállalt, amiből akár néhány dinár haszon is 
csöppent. Bámultam a jó öreget, micsoda ezermester volt: 
nádazott, mármint csodálatos nádtetőket vert, de volt ő a gye
rekeivel együtt drótfonó, kőműves, kályha- és kemencerakó, 
ám legtöbbet mégis napszámos, kapás és arató. Hat elemijé
vel a tanult emberek közé sorolták. Sokat tanultam tőle, min
denekelőtt a munka becsületét és szeretetét. Hogy a napszá
mosságnál nem vitte többre, ennek egyszerű a magyarázata: 
mindig szembekerült a rendszerrel. A húszas évek vége felé 
megfigyelés alatt tartották, mert a hatalom kommunistát sej
tett benne, bár sohasem volt tagja egyetlen pártnak, csopor
tosulásnak sem, és legfeljebb szocialista érzületű embernek 
mondhatta magát. A bácskai magyar fennhatóság alatt nagy 
magyarnak tartották, holott nem volt az; előnyhöz sem jutott 
abban a szalmalángszerű rendszerben, mert ujjal mutogattak 
rá: kommunista! 1946-ban az agrárreform sem jutalmazta, 
mert megjegyezték: 1941-ben ő is húzta a láncot, a földmérő 
pántlikát, amikor a Horthy-rendszer osztotta sebtében a 
földet. A rendszerváltozásokból csak kára származott csalá
dunknak.

— S mondja, az indulásnál vajon mindig a szemükbe tu
dott-e nézni azoknak a suttyó legénykéknek, akiknek a sors 
többet adott, mint Szűcséknek?

— 1937-ben nem voltam még 7 éves sem, amikor már 
arattam a Tunić Gergő bácsi tanyáján. A négy évvel idősebb 
Feri bátyám szedte a markot apám után, én meg teregettem 
és kötöztem. Este fölbőgőztük a parcellát (nagybőgőnek ne
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vezték a nagygereblyét, amivel összekapartuk a szétszóró
dott kalászokat), körösztöztünk. Mi hárman kétszer annyi 
munkát elvégeztünk, mint két pár fölnőtt részes. Minden a 
munkaszervezésen múlott. Ahogy visszatekintek a harmin
cas, de a későbbi évekre is, nem esett nehezünkre a munka, 
hiszen a létünk függött két kezünktől. Hogy lenéztek-e ben
nünket szegénységünk miatt? Dehogy néztek le! Hiszen a 
környékünkön mindannyian szegények voltunk, szinte a nyo
mor határán tengődtünk. Hárman voltunk testvérek, és egyet
len klumpánk volt, abban jártunk cuppogó sárban vagy síkos, 
havas-jeges úton. Apám mindig nyitott szemmel járt a világ
ban, nem sok szegényember, de még paraszt sem igen di
csekedhetett abban az időben az írás-olvasás, a matematika 
tudományával! Bármennyire is szegények voltunk, nekünk 
már 1937-ben rádiónk volt, az első rádió a faluban. Az igaz, 
hogy kukoricakenyeret ettünk, de 1936-tól kerékpárja is volt a 
családnak, amikor még Nagyfényen mindössze két bicikli ka
varta az út porát. Jól emlékszem, hogy 1943-ban készült el a 
fürdőszobánk. No, nem a legdrágább kerámiacsempés, 
olasz-kerámiás fürdőszoba volt ez, de akadt benne kád, mos
dó. Apám többször is hangoztatta: a szegénység nem azt je
lenti, hogy az embernek nem lehetnek igényei, hogy életét 
mocsokban kell leélnie. Sok mesét hallottam a béresek, ré
szesek és gazdák kutya-macska viszonyáról, a szegényem
ber kiszipolyozásáról, semmibevételéről. Ehhez csak annyit 
fűzök hozzá, hogy apám például tegező viszonyban volt az 
akkori tekintélyes gazdákkal, például dr. Bíró Károllyal, a sza
badkai Városháza építtetőjével, dr. Vojnits országgyűlési kép
viselővel, a középgazdákkal, pedig mondom, szegények vol
tunk, mint a templom egere. No, az igaz, hogy ez a tegező vi
szony nem adatott meg minden részesnek... A munkát persze 
el kellett végezni becsülettel. Tunić gazda ivadékaival a mai 
napig barátként és kölcsönösen tiszteljük egymást. Sohasem 
a rangot néztük, hanem az emberségességet.

— A szegényember gyerekének is volt helye, keresnivaló
ja az iskolában? A szegénysorban lévők megengedhették 
maguknak, hogy az iskola miatt a család egy-egy kenyérke
resővel legyen szegényebb?
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— Ezzel kapcsolatban apám nevelési módszerét kell min
denekelőtt kiemelnem. Attól függetlenül, hogy a legszegé
nyebb réteghez tartoztunk, arra törekedett, hogy mindhár
munknak oklevelet adjon a kezébe. Bátyám befejezte a köz- 
gazdasági egyetemet, én a mezőgazdaságit, az öcsém meg 
cipészmester lett. Nagyon kitartott elhatározása mellett, hogy 
fiainak többre kell vinniük a béres-részes-napszámos életfor
mánál.

S azt is büszkén elmondhatom, hogy az akkori tanítók — 
akiknek ajtajára pedig ki volt függesztve a cirillbetűs fölhívás
figyelmeztetés: ”Govori državnim jezikom!” — egyre bátorí
tották, hogy ne mondjam, ösztökélték szüleinket: a Szűcs
gyerekek nem süllyedhetnek el a nincstelenség ingoványá- 
ban, az iskolában a helyük! Még most is megvannak a régi ju
goszláv időkből származó bizonyítványaim, színkitűnő 
voltam, csak hittanból csúszott be egy hármas, de az is csak 
azért, mert a pap alighanem így akarta helyteleníteni apám 
vélt szocialista-kommunista beállítottságát...

1941-ben aztán a szegénysorsú gyerekeket is igyekezett 
fölkarolni az új hatalom, akkor nem is tudtam, milyen politikai 
szándék áll e mögött a nagylelkűség mögött. Nagyfényiek ha
tan voltunk, akik a verbászi gimnáziumba kerültünk, s ott ala
pító tagjai lettünk a 100 tanulót befogadó Szent Imre Fiúneve
lő Intézetnek, ahol tulajdonképpen szigorú — hadd ne úgy 
mondjam, hogy durva — egyházi rezsimben, szellemben ne
veltek bennünket. A hat nagyfényi nebuló közül csak ketten 
maradtunk, mert az intézetben csak a kitűnő előmenetelű diá
kok maradhattak meg. Hogy milyen fegyelem volt, azt a kö
vetkezőkkel támaszthatom alá: Apám tartalékos volt, és 1943- 
ban besorozták a honvédséghez; Verbászra helyezték, s ami
kor kimenőt kapott — pedig háború volt —, azt gondolta jóa
pám, meglátogat az intézetben. Ellenben én, a diák — nem 
kaphattam kimenőt... (Jóval később mesélte el ezt, s majd 
megszakadt a szívem!) A kollégiumból egyébként mindig nó
taszóval kellett átmenetelnünk a szemben lévő gimnáziumi 
épületbe. A csintalanabb gyerekek közé tartoztam, s magam 
sem tudom, mennyi veréssel fegyelmeztek. Néha olyan pofo
nokkal nyugtattak a szentéletű páterek, hogy utána napokig 
csöngött a fülem. A családban én ilyen fenyítéshez nem szok
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tam hozzá. Szerencsére, a jó előmenetel miatt nem távolí
tottak el az intézetből. Belénksulykolták az önfegyelmet, vagy 
legalábbis belénk akarták azt verni. Olyan lelkigyakorlatok is 
voltak, melyek során három napig egyetlen szót sem volt sza
bad egymással, sem a nevelőkkel váltani, hisz különben su
hogott a nádpálca. Ebéd előtt pedig az apácák egyik hónunk 
alá helyezték a ceruzát, a másik alá a noteszt, s ha valamelyik 
kicsúszott, vége volt az étkezésnek, korgó gyomorral távoz
hattunk az ebédlőből. Márpedig, egyébként is éppen eleget 
éheztünk a háború alatt.

— És mindezért nem lázongott a serdülő Szűcs István?
— Hiába lázongtam magamban, az ígéretek délibábja be- 

lémfojtotta a nyílt elégedetlenséget. Hiszen tanulhattam, és az 
fontosabb volt a megaláztatásnál. Túlságosan élénken élt 
emlékezetemben a hétéves koromban kezdődött aratás, a 
disznópásztorkodás. Az más kérdés, hogy nem lett volna 
olyan fájó a verés, ha igazságosan, okkal emeltek volna rám 
kezet.

★

— Én mindig nagyon meg tudtam becsülni az idős embe
reket. Az utcánkban talán 7-8 szép kort megért öreg lakott, s 
vasárnaponként, olyan 14-15 éves lehettem már, egész dél
után hallgattam oroszországi kalandjaikat, a fronton történte
ket. Láttam az idősek tehetetlenségét, kiszolgáltatottságát, s a 
későbbiekben talán ezért is próbáltam rajtuk segíteni. Amikor 
évtizedek múltán a parasztok nyugdíjaztatási modelljét készí
tettem, fölméréseket végeztem, s megtudtam, naponta mit 
eszik egy-egy család, mennyi áramot fogyaszt, mennyit költ 
dohányra, mennyi hitközségi adót fizet, mikor vásárolt leg
utóbb nagykabátot, ünneplő ruhát. Megdöbbentő adatok bir
tokába jutottam: egyesek többet költöttek dohányra, mint 
áramra, még valahol a fölszabadulás első éveiben vásárolták 
az egyetlen télikabátot, hetente egyszer ittak tejet — hogy ne 
is soroljam tovább. Ezek az emberek egész életükön át túrták 
a földet, s munkájuknak semmi látszata, semmi biztonság 
mögöttük. Mindez a hetvenes évek legelején történt.

— Ezekben a kérdésekben nyilván akkor mélyülhetett el, 
amikor már munkaviszonyban volt, de addig még hosszú utat
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kellett megtennie; a negyvenes évek derekán feltehetőleg 
épp csak kezdett derengeni: hová, merre az élet útján...

— A verbászi tanévekhez kell visszakanyarodnom. A vas
fegyelem, az állandó szemmeltartás célja az volt, hogy a ser
dülő embert ne engedjék gondolkodni. Gépeket, a parancsot 
vakon teljesítő robotokat akartak belőlünk faragni, noha tu
dással is fölvérteztek bennünket. 1944-ben, amikor bevonul
tak az orosz csapatok, föloszlatták a verbászi fiúnevelő inté
zetet is. Gyalog jöttür>k haza Nagyfényre. Tulajdonképpen ak
kor kezdett érlelődni bennem a mezőgazdaság, a falu igazi 
szeretete, az idősek fölötti, hadd mondjam szerénytelenül: 
aggodalom.

Az első napon, amikor hazaértem, apám azonmód befo
gott kukoricát törni. Később sem igen engedett lélegzethez 
jutni, úgy értem, akkor, amikor újra iskolába indultam, mert ha 
netán szombaton fejeződött be a tanév, hétfőn már nádaz- 
tunk vagy falat vertünk... Télen pedig nádat vágtunk az utol
só napig, amíg csak el nem kellett utaznom a tanévnyitóra. 
Persze hogy fájt az is, hogy a haverok közül sokan munkaak
cióra indultak, — hiszen jelmondat volt az ország, a haza újjá
építésének fontossága, különösen a fiatalokat kötelezték le 
vele — , egyesek már a távolabbi vidékekre való utazást is 
megengedhették maguknak, én meg bátyámmal együtt egyre 
csak dolgozni kényszerültem. Most viszont már jól látom, mi
lyen sokat nyertem mindezzel, még ha akkor nem is tetszett 
ez a kényszer; hiszen szinte minden kétkezi mesterséget 
megtanultam, aminek ma is hasznát veszem. 1947-ben, ami
kor megnyílt a szabadkai mezőgazdasági szakközépiskola, 
én is beiratkoztam és az első nemzedék tagjaként be is fejez
tem azt.

— Amit gyerekkorában rákényszerítenek az emberre, mint 
Önre is a nádazást, a falverést, a mezőgazdasági munkákban 
való szakadatlan részvételt, mindez érthetően mély hatást 
gyakorol rá, s a későbbiekben általában menekülni igyekszik 
a sanyarú emlékektől. Nem így azonban Szűcs István...

— Apám nem a mezőgazdaságban szerzett görbe hátat, 
mert ő csak aratni járt és kukoricát törni. Jómagam is csak az 
ezermesterséget gyűlöltem, vagyis minden olyan alkalmi fog
lalatosságot, amelyből alig csurrant pénz (bár, ismétlem, a
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későbbiekben mindez nagyon jól jött a számomra). Nem sze
rettem a muszájt. De hogy az iskoláztatást ne kerüljem meg, 
az is az igazsághoz tartozik, hogy a háború utáni években 
nem is igen volt választék a továbbtanulást illetően, s az 
ösztöndíj is ismeretlen fogalom volt. Meg kellett keresnem a 
tandíjat. A szabadkai mezőgazdasági iskolában nálamnál 10 
évvel idősebbek is voltak az osztályban. Nem olyan tanintézet 
volt ez az iskola, mint a mai, s három év alatt szereztük meg a 
képzettséget. Az iskolának megvolt a saját birtoka. Kimentünk 
Bogarasra, a diák kapott két lovat egy hétre, ennyi ideig tartott 
egy-egy gyakorlat, s ez alatt az idő alatt meg kellett tanulnia 
csutakolni, befogni, fölkötni a farkát sáros-latyakos időben, 
megtanulni az ekébe fogást, a gondozást. Egy 10 napos gya
korlat alatt a sertéstartás és -hizlalás tudnivalóit sajátítottuk el, 
ugyanennyi idő jutott a tizenkettes szarvasmarhaállomány és 
a tejtermelés körüli tudnivalók megismerésére is. Nagy értéke 
volt e gyakorlatnak; amikor már vezető beosztásban dolgoz
tam, egy alkalommal olyan technikust osztottak be mellém, 
aki azt sem tudta, hogyan kell kapálni a répát, beállítani az 
ekét, pedig nem akkor került ki a középiskolából...

— A gyakorlati munka tehát már a szakközépiskolában 
adott volt, de miként ismerkedett meg a mezőgazdaságba 
beszivárgó tudománnyal? A korszerűnek nem mondható ter
melési föltételek mellett beszélhetünk-e egyáltalán a tudo
mány akkori alkalmazásáról?

— Egészen az ötvenes évek derekáig nem sok szó esett 
a tudományról. A középfokú iskolában a régimódi termelés
sel ismerkedtünk meg, növényvédőszerek és műtrágya alkal
mazása nélkül. Ahogyan a parasztok dolgoztak a tenyérnyi 
parcellákon, mi is éppen úgy gazdálkodtunk és az akkor ho
nos fajtákat termesztettük. A megfigyelésnek viszont nagyon 
nagy szerepe volt az akkori gazdálkodásban. Ez vonatkozott 
mind az időjárásra, mind a haszonnövények tőállományára, a 
vetési időre, a szervestrágyázásra. így volt ez 1955-56-ig, 
amikor nálunk is megjelentek az első nagyhozamú búzafaj
ták, majd a kukoricatermesztésben a hibridek, az állattartás
ban pedig a yorkshire és a berkshire sertéseket követően a 
lapályok vonultak be. A középiskolában a lovakról is tanul
tunk, de az igavonókra talán csak három évig volt még szük
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ségünk, utána hamarosan érkeztek a traktorok, az első gé
pek, — úgyhogy ismét tanulhattam... 1950-ben, a leszerelés 
után nyomban munkát kaptam a nagyfényi mezőgazdasági 
birtokon, amelyből az Agrokombinat nőtt ki. Hogy milyen ká
derállomány állt ott az élelmiszertermelés szolgálatában? A 
vezérigazgatónk borbély volt, a termelési egység igazgatója 
piktor, a brigádvezetők meg leszerelt rendőrök. Büszkén 
mondhatom, hogy Nagyfényen én voltam az első diplomás 
mezőgazdasági szakember, még ha csak középiskolai vég
zettséggel is, de nekem adatott meg elsőként a lehetőség, 
hogy az iskolában tanultakat a termelés szolgálatába állítsam. 
Ma már legalább 10, a tudományok doktora titulussal büsz
kélkedhető mezőgazdász, és nem is tudom, hány agronó- 
mus irányít a korszerűvé hatalmasodott birtokon. Két évig én 
is brigadéros voltam, amolyan munkavezető, majd egy bir
tokrészleget bíztak rám, amelyen bizonyíthattam is. A Kista- 
nya 700 hektárját szinte magaménak éreztem, minden 
földéhségemet kielégítette. 16 pár lovunk, több mint 100 
fejőstehén és 600 hízó meg anyakoca alkotta az állatállo
mányt. Ha jól emlékszem, a birtokon 50 állandó munkás dol
gozott, a raktáros meg én alkottuk a rezsi-személyzetet. (Most 
viszont egy ekkora birtokon több mint 30 tisztviselő gondos
kodik arról, hogy minél bonyolultabb legyen a papírmunka...) 
A munkaviszonyom egy napon kezdődött a munkásönigaz
gatás bevezetésével, aminek sohasem voltam híve. Amikor 
rámbízták a termelési egységet, az volt az első, hogy megala
pozzam a jó munkaszervezést, aminek köszönhettem aztán a 
másik két gazdaságénál jobb eredményt. Az is a munkaszer
vezéshez tartozott, hogy ellenőriztem a kocsisok munkáját. 
Az volt a legnagyobb gond, hogy a miénkhez hasonló birto
kokon a munkások zöme gyerek volt, de szép számban 
akadtak alkoholisták is. A kocsisaim, a fejősgulyások 12-14 
éves gyerekek voltak. Szerettem ezekkel az emberekkel dol
gozni. Az igaz, amikor belefeledkeztek a pálinkába, haszna
vehetetlenek voltak, de amikor meg kellett fogni a dolog vé
gét, öt ember helyett is dolgozott mindegyik. A Kistanya amo
lyan majorság volt, 40 család élt ott, s legalább 100 gyerek 
hancúrozott az udvarokban. Tudtam, hogy nem csak dolgoz
nunk kell, hanem egy kicsit magunk felé is fordulni, így röp
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labda- meg futballpályát építettünk, megszerveztük a sakkis
kolát, a Kistanya birtokra járattuk a napi sajtót. Tudja, milyen 
nagy szó volt ez az ötvenes évek elején?! Hétközben reggel 
hattól este hatig tartott a munkaidő, azzal, hogy déli 11-től 1-ig 
kifogtuk a lovakat, pihenőt tartottunk, ebédszünetet.

— És hogyan maradtak meg emlékezetében a termés- 
eredmények, az akkori haszonnövények?

— A termelési terv holdanként 10 mázsa búza és 20 má
zsa csöveskukorica volt, egyetlen szem műtrágya nélkül, lo- 
vasfogatos megmunkálással. Akkor a „Kispesti kukorica” és 
a „Bánkúthy búza” volt a legismertebb, a legjobb. 1954-ben 
„nemesítéssel” próbálkoztam: egy vukovári kukoricafajtát ke
reszteztem az újvidéki „lófogúval". Kézzel vetettünk, illetve ül
tettünk. Az apasort hajtó munkás hátára táblát kötöttünk, rajta 
„T" betűvel, az anyasort vetők hátára pedig „M” betűs tábla 
került. A következő évben ezek voltak az első „hibridjeink”. Fi
zetésünknek csak 80%-át kaptuk kézhez. Ha teljesítettük a 
tervet, év végén minden levonás nélkül még egy jó fizetés a 
bukszába került. A nyolcvanas évek 8 tonnás búzahozamá
hoz, vagy 10-12 tonnás kukoricaterméséhez viszonyítva az 
említett hozamok nevetségesnek tűnnek, mégis megéltünk, 
éppen a szerénységünknek köszönhetően. Az idősebb mun
kásokban még élt az uradalmi birtokokon tanult munkamód
szer, a termőföld, a ló, a szerszám becsülete, az emberek úgy 
dolgoztak, mintha maguknak termelnének. Megtörtént, hogy 
ennie is alig akadt valamelyik kocsisnak, de otthonról azért el
hozott egy darabka avas szalonnát — hogy bekenhesse vele 
a hámot. Megvoltak a munkaszokások. Ezek az emberek ki
múltak; helyükbe hamarosan újak kerültek, a szocializmus, az 
önigazgatás csak jogokat ismerő emberei... De azt is tudni 
kell: nagyon sok volt köztük a jövevény, elsősorban vezető 
beosztású egyén, más vidékről, más munkaszokásokkal. Ők 
nem értették, ma sem értik egészen a vajdasági ember földi
mádatát. Ha jó eredmények születtek, azt az önigazgatás si
kereként könyvelték el, pedig az eredmények mögött nem az 
eszme, hanem a rátermett vezető, a munkás állt. No, de ha 
olyan jó volt az önigazgatás, miért jutott csődbe megannyi 
vállalat, miért kellett bevezetni a kényszerigazgatást még az 
életképesnek titulált mezőgazdasági üzemekben is?!
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— Szűcs István abban a kivételes, mondhatni szerencsés 
helyzetben volt, hogy végigkísérhette a vajdasági mezőgaz
daság fejlődését, sőt részese is volt annak a fejlődésnek, 
amely szinte világhírnevet szerzett mezőgazdasági szakem
bereinknek, nemesítőinknek.

— A régi Jugoszláviában, a 30-as években itt a közelben 
lövészárkot ástak, s abban bőségesen volt víz. A szomszéd
ságban volt a Dulity Sándor bácsi tanyája, s ott láttam, hogy 
amint learatták az árpát — Péter-Pál előtt volt ez —, még az
nap fölugarolták a parcellát és bevetették valamilyen kukori
cával. Tizenéves gyerekként azon töprengtem hát, hogy miért 
ne lehetne ezt az egész határban megtenni. Mi a tarlóvetésről, 
az évenkénti kétszeri vetésről és aratásról csak a hetvenes 
években kezdtünk beszélni, kötelezővé is próbálták tenni, s 
tudjuk, mi lett a vége: a nagyüzemek „bebizonyították” (egyet
len év „tapasztalata” alapján, vagy meg sem próbálták, csu
pán hivatkoztak más nagyüzemre), hogy a tarlóvetés „csak 
veszteséges” lehet... Szerencsére, nem mindegyik kombinát
ban gondolkoznak így, hisz már a két háború között sem volt 
veszteséges az ilyen termelés.

Vagy egy másik hasonló példa: engem borzasztóan bosz- 
szantott, amikor a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek 
elején erőszakkal akartuk a silót beiktatni a takarmányozásba. 
Holott a györgyéni gazdák már a harmincas években, a negy
venes évek elején is silózták a kukoricát, vermelték a cukor
gyárból szállított nyers répaszeletet! Előrelépésünkhöz, vagy 
ha úgy tetszik, a jövedelmező gazdálkodáshoz csak föl kelle
ne használnunk az előző értékes tapasztalatokat; sokkal 
könnyebb dolgunk lenne, mintha mi akarnánk kitalálni a piku- 
lán a lyukat...

Amikor a lovakat nálunk is fölváltották a traktorok, nyom
ban megpróbáltam egybevonni a talajműveleteket. Szántás
kor például miért ne húzhatna egy fogast is a traktor? Nem 
sok erőt vesz el tőle! Inkább 2-3 centiméterrel fölemeltük az 
ekét, de utánaakasztottuk a traktornak a fogast, mert azt jól 
tudja minden valamirevaló gazda, hogy mit jelent a fogasolás 
a talajszerkezetnek. Itt adódtak az első gondok is: amikor az 
ekét kiemelték a barázdából, a folyadéknyomásos fék nem 
emelte ki a fogast, így nehezen tudott fordulni a traktor. Ekkor
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két feszítő- és két lazítólánccal a fogasra erősítve megoldot
tam a gondot, s napjainkban minden gazda alkalmazza ezt a 
módozatot, amikor fogassal kombinálva szánt.

Az első traktorok 1954-ben pöfögtek be Nagyfényre, ben
zinmotoros Zadrugárok voltak, mindössze 40-45 lóerősek. 
Később jelentek meg a behozatali orosz DT-54 és S-80 jel- 
zésűek, de akadtak olasz Ansaldo meg francia Renault gyárt
mányúak és angol Fergussonok is, mígnem színre léptek a 
ma is legnépszerűbb és legelterjedtebb IMT jelzésű gépek.

1955-ben kezdődött a műtrágya használata. A parasztok 
kezdetben — no, nem mindegyik — inkább a dűlőútra szórták 
a szuperfoszfátot, a pétisót, a KAN elődjét... Akik mégis elfo
gadták az újdonságot, azok kézzel szórták szét a földön, mint 
ahogyan kézzel is vetettek. Jómagam is láttam, hogy a szán
tóföldön az idős néni ballagott elől, hátára vett széles deszka
lappal, a tata meg követte és a deszkára hányta a magot, 
hogy onnan egyenletesen hulljon a földre. Utána sekély szán
tással csak beleforgatták a magot a talajba...

’52-ben, ’53-ban még lovakkal szántottunk mi is a birto
kon, meg a parasztok is. Akkoriban olyan helyzetben voltak a 
gazdák, hogy egymáshoz mentek reggelenként talpraállítani 
a kiéhezett lovakat. Nem volt takarmány. Elvitte a muszáj. A 
kényszerű kollektivizálás időszaka volt ez, de az atrocitások 
sem mosódtak ki emlékezetemből.

Harmincegynéhány ember, többnyire egyszerű szegény
ember nevét tudnám kapásból fölsorolni, akik áldozatul es
tek. 1944-ben, amikor Verbászról hazakerültem, a Lipožančić 
tanyán kukoricát törtünk napszámban. Apám volt a banda
gazda, s csoportunkban dolgozott hat testvér, a Pintér gyere
kek. Valamennyien írástudatlanok voltak. A háború, a szalma- 
lángszerű hatalom alatt az ilyeneket, a nincsteleneket, hiszé
kenyeket lehetett legkönnyebben lépre csalni könnyelmű ígé
retekkel. Akkor különösen is kifejezett volt a földéhség. A 
háború alatt berántották őket, könnyű munkát, földet ígérve, a 
Nyilas-pártba. Tudták is ők, hogy kik a nyilasok! Nos, itt a fa
luban volt egy partizánbázis, s a fölszabadulást követően a 
Pintér testvéreknek minden áldott reggel ott kellett jelentkezni
ük, mint gyanús egyéneknek, a csizmás-bőrkabátos megbí
zottnál. Mondani sem kell, hogy rendre veszítették a napszá
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mot, hiszen leginkább délig is megvárakoztatták őket. A nap
számosok is megunták a macerálást, okosították a Pintére
ket: vége van a háborúnak, kérjenek egy igazolást a bőrkabá
tostól és Szabadkán rendezzék, tisztázzák ügyüket. A bőrka
bátos adott is egy írást, nem tudhatták, mi van abban, mint 
ahogyan mi sem. Tény, hogy begyalogoltak Szabadkára és 
azóta sem tértek vissza. És így járt még vagy harminc nagyfé
nyi magyar, kivétel nélkül szegényember. Apám is az állítóla
gos listán volt, be is vitték, de nyomban körüljártam a szerb 
nagygazdákat, s akiket a háború alatt ő védett meg, azok 
mentették ki.

De hogy visszatérjek az ötvenes évek gazdálkodásának 
föltételeihez, hadd mondom el, hogy birtokunknak nem volt 
ekéje, a parasztok lova meg abrak híján hasznavehetetlen volt 
a tavaszi munkák küszöbén, s így egyik szektor sem dolgoz
hatott zavartalanul. Kölcsönvettük hát a gazdáktól az ekét, az
zal, hogy naponta 5 kilogramm kukoricát adtunk helyébe — 
bérlet gyanánt. Mire 10 nap múlva befejeztük a szántást, a 
gazdák az 50 kilogramm kukoricával talpraállították lovaikat, 
úgyhogy ők is idejében elvégezhették a tavaszi munkákat.

— Mikor indult lendületesebb fejlődésnek a mezőgazda
ság? Amikor már sejlett, hogy az önellátáson felül áruter
melővé lehet változtatni a parasztot, a birtokot?

— 1956-ban az egyik nagyfényi TSZ-ben dolgoztam, ami
kor megjelent az első nagyhozamú olasz búzafajta s az ame
rikai hibridkukorica. Megdupláztuk, illetve megháromszoroz
tuk a termést. A valóban korszerű agrotechnikának meg a gé
peknek köszönhettük az eredményeket.

— Nem volt nehéz megválni a lovaktól?
— Nem mellőztük őket egészen, csak csökkentettük a lét

számot. A szövetkezetben a lovakon kívül az ökröket is meg
tartottuk. Amikor a Sloboda szövetkezetben dolgoztam, jól 
meg kellett szervezni a munkát, hogy zökkenőmentes legyen 
a betakarítás, hiszen nem voltak még kombájnok! Két ökör, 
három pótkocsi, egy traktor — ez aratáskor meggyőzött egy 
cséplőgépet, amely három vagon búzát csépelt naponta! A 
két ökör húzta a pótkocsit a búzaföldön a keresztekig, az em
berek megrakták a pótkocsit; a traktor odaért az üres pótko
csival, váltottak, s már pöfögött is vissza a cséplőgéphez, a
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parcellától 3 kilométernyi távolságra. Nos, egy teli pótkocsi 
mindig ott volt a dob mellett, így nem kellett ismételten leállni. 
Mondani sem kell, hogy micsoda teljesítménynek számított 
ez, hiszen nem kellett kazalba rakni a búzát, és taposni, tehát 
nem volt szemveszteség. A javadalmazásban érdekes eset 
alakult ki: megmaradt a 10 mázsás búza és a 20 mázsás ku
koricatermés terve holdanként, mi pedig megháromszoroz
tuk a hozamokat! No, nem kellett aggódnunk a nagy jövede
lem miatt, mert azon nyomban közbeszólt a „komitét” — le
mondani a közös javára, mert ugye, népérdek, senki sem 
markolhat nagyot a közösből... Legkevésbé a szegény ember, 
akinek csak a munkája kellett a hatalomnak. Meg is szűnt az 
a javadalmazási rendszer.

Nem is ez fájt nekem, mint gyakorló agronómusnak, ha
nem egészen más: a bürokrácia terebélyesedése. Az, hogy 
amilyen mértékben, arányban növeltük a terméshozamokat 
és csökentettük a termelési költségeket — mert akkor még le
hetett csökkenteni —, olyan, vagy még nagyobb mértékben 
növeltük, duzzasztójuk a fölösleges adminisztratív munka
erőt. A melléfogásokat is sorolhatnám: jött a direktíva — min
den hektárra egy tehenet köteles tartani a birtok. Szerbiá
ból kaptuk a patkós (!) teheneket, meg voltak vasalva, mert 
igavonásra szolgáltak, nem pedig tejtermelésre. Telecskán 
voltam agronómus, Tepavac volt a zombori mezőgazdasági 
elöljáró, s egy „fejtágításon" a korszerű mezőgazdaságot „e- 
tették” velünk; ekkor jött az „egy hektár — egy tehén” direktí
va, mire én azt mondtam, hogy ez nem felel meg a mi viszo
nyainknak. A válasz a következő volt: ha nem tudsz ennek a 
gazdaságpolitikának a szolgálatába állni, elmégy disznó
etetőnek. Ha akarod, ha nem, két hét múlva érkezik hozzátok 
száz tehén! Én disznót etettem meg őriztem éppen eleget ad
dig is, de nem tudtam megérteni a későbbiekben is oly gyak
ran visszatérő kizárólagosságot. A jó példát nem szégyen 
másoktól ellesni.

— Hogyan lehetett meggyőzni a parasztokat az újdonsá
gok célszerűségéről, amikor azokhoz nem volt anyagi fede
zet, s jólétről sem igen beszélhetünk?

— Az ötvenes években sehogyan sem lehetett. S külön
ben sem a szakemberek feladata volt a győzködés, hanem a
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pártaktivistáké. No, azért is jutott később olyan szintre a gaz
daság, mint amilyenre jutott, azaz süllyedt, mert nem a szak
emberek szava volt a döntő. És a szövetkezetekbe kény- 
szerített embereknek különben is csak a feladatokat kellett tel
jesíteni, nem pedig gondolkozni. Nem voltak hosszú életűek 
ezek a szövetkezetek, s hamarosan föl is oszlott valamennyi, 
a parasztok kezdték visszakapogatni a közösbe bevitt földet, 
illetve annak egy részét. Az ötvenes évek vége felé követke
zett be a parasztok fölemelkedése. Nagy szó volt, amikor 
munkaeszközt vásárolt a gazda. Érezte, hogy önmagának 
dolgozik, nem a közös viszi el munkájának gyümölcsét, s ez 
volt a hajtóerő az újdonságok elfogadásában.

A hatvanas évek legelején kerültem szoros kapcsolatba a 
privát földművesekkel, s ez az együttélés napjainkban is tart. 
Ellentmondásos helyzetbe kerültem: egyrészt a szakmai új
donságokat próbáltam népszerűsíteni, belopni a parasztgaz
daságokra, közben a kollégák sokszor letorkoltak: mit 
okoskodsz, kis technikus! Erre be akartam bizonyítani, hogy 
két év alatt elvégzem a főiskolát, négy év alatt az egyetemet. 
A rendes munka mellett. És el is végeztem. Csakazértisből. 
Nemzedékemből a 40 hallgató közül elsőként szereztem ok
levelet. Az oklevél abban az időben igazgatói karosszékkel is 
járt. Én viszont sohasem akartam igazgató lenni sem a birto
kon, sem a szövetkezetben, illetve társastermelési részleg
ben, ahová munkám kötött. Mert én a jó szakembert nem 
tudom elképzelni jó igazgatónak, hiszen mindig mással kell 
vergődnie, nem jut sem ideje, sem ereje a szakmában való bi
zonyításra. Életemben sohasem kellett nekem a vállalati ko
csi, megtette a kis zöld Colibri, s ha az sem volt, kerékpárral is 
megelégedtem. Most jut eszembe, azért mégiscsak voltam 
én részlegigazgató! A Kistanyán, ahová kerékpárral jártam ki 
kezdő mezőgazdasági technikusként. Kerékpárgumit viszont 
azokban a szegényes ötvenes években nem lehetett kapni, 
így az abroncsra tömlő helyett megfelelő vastagságú ken
derkötelet „szereltem”. Lekarikáztam reggel is, este is a 7-8 ki
lométert. Zötyögött alattam a bicikli, de legalább nem kellett 
tömlőrobbanástól tartani... A mostani szakemberek? Drága 
kocsin járják a határt, vagy ki sem mozdulnak az irodából, az 
íróasztal mögül. Állítom, ha fölmérést végeznénk közöttük, ki
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derülne, hogy több mint 90 százalékuknak még nem is volt 
gumicsizma a lábán! Azt pedig, ugye, tudja, hogy mikor is ve
szik föl?!

— Megszerezte a mezőgazdasági mérnöki oklevelet, de 
annak nem sok jelentőséget tulajdonított. A gyakorlatot — a 
parasztlogika is ezt diktálja — előbbre valónak tartotta az el
méletnél. A munkaföltételek javítása, az újítás azonban min
dig is előtérben állott életében.

— Mindig az érdekelt, hogyan lehet valamit egyszerűen, 
kevés erőbevetéssel, de hatékonyan csinálni. El kell monda
nom, hogy apám annak idején drótszövéssel is keresett egy 
szeletke kenyeret, s mi sem természetesebb, mint hogy ben
nünket, gyerekeket is munkába fogott. Naponta 10 görbítést, 
azaz 10 folyóméter drótkerítést kellett elkészítenünk. A sima
drótot, ugye, egy szerkezetre helyeztük, erről futott a görbítő 
kés alá. Ha a pedált jobban meghajtottuk, a simadrótból több 
futott le a kelleténél, „üzemzavart” okozott. Nem haladt a 
munka! Ekkor kiötlöttem: egy darab lécet átfúrok, azt a drótot 
tartó orsóra helyezem, leszorítva azt, úgyhogy az orsóról 
egyenletesen futhat a drótszál. Nem maradt el a dicséret. 
Szinte nevetséges, hogy mennyire egyszerű minden talál
mány, persze csak akkor, amikor már kiötlötték azt. A mező- 
gazdaságban is akadnak újító eredményeim: a vetőgépre 
rászereltük a peszticídszórót és a permetezőt, és így egy me
netben három műveletet végeztünk! Meg sem érezte a trak
tor! Ez is egyik útja a termelési költségek csökkentésének, de 
a fölösleges talajtaposás elkerülésének is. Több kis masinát 
is szerkesztettem, szabadalmukat is magaménak mondha
tom, s csak sajnálhatom, hogy nem kezdődött meg a soro
zatgyártásuk. A peszticíd-adagoló dobozaimból külföldre is 
jutott. A gépgyárak mohóságának köszönhető, hogy nem ad
tam át nekik a szabadalmat, pedig jobbnak bizonyult az OLT 
gépgyár hasonló gyártmányánál, amit az újvidéki Gépészeti 
Kar igazolása is alátámaszt. Maszek alapon, egy mázsa kuko
rica áráért készítettük az adagoló-dobozt, közben a gyár 
ötször nagyobb árat helyezett kilátásba. Büszke vagyok a 17 
soros univerzális, a máktól a szójáig minden magot egyaránt 
vető gépemre, melyen a kerekeken kívül minden egyéb alkat
rész házi készítmény. Meghajtás nélkül nincs adagolás. Csak
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egy példa: hektáronként 15-18 kg lucernamagot vetnek, ezzel 
az én kis vetőgépemmel viszont — igaz, lassabban — mind
össze 5 kilogramm maggal is bevethető a parcella, s a nö
vényállományban, majd a hozamban nem lesz különbség. 
Nem megtakarítás ez? A magágyelőkészítőmre is büszke va
gyok. Egy-egy kultúra termesztésénél 4-5 műveletnél többet 
soha nem tudtam elképzelni, míg a szövetkezetben, a birto
kon háromszor ennyit irányoznak elő. Vetéselőkészítőm: 
egyenes lemezű tárcsa, fogas és forgóborona kombinációja. 
A boronának minél kisebb átmérőjűnek kell lennie, hogy 
gyorsan pörögjön. Ezt a szerkezetet kapcsoltuk az eke után, 
s úgy aprította a talajt, hogy az porhanyóssá vált. Azt gondol
juk néha, hogy a mezőgazdaságban már mindent elértünk, 
mindent tudunk, miközben például képtelenek vagyunk 
megőrizni a talajnedvességet. Pedig egy ilyen egyszerű masi
nával ez is elérhető.

— Az újításokból, a találmányokból tőkét kovácsolhatott 
volna, mégsem tette.

— Említettem, hogy apám föld nélküli paraszt volt, egyik 
rendszertől sem kapott egy barázda földet sem, mégis isko
láztatott bennünket, közben hat hold földet is szerzett. Volt 
annyi pénze, hogy akár 16 holdat is vehetett volna, de egy
szerűen nem akart több földet vásárolni, mert úgy tartotta: 
annyit vegyen az ember, amennyiből megél, amennyi ele
gendő neki. Mindenben mértékletes volt! Bár becsülte a 
nagygazdákat, telhetetlenségüket nem értette. Ebből indul
tam ki jómagam is. Három hold földet vettem, házat építettem. 
Ami nekem kell, az megvan. A földművesek nyugdíjaztatása 
révén nem kevesebb, mint 20 000 hektár föld került társadalmi 
tulajdonba. Engem nem az érdekelt, hogy ki mennyit kap, ha
nem hogy jól jár-e az idős paraszt.

— Az idős emberek iránt mindig mély tiszteletet érzett, 
tőlük csak tanulni lehetett, leülepedett bennük az életböl
csesség. A hatvanas évek vége felé kezdett foglalkozni a kér
déssel: mi lesz ezekkel az emberekkel, ha egyszer kiöreg
szenek a barázdából, mi lesz a földdel? Amiről addig senki 
sem beszélt, Szűcs István megpendítette: nyugdíjat biztosíta
ni az öreg parasztoknak.
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— Ez a mi nagyfényi szövetkezetünk, ahová a hatvanas 
évek elején kerültem, szegénységi bizonyítványú vállalat volt
— sem szakgárda, sem munkaszervezés. Nem a faluért, ha
nem önmagáért volt a szövetkezet. A fiatal, tettrekész kollé
gákkal egymásnak vetettük válunkat: talpra állítani az állat
tartást, megszervezni a növénytermesztést, kialakítani az 
együttműködési formákat. Ez utóbbi feladat rám hárult, és ha
marosan hét változatot készítettem: harmadosság, felesmű
velés, klasszikus bérlet, takarékszolgálat... A letétbe helyezett 
pénzen földet vásároltunk, a kamat fejében műveltük a takaré
koskodó parcelláját. Minden együttműködés nagy jövedel
met hozott, mert a szövetkezet földhöz jutott, a gazda pedig, 
munkálataink révén, háromszor akkora értéket szerzett, mint
ha bankban tartotta volna pénzét és klasszikus kamatot kap 
érte. Arra nagyon vigyáztunk, hogy a termelőt ne csapjuk be, 
ne érezze magát kiszolgáltatottnak.

Ekkor merült fel a gondolat: miért ne lehetne vállalni az 
idős parasztok földjét, ha nincsenek örökösök vagy ha azok 
nem érdekeltek a földben? A földbérletből sohasem lehetett 
megélni, a fiatal termelők a lehető legalacsonyabb árendát fi
zették az öregeknek. Megdupláztam hát az értéket, amiért a 
bérlőktől, persze, nem kaptam tapsot! A bérletet búzaegység
ben, vagy ahogy mondják: búzavalutában állapítottuk meg, 
majd nyomban a nyugdíjaztatás kérdése is fölmerült. Fölbe
csültük a föld értékét, átváltottuk búzaegységre, ami 1 kg nap
raforgó, 1 kg kukorica és 1 kg búza értéke alapján kapott pont 
volt, majd ebből kiszámítottuk, hogy mennyi nyugdíjra jogo
sult az idős termelő, elhunyta esetén pedig a házastársa. Még 
a temetkezési költségeket is előláttuk. Abba nem egyeztem 
bele, hogy az idős család a gyerekek tudta és beleegyezése 
nélkül írja alá az együttműködést, illetve a nyugdíjaztatásról 
szóló szerződést. Három hónapi gondolkodási időt kaptak, 
addig visszaléphettek, de a nyugdíjaztatási szerződés aláírá
sa után már nem, mert a föld társadalmi tulajdonba ment át. 
1969-ben még csak két nyugdíjasunk volt, majd nagyon gyor
san 30 fölé emelkedett a számuk. Ezek az emberek jól jártak, 
hogy hittek a szövetkezetnek. Amikor ugyanis bevezették a 
társadalmi nyugdíjbiztosítást, nagyon sok öreg parasztot be
csaptak, mert nem búzaértéket, hanem konkrét dinárössze
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get állapítottak meg. Ugyan kinek nem imponált a magas di
nárérték! De sokan ráfáztak erre! A dinárban megállapított 
nyugdíjat pillanatok alatt fölfalta az infláció. Meg kell nézni 
azoknak a gazdáknak a nyugdíját, akiket valamelyik szövet
kezet vagy kombinát karolt föl, illetve azokét, akikről a társa
dalom „gondoskodik” . Hogyan történhet meg, hogy a pa
rasztok rendszeresen fizetik a nyugdíjbiztosítást, közben az 
idős nyugdíjas termelők nem kapják megérdemelt járandósá
gukat? Üres az alap! Valóban az infláció emésztette föl a be
folyt összeget? Kétlem. Az öregeket egyszerűen kifosztották. 
Ez a hetvenes évek derekán kezdődött, s most a hidegvízre 
valót sem kapják földjükért, a földre áldozott munkájukért. Aki 
viszont annak idején akár csak 5 hold földet is adott át a 
szövetkezetnek, most nagyobb nyugdíjat élvezhet, mint én, 
az agrármérnök! Akár hiszi, akár nem, én ennek igazán 
örülök! A parasztot, elsősorban az idős parasztot, minden 
rendszer csak kiszipolyozta, mindegy, hogy a Ferencjóska, a 
Sándor király vagy a Titojóska rendszeréről van szó. Most 
sem különb a helyzet. A falusi ember mindig csak az adócé
dulát meg a szavazási idézést kapja rendszeresen, ennyire 
becsülik a parasztot. Akik annak idején meghallgattak, hogy 
valóban segíteni akarunk rajtuk, most megsüvegelnek. Hát 
kell ennél több?

— Világéletében a közvetlen termelésben dolgozott, s bár 
irodája, íróasztala is volt, évente talán ötször sem nyitotta ki a 
fiókot Talán ezért is fájlalja annyira a mezőgazdaságnak, a 
minden egészséges környezetben megbecsült ágazatnak a 
semmibevételét...

— A több mint 30 éves tevékenységem során nem emlék
szem, hogy valaha is kórusban mondta volna valamennyi pa
raszt: most aztán jó nekünk! Ha a mezőgazdaság helyzetére 
gondolok, akkor a fölépítményre is gondolni kell. Ahogy a 
nyugdíjat dinárban szabták meg, az adót is dinárban fejezik 
ki, azt be kell hajtani, hogy működjék az állam, legyen pénz az 
államkasszában. Hányszor, de hányszor emeltek szót a ma
gas adó miatt! Talán jobb megoldás lett volna, ha búzavalutá
ban, két vagy három mázsa búza értékében szabják meg a 
kataszteri jövedelmet, a járulékot, s akkor nem lázadozna a 
paraszt. Mert ő nem sajnálja odaadni a termény értékének bi
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zonyos részét, persze ha neki is marad, ha nem látja a fondor
latot, az igazságtalanságot.

A napi politika és az adó meg a mezőgazdaság viszonya 
az más lapra tartozik! Nézze meg, hogyan biztosítjuk például 
a vetéshez szükséges gázolajat? Virágzik a zugkereskede
lem, s talán ez a szerencse, meg kell az üzéreknek köszönni, 
hogy becsempészik az országba az üzemanyagot... Nincs 
üzemanyag? Nem vetek, s majd meglátom, hogy gondosko
dik-e rólam az állam jövőre! Mert nem lesz búza, kenyérnek- 
való. Az a vajdasági ember hibája, hogy csak fogadkozik: 
dehogy vet búzát. Közben alig várja az őszt, a vetés kezdetét. 
Mert a vérében van: termelni kell, hogy ne éhezzen a nép. És 
ő is a néphez tartozik, illetve ott lenne a helye. A tankokba, a 
repülőkbe kell az üzemanyag, vagy pedig a traktorba? Ezt 
kellene már egyszer letisztázni. A paraszt küzd az embargó 
ellen. És nem csak a külső zárlat ellen.

— Ön is azt az elvet vallja, hogy a szomszédot és a szép
asszonyt be lehet csapni, de a termőföldet— soha. Amennyit 
a földbe öl a termelő, annyit várhat belőle. Sokszor hangsú
lyozta, hogy megvan a lehetőségünk az évenkénti két termés 
betakarítására azonos területről, s ezt a gyakorlatban is bizo
nyította.

— Gyerekkoromhoz fűződik az évenkénti két termés beta
karításának látványa, reális lehetősége, majd a nyugdíjaztatá
si akcióval párhuzamosan népszerűsítettem a tarlóvetést is, 
aminek nálunk is megvolt az alapja. A szövetkezet 7 kombájn
nal rendelkezett, a nagyfényi parasztoknak abban az időben 
egy sem volt, tehát aratás idején ugyancsak meg kellett fogni 
a dolog végét. A nyugdíjaztatással társadalmasított földeken 
olyasmit kellett vetni, amit idejében betakaríthatunk, hogy ne 
hátráltassuk a privátoknál az aratást. Bevetettük hát a parcel
lákat őszi árpával, s mire a parasztok búzája beért, mi learat
tuk az árpát, amivel növeltük a kombájnok munkanapjainak 
számát, csökkentek a költségek. Akkor jutott eszembe Dulics 
Sándor bácsinak a tanyai gazdasága-gazdálkodása. A hetve
nes években már voltak rövid tenyészidejű hibridkukoricák, 
volt egy korai napraforgó is, a szövetkezet földjén babbal is 
próbálkoztam. A tarlóba kukoricát, napraforgót vetettünk, s 
amikor nem ért be, eladtuk az állattartóknak siló- vagy zöldta
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karmánynak. Másodvetésben zöldbabot termesztettem, min
dig jól sikerült. Ma is érthetetlennek tartom a nagyüzemek vi
selkedését, hogy fővetésben termesztik a zö ldbabot a 
konzervipar számára, s betakarítás után bevetetlenül áll a 
föld. Állítom, hogy még a búza learatása után is vethető 
zöldbab ugyanabba a földbe. Az öntözőrendszerek csak 
előnyt jelentenek. Én a száraztermesztést tartom fontosabb
nak, hiszen a parasztok zöme nem rendelkezik öntözőrend
szerrel. Az igaz, hogy az öntözés nélküli termesztés nem jár 
mindig sikerrel, de ráfizetés soha nincs. A legnagyobb tévhit, 
hogy a tarlóvetés, vagyis az évenkénti kétszeri termelés ki
apasztja a földet. Hát a burjánzó gaz nem facsarja ki a szán
tók erejét? Aratás után embermagasságú fenyércirok ékte
lenkedik sok búzatáblán! Én senkit sem akartam kényszeríte
ni a másodvetésre. Csinálta azt a Kmezić, s azt is tudjuk, hogy 
nyaka tört a kényszerű termelésnek. A birtok emberei nem so
kat tettek az eredményes munka érdekében. Tisztelet a kivé
telnek! A topolyai Mezőgazdaságfejlesztő Intézettel együtt 
dolgoztuk ki a másodvetés, illetve a tarlóvetés technológiáját. 
Tudni kell, hogy aratás után 24 órán belül a földbe kell kerülni 
a magnak. A hangsúly a föld nedvességtartalmának a meg
tartásán van, annak a szerény nedvességnek a megtartásán! 
A másodvetésben egy korai napraforgó szelekcióján dolgoz
tam 20 évig, de még mindig hasad, aminek megvan a magya
rázata, hiszen nincs megfelelő szigetelés. Zavar a közeli nap
raforgótábla, az árvakelés. A tenyészidőt még így is sikerült 
leszorítanom 120-ról 80 napra. Fölkínáltam a magtermesz
tőknek a napraforgófajtámat, nem kellett.

*

Nem szeretem elemezni életemet, a visszapillantást nem 
kedvelem, de elmondhatom, hogy újra csak a mezőgazda
ságban dolgoznék a legszívesebben. Egy kis foltot vetett éle
temre, hogy átmenetileg alkoholista is voltam, de nem 
szégyellem, mert sikerült kigyógyulnom. Nem az orvosok, el
vonókúrák segítségével, hanem önmagamnak köszönhető
en! Ebben kiállt mellettem a család is.

Most elégedett vagyok, még ha magányosan is múlnak 
napjaim. Nagyon hiányzik a feleségem, el kell valamivel fog
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lalnom magam. A ház körül próbálom megtalálni örömömet, 
teli a kis gazdasági udvar. Kint a határban, a zöldellő búzáknál 
meg a temetőben, a feleségem sírjánál nyugszom meg iga
zán. Lányom, vejem, unokám talán jobban mellettem van, 
mint eddig bármikor. Gyerekkoromban megtörtént, ej, de 
sokszor megtörtént, hogy napjában tízszer is fölemeltem a 
kenyereskosár fedelét, hogy ugyan van-e már benne kenyér. 
Megszoktam a kukorica- meg a korpáskenyeret. Az iskolában 
velem járt egy zsidó boltos lánya, habfehér, lekváros kenyeret 
hozott uzsonnára, én meg kukoricakenyeret. Cseréltünk, mert 
neki érdekes volt. Most sokszor nincs kedvem fölemelni a ke
nyereskosár fedelét...

— Sokszor elhangzik manapság a borúlátó megjegyzés: a 
vajdasági rónán is emlék lesz a foszlósbélű fehér cipó. Ettől 
nem fél?

— Én nem félek, mert van kalapácsos darálóm, mindig 
van saját termésű búzám is, úgyhogy én kukoricakenyeret 
többé világéletemben nem eszek. De az, aki ide juttatta a 
mezőgazdaságot, az félhet. Bár igaz, a világ úgysem engedi 
meg, hogy éhenhaljunk...

(Nagyfény, 1993)
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EMELT FŐVEL

Az ember úgy éljen, hogy mindig emelt fővel 
tekinthessen vissza a megtett útra, emelt fővel jár
jon, járhasson, nyílt tekintettel nézhessen társai 
szemébe. Forrongó és változó (megalkuvó?) vilá
gunkban hányán tettük-tették magukévá az ősi ta
nácsot?

Vannak emberek, talán szerencse, hogy nem 
ezek képezik a többséget, akiket a kérkedés, a di
csekvés éltet, tart a felszínen. Ország-világ tudtára 
adni: az életben milyen magasra kapaszkodtak! 
De vajon honnan rugaszkodtak el, szükség volt-e 
az ugródeszkára? Az anyagi jólét, a látszólagos 
biztonság rendre háttérbe szorítja a szellemi érté
keket. Ezekből nem lehet tőkét kovácsolni.

A mélyről érkezettek zöme nem kérkedik egy
kori nincstelenségével, mélységesen tiszteli azt a 
kort, melyben kezdő lépéseit tette, de jelenével, a 
társadalmi ranglétrán elfoglalt pozíciójával sem 
terheli társait. Engedtessék meg az embernek, 
hogy önmaga ítélje meg értékeit.

A mélyről indultak természetesnek tekintik a 
m indennapokkal, az é le tte l vívott küzdelmet, 
amelyből nem vesztesként kerültek ki. Ezeknek az 
embereknek a tevékenysége áthatja egy-egy mik
roközösség mindennapjait, még akkor is, ha nem 
hangoztatják dagadó mellel: miként is vállaltak ál
dozatot a település fejlődéséből, miként is köszön
hető nekik, és csakis nekik, a korszerű úthálózat, 
meg az új iskola... Ezek az emberek ugyanolyan 
egyszerűek, emberiek, mint abban a korban vol
tak, amikor csak óhajthatták az előrelépést, de ré
szesei nem lehettek.

Tóth János adai közgazdász is azok közé az 
emberek közé tartozik, akik a mélyből kapaszkod
tak föl, a nincstelenség verméből, s talán ezért is 
pezseg benne (még mindig?) a környezetépítő 
tenniakarás. Életfölfogását is ez határozza meg.



— Amikor az ember túl van az ötvenediken, kialakul ben
ne a világkép, gondolatai beérnek. Ilyenkor már nem lehet 
hajlítani, mint a facsemetét, reálisabban mér, értékel, ha kell, 
talán még bírál is. Elsősorban önmagát. Mert többet tehetett 
volna azért a környezetért, amely hozzásegítette a fölemelke
déshez. Itt, Adán születtem, ebben a közösségben élem éle
tem, leszámítva a 4 év zombori és 4 esztendő szabadkai 
tanulmányi évet. Ezek az időszakok túl rövidek voltak ahhoz, 
hogy gyökerestől tépjenek ki ebből a környezetből. Minden
korra magamévá tettem azokat az alapul szolgáló életfölfogá
sokat, melyeket a paraszti környezetben, a szülői házban 
találtak a mindennapok. A gyakorlatban ezek mindig javamat 
szolgálták. Többek között a becsületes életmód, a következe
tes kiállás, a segítő kéz, amit halálkomolyan fogtam föl.

— Ez volt a jellemző a környékbeli parasztokra, a szegény
emberekre, akik között fölcseperedett, így a Tóth családra is?

— Én mindig úgy éreztem, hogy a fölsoroltak hatják át iga
zán az emberek életét, mert másfajta életvitellel nem találkoz
tam. Népes volt a családunk, heten voltunk testvérek, s talán 
mondani sem kell, milyen körülmények, föltételek között él
tünk. A nyomor határán tengődött a család. Ami vezérelt ben
nünket, s ezt de sokszor hallottam szüleimtől: a becsületet 
nem lehet pénzben kifejezni, ám megvásárolni sem; azt csak 
ki lehet érdemelni, meg lehet szerezni. E mellett az életmód 
mellett köteleztem el magam. Nem tudhattam, hogy hogyan 
alakul életem.

— Következetesnek, becsületesnek lenni és nyomorban 
élni? Nehezére esik-e, amikor a társadalmi ellentmondások
ban megannyi negatív példával találja magát szemben?

— Kétségtelenül nem könnyű. Különösen akkor nem, 
amikor a társadalmi légkör sem kedvez a kiállásnak. Amikor a 
gyors meggazdagodás, majdnem azt mondtam, hogy a hará- 
csolás, a könyöklés, az egymás eltiprása mind-mind előbbre- 
való a kiállásnál, akkor a becsületes viselkedés, vagy ha úgy 
tetszik: a betyárbecsület, az egyenes gondolkodás sok em
ber számára nem valami vonzó. Ettől függetlenül én meggyő
ződtem róla: csak így érdemes élni. Ugyanis azok az em
berek, akik a napi politika kiszolgálói, béresei voltak — oly 
módon, hogy nem válogattak eszközökben a célbaéréshez,
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akár anyagi, akár társadalmi pozícióból fakadó előnyökről 
volt szó —, ahogyan a rendszer változott, ahogyan a körül
mények módosultak, nagyon sok ilyen ember megsemmisült, 
gyökértelenné vált, noha előbbi környezetét nem hagyta el, 
mégis számkivetett lett. Azért érzem én úgy, hogy ezek a 
gyökerek, melyeket gyermekkoromban, a családban eresz
tettünk talán eléggé mélyre, ha annyira táptalajra találnak, 
hogy egy életen át táplálják az egyént, nem rothadnak el má
ról holnapra, nem rothadhatnak el soha. Az embert ezek a 
gyökerek kötik, pontosabban nem engedik elkódorogni a ne
gatív viselkedésformák útvesztőjében.

— Sokgyerekes családból származik, ami azt is jelenti, az 
élet nemigen kényeztette el Tóthékat...

— Említettem, hogy heten növekedtünk a szegény 
földműves családban, bár nem tudom, nevezhetem-e csalá
domat valódi földművesnek. Mindenesetre „klasszikus" sze
génységben cseperedtem föl a háború után, de valahogyan 
összetartóbbak voltunk, mint a ma jólétben élő, s nem is 
annyira népes családok. Ebben a nagycsaládban, amit be- 
lémsulykoltak, az elsősorban a munkaszeretet, a következe
tesség, az egyenesség volt, ami végigkövet életemen.

Ahogy visszaemlékezek, már az elemiben is az utolsó 
pádból indultam. Az első télikabátot akkor kaptam, amikor 
nyolcadik osztályba jártam. Pedig az ötvenes években nem 
ilyen telek és havak jártak errefelé, mint manapság! Nem volt 
énnekem sem füzetem, sem tankönyvem, mert arra egysze
rűen nem tellett! Még az volt a szerencse, hogy osztálytársa
im megkönyörültek rajtam, bár az epés megjegyzéseket máig 
sem felejtem. Nem én voltam az egyedüli ilyen diák; aki csak 
tehette, megfogta a munka végét, az iskola a háttérbe szorul
hatott. Dehogyis válogattam a munkában; ezért néhány dinár 
mindig ütötte markomat.

Apám 1948-ban súlyos betegségbe esett, én akkor alig 6 
éves voltam. Tízéves koromban már rendes napszámba jár
tam. A krumpliszedéstől, a napraforgóvágástól (a szára a mi
énk lehetett, és milyen jól jött téli tüzelőnek a csuma mellett!) 
a szénbehordásig minden munkát elvállaltunk. A májusi csu- 
maszedés már a jövő évi tüzelőt is jelentette, meg akkor már 
azt is láthattuk, hogy melyik búzatábla lesz kövérebb...
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Tízéves koromban szegődtettek el első ízben kanásznak. 
Az úgynevezett Macedónia városrészből (vagy falurészből?) 
tereltem a kondát a Tiszára, mert ott őriztük a csürhét. Akkora 
legényke voltam, hogy még annyi erőm sem volt, hogy meg
szólaltassam a kanásztülköt. De megkérgesedik az ember lel
ke. A fennmaradásért folyó küzdelem megedzi az embert. A 
családban, mármint a gyerekek közül, senki sem bújhatott ki 
a munka alól, melyben édesanyám irányított valamennyiün
ket.

— Talán nem lesz sértő, ha így indítom a kérdést: a társa
dalmi ranglétra legalsó fokáról kellett fölkapaszkodnia a pozí
ciókig, melyek olyan gyakran jóváhagyó bólintást, máskor 
félelmet, nemegyszer talán megvetést is kiváltottak az embe
rekből... Nos, amikor a csürhét hajtotta és látta az úrigyereke
ket, akiknek minden megadatott, nem ébredt föl a dac a még 
gyerek Tóth Jánosban?

— Túl korán tudatosodott bennem, hogy ha nem vállalok 
el bármilyen megalázó munkát, a család egyszerűen éhezni 
fog. Nem érdekelt hát a külvilág, az élcelődő szavaknak le kel
lett peregniük rólam, hogy másnap ismét töretlenül végigbak
tathassak az utcán a disznókat terelve. A megkülönböztetést 
lépten-nyomon éreztem, bár ennek emléke napjainkig már 
megfakult bennem. Pedig de sokszor hallottam a gúnyos 
szavakat: „Ha nem képes eltartani a családot, akkor minek...” 
Szóval, legtöbbször apám számlájára zuhogtak a megjegyzé
sek. Egyébként az ilyen népes család, ahol a gyerekek egy
más után sorakoznak, mint az orgonasípok, már az én nem
zedékemre sem volt jellemző Adán. Az elemiben talán 35-en 
jártunk egy osztályba, s ott rajtam kívül csak még egy nebuló 
származott 5-6 gyermekes családból. Az egykézés már az 
ötvenes években megkezdődött.

Szóval, persze hogy éreztem a megkülönböztetést, a 
kiközösítést azoknak a gyerekeknek a részéről, akiknek min
den megadatott, kezdve a nyári szandáltól a télikabátig, a ka
rácsonyi fenyőig, alatta pazar ajándékokkal. Szombaton meg 
vasárnap, amikor nem volt tanítás, szinte egész nap állítgató 
voltam a kuglipályán. Dehogy volt akkor automata pálya! 11 
éves voltam, amikor a Világos-féle vendéglő melletti pályán 
így kerestem az első dinárokat. Ha kellett, hétköznap is men
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tem, mentünk a testvéreimmel, és sokszor éjfélig hallottam a 
borgőzös hangokat: „Tóth, állíts, az anyád..." És reggel az is
kola. Sohasem szunnyadtam el, pedig milyen kellemes, bé
kés meleg telepedett az olajos padlójú tanteremre... Nos, elég 
az hozzá, a kuglipályán az állítgatásért 30 dináros órabér járt. 
A testvéreimmel váltogattuk egymást. Abban az időben egy 
kenyér ára 26 dinár volt! Tehát 3-4 óra állítgatással megkeres
tük a család napi kenyérszükségletét! Ez négy éven át tartott. 
Sokszor alig bírtam már fölemelni a tekegolyót, hogy a vályú
ba tegyem. De valójában nem is ez a munka esett a nehezem
re, hanem amikor a pályavégéről beordítottak: „Tóth, állíts, az 
anyád...”

— Nem szeretett volna néha a dobódeszkára álln i és 
visszakiáltani? Élvezni, milyen gyönyörű érzés ki röppenteni a 
golyót, látni, ahogy tarol, ahogy szétcsapódnak a bábuk, és 
valaki más helyezi őket a fémtalapzatra?

— Meg sem fordult az eszemben! Gyerekfejjel-gyerek- 
ésszel azt kellett számolnom: hány óra munka, ebből hány 
kenyér telik ki. Suttyó legénykoromban is divat volt a teke, s 
mint mindig, akkor is fröccsbe játszott a társaság, de én akkor 
már nem fogtam kugligolyót a kezembe. Nem azért, mert nem 
szerettem volna szétcsapni a bábok között, hanem mert egy 
életre beteltem a tekével, a bábukkal is.

— Az éjszakázás nem ment a tanulás rovására?
— Az osztály legjobb tanulója voltam, pedig, mondom, 

még könyveim sem voltak. De nagy szóvolt, amikor átmásol
hattam a verset, bármilyen leckét. Jó apró betűkkel írtam, 
hogy minél több férjen egy-egy oldalra. Mert füzetekkel sem 
kérkedhettem. No, ne gondolja, hogy nem viszonoztam a se
gítőkészséget! Átmásolhatták tőlem a számtant, súgtam a né
met leckét...

— Szóval, az akkori szocialista világban megismerte a fe- 
udo-kapitalista létfenntartást...

— Mélyen átéltem. Nem volt könnyű 8-10 éves fejjel látás
tól vakulásig dolgozni, helytállni a napszámban, ráadásul a 
betűt se elhanyagolni! Nem is tudom, honnan volt mindehhez 
erőm?! Talán a fennmaradásért folytatott küzdelem ösztöne 
serkentett? Vagy tán még az Isten is megsegített? Meg kell, 
hogy mondjam, nemzedékem tagjai általában nem voltak rá
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utalva a napszámra, hiszen abban az időszakban is sok kisi
paros volt Adán, akiknek nem azt mondom, hogy gyöngyéle
tük volt, de sokkal kedvezőbb helyzetben voltak, mint a 
sokgyerekes nincstelenek, a napszámosok. Az 1-2-3 iparos
gyereknek mégiscsak több jutott egy családban, mint a ma
gamfajta nincstelennek.

Ma is többször eszembe jut, s ilyenkor valami szorítja a 
torkomat, hogy abban az időben is a tanév végén osztályké
pet készítettek a nebulókról. Fekete-fehér osztályképet. Hete
dik elemiben jelentkezhettem először: én is veszek képet! 
Addig is minden évben fényképezkedtünk félrenyalt hajjal 
vagy nullásra nyírva, minden képen rajta is lehettem, csak ép
pen nem vehettem meg. Ezt az első társasképemet ereklye
ként őrzöm, meg egy kicsit talán figyelmeztető emlékként is. 
Sohasem követelőztem a családban, hogy nekem is jogom 
van egy fényképre, megkerestem az árát napszámban, a kug
lipályán az állítgatással, vagy a disznóőrzéssel, hisz úgy kel
lett számolnom, hogy egy fénykép árán legalább öt kenyeret 
vehetünk! Ez pedig kétnapi élet. S mi lenne, ha minden test
vérem követelné magának az osztályképet? Egyhavi kenyér 
menjen veszendőbe egy villanásért? Bár most már tudom, 
hogy az a pillanat örök. A gyerek lelkületében feneketlen ba
rázdát hagy az ilyen emlék.

Akárcsak az a másik, már nyolcadikos koromból. Én vol
tam ekkor az osztály legjobb tanulója. Aki ha kell, a kuglipá
lyán állítgat, s ha kell, szenet lapátol. Mert közismert volt 
Adán, hogy amikor nagyobb mennyiségű szén érkezik, azt a 
három Tóth gyerek és édesanyjuk lapátolja, hordja másoknak 
férfimódra... 1957-ben, amikor nyolcadikba jártam, kisebb ün
nepséget szerveztek a ballagó diákoknak. Akkor jött valahogy 
divatba a ballagás. Hogy mennyire készültem én erre az ün
nepségre! Holott nagyon jól tudtam, hogy az osztályban csak 
nekem nincs ünneplő hosszúnadrágom. Elválás, szétszéle
dés előtt szerettem volna még egyszer, szegényen is a sze
mükbe nézni a diákoknak, tanároknak, hogy nem a külsőség 
határozza meg az embert. Mondom, nagyon készültem az 
ünnepségre, ami végül is be nem teljesült vágy maradt. A bal
lagás napján ugyanis három vagon szén érkezett a rendőrség 
címére, azt kellett sürgősen behordani. Éppen a ballagás
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napján! így történt, hogy nem ballagás, hanem szénhordás 
közben vettem búcsút gyermekkoromtól. Életemben talán ek
kor sírtam el magam először: az osztály legjobb tanulója va
gyok, nadrágom sincs, de még annyi becsületem se, hogy 
legalább ezen az egy napon... A munkától sohasem retten
tem vissza, nem becsültem le a fizikai megerőltetést, de akkor 
megaláztatásként éltem át, sírástól maszatos, szénporos arc
cal. Ez lesz a jövőm? Az alvégieknek az a sors jutott, hogy 
őseik nyomorúságos örökébe lépjenek? Ha rá gondolok, a 
szenestalicska gurtnijának szorítását még ma is érzem a mell
kasomban. Mint ahogy éreznem kellett már akkor az egyre ki
fejezettebb rétegeződést, a megkülönböztetést. A tehetősebb 
szülők gyerekei csoportosultak, kinézték maguk közül a ron- 
gyosnadrágosokat. Föl kellett figyelnem az igazságtalansá
gokra.

— Ezért a megkülönböztetésért lehetett-e valakit okolni? 
Amolyan mentségként...

— Akkor még nem szemléltem összefüggéseikben az 
okokat. Csak azt éreztem: nem szolgáltam rá a kiközösítésre. 
Arra például, hogy ne hívjanak meg osztálytársaim egy-egy 
születésnapra, vagy bárminemű más összejövetelre. Egyet
len születésnapon sem voltam, igaz, nem is viszonozhattam 
volna a meghívásokat. Középiskolás koromban is sután hall
gattam az eszem-iszomokról szóló dicsekvéseket. Torta, 
likőr, szendvics — nekem legfeljebb ha sóskifli jutott, meg 
kecsketej. Emlékszem, jóanyám hatalmas cseréptányérba 
töltötte a frissen kifejt kecsketejet. Körülültük az asztalt — és 
mártogattuk a kenyeret a tejbe. Ez volt a reggeli, s még jó, ha 
a vacsora is. Nem tudtam megérteni, miért beszélnek annyit a 
fölnőttek az igazságról, az egyenrangúságról — nem a nem
zeti-nemzetiségi egyenrangúságra gondoltam, hanem a szo
ciálisra —, holott a valóságban más a helyzet. Nem értettem 
akkor (s bevallom, most sem igen), hogy miért kell önma
gunknak hazudnunk; csak azt érzem, hogy az embernek oly
kor-olykor mintha szüksége lenne a délibábba révülni...

— Beletörődni a változtathatatlanba? Reménykedhetett-e 
a kisdiák sorsa jobbrafordulásában?

— Nem voltam idealista, de motoszkált bennem a gondo
lat: a tehetség, az emberi értékek egyszer úgyis fölülkereked
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nek a külsőségeken. A közösség majd talán egyre nagyobb 
teret enged a becsületességnek, a munkának.

— Vajon Tóth Jánost nem a „csakazértis” hajtotta mind a 
tanulásban, mind későbbi tevékenységében, amikor a társa- 
dalmi-politikai életben, a gazdaságban is szóhoz, pontosab
ban fogalmazva: fontos szerephez jutott?

— Hogy csakazértisről volt-e szó vagy sem, azt nem tu
dom. Annyi bizonyos, hogy meg akartam mutatni a környe
zetemnek, vagy úgy is mondhatnám: tudatosítani akartam 
vele, hogy nem a ruha teszi az embert. Napszámosként annyi 
megaláztatást éltem át, hogy azt újból soha többé nem tud
nám elviselni. 1956-ban, alig 14 éves voltam, kukoricát meg 
krumplit szedtünk napszámban. A krumpli a kukoricasorok 
között volt, s aki járt már kukoricásban, jól tudja, milyen érzés 
az, amikor megszorul a meleg. A gazda avas szalonnát rakott 
elénk. Nekünk a földre, zsákokra terítettek, a gazda az asztal
nál terpeszkedett. Mint a kutyának, úgy vetették elénk az élel
met. Hát ez lenne az az igazságos szocializmus? Éreztem, 
hogy ha nem törekszem, világéletemben efféle földre terített 
zsákokról eszem, talán el is taposnak. Valami föllázadt ben
nem: nem akarom az asztal alá vetett csontokat!

— De ilyenkor az ellentétek is váltják ám egymást: van 
akinek megadatott, van akinek nem. Vagy idézzük az Igét: 
zörgessetek és néktek is megadatik? Ilyenkor csak a termé
szetfelettiben, a jó  Isten segedelmében bízhat az ifjú halan
dó? De ne tévesszük szem elől: mindez a vallástiltó-vallás- 
tipró korszakban történt.

— A nincstelen, nyomorúságos körülmények között ten
gődő családokban, mint amilyen a miénk is volt, a vallásnak 
is megvolt a maga szerepe. Vallásos családban nevelkedtem. 
A hátunk mögött összesúgtak: „Az istenes Tóth!" Rendszere
sen jártunk templomba, esténként térdre borulva imádkozott 
az egész család. Az átélt napért adtunk hálát, a holnapért 
könyörögtünk. Nem tudom, hogy valaki imádkozik-e még 
közülünk most is nap mint nap. Abban az ínséges időben 
azonban máshoz nem fordulhattunk bizalommal, csakis a Te
remtőhöz. Aztán láttam az ellentéteket, az ellentmondásokat: 
a jobblétért könyörgöm — és másnap ismét üres hassal ébre
dek... Talán 1957-ben, a szénhordások keservei közepette tu
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datosodott bennem: tanulnom kell, tanulni akarok. Nem tud
tam világosan meghatározni, milyen úton akarok haladni, 
csak azt éreztem, hogy többre vagyok képes, mint amit a sors 
a családomra mért. Annyi bizonyos, hogy idő előtt kijártam az 
élet iskoláját, s csak köszönhetem a sorsnak, hogy kemény, 
küzdelmes utat jelölt ki számomra, megtanította velem be
csülni az embert.

— Mennyire hisz az emberben, az emberségességben?
— A családban kapott nevelés azt eredményezte, hogy 

igenis hiszek az emberekben. Ennyi idő után, persze, azt kell 
mondanom, hogy ez utópia, idealizmus, és mégis hiszek 
bennük. A társadalmi viszonyok annyira szövevényesek, az 
alapvető társadalmi és emberi normákat, értékeket annyira le
építettük, hogy az ember nem is igen találhat rá az igazi érté
kekre. Én mindenesetre nem vagyok hajlandó kétszínű élet
módra, a kétkulacsosságra. Hogy például csak azért toljam 
valakinek a szekerét, hogy anyagi javakat szerezzek, miköz
ben elveszítem az embert egy életen át kísérő erkölcsi értéket. 
Voltak olyan munkatársaim, akik annak idején kerek perec ki
mondták: megvetik azokat, akik nem gépkocsival száguldoz
nak. Megvetik a gyalogosokat! A gépkocsi miatt, ami státusz
szimbólum volt és maradt is, sohasem éreztem kisebb
rendűségi érzést. Ma is vagy húszéves biciklin járom a vilá
got. Ez nem azt jelenti, hogy a haladás, a műszaki fejlődés 
ellen ágálok, de úgy ítélem meg, hogy az én adai életmódom 
olyan, hogy mindent meg tudok oldani, el tudok végezni ak
kor is, ha nem négy keréken közlekedek. Mint ahogyan a napi 
politikától igyekeztem magam távol tartani, úgy a kispolgári 
életmódtól is; menekültem a státusszimbólumnak számító 
autótól, kutyától... Engemet ne azért becsüljenek, ha egyálta
lán becsülnek, mert a legújabb típusú gépkocsival járok. A bi
ciklim több mint húsz éves. Mások 3-4 évenként autót cserél
nek. Ne annak alapján ítéljenek felőlem, hogy anyagilag mit 
tudok fölmutatni.

— A fiatal Tóth János napszámba járva, a konda után kul
logva, a kukorica- vagy krumpliföldön, a tekepályán állítgatva 
megannyiszor hallhatta: ebből a kölyökből sem telik ki több, 
mint az övéiből. Mintha a szegényember fiának más sors sem 
juthatna, csak az ősök sanyarú hagyatéka. A tudatalattiban ta-

38



Ián épp ebből fakadt az a konokság, hogy bizony megmutatja 
a világnak! Életében mérföldkövet jelentett az Adáról Zombor- 
ba, a mezőgazdasági középiskolába jutása. Ekkor érezhette 
először életében, hogy a türelmes megbékélés gyümölcsöző 
is lehet?

— 1957-ben leendő ösztöndíjasokat keresett az adai álla
mi mezőgazdasági birtok, szükség mutatkozott a képzett me
zőgazdászokra. Jelentkeztem. Apám fogott kézen, úgy 
mentünk a birtokigazgatóhoz, akinek kerek perec kijelentette: 
odaad ösztöndíjasnak, de csak akkor, ha abból az összegből 
fedezni tudom a bentlakást, az ellátást is. Engem nem a me
zőgazdaság iránti vonzalom vezetett az iskolába, hanem a ta
nulási, a tudásszerzési, a felemelkedési vágy. Úgy éreztem, 
hogy abból a társadalmi kátyúból, amibe beleszülettem, csak 
úgy kerülhetek ki, ha egy napon fölmutatom a tisztességgel 
és tehetséggel szerzett oklevelem. Dehogy firtattam én, hogy 
hová, merre; csak az volt a fontos, hogy egyáltalán lehetőség 
nyílt a kiszakadásra, amit dehogyis szalaszthatok el. Az csak 
előnyömre szolgált, hogy a mezőgazdasági, azaz minden 
kétkezi munka közeli és ismert volt számomra, mármint a ka
pálás, kukoricatörés, az állatok ellátása, amit a kezdők bizony 
fintorogva végeztek. Kemény munka várt rám Zomborban, 
hisz sem az ottani környezetet, sem a nyelvet nem ismertem. 
Kétszer annyit kellett melegítenem a széket, mint társaimnak. 
Itt kezdődött az emberré érés. Bármilyen szegénységben él
tünk is Adán, a kollégium pedig bármennyire is biztonságot 
nyújtott, ott Zomborban éreztem életemben először, úgy iga
zából, az otthon melegének hiányát. Évente csupán kétszer- 
háromszor utazhattam haza. Az útiköltséget egyszerűen nem 
tudtam összekaparni, otthonról meg nem várhattam segítsé
get, hiszen apám jó előre kijelentette: csak akkor ad oda ösz
töndíjasnak, ha... Zomborban aztán kezdett kialakulni a világ
nézetem, az az ideologikus remény, hogy a meglevőből talán 
kibontakozik egy igazságosabb társadalom. A meglevőből, 
amely még távol van az igazságostól, de amely mégis le
hetővétette, hogy egy sorba kerüljek azokkal, akik saját egyé
ni anyagi helyzetük révén amúgy is odakerültek. Akkor úgy 
hittem: maga a szocializmus tette lehetővé számomra a tanu
lást. Csak a társadalomnak lehetek hálás ezért a jutalomért.
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— A mezőgazdaság épp akkortájt indult lassú fejlődés
nek, amikor Ön a középiskolába került A szövetkezetekbe 
kényszerítés szorítása már megszűnt, föllélegezhettek a gaz
dák, a valamikor megszégyenített kuIákok...

— Igen, a mezőgazdaságban megkezdődtek a jelentős
nek mondott beruházások, de egyúttal a nagy melléfogások 
is: a mamutvállalatok mesterséges szervezése. A fejlődés az 
esztelen „deagrarizálásban" csúcsosodott ki. A ridegtartás, a 
köztes vetéssel való kísérletezés nem férhetett össze a róna 
embere mentalitásával. 1957-ben Magyarországról érkeztek 
az első, EMAG jelzésű kombájnok. Hadikárpótlásként. A 
fejlődéssel együtt indult az erjedés is...

*

— Hová, merre a mezőgazdasági iskola után?
— Kötött az ösztöndíj. A középiskolai diplomán meg sem 

száradt a tinta, máris az adai mezőgazdasági birtokra kerül
tem. Igaz, nem pusztán az ösztöndíj kötelezett, hanem a ter
veim is oda láncoltak. Ha nem dolgozok, ha nem szerzek 
pénzt, hogyan folytassam a tanulmányaimat? Fél évet töl
töttem a birtokon. Hétfőn hajnalonként tarisznyával a válla
mon gyalog vágtam az útnak, a birtok a Valkai-soron jóval túl 
volt, s szombaton délutánig voltunk kint. Sem villany, sem víz. 
Újra csak durva, de jó lelkű emberek vettek körül. Nem finom
kodtam, nem is tehettem, mert hasonló emberek közül kerül
tem ki magam is. Mindenkinek megvolt a saját gondja-baja. 
Italba fojtották magányukat, esténként elérzékenyedve mesél
tek falusi verekedésekről, az alsószoknya megtérdepléséről, 
a valamikori cselédlányok forróságáról. Kilométereket gyalo
goltak sokszor esőben-sárban az észbontó kukoricapálinká
ért, amit valamelyik tanyán mértek dugiban. Éjszakánként a 
lelki nyomor sóhajai kapaszkodtak a foszladozó sötétségbe. 
Ezek az emberek őszinte pillanataikban bátorítottak: tanulj, 
öcsém, ne rekedj meg a birtok sarában! Megesett, hogy ide
gen volt számomra ezeknek a durva embereknek az elérzéke- 
nyülése. De talán ott, a későbbi Július 7-e Birtokon éreztem át 
először: ezek az emberek egy kicsit önmagukat látják ben
nem. Kitörésük elszalasztott lehetőségét.
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1963-ban az adai község ösztöndíjasaként kerültem a 
szabadkai Közgazdasági Egyetemre. Ösztöndíj nélkül nem 
folytathattam volna tanulmányaimat. Az egyetemen aztán 
olyan tanáraim voltak, akik nem dogmatikusan viszonyultak a 
tananyaghoz, hanem az élet másik oldalát is megvilágították. 
Nagyon tetszett, amikor közgazdasági összefüggéseket állít
hattam föl, a legbonyolultabb pénzügyi politikát, az adórend
szert, a társadalmi mozgásokat próbáltam magyarázni.

— Mint újdonsült szakember; szemlélője, illetve részese 
is volt egy sokat vitatott társadalmi-gazdasági folyamatnak, ez 
pedig a mezőgazdasági nagyüzem kialakítása, a minden 
áron való központosítás, a parasztgazdaságok erőnek erejé
vel történő visszaszorítása, az azóta sokszor visszasírt tanyavi
lág lerombolása. Ez a rombolás Vajdaságban sehol sem volt 
olyan kifejezett, mint az adai és a becsei községben. Nos, a 
fiatal szakember hogyan látta és élte át ezt a rombolást?

— 1967-ben közgazdászként tértem vissza a birtokra. Az 
akkori állami politika lehetővé, hogy ne mondjam: kötelezővé 
is tette a mezőgazdasági birtokok fejlesztését; szinte korlát
lan mennyiségű kölcsönt vehettünk föl, ami megkülönbözte
tést jelentett a parasztgazdaságokkal szemben. A tévesen ér
telmezett és magyarázott szocialista gazdálkodásmód szelle
mében a nagyüzemnek olyan példamutató szerepet kellett 
játszania a magas terméseredmények elérésében — nem 
számítva a ráfordítást, a korszerűnek mondott mechanizációt 
— , hogy mindenáron bizonyítsák: a boldogulás, az igazi 
fejlődés egyedül a nagyüzemben valósulhat meg, ha már az 
ötvenes években a szövetkezeti mozgalommal kudarcot val
lott a kollektivizálás. Az ideológia azt igyekezett a köztudatba 
sulykolni, hogy a parasztgazdaságok életképtelenek, a múlt 
csökevényei, s ennek eredményeként láthattuk korlátozott 
fejlődésüket.

— A birtok, a nagyüzem igazát és indokoltságát kellett vé
denie Önnek is?

— Én azt tartottam szem előtt, hogy Ada a történelem so
rán éppenséggel semmit sem örökölt, hiszen ezen a környé
ken nem voltak nagybirtokosok, akiktől bőségesen lehetett 
volna elvenni a termőföldet. Itt csak középparasztok, módo
sabb kisgazdák léteztek néhány tíz hektárnyi termőfölddel, s
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amit az állam a termőföld területének korlátozásával elvett 
tőlük, abból alakult ki a kisebb birtokok sora, amelyek később 
egybeolvadtak. Nehogy azt higyjük, hogy a hatvanas évek
ben a nagyüzem példamutató volt a fejlődésben! Nem is le
hetett az, hiszen a birtokok is olyan fejletlenek voltak, akár a 
parasztgazdaságok. Igaz, lovakkal is lehetett idejében és jó 
munkát végezni, meg jó hozamokat is elérni.

— Amikor 1967-ben visszakerült a birtokra, nyomban a 
tervezési-fejlesztési részleg igazgatójává nevezték ki. Jó 
szakembergárda kovácsolódott össze...

— Azt a feladatot tűztük magunk elé, hogy magasabb 
szintre emeljük Ada mezőgazdaságát. Ebben az ágazatban 
ugyanis semmit sem jelentett a községünk, holott rendkívül 
fejlett hústermelés alakult ki, elsősorban sertéshizlalás. De hát 
egész Vajdaság a sertéscentrikusságról ismert még ma is. A 
fiatal gárda, Horváth József, Mirko Vrgov, Koós Dezső, hogy 
ne soroljam mindannyiukat, kihasználva az akkori társadalmi 
lehetőséget, olyan pénzekhez, kölcsönökhöz juttatta a válla
latot, ami alapul szolgált az intenzív fejlődéshez-fejlesztéshez. 
Számunkra nem az volt a legfontosabb, hogy falakba, vagyis 
mit sem érő épületekbe öljük a pénzt, mint tették ezt olyan so
kan; mi a kölcsönt az utolsó dinárig a termelés szolgálatába 
állítottuk. Utak, gabonatárolók, sertésfarm, nagy kiterjedésű 
öntözőrendszer, konzervgyár, korszerű malom épült, alapot 
teremtve a robbanásszerű fejlődéshez. Adát nagyon gyorsan 
nem pusztán a kisiparáról és szerszámgépeiről, hanem egyre 
inkább a mezőgazdaságáról és a Halász József Mezőgazda- 
sági Ipari Kombinát sikereiről kezdték emlegetni. Szinte szó- 
lamszerűen visszhangzott a hatvanas-hetvenes években: 
minél kisebb területről minél nagyobb mennyiségű élelmi
szert a társadalom asztalára! Mi ezt szó szerint értelmeztük. 
Ám ez a fejlődés-fejlesztés nem volt fájdalommentes! Ellen
kezőleg! A tagosítás megkövetelte a tanyák lerombolását. 
Fölvásároltuk a szállásokat, a gazdáknak telket biztosítottunk 
vagy Törökfaluban, vagy pedig Adán, azaz urbánus környe
zetbe költöztettük át őket. Nem vagyok meggyőződve afelől, 
hogy minden tanyát meg kellett semmisíteni a mamutparcel
lák kialakítása érdekében. Sokan viszont úgy értelmezték a 
nagyüzem kialakítását, mint egy újabb földkisajátítást, kollek
tivizálást...
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—  A népellenség vagyonának konfiszká/ásáról szóló 
törvény és az Agrárreform törvénye alkalmazásával Vajda
ság termőterületének 42,6%-a, pontosabban 668 000 ha 
szántó került az ún. Föld-alapba. Ennek 64,1 %-át a szegény
parasztok és a más vidékről érkezett telepesek között osz
tották szét, míg a fennmaradt 35,9 %-on a társadalmi gazda
ságok osztoztak. Ezzel az elosztással föltételt teremtettek a 
244 000 hektáron gazdálkodó nagyüzemi szektor létrehozá
sára.

A Föld-alapról szóló, 1953-ban hatályba lépett törvény 
10 hektárra korlátozta a parasztok földmaximumát, így újabb 
101 700 ha termőföldtől fosztották meg a vajdasági gazdákat: 
ez is a nagyüzemi szektor tulajdonába került, melynek birtoka 
az ötvenes években 341 700 hektárra terebélyesedett. 1957 
és 1976 között aztán szinte megkétszereződött a nagyüzemi 
termőterület: a földművesektől 232 902 hektárt vásároltak 
meg, 32 239 hektárt úgy nyertek, hogy termővé változtatták, 
19 655 hektárt pedig egyszerűen kisajátítottak és a birtokok
hoz csatoltak. A vajdasági mezőgazdasági nagyüzemek 
1976-ban immár 614 529 ha termőfölddel rendelkeztek.

A kisajátítás utáni időszakban a földvásárlás volt a nagyü
zemi földterület növelésének alapvető formája. A falun végbe
menő változások következtében — amikor is többé már nem 
a föld volt a megélhetés egyetlen forrása — megnövekedett a 
földkínálat, s így került sor az említett 232 902 ha termőföld 
társadalmasítására is. A földvásárlás azonban nem mindig 
tükrözte a kínálatot. Hogy egy-egy birtok területe milyen mér
tékben növekedett, az elsősorban a nagyüzem saját pénz
eszközeitől s a földvásárlásra kapott kölcsönök nagyságától 
függött. Vajdaságban 1972-ben vásároltak föl a parasztoktól 
legkevesebb földet, mindössze 4186 hektárt, ennek legna
gyobb részét a kiöregedett parasztoktól. A termőföld társadal
masításának közösségi indoko ltságát az ország akkori 
fejlődésével magyarázhatjuk: a falusi, földműves lakosság je 
lentős részének a falvakból történt elvándorlásával lényege
sen csökkent az életképes munkaerő, így a föld megműve
lésének lehetősége is. Amennyiben a nagyüzem nem talált 
volna módot a felvásárlásra, parlaggá változhatott volna a 
termőföld. Viszont a nagyüzem földterületének gyarapításával
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lehetőség nyílt a bővített újratermelés megalapozására is. 
Nem hagyható figyelmen kívül a lakosság foglalkozási meg
oszlásának módosulása sem: míg 1953-ban az összlakosság 
62,9%-a volt földműves, napjainkban, 1993-ban ez a 25 % alá 
süllyedt Hogyan festett ez az elsorvadás a nagyüzem gyakor
latában?

— Bíráltak bennünket, hogy a parasztoknak nem biztosí
tottunk fejlődési teret, lehetőséget, de állítom, hogy a Halász 
József MIK mindent megtett, hogy az egyéni termelők is za
vartalanul folytathassák tevékenységüket. Az akciót úgy fejez
tük be, hogy egyetlen bírósági per sem kerekedett belőle. Az 
igaz, hogy nekünk is azt a nótát kellett fújnunk, hogy a nagyü
zem a mezőgazdaság jövője, hogy csak nagyparcellákon le
het és érdemes dolgozni...

— Az utóbbi évek azonban mást sugallnak! Szégyen
lősen, de azért csak elhangzik a vélemény, hogy a paraszt- 
gazdaság a társadalom legegészségesebb magva, annak 
kell képeznie a mezőgazdaság szilárd alapját A termelésben 
többé nem a nagy hozam hajszolása a fontos; a nyereség a 
munka értékének és értelmének egyedüli meghatározója, így 
a ráfordításé is.

— A napi politika, az állami politika a nagyüzemet favori
zálta. Tudom, hogy nem volt könnyű a parasztgazdaságok
nak, éppen ezért próbáltuk úgymond humánus, emberi mó
don megoldani a fájdalmas átköltöztetéseket, az új birtokok 
kialakítását A kívülálló szerint a földből pillanatok alatt meg le
het gazdagodni. Ezek a szántók valóban jólétet biztosítanak, 
de csak addig, amíg a gazdának van ereje túrni a barázdát. 
De mi legyen az idős parasztokkal? Őket sohasem kényeztet
te az állam. Ma sem. Nem túlzás azt állítani, hogy egész életé
ben jobbára csak három alkalommal fordultak a paraszt- 
ember felé: amikor a katonai behívót kézbesítették, amikor 
szavazni invitálták, és amikor az adóterhet sózták a nyakába. 
A nagyüzemek közül csak a zombori és az adai kombinát 
követte a nagyfényi példát: méltányos nyugdíjat biztosított az 
idős földműveseknek termőföldjük ellenében. Nem éhbért, 
hanem méltányos megélhetést biztosító nyugdíjat, ami 
messze túlhaladta azt az összeget, amit a későbbiek során a 
társadalmi nyugdíjbiztosítási alap adott. Az idős gazdák ná-
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lünk 550 hektár földet adtak át a birtoknak. Állítom, hogy a 
nyugdíj, amit búzavalutában állapítottunk meg, nagyobb tisz
ta jövedelmet jelent a számukra, mint amennyit az adott terü
leten megvalósíthatnának. Újabb nyugdíjasaink is vannak, 
bár nem terem már rózsa a nagyüzemnek, a gazdasági érde
keltség került előtérbe. Talán bíznak bennünk az emberek.

— 1991-ben nagy port kavart föl a földvisszaadási törvény. 
Sokan úgy magyarázták: politikai poénokra volt szüksége az 
uralkodó, a hatalmi pártnak. Miként a földreform idején, majd 
a maximum meghatározásakor senki sem kérdezte a tulajdo
nost, hogy miből él meg a jövőben, miből tartja el családját, 
most a nagyüzemet sem kérdezte senki, mennyit ölt idő
közben a területrendezésbe, mi legyen, illetve lesz a munká
saival. Egy tollvonással fosztottak meg sok birtokot termő- 
területétől, bár vitatható, hogy milyen joggal gazdálkodott ma
ga is az egykor kisajátított területeken...

— Sok politika keveredett a földvisszaadásba. Ha mi a ré
gi hibákat, sérelmeket akarjuk elsimítani, a múltat akarjuk 
visszamenőleg rendezni, akkor nem pusztán a mezőgazda
ságban kellett volna megtenni ezeket a drasztikus húzásokat, 
s nem elsősorban a mezőgazdaságban. 1945 után sok sze
rencsétlen kisiparostól vették el a műhelyt, államosították a 
kisüzemeket, a gyárakat, házakat, lakásokat, ám a hatalom 
hallani sem akar — igaz, nincs is miből — ezeknek az értékek
nek a visszaszolgáltatásáról. A föld visszaadása azoknak, 
akik már régen elszakadtak a szántóktól, akiknek semmit sem 
jelent az ősi juss, politikai melléfogás. Az államnak méltányos 
kárpótlást kellett volna adnia, a birtokot meg hagyni egészé
ben, háborítatlanul, ha továbbra is biztos élelmiszertermelést 
és ellátást akarunk. A mi birtokunk egyébként 2100 ha ter
mőföldet adott visza a károsult termelőknek, illetve egykori 
földtulajdonosoknak. Az emberek, a régi munkásaink ittma
radtak a birtokon. Nem mondom, föltaláljuk magunkat, ám 
azok közül sokan, akik visszakapták jussukat, az 5, 10, 15 
holdakat, egyszerűen nem tudnak mit kezdeni az új vagyon
nal, a földdel. Hisz ugyan kinek kell méltányos bér mellett a 
föld? A bérletből még az adóra sem futja az új, illetve újbóli tu
lajdonosnak! Nem túlozok, amikor azt állítom, hogy az új tula
jok közül sokan azt sem tudják, melyik dűlőben van a parcel-
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Iájuk. A földveszteség láttán mi nem estünk kétségbe, egy 
programot dolgoztunk ki a bérlésre, s így máris 1000 hektár
nyi területet bériünk a tegnap még saját földterületünkből. 
Hogy előttünk ez kié volt? Tudja, mindenkinek a maga baja 
fáj...

— Mégis, a közgazdász Tóth János hogyan éli át ezeket a 
társadalmi és gazdasági bukfenceket?

— Amikor még csak közvitán volt a törvény, nyilvánosan 
is ellene szóltam, kételkedtem az ilyen intézkedés őszintesé
gében. Az államnak, amely az egykori igazságtalanságot el
követte, most úgy kellene kárpótolnia, hogy ne kövessen el 
újabb igazságtalanságot. Ezt a nézetet sokan dogmatikusnak 
minősítették. Az igaz, hogy ezt a földet annak idején az állam
tól kaptuk, az állam fosztotta meg az embereket a személyi 
vagyonuktól, de ugyanaz az állam olyan adópolitikát folyta
tott, amellyel jó néhányszor megfizettette velünk az egykori 
ajándékföldet! A hatalom ezt nem méltányolta sohasem, s ép
pen ezért állítom, hogy a földvisszaadási törvény a napi politi
ka szüleménye, nélkülöz minden gazdasági logikát. Mert azt 
senki se állítsa, hogy ez az elégtétel, a kárpótlás nem okozott 
újabb kárt! Nem pusztán a nagyüzemben fölöslegessé vált, 
de el mégsem bocsátott munkások ezreire gondolok, hanem 
a termeléstechnológia és a meglevő gépállomány kihaszná
latlanságára, nem utolsósorban pedig az emberek közötti, 
különben sem rózsás viszonyra.

— Meggyőződése szerint a nagyüzemnek vagy a paraszt
gazdaságnak van igazi jövője?

— Ideológiai gubanc lenne bármelyiket is kizárólagosan 
előtérbe helyezni. Mindkettőre szükség van. Ada esetében a 
termőterületek 80 %-a parasztkézben van, a birtokunk alig 
4500 ha földdel rendelkezik. Ezen a területen szükségszerű a 
növénytermesztés és állattartás egybekapcsolása, az éven
kénti két vetés és aratás, a munkaigényes kultúrák termeszté
se — mindez a fönnmaradásunk érdekében. A magtermesz
tés csak nagyüzemi szinten képzelhető el, míg a parasztgaz
daságokra hárulna a gabonatermesztés, az állattartás bizo
nyos ágazatai, mint pl. a baromfinevelés, sertéshizlalás. Le 
kell ülni a zöld asztalhoz és megtárgyalni: mire képes és haj
landó a parasztgazdaság, és mi az, amit a birtok vállalhat ma
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gára. Állítom például, hogy egyetlen dinár befektetés nélkül is 
föllendíthető az állattartás, mivel szükségtelen az újabb épít
kezés, hiszen van éppen elegendő objektum. Különben sem 
éljük már a nagy beruházások idejét. Elmúlt az az időszak, 
amikor a növénytermesztésben tonnákban gondolkodtunk. A 
nyereségnek, a pénzügyi hatékonyságnak kell előtérbe kerül
nie. A birtokon mindössze 7 ha szántó jut egy dolgozóra, az 
egyéni földművesek esetében alig 5 ha az átlag, tehát egyre 
jobban kell számolni, hogy a megteremtett tőke ne csorogjon 
ki kezünkből...

— Tehát a felszínen maradni, de hogyan?
— Parasztlogikával. Évekkel ezelőtt a szakosított terme

lést szajkóztuk, a parasztok akkor is figyelmeztettek: öngyil
kosságot jelent az ilyen termelési forma. A parasztgazdaság 
mindig csak úgy tudott fönnmaradni, hogy a vetésszerkezet
ben több haszonnövény szerepelt, s egy kis állatállomány is 
gazdagította az udvart. Mi is így gazdálkodunk. Korszerű ter
melés, öntözés, saját takarmányon való állattartás, silótakar
mány, zöldségtermesztés. Ez utóbbi esetenként tízszer na
gyobb jövedelmet szavatol, mint bármely haszonnövény. 
Szóval, van még mit tanulnunk a gazdáktól.

— Tóth János kezdő szakemberként a mezőgazdaságban 
és a közgazdaságban bizonyított, ám életútján nem kerülhe
tünk meg egy időszakot, amikor a politika szolgálatába 
szegődött. Újabb bizonyítási lehetőséget ragadott meg akkor, 
vagy kényszerből tette?

— Mindez 1969-ben történt, amikor a birtokon dolgoztam. 
A reform évei voltak ezek, amikor számos vállalat került sú
lyos helyzetbe. Akkor kínálták föl a községi párttitkári funkciót, 
pontosabban: fölszólítottak a vállalására. Jól ismert kommu
nista szólamok, frázisok tarkították a jellemrajzot: szorgalmas, 
tekintélyes, megbízható, becsületes, stb. Mintha nem ez jelle
mezne minden igaz embert. 1969 májusában kerültem a párt
funkcióra. Az akkori adai eseményeket még nem láttam ösz- 
szefüggéseikben, hiszen túl sokáig voltam távol, s alig két éve 
tértem vissza szülővárosomba. Már a kezdet kezdetén sok 
epét kellett nyelnem. Támogatást, de még útmutatást sem 
kaptam jóformán senkitől. A nevemmel egyszerűen azt az űrt 
tömték be, amelyet mások — ezt talán mondani sem kell —
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újabb pozícióra való távozása hagyott. Amiről akkor nem be
széltek, vagy csak nagyon finom fogalmazásban: a gyakori 
munkabeszüntetések voltak. „A haladás ellenségei teszik!” — 
hirdették nagy előszeretettel sokan. „A belső ellenség soha
sem alszik, Pelikán elvtárs!” — lophatnám el Bacsó Péter film
rendező bájos intelmét. A lényeg az, hogy beledobtak a 
mélyvízbe. Kinevezésem után pár nappal az Iskra fémipari 
munkaszervezetben megtagadták a munkát. Az elődömet 
kértem meg, együtt menjünk a helyszínre, hiszen ő csak job
ban ismeri az embereket, mint én, próbáljuk közösen elsimíta
ni az ügyet. Cinikusan utasított vissza: Te vagy a párttitkár, 
mutasd meg tekintélyedet! Ettől kezdve tudtam, hogy a jövő
ben csak magamra számíthatok. Lépten-nyomon éreztem a 
demagógiát, a kétszínűséget. Belecsöppentem a Szerbiában 
kibontakozó liberalizmus folyamatába, amikor is a szaba
dabb gondolkodás lehetősége legalább rövid időre föl-fölvil- 
lant. Úgy éreztem, hogy az ellentéteket, a súrlódásokat itt, 
helyben, Adán kell megoldani, nem kell, nem szabad minden 
helyi problémánkkal a tartományi pártbizottságba loholni. Ha 
a vállalatnak nincs programja — és melyiknek volt? —, ha az 
emberek jogosan elégedetlenkednek, ha az elavult technoló
giák mögött kiskirályok bújnak meg, próbáljuk együttesen 
megoldani a gondokat. Éjszakákat vitatkoztunk, miként ma
radhat a helyi gondunk csak a mi ügyünk, hogyan orvosoljuk 
azt, különben jönnek a tartományból a fejmosók...

— A harmatgyönge gazdaságban akkortájt lehetett-e szó 
ütemes fejlődésről, előrelépésről, gyökeres reformról?

— Én mindenesetre akkor is a gazdasági logikát követ
tem, bíráltak is elégszer, hogy csak a gazdaság érdekeit tar
tom szem előtt. Hol marad az ideológia, az eszmeiség? (Ami 
különben is mindig távol állt tőlem.) Az alatt a négy év alatt, 
amíg a községi párttitkári teendőket végeztem, úgy éreztem, 
hogy nem az agymosás a feladatom; nem az, hogy ellenőriz
zem, járnak-e templomba vagy sem, milyen nézeteket valla
nak a pártkönyvecske mögött, hanem hogy a gazdaság, a 
társadalom tartópillére minél szilárdabb alapokra kerüljön. 
Olyan gazdaságról álmodoztam, amely leköti, megköti az 
embereket, hogy az adaiak is itt maradjanak, ne külföldön, ha
nem itt találják meg boldogulásukat. A társadalmi színvonal
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terén pedig a valamikori poros kisváros helyett egy kissé nyu
gatiasabb típusú városkáról képzelődtem, ahol a közmű
vektől az iparig, a mezőgazdaságtól a feldolgozásig és kul
turális javakig mindent, de mindent megtalálhat a jelen kor 
embere. Olyan utak épüljenek, amelyeken nem szállingóznak 
el az alkotóképes szakemberek, s egyáltalán, a helybeli em
berek, hanem csupán a világ természetes vérkeringésébe va
ló bekapcsolódást jelentik a számukra. A nyitott gondolko
dásmódot, az őszinte véleménycserét próbáltam meghonosí
tani, azt, hogy bátran nézzünk egymás szemébe akkor is, ha 
eltérő véleményünk van a haladásról vagy a gondok leküzdé
séről. Kudarcot vallottam. A hátam mögött súgtak össze az 
emberek: meg akarja mutatni hatalmát, le akarja verni rajtunk 
a sérelmeket. Dehogyis akartam! Csak azt szerettem volna, 
hogy mindannyian támogassuk az előrelépést, hogy érezzük: 
nem süppedhetünk a falu porába. Aztán 1972-ben jött a rette
gett Pártlevél, amikor is fölgyorsultak — elsősorban a politikai
— események. Megkezdődött az általános offenzíva a liberá
lis, a szabad gondolkodás ellen, s a másként gondolkodókat 
első számú közellenségnek kiáltották ki. Láttam az eszmei 
alagutat, ezért 1973 tavaszán, mandátumom lejárta előtt, kér
tem a fölmentésemet. Ugyanis a belgrádi Közgazdasági Ka
ron beírtam a harmadik fokozatot, s megterheltségemre való 
hivatkozással kértem a politikai életből való visszavonulásom 
engedélyezését. A posztgraduális tanulmány, persze, csak ki
búvó volt, de nagyon jól jött, mert nem akartam részese lenni 
az ideológiai tisztogatásnak. Olyan dogmatikus erők kerültek 
ekkor előtérbe — nem csak itt, Adán, hanem szinte egész 
Szerbiában —, akik kegyetlenül kisöpörték a politikába csöp
pent fiatal szakembereket, az ilyen párttitkárokat is. Ez volt az 
az időszak, amikor nem a képzettség, a szakmai rátermett
ség, hanem az „eszmei-politikai rátermettség” , s persze, a 
népfelszabadító harcban való részvétel volt a döntő. Az egy
kori padlássöprögetők jelentek meg ismét fő ideológusok
ként, tartományi megbízottakként, és örökre megbélyegezték 
a más eszmét vallókat. Ebbe a játékba én nem akartam be
kapcsolódni, és többé nem vállaltam fizetett politikai tisztsé
get.

— És csalódott-e az igazságosnak titulált társadalomban?
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— Én idealizáltam azt a társadalmat, mert neki, a mára 
már letűnt szocialista társadalmi formációnak köszönhettem, 
hogy oklevelet szereztem, s lehetőséget kaptam a vezető be
osztásban való bizonyításra is. Ezt most is büszkén mondom, 
akárcsak azt is, hogy párttag voltam, és nem dobtam az asz
talra a könyvecskét, mint tették olyan sokan, amikor már sem
milyen kockázattal nem járt a pártból való kiugrás. Az, ami 
csakugyan nem volt mindegy: olyan emberek oktattak ki ek
kor bennünket, akik egy téglát sem tettek le Ada fejlődéséért, 
fejlesztéséért. Akik sohasem ismerték meg az itteni viszonyo
kat. Erről az időszakról nemigen beszélünk, mert a tisztogatás 
időszaka volt. Úgy éreztem ekkor: ismétlődik a gyermekkori 
megaláztatás. Ha a társadalmunk ilyen emberekre alapozza 
jövőjét, akkor nincs jövője. Emelt fővel mondhatom, hogy 
nem kovácsoltam tőkét sem igazgatói állásomból, sem párt
titkári funkciómból. A községnek Supetaron volt egy nyaraló
ja, váltogatták is egymást az elvtársak! Én nem mentem. Min
denki röhögött rajtam.

— Igaz, hogy politikailag nem nyilvánították alkalmatlan
nak a párttitkári funkcióban, de a visszalépés után sikerült-e 
visszatérnie munkahelyére, vagy netán kilincselnie kellett?

— Nem kerültem vissza a kombinátba. Az új politika a Po- 
tisje szerszámgépgyárból emelt ki néhány szakembert — a 
„kulcsot" most hadd ne említsem — s azt a lyukat is be kellett 
tömni. Beindult a politikai körhinta. így hamarosan visszake
rültem a kombinátba, a régi gárdába. Kizárólag gazdasági 
kérdésekkel foglalkoztam, elmerültem a számrengetegben. 
Megpróbáltak belémkötni, de nem sikerült, mert minden fej
lesztési tervünk, beruházásunk bennünket igazolt. Nem csak 
engem, mint közgazdászt, hanem az egész kombinát vezeté
sét is liberalistának titulálták, de annyi mersze azért nem volt 
az akkori politikai vezetésnek, hogy „lefejezzen” valamennyi
ünket. Nem sokkal párttitkári visszavonulásom után javasol
tak a községi végrehajtó tanács élére, de nem volt sem erőm, 
sem kedvem az újabb szélmalomharcra.

— Párttag, majd községi titkár volt a „kemény ” időszak
ban, közben a vallásosságot sohasem tagadta meg, annak is 
megvolt a maga helye a családban. Ezt hogyan érte el?
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— A politikát nem engedtem beférkőzni a családba, s 
most már látom: jól tettem. A vallásosságnak, illetve a hitnek 
megvolt a szerepe életemben, a család életében. A gyereke
ket is megkeresztelték, nem láttam ebben semmi kivetnivalót. 
Úgy véltem, nem befolyásolhatom, s nem is akartam befolyá
solni a szűkebb család életét. Amikor 1990 januárjában vég
leg szakítottam az ideológiával, igyekeztem megtalálni maga
mat. 26 évig voltam párttag. Nem volt mindegy hátat fordítani 
a KSZ-nek. Beláttam: nincs az olyan ideológiának jövője, 
amely ideológia nem méltányolja az emberi kvalitásokat, a 
munkát. Nem tudtam elérni környezetemben, hogy becsüljék 
az alapvető emberi értékeket.

— Tehát bizalmatlanná vált? Hisz egyáltalán valamiben?
— Amikor egy kicsit is meghasonul az ember önmagával, 

a család felé fordul: ez jelenti a mentsvárat. Három csemetém 
van, körültopog már az unokám is. Élvezem a családi otthon 
melegét. Hosszú évek, évtizedek után ismét eljárok a temp
lomba. Sokan megbotránkozva hördültek föl: a tegnapi párt
titkár templomba jár!? A lelki nyugalmamért térek be oda, s 
egy kicsit talán a gyerekkoromba is visszalopakodom ilyen
kor.

— Nem volt-e túl hosszú a vallástiltó korszak ahhoz, hogy 
kiölje belőlünk a vágyat hagyományaink kutatására, múltunk 
és járható utunk keresésére?

— Leomlottak a bálványok, az ideálok. Miben higyjen az 
ember? A vallásban nem találok semmi, de semmi kivetniva
lót. Ha a keresztény nevelés hatná át a családok életét, nem 
találkoznánk lépten-nyomon erőszakkal, brutalitással. A vallá
sos, a hitben élő családokban nevelkedett emberekre tiszte
lettel tekintenek.

— Egyáltalán, elégedett ember Tóth János?
— Elégedett embernek mondhatom magam, hiszen meg

értő család vesz körül, megvan a munkahelyem. De ha job
ban belegondolok, néhány olyan jelentős helyi akciót indítot
tunk, amit nem tudtunk befejezni, pedig sokat jelenthetett vol
na nemcsak Adának, de talán hozzájárulhatott volna az or
szág tekintélye részbeni visszaszerzéséhez is. Ám semmibe 
vettek minden jóindulatot.
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Itt van például a Sellye-Szabó stresszkutató intézet meg
alapítása. A kezdeményező bizottság élén álltam, személye
sen tárgyaltam a szövetségi illetékesekkel, de nem kellett 
nekik ez a tekintélyes intézet. Ez nagyon rosszul esett, nem 
mindegy most sem. A kezdet kezdetén gyanúsítgatások sora 
ért, amerikai kémközpontra gondoltak és nem arra, hogy a vi
lág legismertebb tudósai találkozhatnak majd egy napon 
Adán, a városka nemzetközi orvostudományi kutatóközpont 
lehet! Csalódott vagyok, hogy ez nem sikerült, a társadalmi 
körülmények nem tették lehetővé, hogy halljon rólunk a világ.

S aztán elszomorít az is, hogy az esztelen háború (mi, 
ugye, nem vagyunk háborúban senkivel?) milyen sok fiatalt, 
vállalkozó szellemű szakembert elűzött körünkből. Nem tu
dok egészen elégedett és nyugodt lenni akkor sem, ha tu
dom: valamit jelentünk kombinátunkkal az ország élelmiszer- 
termelésében, s ebben némi részem nekem is van. Szeretnék 
még olyan fiatalokra találni, akik merik és akarják vállalni az 
újabb közterheket, akarják az újabb fejlődést. Elviselhetőbb 
lenne az életünk, ha közösen gondolkodnánk. Csak akarnunk 
kellene, legalább annyira akarnunk, mint amennyire úrrá lett 
rajtunk a változtathatatlanba való sanyarú beletörődés.

(Ada, 1993)
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AZ EMBERHÍVŐ EMBER

Az élete delén járó egyén gyakran azon kapja 
magát: visszatekint a megtett útra, a mérleg ser- 
penyőjébe kerülnek az eredmények, a kudarcok, 
hogy utána többé-kevésbé elégedetten vallja: már 
ezért is érdemes volt élni. Az ereje teljében lévő 
embert a tenniakarás fűti. Gyakran nem, vagy nem 
csak önmagáért, hanem inkább a közösségért te
szi, amit tesz; azért a közösségért, amelyhez min
dig is tartozni akart, még ha olyan gyakran hallotta 
is — mint emberünk, kiről most szó lesz — a pus
mogást: „kufferos"... A távolról érkezett embernek 
mindig meg kell vívnia harcát az új közegben, s ez 
a viaskodás — olykor-olykor önmagával is — mé
lyen az emlékezetbe ágyazódik be, akár a gyom
mag a barázdában, hogy időnként a felszínre tör
jön, a múltat elevenítse föl, ami mindig szebb a 
nyugtalanító jelennél. A múltnak is van/volt jelene. 
Menekülés lenne ez a magunkkal való megbéké
lésbe?

A tornyosi Tóth Jánost nem kötik a faluhoz ősi 
gyökerek, s mégis tősgyökeres tornyosinak vallja 
magát. Joggal teszi, teheti, hiszen tett-adott lega
lább annyit környezetének, mintázok, akik dagadó 
mellel hangoztatják a ma már egyre lazuló paraszti 
közösségből való kiemelkedésüket, s mégis a 
helyszínen maradásukat. Tóth János mezőgazda- 
sági technikus hihetetlenül széles vállára mindig 
több teher fért, mint amennyit elbírt, el akart/mert 
bírni a környezet. Olyan ember ő, aki nem fél a ki
hívástól. Az olyan kihívástól, megpróbáltatástól, 
mely az előrelépést szolgálja.
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— Nem mondhatom magamról, hogy istenhívő ember va
gyok, olyan, aki minden nekirugaszkodást úgy kezd, hogy 
„akkor isten segedelmével”... Inkább emberhívőnek vallom 
magam. Talán ebből alakult ki bennem — hadd mondjak már 
én is egyszer nagy szavakat! — egy olyan életbölcselet, 
amelynek jegyében mindig az embert mérlegelem, az ember 
és az emberségesség az egyedüli mércém: mit is jelent ő eb
ben a világmindenségben? Az egyes ember, az egyén — bár 
nem minden ember mondhatja el magáról, hogy egyéniség
— semmi egyéb önmagában, mint pihe a tenyérben. A leg
enyhébb fuvallat is világgá sodorja. Az ember közösségre 
van utalva. Ennek szellemében élem én is mindennapjaimat. 
Tornyoson, és csak Tornyoson.

— Úgy mondják: legmélyebb nyomot a gyerekkori élmé
nyek szántanak az egyéniségben. Egész életre kijelölik a 
követendő utat...

— Olyan családból, valljuk be, nagyon szépen hangzik: 
nagycsaládból származom, ahol hét gyerek kotnyeleskedett 
a konyhában, ülte körül türelmetlenül az asztalt. Az együvé 
tartozás szükségessége, vagy talán hiánya (?) kísért eddigi 
életem során.

Szüleim romániai menekültek, 1942-ben három gyerekkel 
és nincstelenül érkeztek Vajdaságba. Még azt sem mondhat
ták rájuk, hogy „kufferosok”, mert abban az időben nem min
denkinek tellett bőröndre, főleg nem azoknak, akiknek puszta 
életüket kellett menteniük.

A gyerekkorára úgy emlékszik vissza mindenki, mint a 
felhőtlen évek időszakára. Nekem viszont az első fennmaradt 
emlékem édesapám szavaihoz, vagy inkább fenyítéséhez 
kapcsolódik: azzal fenyegetett meg, hogy leenged a sötét 
kútba, ha valakinek elárulom, hogy disznót vágtunk! Nem a 
rokonok elől kellett magunkba fojtani az örömet, hiszen nem 
is voltak ezen a tájon rokonaink, hanem a nagyétvágyú rekvi- 
rálók elől. Gyerekésszel nem tudhattam, miért nem szabad 
beszélni erről a nagy, különös ünnepről, a disznóvágásról. A 
sötétségtől pedig nagyon féltem. Borzongtam. Végigkísért az 
a tudat, hogy vannak az életben olyan dolgok, amelyek nem 
tartoznak a világra, csakis a családra. Később már örülhettem 
volna a disznóölésnek, mint minden gyerek, de ezt a remé
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nyekkel teli ünnepet örök időkre kiölte belőlem a sötéttel való 
apai fenyegetés. A kút sötétsége szellemi sötétségre is utalt a 
későbbiekben. Én a mai napig sem öltem disznót, pedig ná
lunk azért eddig még minden évben volt disznótor...

— Nem a menekültekhez való viszonyulásról kérdezem 
most Tóth Jánost; inkább arról az életformáról, amire választ 
adhat emlékezete. Egyáltalán, hol tudott meghúzódni a mesz- 
sziről érkezett, ismeretlen ember?

— Tanyán, a feketicsi határban megbújó szövetkezeti ta
nyán húzódott meg a család. Akkor még megvolt a tanyavi
lág. Arra nagyon jól emlékszem, hogy idősebb testvéreim 
nem járhattak iskolába, mert nem volt rá lehetőségünk.

Hatalmas szövetkezeti tanya volt a birodalmunk, ahol 
semmi egyébre nem lehetett gondolni, mint a munkára. Ebből 
a három legidősebb testvér derekasan ki is vette a részét, 
nem kis mértékben járult hozzá a család eltartásához. Apám 
jó szervező volt, mindig biztosított munkát az egész család
nak. Tömérdek jószágot vállalt hizlalni, főként borjakat. Az volt 
a fő célja, hogy a családnak az új életközegben a munka ré
vén biztonságot, megélhetést nyújtson, mivel jóanyámmal 
másodszor is nincstelenül kellett nekirugaszkodniuk az élet
nek.

A két nővérem és a bátyám a négy elemi elvégzése után 
már szövetkezeti munkás lett. Jól emlékszem, hogy szüleim a 
későbbiek során — az már az ötvenes évek elején történhe
tett — a fiatalabb gyerekekre szinte ráerőltették a tanulást. 
Megvolt rá a lehetőség, nem egy emberre szakadt mindany- 
nyiunk eltartása. A két nővérem szépen keresett, a bátyám 
legalább 100 hízóborjút látott el, munkájába mi kisebbek is 
besegítettünk. Micsoda megtiszteltetés volt, ha itatáskor ci
pelhettük a vödröt! Alig bírtam fölemelni a vízzel teli edényt, 
de megvolt bennem, s mindannyiunkban, a segíteni akarás.

Amikor megkezdődött a lófölvásárlás, százszámra kerül
tek a tanyaudvarba lovak, senki sem kérdezte, honnan érkez
tek, apám ebben is szép pénzt látott, azért is kupeckodott. A 
szalámigyárba kerültek a pacik. Ej, de szerettem lovagolni! 
Versenyeztünk! Micsoda öröm volt megülni, persze hogy 
szőrén ülni meg az igásokat! Ez még a falusi gyereknek sem 
jutott ki!
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— Köztudott, hogy a jellemformálódás gyerekkorban 
kezdődik. A becsületesség, a munkára nevelés, az egymás 
megbecsülése milyen helyet foglalt el életükben? Egyáltalán, 
milyen törvény uralkodott a családban?

— Édesanyám hallgatag, szerény, csupaszív asszony 
volt. Édesapám ennek az ellenkezője: törvénykövetelő, szigo
rú, úgy is fogalmazhatnék, hogy goromba ember. Bár ha em
berként mérlegelem, meg kell értenem, hiszen az élettel 
viaskodva eltompul-eldurvul a lélek. Apámnak, különösen az 
új környezetben, olyan alapot kellett megvetnie, amiről nem 
űzik el. Igaz, nem is igen háborgatták, hisz a jó munkás és a 
vállalkozó kellett abban a kutya világban is! Súlyos terhet ci
pelt éveken át, mígnem az ötvenes évek legelején csökkent 
ez a teher. Mégiscsak hét gyerekről kellett gondoskodnia! Ha
tározott, harcias ember volt, aki nem adta fel egykönnyen iga
zát, őt nem lehetett aprópénzért megvásárolni.

Az is megtörtént, hogy duhaj jókedvéről napokig beszél
tek, pontosabban csak suttogtak a tanyasiak, mert azt senki 
sem merte szemébe olvasni: mennyi bor folyt el, a muzsiku
sok mennyivel könnyítettek a bevételünkön. Ezt is meg lehet 
érteni: olyan környezetben s olyan emberekkel volt dolga, 
ahol nem a közösségi érdek állt előtérben. Igazságos volt ve
lünk szemben, ám ha kellett, büntetett is. A szomszédok tréfá
san — dehogy tréfásan, nagyon is komolyan — azt mondo
gatták: aTóthéknál hetente minden gyerek legalább egyszer 
nadrágszíj alá kerül.

Az egyik húgom beteges volt, állandóan nyafogott, mi 
meg annál jobban bosszantottuk. Nem használt sem a szülői 
kérelem, sem a fenyítés, mígnem apám megsokallta a dolgot 
és fölsorakoztatott bennünket: No, gyerekek, látom, hogy a 
testvéretek egyikőtöknek sem kell, egyedül csak őt nem sze
retitek, így hát én — agyonverem... Kevesebben leszünk! — 
És odakötözte az eperfához. Akkora eperfák nőttek a tanya
udvaron, hogy ketten is alig értük körül bármelyiket. Megfor
dult bennem a világ: hiszen a testvérünkről, vagy ahogy 
édesanyám olyan szépen mondta: a vérünkről van szó! Ej, 
de sokszor intettek bennünket ezt megelőzően is, hogy Erzsi
két nem kell bántani. Nem azt mondták, hogy nem szabad, 
hanem hogy nem kell bántani. Most aztán így erőszakolta be
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lénk apánk az iránta való tiszteletet, a gyöngébb védekezé
sének kötelességét, amit csak később értettem meg igazán.

*

— Nem maradt meg az egész család a tanyavilágban. A 
gyereksereg két részre szakadt. A három idősebb testvérem 
a tanyán maradt, mi pedig, akik iskolába, mármint „fölsőisko
lába", az ötödikbe iratkoztunk, beszorultunk a faluba, Feke- 
ticsre. Mert időközben a lovakból, a munkából és miegyébből 
csak összecsöpögött egy kisebb házra való.

Persze, a betűvetést nem az új, majdhogynem urbánus 
környezetben sajátítottuk el, hanem a lovćenaci vasútállo
másnál lévő tanyasi iskolában. Egyetlen tanteremben, az 
összevont négy osztályban Rizsányi Gizella tanítónéni meleg 
szavakkal és végtelen türelemmel okított valamennyiünket. A 
gyerekeink el sem tudják képzelni, hogy egyetlen tanterem
ben hogyan lehet egyszerre négy osztályt vezetni, amikor 
eggyel is meggyűlik a baja a mai pedagógusnak! De azt hi
szem, hogy a jelenkor tanítói számára is megpróbáltatást je
lentene egyszerre négy évfolyammal dolgozni.

Annak az oszlopos tanteremnek, amit két szobának az 
összevonásából varázsoltak a tanyavilágba, különös hangu
lata volt. Lehet, hogy csak nekem tűnik úgy a sok évtized táv
latából, de valami meghitt fennköltség telepedett az olajos 
padlójú, kopott fapadokkal zsúfolt tanteremre. Ezt a meghitt 
érzést akkor érzem rámtelepedni még ma is, amikor néha
napján könyvtárba lépek be vagy könyvet veszek kezembe.

A vasútállomás külön rejtelmes világot jelentett számom
ra. A háború után oda vontatták a szétlőtt vagonokat, száz
számra álltak a vakvágányon a roncsok. Hogy milyen jót lehe
tett ott bújócskázni! Már amikor jutott rá időnk. Mert a tanulás 
mellett a napi feladatot, a munkát is el kellett végezni, s csak 
azután feledkezhettünk játékba. A megélhetést sohasem dob
ták be csak úgy a nyitott ablakon!

Szünidőben be voltunk osztva, minden gyerek a tudásá
nak és erejének megfelelő munkára. Én a gépek mellett sze
rettem buzgólkodni. Már amilyen gépeket egyáltalán találni 
lehetett abban az időben a virágzónak nem mondható szö
vetkezetekben. Apám fölvállalta vagy 100 hektár lucernának

57



az összegyűjtését, vagyis kaparását — lóvontatású kaparó- 
val. Ki lesz a gépész? Ki más lehet, mint a Jancsi! Tudja, mi
lyen nagy szót jelentett akkor, hogy gépész? Ültem a rozoga 
kaparón, de gépen! Emlékszem, hogy éjjel-nappal folyt a 
munka. Különösen az éjszakai, a harmatos szénagyűjtés volt 
fontos, mert akkor nem törik a levél. Egy alkalommal három 
nap és három éjszaka megállás nélkül dolgoztam. Csak 
ebéd- vagy vacsoraidőre szálltam le a „nyeregből”, vagy csu
pán addig, a lábamat megjáratni, amíg kicserélték a lovakat. 
Most már tudom, hogy miért mondják: az ember többet kibír, 
mint egy ló!

Az időjárástól akkor is rettegett a róna embere, akárcsak 
napjainkban. Mi lesz, ha leázik a jó minőségű széna, mi lesz a 
takarmánnyal!? No, ezért is hajtottam magam annyira. Ez a 
mai napig megmaradt bennem: nem szeretem félbehagyni a 
munkát.

Meg kell hogy mondjam: apám minden munkát elfoga
dott, ő maga az élen járt, egyedül kapálni nem szeretett, pedig 
akkor volt éppen elég kapálnivaló a szövetkezetekben. így az
tán a családnak sem fogadott föl kapálnivalót, akár kukoricá
ról, akár cukorrépáról volt szó; a szövetkezetben ezenkívül is 
akadt éppen elegendő munka: szalmahordás, szénahordás, 
silózás, az állatok ellátása. Mindebből derekasan kivettük a 
részünket mi, gyerekek is, de apánk sohasem kényszerített 
bennünket brigádba kapálni. Pedig a szegényember, úgy 
mondták valamikor, ne válogasson a munkában. Apámra ez 
a kapálás tekintetében nem vonatkozott...

— A nincstelenségbe született gyereknek mennyire impo
nált, hogy sokszor nagyobb terhet is képes volt a vállára ven
ni, mint amilyenre a szülő egyáltalán gondolt?

— Én úgy mondanám, hogy minden szülő a maga mód
ján félti a gyerekét, minden munkában bizonyos határt szab, s 
jól tudja, hogy mire képes csemetéje. Édesanyám például na
gyon sajnált bennünket. A két nővérem egy-egy norma ser
tést tartott a farmon, ami turnusonként 7-800 hízót jelentett, 
azokat látták el, mégpedig olyan munkával, ami egy férfinak is 
becsületére vált volna. így ment ez éveken át. Hetedikes ele
mista voltam, amikor összejött a rávaló, és Feketicsen meg
vettük a házat. Én bent laktam a faluban, de hogy ne legyek
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egyedül, az egyik nővérem késő délután, amikor a falusi mun
kásokat szállította haza a parasztkocsi, bezötyögött velük a 
tanyáról, megaludt, majd másnap hajnali ötkor ment vissza. 
Micsoda áldozatvállalás volt ez! Nem értettem, hogy estén
ként miért nem akar velem beszélgetni, amikor olyan sok min
dent lehetett volna, kellett volna egymásnak elmondanunk.

— Tóth Jánost— akárcsak annak a kornak a gyerekeit ál
talában — nem kényeztette a sors. Mégis szeretettel emléke
zik vissza a lepergett évekre: milyen szép is volt! Valójában mi 
volt a szép abban a sanyarú világban?

— Talán az, hogy az emberek közelebb voltak egymás
hoz, jobban egymásra voltak utalva, mint a későbbi jólétben. 
Akkor fiem úgy számoltak, hogy jó, megteszek valamit, de 
nyomban ellenszolgáltatást is várok érte. Az emberi közelsé
get nem lehetett így mérni. Talán épp a szegénység miatt nem 
sokat gondoltunk akkor az anyagiakra. Ha egymás gondján- 
baján könnyíthettünk, érzésben az is jelentett valamit. Sor
sunkból erőszakkal nem törhetünk ki. Eltávolodtunk egymás
tól azóta. De csak azért, mert nincs többé türelmünk egymás 
iránt. Nem csak az egyéntől függ, hogy miként teremt magá
nak jólétet, de az már csakis rajta múlik, hogy elégedettséget 
érez-e, tudja-e becsülni az apró értékeket, örömöket is? A tes
ti-lelki nyugalom megőrzése minden, látszólagos jólét fölött 
áll. A mai ember nem így gondolkodik. Szóval, azt a valamiko
ri emberi közelséget, ami annyira szép volt, azt feledtük el 
napjainkra...

— Hogyan alakult k i elképzelése, hogy élethivatását, 
jövőjét a mezőgazdaságra alapozza?

— Az igaz, hogy a tanyavilágban, a mérhetetlen szabad
ságban nevelkedtem, nevelkedtünk, de talán idő előtt megis
mertem a mezőgazdaság minden olyan mozzanatát, ami 
mérhetetlen fizikai erőt is követel. Szóval, nem egy úri munka 
ez, tehát nem mondhatom, hogy ez az ismeret vagy fölisme
rés kötött az ágazathoz. Engem gyerekkoromtól kezdve mind 
a mai napig foglalkoztattak-foglalkoztatnak a gépek, az egy
szerű emelőtől kezdve, mondjuk, a motollás aratógépig. Lát
tam a szövetkezet gépesítésének alakulását, így mindig 
gépész, gépszerelő akartam lenni. Ott unalmaskodtam a trak
toristák között, s képes voltam egész éjszaka a lánctalpassal

59



szántani minden fizetség nélkül, csakhogy a gépen lehessek, 
miközben a traktorista a szalmakazalban szundított. Csak 
azért tettem ezt, mert szerettem a masinát. Arról ábrándoz
tam, hogy géplakatos inasnak szegődöm, mire apám kerek 
perec kimondta a törvényt: nem leszel inas! Az ötvenes évek
ben az inasokat sem kényeztették. Mindent el kellett végezni
ük, ami nem is tartozott a szakmához, veréssel neveltek, s 
csak a legvégén kóstolhattak bele igazán a mesterségbe. 
Amikor a nyolcadikat végeztem, 1961-ben, megnyílt a topo
lyai mezőgazdasági szakközépiskola, állattenyésztési szak
kal. Egy-két technikus meg mérnök is akadt már a szövetke
zetben, illetve a birtokon, s apám úgy ítélte meg: ez az a hiva
tás, ami megélhetést és tiszteletet biztosíthat. Hát így kerültem 
én örök időkre a mezőgazdaságba. Akkoriban nemcsak az 
egyszerű embereket, de még a szakmabelieket is elkápráztat
ta az az ütemes fejlődés, amit a nagyhozamú hibridek, a fajjó
szágok, a kibontakozó gépesítés biztosított. Apám jól fö l
mérte a fejlődés irányát, bár napjainkban biztosan csalódna, 
ha látná az ágazat semmibevételét. Azzal biztatott, hogy ha 
befejezem a középiskolát, akár mérnök is lehet belőlem. Úri
ember. Rajtam múlik. Azért csak hálával tartozom neki, hogy 
megtanított becsülni minden munkát, hogy lehetővétette szá
momra: egy lépcsővel fölébe emelkedjek.

— Egész életét csak a gépek szeretete hatotta át?
— Valamit be kell vallanom: kisiskolás korom óta nagyon 

szeretem az irodalmat, szeretem a szép, az egyszerű és még
is ízes szót. Édesanyám gyönyörűen beszélt, ami a reformá
tus feketicsi környezetben is csodálkozást váltott ki. Honnan 
a gyönyörű szófűzérek sokadalma? Anyám urasági cseléd 
volt, s ha hiszik, ha nem, csak rátapad az emberre a szép szó. 
Függetlenül attól, hogy Feketicsen is éltünk, nem ragadt ránk 
az ottani tájnyelv. Igaz, többet tartózkodtunk a tanyán, mint a 
faluban. Lehet, hogy nincs igazam, de úgy hallottam, hogy az 
urbánus környezet a nyelv megrontója. Nos, a tanyának az 
volt az előnye, hogy legalább nem rontotta meg a nyelvet. 
Persze, még nagyon sok egyéb előnye is volt annak az élet
módnak... Ma is nagyon tisztelem a nyelvet, és nem csak az 
anyanyelvet, amelyben él a nemzet. De hogy ne nyújtsam a 
szót: a feketicsi könyvtárban egy csupaszív ember dolgozott, 
a Papp Imre bácsi, aki bámulatos módon gyűjtötte maga köré 
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a hetedikes-nyolcadikos, irodalom-szomjú gyerekeket. A 
könyvtár állandóan nyitva állt előttünk, s micsoda kiváltság 
volt oda bármikor benyitni! A könyvtár, a szép szó szentélye! 
Nem kellett ott nagyon a lelkünkre beszélni, „beszervezni” 
bennünket, hiszen ott volt a szépemlékű Podolszki Jóska, 
Vajda Gabi, néhány tanyai gyerek, s egymást érték az irodal
mi estek, a szárnypróbálgató bemutatkozások. Nyáron, es
ténként a tűzoltóotthonban léptünk pódiumra, úgyhogy 
nemsokára Csépe Imre, Majtényi Mihály is fölfigyelt a feketicsi 
irodalombarátokra. Csépe, Gál, Laták, Majtényi — micsoda 
bűvös nevek voltak ezek akkor! Mindannyian szerettünk vol
na valamelyikük lenni... Emlékszem, júniusban, alighanem 
1960-ban volt ez, egy áhitatos alkonyon ismét hintettük a 
szép szót, az irodalom magvát, s jöttek hazafelé a feketicsi 
napszámosok, a meggyszedő asszonyok, mert ugye, ha va
laki nem tudná, Feketics mindig híres meggytermelő telepü
lés volt, s ezek a meggyszedők ekkor nem hazafelé vették az 
irányt, hanem a tűzoltóotthon felé! Oda, ahol mi készültünk 
föllépni. Csodálatos élmény volt látni azokat a meleg emberi 
szóra szomjazó arcokat... Még középiskolás koromban is ha- 
za-hazaugrottunk irodalmi estekre. Később találkoztam em
berekkel, mellemnek szegezték a kérdést: hová vesztetek el, 
azóta sincs a faluban irodalmi megmozdulás! Olyan irodalmi 
megmozdulás, amikor a saját hangját hallja vissza a mik
roközösség... Lehet, hogy napjainkban van valami változás, 
mert hallom, szép eredménnyel működik a művelődési egye
sület. De az irodalom! Az egészen más világ! Az első föllépés 
izgalma, sikere sokáig nyomon kísért. Megmozgatni az em
bereket, hogy a kultúra is az élet tartozéka, nemcsak a kapá
lás, a meggyszedés, a pénzszerzés. Talán két évig ment így. 
Jómagam versírással próbálkoztam. Csépe biztatott a legki
tartóbban. Alakja úgy maradt meg bennem, hogy hetedikes 
elemista koromban a Tarisznyás embereket dedikálta a gye
rekeknek — a feketicsi iskolában. Másnap behívatták a szülé
imét, mert én is vettem a kötetből... Nem értettem akkor, hogy 
miért tiltják a Tarisznyás emberek olvasását. Azóta tudom. A 
versesfüzetembe azt írta: „Átkozottak legyetek, ha abbahagy
játok az írást”...

*
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— Ha most utólag párhuzamba állítaná a tanyán, a termé
szetben tanultakat az iskolapadban elsajátított elmélettel, az 
értékeket illetően merre billenne a mérleg nyelve?

— Én a szakközépiskolán úgymond végigsétáltam, csak 
a számtannal nem voltam kibékülve. 1961-ben az iskola elő
adógárdája is kezdő volt, de többnyire agrármérnökök foglal
koztak velünk, ami a szaktantárgyak esetében az alapot jelen
ti, amit úgy kell lehelyezni, hogy a későbbiek során véletlenül 
se billenjen meg rajta az építmény! Állítom, hogy a topolyai 
mezőgazdasági iskola abban az időben nagyon alapos, sőt 
szigorú iskola volt. Talán ötvenen indultunk, s emlékezetem 
szerint (bár illene megnézni a végzős osztályképet) jó, ha hú
szán oklevelet szereztünk. Mások voltak a mércék, az erkölcsi 
normák, mint ma. A gyakorlatot nagyon szigorúan vették. 
Vérbeli parasztgyerekek nem sokan voltunk az első nemze
dékben, de a tanárok úgy gondolták, hogy ha ennek a mező- 
gazdaságnak jó szakemberekre van szüksége, alapos 
szakgárdára, akkor a tanulók kóstoljanak bele a gyakorlatba 
is. A mezőgazdaságba induló emberpalánta ne álmodozzon 
íróasztalról, semittevésről, annak a termelésben, a sáros-po
ros országúton a helye, a hizlaldában, a malacoztatóban. 
Szóval, minden nyáron egyhónapos gyakorlat volt a Kiss La
jos Birtokon. Egy norma tehenet, hajói emlékszem, egy tucat 
gyönyörű fejőst kellett ellátnom egy hónapon keresztül. 
Ahány diák, annyi norma. A birtok munkásai, mármint az állat- 
gondozók évi szabadságra mehettek. Persze, nem felügyelet 
nélkül folyt a munka, hiszen irányítani kellett a majdani szak
embereket, de ezt megtették a tanárok. A második évben már 
sorakoztak a szaktantárgyak. Valami egyre fűtött; a tervek: 
mennyire tudom mindezt hasznosítani? A munkám csak jólé
tet biztosíthat...

— A mezőgazdaság rohamos fejlődésének kibontakozási 
szakasza volt ez. Az állattenyésztésben megjelent a lapály, a 
berkshire sertés, a gépesítésben a Mc Cormickot fölváltotta a 
Zadrugar traktor, majd a kék Zetor, ott voltak a nagy hozamú 
kukoricák, búzafajták...

— Hát igen. S ilyenkor gyorsan ráébred az ember: meny
nyire a lehetőségek mögött kullogunk! Amennyiben tiszteli hi
vatását, önmagát, minden erejével a kínálkozó lehetőségek
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kihasználására törekszik. Egyebek között ezt is megtaníttatták 
velünk szaktanáraink. A mezőgazdaságban szinte máról hol
napra gyökeres változások történtek. Nos, szakembernek 
lenni a zajló történésekben, az előrelépésben: kell-e ennél na
gyobb megtiszteltetés? A szaktanárok mellett meg kell említe
nem Lantos Károly tanár urat, aki a szép szót, a magyar be
szédet ápolta szívünkben. Feketicsről biciklivel jártam Topo
lyára, de nem hiszem, hogy egyszer is elkéstem vagy elma
radtam volna, különösen akkor nem, ha magyaróra volt...

— 1965-ben alig száradt meg a tinta a középfokú képesí
tést igazoló oklevélen, amikor kilépett az életbe. De hová to
vább? Van-e ereje és kedve, netán lehetősége még egy 
lépcsővel följebb kapaszkodni, vagy elégedjen meg az elért
tel?

— Nekem ez jutott, a középfokú képesítés, ami nagy szó 
volt akkoriban. A családnak nagy teher volt az iskoláztatás, 
mert utánam még három gyereknek kellett kenyeret adni a ke
zébe. Édesapám álma, hogy egyszer mérnök lesz a fiából, 
nem teljesült be. Nem önmagamért, de a jó öregért sajnálom. 
Alig kerültem ki az iskolából, nyomban bevonultam, másfél 
évig ettem a komiszkenyeret. Amikor 1967-ben leszereltem, 
azt gondoltam, hogy nem lesz gond az elhelyezkedés, tárt ka
rokkal vár bármelyik szövetkezet, birtok. Mert ugye, még 
olyan felfogások éltek, hogy azért kell iskolát befejezni, hogy 
utána a nagyüzemben kapjon munkát az ember. Saját birtok
ra való visszatérésre nem is gondolhattam, hiszen ilyen birto
kunk nem volt. Függetlenül attól, hogy a topolyai mezőgazda- 
sági iskola az első nemzedékét bocsátotta útjára, nem volt 
könnyű munkahelyhez jutni, bár mi csak ott valahol a hetve
nes évek vége felé kezdtünk a munkaerőfeleslegről beszél
ni... A szakmai rátermettség, a megbízhatóság előtt járt 
akkoriban az eszmei megbízhatóság. Az „erkölcsi-politikai 
magatartás”. Az a magatartás, ami de sok pályát tört derékba! 
Szakma és politikai megbízhatóság? Mintha a kettőnek köze 
lenne egymáshoz! Demagógia. A lényeg az, hogy 1967 júniu
sában a topolyai földművesszövetkezetben kaptam munkát, 
a meggyfölvásárlással bíztak meg. Nem válogathattam a 
munkában, hisz nagy hirtelenében családot is alapítottam. 
Nem volt hosszú életű a vélt boldogság...
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Többször is megpendítettem: én a termelésben szeretnék 
dolgozni, valamiképpen kamatoztatni azt, amit négy év alatt 
megtanultam, de lassan kopik az emlékezetből. Valahányszor 
azt vágták a fejemhez: örülj, hogy egyáltalán dolgozhatsz! 
Nem egyszer kellett lenyelnem az olyan gúnyos megjegyzé
seket is, hogy „mit követelőztök, középiskolásokkal Tiszát le
hetne rekeszteni”... Mindig az elevenembe mart, ha nem az 
értékeket, az igazi eredményeket méltányolták, hanem a pa
pírt firtatták. Lényegében ez alakította ki a mesterséges réte- 
geződést is. Be kellett lépnem a pártba. Kötelező volt. Az 
elvtársak megjegyezték, később az orrom alá is dörzsölték a 
könyvecske átvételekor mondott, a bizalomért járó köszönő 
szavaimat, hogy én nem a pártkönyvecskével szeretném bi
zonyítani kommunista mivoltomat. Nem akartam elmélyedni, 
vagy ha úgy tetszik: elsüllyedni a politikában, számomra a ter
melő munka fontosabb volt a szócséplésnél. Akkor hittem 
még az olyan elvekben — vagy mondjam így: ámításban? — 
hogy az átlagos ember gond nélkül megélhet munkájának 
béréből. Ezt hittem sokáig.

— Mindezt múlt időben említi...
— Megrázkódtatások, kiábrándulások értek egymás után, 

pedig alig kóstoltam bele az önálló életbe. Amilyen gyorsan 
jött a szerelem, a házasság, ugyanolyan gyorsan lobbant el a 
láng, különváltak utaink. Dolgoztam és céltalanul éltem, vál
ságba kerültem, egyszerűen kicsúszott a lábam alól a talaj. 
Éreztem, hogy lefelé csúszok a lejtőn, s ha én magam nem 
akarok megállni a süllyedésben, a züllésben, engem aztán 
senki sem állít meg! Csak önmagamon múlott, hogy a felszí
nen maradtam. Menekülnöm kellett Topolyáról.

Aztán hat évvel ezelőtt az ideológiai kiábrándulás is utol
ért. Nem tudom hová tenni, mihez arányítani az embert. Nem 
érdemekről van szó, hiszen mindenkinek vannak érdemei, de 
az emberre mint egyénre nem nagy tisztelettel tekintünk. A 
környezet uralkodó rétege a meghatározó. Megpróbálják 
betörni, majd összetörni az embert, annak méltóságát. 
Amennyiben nem hajlandó lehajtani a fejét. Rajtam is meg
próbálták hatalmukat.

Amikor idekerültem Tornyosra — ez a hetvenes évek leg
elején volt —, megdöbbentem: nem igaz, hogy ezeknek afa-
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lusi embereknek így kell leélniük életüket, mint ahogyan él
nek, sötétben. Lelki sötétségben. Sem járda, sem víz, a 
művelődési életről ne is beszéljek! Gazdasági és szellemi 
vakság. Számomra teljesen ismeretlen falu volt Tornyos, de 
én nem ilyennek képzeltem el a falut. Ma is másfajta falukép él 
bennem. Nagyon gyorsan megismertem az embereket, a 
szövetkezetben találkoznunk kellett, ha akartuk, ha nem, s na
gyon gyorsan rájöttem, hogy semmi egyéb nem kell az előre
lépéshez, csak meg kell őket mozgatni, hiszen valamennyien 
akarják a haladást, csak éppen nem tudni, milyen úton indul
janak, hogyan lépjenek, mit is indítványozzanak. Akkora és 
olyan kemény fába vágtam a fejszémet, hogy énnekem soha 
többé nyugalmam nem maradt.

— Amikor az ember rádöbben, hogy lehet többet és job
bat is nyújtani, általában nincs visszatérés: a változtatás szen
vedélye sodorja. És talán jó  is, hogy így van. Tóth János 
„kufferos" létére hosszú éveken át a falu első embere volt, az 
emberek hallgattak szavára. Előnyt jelentett a számára, hogy 
tudta: mit és mikor kell tennie. Tekintélyt szerzett. Nem volt 
hajlandó egyéni sikerként kisajátítani az eredményeket, azt, 
hogy iskola, posta, vízvezeték, szilárd utak épültek. Túl egy
szerű és túl szép lenne, ha azt mondanánk, hogy akarása 
nem ütközött ellenállásba. Amit azonban sikerült megértetni a 
falubeliekkel: többre képesek — de együtt!

— Hihetetlenül nehéz volt elindulni a fejlődés útján, bár 
sokkal gazdagabb volt a falu, gazdagabbak az emberek, mint 
napjainkban. Kimondhatatlanul nehéz egy olyan környezet
ben újat akarni és eredményeket fölmutatni, ahol a többség 
azt mondja: van villanyáramunk is, tehát mindenünk meg
van... Voltak olyanok, akiknek ez csakugyan elegendő volt, 
de olyanok is — és jómagam is közéjük tartoztam, — akik azt 
vallották: ez még nem minden.

1971-ben véletlenül csöppentem atornyosi helyi közös
ség vezetőségébe. Új ember a faluban, a szövetkezetben dol
gozik, hadd mutassa meg! Bennem azonban ott motoszkált a 
kérdés: mindenki itt él a faluban szinte már ősidők óta, miért 
nem tudnak hát előbbrelépni? Én, a jövevény legyek a moz
gató? Mondjam azt, hogy az anyagi jóléthez a szellemi érték
nek is párosulnia kell? Mondjam azt, hogy lám, megvolt már a

65



művelődési ház építőanyaga, aztán szőrén-szálán eltűnt min
den? Hát mondtam, illetve kérdeztem: hová tűnt? És föl is 
horkantak, hogy ellenkezek velük, viselt dolgaikat piszkálom, 
ők pedig, ugye, mindent szívből és jól csinálnak... Az más 
lapra tartozik, hogy eredmény nélkül... Alapjában kétféle em
ber létezik a kisközösségekben: van, aki azért vállalja a pozí
ciót a helyi közösségben, mert legyezgeti hiúságát, hogy ő 
lesz az első ember a faluban, meg van olyan is, aki efféle hiú
ság nélkül is tenni szeretne valamit a közösségért, még ösz- 
szetűzések árán is. Sohasem állítottam, ha bármi is megvaló
sult az elképzelésekből — gondolok a helyi járulékra, a járdák 
építésére, a vízvezeték kiépítésére —, hogy az csak az én ér
demem, mert talán a legtöbbet kilincseltem mindezek érdeké
ben. Nem, az mindannyiunk érdeme. Az azért tény, hogy va
lakinek csak össze kell fogni az embereket! Dehogyis sajná
lom én a munkámat a falutól, különben nem lettem volna a 
legszűkebb vezetőségben több mint 16 évig. Jól szervezett 
gárdával dolgoztunk, még akkor is, ha bíráltak bennünket.

— Az mégiscsak jóleső érzés, hogy a másfél évtized nem 
múlt el nyomtalanul. Azonban meg kell említeni egy olyan ak
cióját, melynek során gyakran egyedül húzta a gondoktól ter
hes szekeret. Ez pedig az új Művelődési Ház fölépítése volt

— A Művelődési Ház valójában csakazértisből épült fel. 
Milyen értelemben? — Azt mindig is tudtuk, hogy a falunak 
egyedül nincs elég ereje nagyot lépni. Éppen ezért, amikor 
bármilyen akcióba kezdtünk, amikor fejlesztettük a közműve
ket, nyomban terveket készítettünk, s amikor a vállalatoktól, a 
községtől pénzt kértünk egy-egy elképzelésünk valóraváltá- 
sára, mindjárt mellékeltük a terveket, a dokumentumokat, a 
megindoklást. Voltaképpen ezért léphettünk gyorsabban és 
nagyobbat a község többi falvánál!

A nyolcvanas évek elején aztán kaptuk is a fejmosást: ki
vitelezhetetlen, nagyravágyó terveink vannak, nem tudjuk be
érni a megvalósítottakkal. A vállalatigazgatók is bíráltak 
bennünket. Ismétlődni láttam az ötvenes, a hatvanas években 
eluralkodott nézetet: nincs szükség a kisebb települések fej
lesztésére! A helyi járulék mellett nagyon sok támogatásra 
van szükség. Elveinkért harcoltunk, még ha azt is írta rólunk 
az újság, hogy „Hatalmi harc alacsony szinten” ... Pedig mi 
csak azért álltunk ki, ami a falut megillette.
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Voltam én párttitkár is, de a községi pártbizottságba csak 
akkor mentem, amikor hivattak. Nagyon érdekes jelenségnek 
voltunk akkoriban tanúi: egyrészt az önállóságot propagáltuk, 
ugyanakkor a központtól való függőség uralkodott. Bizonyá
ra sokan emlékeznek arra az időszakra is, amikor erőnek ere
jével „szilárdítottuk", tömegesítettük a pártot. És azt vajon 
megfigyelte-e valaki, hogy az önigazgatási rendszer szilárdu- 
lásával — mert ugye, azt is nagyon sokat firtattuk, hogy mi
lyen „szilárd” , milyen fejlettségi fokon áll az önigazgatás —, 
nos, ennek a rendszernek a szilárdulásával egyidejűleg mi
lyen elképesztő mértékben csökken a falusi pártalapszerve- 
zetek száma és bennük a parasztok taglétszáma? E hanyat
lás részint összefüggésben állt a falusi munkaerő fölszabadu
lásával és más területekre való vándorlásával, ez igaz; ám ha 
kutatást végeznénk, nagyon gyorsan megbizonyosodnánk 
róla, hogy a parasztok zöme elsősorban azért lépett ki a KSZ- 
ből, mert az összejöveteleken elvont dolgokkal foglalkoztak, 
nem pedig olyan kérdésekkel, melyek a falut, a mezőgazda
ságot a legközvetlenebbül érdeklik és érintik. Vagyis a mun
kából hiányzott a megfelelő tartalom — fogalmazhatnánk 
ékes politikusi nyelvezettel. De íme a statisztikai adatok, ame
lyek gondolkodásra késztetnek; a parasztság részaránya a 
kommunista pártban, illetve szövetségben a következőképp 
alakult: az V. kongresszusig 49 %; a VI. kongresszuson már 
42%; a VII. kongresszuson 17,3%, míg a VIII. kongresszuson 
7,9, hogy a X. pártkongresszuson az arány alig 5,6 % legyen. 
S ha jól tudom, az ország és a KSZ széthullásakor a párttag
ságnak már csak alig 2 százalékát tették ki a parasztok!

De térjünk vissza a tornyosi építkezéshez, a Művelődési 
Házhoz. A faluból érkeztek a följelentések a pártbizottság, a 
pénzügyi szolgálat címére: az akkori faluvezetés visszaél a 
pozíciójával! Nyakunkon volt aTKSZ, az ellenőrgárdával 
együtt, hiszen nem volt világos előttük: hogyan épülhet, fej
lődhet Tornyos, ha ezek csalnak, lopnak?! Pedig minden 
rendben volt. Ha pedig tiszta volt a lap, mindig emelt fővel lép
hettem ki az utcára. A kultúrotthon építésére több alkalommal 
is szavaztak meg helyi járulékot, nekifutásból sem volt hiány, 
de a tervek mindig az alsó fiókba kerültek. Amikor ismét fölve
tettük a kérdést, miért nem érdemel meg a falu egy művelődé
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si otthont, bírálat volt a válasz: nincs rá pénz, néhány ember 
nagyravágyó terve mindez, emlékművet akar állítani magá
nak a faluvezetés... A gondosan elkészített tervrajzokba is be
lekötöttek. A helyi közösség titkárának mennie kellett, mert a 
párt szerint kisajátította az önigazgatást... Szóval, a falu fej
lődött, ami nem tetszett mindenkinek. D.J. titkárt 85-ben me
nesztették, nem is élte túl, s akkor ért meg bennünk az eltö
kéltség: csak azért is szükség van a művelődési otthonra, ha 
egyébként nem is, de az agilis titkár miatt! Nem tudom, hogy 
később valakinek is eszébe jutott-e az elvtársak közül lega
lább elnézést kérni az alaptalan bírálatokért, az akadékosko
dásért? Nem hiszem. Majd két évig épült az otthon, de elké
szült, s általános vélemény szerint párját ritkítja a környéken. 
De én abba a művelődési házba már nem tudtam bemenni. 
Pedig ott volt az egész falu, szóval mindenki. Nem tudtam 
örülni mégsem. Időközben kiégették belőlem még az apró 
örömöket is.

— És a család hogyan viselte el a közéleti tevékenysé
gét? A kis emberi szenvedélyeknek, ha akadt még ilyen, tu
dott-e hódolni?

— Én valamikor pap akartam lenni. Feketicsen hittanra jár
tam, s az ottani plébános fölhívta szüleim figyelmét: érdemes 
lenne neveidébe mennem. No, az az igazság, hogy a tiszte
lendő úr az akkor nagy szónak számító „Dongó” segédmoto
ros kerékpárral járt át hozzánk Kishegyesről, s nekem ez 
tetszett meg, a motor... Nagyon sok könyvet kaptam, de elér
kezett az életemben egy olyan időszak, amikor a logikai 
összefüggéseket másként szemléltem. Holott a gyerekek már 
papnak is neveztek vagy csúfoltak. Nem nekem való hivatás 
lett volna...

— A gépek iránti vonzalma mindig erősebb volt?
— Jó példaképem volt, az apám, aki mindig, de mindig 

szerkesztgetett valamit. Például a negyvenes évek végén, az 
ötvenes évek elején a környéken elsőként ő húzatta a kútból 
a vizet — járgánnyal! A szövetkezeti tanyán egyébként sok 
mindent elleshetett az ember.

Nem felejtem el, hogy a mezőgazdasági szakiskolában a 
differenciáltengely működési elvét nem a műszaki tanár, ha
nem én magyaráztam! Az első fogas kérdés az volt, hogy mi
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lyen elven működik a kovácsfújtató? Mindig arról álmodoz
tam, hogy ha nekem egyszer lakatos- vagy kovácsműhelyem 
lenne... Amikor már megélhettünk a közepes fizetésből is, las
sacskán kezdtem a szerszámokat vásárolni, alakítottam a 
műhelyemet. Mindig a nagyon kicsiny és a nagyon nagy gép 
birizgálta a képzelőerőmet. Jól éltünk, de gépre azért nem volt 
pénzünk. (Nem voltunk mi kaparósak, de hát ma sem marad 
meg a pénz, amiből igaz, egyre vékonyabban csorran.) Nos, 
azt tudtam, hogy új gépet sohasem vásárolhatok, pedig na
gyon szerettem volna egy kistraktort, ami megkönnyíti a kerti 
munkát legalább. Ha nagyon erőltettük volna, lehet, hogy 
össze is jön a rávaló, de nem erőltettük. Azon morfondíroztam 
hát, hogy ha anyagom lenne, bizony én magam is elkészíthet
nék egy kistraktort. Évekig gyűjtögettem a hozzá szükséges 
alkatrészeket, a kellékeket, mígnem teljesen összeállt a kép. 
Tervrajz sem kellett hozzá, annyiszor megálmodtam, talán hú- 
nyott szemmel is össze tudtam volna állítani! Egy Szpacsek 
motorja e traktor lelke! Kiválóan működik. Amikor a műszaki 
vizsgára pöfögtem vele, még a szakik sem akarták elhinni, 
hogy nem gyári készítmény.

En meg vagyok győződve róla, hogy nagyon sok olyan 
ember él, akiben lakozik valamilyen szenvedély, de nem is 
fordít rá nagyobb figyelmet, különösen akkor nem, ha folyton 
akadékoskodásba ütközik. így aztán az értékek sorra elsik
kadnak.

Engem mindig nagyon zavart a nemtörődömség, a herdá
lás. Tizenéwel ezelőtt nagyon nagy szó volt a brikettkészítés. 
Energiagondjainkat a pozdorja, a szár briketté préselésével 
próbáltuk enyhíteni. Vajdaságban nem egy üzemet létesítet
tek, ezek foglalkoztak a brikettkészítéssel, nem tudom, műkö
dik-e még valamelyik? Nos, a fűrésztelepen, a kendergyárban 
indokolt brikettkészítő üzemet építeni, hiszen ott van a nyers
anyag, de azt nem nagyon értettem, hogy a kukoricaszárat, a 
szalmát miért kell nagy költségek árán begyűjteni és a gazda
sági udvarba, a préshez szállítani, holott a préselés a mezőn 
is megtörténhet!? Egy olyan kis masina tervrajza van a fió
komban, amelyik nem bálába köti a szalmát, a leszecskázott 
kukoricaszárat, hanem azonmód összepréseli. Nem egyéb 
ez, mint egy magánjáró brikettkészítő gép, amit közepes erejű
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traktor vontathat. Lehet, hogy rosszul tettem, mivel nem kínál
tam föl valamelyik gépgyárnak, mert biztos vagyok benne, 
hogy a kisgazdaságokon nagy hasznát vennék. A hódsági 
mezőgépgyár illetékesével beszélgettünk a gyártás lehetősé
géről, de a beszélgetésnél nem jutottunk messzebbre. Ki lett 
ezzel szegényebb?

— Végül is, elégedett ember Ön?
— Elégedett? Ugyan már! Örökös zsörtölődő típus va

gyok. Mindig fölvetem magamnak a kérdést, nem tudom, jo
gom van-e rá: csak ennyire vagyok, voltam képes? Az ered- 
mények alapján: igen, de valami motoszkál bennem: keveset 
nyújtottam a közösségnek, de a családomnak is. Tapasztal
tam, hogy nagyon sok értékes ember tűnik el a süllyesztőben, 
mások árnyékában teng-leng, csak azért, mert nem tudja „pa
pírral" igazolni értékét. Most mindenesetre itt vannak a gyere
kek, s ezekért érdemes élni, bármilyen közhely is, de érde
mes. Nem múlt el nyomtalanul, haszontalanul az életem, mert 
nagyon sok embert tudok magam körül, akiket barátaimnak 
nevezhetek, a szó legszorosabb értelmében vett barátnak. 
Hogy nem vittem többre, azért csak magamat okolhatom, de 
nem teszem. Amíg délutánonként, esténként a társadalmi 
munkát végeztem, a közösért kilincseltem, mások maszekol- 
tak, ügyeskedtek, s olykor röhögtek is azokon, akik tolták a 
falu szekerét. Tehát rajtam is. Ilyenkor egy kicsit bosszanko- 
dok. Tudom, nincs értelme, de legalább kinyílik a biztonsági 
szelep... Az volt a meggyőződésem mindig, hogy jó úton ha
ladok, amikor a közöst helyeztem előtérbe. Amikor viszont 
olyan kérdést szegez a lányom a mellemnek: mikor lesz, vagy 
lesz-e új tornacipője, nem is a legdrágább, vagy hogy az osz
tályban már mindenki a legújabb típusú terepjáró biciklit hajt
ja, s neki mikor lesz olyan — akkor elbizonytalanodok. De 
amikor látom a művelődési otthont, a falu fürdőmedencéjét, s 
tudom, hogy minden utca ki van betonozva, akkor csak elé
gedett lehetek. Teljesen vissza kellene vonulnom. Részben 
már megtettem. De azért még egy víztorony nagyon kellene 
Tornyosnak...

(Tornyos, 1992)
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A BÁNÁTI EMBER

Patai Sándor szereti, ha bánáti embernek ne
vezik. Mint ahogyan ő maga is szereti Bánátot te
nyérnyi településeivel, egyre fogyatkozó paraszt
jaival, a székvirágot termő szikesekkel, azzal a táj
ja l együtt, amelyen a földművelő embernek aligha
nem mindig keményebb harcot kellett vívnia akár a 
puszta megélhetésért is, mint bácskai vagy sze- 
rémségi társának. Ez a viaskodás edzette, s taní
totta meg becsülni még a szurkos szántókat is, 
melyekből ugyancsak kijutott a tiszántúliaknak, 
mintha csak büntetni akarná a sors mindazokat, 
akik puszta erejükre támaszkodva, az ínséges 
időkkel is dacolva eresztettek gyökeret ott, a Bega 
mentén.

Keveset mondok azzal, amikor csak azt állítom, 
hogy Patai Sándor élete egybeszövődött Bánát, s 
közelebbről szülőfaluja, Ittabé mindennapjaival. 
Ezek a mindennapok jelentik az ő számára az éle
tet, s e napoknak egy-egy darabkáját nem csak 
emlékezetében dédelgeti, hanem kötetekre rúgó 
írott szóban is őrzi. Guruló betűkkel papírra vetett 
szavakban, amelyek közel sem egy négy elemit 
végzett egyéniségről tanúskodnak. Hanem arról 
is, hogy nem a papír, nem az oklevél a meghatáro
zója az önértéknek s a vele járó tekintélynek. 
Főként pedig az olyan tekintélynek nem, mint ami
lyet Patai Sándor is szerzett, elsősorban embersé
gességével s a mindig alázattal végzett munkájá
val, amit csak az élet iskolájában tanulhatott meg. 
S amit — sokszor talán dacosan is — másoknak is 
fel-felmondott megtanulandó leckeként.

A megbékélés napjaiban, ha elkészül a száma
dás, Patai Sándor akár elégedetten is nyugtázhat
ná hozzájárulását környezete fölemelkedéséhez. 
Mégsem teszi, inkább az emberek értelmének tu
lajdonítja a megmaradást. Az akarásnak. Ami nél
kül valamennyiüket elnyelte volna az út sara.
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— A családom, a családfám a településsel, Ittabéval 
egyidős. Hány emberöltőt is jelent a 200 esztendő? Apámék 
kilencen voltak testvérek, s amikor nagyanyám meghalt, a ko
porsót 32 unoka állta körül. Amikor a vagyont szétosztották 
egymás között a gyerekek, ugyan mi maradhatott az örökö
söknek? Szüleim mi egyebek lehettek, mint napszámosok, 
mint ahogyan jómagam is napszámosgyerek voltam. Ami a 
jólétet illeti, számomra nem sok jutott belőle, mégis úgy ér
zem, hogy gyerekkorom rendkívül gazdag volt. Az emberi 
melegség, a csínytevések sokasága, az emberré cseperedés 
tette azzá.

A négy elemit itt, Ittabén végeztem, s amikor 1934-ben ki
maradtam az iskolából, Vass Sándor bátyám már a Nagyrét
ben gazdálkodott. Gyönyörű tanyája volt neki. Legalábbis 
nekem úgy tűnt, hogy annál hatalmasabb épület és rendezet
tebb gazdasági udvar nem is létezik, pedig hát valójában a 
két szoba, a szabadfüstölős konyha jelentette a különleges 
birodalmat. Kikerültem a tanyára — disznópásztornak. Ekkor 
hagytam el először a falut. Néhány kilométernyi távolság volt 
ez, és mégis, micsoda hosszú út vezetett oda, mennyire elvá
lasztotta a tanyasiakat a falusi környezet embereitől!

Amikor kihajtottam a tarlóra a disznókat — mert aratás 
után ha szemet vagy ottfelejtett kalászt nem is talált a jószág, 
de serkenő tisztesfüvet és egyéb gyomot annál inkább — ál
landóan a falu felé tekintgettem. A templomtorony mintha in
tegetett volna, hívott volna haza, én úgy éreztem legalábbis. 
Lehet, hogy ezt az érzést nevezik honvágynak. Beleszakad
tam a határtalan pusztaságba. Amikor aztán, már felnőtt fejjel, 
olyan sokszor körülkarikáztam a Nagyrétet, úgy tűnt, az évek 
összébbzsugorították a tájat. Vagy előttem nyílt meg a látó
határ? Határtalan élményt jelentett számomra a falutól való 
távoliét. Valahogy fölnőttnek éreztem magam, többnek, na
gyobbnak a faluban rekedt társaimnál, mert azok legfeljebb 
otthon, a családi birtokon segédkezhettek, ha egyáltalán volt 
földjük, énrám meg idegen jószágot bíznak, micsoda meg
tiszteltetés, bizalom ez! így kezdődik az élet, az önállósulás, 
hogy nekem itt, a Nagyrétben a helyem, otthonról nem kérek 
kenyeret.
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A felnőtté válás korai beköszönte volt ez, akárcsak az ok
tóberi déré, ami egycsapásra megsemmisíti az addigi minden 
sok szépet. Egy új élettel, életformával ismerkedtem, annak 
lettem részesévé. 10 éves voltam, amikor rámbízták a két tu
cat disznó őrzését. A tanyaszomszéd Víg András bácsi 120 
sonkását Varga Péter őrizte, úgyhogy ő már komoly kondás 
volt, lehet, hogy majd én is kiérdemiem a többi jószágot is, 
amikor karikás ostorral pattogtatva terelem valamennyit a 
dűlőutak porát kavarva... így ábrándoztam.

Az első komoly megfigyeléseim az állatokhoz fűződnek. 
Figyeltem a rámbízott kondát, hogyan viselkednek, milyenek 
a szokásaik. Mert vannak az állatoknak is szokásaik. Meg kel
lett tanulni a felelősséget is, mert az nagy baj volt, ha a zöld 
kukoricásba ment a konda! Délelőtt 11 órakor a Rozi ángyom 
a kútágason fölhúzta a fehér lobogót, ez volt a behajtás, a de
lelés jele; ember és állat a tanyára menekülhetett a rekkenő 
hőség elől, mert 11 -kor csak úgy perzselt a nap! Elegendő 
volt csak elkurjantanom magam, hogy „befelé”, s a disznók 
máris kocogtak a tanya irányába, dehogy kellett őket noszo
gatni, terelni vagy akár résen lenni: nehogy útközben megkí
vánják a kukoricát. A szomjúság is űzte őket a tanyaudvarra, 
ahol állott víz volt az itatóban, azt reggel, kihajtás előtt kellett 
megtölteni, nehogy afölhevült és szomjas jószág „leforrázza 
a tüdejét” a hideg vízzel. Mert a mintegy 10 méter mély kút vi
ze jéghideg volt.

— Az emberek tanyai életmódja hogyan maradt meg em
lékezetében? Milyen különbséget fedezett föl a falusi és a ta
nyai emberek között?

— A tanyai életmódot — de lehet, hogy így van ez a falusi 
meg a városi élettel is — a tízéves gyerek érdekesnek látja, 
mert ebben az időszakban ismerkedik környezete szokásai
val. Következtetést azonban képtelen még levonni, az össze
függéseket sem nagyon látja, s ami emlékezetébe ágyazódik, 
az inkább ösztönszerűen történik; csak jóval később követke
zik be a tudatosodás, a különböző életformák megkülönböz
tetése.

15 esztendős voltam, amikor 1939-ben ismét a tanyán ta
láltam magam: akkor már éves munkásként dolgoztam a Sí- 
poséknál. Sípos Ferenc bácsi ugyanis berukkolt, s én helyet
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tesítettem, öccsével, Lajcsival vezettük a gazdaságot. Sí
posék a saját földjük mellett — gondolhatja, hogy nem több- 
maximumos gazdák voltak — fölfogták még az Ormos Józsi 
bácsi földjét is, azt műveltük, vagyis szántottuk, kapáltuk, 
ősszel bevetettük. S mindig lenyűgözött az az összetartás, 
amit ott a tanyavilágban tapasztaltam. A szegénység, az egy
másrautaltság hozta közelebb egymáshoz az embereket. A 
falusiak sem hordták fönn az orrukat, de a tanyai emberek 
könnyebben megnyíltak egymás előtt, befogadták még az 
ismeretlent is, a bizalmatlanság ismeretlen fogalom volt a kö
rükben, legalábbis a szántók embereivel szemben. Ami vi
szont nem mondható a hivatalos személyekkel való kapcso
latukra!

Lovakkal műveltük a földet, s amint virradt, kezdődhetett a 
munka. Hosszú volt valamennyi nap. Minden valamirevaló 
parasztnak lovai jelentették a büszkeséget, de a szállási em
bernek nem csak az igavonást jelentette a jó csődör vagy 
kanca, hanem a megbízható társat is. De úgy is viszonyult 
hozzá, ahogyan talán még a családjához sem! Hajnali kettő
kor ugrottunk le az istálló sarkában lévő priccsről, nyomban 
abrakoltatás és csutakolás következett, mert mire indulni kel
lett a szántókra — bár a tanya köré fonódtak a földek, esetleg 
egy-két dűlőt kellett zötyögni a ráfoskocsin — a lovaknak 
munkára készen kellett állniuk. Ha meg a faluba mentünk be, 
mivel aznap nem volt munka a mezőn, csak a lovakat készí
tettük föl az útra: tükörfényesre csutakoltuk őket. A zabtól na
gyon szép színt kapott a szőr. Mielőtt a faluba értünk, meg
történt többször, hogy megtörölgettük a lovakat, s ha hiszi, ha 
nem, a szemünk sarkából figyeltük: megfordul-e valaki a ko
csi után!

Amikor most a falusi meg a tanyai emberek közötti kü
lönbséget fürkészem, egy sokak számára talán jelentéktelen 
mozzanat is elébem tolul: a falusi embernek az egymással va
ló találkozás öröme nem biztos, hogy mindig kézfogással 
nyilvánult meg. Ellenben a szállási ember számára valamilyen 
megtiszteltetés volt, amikor megrázták kezét. Az egyik tanyai 
szomszédunk, amikor visszaérkezett a faluból a hírekkel, a 
sóval, gyufával, kérdezősködésünkre, hogy mi újság oda
bent, azzal kezdte: képzeljétek, lekezeltem atiszteletes úrral!
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— A Nagyrétnek volt-e meghatározó tanyája, amolyan 
központja, ahol gyakrabban megfordulhattak az emberek?

— Igen, a Lódi Gabi bácsi tanyájának volt valami varázsa, 
titokzatossága, még ha nem is tartozott a legszebb szállások 
közé. Lódiéknak a delibláti homokpusztán szőlejük volt, 
leszűrték a termést és késő ősszel onnan hozták a bort, ami 
nagyon nagy szó volt, hogy még méréssel is foglalkoztak. A 
környékbeli tanyákról ott verődtek össze a férfiak esténként, 
már amikor nem szorított a mezei munka, vagy télidőben, 
amikor megvoltak a késő délutáni etetéssel meg fejéssel. 
Gyerekeknek nem volt helyük a fölnőttek társaságában.

Én már felnőttnek számítottam atizenévemmel, hiszen ke
nyérkereső voltam, s piszkálta a képzeletemet, hogy mi is tör
ténik a Lódiék tanyáján, milyen társalgás zajlik ott esténként, 
de nem volt merszem megugattatni magam a két kuvasszal. 
Egyszer aztán Torna Sanyit beszéltem rá a szomszéd tanyá
ról, hogy menjünk el mi is borozni. Mondom, gyerekek vol
tunk még és nagyon nagyra értékeltük a képzeletünket 
csiklandozó fölnőtt világ sejtett történéseit, így a borozást is. 
Fél liter bort rendeltünk, igazi borosüvegben tették elénk, de 
az asztalhoz nem ülhettünk, ott csak a fölnőtteknek volt he
lyük; az nem számított, hogy béres, évesmunkás vagy tanya
si gazda a borozó. A kemencepadkán ülve bámultuk az asztal 
körül ülőket: mennyire ismerik a világ dolgait, micsoda egyet
értésben koccintanak egymás egészségére! Mert ha az van, 
egészség, akkor lesz erő is elvégezni a munkát, s termés is 
lesz. A fél liter bort még egy fél liter követte, s amikor azon a 
csípős októberi éjszakán — a hold már magasan járt — haza
felé bandukoltunk Sanyival, úgy éreztük: teledaloljuk a szere
tett tanyavilágot. Teli torokból fújtuk, hogy „Ki tanyája ez a 
nyárfás...” és meg voltam győződve róla, hogy a nótaszó ta
lán még a faluig is elhallik. A Nagyrét tanyáiról csak néhány 
vakkantás jelezte: nem poroszkálunk észrevétlenül. Hangula
ta volt a tájnak, annak a mostani emlékezetben már csak pis
lákoló kornak.

Megtaláltuk mi a tanyavilágban a szórakozás módját is, 
nem kellett a faluba menni. Meg a falusi bálakban nem is lát
ták szívesen a tanyai legényeket. Esetlenül ténferegtek az 
öltözékben és viselkedésben is elütő falusiak között. Csap
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tünk mi bálát a Nagyrétben is. A tanyák között talán legtet
szetősebben, a Rejcsek tanyán verődtek össze alkonyat után 
a réti lányok, legények, s megpendült az asztalicitera, porosra 
rúgtuk a szoba földjét. Csetepaté is volt, akárcsak a faluban, 
hisz meg kellett verekednünk valamelyik szolgálólány kegyei
ért. Mert ez is a tanyavilág íratlan törvényéhez tartozott, akár
csak a megvetés, ha cselédlányra vetett szemet valamelyik 
gazda.

— A régi gazdálkodók ma is a tanyavilág vitathatatlan 
előnyére esküsznek, de ennek az előnynek meg kellett semi- 
sülnie a nagytáblás gazdálkodás, a többtermelés, a „több- 
mint-amennyit-a-föld-elbír” logikájának szorításában.

— A tanyai életmódnak óriási előnye, gazdasági előnye 
volt a falusi gazdálkodással szemben, legalábbis a mezőgaz
daságban, elsősorban a növénytermesztésben. Nagyon so
káig ettem a napszámos, a részes kenyeret, s amikor innen a 
faluból mentünk a mezőre, mindig kocsira kellett ülni, zötyög- 
ni a tizedik vagy a tizenkettedik, vagy a falutól legtávolabb eső 
huszonegyedik, azaz a Csonka-dűlőig. Testvérek között is 
megvan ez vagy 10 kilométer! Ott volt a Kisperes és a Nagy
peres határrész. Másfél óra időveszteség, amíg a „munka
helyre” értünk. A Nagyrétben, a tanyán amikor fölkeltünk — 
hajnalok hajnalán volt az ébresztő télen-nyáron, — nyomban 
munkához láthattunk, elláttuk a jószágot, kitakarítottuk az is
tállót, majd a korai reggeli után máris mehettünk szántani, 
aratni, kukoricát törni, már amilyen munka akadt, nem volt ott 
időveszteség! Trágyahordás? Nem úgy volt az, mint a falu
ban, hogy vigyázni kellett, ne szórjuk az utcán a tetejesre ra
kott kocsiról. Megvolt a munkálatok, de a pihenés rendje is. 
Ugaroláskor vagy szántáskor ebédidőben, 11 óra körül kifog
tunk, belovagoltunk a tanyára, elláttuk a lovakat, a többi jó
szágot, ebéd után még egyet szusszanthattunk is, és fél kettő 
körül ott folytattuk a munkát, ahol abbahagytuk. Örömmel és 
reménnyel telve.

— Hol vannak a tanyák, hová tűnt a Nagyrét varázsa? — 
kérdezheti joggal az, aki életének legszebb éveit töltötte a 
mérhetetlen nyugalmú természetben. Mert a fejlődés nem 
mindig csak a jobbat jelenti, hanem gyakran a rombolást is...
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— Sokat siránkoztunk a tanyavilág megsemmisítése fö
lött, de nem segített. Mint ahogy az érvekkel alátámasztott 
meggyőzés kísérlete sem, hogy maradjanak meg a rónaság 
szigetei, mert a társadalom közel sem kap annyit a tagosítás
sal, az akácosok és tanyák helyére erőltetett szántókkal, mint 
amennyit az ott nevelkedett, a tanyákhoz nőtt emberek veszí
tenek elűzetésükkel. Hasztalan volt minden próbálkozás, sőt 
megbélyegezték a józanul gondolkodó természetbarátokat. 
Akik nem is tudtuk valamennyien, hogy „természetbarátok” 
vagyunk, csupán a világ leglogikusabb dolgának tekintettük a 
paraszti életmód, a gazdálkodási mód megbecsülését. Szó
val, megbélyegezték az így gondolkodót, hogy a fejlődés el
len ágál, a maradiságot akarja továbbéltetni... Mert a tanya
világ megtartása mellett szól.

Amikor ma utam Tamásfalvára vezet, — igaz, az utóbbi 
években már nem nagyon mozgolódom — a buszból bámu
lom a tájat, és összeszorul a torkom. Lehet, hogy az évek mú
lásával elérzékenyedik az ember ifjúkora emlékei fölött, talán 
én is így vagyok, amikor a Nagyrét mai arca tűnik föl előttem. 
Bokáig érő porban mentünk annak idején, most meg akár a 
beton, olyan az út, kitaposták a lelkét a hatalmas erőgépek. 
Nincsenek meg a régi dűlőutak, a haladás új utakon lopako
dott be hozzánk, nem csak a Nagyrétbe. A tanya helyén sár
ga, agyagos kupac, éppen olyan, akár a sírhalom, fejfaként 
meg néhány akác árválkodik. Ide temették az én ifjúságomat 
is.

Arra is jól emlékszem, hogy a tanya előtt szőlőskert dísz
lett, a gazda büszkesége. Sípos Ferenc bácsi úgy gondozta, 
úgy szerette, hogy akár a család féltékeny is lehetett volna a 
szőlősre. A tanya előtti kertben pedig ott sorakoztak a méhka
sok, a kaptárak. Lajcsi, a fiuk, aki nem tért vissza a világhábo
rúból, ő gondozta a méheket. És micsoda szakértelemmel! 
Én csak messziről bámultam tevékenységét, a pergetésnél 
sem mertem segédkezni. Egy alkalommal ugyanis, ahogy be
hajtottunk a mezőről, Lajcsi máris a méhes felé vette útját, 
védőkalap nélkül is kaptárt bontott. Magam sem tudom, hogy 
miért merészkedtem közelebb a tisztes távolságnál, elég az 
hozzá, hogy megbolydult a kaptár népe, több méhszúrást 
éreztem egyszerre, hadonászni is kezdtem. No, csak ez hi
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ányzott! Százával zúdultak rám a fölingerelt méhek. A sző
lősön keresztül menekültem a kukoricásba, égett az arcom, a 
karom a méhszúrásoktól. így hát persze, hogy sohasem vá
gyakoztam arra, hogy egy szép napon majd nekem is lesz 
méhesem... Pedig a Lajcsi már majdnem meggyőzött, hogy 
milyen kifizetődő méhekkel foglalkozni, meg ajánlkozott is, 
hogy megismertet a méhészkedés csínjával-bínjával. Igaz, 
ami igaz: a méhek biztosították nemcsak a tanya népének és 
a falusi lakosságnak, de még a piacon vásárló városiaknak is 
a gyógyító nyalánkságot.

Télidőben pedig derékig érő havak voltak, a vadnyulak 
bemerészkedtek a tanyaudvarba, a kutyák nem bántották a 
tapsifüleseket. Lajcsi ilyenkor közéjük durrantott, s kemencé
ben sütöttük meg a vadat. Ehhez hasonló élmények az új 
nemzedéket már nem hatják át. Ezzel is szegényebbek, lélek
ben szegényebbek a mai gyerekek.

— A gyerekkori élmények, valljuk be, a megszépítő 
messzeségből visszapillantva mindig nagyon szépek. De 
közelebbről szemlélve, Patai Sándoréknál milyen családi 
hangulat is uralkodott, mire okították a szülők a gyerekeket? 
Igaz, ők korán belekóstoltak az önállóságba...

— Semmiben sem különböztünk a többi szegény ember 
közösségétől: nagycsalád voltunk, akár a bennünket körül
vevő szomszédok. Nagyanyám volt talán a családfő. Amikor 
kinyílt az idő, mindannyian a mezőn szorgoskodtunk, másho
vá nem is mehettünk. Nem volt akkor divatban az ingázás, 
bár a béresek a hét elején kimentek a faluból a tanyára, a szol
gálólányok a közeli német faluba, be a városba, s ők ritkáb
ban hazavetődtek hétvégeken, de gyakrabban nem.

Az otthon maradt gyerekekre nagyanyám ügyelt. Megvolt 
a munka minden házban, azt el kellett végezni, már amennyi 
a gyerek erejéből tellett. Délelőtt 10 órakor zöldet kellett ad
nom a jószágnak, délben moslékot a disznóknak, délután, il
letve ebéd után megitatni, három órakor begyújtani a rakott 
tűzhelyben, mert anyám kora reggel, a határba indulás előtt 
odakészítette a paszulyt. Ez volt az én nagy, megtisztelő fel
adatom, amit kellő komolysággal végeztem. Persze, nagya
nyám ellenőrizte a munkát, mert a Patai házak közel voltak 
egymáshoz: András bátyámék a sarkon laktak, akkor a mi há
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zunk következett; Péter bátyámék velünk átellenben laktak, a 
Józsi bátyámék a Kisteleken, úgyhogy a mama szinte reg
geltől estig ingázott, hol egyik házban bukkant föl, hol a má
sikban. És mindig tudott valami szépet mondani, ő is a 
gyerekkorát ringatta emlékezetében, a századforduló előtti 
évtizedeket. Most már értem, hogy miért pompázott a szivár
vány minden színében az előtoluló emlékek sokasága.

Szüleim törvénytisztelő emberek voltak, ezt követelték a 
gyerekektől is. Az idősek szava mindig tiszteletet parancsoló 
volt. Hogy őszinte legyek, nekem nem mindig tetszett ez a 
szigor, a kordában tartás, már csak a szomszédok másféle 
példája miatt sem. Mert mellettünk lakott a családjával a To- 
gyerás Pali bácsi, a Jenovay uraság parádés kocsisa, s neki 
volt a Pali, a Jani, a Józsi, a Sanyi fia, meg a Mariska lánya. 
Sanyi nálamnál három évvel volt idősebb és eléggé rakoncát
lan gyereknek ismerte az utca népe. Apja a Jorgován birtokra 
adta kovácsinasnak, de Sanyi csak odáig vitte a mesterség
ben, hogy megtanult álkulcsot kovácsolni. Meg mozsárpus
kát. Nagy legény lett! Én meg mint suttyó legényke, fölnéztem 
rá egy kicsit, hiszen rá is gyújtott, igaz, csak titokban. Azt 
mondja nekem egyszer a Sanyi: hagyjuk itt a falut, csapjunk 
föl betyárnak! És már szervezte is a bandát: ő lesz a vezér, 
Varga Péter a helyettese, én és az öccse, a Pali gyerek pedig 
közlegények leszünk. Nem volt otthon senki, amikor búcsút 
intettünk a falunak, hiszen mindenki a határban serénykedett. 
A temető mögötti téglagödörben ütöttünk tanyát, az aláásás- 
ban rendezkedtünk be. Élelmet is hoztunk magunkkal. Alko- 
nyattájt a vezér meg helyettese elvonult „megbeszélésre”. A 
lebukó nap most különös fényt szórt a tájra: csak úgy szikráz
tak a sírkövek az alkonyaiban... Inamba szállt a bátorság, 
nyomban szakítani akartam a betyársággal — usgyi a falu 
felé! így gondolta a másik közlegény, a Pali is, úgyhogy csak 
a két vezér aludt kint a faluszélen, ahonnan Becskerekre men
tek s valamelyik szérűskertben ütöttek tanyát. Mert ugye, ab
ban az időben nem volt szabad a városba bevinni a gabonát, 
a szalmát. Voltak ott m ihaszna emberek, elkeveredtek 
közöttük. Lopni jártak a kertekbe, a városba, mígnem egy raz
zia véget vetett a betyárságnak, hazazsuppolta őket is a 
rendőrség.
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Akadtak aztán olyan csínytevések, amelyeket most, éret
ten, nem is nevezhetnék ártatlan csínynek. Ősszel például, 
amikor a kukoricát hordták a ráfos szekerek, a kocsikról lop
kodtuk a csöveket, s a sarki boltos cukorkát adott érte. A se
lyemcukor nagyon csábító volt minden szegény gyereknek, s 
azt becsületesen megkeresett pénzen nemigen vehettük 
meg, kellett az másra. A kocsikról viszont nem lehetett annyi 
csöveskukoricát „leemelni’', hogy az éhes gyereksereget jól 
tartsuk cukorkával. A Benke Pista bácsinak, a „csődörös” 
Benkének a Kisteleken volt a boltja meg a katárkája is, telve 
aranyló kukoricacsövekkel. Nos, azt a katárkát „fejtük" meg, 
én fordultam be a boltba egymás után többször is néhány ku
koricacsővel, ám rajta is vesztünk. Otthon nem dicsértek 
meg: tudomásul kellett vennem, hogy a más tulajdonának a 
megdézsmálása következményeket von maga után. Két hétig 
alig tudtam a székre ülni!

*

— A falusi, főként a faluszéli gyerekek nagyon tudtak ját
szani. Sárból gyúrtunk cséplőgépet, egész állatfarmot, dél
utánonként, főként az esőt követően órákon át puffogtak a 
sárágyúk. Abban versengtünk, melyikünk játéka szebb, vagy
is élethűbb. Ez a játék is nevelő mozzanatokat rejtegetett, 
megbirizgálta a képzelőerőt, munkát adott a kéznek, mert 
nem kis dolog ám élethű lovat, cséplőgépet formálni! Cincog- 
tattuk a szárhegedűt, fújtuk teli tüdőből a tökszár-trombitát 
vagy a gyermekláncfű szárából tört sípot. Napjainkban jobbá
ra olyan korszerű játékokkal halmozzák el a gyerekeket, ame
lyek nyugton hagyják a képzelőerőt, a gyerek nem is tudja azt 
formálni, alakítani, esetleg csak elrontani. Azt is megfigyeltem, 
hogy manapság a felnőttek is játszadoznak a gyerekjátékok
kal. így elégíthetik ki azt az űrt, amit gyerekkoruk vájt lelküle
tűkben? Nem tudom. A mai gyereket féltjük: jaj, be ne pisz- 
kítsd a kezedet, mossuk, csutakoljuk még egy-egy séta után 
is. Mi bizony annak idején minden játék után fülig maszatosak 
voltunk, hisz egyedül készítettük játékainkat kóróból, sárból, 
nádból, csutkából. Amikor erről beszélek, sokan megmoso
lyognak, de én akkor is azt mondom: az volt az igazi boldog
ság! Más volt a szülői viszonyulás is, mint amilyennel az új 
nemzedék viszonyul csemetéjéhez.
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— És hogyan alakult ki Patai Sándorban az ifjonti világ
kép, ott a harmincas évek vége felé, a negyvenes évek ele
jén, amikor a háború szele Ittabét is megcsapta? Valamilyen 
életcél lebegett-e az akkor már éves béres legény ke előtt?

— A falu magához kötötte az ifjú embert, érezte: közös
ségbe tartozik. Hárman-négyen összefogództunk, s késő es
te dalikázva mentünk végig a falun, nem is vettük észre, mi
lyen koromsötét telepszik a tájra. A régi jugoszláv időben 
rendőrök is voltak itt, azok ittabéiek voltak, de a csendőrök 
nem. A szerb rendőrőrmester nem értette meg, hogy miért is 
kell nótaszóval végigvonulni a falun, s mihelyt meghallotta a 
nótaszót, már dörgött is a nótázó legényekre: „Šta dereš!” 
Rajta is maradt a „staderes” csúfnév.

Én valami mesterséget szerettem volna tanulni, de az apá- 
mék úgy gondolták, hogy a családnak több haszna lesz 
belőlem, amennyiben béresnek, napszámosnak állok be, 
mert az inasévek három esztendő távollétet jelentettek, ami
kor a gyerek nem hozott, csak vitt a háztól, vagyis a szülőnek 
kellett zsebbe nyúlnia. Nem adódott rá mód. A német idő 
alatt, — mert ugye, ez a vidék német megszállás alatt állt — az 
itteni ifjúságot nem sorozták be, hanem munkaszolgálatra 
osztották, amiért naponta 25 dinárt kaptunk. Azokhoz a 
környékbeli német családokhoz kellett mennünk dolgozni — 
nagygazdák voltak valamennyien —, akiknél a családfő vagy 
a gyerek katona volt. Engem Vojlovicára vittek, és Lizinger 
Franzéknál szolgáltam. Ha most találkoznánk, biztos vagyok 
benne, hogy nyílt tekintettel üdvözölnénk egymást, mert nem 
erőszakoltuk egymásra akkori sérelmeinket, mindenki tette a 
maga dolgát. A német gazda nem tehetett róla, hogy szerb 
vagy magyar, netán román gyereket állítottak szolgálatába, 
mint ahogyan mi sem tehettünk arról, hogy feje tetejére állt a 
világ. Úgy látszik, a nemzeti öntudatot mindig föl lehet hasz
nálni becsületesnek semmiképpen sem nevezhető célok el
éréséhez.

A fölszabadulást már otthon értem meg. Ez a fölszabadu
lás olyan volt, hogy nyomban besoroztak bennünket és Mó
dosra szállítottak valamennyiünket. Persze, nem puskát 
nyomtak a kezünkbe, hanem ásót, lapátot. Merthogy: ha a né
meteknek tudtunk dolgozni, akkor az új rendszernek is tu
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dunk... Lényegében magunk választottuk az újabb munka- 
szolgálatot. Ittabé ifjúsága ugyanis összetartó volt, s amikor a 
munkaszolgálatra idéztek bennünket, egy emberként jelentet
tük ki, hogy a német megszállás alatt sem fogtunk fegyvert, 
mi békés emberek vagyunk, és ezúttal sem választjuk a pus
kát.

Módosról Supljára, a német faluba szállítottak bennünket
— a mai Krajišnikba —, de ott már egyetlen német családot 
sem találtunk. Kitelepítették őket, vagy elmenekültek. A föld 
megmunkálását bízták ránk. Mi béres- meg parasztgyerekek 
értettünk a föld nyelvén, s ha hiszik, ha nem: egy villanásra 
legalább úgy éreztük, hogy a magunkét műveljük! Ennek a 
bánáti parasztságnak, különösen a valamikori nincstelenek
nek és ivadékaiknak, még ma sem lehet csillapítani földéhsé
gét.

Nem sokáig tartott örömünk, 1944 őszén még be sem 
fejeztük a vetést — irány Becskerek! Formális sorozás után 
máris Topolyán találtuk magunkat, ahol gyors kiképzés 
következett és a Petőfi brigád tagjaivá váltunk. Aláírtuk a bri
gádba való belépést, de valójában ez nem történt önkéntes 
alapon. Nem akarom még most sem elhinni, hogy a vajdasá
gi magyarok hiányát érezték volna a harcoknak, s így akarták 
bizonyítani az új, a majdani rendszer iránti lojalitásukat. Nem 
szeretném taglalni sem a brigádban töltött napokat, sem azt, 
hogy milyen fölszereléssel és kiképzéssel vetettek bennünket 
tűzbe. Az viszont tény, hogy a szerémségi front áttörésénél a 
VI. likai hadosztályt töltötték föl velünk, és Pakrac környékén 
kerültünk a frontvonalra. Hóktól Zágrábig meneteltünk, majd 
Slunj és Cazin érintésével a Kis és a Nagy Kapelán át a ten
germellékre jutottunk. Két hónap pihenés következett Krk szi
getén, majd jött a tényleges katonai szolgálat; Gospićon 33 
hónapig ettem a komiszkenyeret! A síksághoz szokott pa
rasztgyerekek szinte megszédültek a magas hegyek láttán.

— A mostani rombolásokról érkező ottani hírek hallatán 
bizonyára fölelevendik emlékezetében a több mint négy évti
zeddel ezelőtt bejárt vidék...

— Közel ötven év építésben, a testvériség-egység szünte
len bizonygatásában (csak ezt nem tudom, miért kellett azt 
lépten-nyomon bizonygatni, hangoztatni?) eltöltött időszak
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után nagyon rosszul érint a rombolás ténye. Ugyanolyan tra
gikusnak is mondható kép tárul lelki szemeim elé, mint ami
lyen látványt már átéltem egyszer. Csak az a fájó, hogy azok 
rombolnak, akik legalább látszólagos nyugalomban, béké
ben éltek; a mi embereink teszik ezt! Annak idején Tovarnikon 
vonultunk keresztül, ott egy ép ház nem volt, élőlény sem ke
rült utunkba. Likában a falvak üszkös romjaival találkoztunk, 
akárcsak ma is. Lelkemet marcangolja ez a romos kép. Hát 
akkor kinek, miért építettünk?

— Három évet töltött a hadseregben, s ott az írott szó volt 
a menedéke, a vigasza.

— Katonakoromban egy verses emlékkönyvet írtam. Egy 
szerény kötetre való vers gyűlt össze a 33 hónap alatt, amit 
végül is Otočacon állítottam össze, vagyis — nagyképűen ta
lán így mondhatnám — szerkesztettem egybe. A látottakat ve
tettem papírra, a megrázó, rettenetes látványt; ma sem tu
dom, hogy honnan szereztem annyi papírt... Közben lélekben 
mindig Ittabén jártam, még ha sok száz kilométer is választott 
el bennünket a szülőfalutól. No, ezen a versesköteten jól le
mérhető vonulási irányunk, azok a pontok, amelyeken több
kevesebb ideig tanyáztunk.

— Sok évtized távlatából büszkén mondhatja, hgy Itta- 
bétől sohasem vált meg. Eltéphetetlen gyökerek ezek. Az iga- 
zi élet, vagy ha úgy tetszik: a megpróbáltatás és bizonyság- 
tétel 1948-tól kezdődött.

— Amikor 1947 októberében leszereltem és gyalogosan 
visszatértem szeretett szülőfalumba, nálunk már működött a 
beszerző- és ellátó szövetkezet, de így volt ez a legtöbb tele
pülésen. A szövetkezet vezetősége úgy döntött, hogy 1948 
elején könyvelési tanfolyamra küld Becskerekre. Ezt köve
tően lettem a szövetkezet könyvelője. 1949-ben megalakult a 
Kossuth Lajos termelő parasztszövetkezet és annak élére ke
rültem, én lettem az elnök!

Magam is elgondolkoztam rajta, hogy én, a napszámos
béres, akinek a zsebében a négy elemi elvégzéséről szóló bi
zonyítvány lapul szerényen, hogyan lehetek egy 1000 láncnyi 
jó termőfölddel rendelkező birtok elnöke? Nem tudtam vá
laszt adni a kérdésre, mert én sohasem voltam olyan ember, 
hogy kilincseltem volna, kínáltam volna magamat, hivatkoz
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tam volna béres múltomra, várva az új társadalom jóváírását! 
A felelősségtől viszont nem riadtam vissza, amikor rámbízták 
a szövetkezeti birtokot, pedig a termelési föltételekről és le
hetőségekről nagyon sokat beszélhetnénk, akárcsak az ak
kori elvárásokról! Most is fülembe csengnek szüleim intő 
szavai: őszinte és igazságos légy, hogy egyenes derékkal jár
hass, és akkor melléd állnak az emberek. Jól tettem, hogy 
megfogadtam a tanácsot, mert a későbbiekben sokszor érez
tem a közösség mérhetetlen erejét. Ez az erő mindig mögöt
tem állt.

— Csúnya idők voltak ezek, mondják azok az emberek, 
akik átélték és túlélték a kort, a társadalmi-politikai, a társa- 
dalmi-gazdasági élet sötét éveit: Tájékoztató Iroda, beszol
gáltatás, a földkisajátítás ideje...

— Mélyvízbe kerültem. Nem akartam a rendszer kiszolgá
lója lenni, nem akartam a kényszer igájába fogni azokat az 
embereket, akikkel alig pár évvel ezelőtt együtt örültünk an
nak is, ha szalonna és vöröshagyma jutott a tarisznyába. Itta- 
bén nem volt kényszerítés, bár ezt nem nekem kellene bi
zonygatnom, mondogatnom. S ez nem csak az első elnökös- 
ködésem, vagy némi túlzással úgy is fogalmazhatnék, hogy 
igazgatóskodásom időszakára vonatkozik, hanem mind
azokra az időszakokra, amikor vezető beosztásban tevékeny
kedhettem. Úgy véltem, hogy a meggyőző szónak mindig 
nagyobb ereje van, mint az erőszakoskodásnak, a fenyítés
nek. Az emberek bizalommal fordultak hozzám, mert én rend
re a panaszos helyébetudtam képzelni magamat. Önmagam- 
mal kellett csatát vívnom, s én ezt meg is nyertem. Ami pedig 
a földkisajátítást illeti, itt nem is lehetett elvenni az emberektől, 
mert ezek legföljebb kisgazdák, lényegében azonban bére
sek, nincstelenek voltak.

— Négy osztályával a szövetkezet élére került, ott is ma
radt. Az ötvenes évek elején, még ha szerény tudással is, de 
azért csak kialakult az első szakgárda, a szövetkezetbe, a bir
tokra érkeztek az első szakemberek. Nem volt kisebbren
dűségi érzése a szakikkal szemben, hogy a négyelemis igaz
gatónak kell őket irányítani?

— Én csak egyet tudtam: nem én vagyok a kisisten. De 
azt is tudtam: nem is akarok az lenni. Tisztában voltam vele,
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hogy nekem mint vezetőnek segítségre van szükségem, 
hogy elérjem: minden dolgozó magáénak érezze a közöst. 
Nem az volt a tervem, hogy az igazgatói karosszékből menjek 
nyugdíjba! Azt hiszem, hogy jól fölmértem: csakis a nagytu
dású szakemberek vihetik előbbre a falu meg a mezőgazda
ság dolgát.

Kezdettől fogva azon fáradoztam hát, hogy minél több 
szakember, elsősorban mezőgazdasági szakember álljon a 
haladás szolgálatába nálunk is. Volt a faluban éppen elég te
hetséges fiatal, valamennyien szegényemberek gyerekei, s 
ha tanulni akartak, ha nem riadtak vissza attól, hogy egy na
pon a közös szekere elé álljanak, meg kellett adni nekik a ta
nulási, majd a bizonyítási lehetőséget. Rövid idő alatt irigy- 
lésreméltó szakgárda vett körül, olyan szakemberek, amilye
nekkel nem sok környékbeli település dicsekedhetett, még az 
Ittabénál nagyobb falvak sem igen.

Arra meg igazán büszke vagyok, hogy a Kossuth szövet
kezet valamennyi ösztöndíjasa megállta a helyét. Ezek a friss 
diplomások nem acsarkodtak rám, megvolt köztünk a köl
csönös bizalom. És a tisztelet is. Ami nagy szó: tanulmányaik 
után valamennyien visszatértek a faluba, a szövetkezetbe. 
Mert a falunak, és ezt ne feledje, nem volt ám mindig becsüle
te! A „deagrarizálódás” igaz, hogy kialakította a kétlakiak réte
gét, de az emberek nem hagyták el a falut egészen a hatva
nas évek derekáig, vagyis a külföldi munkavállalás, a látszó
lag könnyebb pénzkeresés divatjáig. Hisz a föld megélhetést, 
biztonságot nyújtott számukra itthon is. Akkor is, amikor a 
földnek nem volt igazán becsülete. Nagyon fontosnak tartot
tam, hogy a fiatalok is érezzék: szüksége van rájuk a közös
ségnek, meg vannak becsülve.

Példás gazdasági udvart szerveztünk, az ötvenes évek 
derekán megkezdődött a gépesítés, ami újabb szakember- 
gárdát követelt. Az écskai traktorista-iskolába írattuk be a 
későbbi gépkezelőket. Ma is melléfogásnak tartom ennek az 
iskolának a megszüntetését. Inkább tökéletesíteni kellett vol
na, nem pedig befojtani, mert abban az iskolában értékes 
gyakorlati tudást szereztek embereink. Nézze csak meg eze
ket a mai, korszerű, drága gépeket. Legalább középfokú ké
pesítésű szakik kellenének ezekre a méregdrága masinákra,
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közben milyen fölkészültséggel ül például a kombájn nyergé
be a mai dolgozó? Állítom, hogy még az alapismereteket sem 
sajátítja el.

Azt mindig megköveteltem a beosztottjaimtól, hogy min
denki becsületesen végezze el a maga munkáját, amit évente 
néhány határjárás alkalmával közösen értékeltünk. Egy ilyen 
alkalommal észrevettem egy parcellán, hogy a tavaszi árpa 
vetése közel sem dicséretes. Minden vetőgép-alj között 2-3 
sor kihagyás volt. Alijának, a munkavezetőnek szegeztem a 
kérdést: ehhez mit szólsz? Rábólintott: bizony, hiba volt a ve
tésben. Junger Karcsi, a technikus sem mondhatott mást. No, 
de a fogaton együtt zötyögött velünk a „tettes” traktorista is, 
aki kerek perec kijelentette: ő végezte a vetést, felelősnek érzi 
magát érte, mert nem ellenőrizte menet közben a gépet. De 
hát vetéskor nem volt jelen sem a brigadéros, sem a techni
kus, és neki nem jutott eszébe figyelemmel kísérni a vetőgé
pen lévő irányjelzőt, a markírt, amire pedig az écskai gép
kezelő iskolában olyan sokszor fölhívták a figyelmet... Lám, 
szívére vette a hibát. Bejön másnap reggel az irodámba a 
Junger Karcsi és mondja: a traktorista kéri, bízzuk rá a napra
forgó vetését, mert be akarja bizonyítani, hogy nem olyan 
rossz munkás, mint ahogyan az az árpavetésen látszik. Mon
dom Karcsinak: nyugodtan rábízhatja a napraforgó vetését, 
mert becsületes emberről van szó, aki el is hallgathatta volna 
a hibát, amire napjainkban már föl sem figyelnek a szakembe
rek. Az én szakembereimet sohasem kellett szemmel tarta
nom, mert önmaguk miatt sem végeztek félmunkát. A becsü
letük miatt! Amit csak egyszer lehet eljátszani.

— Ittabé évtizedeken át a világ végén lapult meg, s a bir
toknak, a szövetkezetnek, az ott dolgozóknak köszönhetően 
mozdult ki a sötétségből. Ha meg kellett fogni a dolog végét, 
ha valakit meg kellett győzni, Patai Sándor nem másokat buz
dított, hanem maga is nekigyürekezett, s mivel a falu népe 
nem is szokott hozzá a nagy szavakhoz, követte őt.

— 1952-ben a szavazás úgy történt, hogy névre szavaz
tunk. Megkaptam a falu polgárai 80 százalékának a bizalmát, 
Ittabé elnökévé választottak. Úgy gondoltam, hogy csakis 
olyképpen tevékenykedhetek, mint ahogyan a szövetkezet 
életében is tettem a magamét.
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Akkor még nem vezetett a falun keresztül műút, az egyet
len összekötő kapocs a világgal a Bega volt, hajón közleked
tünk Becskerekre! Cselédes hajónak is nevezték, mert ezen a 
fadereglyén utaztak be hajnalok hajnalán a cselédek Becske
rekre, ez szállította a jószágot, meg minden egyéb árut a vá
rosi piacra.

Megválasztásomtól nem sok időnek kellett eltelnie, hogy 
puhatolózzak az emberek között: be kellene kapcsolódnunk 
a világ mozgásaiba, jó lenne kövesutat építenünk, akkor már 
nem csak a hajóra korlátozódna a „kényelmes” közlekedés. 
1958-ban nagyot léptünk: megkezdődött az útépítés. Minden 
ittabéi polgár vállalta, hogy birtokától függően, minden lánc 
föld után fél köbméter követ hord a hajóról a faluba. Mert az 
útépítéshez szükséges követ hajón szállítottuk, a Begán. A fa
luban viszont kocsival hordtuk szét a korszerű út alapanya
gát. Nyomban meg is indult az autóbuszforgalom Becskerek 
és Ittabé között. Kezdetben, azt hiszem, hetente háromszor 
fordult a busz.

A villamosítással meg így rajtoltunk: annak idején Szerbit- 
tabén a Rapp családnak villanytelepe volt, az szolgáltatta az 
áramot. Közben növekedtek az igények, megjelentek a vil
lanymotoros darálók, morzsolók, úgyhogy már 1955-ben be
vezettük a magasfeszültségű hálózatot. Máról holnapra 
megváltozott a falu arculata, fölfedeztük a villamos energia 
minden előnyét. Megkezdődött a parasztgazdaságok gépesí
tése: villamos energiával működő morzsolók, darálók könnyí
tettek a munkán, az ólakban, csibenevelő telepeken megje
lentek az infravörös lámpák, a melegítők. Föllendült az állat
tartás. Ittabé több húst szállított a közösségnek, mint búzát. 
Kukorica egy szem sem került ki a faluból, minden terményt 
bőrben, vagyis jószágon keresztül értékesítettünk. Mindez 
hozzájárult az egyéni jólét kialakulásához.

— Patai Sándor mindig azt állította, hogy az ember társas
lény, nem elégedhet meg pusztán a földtúrással, azzal, hogy 
kemény munka árán csak anyagi javakhoz ju t  Ahogy fogal
mazott: az életet élvezni kell, érezni a fölemelkedés szüksé
gességét, s a művelődésre is adni, sokat kell adni.

— Minden környezet olyan, amilyent magának teremt az 
ember. Úgy gondoltuk, s akartuk is valamennyien, hogy ami
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lyen széppé, emberivé lehet tenni egyáltalán a lakóhelyünket, 
olyanná is tesszük.

Elsősorban az utcákon a fasorokat rendeztük. Az embe
rek meglepődtek, sokan meg is hökkentek, amikor eltüntettük 
a foghíjas akác- vagy eperfasorokat és helyükbe gyümölcsfá
kat telepítettünk. A Főutcán körtefák kerültek a házak elé, a 
Zsebengőben még ma is almafák teremnek az utcán, a Még- 
lakacot szilvafákkal telepítettük be, akárcsak a Bige-utcát, 
amelynek egyik része szikesebb, s úgy gondoltuk, azt a talajt 
a szilvafa jobban bírja. A telepítéskor meghallgattuk az idős 
földműveseket, mármint a gyümölcstermelőket, hallgattunk 
értékes tanácsukra. A falu arculata szemlátomást változott, 
különösen akkor, amikor termőre fordultak a fák s ezzel 
együtt munkánk gyümölcse is beért. Még ma sem ejt szót 
senki azért, mert valaki levesz egy-két gyümölcsöt a háza 
előtti fáról, hisz annak idején nem egy-egy háztartásnak, ha
nem az egész falunak telepítettük a gyümölcsfákat.

Ami pedig a művelődést illeti, nehogy azt gondolja bárki 
is, hogy a falu igénytelen a művelődést illetően. De még 
mennyire, hogy igényes! Nekünk nem volt művelődési ottho
nunk. Összefogott hát a falu — művelődési házat építeni. 
Összefogással bizonyítottuk: ha egyet akarunk, minden mun
ka elvégezhető.

1966-ban helyeztük le az alapkövet, s 1969-ben olyan tet
szetős művelődési házat adtunk át a falunak, hogy párját rit
kítja még ma is a környéken. Erre a célra helyi járulékot vezet
tünk be, mert tudtuk, hogy egyetlen nekifutásra nem építhet
jük föl. Két építési szakaszt tervezetünk: előbb a színházterem 
készült el az előcsarnokkal és öltözőkkel meg fürdővel, majd 
következett a táncterem a konyhával és irodákkal. Az építke
zéshez a begaszentgyörgyi községtől 10 milliót, a Kossuth 
szövetkezettől 7 millió dinárt kaptunk, a többit magunk terem
tettük elő. Minden falunkbeli 5 napot dolgozott az építkezé
sen, mégpedig derekasan! Az idősebbeket mentesítettük a 
közös kötelezettség alól, de mégis eljöttek, mert egy-egy tég
lát ők is a falakba akartak helyezni. S valóban, a számukra is 
találtunk munkát, ha egyebet nem, akkor a szöget szedték ki 
a zsaludeszkából vagy fonták a nád-stukatúrt. Amikor minden 
külső és belső munkával megvoltunk, lefényképeztem az
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épületet és egy kérvény kíséretében elküldtem a Vajdasági 
Kultúrközösség címére. Tudattam az illetékesekkel, hogy 
eszközeink kimerültek az építkezésben, s most illene beren
dezni az épületet. Sem előtte, sem utána ilyen kérvényt aligha 
kapott a Kultúrközösség, melyben csak a berendezést kérik a 
művelődési otthonhoz. Egyből 400 széket kaptunk!

Megvolt a művelődési ház, abba életet is kellett lehelni. A 
kultúrélet alapos megszervezésének fontosságára a falu 
szülötte, Deák Ferenc író hívta föl a figyelmet, támogatott ben
nünket, ő maga is meginvitálta Ittabére íróbarátait, amivel 
mérhetetlen tiszteletet, megbecsülést kapott ez a kis közös
ség. Megszerveztük az Ittabéi téli találkozókat; ez akkoriban 
egyedülálló rendezvénysorozat volt a vajdasági magyarlakta 
falvakban. Több mint másfél évtizeden át a téli hónapokban 
művelődési rendezvények, képkiállítások, szakmai tanácsko
zások, mármint a földműveseket és a falusi embert érdeklő té
makörű tanácskozások váltották egymást. Azért választottuk 
a téli időszakot, mert a falu népének akkor van ideje egy kicsit 
jobban maga felé fordulni. Éveken át minden héten 2-3 ren
dezvényt szerveztünk, és szinte minden neves vajdasági ma
gyar író meg költő megfordult a művelődési házban. Lehet, 
hogy Deák Feri segítsége nélkül az indulásnál szégyenlőseb- 
bek lettünk volna.

— De miért kötődött ilyen tartósan a faluhoz? Nem lett vol
na lehetősége időközben eltávozni, hisz a funkciókkal eltávo
zás is járt...

— Elhagyhattam volna Ittabét, de nem tettem. Az embere
kért vállaltam az ittmaradást, amikor rádöbbentem, hogy ezek 
az emberek többre vágynak őseiknél, többre vágynak a pet
róleumlámpás, földes szobájú házaknál. Az ittabéiek bizalma 
marasztalt itt, általa megtaláltam magam. Éreztem, hogy a fa
luhoz tartozom, annak szerves része vagyok.

S persze arra is gondoltam, hogy ennek a falunak az éle
téből, a múltjából meg kell menteni mindazt, amit még meg le
het menteni, hisz bőven van mentenivalónk. Állítom, hogy 
még ma is. Nem elég az, hogy csak beszélünk róla, mert az a 
régi tárgy, amit lát, amit megérint, mindennél hívebben vezeti 
el a kíváncsiskodót ahhoz az élethez, életformához, ahonnan 
ered, ahonnan maga a tárgy is előkerült.
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Nem sokáig vesztegettem hát az időt, nekiláttam a gyűj
tésnek, úgyhogy mentettem mindazt, amit a fejlődés átka 
megsemmisíthetett volna. Mert volt egy időszak az életünk
ben, amikor erőnek erejével menekültünk volna paraszti mi
voltunktól, mindattól, ami eszünkbe juttathatta eredetünket, 
életformánkat. Vannak írott dokumentumaim, régi közhaszná
lati tárgyaim, amelyek egytől egyig a falu életét, az itt élő em
berek, egykori emberek életét tükrözik.

Dúsgazdag a település szellemi hagyatéka: összegyűj
töttem a babonákat és hiedelmeket, a különböző szokásokat, 
a lakóházak építésében tapasztalható változásokat, aztán ér
tékesnek mondott följegyzéseim vannak a vásárokról, a 
szövetkezeti életről, hogy ne soroljam valamennyit. Érdemes 
megemlítenem, hogy Becskereken csak 4 évvel korábban 
alakult hitelszövetkezet, mint Ittabén, amit az itteni szövetke
zeti alapszabály és a becskereki monográfia is bizonyít. A 
szövetkezeti mozgalom sem volt idegen számomra. Az itt élő 
parasztok nem nevezhetők maradiaknak még akkor sem, ha 
különös mentalitásúak. Békés emberek ezek, de nem csak 
azért, mert az ősök Békés megyéből települtek ide, hanem 
azért is, mert a föld hozta meg számukra a békességet. No, 
ezért maradtam én a szülőfalumban.

— Több kötetre tehető az ön által összegyűjtött szellemi 
érték, a följegyzés, az értékes tárgyakból akár múzeumi gyűj
teményt is össze lehetne állítani, érdemes lenne közszemlére 
tenni valamennyit.

— Kezdhetnénk akár a régi pénzeknél. A Nagyrétben, 
szántás közben fordított ki az eke egy római kori pénzérmét. 
Az újvidéki múzeumban azonosították, ha jól tudom, az első
második századból származik. S van itt egy 1531-től 1580-ig 
terjedő pénzkollekció is. A gyűjteményem értékes darabjai a 
föliratos butellák, a cserépfazekak, lábasok, vékák, a világító- 
eszközök fejlődését érzékeltető lámpagyűjtemény. Akad itt a 
szobában (igaz, néha dorgál is érte a párom) egy 1853-ból 
származó széna-, illetve szalmavágó, díszes, fecskefarkú vá
gó. Igazi kovácsremek. Kardok, favázas lámpák, tányérok 
gazdagítják a sort. A régi korokban nagy becsben tartották az 
edényt, még ha cserépből készült is. Ha eltörött a tányér, de
hogy került a szemétdombra! Jött a drótostót és mesterien
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összekötözte, tovább lehetett használni. Ilyen értékes darab
jaim is vannak.

— Gyűjteményében egy olyan nem mindennapi ritkaság 
is megtalálható, ami akár a rekordok könyvébe is bekerülhet
ne!

— Amikor a villany borotvát vettem — az elsőt a faluban —, 
arra gondoltam, hogy nem dobom el a szakállat, hanem a bo
rotva tisztítása közben összegyűjtöm. Vagy 20 év „szakállter- 
mését” őrzöm most tehát, s nagyon szépen látszik, miként 
őszül a vén betyár...

— Az elmúlt évtizedekben leginkább mégis mi éltette Pa
tai Sándort?

— Az életnek akadnak buktatói, árnyoldala is van neki, de 
én mindig úgy gondolkodtam, hogy bármilyen súlyos hely
zetben is legyek, nem szabad elkeserednem, nem szabad ki
látástalannak ítélnem helyzetemet.

Amíg a szövetkezetben dolgoztam, megannyiszor előfor
dult, hogy amikor a brigadéros, a technikus, a raktáros, a 
gépkezelő valamit nem bírt elintézni, fölkerült hozzám az iro
dába az ügy. Összegyűltek ám a dolgok! De sokszor eszem
be jutott: hát ennyi fogyatékosság lenne?! Igenám, de nyom
ban meg is fordítottam a lapot: mennyi hasznosat, jót tettünk, 
akár a mezőgazdaságban, akár a falu fejlődésében.

Az életre mindig úgy tekintettem, hogy az örökös változá
sokban zajlik, el kell fogadni jó és kevésbé jó oldalaival 
együtt. Például mostanában nagyon súlyos helyzetben va
gyunk, súlyos helyzetben van a társadalom és az egyén 
egyaránt, de ha belegondolok, hogy nehezebb is lehetne a 
sorsunk, nem esek kétségbe. Engem már az sem lepne meg, 
nem érintene váratlanul, ha holnaptól facipőben kellene jár
nunk, mert én már jártam klumpában. Akkor sem esnék két
ségbe, ha holnaptól nem kerülne asztalunkra fehér kenyér, 
csak kukoricakenyér, görhe, mert nekem abból is kijutott. 
Nem lep meg az áramszünet sem már, mert én pitykével, kar- 
biddal is világítottam. A gyaloglásból is kijutott, úgyhogy en
gem nem lep meg az üzemanyagínség sem. (Annak idején 
gyalog mentünk ki a Kaszálóba, a Peresbe!)

A legnagyobb baj talán, hogy a fizikai erő hagyja el az em
bert, amibe nagyon nehezen törődik bele. De én csak azt
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mondom, bár az erő fogytán van, a remény, a bizakodás nem 
apadhat el. A hetvenet meghaladott embernek már nincs 
mitől rettegnie. Mi már csak aggódni tudunk a fiatalokért, csa
ládunkért. A mostani háború az emberi méltóságot tiporja, 
míg mások másként gondolkodnak. Az idős ember számára 
minden fölvirradó nap ajándéknak számít. Azonban mégsem 
hagy békén a gondolat: a civilizált világban miért kell nyomo
rognia a népnek, amikor bőségben, de mindenekfölött békes
ségben is élhetnénk? Valaki felelősséget vállal-e azért, hogy 
fiataljaink űzött vad módjára menekültek el az ősi tűzhely 
mellől? Hányszor hallottam, hogy a falunak fiatal munkaerőre 
van szüksége, közben éppen a vajdasági falvakat hagyták el 
tömegesen azok a legények, családok, és nem csak a ma
gyarok, akik nagyon sokat nyújthattak volna ennek a társada
lomnak. Lehet, hogy többet, mint mi. Ellentétek töltik ki életün
ket. A másik oldalon pedig a pöffeszkedés, a hazug dicsek
vés: mi békében élünk, jólétben... Közben a kisember nyomo
rog. A búzatermő róna embere éhezik. Ez nyugtalanít. Abban 
azonban bízok, hogy nem csak engemet.

(Ittabé, 1993)
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TANYAI MEMENTO

Négy évszázada daco lnak a lé tükre  törő  
fejlődéssel a vajdasági tanyák. Éltetik a paraszti 
gazdálkodás és életmód hagyományát, védik az 
ősi jussot a megváltozott társadalmi-gazdasági- 
politikai körülmények sodrásában. A rónaságon 
helyenként sorokba tömörülnek: a védekező em
berek vetik így egymásnak hátukat, s a vakító fe
hérre meszelt házak bújnak így egymás oltalmába. 
Fehérre meszelt falak, meg sem szikkadt rajtuk a 
meszelő nyoma, s máris a további létjogosultság
gal küszködnek. És nem csak a tanyasorok, ha
nem a szántókra hintett szállások is; közülük nem 
egy megroskadva, vakon tekint a semmibe. A ta
nyaromok: az emberi értelmetlenség sírhalmai, 
egy sajátos életforma erőszakkal elapasztott forrá
sai!

Elrettentő adatokat őrizget a múlt: Észak-Bács- 
kában, Szabadka környékén, az első világháború 
előtt 11 000 szállás, tanya nyújtott otthont első
sorban a szegényembereknek; a szenttamási 
határban még 1953-ban is 693 tanya virult, hogy 
1980-ra 340-re apadjon számuk, s azóta tovább 
rövidüljön a sor; a topolyai járásban 1930-ban még 
közel 2000 tanya díszítette a rónaságot, és csak a 
székhely környékén 350 tanyán éltek népes csalá
dok, míg 1976-ban már csak 230-an.

Brasnyó Gergely szenttamási gazdálkodó nagy 
szerelme a természet. Ö olyan ember, aki megbe
csüli munkáját, s annak megadatott föltételeit.
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— A tanyavilágban cseperedtem föl, láthattam, hogy mit 
jelent szüleimnek, de a környékbeli parasztoknak is a föld, 
amit határtalan gonddal műveltek, hiszen egyedül a szántók 
nyújtották az életet.

Szenttamáson jártam elemi iskolába, majd Szabadkára 
vezetett az utam, mert apámnak az volt az óhaja, hogy „fölső 
iskolát" végezzek, vagy ahogy a parasztok fogalmaztak: ta
nult ember legyek. Mert a parasztot mindig lenézték, s apám 
úgy fogalmazott, hogy ez a szakma, ez az életforma zárja a 
rangsort, hiszen a parasztembernek mindenki előtt fejet kell 
hajtani, még a barázdában is főlehajtva kell járni. Alázattal.

Bele is kóstoltam hát a tanulásba, egy évig jártam a sza
badkai gimnáziumba, de megvallom: elkápráztatott a város, 
úgyhogy mindenhez volt kedvem, mindenre jutott időm, csak 
éppen a tanulásra nem. így aztán a szüleim szégyenére visz- 
szakerültem Szenttamásra.

S akkor állni kellett a gúnyos pillantásokat és megjegyzé
seket, hogy nagyon gyorsan kitanult ez a Brasnyó gyerek! Én 
nem sokat hederítettem minderre, de apámat nem hagyta bé
kén a kudarc, azt szerette volna elérni mindenáron, hogy el
szakadjak a földtől. Hisz a negyvenes évek végén, az ötvenes 
meg hatvanas években „büdös” volt a föld még annak is, aki 
beleszakadt ősei gazdaságába. A sok kényszerűség tette az
zá, s talán a parasztszülők ezért igyekeztek eltanácsolni gye
rekeiket a gazdálkodástól. így én is kénytelen-kelletlen szak
mát választottam, az órásmesterséget. Szabályos mester- 
vizsgát tettem, s bár kisiparosként nem tevékenykedtem so
ha, hosszú évekig bedolgoztam Pecze úrnak, akinél a szak
mát kitanultam.

— Brasnyóéknak pedig szép gazdaságuk volt, érdemes 
lett volna valamelyik gyerekre hagyni a birtokot, ám mégis ar
ra buzdították őket, hogy csak minél messzebb a földtől...

— A csikériai, vagyis a radičevići tanyavilágban éltünk, 26 
hold földünkkel a közepes parasztok közé soroltak bennün
ket. 1953-ban, a földmaximum újabb csökkentésével, 9 hold 
termőföldtől meg kellett válnunk, de még a 17 holdból is na
gyon szépen meg lehetett élni. Azért lehetett megélni, mert 
szerényebbek voltunk, türelemmel dolgoztunk, nem feszítet
tek bennünket különösebb igények. A pénzt nem raktuk élére,
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mert nem sok volt belőle, de annyi azért mindig akadt, hogy 
ne kelljen kölcsönért a szomszédba szaladni.

Apám életében azonban voltak megrázkódtatások, több 
rendszerben is tapasztalhatta, hogy a hatalom sohasem ké
nyezteti a parasztot, a szocializmus kezdő lépéseinél pedig 
egyértelműen osztályellenséggé vált a gazda, mert valljuk be: 
a parasztnak azért mindig több volt, mint a gyári munkásnak. 
Csak éppen azt felejtették el megkérdezni tőle, hogy kitől 
örökölte, netán milyen keservesen kaparta össze vagyonká
ját. A van pedig nagyon szúrja ám a szemet! Erősnek kellett 
lenni, hogy az ember ne roppanjon össze a földkisajátítás, a 
kényszerbeszolgáltatás, az árak tervszerű szabályozásának 
terhe alatt. Mindez pedig azért történt, mert a parasztnak volt, 
tehát lehetett is elvenni tőle. (Az árak mostani szabályozása is 
nagyon jó módszernek bizonyult, mert a hatalom most is ko
nyákig nyúl a mezőgazdaság tarisznyájába, abba a tarisznyá
ba, amelyik már egyre rongyosabb.) Szóval, apám nem látott 
jövőt a mezőgazdaságban, azért is biztatott olyan kitartóan: 
ügyvéd legyél fiam, vagy orvos, mert azok előtt mindenki fejet 
hajt... Sem az apai tanácsot, sem a mögötte álló tapasztalatot 
nem szívleltem meg.

— Szíve szerint mégis milyen hivatás vonzotta?
— Ezt keveset emlegetem, de a földművesszakma, a pa

raszti életforma vonzott engem igazából. Volt azonban egy 
bajlépésem ezen az úton, amit nagyon sokáig nem tudtam jó
vátenni: amikor hátat fordítottam a gimnáziumnak, nem ipa
rosszakmát kellett volna választanom, hanem be kellett volna 
iratkoznom a mezőgazdasági középiskolába, amit ugyanúgy 
elvégeztem volna, mint az inasiskolát. Ha legalább mezőgaz
dasági technikumban szereztem volna alapot későbbi mun
kámhoz, biztosan másként láttam volna a mezőgazdaságot, 
s lehet, hogy apám is átvette volna nézeteimet. Mindenesetre 
másként gazdálkodtam volna a későbbiek során. Az sincs ki
zárva azonban, hogy valamelyik szövetkezetben rekedtem 
volna meg, már csak apám kedvéért is, aki nagyon becsülte 
az „éves munkát”, az államit. De nem vagyok benne biztos, 
hogy csakugyan valamelyik birtokhoz kötődtem volna, mert 
mindig szerettem a magam fejével gondolkozni, szerettem az 
önállóságot.
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— Nagyon tiszteli az agrártudományt, fontosnak tartja, hogy 
a parasztember is tudással, ismeretekkel vértezze föl magát 
így nem csak a korszerű termelés útján járhat, hanem könnyeb
ben kikerülheti a gazdaságpolitikai hullámzásokat is...

— Nagyobb tudással távolabbra lát az ember, ennek az 
alapja pedig az iskola. A tapasztalatszerzés nagyon hossza
dalmas és drága tandíjat követel. Ha apáról fiúra száll a szak
ma, mármint a földművelés, a fiatal parasztban mindig ott kell 
bizseregnie egy szemernyi kísérletező kedvnek, újítási mersz- 
nek, hogy ne csak azt tegye és úgy dolgozzon, mint az ősök, 
hanem tekintsen előre, lépjen még akkor is, ha ez nem mindig 
kamatozik garantáltan. Ha viszont valakinek kinyílt a szeme a 
szakiskolában, az eleve tudja, legalábbis szakmai vonatko
zásban, hogy miért és hová lépjen, akárcsak a jó sakkozó. Az 
más lapra tartozik, hogy a gazdaságpolitikai kuszaság meg
zavarhatja elképzeléseit. Erről magam is számtalanszor meg
győződtem.

Nem dicsekvésként mondom, de én világéletemben vá
sároltam a szakkönyveket, megvásároltam minden elérhető 
mezőgazdasági szaklapot, tanultam belőlük, vagy legalább fi
gyelemmel kísérhettem a világban történő változásokat, ah
hoz viszonyítottam saját gazdaságunkat, gazdasági eredmé
nyeimet. Mivel nem ismerem a belenyugvás fogalmát, öt év
vel ezelőtt — igaz, csak esti tagozaton — végül is oklevelet 
szereztem a kétéves mezőgazdasági szakközépiskolában. 
Harminc évvel ezelőtt kellett volna ezt megtennem, akkor 
többre vihettem volna.

Nem hiába vannak az egyetemek. Hogy ki miként viszo
nyul a mezőgazdasághoz, a parasztgazdasághoz, mit jelent 
egy-egy államnak az élelmiszertermelés, az abból is látszik, 
hogy amíg nálunk még mindig él a fölfogás, miszerint ha a 
gyerek nem tanul, paraszt marad a szegényke, addig Hollan
diában, Dániában kiváltságot jelent élelmiszertermelőnek len
ni! Egyetemi, de legalább középiskolai végzettség szüksé
geltetik ehhez a hivatáshoz. Nálunk gyakran halljuk a csípős 
megjegyzéseket, amennyiben középiskolát vagy egyetemet 
végzett ember kerül vissza a barázdába, netán otthagyja a va
lamikor az egekig magasztalt állami munkát: Hát azért tanult, 
hogy most a földet túrja?! Az csak jó, hogy napjainkban egyre 
halkabbak az ilyen megjegyzések.
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S azt is megfigyeltem, hogy azok a gazdák, — nem szá
mít, hogy az ősök földművesek voltak-e vagy sem —, akik 
bármilyen szakiskolával vagy mesterséggel való próbálkozás 
után szegődtek a földhöz, egészen másként gazdálkodnak, 
mint akik továbbra is azt vallják: Ha jó volt apámnak, nekem is 
jó... Az előbbiek többet olvastak, szaklapokat forgattak, lehet, 
hogy világot is láttak, nem csoda, hogy jobban fejlődtek ké
pességeikben, mint a négy elemit végzett paraszt, bár nem 
akarom lebecsülni azok erőfeszítéseit sem. Az írott szóért 
nem szabad sajnálni a pénzt. Azt talán nem kell bizonygat
nom, hogy sokoldalúbb az a földműves, aki valamely szakma 
birtokában tér a fö ldhöz — például ha géplakatos vagy 
mezőgépész foglalkozik a földdel. Hisz az ilyen mester a gé
pek leikébe lát, egyedül is elvégezheti a javításokat, amiért a 
gazdának rengeteg pénzt kell kidobnia.

Az idősebb fiam is villanyszerelő szakmát tanult, le is vizs
gázott, de számára sem jutott munkahely. Egy este aztán e- 
lém állt: Apa, én paraszt leszek, együtt műveljük a földet. 
Rábólintottam: Rendben van, de beiratkozol a topolyai mező- 
gazdasági iskolába, két év alatt oklevelet szerzel, addig egy 
kicsit földuzzasztjuk a birtokot és együtt gazdálkodunk. Saj
nos, nem lett belőle semmi, mert időközben megcsapott ben
nünket a háború szele, s a fiam nem akart puskát fogni.

— Forgassuk hát vissza az idő kerekét a radičevići tanya
világban eltöltött évekhez, az annyiszor elsiratott és visszasírt 
tanyasi életmódhoz.

— Nyugodtan, biztonságban éltek akkoriban a tanyai em
berek. A környékünkön lévő tanyák udvarában minden 
földművelő eszköz megvolt: eke, borona, fogas, mángorló, 
vetőgép. Másra nem is volt akkor szükség, hiszen kézzel tör
tük a kukoricát, s az aratás sem történt másként.

A szenttamási határban 1953-ban 693 tanya állt, 1980-ban 
már csak 340! Az ötvenes évek legelején még nagyon nagy 
szó volt elmenni a kikövezett topolyai útra, s onnan a csárdá
ba. Becsétől 10 kilométerre lehetett, onnan jobbra vezetett a 
péterrévei, balra pedig a szenttamási nagyút. Az útkeresz
teződésen volt a Karácsonyi Béla meg a Kiss Vince csárdája. 
A Karácsonyi kocsmájában cukrot, mazsolát, gyufát, élesztőt 
vásároltunk. Itt volt az iskola is, ahová főleg a béresek, a vala
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mikori részesek gyerekei jártak. (Én viszont már Szenttamá
son jártam elemibe.)

Mint minden falusi gazdának, a szállási embernek is lovai 
jelentették a büszkeséget. Nagyon jó lovaink voltak, kellettek 
is a föld megmunkálásához. 1955-ben vettük meg az első 
traktort, amivel kezdetben csak szántottunk. Eseménynek 
számított, amikor a dűlőúton végigpöfögött a traktor. Akkor 
még a jó gazdák is mondogatták: az én földemet nem műveli 
traktor, mert az még a lelkét is kinyomja a szántóknak! Kíván
csian figyelték, hogy mire jutnak a Brasnyó gyerekek a gépe
sítéssel. Apám már nem volt közöttünk, hogy legalább 
tiltakozzon a hagyományos földmunkák elhagyása miatt; so
kan úgy gondolták, hogy pillanatok alatt elkopik a vagyonunk, 
mert ahhoz, hogy megvegyük a traktort, el kellett adnunk né
hány tehenet, lovat. A biztost a bizonytalanért! A környéken 
mégis a mi tanyaudvarunkba gurult be az első Zadrugar.

Bizalmatlan ember a paraszt, lehet, hogy egy kicsit én is 
az vagyok. Előbb meg akar bizonyosodni, hogy a szomszéd
nak mit hoz az újítás, az újdonság. Kezdtek szaporodni a ta
nyavilágban is a traktorok, de én úgy érzem, — és ezt ne 
vegye senki rossznéven — , hogy akkor mi már jóval a kör
nyékbeli termelők előtt jártunk.

Lóállományunkat azért nem számoltuk föl teljesen, hiszen 
szántás után el kellett simítani a földet, hengerelni, a tavaszi 
kultúrákat ekézni, ezeknek a munkáknak az elvégzéséhez kel
lettek továbbra is a lovak. Kezdetben csak a szántástól men
tesítette a traktor az igásokat. Addig, amíg lovakkal végeztük 
az alapművelést, vagyis velük szántottunk, a 10-15 cm mély 
szántáshoz kettős Zweigler ekét vontatott két ló, az egyes 
ekét ugaroláskor egy is elbírta; a 20-25 cm mélyszántáshoz, 
ami Antell vagy Comet ekével történt, 3-4 ló kellett. A tanyasi 
gazdák kisegítették egymást még lovakkal is, nem mutatták 
ki: nem adják szívesen kölcsön az igásokat...

Talán nem is volt környékünkön olyan szállás, melynek 
udvarában nem állt egy-egy eperfarönkből készített mángor
ló. Harminc évig elfelejtettük használni, de ezek az aszályos 
évek ismét fölfedeztették velünk igazi értékét. íratlan törvény 
volt, hogy minden szántást hengerezésnek kell követnie. Ve
tés után kötelező volt a boronálás. Gyönyörűen el lehetett
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munkálni a földet. Bár a traktorral történő művelés tökéletes
nek is mondható, lovakkal dolgozni — az egészen más volt.

A tanyánk? Én csak úgy emlékszem rá, hogy nekem a 
legszebb volt, két udvarral, szőlőskerttel, ahonnan évente 6- 
800 liter bort szűrtünk, meg gyümölcsössel, ami cseresznye
éréstől birsszedésig ellátta a családot. A gyömölcsfák épp 
akkor fordultak teljes termőre, amikor a becsei kombinát el
vette tőlünk a szántókat, a tanyát, megsemmisítette az ősi 
jussot. Mérhetetlen gazdag baromfiudvarral dicsekedhe
tett minden tanyai ember, így mi is: nem is tudom, hogy a 
gyöngytyúktól a bronzpulykáig hány szárnyas kapirgált a ta
nyaudvaron, s szedegette a kártékony rovarokat a szállást 
övező földeken. Ezek a szárnyasok takarmányt nem is kap
tak, esetleg némi szemeskukoricát. Az istállók telve voltak 
fejőstehenekkel, borjakkal, az ólak sertésekkel. Jól esik most 
kimondani mindezt, de fájó is egyben, mert a haladás meg
semmisítette a rónaságnak az oázisait. A rombolás következ
ményeit bőrünkön érezzük, persze nem csak mi, parasztok, 
hanem a fogyasztótársadalom is.

— A parasztembernek a föld a munkahelye, az pedig ott 
volt a tanyától karnyújtásra...

— Dehogy kellett akkoriban órákat kocsikázni, hogy a ba
rázdába vagy a kukoricasorba álljunk! Amikor valamelyik ta
nyasi gazda megkezdte például a szántást, láttuk a munka 
kezdetét, fél órán belül négyen-öten összeverődtünk és meg
néztük, milyen munkát is lehet végezni, nem nedves-e még, 
netán száraz és szaggat az eke — és már be is népesült a ha
tár! Becsülték egymást az emberek, bár bizalmatlanok voltak 
kissé, de sem a tudására, sem a munkájára nem volt félté
keny egyik gazda sem.

A mi tanyánk környékén négy falu határa érintette egy
mást: a becsei, a földvári, a szenttamási, a Beljanski-baránál 
pedig a túrijai határ. Amikor bementünk a faluba, vittük a híre
ket, mert minden tanyasinak voltak rokonai, ismerősei a falu
ban; ha jöttünk kifelé, az utunkba eső szállásokról integettek, 
futottak elénk: mi újság Szenttamáson, Becsén, milyen a piaci 
fölhozatal, hogyan alakulnak a gabonaárak, kelendő-e már a 
jószág? A szerb gazdákhoz még szvecsárra is hivatalosak 
voltunk! Más a tanyai szomszéd, mint a falusi, a városi. A ta
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nyavilágban mindig kifejezettebb volt az egymásrautaltság, s 
így az egymás iránti türelmesség is, mint a faluban. Ott, ab
ban a mérhetetlen szabadságban fél dűlőről is megismertük 
egymást, nem szűrtük meg fogunk között a „jó napot"-ot, 
mint most, amikor még biccenteni is elfelejtünk lassan.

— Volt-e a gazdák között versengés, olyan nemes versen
gésre gondolok, hogy kinek van szebb lova, állatállománya, 
kinek tetszetősebb a vetése, jobb a termése?

— De még mennyire, hogy megvolt az ilyen versengés! 
Egymástól is tanultunk, vagy ellestük egymás vetésváltását, 
vagy utánajártunk, hol szerezte be a gazda a gyönyörű lapály- 
sertést, ha a tulajdonosból esetleg nem lehetett „kihúzni” egy
két pálinkával... Ha egy gazda félszegen várt a merészebb, 
újító kedvű szomszéd eredményére, az már eleve egyéves le
maradást jelentett a számára. Mert voltak kísérletező kedvű 
gazdák is. El tudja képzelni, hogy majd fél évszázaddal 
ezelőtt itt, a radičevići tanyavilágban kísérleteztek is a parasz
tok? A becsei földön gazdálkodó Balzam János bácsi, meg a 
fia, a Géza például a kukoricát egyméteres sor- és tőtávolság
ra ültette, kettesével hagyta meg a növényt, és az úgynevezett 
keresztművelést vezette be. Akkoriban két-három ekézés 
mellett egy kapálással is tisztán lehetett tartani a parcellát, 
nem úgy, mint napjainkban, amikor már a gyomirtók sem 
igen segítenek. Abban az időben 90-100 kilogramm búzával 
vetettek be egy holdat. Nem fémzárolt vetőmagot használ
tunk, hanem az előző év terméséből hagytuk meg a legszeb
bet.

— A régi gazdák szerény terméshozamokról beszélnek, 
de akkor beérték kevesebbel is...

— Be kellett érni a szerény hozamokkal. Lánconként 18 
mázsa búzát termeltünk, ami akkor nagyon jó hozamnak szá
mított. Ez lemért termés volt, mert cséplésnél a hideg vas, a 
mázsa nem hazudott!

A cséplés az külön öröm, igazi ünnep volt. Amikor már a 
tőlünk harmadik, negyedik tanyán felmorgott a cséplőgép, 
napjában akár többször is elmentünk megnézni: hogy fizet a 
búza, milyen ütemben halad a munka. A cséplési időszak 
különben is holtidény volt a parasztember számára, külö
nösen akkor, ha már föl is ugarolt. Micsoda öröm volt meg
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vendégelni a 20-22 tagú cséplőbandát! A molnárok, de a pé
kek is még mindig emlegetik azokat a kitűnő minőségű búzá
kat! Az aratásnak is megvolt a maga menete. A régi jó öregek 
úgy mondták, ha már testszínű a mag, vágni kell, mert ilyen
kor még nem pereg a szem, s a keresztben érik végleg be, ott 
kapja meg a kalász azt az utánozhatatlan arany-színt. Hordás 
közben azért mindig kellett egy kicsit vigyázni, ne szóródjon a 
szem.

Ha a magam nevében szólok, akkor csak azt mondha
tom: többé nem öröm az aratás. Félek tőle. Az utóbbi évek
ben többször is becsapott a búzahozam. Mit sem ér a nagy
hozamú fajta. Akkor örültem a termésnek, amikor megadtam, 
megadhattam a termőföldnek mindazt, ami alapul szolgált a 
jó terméshez: a szervestrágya mellett holdanként az 5-600 ki
logramm műtrágyát, a 150 kilogramm fejtrágyát, a jó minősé
gű vetőmagot. Ha most holdanként akár 35 mázsa termést 
takarítunk is be, akkor sincs annyi haszon a búzán, mint ami
kor 15-18 mázsát csépeltünk. Nem örülök hát a búzának. Ho
gyan is örüljek, amikor az időjárás is vámot vesz a termésből, 
a kifizetés elhúzódásával, a méltánytalanul alacsony árral vi
szont az állam károsítja a gazdát. Összeszorul a szívem, ami
kor látom, mennyire becsületét veszítette a búza, a kenyér. 
Úgy viselkedünk, mintha soha életünkben nem ettünk volna 
kukoricakenyeret vagy görhét. Mert az az ember, aki ilyen é- 
telen nőtt föl, nem viszonyulhat ilyen mostohán a búzához...

Én egyébként kézzel már nem sokat arattam annak ide
jén, csak annyit, hogy elmondhatom: a hajnali harmaton 
történő kötélcsavarástól a kaszálásig minden műveletét vé
gigizzadtam az aratásnak. Az egyik becsei sógorunknak már 
az ötvenes években lóvontatású Mc Cormick motollás arató
gépe volt, s ezzel a kezdetleges gépesítéssel lassan a tanyá
inkon is megsemmisült az aratás régi varázsa.

— Manapság d icsé rjük a parasztok m unkáját meg
könnyítő gépesítést és a vegyszerezést, amit olyan sokáig el
lenőrizetlenül végeztek a növénytermesztők. Brasnyó Gergely 
dehogyis szól a korszerűnek nevezett termelés ellen, de a 
vegyszerezéssel azért nincs kibékülve.

— Nem akarom részletezni azt az elkoptatott szólamot, 
miszerint a növényvédőszerek mértéktelen használatával va
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lójában a saját egészségünkre törünk. Noha a gazdasági erő 
zsugorodásával újabban alaposan megcsappant a szántókra 
kijuttatott vegyszermennyiség, ma is sokszor ismétlem — 
még ha nincs is foganatja —, hogy a vegyszerezéssel a ter
mészet ellen követünk el merényletet. A biológusok jól tudják, 
de tudják azt a valamirevaló parasztok is, hogy miért nincs a 
leveleken katicabogár, a határjáró ember miért nem hallja a 
pacsirta, a fürj csodálatos hangját. Nem tartozom a bioter
melők táborába, de én a vegyszereket megjelenésük pillana
tától elleneztem a termelésben. A valamikor agyonra dicsért 
DDT nekem mindig is büdös volt, nem volt hozzá bizalmam. 
Kiderült: igazam volt, hogy nem alkalmaztam. Amikor évtize
dekkel ezelőtt a gyomirtószerek meghódították a világot, úgy
mond divatban volt a Radazin, ajánlták is alkalmazását a 
szakemberek: a permetezés olcsóbb, mint a kapálás, dehogy 
jelenik meg utána gyomnövény... Azt meg egyenesen fel
előtlenségnek tartom, hogy bárki vegyszerhez juthat, még a 
gyereket is elküldhetik valamelyik mezőgazdasági szaküzlet
be, s már viszi is a legveszélyesebb rovarölőszert! A növény- 
védelem, a permetezés szakértelmet követel. Én több mint 10 
éve egyetlen csepp vegyszert sem tűrök meg a földjeimen. 
Egy-egy növényvédőszer csak bizonyos gyomot semmisít 
meg, a rovarölőszerek pedig minden hasznos bogarat kiirta
nak. Lehet, hogy maradinak tartanak, de a kapa minden gyo
mot megsemmisít, s érintetlenül hagyja a rovarvilágot.

— Önnek megadatott a lehetőség, hogy fiatalkorában ta
nuljon, de nem használta ki idejében a lehetőséget Ezután 
egy tekintélyt parancsoló hivatás oklevelét szerezte meg — 
az órásmesterségét — ám mégis a földművelés mellett 
döntött.

— Mint mondtam, az órásmesterséget voltaképpen apám 
kedvéért tanultam ki, de közben azért meg is szerettem. Attól 
függetlenül, hogy a mestervizsgát is letettem, én a mezőgaz
dasági munkákból sohasem maradhattam ki. Amikor szorított 
a munka — irány a tanya! Különben Pecze úr, a mesterem 
maga is természetesnek vette, hogy amikor elérkezik a vetés, 
az aratás, a kukoricatörés ideje — nekem a határban a he
lyem... Abban az időben szépen meg lehetett élni az órás
mesterségből, de amikor megnősültem, kevés pénzt láttam 
benne. Nem volt könnyű naphosszat monoklival, vagyis na
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gyítóval a szememen a javításra hozott órák fölött görnyedni, 
miközben azon járt az eszem: milyen szépen sorol már a ku
korica, lassan kalászba szökken a búza... Feléből javítottam 
otthon az órákat, vagyis „feketén”, tehát nem kellett adót sem 
fizetnem, s noha naponta nyolc óránál is többet dolgoztam, 
anyagilag mégsem haladtunk előre.

Amikor feleségemmel összekerültünk, mindenből igye
keztünk pénzt csinálni, így sertéshizlalással is próbálkoztunk, 
de oda jutottunk, hogy minden keresetet a sertéstápba öl
tünk. Szóval, nem volt látszata a munkámnak. A földet sem 
volt könnyű rendben tartani. Szerencsére, nagyon gyorsan 
ráébredtem, hogy egy fenékkel nem lehet két lovat nyergelni
— a földművelés az én igazi hivatásom, amit elkötelezettség
nek tartok, s ami megteremti majd családom jólétét.

Panaszra nem is volt okom, a hetvenes évekig kint éltünk 
a tanyán, nem féltünk a munkától. Noha az ötvenes évek vé
gétől errefelé már nemigen molesztálták a parasztot — bár 
különösebb segítséget se kapott — engem azért kísértett a 
beszolgáltatás emléke. Igaz, az édesapámat nem bántalmaz
ták annak idején — beteges ember volt szegény —, de a ha
tóságiak alaposan kitakarították a portánkat! Apám egyre 
csak azt hajtogatta, amikor győzögettük, hogy ássunk el egy
két zsák búzát, néhány köcsög lekvárt, dugjuk el a szalonnát: 
a hatalommal nem szabad ujjat húzni! S mindenünket átadott, 
egyetlen borjú maradt a portán. A beszolgáltatás nem váloga
tott, a rekvirálók még kevésbé — egyik túl akarta licitálni a má
sikat, mert éhes volt a városi nép. (Magam is csodálkozom 
rajta, hogy később milyen gyorsan föllendült a jószágállomá
nyunk; talán két évnek kellett csak elmúlnia az után, hogy ki
takarítottak alólunk.) Emlékszem, rengeteg krumplink termett, 
szerettük volna elpiacozni, prizmában tároltuk a terményt, 
amikor megjelentek a tanyán a bőrkabátosok — beszállítani! 
Öt kocsi szállította a krumplit a földvári vasútállomásra. A 
szomszédok segítettek rakodni a kulukmunkában. Még a sa
ját szekerünket is befogtuk. Édesanyám kakaspaprikást 
főzött, s azok fogyasztották el jó étvággyal, akik kifosztottak 
bennünket. A termény egy részéért bonokat kaptunk, ami 
följogosított ruhanemű, só, cukor vásárlására, ha éppen volt a 
boltban. Apám szavai ma is a fülembe csengenek: a hatalom
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mai nem szabad ujjat húzni. Nem a vagyonért, hanem miat
tunk, a megtorlás miatt aggódott a jó öreg.

Amikor a sikertelen szövetkezetesítés után, ’53-ban 9 hold 
földünk elúszott, újabb pofon volt ez a család számára. Nem 
volt mindegy, hiszen a nagyapám, aki nincstelen szegényem
ber volt, meg az apám minden barázdáért megizzadt becsü
lettel. Azért lehetett élni a 17 hold földből is, ami a tanya körül 
maradt. Még a 3-4 holdas egylovas gazdák is megéltek, tehát 
a föld mégiscsak biztonságot jelentett. Pedig nekünk is csak 
egy ló maradt, a többit elvitték. Az igába egy tehenet, — nem 
ökröt, hanem tehenet —, egy szamarat és egy lovat fogtunk 
felváltva. El tudja képzelni, hogy ezzel az erővel milyen mun
kát lehetett végezni? A negyvenes években még négy ökörrel 
szántottunk, ezeket váltották föl a lovak, de a beszolgáltatás 
után csak egy sánta lóra maradtunk. Akkor is, akárcsak nap
jainkban, a kényszer szorított bennünket a „redukált” talaj
művelésre. Nem volt nekem sem mindegy, hogy a parasztot 
mindig gyanús elemnek tartották, az állam első számú ellen
ségének. Még az a paraszt is gyanús volt a beszolgáltatások 
idején, akinek sikerült viszonylag jó erőnlétben tartania lovát, 
mert nyomban azzal gyanúsították, hogy biztosan nem szol
gáltatta be maradéktalanul a gabonát, a kukoricát, hanem a 
lóval eteti föl, közben meg a város éhezik... De sokszor hallot
tam ezt az üres szólamot a háború után meg az ötvenes évek
ben!

A szocializmus hajnalán a kényszermunkából is kijutott a 
parasztnak, mert miután a saját birtokán rendet tett, a legyön
gült lovakkal az elvett földeket kellett beművelni a „közös
ben”... Apámnak meg a szomszéd Nikola bácsinak is kijelöl
ték a parcellát. Ők beleálltak, és ahogy akkor mondták: föl
szántották — földig! Nem volt az mélyebb háromujjnyi szán
tásnál. Hát sovány lovakkal, kettes ekével és ráadásul ingyen, 
kényszerből milyen mélyen lehet szántani? A parcellát kukori
cával ültették be, és láss csodát: a környéken a legjobb ter
mést takarították be erről a földről! Véletlen kísérlet volt ez, 
ami azóta igazolást nyert: ha tavasszal szántasz, az minél se
kélyebb legyen. A föld így megőrzi a nedvességet, különösen 
ha szántás után nyomban lehengereljük.

104



— Az igazi termelő azonban annak örül mindenekelőtt; ha 
a tavaszt fölkészülten várja, s a barázdák megszívják magukat 
téli nedvességgel.

— Az utóbbi években szinte kényszermunkának számít a 
tavaszi szántás, bár parasztismerőseim közül régebben so
kan kizárólag a tavaszi talajművelést becsülték, mert a ta
pasztalat is mellette szólt. Közben a szakemberek a téli mély
szántásra esküsznek. Én az idős gazdákat is nagyon becsül
tem a tudásuk, a tapasztalatuk miatt, de azért inkább a mező- 
gazdasági mérnökökre hallgattam, forgattam a szakirodai
mat, és mégiscsak a tudományt helyezem előtérbe ma is. 
Közben olyan véleményeket is hallottam, hogy a mikrokörze- 
tektől függ: a tavaszi vagy pedig a téli szántás-e az előnyö
sebb. Például Csikéria környékén Kisjárásnak nevezték azt a 
határrészt, melyről úgy tudták, hogy csak a tavaszi szántást 
„szereti”, mégpedig a sekélyei. A szomszédom már húsz év
vel ezelőtt is arra figyelmeztetett: fiam, csak ne szánts mélyen! 
Most meg azt látom, hogy az ősi tapasztalatnak is egyre in
kább fejet kell hajtania a tudomány előtt. A saját parcelláimon 
tapasztaltam, hogy a tavaszi szántásba vetett kukorica fél ter
mést adott az őszi szántásba vetetthez viszonyítva. Pedig a 
teljes termés is kevés a mostani aszályos években, nemhogy 
a csökkentett hozam! Ha ehhez az alacsony árat is párosítjuk, 
hol van a számítás?

Néhány évvel ezelőtt sokkal kedvezőbb föltételek mellett 
gazdálkodtunk, hiszen a kukorica tonnájáért 300 márkát is 
kaptunk, most meg talán 60-70 márka az ára, közben a ráfor
dítás megnövekedett. Nincs számítás a termelésben. Megél
ni? Egyedül a többtermelés segít, még ha csupán saját 
szükségletre termel is a gazda; majd lesz valami a ter
ményfölösleggel, ha más nem, hát föleteti a jószággal, elki- 
lózza. A kukoricát különben nem hiába nevezik vajdasági 
szénnek, mert szép számban akadunk, akik annak melegénél 
vészeljük át a telet, mivel egyéb tüzelőhöz nem jutunk hozzá. 
Pontosabban: nem tudjuk megfizetni. A kukorica meg, úgy 
számolunk: megtermett. Különben fizettem én már kukoricá
val is: 50 kilogramm kukoricát fizettem a napszámért, a kapá
lásért. És nem a látómtól vakulásig tartó, hanem a nyolcórás 
munkáért! (1993 tavaszán Szenttamáson a napszám 50 kilog
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ramm kukorica volt, vagy annak ellenértéke. A nyár folyamán 
1,5-2 márka ütötte a napszámos markát, akkor, amikor a pa
rasztok búzáját 2,5-2,75 márka dinár-ellenértékével fizették 
mázsánként. Szeptemberben, októberben már 5 márkát is el
kértek a kukoricatörők. Október végén, november elején a 
napraforgó mázsáját 1 márkának megfelelő dinárértékben 
számlázták az étolajgyárak.)

— Ha csak a paraszti gazdálkodást vesszük tekintetbe, el
mondhatjuk, hogy Brasnyóék valójában kétszer kezdték újra 
az életet: első alkalommal a fájdalmas beszolgáltatás után, 
amit tetézett a négy évvel későbbi földmaximum-csökkentés; 
a második újrakezdés még fájdalmasabb volt, mert föl kellett 
adni az ősi jussot, a tanyát, a tagosítás bekényszerítette a 
családot Szenttamásra.

— Mintha fát téptek volna ki tövestől az ősi birtokról való 
elűzetésünkkel. A tanyasi élet, az a mérhetetlen nyugalom 
semmivel sem helyettesíthető, nem is kárpótolható.Mesebe
széd, hogy a falu és a mezőgazdaság szocialista átalakulásá
ban a parasztot is emberi környezet illeti meg, mert hát az 
urbánus környezet az emberi... Sokkal emberibb volt együtt 
élni a természettel. S ettől az előjogunktól fosztottak meg va
lamennyiünket. Megváltozott a határ képe, de még az éghajlat 
is átalakult a tanyák lebontásával. Biztos vagyok benne, hogy 
az illetékesek nem is voltak tudatában a rombolás majdani 
következményeinek. Hisz micsoda harmóniát jelentett példá
ul a természettel való együttélésben az a Csikéria környéki, 
több mint 200 szállás, melyeket égbenyúló akácok, eperfák, 
gyümölcsfák öveztek! Talán kétszáznál is több fa díszlett egy- 
egy tanya körül, ez pedig testvérek között is legalább 40 000 
fa! Nem tudom, ha körüljárnánk a falvakat, találnánk-e ennyit 
az utcákon és udvarokon együttvéve? Fölfogták a szeleket, 
gátolták a szél romboló hatását. Negyven évvel ezelőtt nem 
volt annyi káros rovar sem, mint napjainkban. A tanya körüli 
fákon tanyázó madarak, az udvarban kapirgáló baromfi a pa
rasztember ingyen napszámosai voltak, a szó legnemesebb 
értelmében véve növényvédők! Szóval, nagyon nehezen, 
megtörve hagytuk ott a szállást. Nem csak mi, hanem vala
mennyi szomszéd. Csak akkor kezdtünk cihelődni, amikor a 
kombinát traktorai, a földgyaluk megjelentek és kiforgatták a
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gyümölcsfákat, a szőlőtőkéket, s már csupán egy keskeny 
sáv vezetett a főútra. Alig húsz évvel ezelőtt játszódott le ez. 
Nem vették el tőlünk a szállást, csak a földet, de ott már nem 
volt élet. A tanya föld nélkül — akár a paraszt kéz vagy láb nél
kül.

*

— Azt sohasem állítottam, hogy a nagyparcellás gazdál
kodás nem előnyös, nem gazdaságosabb, mint a nadrágszíj- 
parcellákon való termelés. De azt állítom, hogy fájdalommen
tesen is meg lehetett volna oldani a nagybirtok mamutparcel
láinak kialakítását. Különben is teljesen mindegy, hogy nagy
táblás gazdálkodásról beszélünk, vagy néhány hektáros 
gazdaságról — bár ez utóbbi a jellemző Vajdaságra —, az a 
lényeg, hogy a termőföldön törvényszerűen ott kell lennie a 
tanyának, a lakóépületnek — lakóival együtt. A szállásnak él
nie kell! Úgy végezhetnénk igazi munkát, állandóan szemmel 
tarthatnánk a növényzetet, ha reggelenként vele ébrednénk. 
Mire én traktorral kipöfögök a falutól tán 10 kilométerre lévő 
szántókra, lehet, hogy addigra megváltozik az időjárás, for
dulhatok vissza, mert sáros a föld. Olyan eset is előfordult, 
hogy itt a faluban zuhogott az eső, közben Csikéria környé
kén még az út porát sem verte el. Ha szorít az ekézés vagy a 
kapálás, a parasztember jól tudja, mit jelent akár egy nap ki
esés is.

Amikor kimegyek a határba, mindig fölvillan előttem szál
lásunk képe. Eltörölték a föld színéről otthonunkat, s miért? 
Csak azért, hogy néhány száz kilogrammal több gabonához 
jusson a társadalom. A tanyai embert meg gyökértelenné tet
ték. Azt azonban, hogy a tanyarombolással a társadalom 
hány ezer kilogramm húst, tejet, baromfit vesztett, s minde
nekelőtt hány emberi sorsot tört derékba, ezt még seki sem 
vette számba. Nézem a tanyahelyeket: húsz év elteltével is 
sárga a föld a Brasnyó, a Fazekas, a Simovics tanya helyén. 
Pontosan olyan színű, mint amilyent a temetőkben látni. Az 
emberi értelmetlenség temetői a tanyahelyek. A határ pedig: 
akár a sivatag. A látóhatár szélén a szántók egybeérnek az 
éggel. Akácok, eperfák helyett villanypóznák merednek a 
semmiségbe. Nem hiszem, hogy sokat gondolkoztunk rajta:
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miért is kell 5-6 permetezést, vegyszerezést végezni például a 
cukorrépa megvédéséhez, s miért csökkennek a hozamok. 
Egyébként is elmúlt az az időszak, amikor a nagy hozamok
kal döngettük mellünket. Azon kellene munkálkodni, hogy 
visszaállítsuk az egyensúlyt a természetben, valamiképpen 
rehabilitáljuk a tanyavilágot.

— Ön visszaköltözne?
— Úgy érzem, bizonyos föltételek kellenének már hozzá. 

Egy kicsit elszaladt fölöttem az idő. Nem magamra, hanem az 
utánpótlásra kell gondolni. Itt van az ötödikes fiam, akinek so
kat mesélek a növények életéről, a tanyavilágról, a mezőgaz
daságról, s aki, persze, azt is látja, hogy mennyit kell dolgoz
ni. Gyerek még, de meg kell értenie, hogy nem telik minden 
második hónapban új tornacipőre vagy farmernadrágra. 
Azért úgy látom, nagyon szereti a mezőgazdaságot, ponto
sabban a természetet, s remélem, hogy mezőgazdasági 
szakközépiskolába iratkozik. Rábízom a döntést. Szívem mé
lyén azonban azt szeretném, hogy ne szakadjon el a földtől, 
fejezze be az iskolát is, hiszen mindjárt magasabb nézőpont
ról tekinthetne a világba! Ha lesz utánpótlás, ott van a 17 hol
das parcella, ez mellett van még földünk, amolyan kisebb 
farmnak is megfelelne, könnyen föl lehetne rá építeni egy la
kóépületet a megfelelő gazdasági objektumokkal. Mert én 
úgy tartom, hogy az lenne az igazi szállás, ahol ólak, istállók, 
a gépeket őrző jó nagy félszer is büszkélkedne! A parasztem
bert, pontosabban a szállási gazdát mindig jobban érdekelte, 
hogy jó helye van-e a jószágnak, áznak-e a gépek, mintsem 
az, hogy hol hajtja fejét nyugovóra. Sok minden zavar engem 
a falusi, de inkább úgy mondom: urbánus környezetben. Min
denekelőtt a szűkre szabott porta. Azt mondják, nem is igazi 
paraszt az, akinek nem követelőzik jószág az udvarában. 
Márpedig, nálam most nincs állatállomány. Legalábbis népes 
állomány, ami nagyon szép jövedelem forrása lehetne. Nem 
azért nem tartunk állatokat, mert félünk a munkától, hanem 
csak azért, mert be kellene szállítani a faluba a takarmányt, az 
almot, úgyhogy ingázhatnék a kilométerekkel a távolabbi 
szántók meg a település között, és a szállításra menne min
den jövedelem. A földek gépi elmunkálása sem könnyű és 
zökkenőmentes, hiszen minden művelethez váltani kell az
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eszközt, s ha befejezem a munkát, irány haza, majd ismét 
vissza a földre. Ha nagyon belegondolok, lehet, hogy mégis 
visszaköltöznék a tanyavilágba. Nem szoktam meg igazán a 
falut.

— Mint mondtuk, Brasnyóék gazdasága 1953-ban 9 hold 
földdel csonkult Ezt a termőterületet akkor „leírták”. Nyilván 
nem is számítottak arra, hogy egyszer még olyan világ kere
kedik, amelyben jóvátételt igényelhetnek. Csaknem negyven 
év után ez is bekövetkezett...

— Úgy emlékszem édesapám kézlegyintésére, mintha 
tegnap történt volna: sohasem kapjuk vissza a szántókat. 
Nem is vártam, nem is számítottam arra, hogy megkapom 
őseim örökségét. Amikor pengetni kezdték a földvisszaadást, 
nem hittünk benne, még az idős gazdák is fanyar mosollyal 
mondogatták: olyan állam még nem született, amely előbb el
vesz, majd vissza is ad valamit a parasztnak. Őszintén meg
mondom: én most nem tudok örülni a visszakapott földnek, 
pedig igazán nem panaszkodhatok a minőségére. A tehetet
lenség őrli föl most a parasztok jó részét, főleg az idősebb ter- 
melőket, akik egyre nehezebben szállnak már a traktor 
nyergébe, számukra nyűg a munka, amit pedig annyira sze
rettek. A föld most olyan jószág, amelyik csak visz, egyre visz, 
és ki tudja, mikor hoz ismét. Fogy a van. Jó tíz évvel ezelőtt a 
17 hold terméséből futotta egy-egy új gépre, kapcsolható 
eszközre, még újabb földre is. Mindez mellett szépen megél
tünk, rendezgettük otthonunkat, most meg adóra is alig futja. 
Tudja, mit szerettem volna a múltkor veni? Egy fogast! Amit a 
korszerű talajmunkáló gépek kiszorítottak. És nem tudtam 
megvásárolni. Dehogy akarok panaszkodni, de nem látjuk, 
milyen viharfelhők gomolyognak a mezőgazdaság fölött? 
Együtt szegényedik a paraszt és a munkás, a kisgazdaság és 
a nagyüzem is. Meghazudtoljuk lehetőségeinket, hogy az 
alapföltételek ellenére is — lehet. Persze, hogy lehet: rosszul, 
s egyre szerényebben, szegényebben élni.

— Pedig akik nem ismerik a mezőgazdaság gondjait, azt 
állítják, hogy még mindig jó l él a paraszt.

— Köszönöm, megvagyunk, éldegélünk. Ahogy mon
dom: éldegélünk. Van terményünk — saját részünkre. Holott 
felelőtlenség az önellátás szintjére süllyeszteni a gazdaságot.
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Bajok lehetnek belőle, ha a paraszt csak magának kényszerül 
termelni. Nem is tudjuk, micsoda kincset érnek ezek a szán
tók, csak adja meg a társadalom a lehetőséget, hogy becsü
lettel műveljük őket. Az utolsó tartalékaink is a barázdába 
kerültek, mégsem látjuk munkánk értékét, gyümölcsét. A kí
vülállónak szemet szúr, ha a parasztnak traktor, a munkájá
hoz szükséges gépek ékesítik udvarát, ha netán jobb autót 
vezet, mint más. Csak éppen azt nem akarják tudni, hogy eb
be mennyi munkát öltünk. Mondom, nagyon szépen hala
dunk a nincstelenség felé. Jól emlékszem a beszolgáltatás 
utáni korra, amikor elvitték a búzánkat, nem is tudom, hogyan 
maradt otthon egy kis kukorica. Kézi darálót szereltünk a pad
láslétra fokára, úgy daráltuk le a kukoricát. Édesanyám kiszi
tálta, s abból a lisztből sütötte a kenyeret! Ma is szeretem a 
kukoricakenyeret, a puliszkát, de nem minden nap. Ezt a gyá
szos időszakot szeretnénk most visszaidézni? Bár tagadjuk, 
a mezőgazdaság iránti viszonyulás ezt tükrözi. Attól meg ne 
féljen az állam, hogy gazdag lesz a földműves, hiszen a gaz
dag ember képes adózni, jut a közösbe is jövedelméből.

— A mezőgazdaságban gazdag tapasztalatot szerzett, de 
ezt csak alapnak tekintette, olyan alapnak, melyre állandóan 
építen lehet és kell is.

— Apám sokszor mesélte, hogy a régi Jugoszláviában a 
tanyáról Becsére járt — mezőgazdasági tanfolyamra. Ez te
kintélyt biztosított minden gazdálkodónak, haladó földműve
lőnek tekintették. Amikor az órásmesterség után visszakerül
tem a földhöz, én is belevetettem magam a szakirodalomba. 
Állítom, hogy a mezőgazdasági szakkönyv nem hiányozhat 
egy parasztházból sem! Minden tanács, útmutatás aranyat ér. 
Az agrotechnikát olyan mértékben fogadtam el, ahogyan azt 
lehetőségeim megengedték. Még méhészettel is foglalko
zom. A szakkönyvtáramat viszont már egyre ritkábban újítom, 
mert nemigen telik sem könyvre, sem egyébre. Azért mindig 
kéznél van egy meteorológiával foglalkozó szakkönyv, azt 
gyakran forgatom. A paraszt az időjárástól függ, illik ismerni 
szeszélyeit. Egyébként nagyon szeretek olvasni, mert a 
növénytermesztés, a ház körüli munka mégsem köt le egész 
évben. Van egy 1900-ból szárm azó m ezőgazdasági 
szakkönyvem is. Sokszor elcsodálkozom, hogy majd száz 
évvel ezelőtt hogyan védekeztek a gyomok, a kártevők ellen.
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Amikor a búzatáblámon megjelent a gabonafutrinka, föllapoz
tam ezt a könyvet, amelyben nagyon szépen le van írva a fut
rinka elleni védekezés, ami még pénzbe sem kerül. Ez pedig 
a vetésforgó és vetésváltás, amit őseink szigorúan be is tar
tottak. S ha mégis akadt a parcellán futrinka, egyszerűen kö
rülszántották a földet, mert a barázdán nem jut túl a kártevő. 
Mi minden gondunkra a vegyszerektől várjuk a megoldást. A 
korszerű gépek, szerszámok mellett nem szégyen fölhasznál
ni az évszázadok alatt fölhalmozódott tapasztalatot sem.

— Ön azt az elvet vallja, hogy az ember ne csak munkájá
nak éljen...

— Amikor apám beíratott a szabadkai gimnáziumba, én 
az iskola helyett sokat jártam a Spartacus atlétikai pályájára is. 
A bátyám már tagja volt az egyesületnek, középtávfutóként 
bizonyított is. Én szintén ezt választottam, de említettem már, 
hogy nagyon rövid életű volt szabadkai tartózkodásom. Ami
kor 1952-ben hazakerültem, néhány atlétikakedvelővel nyom
ban megalakítottuk a Szenttamási Atlétikai Klubot, a SZAK-ot, 
s ez az egyesület most már több mint 40 éve folyamatosan te
vékenykedik. Eleinte futottam, edzősködtem, majd Újvidéken 
egyhónapos tanfolyamon instruktori képesítést nyertem, amit 
edzőtanfolyam követett, s oklevelet is szereztem. Tehát 
földműves vagyok — és okleveles atléta-edző. (A későbbi tré
nerek jobbára kiöregedett atlétákból verbuválódtak.) Most 
sem tudok elszakadni a futópályától, mert mindig akadnak 
olyan gyerekek, akikkel érdemes foglalkozni. Az eredmények 
ösztönöznek bennünket.

— És a paraszti munka meg az atlétika megfér egymás 
mellett?

— Ahogy peregnek az évek — egyre kevésbé. A felesé
gem megszokta a távollétemet, de az utóbbi időben már per
lekedik velem, hogy már megint a határba indultam — és az 
atlétikai pályán kötöttem ki... Valamikor a lóverseny pályán 
edzettünk. Ót-hat évvel ezelőtt a férfiváltónk második, a női 
váltó pedig vajdasági első lett a 4x100 méteres távon. Külön
ben 400 méteres füves pályánk van. Nem salak, nem tartán, 
hanem füves pálya! Igaz, kényszerből. De arra igazán büsz
kék lehetünk, hogy a világon még csak Új Zélandon van füves 
futópálya. (Azon nevelkedett föl Rhone Clark, az 5000 méte
res táv valamikori világcsúcstartója is.) Ahogy szegényedik a
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gazdaság, a sport is egyre szegényebb. Valamikor mele
gítőket, mezeket, cipőket vásároltunk, kaptunk. Ma minden 
gyerek a saját szerelésében fut. Csak az marad az atlétiká
ban, akinek akarata, kitartása erősebb a nincstelenségnél. Ha 
nincs helye más sportegyesületben, az atlétikai klubban min
dig szívesen látjuk...

— A művelődési életből is részt vállalt.
— A kultúrába úgy csöppentem bele, hogy a fiam asztali- 

citerán játszik. Döme Ferenc tanította, és elkerült a tiszakécs- 
kei citeratáborba is. A gyerekeket föllépésekre kellett szállí
tani, szóltak, s én mentem, vittem őket. Bekerültem a művelő
dési egyesület vezetőségébe. A kultúra mindannyiunk szívü
gye kellene, hogy legyen. A háború után Miló Feri bácsi veze
tésével nálunk is virágzott az amatőrizmus. Gazdag könyvtá
runk is volt. Amikor Feri bácsi kidőlt a sorból, nem volt egy 
olyan egyéniség, aki továbbra is összetartotta volna az embe
reket. Hát valóban egyetlen emberen múlna a tevékenységi 
szint? Mindannyiunknak részt kellene vállalni a közös munká
ból, akkor kisebb teher nehezedne egy-egy emberre.

Igaz, a földet néha nekem is ott kell hagynom, ha a közö
sért teszek valamit, de mindent be lehet pótolni. Ezt a társa
dalmi tevékenységet, különösen pedig az atlétikát, azért 
becsülöm, mert egészségemet köszönhetem a kitartásnak. 
Amikor vendégmunkásként dolgoztam Németországban, 
egy edzésen bokasérülést szenvedtem, s ágynak estem. 
Pesten bokaműtétet ajánlottak, de az egyik professzor — 
most is hálával gondolok rá — meggyőzött, hogy életmód- és 
környezetváltoztatással, meg állandó masszázzsal megme
nekülhetek a műtéttől. Két év alatt talpraálltam, ismét futhat
tam. (És nem sajnálom, hogy ott kellett hagynom a viszonyla
gos jólétet és biztonságot nyújtó vendégmunkás-életet.) Szá
momra az a legfontosabb, hogy még ma is megteszek né
hány kört a futópályán, vagy akár a dűlőúton is; a zsákolás 
sem esik nehezemre. Rágondolni sem merek, mi történt vol
na, ha lesántulok, mankóra szorulok. Az atlétikának köszön
hetem a gyógyulást. Örültem, amikor öt évvel ezelőtt meg
kaptam a község Októberi-díját az atlétikában fölmutatott 
eredményekért. Mert volt például egy országos második he
lyünk gerelyvetésben, meg köztársasági bajnoki címünk is.
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Az a vágyam, sajnos, nem teljesült, hogy országos bajnokot 
is neveljek. A csúcseredményekhez pénz kell. Ehhez pedig 
egyre nehezebb hozzájutni. Nem róhatom föl atlétáinknak, 
hogy át-átigazolnak gazdagabb klubokba. Ott lehetőség van 
a továbbfejlődésre. Úgy érzem, hogy későbbi eredményeik
nek azért én is részese vagyok.

— Mindent összevetve, elégedett ember Brasnyó Ger
gely?

— A gazdaságommal jelenleg meg vagyok elégedve, bár 
csak akkor lehet fejlődni, továbblépni, ha állandóan újabb és 
újabb célok lebegnek előttünk. A tanya azért ott lapul titkos 
vágyaim között. Lehet, hogy gépeket kellett volna vásárol
nom föld helyett. De úgy számoltam, hogy a föld megtermi a 
gépekre valót. Tévedtem. A mostani helyzet alapján téved
tem. Most már elfutottak fölöttem az évek, a belenyugvás ide
je következik. Annak idején nagyon furán néztek rám, hogy 
mesterlevéllel a zsebemben visszapártoltam a földhöz. Azt ál
lítom, hogy egyetemi oklevéllel sem szégyen a mezőgazda
ságot, az egyéni gazdálkodást választani. Kár, hogy erre 
nehezen ébredünk rá. Pedig a mezőgazdaságnál, az élelmi
szertermelésnél nem hiszem, hogy van nemesebb, humánu
sabb foglalkozás. Az lenne az igazi, ha ezt nem csak a 
paraszt érezné így.

(Szenttamás, 1993)
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FÖLDÉHSÉG

Ülünk a tenyérnyi szobában, a kecskelábú asz
talt támasztjuk. Nem sok falusi szoba vagy konyha 
tartozéka már a kecskelábú asztal. Főként nem a 
gazda maga készítette bútordarabja, ami egy kicsit 
az ínséges éveket, a szegénységet is eszébe jut
tatja őrzőjének, vagy annak, akit egyáltalán érde
kel: vajon az ezredfordulón honnan maradt, miért 
maradt, vagy felejtődött itt Péterrévén, a Makádi- 
telep legvégén? Emlékeztetőként, ereklyeként?

Gecső Mihály nyugdíjra érett parasztember. 
Nagyon szeret az asztalhoz ülni, szeret beszélget
ni. Nem beszélni, hanem beszélgetni, meghallgat
ni mások szavát is. Gecső gazda — aki egyébként 
nem szereti, ha foglalkozására hivatkozva gazdá
nak szólítják — most már közelebb van a nyolcvan
hoz, mint a hetvenhez; hazafelé ballag, morfondí
rozik időnként élete fölött. A fölött az élet fölött, 
amelyben a megerőltető munka jelentette számára 
az öröm forrását. Azt a forrást, melyből a jólét is fa
kadhat, amikor az ember még nem gondol arra, 
vajon az utolsó éveket nem görbe háttal, gamós- 
botra támaszkodva kell-e majd végigporoszkálnia? 
Azt mondja Gecső Mihály: azért szép az ifjúkor, 
mert az ember nem ismer fáradtságot, nem ismer 
lehetetlent. Szép volt, mert fiatalok voltunk — idéz
hetném nem csak az ő, hanem valamennyi tisztes 
kort megért társa szavait.
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— Mindig arra törekedtem, hogy a magam ura-gazdája le
gyek. Egy kis földet szerezzek, akár fél holdat is, akkorát, mint 
egy szelet kenyér, utána majd kaparok én hozzá, mert ugye, 
azt tartják, hogy a föld az csak földet kölkedzhet, már ameny- 
nyiben jól gondját viseli a gazda (akár az asszonynak). Szó
val, hogy saját földem legyen, ne mások keze-lábaként 
teremtsem elő az utolsó tál levesrevalót. A föld az a munkást 
szereti, én meg nem rettentem vissza semmitől sem, konyha- 
kertészettel, dinnyetermesztéssel is vesződtem, már amikor a 
saját gatyámban jártam. Nagyon sok, kemény munkát öltem 
én ebbe a foglalatosságba, de éppen ennek a megerőltető 
munkának köszönhetem, hogy nagyobbat léphettem, mint a 
magamfajta nincstelen szegényember.

Azért kapartam én világéletemben, mert azt gondoltam, 
hogy a földnek mindig lesz becsülete, akárcsak annak az em
bernek, akinek saját gazdasága van. Meg arra is gondolni kel
lett, hogy a vagyonkájáért csak eltartják öregkorára az em
bert, mint tették ezt valamikor is. Láttam az idős parasztokat, 
a hetvenen fölüli öregeket, akiket a család tartott el békés 
napjaikra. Arra számítottam én is, hogy hetvenen fölül nekem 
sem kell túrni a földet. No, nem is túrom már, mert arra igazán 
képtelen vagyok.

Az meg, hogy a földnek meg a parasztnak mindig lesz 
becsülete, látom már: mesebeszéd! 1993-ban egy hold nap
raforgó termésének az árán egy láda almát vettem. Előtte ta
lán két-három évvel három farmernadrág árán vettünk egy 
hold földet, nem is akármilyen szántót! Nekem még nem volt 
farmernadrágom, de földet azért valamennyit csak sikerült 
szereznem, bár belerokkantam a mezőgazdaságba. Csak
hogy minél nagyobb birtokot alapítsak. Földet venni, csak 
földet venni! Ez olyan, mint az éhes embernek az érzése: 
csak egy falat kenyeret, aztán már egy egész karéjt, de az 
sem elég, egész cipót, mígnem megüli a gyomrát...

— Honnan ez a földéhsége?
— Nincstelenek voltunk. Annak idején apám fél hold földet 

bérelt. Micsoda boldogság: termőföld, még ha bérelt föld is! 
Olyan örömmel mentünk tavaszkor cirkalmazni, majd a hagy
mát duggatni, mintha a sajátunkat műveltük volna. Arra gon
doltam, hogy ha ilyen örömet tud szerezni a bérbe vett föld,
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milyen boldog ember lehet az, akinek saját szántója van?! De 
sokszor megkívántam: csak nekem is lenne legalább fél hol
dam, én lennék a világ legboldogabb embere!

Meztelen fenékkel kerültünk össze az asszonnyal, de 
megvolt bennünk a szerzési vágy, egyikünk sem félt a mun
kától. Engem bevett a kubik, a nádvágás, a részesség. Az 
ezekből a munkákból szerzettből rakosgattuk össze az egy 
hold föld árendálására való pénzecskét. Cukorrépát vetettem. 
Dehogy ette ki a répabogár! Nem is tudtuk akkor, mi az a ré
pabarkó! A munkában nem kíméltük magunkat, úgyhogy a 
répáért kapott pénz is belesegített, hogy már a következő év
ben fél hold földet vásárolhattunk. Saját földemet művelhet
tem, amiről annyit álmodoztam! Aztán abból a fél holdból 
kifejtem a másik fél hold árát is...

— Milyen érzés volt a saját földet munkálni?
— Mondom, én a földben mindig a biztonság forrását lát

tam. De ugyan melyik szegényember nem gondolkodott így? 
Számoltam: a répát negyedéből tartottam. Négy holdat kellett 
elmunkálnom és rendben tartanom, hogy egy hold termésé
nek az értéke az enyém legyen, s abból a pénzből fél hold sa
ját földre is telljen. Most meg négyszer kevesebbet kell majd a 
saját földön dolgozni, s úgy haladok előre. Ha közben más 
munka akad, azt is megfoghatom. Persze, hogy nem mond
tam föl a bérlést. Az volt a legfontosabb, hogy fiadzott a föld. 
Abban az időben nem volt sem kocsim, sem lovam, a gyalo
gosmunkához szükséges szerszámokon felül semmi gépe
zetem. A szántást és vetést megfizettem vagy ledolgoztuk, 
mert az asszonnyal nagyon össze tudtuk vetni a hátunkat. Is
mét számoltam: a földművelés, már ha csak tisztán földdel 
vergődik az ember, nem köt le egész esztendőre, úgyhogy té- 
len-nyáron akad lukasidő, amit pénzszerzésre használhatok. 
Nyáron a kubik, télen a nádvágás volt a fő jövedelemforrás, 
néhanapján napszám. Minden dinárt termőföldbe öltünk. Na
gyon nehezen, de szaporodott!

— Tehát becsületes munkával célba lehetett érni?
— Akkor bizony el lehetett érni mindazt, amit elhatározott 

az ember. Nem volt az könnyű, mert nagyon kellett ám akarni! 
Más élet volt a háború után. Aki szorgalmasan dolgozott — 
munkalehetőség volt bőven, épült az ország —, az szerezhe
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tett. Máról holnapra nem lehetett meggazdagodni, de össze 
lehetett rakosgatni. Nekünk volt türelmünk hozzá.

Amikor már családot alapítottam, úgy gondolkodtam, 
hogy voltam én éppen eleget béres, napszámos, részes, az 
én családjaim ne kóstoljanak bele az ilyen sanyarú sorsba, de 
még mesterséget se tanuljanak, majd én megteremtem szá
mukra a munkalehetőséget, lesz annyi földjük, hogy megél
hetnek rajta, belőle. Meg is teremtettem a földet, s ha azt 
becsülettel rendben tartottuk, nem csapott be bennünket. Tu
dom, hogy ott a hetvenes években, abban a nagy fene költe
kezésben, amikor a parasztok udvarába bekerültek az első 
traktorok, sokan nem is tulajdonítottak ennek jelentőséget. 
Nekem nem volt sohasem traktorom, de nagyon becsültem a 
gépeket. Lovaim voltak, nagyon jó lovak! Itt a Makádi-telepen 
tán én voltam a legboldogabb, amikor befogtam a lovakat a 
kocsiba. A ráfos kocsit fölváltottam a spediterrel, a gumike
rekűvel, lassan megszereztem minden szerszámot, az ekétől 
a fogasig. Akkor már könnyebb volt a bérelt földön is na
gyobb jövedelemhez jutni, mert nem kellett a szántásért-veté- 
sért fizetnem, egyedül végeztem.

Ahogy cseperedtek a gyerekek, úgy lehetett mind többet 
markolni a munkából is. Az uborka mindig nagyon szép pénzt 
hozott. Ez a mi vidékünk meg nagyon híres uborkatermesztő 
vidék még a mai napig is. Szóval: uborka, hagyma, dinnye, 
paradicsom! Ez mind szép pénzt jelentett. Nem tudom, hogy 
volt-e olyan ember a faluban, aki nálamnál korábban ment ki 
a határba vagy utánam indult onnan hazafelé. Nem röstelltem 
piacozni, mert ott mindig nagyobb pénz volt, mint az állami 
vállalatok kasszájában.

Most is van friss pénz a piacon, csakhogy nincs ám erőm 
sem termelni, sem osztályozni az árut. Annak idején az adai, 
azentai, a moholi kávéházakat én láttam el zöldséggel, sárga
répával, hagymával. Beadtam a láda vagy kosár zöldségfélét, 
lelöktem esetleg egy kisfröccsöt, s máris föl a bakra, mert 
előttem volt még egy vagy két falu. Esetleg: minél előbb haza, 
aztán ki a mezőre!

— Egész életét a földre, a földnek áldozta. A szó legszoro
sabb értelmében, hiszen végül Is a munkába rokkant bele.
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Bizonyára most is végez még számadást: megérte napestig 
dolgozni?

— Abból a szempontból mindenképpen megérte, hogy a 
gyerekeknek például, amikor nősültek, becsületes lakodal
mat csaptunk. Én a földből mindkét gyerekemnek, mármint a 
fiaimnak, házat teremtettem, meg útravalóul, a kezdéshez né
hány hold földet is adhattam nekik. Megérdemelték a gyere
kek, mert rengeteget dolgoztak velem is, egyedül is, mindad
dig, amíg ki nem röppentek a családi fészekből.

Volt olyan eset, hogy a birtokon vagy a parasztoknál ban
dagazdaként csépeltem — biztos pénzt jelentett a géprész —, 
de ilyenkor sem maradtam konyhakertészet nélkül, dinnyém 
is volt. Éjszaka — lehetett tán 11 óra, gyönyörűen világított a 
hold — megszedtem a dinnyét, hajnalra hazahajtottam a ko
csit, le se feküdtem, csak jól megmosakodtam a kútnál, hogy 
kiverjem a szememből az álmot, és máris irány a gép, ahol 
bandagazdaként nekem kellett elsőnek köszönnöm. No, én a 
géphez, az asszony meg valamelyik gyerekkel föl a kocsira 
és ki a piacra a friss áruval. A szomszédok meg a piacozók 
ilyenkor egyre faggatták: hol van a Misa bácsi? Mondja az 
asszony: a cséplőgépnél. Azok meg: ilyen dinnye mellett még 
csépelni is jár!? Nem értették meg, hogy énnekem kedvem 
meg erőm is van, mármint fizikai erőm. Meg azután, mikor 
szerezzen az ember, ha fiatalkorában nem? Öregségére már 
csak költheti a vant. Nem féltem én semmi munkától, mert 
megint csak számolgattam: ha nem csurran, akkor csöppen.

— Gecső Mihály szinte beleszületett a munkába. Nem vá
logathatott, amit fölkínáltak neki, gondolkodás nélkül elfo
gadta.

— Nincs olyan munka az életben, amit meg nem ízleltem 
volna.

Libapásztorkodással kezdtem, mint szinte minden sze
gény gyerek, de azt sem szégyellem, hogy a húszas években 
disznókat is őriztem a betévő falatért, és csak azért! Aztán a 
harmincas évektől kubikkal, nádvágással, vályogvetéssel ke
restem a kenyerem, de voltam falverő is. Amilyen idénymun
ka csak kínálkozott, én azért máris nyúltam. Nem válogattam, 
csak fizessék meg az erőmet.
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Hatan voltunk testvérek, rákényszerültünk a pénzkeresés
re. Apám vezetett bennünket. Az ötödös kukorica, a répa, az 
aratás töltötte ki gyerekkoromat. Nem felejtem el soha, hogy 
egyszer egy gazdának le kellett vágnunk egy hold muhart, 
úgy ingyenéből, csakhogy nekünk adja búzája learatásának 
előjogát... Több volt a nincstelen munkás, a kínálkozó, mint a 
föld, nem csúszhatott ki markunkból az alkalom.

Télidő kezdetén, jóformán be sem állt még a bara, már 
kezdődhetett a nádvágás. Olyankor nem volt más munka, az
tán mégsem kapkodtak érte az emberek. Nagyon meg kellett 
fogni a dolog végét. Tudja, milyen nagy érték volt valamikor a 
nád? Nemcsak a házakat tetőzték vele, hanem ebből készült 
a stukatúr is. Úgy hallom, hogy még ott is ebből építenek be 
a házakba — mármint a fejlett Nyugaton —, ahol pedig van 
pénz a téglára meg a betonra! A stukatúrt a mennyezethez 
használják. Nagyon jól tartja a meleget. Itt a Csík-ér lápján 
egy-egy télen 30 000 kéve jó minőségű nád is megtermett, 
vagyis jóval több is ennél, mert csak mi vágtunk ki ennyit, s 
úgy hallottam, hogy ezt a mi nádunkat külföldre is szállították. 
Jó pénzt hozott az államnak! Most meg semmire sem becsü
lik a nádat. Legalábbis erre mifelénk nem. Bánátban tán van 
egy nádfeldolgozó gyár, ahonnan csak a külföldnek szállíta
nak. Jó pénzért. Nekünk meg nem kellett a nád, ez az ingyen 
gazdagság. Ez bánt engemet egy kicsit. Nem kapaszkodunk 
az után, ami pénzt hozhat a konyhára. Szégyellünk becsüle
tes munkából megélni? Fejetetejére állították ezt a világot!

— A gyerekben sokszor fölébred a kívánság: szeretné 
többre vinni, mint szülei vagy a környezete. Maguk a Kisvá
rosban, a nagyon szegény emberek negyedében éltek. Mi
lyen hivatást képzelt el magának, mi szeretett volna lenni?

— Gyerekfejjel úgy gondoltam, hogy elmegyek inasnak. 
De apám leintett: ide figyelj, nem mehetsz inasnak, mert ott 
tandíjat kell fizetnem, itthon meg kenyérkereső nélkül marad a 
család. Mechanikus vagy kötélverő mester szerettem volna 
lenni. Nem sikerült.

A részaratás lett hát az életem, tizenegyedéből vágtuk az 
aranyló búzát. (Most meg azt hallom, hogy a kombájnozás, a 
géprész egyharmadát is elviszi a termésnek. Amilyen hoza
mok vannak az utóbbi években, a felét is oda kell adni az ara
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tásért. Mi meg tizenegyedén arattunk!) Ha 4-5 mázsa búza 
összejött hetente — akkoriban 10-12 mázsás holdankénti ho
zamok voltak —, akkor nagyon elégedettek lehettünk. Aratás
kor csak az eget kémleltük és fohászkodtunk: ne nyíljanak 
meg az ég csatornái, mert ahány nap kiesés, annyi mázsával 
kevesebb búza. Kukoricából idényenként 25-30 métermázsát 
sikerült összekeresnünk.

Tudja, mi bántott engemet? Az, hogy én nagyon szeret
tem volna tanulni, de apám nem engedett, mert nem volt rá 
anyagi tehetsége, pedig ha nagyon akarta volna, összébb 
húzhatta volna a nadrágszíjat és én mechanikus vagy kötél
verő leszek, s utána megtérült volna a nélkülözés. Az sem volt 
mindegy, hogy a társaim között voltak olyan ólomfejűek is, 
akik alig tudtak járni, de azért elmentek valamilyen inasnak — 
vagy kádárnak, vagy kovácsnak — és mégiscsak tanult em
berek lettek. Én meg a sárba ragadtam. No, de ilyen a sze
gényember sorsa. Ha nem akar rajta változtatni, az egyedül 
nem változik. Apám nem akart változtatni rajta.

— Megkülönböztették-e, s mennyire különböztették meg 
a nincstelen embert, a bérest, napszámost a paraszttól, az 
iparostól?

— De még mennyire hogy megkülönböztették! A legutol
só helyen álltunk mindig. Lenéztek bennünket. Ez nagyon 
csúnyán hangzik, nem emberre vall az a megkülönböztetés. 
Valami motoszkált bennem: ha szegény is vagyok, egyszer 
úgyis a magam gazdája leszek, nem kell senkitől kenyeret 
koldulnom. Aztán én is abba a hibába estem, mint apám: ott 
voltak a gyerekek, szépen cseperedtek, aztán odaláncoltam 
őket a földhöz, ahelyett, hogy taníttattam volna őket. Úgy vél
tem, hogy a földet nagyon meg kell becsülnie ennek a bács
kai népnek, ez a mi kincsünk, ebből fakad a mi jólétünk. A 
fiaimat útjukra bocsátottam becsülettel, mégis becsapódtam. 
No, a gyerekek ezt nem vetik a szememre, bár tehetnék.

Szóval, a magam gazdája akartam lenni minél előbb, ezért 
már 19 éves koromban megnősültem. Apám tartott volna 
vissza: ráérsz még, nem tudsz semmit az életből, meg kell is
merned annak a csiklandósabb felét is. Közben semmit sem 
mondott a fehérnépről. (Tudja, az olyan tabu vagy mi volt. 
Olyan titokban kellett tanulni a szerelmet.) A marasztalás való
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di oka pedig az volt, hogy a nősülésemmel egy kenyérke
resővel kevesebb lesz a cs Iádban. Mert az úgy volt, hogy 
amíg nem lettem önálló, addig minden dináromat haza kellett 
adni. Megkötöttem magam, megnősültem. Azért, hogy ma
gamnak kaparjak. Ha hiszi, ha nem, könnyebb lett az életem, 
mert akkor már csak kettőnkre kerestem. Ej, több mint fél év
százada ennek is! Az asszonyom mindig ott állt mögöttem, 
tán vigyázott is rám, meg a munkából sem maradt ki. Bántotta 
apámat, hogy asszonyt akarok, könyörgött, hogy majd kato
naság után. Nem fogadtam meg a tanácsát. így lett jó.

— A harmincas években, amíg együtt volt a nagycsalád, 
mi mindennel foglalkozhattak, hiszen egy barázda földjük 
sem volt?

— Kora tavasszal krumpliültetéssel kezdődött a munka. 
Mióta eszemet tudom, minden tavasszal napszámba jártunk 
krumplit ültetni, számíthattunk rá, hogy a szedést is mi kapjuk. 
A negyedik elemi után már inasnak mehetett a gyerek. Mint 
mondtam, nekem nem sikerült kötélverőnek lennem, pedig 
még tizenéves koromban is inasságról álmodoztam.

A kötélverést egyébként akkor szerettem meg, amikor egy 
évben apám kendert fogott fel aratni, persze részből.

A kendert éppen úgy kell vágni, mint a nádat, minél rövi- 
debb „kútára”, hogy hosszabb legyen a szál. Sok pénz volt 
valamikor a kenderben, de abból a pénzből mi nem sokat lát
tunk. Amikor fölfogtuk a kendert, annak a földolgozását is vé
gig kellett csinálnunk. Ollóba vágtuk a szálat, ami annyit 
jelentett, hogy két kis markot raktunk egymáson keresztbe, 
úgy gyorsabban száradt, könnyebben lehetett kötni. Volt, aki 
kúpozta, kazlazta, de mi nyomban szárítás után a barára 
hordtuk az áztatóba. Tutajt készítettünk a kévékből, s csúsz
tattuk bele a vízbe. Olyan jó derékig érő vízbe kellett nyomni a 
kévéket, majd kapával iszapos sarat vágtunk rá, nehogy 
fölvesse a víz, mint a szalmát. Úgy emlékszem, hogy nyolc 
napig volt a kender az áztatóban; ha meleg volt, akkor rövi- 
debb ideig, mert a víztől könnyen megfehéredhetett, s a mes
ter azt mondta, hogy nem rugalmasak a szálak, szakadnak. 
Kézzel húzgáltuk ki a kévéket a vízből, vékony kúpokba rakva 
szárítottuk, majd következhetett a földolgozás.
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A kenderrel nagyon szerettem dolgozni, csak az áztatást 
nem szerettem. Az áztatónál, főleg a forró napokon, olyan 
bűz terjengett, hogy a kényesebb gyomrúaknak tanácsos volt 
messze elkerülni! Mi a Farkas kötelesnek termesztettük és 
dolgoztuk föl a kendert. Megfizetett bennünket. Amikor befe
jeződött a kukoricatörés idénye, nádvágásig a kendertörés 
volt soron. No, ez a munka eltartott Katalin-naptól egészen 
György-napig. Kilóra dolgoztunk. A legtöbb, amit egyhuzam
ban kitiloltam és kigerebeneztem, az 29 kilogramm volt. Több 
mint 29 kiló kenyeret ért az aznapi munkám! Igaz, meg is 
erőltettem magam, dőlt az orromon a vér. Résziből is tiloltam. 
A megkeresett kenderszálat hazavittem, otthon már vártak a 
tiszai halászok, vitték a kigerebenezett kendert a fonóasszo
nyokhoz. Azok rokkán cérnát sodortak a kenderszálból, ab
ból a cérnából kötötték a hálót.

— Azok, akik sokféle kétkezi munkába belekóstoltak, azt 
állítják, hogy a kendertörésnél és a nádvágásnál nincs ku
tyább munka...

— Én minden megerőltető munkát szerettem. 13 éves ko
romban kerestem először kenyeret nádvágással. „Lápról” 
vágtuk a nádat. Ez azt jelenti, hogy három széles deszkát 
egymás mellé helyezve összeszegeztünk, olyan asztallap-fé- 
lét eszkábáltunk belőlük, s az csúszott a nádtő és a víz tete
jén. A kefesűrűn álló nádtövek nem engedték lesüllyedni. 
Ezzel a láppal befogtuk az egész szélességet, a 6-8 méteres 
sávot. Szóval, ez olyan tutajszerű tákolmány volt. Aki nem tu
dott viselkedni, vagyis rugalmasan állni és mozogni a lápon, 
bizony belefordult a vízbe. Nem is a hideg víztől kellett retteg
nie, hanem attól, hogy a nádtövek összehasogatják az arcát, 
a kezefejét. Sokkal könnyebb volt a dolgunk, amikor beállt a 
bara, mert jégről vághattuk a nádat koratavaszig, olvadásig. 
Csónakból is vágtunk, az volt a legkutyább. Nemegyszer 
készakarva megfürösztöttek, az öregek meg röhögtek rajtam: 
mi van, gyerek, tán meleg van? Csoda, hogy én soha meg 
nem betegedtem munka közben.

Ezek a mai gyerekek meg ha elfingják magukat, mindjárt 
teletömködik őket mindenféle méreggel, mert azt nekem ne 
mondja senki, hogy az orvosságban nincsen méreg. Mink 
meg, ha köhécseltünk, vöröshagymahéj-teát itattak velünk,
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meg kamillát, csipkebogyót. Pálinkán kenyérhéjat égettek, azt 
kaptuk be. Könnyen el lehetett aludni az alkoholos kenyértől, 
még ha a java ki is égett belőle. De ha elalszik az ember, az 
már kész gyógyulást is jelent. Másnapra kutyabajunk volt. Én 
legalábbis úgy gondoltam, hogy nincs. De azt hiszem, hogy 
ezek a mostani bajaim, hogy itt fáj, ott fáj, amerre fordítom a 
fejem, arrafelé ropog, annak a régi életmódnak a következmé
nyei.

De hogy visszatérjünk a nádvágáshoz, az nem volt valami 
úri munka. Belgrádból jött a nádkereskedő, azt mondta, príma 
stukatúr meg papír készül a nádból. (Bosszankodom, amikor 
ma azt hallom, hogy nem jelenik meg az újság, mert nincs pa
pír, pedig én nagyon szeretek olvasni! Közben itt rothad a 
Csík-érben is a jó minőségű nád. De az is lehet, hogy más 
módszerrel dolgoznak már a gyárak. Én azt nem tudom.) 
Szóval, a nádvágással nagyon szépen lehetett keresni, job
ban, mint az aratással, csakhogy nem mindenki tudta vagy 
bírta a nádvágást. Az a belgrádi kereskedő, valami Mariónak 
hívták, fölkeresett, amikor már nős voltam (annak is több mint 
negyven éve), szóval fölkeresett, hogy alakítsak nádvágó bri
gádot. Összeszedtem a faluban a legjobb nádvágókat, én let
tem a brigadéros, vagyis a bandagazda. Sablonba kellett 
vágni a nádat, minden kévének egyformának kellett lennie. 
De az igazi nádvágónak nem is kellett a sablon, olyan egyfor
ma kévéket vágott meg kötött, hogy no! Volt olyan időszak, 
amikor 2oo ember is vágta a nádat. Szegények voltunk, min
denki keresni akart, vagy legalábbis azok, akik nem féltek a 
munkától. Csak azt nem értem én, hogy olyan jól kerestünk, a 
keresetünk meg egyszerűen elcsordogált. Ma sokan nem 
tudnak semmit sem fölmutatni. A parasztoktól is átvettük a ná
dat, csak át köllött kötni. Az egész pecellói határban én vezet
tem a munkát, a Kis Imre tanyájától kezdve a csárdán túlig.

— És megvannak-e még azok a nádasok?
— Megvannak, de elvadultak. A nádat minden évben vág

ni kell. Ezt a nádat meg ki tudja, mikor vágták legutóbb. Azért 
kell rendszeresen vágni, hogy ne legyen benne avas szál. A 
nád is olyan, mint a szalonna: a következő télre már megava- 
sodik, legföljebb szappanba való. (Bár ettünk mi annak idején 
avas szalonnát is, és nagyon jó, ízletes volt, mert volt!) Szó
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val, a nád is megavasodik, veszít a minőségéből, nem sokat 
ér. Pedig nagyon jó tüzelő is lehet. Saját szükségletükre ritkít
ják ugyan a nádasokat ma is az emberek, de nincs tervszerű, 
jövedelmet hozó kitermelés. Inkább fölperzselik időként a ná
dast, birkákat legeltetnek benne, a birka meg olyan, hogy 
mindent lerág maga előtt. (Hogy mi a fenét eszik a borotvaé
les szálakon, nem tudom.) Sajnálom, hogy nincs már jó 
minőségű nád, pedig volt itt vaj-nád, szarapina-nád, hosszú- 
farkú-nád. Ezek voltak a legjobbak, de a parázs-nádért nem 
kapkodtak az emberek. Pattant. A többi pedig hajlott, mint az 
íj-

Valamikor nagyon sok nádtetős ház sorakozott a Kisvá
rosban, a Királyvárosban, a Makádin, Kismoholban. Művé
szet volt a tetőverés. Olyan hőszigetelő volt a nád, hogy 
annak semmi mesterséges anyag a nyomába nem léphetett, 
de az eső sem áztatta át a szakszerűen rakott nádtetőt. A pad
láson semmi sem fagyott meg. (Az is az igazsághoz tartozik, 
hogy a szegényember padlásán nem is nagyon volt minek 
megfagynia.) Közben elfinomodtunk, meg talán szégyen is 
volna ismét nádtetős házba költözni. A nádtető a szegénység 
jele volt régen is. Dehát akkor miért gazdagodtak meg a nád
kereskedők? Akkor mégsem volt az annyira semmirevaló, 
ugye? A nádtető olcsó tetőszerkezet volt. Dróttal vagy gyé
kénnyel — vagyis sással — varrták le a tetőket.

— A Gecső család is nádtetős házban élt?
— Amikor megszülettem, nádtetős putriban éltünk. Nem 

házban, putriban! Még mennyezete sem volt. A Kisvárosban 
sózták rá apámra a cenzárok. Ahogy később mesélte apám, 
2-3 évig éltünk a viskóban. Azután a zsidóktól uzsorakamatra 
kölcsönt vett föl — kezesek is kellettek hozzá, nem volt biza
lom a szegényemberben —, ebből a pénzből rendbehozták a 
viskót, házat faragtak belőle, cseréptetővel.

*

— Nincs is talán olyan kétkezi munka, amelyben ne lenne 
járatos?

— Hálát adhatok a jó Istennek, hogy az életemben, lega
lábbis fiatal koromban, nem volt semmi bajom, így ha kellett, 
mint mondtam, nádat vágtam, répát raktam, falat vertem.
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Hogy bírod? — kérdezték tőlem. Bírom, mert akarom. Gyerek 
is alig voltam, kint éltünk a tanyán, mert ott dolgoztunk, főtt é- 
telt egész héten nem láttam.

Amikor 17-18 éves lehettem, Bánátban, az Aranka fo- 
lyócskánál kubikoltunk apámmal meg a bátyámmal. Van ta- 
licskás meg kordés kubik. Mink talicskások voltunk, ástuk az 
Aranka medrét. De nem úgy volt ám, hogy csak pakoljuk a ta
licskát! A 100-120 méteres szelvényeken a legszélesebb rész 
14-15 méter lehetett, a meder alja meg legfeljebb másfél vagy 
kettő. Deszkát kaptunk, abból építettük föl a talicskautat; mi 
gubatúrnak neveztük. Életemben talán ott fáradtam ki először 
úgy istenigazából. Az istállóban aludtunk, krumplipaprikáson 
meg paprikáskrumplin éltünk. Ünnep volt, ha szalonnás tar
honyát készítettünk, leginkább vacsorára. Most sem tudom, 
hogy honnan merítettük az erőt a munkához. Mert a krumpli
tól, a tésztától nem igen tűr az ember.

— Nem hagyhatjuk ki a sorból a vályogvetést sem...
— Azzal csak megpróbálkoztam, amikor megnősültem. A 

feleségem szülei vályogvetők voltak. Egyre csak azt hajto
gatták, micsoda szép pénzeket lehet azzal keresni, közben ők 
maguk nem haladtak semmire sem. Hová lett akkor a tömér
dek pénz? Vagy csak önmagát ámítja az ember, meg társait, 
a nagy keresettel? Nagy pénzek igazából nem voltak a fizikai 
munkában, a kis összegek váltak naggyá, ha megbecsültük 
azokat. Én sokáig szabódtam a vályogvetéstől. Meg is volt ró
lam az apósom véleménye, mármint hogy kibújok a munka 
alól. Meg nem kaparok. Hát engem ne szóljon meg az apó
som, ha ezt nem teszi az asszonyom, akit csak úgy, se szó, 
se beszéd, hazavittem egy szombat éjszaka! Amikor az öreg 
újabb munkát fogott, rábólintottam: mi is megyünk.

Itthagytam hát a kapálást, az aratást, azt a munkát, amit 
szerettem, itthagytam a biztos pénzt. Túrijára mentünk talics- 
kástól, vetőformástól együtt.

Addig soha életemben nem vágtam vagy tapostam sarat, 
szóval nem értettem hozzá. A feleségem viszont nagy mester 
volt ebben a kegyetlen munkában, hiszen pendelyes lány ko
ra óta az apja keze alatt dolgozott (most ez meg is látszik az 
ujjain). Ő sem válogatott a munkában. Az agyaggödröt, va
gyis a bányát egyedül kellett kiásnunk. Az ismert vályogvetők
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— a Danyi Péter, a Sánta Pista meg a többiek? Hiába kérdez
tem tőlük, hogyan készül a vetőasztal, csak megvonták a vál- 
lukat: ott van, nézzem meg és csináljam. De nem mutattak 
meg semmit. Az asszonykám mutatta a szélességet, az alsó 
erősítést, a lábakat, mert deszka, léc, szög volt.

A sár előkészítése volt az első és legfogósabb munka, bár 
nem volt könnyű a formavetés sem. A sárnak, vagyis az 
agyagnak olyannak kellett lennie, mint a libamáj. Amikor az 
agyagot kidobtuk a bányából a placcra, kupacba, azt lega
lább háromszor át kellett vágni, közben öntözni, hogy meg
keljen, akár a kalács. Amikor már tésztaszerű volt a massza, 
bele a talicskába, s föl az asztalra! Onnan szaggatta a formá
ba az asszony.

A vályogvetők leginkább párban dolgoztak. Mi naponta 
1200 vályoggal számoltunk el. Az öreg vályogvetők nem 
akartak hinni a szemüknek: a kezdők meghaladják az ezrest! 
Irigykedtek is rám, hogy milyen gyorsan belejöttem a munká
ba, jobban megy , mint azoknak, akik csak ezt a mesterséget 
művelték. Annyiszor elmondtam már, magam sem tudom, 
honnan volt mindehhez az erőm. Hajnali egykor már a sarat 
tapostam, hogy mire megvirrad, készen legyen az anyag. En
ni is bírtam. Csizma akkoriban nem volt divatban, meg nem is 
tellett volna rá, mezítláb gyúrtam a vályognakvalót.

Amikor bejött az esős idő, nem lehetett dolgozni, mert ha 
az eső megcsapdossa a frissen kivetett válykot, az gyorsan 
szét is málik, vagy legalábbis málós lesz. Gondoltam, körüljá
rom már a telepet. Ott találkoztam egy idős házaspárral, ad
dig nem is láttuk egymást, pedig ők voltak a tulajdonosok. 
Kérdem tőlük, mióta tartják a placcot? Mondja az öreg: negy
ven éve. Ej — így én —, akkor maga, tatám, nagyon gazdag 
ember ám! Mit szereztek a negyven év alatt? Megfordult, úgy 
mutatta: görbe hátat! No, ez a munka nem neked való, Misa, 
mondom én magamnak. Megkerestem az asszonyt, de már ő 
is panaszkodott a kezére, kifújta a szél, fájt neki kegyetlenül, 
gyöngélkedett, mert elővette az asszonyi betegség is. Mon
dom neki: a talicskát a vagonba, aztán irány haza! Az apósom 
által emlegetett jó kereset tudja-e, mi volt? Hetente elfogyott 
egy kisebb oldal szalonna, s mi az asszonnyal nem kerestünk 
annyit se, amennyi a kosztra kellett. Mert az mesebeszéd,
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hogy a kemény munkához nem kell az erős koszt. Úgyhogy 
az én vályogvető pályafutásom néhány hónaposra sikeredett. 
Aztán mégis bebizonyítottam az apósomnak, hogy a kis való
ságunkat azért megteremtettük, de nem vályogvetésből.

— 1939-ben nősült. Nem volt nagy merészség a semmit a 
semmivel házasítani?

— Mondtam már az imént, hogy nem volt ott lakodalom, 
mert csak úgy hazavittem az asszonyt. Néztük mi már koráb
ban is egymást a bálakban, sandán, ügyetlenül, mert mást 
nem tudtunk a szerelemről, minthogy nézni kell egymást, az
tán majd visszabólint a másik. No, így is történt. Nagyon gyor
san meggondoltam, hogy megpróbálok a magam fenekén 
ülni, rákérdeztem hát egy bálban: hozzám jönnél? Nem volt 
ott udvarlás, meg győzögetés, hogy ilyen jó lesz, meg olyan 
jó lesz... Mert miféle jó lehet a nincstelennek? De örömre talán 
megvan még a jogunk, vagy nem? Szóval, a válasz is csak 
egy szégyellős bólintás volt. Együtt mentünk haza. Meg
szöktettem. Nem dicsértek meg, amikor beállítottunk, hogy 
édesanyám, nekünk a másik szobában vesse meg az ágyat! 
De nem is zavartak ki bennünket. Ez pontosan Péter-Pálkor 
történt. Egy munkáskézzel kevesebb az ő családjában, s én 
is kiváltam az enyéim közül. El tudja képzelni, mit jelentett ez? 
Hogy milyen volt a nászutunk? Hát ilyen: másnap hajnalban 
irány a búzatábla, mert én már fogtam hét hold búzát egy ka
szára...

Abban az évben nagyon jól fizetett a gabona, nem kellett 
félnünk, hogy őszre-télire nem lesz kenyerünk. Learattunk, el- 
csépöltünk, illetve elcsépölt a gazda, én 11 mázsa búzát vit
tem haza. Ez ’39-ben egy egész hold nagyon jó termés volt. 
Nem volt pihenő aratás után sem, mert nyomban elvállaltam 
a kendertilolást. Ősszel már egy hold földet is árendáltam.

Aratni én mindig jobban szerettem, mint gépnél dolgozni. 
Pedig csépöltem is éppen eleget, bandagazda voltam a Kor
mos Ábel gépjénél, aztán meg a Horváthnál, aTüskinél, tü
zes-géppel jártuk a határt, majd a falusi gazdasági udvarokat. 
Jól tudtam számolni, azért is lettem bandagazda. Pontos ki
mutatást kellett vezetni, hogy kinél, mennyit csépeltünk, abból 
mennyi a szem, mennyi a rész. Több cséplőbanda is dolgo
zott, de egyik sem csépölt annyi gabonát, mint a mi bandánk.
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Csak a szállásokon 5000 métermázsát! Tudja-e, hogy mi a 
gazda büszkesége? A szalmakazal! Nagyon jó kazlasaim vol
tak, rudassal vitték föl a hatalmas boglya terhet, néhol 10-12 
méter magasra is! Amikor lefésülték a kazlat, abból egyetlen 
szál szalma sem meredhetett ki, úgy nézett ki a kazal, mint 
egy szépen megfésült fej.

— És hogyan érezte magát, amikor szegényember létére 
20-22 más szegényembernek parancsolt? Akár a nagy gazdák 
Gecső Mihálynak...

— Én sohasem parancsoltam az embereimnek, én csak 
megmondtam nekik, hogy azért fogtunk össze, hogy megke
ressük a télirevalót. Ebből a szóból érthettek az emberek. 
Mindaddig, amíg bandát vezettem, nem is kellett tagokat vál
tanom. Egyetlen kiló búzával sem vettem el többet, mint 
amennyi nekem járt, pedig megtehettem volna. Ezért is be
csültek az emberek.

— Hívták a nagyüzembe is, de nem ment...
— Azért nem mentem éves munkásnak, mert senkitől sem 

akartam függni. Többre is vittem így. Szerettem gyönyörködni 
a munkámban, legyen az szántás vagy a megkapált kukori
ca, hát még a dinnyés, amikor a levelek közül úgy kezdenek 
kiemelkedni a termések, akár a vakondtúrás. Szóval, engem 
nem vonzott a biztos kereset meg a nyugdíjlehetőség, pedig 
sokan csak azért lettek állami munkások. Mindig úgy érez
tem, hogy csak rajtam múlik: szegény maradok-e vagy sem.

Azt nagyon jól tudom, hogy a parasztembernek állandóan 
bizonyítania kellett, hogy nem ellensége a társadalomnak, bi
zonyítania, hogy a föld jólétet tud teremni, s be is bizonyította. 
De az nagyon fáj, hogy most ennyire a béka segge alá nyom
tak bennünket. Meg szabad azt engedni, hogy azok az üze
mek, amelyek az élelemtermelésben mindig élen jártak — 
mint amilyen a becsei vagy az adai, vagy a szenttamási kom
binát — ne tudjanak fizetni a munkásaiknak? Egy bocskor- 
ban járunk most mi parasztok és a nagyüzemek, ahelyett, 
hogy lakkcipőben grasszálnánk!

Egy időben nagyon szorgalmazták a társadalmi munkát, 
úgy mondták: a társadalmi haladás érdekében tevékenyked
ni... Én nem azért nem szerettem ezt, mert a haladás ellen va
gyok, hanem azért, mert ez a „társadalmi munka” a legtöbb
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esetben éjszakába nyúló gyűlésekben merült ki. Voltam né
hány ilyen semmirevaló összejövetelen, amelyen megbeszél
tük, hogy nem sokat beszéltünk meg... Elképzelheti, hogy 
másnap hajnalban milyen legényesen pattantam ki az ágyból 
és mentem kapálni vagy aratni... Ha én a szántók helyett az 
üléstermet választottam volna, akkor nem tellett volna lovak
ra. A lovak azután előteremtették a féderes sárga kocsit, majd 
a speditert, a gumikerekű kocsit. Csak itt a faluban vagy féle
zer ilyen kocsi volt a hetvenes évek elején. Visszasírjuk még a 
kocsikat, a lovakat!

— Ereje, kedve volt-e szórakozásra, netán aműkedvelésre?
— Gyerekkoromban szerepeltem az iskolában. Szerettem 

a vigasságot. Csintalan gyerek voltam, s ha hiszik, ha nem, 
én már tízéves koromban el-eljártam a bálba. Minden táncot 
megtanultam, mert ellestem a kukacbálban. Citerázni is meg
tanultam. Sok kukacbálban én pengettem hajnalig a citerát, 
mert más hangszer nem volt. Néha nem is nézték jó szemmel 
a bálozókat.

Azt nagyon élveztem, amikor a legények, különösen ha 
egy-két fröccs már lecsúszott a torkukon, lecsapták a citerát, 
huszonöt vagy ötven parással. Ez azt jelentette, hogy a ze
nésznek addig nem szabad muzsikálni, amíg valaki ugyanek
kora összegért föl nem nyitja. Ez volt a kereset. Én apámtól 
tanultam muzsikálni, nagyon szép hangja is volt. A kottát azt 
nem ismerem. Csak úgy hallómból pöngettem. Később a 
gyerekeket is megtanítottam muzsikálni, aztán ők továbbta
nultak. Az idősebb az trombitán játszik. Futballoztam is. 33 
éves koromban léptem utoljára pályára. Hát ebből állt az én 
szórakozásom.

— A katonaságban, a hadseregnél eltöltött éveket általá
ban úgy emlegetik, mint az élet iskoláját Gecső Mihály aztán 
alaposan kijárta ezt az iskolát, hiszen hat évig katonáskodott, 
s ez alatt az idő alatt három rendszert is szolgált...

— 1940 tavaszán a régi jugoszláv hadseregbe vonultam 
be, Szerbiában szolgáltam. Egy hónapja sem volt rajtam a 
mundér, amikor értesítettek: megszületett a fiam. Fél éves le
hetett, amikor először emelhettem a karjaimba. Azt most ne 
részletezzem, hogy a kaszárnyában hol járt többet az eszem: 
otthon, hogy van-e mit ennie a családnak, vagy a megbízatá
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somnál, a lovaknál, mert én a lovasszázadban szolgáltam. 
Akkor még nagyon féltem a lovaktól, de hamarosan bekerül
tem az irodába, mert írni-olvasni elég szépen tudtam.

1941 tavaszán, húsvét táján már Dobojnál voltunk beásva 
a légvédelmiekkel. Azt mondták, hogy gyakorlaton vagyunk. 
Mi egyszerű katonák nem is tudtuk, hogy mi zajlik az ország
ban. Azt nem kötötték az orrunkra.Egyik hajnalban borzalmas 
repülőzúgásra riadtunk. A századosunk pöffeszkedett: „Ne 
plašite se, to su naši!” Amikor aztán elkezdtek bennünket 
szórni, volt ám szentségölés! A mélyrepülésben húzó gépe
ket nem is lőhettük. Azt megtanultam, hogy a gépektől csak 
addig kell félni, amíg a fejünk fölé nem érnek, mert ha fölöt
tünk oldják ki a bombákat, akkor azok már nem közénk csa
pódnak. Ez is olyan, mint a villám és az égzengés. Amikor 
már dörren az ég, nem kell félni, mert a villám teszi meg a ma
gáét. Amíg a repülőgépek irányomba jöttek, addig bizony na
gyon féltem.

Fél év sem múlt el, amikor leszereltek bennünket, ponto
sabban: szétszéledtünk. Dobojtól gyalogosan indultam ha
za, Péterrévére. Betértem még a Banja Luka-i laktanyába, 
mert onnan vezényeltek ki bennünket Doboj mellé, hogy ma
gamhoz vegyem a katonaládámat. Amikor a kaszárnyához 
értem, volt is mit látnom: az épület egyik sarkát, éppen azt a 
részt, amelyben az én egységem tartózkodási helye volt, 
bombatalálat érte. Romokban hevert, alatta az én kofferom
mal, abban az óráimmal. Nincs ott mit keresnem, irány haza! 
Nem tudom pontosan, hány napig utaztam hazafelé az apos
tolok lován, de úgy nyolc napig biztosan mentem szinte meg
állás nélkül. Leültem, szundítottam, amikor elfáradtam. 
Engem az úton meg nem kérdeztek, már úgy értem, hogy 
nem tartóztattak föl, hogy honnan jövök, merre veszem az 
irányt. Jó emberekkel találkoztam, mert egy-két falat kenyeret 
mindenkitől kaptam, akinél csak bekopogtattam. Pedig akkor 
már igazi háború volt. Csak nem minden tájon.

Jóformán haza se érkeztem — közben megvolt, ugye, a 
rendszerváltás —, már hozták is a behívót a magyar hadse
regbe. Csak azt tudnám, hogy honnan szereztek tudomást 
arról, hogy hazajöttem?! Szegedre vittek, ott estem át kikép
zésen. Gyönyörű nyár volt, aratni kellene, én meg angyalbőr
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ben! Hű, mit eszik otthon a család? No, voltak ott módosabb 
gazdák meg gazdagyerekek, ők egyre könyörögtek: haza 
kellene menni betakarítani a gabonát... De hiába rimánkodtak, 
a katonai szolgálat az olyan, hogy ott az jár jól, aki hallgat. 
„Értem!” — aztán teszi a dolgát. Szóval olyan, mint a hülye... 
A parasztokat nem szerette a százados. Egy reggel sorakozó: 
No, ki akar hazamenni aratni? Jónéhányan kiléptünk a sorból, 
volt aki azért, hogy a saját termésének betakarítását szervez
ze, mások meg azért, hogy részaratással összesuhogtassák 
a télire való kenyeret. Egyikünket sem engedte haza, egész 
nyáron ott rohadtunk a semmitevésben a laktanyában. Ré
gen elmúlt az aratás, mire eltávozást kaptam. Gondoltam, ki
fogom  még a ku ko rica tö ré s t, de két hét után ism ét 
jelentkeznem kellett, és csak karácsony táján jöhettem haza, 
amikor a tél már nagyon mutatta a fogát. Ilyenkor már szinte 
semmi munka sincs a határban. Dehogyis nem volt! A nádvá
gás. Nádat vágtam, és abból a pénzből teleltünk ki. így ment 
ez 1945 tavaszáig. Behívtak a fő munkák idején, majd haza
engedtek, amikor már csak morzsákat kaparhattam össze... 
De mégiscsak együtt lehettem a családdal.

Haza sem értem, amikor újabb behívó, más címerrel: 
rámhúzták a Jugoszláv Katonaság egyenruháját. Egy kicsit 
megszorongattak, hogy miért nem léptem le a magyar hadse
regből, de nem vertek meg. Úgy látszik, megértették, hogy 
nem önszántomból mentem én katonának, mint ahogyan 
egyik parasztgyerek sem önkéntesen lépett be a hadseregbe, 
álljon az bármelyik oldalon. Egyszerűen vittek bennünket. Ha 
megszökök, egész biztos, hogy a családot zaklatták volna — 
akkor sem a pénzeseket nyúzták, hanem a nincsteleneket, 
azokon nagyot lehetett rúgni —, meg azután nekem sem lett 
volna nyugtom, én nem tudtam volna bujdosni. így inkább 
vállaltam a sorsomat. 1945 karácsonyán vetettem le a katona
ruhát. Azóta én közelről sem puskát, sem zubbonyt nem lát
tam, mármint többé nem volt rám szüksége a hadseregnek. 
De nem is hiányzott ez az életemből.

— Az 1945. esztendő a felszabadulás, a nincstelenek 
megbecsülése, az új élet beköszönte hangzatos szólamaival 
telt el. Mit várt az akkor még nincstelen Gecső Mihály az új 
korszaktól, az új társadalomtól?
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— Azt reméltem, hogy úgy néznek rám, mint emberre, 
nem vádolnak, hogy magyar vagyok-e, vagy sem, hanem 
megkérdezik: akarsz dolgozni? Ha akarsz, akkor itt a föld, de 
ne csak magadnak termelj!

Amikor ’41-ben bejöttek a magyarok és én már itthon vol
tam, engem azzal maceráltak — többször az ágyból is kiug
rattak — , hogy kommunista vagyok. Érti? És az ilyeneknek 
nem jár se segély, se semmi! No, az is az igazsághoz tartozik, 
hogy a szegényemberek között volt csakugyan a legtöbb 
kommunista.

1945-ben, amikor a földosztás történt, megint kimaradtam 
a játékból. Pedig nagyon szerettem volna 2-3 hold földet, meg 
az agrártörvény értelmében annyi meg is illetett volna. Azt 
gondoltam, hogy ha valakinek három hold földje van, az na
gyon gazdag ember lehet. (Később hatszor annyit szereztem, 
de megmaradtam egyszerű, lehet úgy is mondani: szegény 
embernek.) De hogy miért maradtam le a földosztási listáról? 
Azt vágták a szemembe, hogy magyar fasiszta vagyok, örül
jek, hogy nem kapok golyót. ’44 novemberét lekéstem... Hát 
ilyen rendszerváltozásnak örüljek?

Valahogyan át kellett vészelnünk a telet, így hát kosárfo
nással kerestem a kenyeret. Hű, de jó fűzfavesszők voltak a 
Tisza melletti erdőben, meg voltak a Savóhegy mögötti 
„Csícskában" is! Onnan hordtam nyalábszám a vesszőt, nem 
haltunk éhen.

Engem hát kezdettől fogva nem ringatott a szocializmus. 
Erről megbizonyosodtam a negyvenes évek végén is, amikor 
kutya dolgok történtek velünk, amikor a nincsből is el akartak 
venni, s bizonyították: el is lehet venni! Az akkori hatalom le
het, hogy megfélemlítette az embereket, de higgye el, nem 
volt annak semmi becsülete. Elég az hozzá, hogy a pad
lássöprés, a szájbaköpés időszakát is átéltem. Lesöpörték a 
mi szegényes padlásunkat is. Merthogy egész nyáron volt 
dolgom, én kerestem. De kell azoknak, akik éheznek... Bor
zalmasan viselkedtek a bőrkabátosok. A parasztokat okolták, 
a falusi népet, hogy nem ad az éhező városnak, aztán vittek 
tőlünk mindent, amit csak lehetett, a lekvártól a szalonnáig 
mindent. Nem lehetett előlük semmit sem eldugni. Én például 
a búzát összekevertem a száraz répaszelettel, azt gondoltam,
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hogy megtévesztem a rekvirálókat, aztán ha elmúlik az étvá
gyuk, átrostáljuk a keveréket, s megint csak lesz búza, lesz 
lisztünk. Nem lett! Ki sem lehet mondani, hogy mennyi ke
serűség gyülemlett föl ekkor a falusi emberekben. De ugyan 
ki mert szólni? A bőrkabátosok voltak az urak akkor. S a mai 
napig is nagyon fáj, hogy közéjük álltak még a hozzánk ha
sonló szegény emberek is. Ezt nem értem mind a mai napig. 
Ennyit ért volna az a becsület, amire annyira büszkék vol
tunk?

A padlássöprések után egyik este — azt hiszem, ez már 
’49-ben történt — fonogattam a kosarat, közben étvágytalanul 
eszegettem a kukoricakenyeret, amikor rám zörgettek: nyis
sam ki a kaput vagy az ajtót! Kinyitottam. Két bőrkabátos már 
nyomult is be. Nem mondom a nevüket — bár egyikük sincs 
már az élők között —, mert nem akarom bántani az utódaikat. 
Tudja, a gyerek az nem lehet oka az apja piszkos ügyeinek! 
Szóval, mondogatják ám, hogy nekem a pártban van a he
lyem, mert hogy ilyen jó munkás vagyok, meg olyan jó mun
kás vagyok, meg hogy a párt hozzásegít a jobb élethez. 
Dicsérnek ám, csak úgy fröcsögött a szájukon a sok édes 
szó! Hogy milyen szép kosarakat készítek, meg kellene alakí
tanom a kosárfonó szövetkezetet, lehet, hogy a parasztszö
vetkezetben — azt hiszem, így hívták — szintén lenne 
helyem... No, csak ez kellett! Elszakadt a gatyamadzag! A 
vesszőverő rúddal úgy az asztalra csaptam, hogy lerepült a 
petróleumlámpa: „A szentségit az anyátoknak, nem elég, 
hogy lesöpörtétek a padlást, most meg a szövetkezettel meg 
a párttal nyomorgattok? Nem adtatok egy borozda földet 
sem, kukoricakenyeret etettek velem, és engem agitáltok!?” 
Úgy kikotródtak, hogy engem aztán soha többé nem hábor
gattak. Hát ember az ilyen, aki jól tudja, hogy évekig nem vol
tam a családommal, aztán kiforgattak még a nincsből is, most 
meg van pofájuk arra buzdítani — inkább úgy mondom: inge
relni — , hogy azt a rendszert nyaljam, amelyik semmibe 
vesz?! Tudtuk mi annak idején is, amikor bejöttek az imrédys- 
ták, a nyilasok, hogy piszkos politikai pártok ezek, a szegény
ember csak addig kell nekik, amíg alá nem írja a tagsági 
belépőt, aztán meg szarban hagyják. Mert azok is csak ígér
gettek. Nézze, a szegényember csak akkor kellett minden ha
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talomnak, amikor rukkoltattak. Én soha sem akartam mo
csokba keveredni: távol minden ígérettől, távol minden politi
kától! Tudja, kiben bízzon meg az ember? Senkiben. Csakis 
saját magában. Ezt nagyon szépen megtaníttatta velem a 
sors.

— Az állami munkáért nem kapkodott ugyan, de 1953-ban 
azért mégis téglagyári munkás lett.

— Látja, a vályogvetéstől csak nem tudtam megszabadul
ni! A téglagyár akkor még nem volt teljesen állami tulajdon
ban, akkor még nem tették tönkre. ’53-ban a kényszer szorí
tott a téglagyárba. A feleségem húgával együtt naponta 4100 
vályogot vertünk ki. Pedig ezer darab is jó eredménynek szá
mított. No, a Solymosi téglagyáros ezért is becsült meg. Én 
legalábbis úgy gondoltam. Én minden reggelre elkészítettem 
2000 vályogra való agyagot, úgyhogy amint kezdődött a 
munka, máris lehetett az asztalra talicskázni, míg a többiek 
csak akkor kezdtek a vágáshoz. No, az erő mellett azért egy 
kicsit ésszel is kellett dolgozni.

Abban az időben divat volt a rohammunka, azzal kellett 
megmutatni, hogy mennyire a haladás mellett vagyunk. Én 
háromszor vagy négyszer is megszereztem a rohammunkás 
titulust. Az a titulus előnyökkel is járt. Szövet, ágynemű vásár
lására följogosító bonokat kaptunk, úgy hívták, hogy „tacski- 
ca", meg pár dinár is járt a titulus mellé. Valamilyen utazásra is 
mehettem volna, de énnekem a munkától nem volt időm utaz
gatni. Sokan irigyelték tőlem, hogy rohammunkás vagyok, 
pedig azt hiszem, hogy megérdemeltem, mert becsületesen 
dolgoztam. Ha nem is kapom a kitüntetést, akkor is annyit 
dolgoztam volna, mint másik három ember, mert csak így ke
reshettem aránylag jól.

— És a rohammunkás-érdemből jutott-e valami a család
nak is?

— Egy kicsit fölruházkodtunk. Ágyneműt vettünk, az asz- 
szonynak, a gyereknek ruhát. Nem nagyon válogathattunk, 
amit éppen lehetett kapni, azt vettük meg. De nem is volt ne
künk annyi pénzünk, hogy minden bont elvásároljunk. Mert jó 
pénzért el is lehetett adni a bonokat. Kimentem a tanyára, vol
tak ott jó ismerőseim, megvették tőlem azt a jegyet, vagy a 
szövetet.
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A téglagyárra nem panaszkodhatok, mert szépen keres
tünk, időben megkaptuk a fizetést, de nem kaptunk búza-feja
dagot. Noszogattak hát a munkások, beszéljek a Solymosi 
úrral, hogy a havi bér mellett biztosítson nekünk búzát is, 
azon felül, ami havonta járt: a nehéz fizikai munkát végző 8 ki
logramm lisztet kapott havonta. De Solymosi gazda elutasított 
bennünket: mit követelőzünk? Mindenki félt, féltette az állását, 
különösen a gyöngébb munkások, már nem olyan értelem
ben véve, hogy fizikailag voltak gyöngék, hanem nem tudtak 
vagy nem akartak jól dolgozni. így hát mindannyian engem 
noszogattak. Nem mert senki sem szólni, csak egymás 
között pusmogtak. Végül megúntam, és mondtam a Solymo
si úrnak: mérjen a búzából az embereknek. Nem szólt sem
mit, csak lejött a placcra és azt kérdezte: Ki az, aki követelő
zik? Senki sem lépett előre, eloldalogtak az emberek. Szóval, 
egyedül maradtam, mintha csak én lennék az elégedetlen, a 
rohammunkás! Amikor később ismét összeverődtek az em
berek, mondom én nekik: Helyettetek járatom a pofám, aztán 
szarban hagytok! Most biztosan fölmondást kapok, de nem 
félek, mert találok én más munkát is. Egy biztos: veletek soha 
többé nem közösködöm! Közben hívatott a téglagyáros, ígér
te, hogy nekem ad 250 kilogramm búzát, de erről ne szóljak 
az embereknek. Hű, ez aztán betette a nagykaput! Együtt dol
gozom velük napestig, közöttük nem egy rokonom is van, hát 
még csak ez kellene! Nem fogadtam el, ilyen gazemberségre 
nem vetemedhettem, bár tulajdonképpen megérdemelte vol
na a brigád, mert cserben hagytak. Úgyhogy fogtam magam, 
örökre letettem a vályogvető formát.

A cséplőgépnél mindig volt számomra hely, befogadtak. 
Amikor befejeződött a cséplés, mégiscsak visszamentem a 
téglagyárba, de nem a vályogvetőkhöz, hanem a cserépgyár
tó részlegbe. Az már olyan finomabb munka volt, gondolom, 
jobban oda kellett figyelni. Lovasjárgánnyal daráltuk a cserép
nek való agyagot. Két évig tartottam ki, mert a föld engem, bár 
árendás volt, talán jobban vonzott, mint a vasat a mágnes...

— Bármilyen munkát végzett, mindig a betyárbecsület 
megtartását tartotta a legfontosabbnak. Egyszerű, szegény 
embernek maradni, csak a becsület ne vesszen.
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— Bárhol dolgoztam, bármilyen munkát végeztem, en
gem mindig megdicsértek. Amikor meg bandagazda voltam, 
vagy embereket vezettem, engem nem lehetett egy-két fityók 
pálinkával megvenni. A munka mindennél előbbrevaló, mert 
hiszen az tartott fönn. Az emberek még most is előre köszön
nek. Hála Istennek, időközben nagyon szépen összevesze- 
gettem a földeket. Volt olyan év, amikor másfél hold dinnyét 
tartottam, vagonszámra termett az uborka, a sárgarépa. Az 
uborkából még a németeknek is jutott. No, amikor kellett, 
meg is kentem az átvevőt. Nem túl nagyon, csak éppen any- 
nyira, hogy átcsússzon a terményem a klasszuson...

— És a gyerekeket miért nem buzdította a tanulásra, hadd 
vigyék többre, mint apjuk...

— Kicsikoruk óta ott dolgoztak velem együtt, szinte min
den munkából kivették a részüket. Az idősebb gyereket Sza
badkára akartam adni az ötvenes évek derekán, valamilyen 
szakmát tanulni, de azt mondta, nem akar tanulni, meg fél is 
elhagyni a szülői házat. No, ha nem, akkor gyere a föld mellé. 
A kisebb az meg lebetegedett, beteges volt, nem neki találták 
ki az iskolát, úgyhogy már nős volt, amikor megszerezte a 
nyolcadikos bizonyítványt. (Ennyi azért mégis csak kell az 
embernek.) Fura teremtmény az ember. Én nagyon szerettem 
volna tanulni, mármint inas lenni, de nem lehetett. A gyerek
nek megadtam volna mindent, nem vállalkozott rá. A föld az
tán csak jövedelmezett, látta a gyerek is, hogy van a munká
nak értelme. (Bár most már nem így gondolkozik, de mind
egy.) Volt időszak, amikor divat volt a földművesek verseny
termelése. 10 hold cukorrépát vetettem, a zentai cukorgyár
nak termeltem. Lett vagy 30 vagon répám! Gyönyörű termés 
volt, 10 holdon 30 vagon mért termés! Ha kellett, éjszaka is ra
kodtunk. Egy napon jött a postás: díszes oklevelet kaptam a 
jó termésért. Ez is valami.

— Igen, mert ha nem is lehet megélni a dicséretből, csak 
jólesik az elismerés...

— Szerettem becsületes munkát végezni, az ember sze
mébe nézni. Hogy máskor is hívjon, például rám bízza a ga
bonáját. De hívtak is!

— Világéletében a munka rabja volt, bele is rokkant a 
földdel való viaskodásba.
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— Azt gondoltam én sokáig, hogy rajtam nem fognak ki 
az évek. Ha kellett, egész nap talpon voltam, szó szerint éjjel
nappal dolgoztam, mert meg voltam róla győződve, hogy a 
munka nem vár meg. Élére rakosgattuk a dinárt, s amint ösz- 
szejött fél vagy negyed holdra való, nyomban földet vettünk. 
Igazán nem éreztem többé a szegénységet.

Most már azért bánom egy kicsit, hogy annyira rámenős 
voltam, csak kapartam, kapartam. Most nem tudok mit csinál
ni a földdel. A gyerekeknek nem kell, van nekik elegendő, s 
azt sem nagyon tudják megművelni, mert nincs üzemanyag. 
Pontosabban van, csak éppen képtelenek megvenni, olyan 
ára van neki. Most adjam el a földet potom pénzért? Azért dol
goztam egész életemben, hogy valakinek odaajándékoz
zam? Meghasadna a szívem, ha látnám, hogy a gyerekek 
eladják. Ha én nem leszek, akkor csináljanak vele, amit akar
nak, ahogy jónak látják, de most ne törjék össze a lelkemet, 
úgysincs már sok hátra...

— És mit gondol, lesz még valaha becsülete a termőföld
nek?

— Én azt gondolom, hogy igenis lesz még jövője a pa
raszti hivatásnak. Mondogatom is többször a gyerekeknek: 
ne féljetek a földtől, az nem megy el külföldre, csak becsben 
kell tartani, bár erre most nincs nagy lehetőség. Annak idején, 
amikor nem vásárolták föl a parasztoktól a disznót, sem a 
földnek, sem a jószágnak nem volt értéke, se becsülete. Elad
tam hát a jószágot a magamfajta embereknek, s akkor fizettek 
érte, amikor bírtak... Aztán elfogyott az állami tartalék, megint 
csak muszájból fordultak a paraszt felé. így van ez most is. Le 
van rokkanva az állam is, a paraszt is. Büdös most a föld. De 
fognak még kapkodni a szántókért, figyelje csak meg, mit 
mondok!

Lám, a kommunisták annak idején elvették a földet, lesö
pörték a padlásokat, most meg oda lyukadtunk ki, hogy 
visszaadták a földet a régi tulajdonosoknak. Belátták, hogy ha 
jó kézben van a föld — mert a paraszt kezében valóban jó 
kézben van —, az többet jelent, mintha ímmel-ámmal művel
nék, és akkor is fizetne az állam.

Apám meg mesélte, hogy itt, a falu szélén régen parlagok 
voltak, nem kellett a föld, meg nem is volt itt annyi erő, hogy
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műveljék. Akik azonban nem ijedtek meg és vállaltak 2-3 hol
dat, azok mind nagygazdák lettek! Mi akkor lekéstünk az ilyen 
földfoglalásról.

Szóval, most is azt hiszem, majdcsak helyrejövünk. So
kan megfutamodtak. Sok jómódú fiatalembert, parasztgyere
ket ismerek, akik nem tartottak ki, itthagyták birtokukat. Én 
nem kívánkozok külföldre, Magyarországra se, mert mit is ke
resnék én ottan? Úgy érzem, hogy nekem ez a szülőföldem.

— De miért ragaszkodik ennyire a faluszélhez?
— Innen az egész határt be lehet látni. Itt mindig béke és 

nyugalom volt. Sokan azt mondják, hogy a főutcán vesznek 
házat — mert ház az van eladó a faluban éppen elég —, hadd 
lássák, mennyire fölverekedték magukat. Mert az mindig 
olyan megkülönböztető jel volt, a jólét jele, ha valaki közel a 
központhoz vásárolt vagy épített házat. A faluszél, a Tisza- 
part az a szegényeké volt. Én nem akartam kitörni az enyéim 
közül. Bár minden társaságban jól érzem magam, legjobb 
mégis az enyéim között.

Lehet, hogy ha nincs ez a rendszer — bár sok keserűsé
get okozott a földművesnek —, nekem sohasem lett volna 
földem, mert a nagygazdák fölvásároltak volna mindent a bé
resek, napszámosok elől. így nekünk is jutott.

Hogy nekivágnék-e még egyszer az életnek? Most, amió
ta megromlott az egészségem, mióta lerobbantam, már na
gyon bánom, hogy olyan sokat dolgoztam. Lassacskán is el 
lehetett volna dűlőzni. A gyerekek nem ugrálnak a földemért, 
pedig ezt is nekik szántam a már elkapott parcellák mellé. 
Amikor nem bírok menni, ismét csak azon eszem magam, 
hogy mi lesz a földdel? Mintha ennek lenne még jelentősége! 
De belegondolok: jobb lenne inkább kinyúlni, mint azt látni, 
hogy parlagon marad ez a 10 holdnyi nagyon jó szántó! Nem 
vagyok megelégedve magammal, hogy be kell csapnom a 
földet. Nagyon fojtogat, hogy nem mehetek a határba, mint 
egykor.

Hogy van-e nyugdíjam? Dehogy van! Az én koromban, 
már amíg bírtam magam, úgy számoltam, lesz öregségemre 
tartalék. Most van is, meg nincs is.

Ki kellene menni mégis a határba, legalább szétnézni egy 
kicsit, beletúrni a porladó szántásba. Látom én innen is a
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szántókat, de nem olyan az, mint amikor beletúr az ember a 
barázdába, vagy szétmorzsolja ujjai között az aranyló kalá
szokat. Kinézek: belesajdul a szívem, hogy többé nem jutok 
ki a mezőre, pedig annak köszönhetem kicsiny valóságomat.

A mostani tehetetlenség jócskán elvette azt a földéhséget, 
amivel annak idején a munkát habzsoltam. A parasztok új 
nemzedéke alighanem sohasem is érezte azt a föld utáni éh
séget, amit mi éreztünk 50-60 évvel ezelőtt. Lehet, hogy ezért 
sincs a szántóknak becsülete. De meglátja, ha az ember so
káig koplal, az éhség megmozgatja! A földéhség. Amire az 
életet lehet alapozni. Ha van az embernek reménye, kitartása.

(Péterréve, 1994)
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UJ IDŐK, UJ EMBEREK

Tanulmánykötetek jelentek meg az elmúlt évti
zedekben a jugoszláv mezőgazdaság világraszóló 
eredményeiről, az alig négy évtized alatt meghá
romszorozódott terméseredményekről. Mindez 
egyaránt dicséri a nemesítőt és a gazdát. Tény, 
hogy külföldön is elismeréssel szólnak/szóltak 
növénynemesítőinkről, s erre különösen most, a 
zárlat alatti, ínséges években van szükség. Az 
eredmények taglalásakor, hogy miként lehet hek
táronként 3,4 tonnás napraforgótermést vagy 10- 
12 tonnás kukoricahozamot elérni, nem sok szó 
esik az állam szerepéről. Arról, hogy miért nem le
het nyereséges a termelés, sőt a parasztnak, de a 
nagyüzemnek is mélyen a zsebébe kell nyúlnia a 
folyamatos termelés megtartásához.

A tartalékait éli föl, ha még maradt némi tartalé
ka.

Mint ahogyan arról sem igen beszélünk, miért 
nem vonzó a fa lus i é le tform a? Vannak-e je 
lentősebb számban fiatal termelőink, kellenek-e 
egyáltalán a fiatalok a mezőgazdaságban, s mit te
szünk annak érdekében, hogy a falu, elsősorban a 
kisebb települések fölött ne konduljon meg a lé
lekharang?

HA falu szocialista átalakulásának" palástja alatt 
sikerült kiölni az emberekből, legalábbis többsé
gükből, a földimádatot, a mezőgazdaság elemi 
tiszteletét. Mindez a „deagrarizálódásban” csú
csosodott ki. Meggyőzőnek semmiképpen sem 
nevezhető magyarázat a falu és a mezőgazdaság 
parasztnépesség általi elhagyására a robbanás- 
szerű gépesítés, a korszerű termelési technológi
ák alkalmazása, ami, úgymond, fölszabadítja az 
ágazathoz kötött egykori munkaerőt.

Az igaz, hogy a gyors és nagyméretű iparosítás 
és általános gazdasági fejlődés, illetve a mezőgaz
daságon kívüli tevékenységekben való elhelyez
kedési lehetőség kínálta előnyök egész sora



lényegesen hozzájárult a falu tömeges elhagyásá
hoz. A valamikori Jugoszláviában mindössze 30 év 
alatt — s ezt az időszakot a mezőgazdaság leg
erőteljesebb fejlődési szakának tekintik — a kö
vetkező migrációs folyamat játszódott le: 1949 és 
’60 között 2 167 000 ember hagyta el a falut és a 
mezőgazdaságot; az 1960-70 közötti időszakban 
2 257 000 volt az elvándorlók száma, 1970-80 
között újabb 1 783 000 ember keresett a falusinál 
jobb megélhetési lehetőséget.

Ennek a lényegében pozitív folyamatnak — 
persze, nem ilyen rémisztő méretekben, mint aho
gyan nálunk történt, különösen kezdetben — mér
hetetlen negatív következményei is lettek: elöre
gedett a falu, megcsappant a munkaerő, parlagon 
maradtak a parcellák, lecsökkent az állatállomány, 
s ezzel együtt a húsipari termékek és melléktermé
kek előállítása is.

Ezt az időszakot jellemezte a falusi, a paraszt
szülők közismertté lett tanácsa is: „Tanulj, fiam, 
hogy ne kelljen dolgoznod"... Mintha az iskola azt 
jelentette volna, hogy sültgalamb repül az okleve
lesek szájába! A parasztivadékok ped ig  szép 
számban ki is röppentek a falusi fészekből, hogy 
később aztán sohase térjenek vissza az ősi juss
hoz. Még akkor se, ha nagyobb biztonságot nyújt
hatott volna a föld, mint bármely munkahely.

Pecze Károly ereje teljében lévő parasztle
gény. Túl van már a negyvenen, de még legény
ember. Azon kevés gazda sorába tartozik, akik 
oklevéllel a zsebükben pattannak a traktor nyergé
be, hisz igazából a mezőgazdaságban érzik otthon 
magukat. A középiskolában és egyetemen eltöltött 
évekre nem úgy tekintenek, mint időpocsékolásra, 
soha vissza nem térő, elherdált 8-10 esztendőre, 
hanem mint értékes tapasztalatszerzésre, amit ma
gángazdaságukon kamatoztatnak, s ami napjaink
ban hozzásegíti őket a túléléshez.

Pecze Károly agrárközgazdász, s őt is azzal az 
intelemmel bocsátották útra, hogy: „Tanulj, fiam..."
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— Amikor szülőfalumban, Péterrévén befejeztem az álta
lános iskolát, mezőgazdasági középiskolába szerettem volna 
iratkozni, de éppen akkor szüntették meg az adai mezőgaz
dasági szakközépiskolát, így a becsei gimnáziumba vitt az 
utam. Itthon nem fogadták nagy örömmel, hogy a gimnáziu
mot választom, a mezőgazdasági középiskola mellett voksol
tak, merthogy a föld mellett egyszer majd nagyobb haszno
mat látnák: a szövetkezetben vagy a birtokon vállalt rendes 
munkám mellett végezném az otthoni paraszti teendőket is... 
Egyféle munkaerőveszteségnek látszott ez a pályaválasztás a 
hagyományos módon, hogy ne mondjam: maradian gazdál
kodó családnak. Én azonban mindig mentem a magam útján, 
még ha azzal a veszéllyel is járt, hogy megbotlok.

— Nem vonzott a mezőgazdaság?
— Nem fogalmaznék ilyen kizárólagosan, hogy vonzott-e 

a föld vagy sem, hisz általános iskolás koromban magam is 
kapálni jártam, szedtem a kukoricában a fattyot, nem marad
tam ki az aratásból sem. Egy hold föld négy cirok-előből állt, 
mert valamikor a kukoricatáblát ciroksávval osztották négy 
részre, a cirkot nagyon jól föl lehetett használni takarmány
nak, meg abból a hosszú szakállú, vörösszemű cirokból há
zilag készítettük a söprűt. Kapáláskor számoltam a cirok- 
előket, mikor is érek már a föld végébe. A földmunkákat — a 
gyalogmunkákra gondolok — ösztönszerűen csináltam. Ez 
volt a természetes, mert minden parasztgyereknek meg kel
lett ismerkednie a földdel, a termeléssel.

— Ösztönszerűen ismerted meg a paraszti életmódot, a 
paraszti életformát. A kívülálló, netán irodalmi műveket is ol
vasó ember olykor azon kapja magát, hogy szinte irigyli az 
aratókat, szüretelőket, de még a delelő gulyást is, olyan szé
pen meg van írva valamennyi tevékenység... Ha pedig örömét 
leli benne az ember, ahogy meg van írva, talán nem is nehéz 
a munka. Vagy Pecze Károly mást tapasztalt?

— Szüleim, nagyszüleim parasztok voltak, világéletükben 
ezt a munkát végezték, nekem is ezt kellett tennem, amit ter
mészetesnek is tartottam és észre sem vettem, hogy megsze
rettem a földet, a gazdasági udvart, — bár ez a szeretet csak 
később tudatosodott bennem. Ahogy a cipész fia mindig ott 
kotnyeleskedett a kaptafa közelében, az én természerszerű
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világom a szántó és az istálló volt. Ez jelentette a természetes 
életformát, nem is gondolkoztam én rajta, hogy nehéz-e vagy 
könnyű.

— Mégis, gyermekkorodból milyen élmények rögződtek 
emlékezetedben?

— Nem tudom pontosan felidézni a legkorábbi évek törté
néseit, de arra emlékszem, szüleim úgy neveltek, hogy ami
kor lefeküdtem, előzőleg minden ruhácskámat rendbe kellett 
tennem, összehajtogatnom. Mindennek megvolt a maga he
lye, ami rendszeretetet, rendszerességet sulykolt belém, s ez 
mind a mai napig végigkísér.

Gyerekként sokat játszottam a porban — mert az ötvenes 
években poros volt ez a falu —, csináltuk a sárágyút, a kukuk- 
kot, ahogy mi neveztük. A hozzánk legközelebb álló világot 
kicsinyítettük le: utakat rajzoltunk a porba-sárba, s azokon az 
utakon közlekedtünk játéktraktorainkkal. Egy egész falut ren
deztünk be zsebkendőnyi területen, s mindig a vasút, a gépál
lomás, a gépek voltak a középpontban. Játék töltötte ki 
életünket. Ma is ragaszkodom az életben valamiféle játék
szerűséghez, hisz fölnőttként is gyerek tud lenni az ember, a 
gyerekkor teljesen nem szűnik meg sohasem. Nos, a hétköz
napok ezzel a játékkal válnak könnyebbé, elviselhetővé.

— Bár napjainkban a játék és a játékszabályok is megvál
toztak, a szabálynélküli játék pedig veszélyes is tud lenni...

— Igen, elnézem a játszadozó gyerekeket: egyre agresz- 
szívabbak, agresszívvá lett szinte minden, a valamikori gye- 
rekded játék is. Észbontóan sok a kezükben a játékfegyver: 
ami hétköznapjainkban történik, amit a felnőttek művelnek, 
azt majmolják a gyerekek is. És ezt a tükörképet nem akarjuk 
észrevenni! Pedig lehetetlen észre nem venni és el nem gon
dolkodni rajta: milyen szegényes, szinte nyomorúságos a mai 
gyerekek szókincse is! Mi ennek az oka? — Bámulják a kép
ernyőt napestig, ami csak úgy okádja az erőszakot, a durva 
akciót, ott pedig nincs szükség a szóra, a beszédre. Ez aztán 
egyaránt átragad a felnőttre, a gyerekre. Keveset beszélge
tünk, társalgunk manapság. A legtöbb mai gyerek képtelen 
érzésből, élményszerűen beszélni, inkább hadarva, sietősen 
mondja el élményeit, ha egyáltalán vannak élményei.

— Pontosan úgy, ahogy élünk, ahogyan élnek...
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— Igen. Én viszont nagyon szeretek olvasni. A tévét nem 
kedvelem, még kevésbé a képmagnót. Ha az ember ennek 
rabjává válik, föladhatja egyéniségét is.

Emlékszem, gyerekkoromban mennyit szomszédoltunk! 
Az természetes volt, hogy egyik este nálunk, a másik este 
máshol verődtek össze az emberek. Mi legfeljebb a kisszékről 
vagy a kemencepadkáról leshettük az idősebbek szavát. Mi 
más, mint az egymás tisztelete, az egymástól való függőség 
kovácsolta így össze az embereket. Állítom, hogy még har
minc vagy huszonöt évvel ezelőtt is szükségtelen volt külön 
hangoztatni a barátságot. Ezek a kapcsolatok mára elkoptak. 
Elszigetelten élünk. Egyedül a tévét okoljuk az elhidegülésért, 
ahelyett, hogy magunkat is hibáztatnánk.

— Én úgy mondanám, hogy főként a jó lé t távolította el 
egymástól az embereket, a szociális rétegeződés. Pergessük 
hát vissza azt az időszakot, amikor Peczéék sem éltek olyan 
jólétben, mint napjainkban!

— Vitatható, mi is a jólét. Szüleimnek, nagyszüleimnek vi
szonylag sok földje volt, — ha sokat jelent a tízegynéhány 
hold. Tehát adott volt a viszonylag szolid életszínvonal alapja, 
amit az is bizonyít, hogy volt anyagi lehetőségük az iskolázta
tásomra is. A dédszülők mindkét ágon földművesek voltak. 
Az ő nemzedékük és köztem az a különbség, hogy én hiva
tásnak, szakmámnak igyekszem tekinteni a paraszti életet, 
nem pedig életformának. Igaz, néha én is az életformán ka
pom magam, például káromkodok, akár a szakmatársaim... 
Ha az ember megszokja, többé nem is tudja különválasztani 
a hivatást az életformától.

Különös családi hagyomány vagy szokás volt nálunk, 
hogy bárki kopogott is be hozzánk, azt emberien fogadtuk, a 
szomszékokkal is jól megvoltunk — ma is megvagyunk —, 
hiszen tisztelni is kell egymást, mert egyetlen jó szomszéd 
olykor öt testvérrel is fölér.

Az aratásnak meg a cséplésnek különösen örültem min
dig. A parasztembernek talán ez volt a legnagyobb ünnepe, 
hiszen munkájának első gyümölcsét láthatta a pergő búza
szemekben. Külön öröm volt, amikor megérkezett a cséplő
gép, mert nálunk itt az udvarban volt az asztag, ide húzatott 
be a tüzesgép. Milyen érdekes meg izgalmas volt, amikor a
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verandán zsákokat terítettünk le és azokra telepedve ebédel
tünk vagy vacsoráztunk a cséplőkkel együtt! Sokan ma úgy 
vélik, hogy akkoriban a gazda nem tisztelte meg a cséplő
munkást még a közös étkezéssel sem. Holott másról volt szó. 
Nem hiszen, hogy az ötvenes években, sőt még korábban is, 
bármelyik parasztháznál akadt volna annyi asztal, szék, hogy 
közös asztal köré ültessék a cséplőbandát. Én egyébként 
még ma is szívessen reggelizek az eperfa hűvösében, ha kint 
a mezőn ér a korai munka. De szeretek az emberek között is.

— Gyerek-, illetve serdülő korodban — amikor tudatoso
dott benned, hogy szüleid milyen verejtékes munka árán is
koláztatnak —, hogyan tekintettél a mezőgazdaságra?

— A faluról való rövid eltávozásom egy kicsit lelkiismeret 
kérdése is volt. A tanulást a lelkiismerethez kötöttem. Ha már 
elhagytam a szülői házat, ha megvan a lehetőségem a kitö
résre a tanulás révén — annak ellenére, hogy itthon azt tartot
ták: a birtokon lenne a helyem, az eke szarvánál — , akkor 
nekem tanulnom kell, vizsgáznom becsülettel. Közönséges 
naplopásnak tekintettem a könyvek fölött töltött időt, ha be
csúszott egy-egy gyönge osztályzat. Talán innen ered, hogy 
mindent, amit csak rámbíznak, még ma is a legtökéleteseb
ben szeretem elvégezni (ami lehet, hogy nem is a legjobb tu
lajdonság, mert nehéz tökéletesnek lenni). A nyelvtanulás 
külön energiámat emésztette föl. Megbirkóztam vele.

Amikor elérkezett a szünidő, már nagyon vártak itthon, 
mert a parasztházban mindig akad munka. Én meg szíveseb
ben mentem napszámba! A sok föld mellett napszámba jár
tam. A szomszédoknál, a szövetkezetben dolgoztam, bárhol, 
ahol kaptam fizetést. A gimnázium első osztályába jártam, 
amikor a napszámból megvettem az első magnómat.

A hetvenes évek elején nagy szó és dicsőség volt a mun
kaakción való részvétel. Persze, hogy jelentkeztem, hiszen 
megannyi csábító tanfolyam is vonzotta a fiatalokat. Meg ak
kor voltak még ideáljaink és értelmét láttam a társadalmi mun
kának. Mondanom sem kell, hogy ez nem tetszett a szüleim
nek, nagyszüleimnek. Hisz alig várták az iskolai szünidőt, 
hogy egy munkással több legyen a gazdaságon, én meg me
gyek és dolgozok az államnak — ingyen! Nehezen vagy se
hogyan sem értették meg, én viszont jól éreztem magam a 
velem hasonszőrű fiatalok között.
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— Távolinak tűnő fogalom ez, hogy az államnak dolgozni, 
ingyen tenni valamit, ellenszolgáltatás nélkül. Miért a bizal
matlanság, a választóvonal a paraszt és a társadalom között?

— Én akkor még nem találtam ebben semmi kivetnivalót, 
ám nagyszüleim, szüleim megannyiszor átélték a mindenkori 
hatalom irántuk való negatív viszonyulását. A paraszt mindig 
kívülrekedt a társadalmi mozgásokon, távolról szemlélte a 
változásokat, félő tisztelettel viseltetett az állam iránt. Szóval, 
nem úgy tekintett rá, hogy maga is része lenne a társadalom
nak. De hogy visszatérjek a munkaakcióra: élményektől duz
zadva tértem haza a Beograd-Bar vasútvonal építéséről, a 
Morava ifjúsági akcióról. Mondjam azt, hogy egy kicsit ott let
tem felnőtté, önállóvá, ott ismertem meg az első szerelmet, az 
alkohol kamaszos mámorát. Azt büszkén mondhatom, hogy 
mi falusi gyerekek sokkal jobban helytálltunk, mint a városi le
gények. Nekünk nem volt hólyag a tenyerünkön, mert a fizikai 
munkában nőttünk fel.

— A család viszont nem jó szemmel nézte ezeket a kiruc
canásaidat, akárcsak azt sem, hogy a szövetkezetbe jársz ka
pálni, közben otthon vár a saját föld!

— Fura helyzet volt ez, az utcabeliek sem értették. Persze, 
hogy akadtak súrlódások, de elsimultak. Adán, Szenttamá
son, Becsén dolgoztam a vakációk idején. Nem volt könnyű 
brigádba jutni, mert bandagazda szedte össze a munkásokat, 
s általában egymást ajánlották be az emberek. Engem nem 
volt, aki beprotezsáljon, egyedül álltam a hatalmas termetű 
bandagazdák elé. A keménykötésű munkások tudták, hogy 
gimnazista került közéjük, egy kicsit meg is vetettek: tanult 
gyerek és a kapát markolja... A legdurvább tréfákat rajtam 
sütötték el, de nagyon gyorsan ráébredtem: ha tiltakozom, ha 
kiválók közülük, még jobban rámszállnak. A szövetkezeti 
munka amolyan életiskola volt számomra, miközben testben- 
lélekben egyre edződtem. Igen, a kívülálló szemében nem fért 
össze a kettő: otthon is megvan a föld, a gazdaság, azon is 
lehetne fitogtatni a fiatalos erőt... Én mégis a másik utat vá
lasztottam. Mert szerettem az önállóságot, pontosabban: sze
rettem volna a magam útját járni, szembenézni a gondokkal 
és azokat egyedül, önerőből megoldani; érezni az igazi siker
élményt, mint például a munkaakciókon, talicskázás közben.
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Ez a lázadásféle nyilván onnan eredt, hogy előzetesen mindig 
más törődött velem. Furcsa dolog ez, hogy az egyéniség, a 
személyiség csak később fejlődik ki, amennyiben szüleivel, 
nagyszüleivel egy közösségben él az ember. Különösen ha 
földművesek, tehát bizonyos sajátos korlátok között tevé
kenykedő és gondolkodó egyének. Én még ma is ebben a 
mikroközösségben élek, bár most már túlléptem a negyvenet, 
amikor teljes önállóságról illene gondolkoznom, illetve tenni is 
valamit annak érdekében.

— A paraszti életformának megvan a megbonthatatlan, 
tiszteletet parancsoló rendje, amiből nehéz kitörni...

— így igaz, és nem is éreztem, mikor ivódott ez belém. Az
zal a pénzzel egyébként, amit napszámosként megkerestem, 
csak én rendelkeztem. A munkámat mérni lehetett, jutalmazni 
a teljesítményemet, ez volt számomra a hajtóerő. A paraszt
családokban különben is már-már szállóigévé vált az ösztön
ző formula: Csak dolgozz, gyerekem, egyszer úgyis a tiéd 
lesz minden vagyon... Nos, én azokon a szerény napszámo
kon keresztül mértem le, hogy mit is érek valójában. A megke
resett pénzen azt vettem, ami éppen tetszett: farmernadrágot, 
lemezeket, könyveket, vagyis olyan dolgokat, amilyenekre 
nem sokat adtak a parasztháztartások.

— De titokban azért szerettél volna-e kiszabadulni, kitörni 
a faluból, mégis elszakadni ettől a közösségtől?

— Olyan gondolat sohasem foglalkoztatott, hogy egyszer 
majd városi lakos leszek, ez mind a mai napig idegen tőlem. 
Néhány hónapot Nyugat-Németországban dolgoztam, jártam 
a Szovjetunióban, a nagyvárosokban, de én csak itthon ér
zem igazán jól magam, vagyis itt, Péterrévén. Attól függetle
nül, hogy újabban megváltozott a környezet, megváltoztak az 
emberek is. Ott a lelkűk mélyén. Ezt nem mondjuk ki, de a te
kintetek elárulják: miért kell bizonytalanságban, rettegésben 
élni? Miért kell attól tartani, hogy ma éjjel nálam, holnap nálad 
zörgetnek — nem kopogtatnak, hanem zörgetnek — a behí
vóval? Nem tudok hát a mai falu idilljéről, a falusi idillről be
szélni. Ettől függetlenül leköt a falu, nem tudnék megszokni a 
városi galambdúcokban. Ha rövid kirándulást teszek is, alig 
várom, hogy itthon térjek pihenőre.

— Parasztember vagy, pedig a gimnázium befejezése 
után a közgazdasági egyetem következett!
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— Mindig érdekelt az üzlet, a kereskedelem, érdekelt a 
jövedelemszerzés módja — valójában a közgazdasági tanok 
rejtélye. Nyomban a gimnázium befejezése után az újvidéki 
közgazdasági főiskolára iratkoztam, és talán mondanom sem 
kell: ennek sem örültek otthon, de ha már egyszer elindultam, 
nem tartóztattak, egyszerűen utánam vetették a gyeplőt... 
Örültem, hogy ezt a szakot választottam, és időben meg is 
szereztem az oklevelet. Haza sem értem a diplomával, követ
kezett a katonai szolgálat, majd amikor leszereltem, a becsei 
Fadipban kaptam állást. Engem világéletemben a tudásszer
zés hajtott. Feladatnak, amolyan önkéntes házi feladatnak te
kintettem, hogy idejében elvégezzem a főiskolát, hogy aztán 
nyomban rajtoljak a gyakorlati életben.

— Közben mérlegelted-e, hogy helyes volt-e a választásod, 
amikor épp a közgazdasági tanulmányok mellett döntöttél?

— Lassan ugyan, de biztosan kezdett foglalkoztatni a 
mezőgazdaság, kezdtem vonzódni, tudatosan közelíteni a 
mezőgazdaság felé. A becsei munkaszervezetben pénzügyi 
elemzést végeztem, ez amolyan szuszogós munka. Nem na
gyon fér össze a fogós, gyors paraszti munkával. Vagyis a 
változatos, a variánsok ezreivel tarkított munkával. Különben 
elemző típus vagyok, és mindent, de mindent az égvilágon 
elemi részecskéire, összetevőire bontok, úgy alakul ki előttem 
a nyereséges, netán a veszteséges gazdálkodás képe. Én 
csak annyit éreztem, amikor a közgazdasági főiskolára irat
koztam, hogy tudást kell szereznem.

— S amikor elhelyezkedtél a vállalatban, milyennek láttad 
a friss elmélet és az ottani gyakorlat viszonyát?

— Amikor 1977. március 3-án elkezdtem dolgozni, aligha
nem örök időkre különvált előttem a gyakorlat és az elmélet. 
Mi a főiskolán „színesben” tanultuk az elméletet, gyönyörű 
képeket kaptunk a közgazdasági tételekről, s amikor bekerül
tem a gyárba, valójában egy egészen más, teljesen ismeret
len világba csöppentem. Nem is mondhatom, hogy bejártam 
dolgozni, hanem csak azt, hogy bejártam a munkahelyemre. 
Hisz nagyon kevés effektív, mérhető munkát végeztem. Azt 
eleve sejtettem, hogy a termelőmunkások és az irodisták 
között örökös érdekellentét áll fönn, arra viszont a kezdetben 
nem is gondoltam, hogy milyen pozícióharc dúl magában az
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irodák világában! Tudásomat, a főiskolán tanultakat a gyakor
latban szerettem volna lemérni, de a köröttem lévő személy
zet, beleértve a főnökömet is, megijedt ettől a próbálkozá
somtól.

Igyekeztem például bedolgozni az üzemi lapba. Kimuta
tást, grafikont készítettem — amolyan kisebb tanulmányt — 
munkásainknak a mezőgazdasági idénymunkák miatti kima- 
radozásáról. Ez áprilisban, májusban és októberben volt a 
legkifejezettebb. Ám nem akadt egyetlen vezető személy, aki 
aláírta, hitelesítette volna a kimutatásomat! Egyszerűen el
süllyesztették.

S aztán volt egy másik kísérletem: kijártam a termelésbe, 
mértem az effektív időt, a munkateljesítményt. Csak úgy a ma
gam szakállára: majd jók lesznek az eredmények valamiféle, 
a munkafolyamat ésszerűsítését serkentő kimutatáshoz... Az 
irodában egyébként sem igen akadt munkám, mindig úgy 
éreztem magam, mintha börtöncellában tétlenkednék. Ami
kor azonban egy alkalommal megint ott sündörögtem a mun
kások között, a szakszervezeti elnök kerek perec a tudtomra 
adta: nincs keresnivalóm a termelésben, ne zavarjam a mun
kásokat, még a jelenlétemmel se! Rosszul éreztem magam: 
miért kapom hát a fizetést, ha nem dolgozhatok meg érte a 
vállalat számára is hasznos szakmunkával? S az meg önma
gában sem volt mindegy, hogy a nálamnál alacsonyabb 
szakmai fokon álló szakszervezeti elnök utasított rendre, s ad
ta tudtomra, hogy nemkívánatos személy vagyok a munká
sok között! Legalábbis szerinte az voltam. Hát ez lenne az a 
nagyon szépen megtanult vállalati belső összhang, az annyit 
szajkózott vállalati önigazgatás?

Nap mint nap úgy éreztem, mintha ennek a társadalom
nak nem is volna szüksége a tanult emberekre, hiszen egy
részt a fölötteseim sem ismerték el szakmunkámat, amikor 
rámutattam a fogyatékosságokra — mert hiszen közgazdasá
gi kimutatást másképpen is lehetett volna csinálni, úgy, hogy 
mindenki „tiszta” maradjon, mindenkinek megfeleljen, külö
nösen a gyárkapun kívül — , de ugyanakkor a közvetlen ter
melő is védte a maga birodalmát. Szerencsére, nagyon sokat 
beszélgettem az egyik nagy tapasztalatú munkatársammal, 
Milán Vekiótyel, aki maga is látta, hogy nem megy minden
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zökkenőmentesen a vállalatban, s egy alkalommal mellem
nek szegezte a kérdést: miért nem fejezem be az egyetemet? 
így történt, hogy egy év munkatapasztalattal mögöttem, az év 
őszén rendes hallgatója lettem az újvidéki Közgazdasági Fa
kultásnak. A harmadikos hallgatók kivétel nélkül kitűnő diákok 
voltak, csak úgy fújták az elméletet, de énmögöttem viszont 
ott állt a tanulságos gyakorlat, ami esetenként minden elmé
lettel fölért. „Társult munkás" kollégának neveztek, hisz a leg
nehezebb „tantárgyakat" én már a gyakorlatban megismer
tem... 1979-ben egyébként — előző keresetemnek hála — 
olyan életszínvonalam volt, hogy gépkocsival jártam az elő
adásokra. Persze, nem minden nap tehettem meg a Péterré- 
ve-Újvidék közötti utat személykocsival, de mégis volt saját 
autóm, amit nem sok egyetemista engedhetett meg magá
nak. A tudásom tökéletesítése továbbra is elsődleges cél ma
radt számomra; amikor újfent a padsorokban ülhettem, szinte 
megváltás volt ez nekem a behatárolt és haszontalan irodai 
munka után.

— Végül is, mikor tudtad hasznosítani az egyetemen szer
zett újabb tudást?

— Mindig is éreztem, hogy a társadalmi vállalatok „sánti- 
kálnak", s nem találkoztam én a munkahelyemen sem igazi 
felelősséggel. Igaz, akkor nem ismertük a gazdasági zárlat fo
galmát, de annál inkább létezett a „társultmunka-embargó", 
minek során korlátozták az egyén kibontakozását, a szaktu
dás gyakorlati értékesítését. Úgy gondolom, hogy az önigaz
gatás már a hetvenes évek végén, de a nyolcvanas évek leg
elején biztosan a végnapjait élte. Mint mondtam, az irodisták 
között valójában nagyobb volt a pozícióharc, mint a munká
sok és irodisták között, amit a saját bőrömön is tapasztaltam. 
Pedig dehogyis tolakodtam „fölfelé", dehogyis akartam igaz
gató lenni; csupán becsülettel szerettem volna végezni a 
munkámat, s ezzel hozzájárulni a vállalat fejlődéséhez is. 
Azon nem is igen gondolkodtam, hogy az egyetemi tanulmá
nyaim befejezése után merre is veszem utamat. Csak az a cél 
lebegett előttem, hogy becsülettel befejezzem az egyetemet. 
Ez újabb megmérettetés volt a számomra.

A Fadipban nem ígértek semmit, amikor az egyetemre in
dultam, ami azt jelentette, hogy nem is várnak vissza. Ezért
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nem izgattam magam különösebben, hiszen arra számítot
tam, hogy ha nagyobb lesz a tudásom, s fölmutatom a vég
zettségről szóló papírt, majd válogathatok a nagyvállalatok 
között...Magánvállalkozásról akkor még nem nagyon beszél
tünk, legföljebb kisipari értelemben. A mezőgazdaságra ak
kor még nem gondoltam alapozni, otthon csak a kötelezőnek 
számító munkát végeztem. A nyolcvanas évek legelején közel 
sem volt még divatban, meg a kényszerűség sem tette meg a 
magáét, hogy az okleveles ember kizárólag a földből éljen, tu
dását a mezőgazdaságban fordítsa jóléte megalapozására.

A közgazdászok abban az időben még attrakciónak szá
mítottak, és úgy tűnt, hogy nagy szüksége van ránk az or
szágnak. Szerettem a gazdasági, a közgazdasági mozgáso
kat, azok buktatóit, a tranzakciókat (amiből az utóbbi években 
alaposan meg lehetett gazdagodni!) A becsületességről most 
talán ne beszéljünk... Szóval, 1982-ben befejeztem az egyete
met, 1984-ben a zsebemben volt az oklevél.

Időközben azonban sok minden történt a gazdaságban, 
megváltozott a szakemberek iránti érdeklődés, főnyeremény
nek számított — akárcsak napjainkban — az állandó munka
hely. Talán azért is jó, hogy az élet útjai kifürkészhetetlenek, 
mert ha tudná az ember, mi vár rá, sokszor el sem indulna va
lamely tervezett úton. Előttem is csak egyetemista koromban 
nyílt meg a világ; olyan dolgokat tapasztaltam például, hogy 
„nem minden tartozik a nagy nyilvánosságra"... Egyes nagy- 
vállalatokban már munkabeszüntetések voltak, de amikor az 
előadásokon rákérdeztünk e jelenség megléttére, tagadó vá
laszt kaptunk. A szocializmusban ugyanis quasi nincs, nem 
lehet elégedetlenség, így munkabeszüntetés sem... Később 
aztán, a nyolcvanas évek végén, a kilencvenesek elején ala
posan megváltoztak a szocializmus mércéi, hiszen számta
lanszortapasztaltuk, hogy az elégedettséget, vagy a látszóla
gos elégedettséget éppen munkabeszüntetéssel, illetve 
sztrájkkal kényszerítették ki a munkások.

Jóformán észre sem vettem, hogy mikor kezdett el komo
lyabban foglalkoztatni a mezőgazdaság. Amikor egyszer is
mét átgondoltam a közgazdaságtan egyik alapgondolatát, 
miszerint gazdaságosan, nyereségesen kell termelni — nem 
a semmiből teremteni, hanem a meglévő értéket megfelelő
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módon kezelni, forgatni, legyen az üzem vagy föld, s cél
szerűen jövedelmet szerezni — , egyszeriben azon kaptam 
magam, hogy mindez a családunkban is nagyon szépen al
kalmazható lenne! Hiszen legalább föld tekintetében nem 
szűkölködünk. A termőföld fogalma ekkor egy csapásra meg
változott előttem, fölbecsülhetetlen értékké duzzadt.

Akkor kezdtem behatóbban foglalkozni a kérdéssel, 
mennyit is terem a föld, milyen föltételek közepette, milyen rá
fordítással — és gyorsan a barázdában találtam magam. Én 
valójában a nyolcvanas évek elején vettem számba, hogy 
hány hold földünk is van, hogy minden évben más szánt a 
gazdaságunknak, s szinte könyörögni kell a géptulajdono
soknak, jöjjenek és végezzék már el a munkát... Akkor figyel
tem föl a szántáson a „vakbarázdákra", arra, hogy mennyit is 
fizetünk a munkáltatásért. Biztos vagyok benne, hogy ha szü
leim nagyon akarták volna, lehetett volna traktorunk már ré- 
ges régen, de erősebb volt a megszokás, mint a változtatás 
mersze. Hisz ők is úgy hallották: ha jó volt a szüléinknek, ak
kor nekünk is jó lesz... Csak azt nem vették észre, hogy a 
jövedelmet más viszi el. Akkor is volt 4-5 tehenünk, de mi még 
mindig a darálóba hordtuk a takarmányt, s megfigyeltem, mi
lyen mennyiségek úsznak el tőlünk vám címén kukoricából, 
árpából, holott egy kis ráfordítással, beruházással mindez a 
miénk maradhatott volna. 2% poriás, 2% vám, időveszteség a 
szállításnál... Kiszámítottam, hogy a „vám” árán mindössze 4 
hónap alatt darálót és morzsolót vásárolhatunk! Persze, hogy 
megvásároltuk a darálót.

Harminc holdnyi földünk volt, mert műveltük a nagyszülők 
parcelláit is, és a következő lépésben már az a kérdés foglal
koztatott, hogy ekkora területen mit is jelentene egy traktor? 
Mert a szántás, vetés, bemunkálás és hordás elvitte a jövede
lem nagyobb részét, arról nem is szólva, hogy minden gazda 
előbb a saját portáján tesz rendet, és csak azután vállal má
soknak is szolgáltatást. Ha bejön az esős idő, kárbevész a 
búza, késik a vetés, — hogy ne is soroljam a lehetséges ne
gatív tényezőket. A paraszt, legalábbis az igazi paraszt, állan
dó feszültségben él: kegyes lesz-e hozzá az időjárás, hogy 
minden munkát idejében elvégezhessen. Mindennek a tudata 
ott volt előttem tálcán, én meg sokáig észre sem vettem! Most
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azonban állandóan azt hajtogattam magamnak: egy traktor 
kellene, az megoldana minden gondomat!

1980 nyarán aratáskor a Sörös Vili bácsinál kombájn
kenő voltam. Hogy micsoda öröm volt ez! Három kombájnon 
végeztem a kenést, egyet kezeltem is. Por, hőség nem számí
tott. A gépek engem valójában nem vonzanak. Vagy legaláb
bis nem úgy szeretem őket, mint mások: én nem vagyok a 
gépek bolondja. Úgy tekintek rájuk, mint eszközökre, ame
lyek megkönnyítik a munkát, segítenek annak elvégzésében. 
1980-ban döbbentem rá, hogy micsoda masinák mozognak 
a mezőgazdaságban, még a parasztgazdaságokon is, nem
csak a nagyüzem parcelláin. Kitűztem hát a célt: meg kell va
lamennyit ismerni, s a magam javára fordítani a majdani 
tevékenységemben.

1982-ben már csak néhány vizsgám és a diplomamunka 
maradt az egyetemen, s úgy éreztemt most kezembe kell ven
ni családi gazdaságunk irányítását. Ütöttem is a vasat, hogy 
bizony traktort veszünk, ami megkönnyíti a munkát, s több 
marad nekünk is... Azelőtt voltak a „zöld terves" traktorok, a 
cukorgyárak is vásároltak traktort a jó termelőknek, de én 
ezekről mind lemaradtam. Holott jól tudom, hogy például nem 
egy zsákolómunkás is kihasználta a lehetőséget és begépesí
tette gazdaságát. Ez volt a parasztok társulásának kényszerű 
időszaka, amikor a nagyüzem volt minden, és a gazdáknak 
csak csurrant-csöppent a társadalmi javakból. Ha jól tudom, 
a zöld terv nem is hazai forrásból merített, hanem mintegy 
300 millió dollár értékű külföldi hitelt fordítottak a parasztgaz
daságok erősítésére. Viszont a nyolcvanas évek elején nehe
zen lehetett traktorhoz jutni.

Meg is jártam a traktorvásárlással: egy szélhámos hálójá
ba kerültem! Djuka bácsinak, az akkori szövetkezet-igazgató
nak megmutattam egy előszámlát — mert erre otthon nem 
volt merszem! — s megkértem, beszéljen apámmal traktor
ügyben. Közben el kell mondanom, hogy 1982-ben, amikor 
végül is megvásároltam az erőgépet, Vajdaságban mind
össze 11 000 traktor volt a földművesek birtokában, de ez is 
nagy haladást jelentett, hiszen húsz évvel azelőtt szám szerint 
csupán 1309 különböző típusú erőgépet tartottak nyilván a 
parasztgazdaságokon. Elég az hozzá, hogy ekkoriban en
gem többé már nem tudott lekötni a társult munka, de az
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egyetem sem. Erőnek erejével a magam gazdája akartam len
ni, s gyorsan traktorhoz jutni. Nos, megvolt a traktor előszám- 
lája, de a kereskedő — aki mellesleg még a földim is volt — 
egyre csak hitegetett, hogy majd idejében jelentkezik, legyek 
készen, nemsokára mehetek a masináért. Az Ú jvidéki 
Mezőgazdasági Vásár viszont már régen elmúlt, pedig ott kel
lett volna átvennem a traktort. Szerencsére volt benne 
bankkölcsön is, és ez mentett meg; ugyanis a kereskedő le
bukott, elsikkasztotta nem csak az én traktorom árát, hanem 
egyebet is... Ekkor az Univerzal kereskedelmi vállalat vette ke
zébe az ügyet, s decemberben valóra vált az álmom: megér
kezett a távirat, menjek sürgősen Belgrádba, vár a traktor! 
Gondba estem: hogyan oldjam meg a szállítást? Vasúton, te
herkocsival? De hiszen akkor egy kisebb vagyont vesz ki a 
zsebemből a szállíttatás! (És csakugyan, később kiszámítot
tam, a szállítási díjon egy talajelőkészítőt veszítettem volna!) 
Noha csontfagyasztó hideg volt, 1982. december 5-én — épp 
a húgom születésnapján — egyedül vágtam hát neki az út
nak, hogy a Rakovica gépgyárban átvegyem és hazahajtsam 
az annyira várt gépet. Csakhamar ott álltam a főváros szélén
— és egy csepp üzemanyag sem volt a masinában! Belgrád- 
ban akkortájt még kritikusabb volt az üzemanyagellátás, mint 
Vajdaságban. Se regisztrálás, se póttábla, csak az átvételi pa
pírok voltak rendben. Végül egy taxisofőr kerített gázolajat a 
feketézőktől. Nem számított, mibe kerül, az volt számomra a 
legfontosabb, hogy megtölthettem a tartályt és indulhattam. 
Nem volt valami kellemes a nagy forgalomban vezetni, nem 
szoktam én hozzá, főleg traktorral nem, a nyüzsgéshez. A 
fővárosi árumintavásár előtt leállított egy közlekedési rendőr, 
de nem az iratokat kérte, hanem az iránt érdeklődött, hogy mi
ként és mennyiért sikerült traktorhoz jutnom, merthogy az ő 
szüleinek is kellene egy ilyenfajta masina... (Hajói emlék
szem, smederevói volt a „közeg"). Pöfögtem hát szépen ha
zafelé, Zrenjaninon keresztül, s csak a faluszéli kocsmákba 
tértem be egy-egy forró teára. Nem is éreztem igazán a hide
get, úgy örültem a traktornak, mint gyerek a játékautónak! A 
hajnali órákban a zsablyai cukorgyár elé értem, s ott megcsa
pott valami kellemes meleg pára — de lehet, hogy csak én 
éreztem így... December hatodikára virradóra ott állt az udva
runkban a traktor.
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— S ezután már nem volt nehéz meggyőzni a szülőket, 
hogy a megerőltető és túlhaladott paraszti munkamódszeren 
lehet könnyíteni is, és mindenekelőtt az emberen múlik, hogy 
mit tesz a maga érdekében?

— Nagyon nehéz volt a meggyőzés mindaddig, amíg ők 
maguk nem tapasztalták az újítás valamennyi előnyét.

— A közgazdasági egyetemen az oklevél megszerzése 
maradt még hátra. Nem kerültél-e ekkor ellentétbe önmagad
dal, környezeteddel, hogy minek is koptattad évekig az isko
lapadot, ha mégiscsak paraszt leszel?

— Családi körben ezt nagyon sokszor nyíltan az orrom 
alá dörzsölték, bár szívük mélyén azért mégiscsak örültek, 
hogy odapártoltam a földhöz. A családi birtokon mindig is 
kellett a dolgos kéz, ezért nem tetszett kezdetben, hogy isko
lába járok, sőt a munkaakciókra is elmegyek. Annál több gú
nyos mosolyt, sugdolózást éreztem a hátam mögött. Egysze
rűen agyalágyultnak tartottak — s ez talán még most is így 
van amiért képesítésemmel nem a könnyebb, úri munkát 
választom, pedig onnan csak úgy dől a pénz... Hisz valljuk 
be, a legtöbb parasztember úgy vélekedik, hogy az ő munká
ja a legnehezebb, ám azt nem becsüli senki... S talán ezt nem 
kellene mondanom, de sokan valósággal várták, hogy mikor, 
hol törik bele a bicskám a korszerű gazdálkodásba, a terv
szerű termelésbe. Én viszont jól tudtam, hogy igenis okleve
les paraszt maradok, aki csupán hideg, józan számítással 
maradhat a felszínen... A haverok meg egyre kérdezgették, 
ugyan mi a fene vonz ennyire a földhöz? S egyféleképp iga
zuk volt: a nyolcvanas évek elején én már igazán úgy érez
tem, hogy nekem folytatnom kell az ősök mesterségét, 
egyszerűen meg kell őriznem a vagyont. Ahhoz pedig, hogy 
valaki korszerű gazdaságot vezessen — ezt túlzás nélkül állí
tom —, jól jön egy főiskola vagy egyetem elvégzése is. A ke- 
reskedelem, a közgazdaságtan, az állatgyógyászat, a 
gépészet ismerete nélkül megáll a földműves-tudomány is. 
Szóval, a mai parasztnak képzettnek kell lennie. Én a mező- 
gazdaságot összekapcsoltam a közgazdasággal. Úgy ér
zem: hasznosan. A tanulmányok után általában könnyebb 
élet következik, de nem így a paraszti hivatásban is. Mellébe
szélés az is, hogy milyen könnyű dolga van az embernek
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vagy a szakinak a társult munkában. Nincs könnyű munka, 
esetleg csak felelőtlen... Amikor az önnáló gazdálkodás mel
lett döntöttem, tudtam, hogy amit teszek, azt magamért és 
magamnak teszem. A mai napig is zavar, amikor látom, hogy 
a sok gazda között elvész az érték.

— Szüleid a hagyományos, hogy nem mondjam: a maradi 
gazdálkodást folytatták, te már új időt kezdtél, új korszakot 
Vajon a traktorvásárlás után is meg kellett vívnod a magad 
harcát nézeteik fokozatos módosításáért?

— Nem csak a gépesítésnél ütköztem ellenállásba, ha
nem a parcellák beosztásánál is. Sőt, ott még állhatatosab- 
ban követelték, úgy legyen, ahogy évtizedekkel ezelőtt volt. A 
parcellák mezsgyekaróját nem távozhattam el, pedig egy
más mellett voltak a földek, nem jelentett semmit a jegyzés, 
mégsem szedhettem ki a karókat, noha akadályoztak a mű
velésben. Aztán igyekeztem megalapozni a vetésváltást, ami
vel könnyebbé vált a tervezés, a betakarítás. Olyan lépések 
voltak ezek, amelyek elengedhetetlen feltételei a nyereséges 
gazdálkodásnak. A nyereséges gazdálkodásnak az egészsé
ges gazdaságban! Az efféle küzdelem az újért majd a követ
kező nemzedéknél gyümölcsözik.

— Emlékszel-e, hogyan léptél a családban végül is a gaz
daság szurevén vezetőjének a tisztjére? Hogyan fogadták ezt 
a szülők? Beletörődtek, hogy van, aki náluknál többet és job
ban tud?

— Minden automatikusan történt, vagy úgy is mondhat
nám, hogy csakazértisből. Én vezetem a gazdaságot, de 
azért minden munkát megbeszélünk, ha kell, meg is vitatunk, 
s az érvek alapján áll össze például a vetésszerkezet. Azt na
gyon gyorsan be kellett látnom, hogy a piachoz is alkalmaz
kodnom kell. A nagyobb parcellára pedig egy kultúra kell — 
hangoztattam váltig, de akkoriban egyre tömték a paraszt fe
jét: a szakosított termelés jelenti a jövőt! Végül oda jutottam, 
hogy egy 11 holdas táblán nem kevesebb, mint 8 kultúrát ter
mesztettem én is. Eközben azonban a munkaigényes kultú
rák felé fordultam. Ez most a kilencvenes évek derekán a 
túlélés időszaka, amikor minden gazdaságosság még csak a 
távlatban dereng.
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Aki egyébként a mezőgazdaságot még mindig jó üzlet
nek, businessnek tekinti, annak ajánlom, próbáljon gazdál
kodni, de arra is figyelmeztetem, ha netán egy-két év alatt 
akar belőle meggazdagodni, akkor bele se kezdjen a munká
ba. Elmúlt az agrárnyerészkedés ideje. Az eredményeket nem 
mérhetjük egyetlen év jövedelme alapján, ahhoz legalább öt 
esztendőt kell alapul venni. Ha időközben nem csak az időjá
rás, hanem az agrárpolitika is beleszól a jövedelmezőségbe, 
a gazda csak akkor tud eredményt számba venni vagy belát
ni: kátyúba jutott a szekere. Egy-két év alatt csak le lehet égni. 
’93-ban ez történt nagyon sok földbérlővel.

— Végül is hogyan veszed gyakorlati hasznát a közgazda- 
sági karon tanultaknak?

— Megvallom, nekem nem tetszik, amikor lépten-nyomon 
amúgy általában támadják a marxizmust. Holott Marx, amikor 
a munka célszerűségével foglalkozott, olyan tant dolgozott ki, 
amely voltaképpen mind a mai napig érvényes! Minden áru
nak megvan a használati értéke és az értéke. Az ekének pél
dául a használati értéke, hogy szántok vele, az éréke pedig X 
dinár, amit a bele fektetett konkrét munka határoz meg. Amió
ta önállóan gazdálkodom, könyvelést vezetek, mindenről 
pontos kimutatást: mikor, mennyiért vettem a traktorokat, a 
pótkocsikat, a kapcsolható eszközöket, mit hozott a gazdasá
gi év... Nem csak azt vetem papírra, hogy milyen kultúrából 
mennyit vetek, mennyi a ráfordítás, de a nyereség is, ha van 
ilyen, szintén papírra kerül, sőt még az árarányok elképesztő 
fölbomlása is.

— Nem dicsekszel, hogy egyetemi képesítésed van, de 
azt tapasztalhattad, hogy a parasztról még m indig leki
csinylőén szólnak.

— Tapasztaltam. íme egy példa. Nagyon szerettem fuva
rozni, s egészen 1985-ig nagyon szépen is lehetett keresni a 
szállítással. Répaszezonban a zentai cukorgyárba szállítot
tam a répát, s azt nem tudhatták a mázsaházban, hogy az ola
jos, piszkos ruha kit, milyen végzettségű embert takar. Egyet
len mérésnél 70 kilogramm répát el akartak írni. Egy micit sem 
lehetett volna rajta venni, valójában nem sok volt az. Mégis, 
mondom az átvevőnek: nem érezné-e kellemetlenül magát, 
ha én most leemelném a fejéről a micit, hisz akkora értékkel
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kevesebbet mért, mint egy rossz sapka... Persze, hogy kijaví
totta a tévedést. A parasztnak joga van tudnia, hogy mennyit 
ér a terménye. Ez őt illeti meg, és meglehet, hogy egyetlen 
mérésen talán nem, de többön elúszik az egész tiszta jöve
delme.

Én meg vagyok győződve róla, hogy a paraszti hivatás 
nem a legutolsó foglalkozás a ranglétrán, még ha sokan más
ként is gondolják; ellenkezőleg, szerintem listavezető helyet 
érdemelne a sorban. Lehet, hogy a gazdák is tehetnek róla, 
maguk a parasztok, hogy nem fordítottunk kellő figyelmet ma
gunkra, munkánkra. A beletörődés, a változtathatatlanba való 
belenyugvás hatotta át, hatja át napjainkban is az idősek éle
tét. Többet művelődhetnénk, olvashatnánk, egy kicsit a szak
mai továbbképzésre is figyelmet kellene szentelnünk, talán 
akkor másként tekintenének ránk.

Ellenben ami a szívósságot, a kitartást illeti, azt hiszem, 
hogy más ágazatok példát vehetnének rólunk. Hányszor, de 
hányszor semmisítették meg a parasztot, és mégis talpra állt! 
Ez nem hazabeszélés, hanem tények sokasága. Hiszen 
ötven évvel ezelőtt, lám, megfosztották a nagygazdát a 
földtől, majd jött a beszolgáltatás, az újabb maximumcsök
kentés, amit a szövetkezetbe kényszerítés előzött meg. Most 
évek óta nem kap támogatást munkájához a gazda, de termé
nyének értékét sem számolják markába, agyoncsapják az 
adóval. Soroljam tovább? És mégis talpon áll a paraszt!

Gyógyíthatatlan betegségünk viszont, hogy keveset szá
molunk. Nem számoljuk a befektetett munkát, s azt, hogy 
kopnak, amortizálódnak a gépeink. Nekem viszont, mint 
közgazdásznak, szakmai betegségem, hogy állandóan szá
molok, mindent papírra vetek, mert borzalmasan nehéz ám, 
ha ingyen kell dolgozni, hát még veszteséggel! Szerencsém, 
hogy öt, sőt tíz évre vetítem ki az eredményeket, és akkor ta
lán nem veszteséget mutatnak a számok.

Az utóbbi évek mindenképpen rendhagyóak, de ez a sa
rok baszorítottság nem tarthat örökké. Elégedettnek kell len
nem, ha most egyáltalán fönn tudom tartani a gépállományt, 
s megmaradnak a jószágok. Az előrelépésre, vagyis a jöve
delmező termelésre most az egyedüli mód, ha sok munkát, 
nagy befektetést igénylő termelésbe vág az ember. Teszem
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is: ez most a konyhakertészet. Az erre összpontosító gazdák 
még vásárolhatnak gépeket. Egyszerűen túl kell élni a mező- 
gazdaság mostani válságát, nem menekedhetünk most a 
földtől, ha nincs is miből fizetni az adót, mert olyan kezekbe 
kerülhet a szántó, amely kezek sohasem voltak maszatosak...

— Amikor visszatértél a mezőgazdasághoz, még virágzott 
az ágazat. Most mélyponton van. Hogyan érint ez a degradá
lódás téged, mint parasztembert? Hogyan érint a tény, hogy a 
föld képtelen azt nyújtani művelőjének, amit pedig nagyon is 
megérdemelnének ezek a dolgos emberek?

— Fájó érzés. Amióta 1982-ben végleg paraszt lettem, 
egészen 1991-ig minden év hozott némi eredményt, hiszen 
minden idény végén újíthattam, bővíthettem gépállományo
mat, portát, épületanyagot vásároltam. Persze, hogy fájó ér
zés ez, hisz mindig arra tanítottak, a tisztességes munkából 
meg lehet élni. Valóban meg is lehetett, és én ezt az életfilozó
fiát szeretném továbbvinni. De most igazán nem érzem a tisz
tességes, a kétkezi munka megbecsülését. Elképesztő vi
szont, hogyan gazdagodnak az üzérek! Én azt mondom, 
hogy vannak jó feketézők is; közéjük sorolom az üzemanyag
csempészeket, mert ha ők nem lennének, a vajdasági szán
tók fele most parlagon heverne. Ám munka nélkül jól megélni, 
gyorsan meggazdagodni annyit jelent, hogy megfosztották a 
tisztességes embert az értékektől.

S ne feledjük azt sem, hogy a társadalmat csak a szocio
lógiailag tiszta rétegek mozdíthatják előbbre. Jól tudjuk vi
szont, hogy az ország lakosságának 65-70 százaléka kétlaki, 
vagyis van földje is, munkahelye is, netán kisebb vállalata, 
vállalkozása. Nincs énnekem semmi kifogásom e kétlakiak el
len, de engedtessék meg, szükség volna egy társadalmi re- 
gulatívumra, ami szabályozná: ki a paraszt, ki a munkás, kit 
mennyi föld illet meg. Hisz bizonyítsa be nekem valaki, hogy 
a közelmúlti társult munka nem látta kárát az idényjellegű me
zei munkának. De még mennyire, hogy kárát látta! Nem egy 
elemzés készült a betegszabadságos napok növekedéséről 
a mezei munkák idején. Hát kitől lopja el az ember a napokat, 
ha nem önmagától! Annyi bizonyos, hogy egy-egy réteg 
erőteljesebben fejlődik — legyenek azok munkások, orvosok, 
tanítók —, ha a saját hivatásából is meg tud emberségesen
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élni. Hobbiként tartson néhány ár földet, telepítsen gyümöl
csöst, — de ne avatkozzon a paraszti munkába.

— Ahhoz, hogy valaki csak a saját hivatását gyakorolja, 
biztos megélhetési föltétel szükséges, biztos forrás.

— Szerencsésnek mondhatja magát az az ember, aki 
csak azzal foglalkozik, ami közel áll hozzá, s ez a hivatás 
gond nélküli megélhetést szavatol számára. A parasztnak na
gyon megfelelne, ha a munkások fizetési borítékja is vasta
gabb lenne, mert ez egyúttal azt jelentené, hogy több húst, 
gyümölcsöt, élelmiszert vásárolhatnának számolgatás és ga
rasoskodás nélkül. Ám a munkások zöme — dehogy is irigy
lem tőlük! — még ezzel a nyomorúságos bérrel is többet kap 
valójában, mint amennyiért megdolgozik. Erről ő nem tehet, 
de én sem tehetek arról, hogy nem kapom meg azt, amiért én 
megdolgoztam. Ez azért csak nem mindegy! A földművesek 
nem kapják meg azt, amiért megdolgoztak tisztességesen. 
Más kapja meg helyettük.

— A mezőgazdaság az életszínvonal legbiztosabb őre... 
Most értünk ahhoz a ponthoz, amikor ezt kell szajkóznunk, 
mintha a jó életszínvonalat az olcsó kenyér, tej jelentené, illet- 
ve az olcsó élelmiszert a jó életszínvonal...

— így lehet megőrizni a tömegek „szociális nyugalmát". 
Nem a biztonságát, hanem a „nyugalmát"... Holott nemegy
szer bebizonyosodott: csak ideig-óráig lehet. Ha én választ
hatnék, hogy milyen módszert dolgozzak ki annak érdeké
ben, hogy az állam hogyan foszthatná ki még inkább a pa
rasztot, esetleg, hogy mi mezőgazdaságiak hogyan védekez
zünk a kiszipolyozás ellen, akkor ez azt jelentené, hogy én 
tudom, melyik oldalon állok... Voltaképpen több módszert 
tudnék kidolgozni a kizsákmányolásra, mint az ezzel szembe
ni védekezésre! Sajnos, így van. Az adót például minden pa
raszt a nyakában hordja, akár a kutya a kölöncöt, s e kölönc 
miatt a szűkre szabott résen nem tud átbújni. A vajdasági pa
raszt mindig is becsületesen fizetett, de most, amikor alamizs
nát kér — dehogy kér, csak egy kis megértést szeretne érezni 
az állam részéről —, meg sem hallgatják. Hogyan védekez
zünk hát? Végrehajtással és kényszermegfizettetéssel fenye
getnek bennünket. Az lesz az igazi szégyen — de csak hadd 
legyen! —, hogy ilyen földek és gazdálkodási lehetőségek
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mellett nem lesz miből törleszteni az állammal szembeni köte
lezettséget! Az nem számít, hogy a gabona értékén — vissza
szorított értékén! — keresztül többszörösen is adóztunk; az 
nem elég! A parasztságot viszont nagyon nehéz lázadásra 
bírni, hisz ahány gazdaság, mind különböző nagyságú, 
különböző termelési beállítottságú, megannyi sajátos gond, 
úgyhogy nem könnyű megtalálni az összefogáshoz a közös 
nevezőt. Míg egy Rakovicában vagy a ZMAJ-ban például 
egyetlen ok is elégséges a lázongáshoz — a puszta megélhe
tés.

Szóval, a mezőgazdaság létfontosságú kérdései nálunk 
nagyon el vannak hanyagolva. Nincs is agrárpolitikánk. Nem 
is vagyunk tudatában, hogy milyen nagy szükségünk van a 
mezőgazdaságra. Ez az ágazat — a nagyüzemmel s az egyé
ni gazdálkodókkal egyetemben — nem pusztán termelő 
szegmentuma a társadalomnak, hanem nagyon jelentős fo
gyasztó is! Éppen ezért a hatalomnak nem azon kellene mun
kálkodnia, hogy miként nyúljanak mind mélyebben és egyre 
gyakrabban a zsebünkbe, hanem hogy úgy nyúljanak bele,
— már amikor van is benne valami —, hogy eközben ne akar
janak többet markolni, kisajtolni belőlünk, mint amennyit meg
termeltünk. Hogy jusson családunknak is.

Állandóan világpiaci árakkal vagdalózunk, de figyelembe 
sem vesszük a hazai termelési költségeket. Márpedig ezek 
négyszer-ötször magasabbak a világpiacon ismert és elis
mert költségeknél. S közben nem vesszük figyelembe az afri
kai szintű vásárlóerőt sem. Mi minden megterhelést adónak 
nevezünk. Kérem szépen, egyszer vegyék már alapul az elvo
násoknál azt is, hogy mekkora jövedelmet nyújtott a föld, s 
annak alapján markoljanak, ha van miből. Ilyen járulék, amo
lyan járulék, kataszteri jövedelem, meg mit tudom én, mi még, 
és ennek alapján nyúznak bennünket.

— Ezekhez a keserű szavakhoz az aratást megelőző bi
zonytalanság párosult, pedig jó l emlékszel rá, micsoda öröm 
volt egykor a búza betakarítása!

— 1987-ben s még ’88-ban is tervezhettük, hogy aratás 
után veszek valamit a búza jövedelméből, bővítem a gépállo
mányt, szépítem a lakást. 1984-ben négy hold búza bruttó 
jövedelméből én autót vettem! A bánátiak — elsősorban a
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verbicaiak — pedig jól emlékeznek arra az időszakra, amikor 
fél hold fokhagyma értékéből vehettek egy személygépko
csit. No, nem a legdrágább Mercedest, de mégiscsak autót, 
méghozzá újat! Ezzel szemben 1993-ban 70 hold (!) búza ér
tékéből nem tellett — egy biciklire sem... A másik meg
hökkentő jelenség mostanában: nem látni mosolyt a kombáj- 
nosok arcán sem, hiszen nincs üzemanyag. Elhúzták az or
runk előtt az „aranydinárt", mint a mézesmadzagot. De hogy 
mikor és miért is kapjuk éppen mi parasztok azt az „aranydi- 
nárt", amikor nem aranyra, hanem csak gázolajra, olcsó 
műtrágyára, vetőmagra lenne szükségünk, arra nem hiszem, 
hogy magyarázatot adhat bárki is az illetékesek közül. Szóval, 
nincs többé reménykeltő aratás.

— Ez az áldatlan helyzet talán annak a következménye is, 
hogy a paraszt világéletében a társadalom perifériáján csám- 
borgott, a közelmúltig senki sem állt mögötte, vagy ha úgy tet
szik, nem védte, támogatta. Most néhány éve azonban 
tapasztalható volt némi mozgolódás a vajdasági parasztság 
soraiban, s ez kiterjedt a szerbiai gazdákra is. Nem lázadás 
volt ez, hanem mozgolódás: a Parasztszövetség létrehozásá
val komoly lépések történtek egy olyan érdekszervezet létre
hozására, amely képes lesz kiharcolni a paraszt igazát...

— Igen, a nyolcvanas évek végén csakugyan érezhető 
volt ez a mozgolódás, ami voltaképpen az egypártrendszer 
széthullásának a kezdeti tünete volt, megkezdődött a társada
lom pluralizálódása, tér nyílt a szabad gondolkodás előtt. Én 
viszont azt a kérdést vetném föl, hogy szükség van-e a pa
rasztok szerveződésére faluszinten is, hogy tudjuk, ki képvi
seli egy-egy településen a parasztérdekeket? Az azonban 
egyértelmű: szükség van a szervezetre, a szervezkedésre, 
hogy megvédjük érdekeinket az igazságtalan gazdaságpoliti
kával szemben is. Más kérdés — amire nem könnyű válaszol
ni — , hogy voltaképpen milyen érdekvédelmi szervezet 
legyen a célunk.

— A Parasztszövetség betöltött egy bizonyos funkciót, 
szerepet, elindította a parasztság szerveződését, eredményei 
is voltak. Gondoljunk csak a földművesszövetkezetek újbóli 
megalakítására, a szövetkezeti vagyon visszaszármaztatásá
ra. Ezeket a kérdéseket mind a Parasztszövetség vetette föl.
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— Ez igaz, de mint minden más akkori megmozdulás, 
gyermekbetegségben szenvedett, gyerekcipőben járt. A Pa
rasztszövetség például aratás idején útzárlatot szervezett, 
megmozgatta az embereket. Sorra alakították a parasztok 
szervezeteit. Aztán passzivizálődott minden. Ismétlődő kér
dés került felszínre: képes-e a parasztember — az igazi föld
műves — eredményesen vezetni saját gazdaságát, és ezzel 
egyidőben a tömegek égető gondjaival is foglalkozni? Két le
hetőség van: kell egy vajdasági parasztelnök. Az ilyen jelölt 
azonban nyilván jobban becsüli a földet, sem hogy elhanya
golná mindennapi munkáját. Szóval, számára „nem érdekes" 
a funkció! Ha pedig mást választunk elnöknek, nem paraszt- 
embert, kérdés, hogy az mennyire áll ki mellettünk. A Vajda
sági Parasztszövetség egy ideig nagyon szépen működött, 
de éppen azért bomlott föl, mert nem lehetett összeegyeztetni 
az egyéni munkát a közérdekekért való kilincseléssel. Kiégtek 
a tettrekész parasztok is. Az ilyen munkához, a szervezéshez, 
a beszervezéshez és az irányításhoz szerintem csapatmun
kára van, illetve lenne szükség, bár az egyén is sokat jelent, 
különösen a tekintélyes egyén. A gazdák zöme ezt mondja 
mindig: csináljátok, ti biztosan tudjátok, hogyan lehet a leg
jobb eredményt elérni, én rátok szavazok... Vagy azt mond
ják: csináljátok, s az eredmények láttán majd én is odacsapó
dok mellétek... Ez viszont nem vezet igazi eredményre.

— A paraszt sohasem politizált szívesen, a politikai, a tár
sadalmi mozgásoktól leginkább távol tartotta magát A mai 
kuszáit gazdasági helyzetben azonban nyilván szükség van 
legalább a gazdaságpolitika kontrolljára. A mai gazda nem 
elégedhet meg azzal, hogy ti csak csináljátok, engemet meg 
hagyjatok dolgozni, vagyis tenni azt, amihez a legjobban ér
tek...

— Én sem állíthatom, hogy a földművesembernek föltétle
nül politizálnia kell, ellenben azt meggyőződéssel vallom, 
hogy minden valamirevaló termelőnek szilárd állásfoglalású- 
nak kell lennie. Mert én úgy értelmezem a mai kor gazdáját, 
hogy ő általános műveltséggel és politikai szemlélettel egya
ránt rendelkező korszerű élelmiszertermelő.

Ha nekünk sikerül valamilyen akciónk, akkor bárki közü
lünk méltóképpen tudja képviselni rétegünket. Borzalmasan
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sértő számomra a „buta paraszt” kifejezés, amit egyre ritkáb
ban, de azért mégiscsak lehet hallani. A paraszt csak azért le
hetett, maradhatott „buta", mert nem juthatott kifejezésre. A 
szakma kérdésköre, a szabadidőé, a szakmai képzettségé, a 
családé, a gazdaságvezetésé — valamennyi tudást követel, 
amit tapasztalattal értékesíthet igazán az ember. Az utóbbi 
időben viszont információ-, esetenként: hamis információ-túl- 
tengés tapasztalható, ami zavarólag hat, kuszaságában kép
telen eligazodni a gazda.

Félig-meddig én is politikus vagyok, de úgy gondolom, 
hogy ha kint tartózkodók a természetben, a természettel élek, 
akkor képes vagyok jobban letisztázni a politikai kérdéseket 
és nézeteket is, mint a városi ember, a szalagon dolgozó 
munkás. A paraszt olyan ember, aki szánt, vet, maga után 
konkrét munkát hagy, munkájának megvan a tapintható lát
szata, amit azonban nem követ mindig anyagi haszon. Ezzel 
szemben a politizálásnál elveszhet az ember a ködösítésben, 
hiszen ott az elvek csatája dúl, kifejezettebb a pozícióharc. Ki
nek kell ma a traktor nyerge, a trágyahordó pótkocsi? A politi
kai pozícióért azért könyökölnek nagyon sokan, — nem közü
lünk valók könyökölnek érte —, mert az biztos egzisztenciát 
jelent s ebből eredően kiváltságokat is. Ellenben az lenne a lo
gikus, hogy egy-egy földműves előbb bizonyít a maga gazda
ságán, majd falujában és a községében, s csak akkor lenne 
jogában képviselni az egész parasztságot, amikor már saját 
szűkebb és tágabb közössége előtt is bizonyított.

— Most új érdekszervezet igyekszik tömöríteni a gazdá
kat, védelmet nyújtani nekik: a Földművesek Független Szak- 
szervezete. A Parasztszövetség helyébe lépett, tehát céljai 
sem lehetnek alapvetően mások...

— Nekem is az az érzésem, hogy névváltoztatás történt 
csupán, mert hiszen a cél igazából nem is változhat. Ahol jól 
dolgozott a Parasztsz;övetség, ott leteszi névjegyét a paraszt- 
szakszervezet is. Ez folytonosságot is jelenthet. Vajdasági 
szinten elhalt ugyan a Parasztszövetség, de helyi szervezetei 
még mindig tevékenykednek. A ’93-ban szervezett útzárlatkor 
mutatkozott meg első ízben a gazdák elszántsága, hogy nem 
tűrik tovább a semmibevevést, fölemelik szavukat a nem lé
tező gazdaságpolitika ellen. Újabban is megfigyelhetjük,
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hogy időként meghatározott körzetekből jelentkeznek azok a 
tettrekész, elszánt emberek, akik megpróbálnak tenni valamit 
magukért, mindannyiunkért. Annak idején az észak-bácskai- 
ak hallattak magukról — akkor alakultak sorra a Parasztszö
vetség helyi szervezetei, és csak a későbbiek folyamán a 
tartományi vezetőség —, most meg a kátyi, a zsablyai, a Saj- 
kás-vidéki földművesek elégelték meg nálunknál jobban az 
állam túlzott étvágyát. Az teljesen mindegy, hogy milyen nem
zetiségűek, hiszen valamennyiünket ugyanaz a cipő vagy 
bocskor szorít.

Az mindenesetre jó, hogy föltört egy erő, a munkamód
szer majd kikristályosodik. Tárgyalás, meggyőzés, erőszak? 
Én mint a szerbiai paraszt-szakszervezet alelnöke az ellen
kezőt vallom: ha ötven évig várt a paraszt, legyen türelme 
még egy-két évig nyugton maradni, addig megerősödhetnek 
a szervezetek, összhangba lehet hozni a munkát s akcióra 
szólítani akár vezényszóra is. Aztán majd elválik, hogy ennek 
az országnak csakugyan szüksége van-e jövedelmező 
mezőgazdaságra, korszerű élelmiszertermelőre? Vagy visz- 
szatáncol-e az eredménytelen, költséges, bürokráciát köly- 
kedző szocia lista  gazdálkodáshoz? Netán megengedi 
kibontakozásukat, vagy legalábbis nem akadályozza azt, 
mert nem fél a gazdag paraszttól. De nem is használja ki poli
tikai mesterkedésekre, nevezetesen kormánydöntési kísérlet
re, mint volt már rá példa, éppen akkor, amikor a Parasztszö
vetség a csúcson volt. Most az a legfontosabb, hogy kijelöl
jünk égy célt és ahhoz a célhoz türelmesen közelítsünk. Én 
azzal is elégedett leszek, ha 2000-ig elérjük: a paraszt szava 
bizonyos kérdésekben mérvadó, sőt döntő lesz. Amiatt azon
ban nagyon aggódok, hogy sorainkban lesznek-e, marad
nak-e fiatalok, akik eredményre viszik az elképzeléseket.

— Szerinted tehát a Földművesek Független Szakszen/e- 
zetének mint érdekvédelmi szervezetnek, mint szen/ezkedési 
formának van távlata?

— Ha nem bíztunk volna benne, el sem indítottuk volna az 
akciót. Nagyon sokat köszönhetünk Garabandić ügyvéd úr
nak, hiszen ő rázott föl bennünket álmatagságunkból. Én is 
azt állítom továbbra is, hogy a földműveseknek szükségük 
van érdekvédelemre. Öt évvel ezelőtt már volt — olyan-ami
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lyen, de volt — szervezetünk. A mezőgazdaságban közben 
egyre csak halmozódtak a gondok, de ugyanúgy halmozód
tak a parasztgazdaságokon is: adó, árarány, alkatrészellátás, 
üzemanyaghiány, hogy ne soroljam, ne siránkozzak. A mező- 
gazdaság az állam mostohagyereke. Meg kell végre monda
ni: mit, mennyit termeljünk, de azt se hallgassa el az állam 
nyomban a termelési ciklus elején, hogy mit ér majd a mun
kánk. Ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben nem mérva
dó a dinárban kifejezett érték, hiszen látjuk, tapasztaljuk, hogy 
az árolló ismét csak a paraszt gatyáját szabja, éppen ezért 
csakis meghatározott árarányokkal őrizhető meg munkánk 
értéke. Ellenőrizetlenül, mondhatnám azt is, hogy tudatlanul, 
a közgazdasági mozgások ismerete nélkül követeljük a 
mezőgazdaság — a növénytermesztés, az állattartás és -te
nyésztés — hitelezését, közben nyugati mintát és példákat 
emlegetünk, valódi érvek nélkül. Hisz a kapitalista gazdálko
dásban ismeretlen fogalom a hitelezés, mert a kölcsönt visz- 
sza kell téríteni, a kamatot pedig bele kell építeni a gabona 
árába, mondjuk. Nos, a farmer nem a banknak akar dolgozni, 
hanem saját magának, éppen ezért támaszkodik csak a saját 
erejére, ami a bőségesen szubvencionált terményáron ke
resztül nyereségessé teszi számára a termelést. Persze, 
mindehhez forgótőke, piac kell, nem utolsósorban pedig gaz
dag állam. Mi, sajnos, egyikkel sem rendelkezünk. Ezért 
követelünk védőárat, hitelt. Az állam nem is veszi ezt észre, s 
nem is tart bennünket komoly tárgyalópartnernek. Szükség 
van tehát egy olyan hatékony parasztközpontú szervezetre — 
talán nem is fontos az elnevezés —, amely folyamatosan rá
mutat az agrárpolitika fogyatékosságaira, érvényre juttathatja 
a gazdák igényét, követelését, de mindenekelőtt tárgyalások 
útján. Kinőttünk már a forradalmakból, hogy pusztán a ma
gunk igazát vagy vélt igazát hangoztatva erőszakkal sajtol
junk ki valamit. Sokan így is azt mondják, hogy lázad a 
paraszt, fenyegetőzik, pedig behúzzuk fülünket-farkunkat, s 
amikor a terményátadásra kerül a sor, annak is örülünk, hogy 
egyáltallán átveszik tőlünk a búzát, a napraforgót. Nem kell 
beszolgáltatás, önként visszük valamennyien a raktárba a ter
ményt — potom áron!
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Egy kis elégedettségre is okunk van az első eredmények 
láttán, hiszen elértünk egy olyan szintet, hogy megnyílt előt
tünk több minisztérium ajtaja, a Nemzeti Bank kormányzója is 
tárgyalt a parasztokkal. Azonban parasztküldöttséget, amely 
pontokba foglalta volna követelését, eddig még egyetlen po
litikus vagy minisztérium sem fogadott. Ne soroljuk ide azokat 
a kirakat-találkozókat, amikor az államelnök vagy a köztársa
sági elnök parolázott az élelmiszertermelőkkel a tévé kamerái 
előtt, és nyakra-főre dicsérte hazafiasságukat! Ugyan már! 
Mióta lett a hazafiasság a több, a jobb munka hajtóereje, nem 
pedig a nyereség? Igaz, azt még nem értük el — de a legjobb 
úton haladunk e cél felé —, hogy a mezőgazdaság égető kér
dései, mint amilyen a terményár meghatározása, a vetésszer
kezet, a fejlesztési kölcsön — ha lesz még ilyen egyáltalán — 
csakis a parasztok képviselőinek bevonásával kerüljenek 
megvitatásra. Legyen legalább beleszólási joga a parasztnak 
az árképzésbe. Csakis az egyenrangúság vezet eredményre. 
Nem olyan tárgyalásokat akarunk mi a hatalom képviselőivel, 
hogy kérjünk többet, és akkor talán többet is kapunk... A ter
melésben a reális értékeknek kell dominálniuk. Azt minden
képpen hiányolom, hogy nincsenek meg az arra vonatkozó 
irányelveink, milyen konkrét lépéseket teszünk, amennyiben 
nem állnak szóba küldöttségünkkel, figyelmen kívül hagyják a 
parasztok intelmét. Eredmények? Itt van például az adófizetés 
megtagadása. Dehogyis a megtagadása, csupán az értelem
re való apellálás, ami eljutott a parlamenti ülésekig — aztán 
minden abbamaradt. Hogy mi nem akarunk adót fizetni? De
hogyis nem akarunk, csak éppen azt kell előbb megkérdezni, 
ugyan miből, most, a katasztrofális aszály után, amikor nem 
termett sem búza, sem kukorica a várt mennyiségben. Most 
csakugyan az lenne a fontosabb az államnak, hogy még egy
szer kizsebeljen bennünket, vagy pedig hogy bemunkáljuk, 
becsületesen bevessük szántóinkat? Az ígéreteken felül 
mondja meg már valaki, hogy mit biztosítottak a parasztnak? 
Hektáronként 50 kilogramm műtrágyát vásárolhatunk — ked
vezményes áron? Hozzá sem lehet jutni! Harmincvalahány 
évvel ezelőtt, az agrominimum bevezetésekor megszabták: 
holdanként két mázsa műtrágyát kötelező kivinni a szövetke
zet raktárából minden parasztnak. Pedig a termőföldek akkor
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még jó erőben voltak, hiszen volt állatállomány, szervestrá
gyában nem volt hiány tehát. Az ezedfordulón pedig nagy
lelkűen 50 kilogramm (!) vásárlására jogosítanak föl bennün
ket! Ködösítés ez, semmi egyéb, mézesmadzag, amit azon
ban már nem vesz komolyan egyetlen termelő sem. És még 
milyen elégedetten bizonygatja a miniszter úr, hogy miként is 
támogatja az állam a mezőgazdaságot! Majd én megmon
dom, hogy miként. Az állam nem adott holdankénti termőterü
letre 25 liternél több gázolajat, pedig a búzatermesztés 
például 55-60 litert igényel. Világos hát, hogy kinek a zse
béből is áramlik a pénz a barázdába! Mert mit szól majd a 
szomszéd, ha parlagon marad a földem, ha gaz burjánzik a 
szántómon! Saját magunkat szegényítjük, juttatjuk így kol- 
dúsbotra. És ezt nem látja az állam, mert nem is hajlandó ki
nyitni a szemét. Éppen ezért kell végre fölemelni hangunkat: 
uraim, volt elvtársaink, beszéljük már meg egyszer, mennyi
vel is szállnak be az olcsó, a szociális nyugalmat biztosító ke
nyér, tej, étolaj, cukor előállításába? Itt lesz nagy szerepe a 
szakszervezetünknek, még akkor is, ha olyan megjegyzése
ket is hallunk, hogy vidékünkön nincs múltja, de talán jövője 
sem a szakszervezeti szervezkedésnek, hiszen már nem a 
kapás- meg aratósztrájkok korát éljük...

— Térjünk vissza a politikáról az egyéni életre; családala
pításra gondolsz-e például?

— Lassan eljár fölöttem az idő. lyenkor már nehezen alkal
mazkodik az ember az esetleges élettárshoz. Bár azt mond
ják, a házasodás sohasem késő. A gazdaságommal révbe 
jutottam, most már másra is kell gondolni, illetve kellene... 
Csakhogy nehéz összehozni a lépést — hogy így mond
jam —, nehéz összehozni a különböző természeteket, hisz 
ebben a korban már kiforrott jellemek ütköznek, akik nemigen 
engednek egyéniségükből, elveikből. Annak viszont nem lá
tom értelmét, hogy megpróbáljam, és aztán gyorsan rádöb
benünk mindketten: nem tudjuk elviselni egymást. Egyébként 
nem hiszem, hogy abba a parasztnemzedékbe tartoznék, 
melynek tagjai már-már képtelenek voltak élettársat találni, 
mivel a paraszthoz egyszerűen nem szívesen mentek férjhez 
még a falusi lányok sem. Közgazdász vagyok, tehát ha valaki 
hozomány- vagy titulusvadász, könnyen „lepuffanthatott” vol
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na... Egy kicsit azért magamat is okolom a nősülés halogatá
sáért, mert mindig előbbrevaló volt számomra a tanulás, a tu
dásszerzés, azután meg a birtok megalapozása, mint egy 
tartós kapcsolat kialakítása. Ezzel talán szegényebb lettem. 
Bár nem is olyan biztos ez...

— És milyen egyébb személyes apró örömei, kedvtelései 
lehetnek Pecze Károlynak, a közgazdász parasztgazdának?

— Nagyon szeretem a könyvet, az írott szót. Nem igaz, 
hogy a földművesnek nincs szabad ideje. Akkor nincs, ha 
nem is akar szakítani időt a számára „mellékes” tevékenység
re... Főleg a téli hónapokban forgatom a könyvet. Ha hiszik, 
ha nem, a földművesnek éppen olyan erőnlétben kell lennie, 
mint az élsportolónak. Amikor késő ősszel befejeződik a bú
zavetés, majd a mélyszántás, éppen akkor vagyok csúcsfor
mában. Mert ilyenkor aztán nem létezik munkaidő, ünnep 
vagy hétköznap. Érdekes, hogy a földművelő élete mennyire 
összeforr a természettel. Együtt ébredek a felkelő nappal, s 
amikor lebukik a tanyarom mögött, rám is különleges nyuga
lom telepszik. A téli hónapokban meg általában is olyan lelki 
megnyugvást érzek, hogy azt el sem lehet mondani. Ilyenkor 
papírra vetem gondolataimat; több festményt őrzök; szere
tem a zenét... S miért lenne mindez különös, miért lennék 
ezért különcködő? Hát a parasztot nem érdekelheti a művé
szet, a filozófia, a lélekbúvárlás?

— Csakugyan irigylésre méltó könyvtárad van; többszáz 
szakkönyv, szépirodalmi mű, filozófiai tanulmánykötet sora
kozik a polcokon...

— Nagyon büszke is vagyok rá, hogy már az első napszá
mokból is könyveket vásároltam. Az írott szó az egészséges 
lelki kapcsolatok kiépítéséhez is hozzájárul. Én pedig nagyon 
is fontosnak tekintem az alkalmazkodást. Nem csak a legszű
kebb családon belül, hanem az emberek, a közvetlen emberi 
közösség egymás iránt toleráns tagjai között úgyszintén. Ku
tatom az anyagi és erkölcsi tényezők összefüggését, a testi 
és lelki párhuzamokat is. Magában véve az anyagiak nem 
boldogítanak, bár biztonságot nyújtanak. Járom tehát az élet 
iskoláját, és meg sem fordul gondolataimban, hogy netán is
métlésre bukók... Beszélgetek az idős parasztokkal, szavuk
ból életbölcsesség csendül. Tanulhatnánk gazdálkodásukból
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is. Nagyon fájó érzés, hogy az emberek arcán nem látom a 
mosolyt, a hétköznapokat mostanában többnyire a rettegés 
tölti ki. Menni, vagy maradni? Erről nem szívesen beszélek. 
De a szántókról már igen. Erről a mérhetetlen kincsről, amit 
veszni hagyunk. És hogy veszni hagyjuk, ez majd az új nem
zedék lelkét fogja terhelni.

(Péterréve, 1994)
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G a llu s z  L á s z ló
1947-ben született Pé- 
terréven, iparos család
ban, amelyben a mező- 
gazdaságnak is meg
volt a maga értéke-be- 
csülete, a megengedett 
"kism axim um " révén. 
Az á lta lá n o s  is ko lá t 
szülőfalujában végezte, 
1962-ben az újvidéki 
g im názium ba ira tko
zott, majd 1966-ban a 
M agyar Tanszéken

kezdte tanulmányait. Ekkor került az Újvidéki Rádió 
magyar szerkesztőségébe, ahol hét évig bemondó
ként tevékenykedett, majd riporterként a mezőgaz
dasági rovaton, később pedig az egyik leghallga
tottabb rádóműsorunk, a Faluműsor szerkesztője
ként ismerte meg Vajdaság magyarföldműveseinek 
sokasága, akiknek életét, gondjait mind a mai napig 
követi.

Gallusz László közel három évtizedes újságíró-ri
porteri tevékenysége során munkatársa volt az Újvi
déki Televízió magyar szerkesztőségének, a doku
mentumműsorok szerkesztőségének, emberi sorso
kat mutatott be a 7 Nap c. hetilapunkban, külmunka- 
társként számtalan riportot, szakcikket, kommentárt 
közölt a Magyar Szó mezőgazdasági mellékletében, 
a Föld Népében. Igazi szakterülete a változó falu, a 
megsemmisített tanyavilág, az onnan elűzött embe
rek sorsának ecsetelése. Külön tisztelettel fordul a 
parasztoknak az ősök fölé emelkedett mai ivadékai 
felé, így tárván fö l a nincstelenségtől szabaduló 
egyes ember életét, sokszor harcát is a közösséggel.



"Békés, halk szavú ember a rónánk embe
re. Századok óta teszi azt, amihez legjobban 
ért, amihez az élet szoktatta: tisztelettel-áhitat- 
tal hasít barázdát, túrja rendületlenül ezt az 
életet adó vajdasági földet, aminek lassú, kín
keserves fölemelkedését is köszönheti.

Mert sokszor kellett nekirugaszkodnia a vaj
dasági parasztnak is a történő történelem aka
dályait leküzdendő, s csak bámulatra méltó 
akarásának köszönheti — mennyi dac, »csak- 
azértis« vegyülhetett ebbe az akarásba ! — új
bóli ta lpraállását. Hisz ta lpraállt az után is, 
hogy lesöpörték padlását, meg amikor népel
lenséggé nyílvánították és kulák jelzővel illet
ték, s amikor birtoka jó részétől megfosztották
— a közös vagy az állítólagosán »közös« javá
ra.

Rónánk embere eközben sohasem tudott 
erélyesen tiltakozni, nyíltan lázadni, hisz ez a 
nép a munkához és csak a munkához szokott. 
És amikor rúgtak is egyet-egyet a jobb sorsra 
érdemes paraszton — s ugyan melyik rend
szer dédelgette őt? — , összeszorított foggal, 
esetleg csak önmagában káromkodott egyet, 
és fokozott erővel vetette magát máris a min
dennapok küzdelmébe. Pótolni mindazt, amit a 
társadalom szent nevében a hatalom oly mér
hetetlen étvággyal söpört le asztaláról."

(A szerző előszavából)


