
Az élet sodrában mindvégig
— Négyszemközt a tegnapok hőseivel —

Odakünn a szél újabb rohamra indul: hajlítja, csavargatja a fákat, az utcán
rekedteknek szemébe vágja a port. Ha nem lenne ilyen orkánszerű a zaj, akkor
talán ide hallatszana a karnyújtásnyira lévő papírgyár gépeinek zúgása, vagy a
kicsit távolabb eső járműjavítóból a szerszámok csattogása. Nincs messze a cu-
korgyár se, két sarokkal lejjebb pedig a fát felszabdaló szalagfűrészek visítanak.
Ha képzeletben Szolnokon végigutazzuk a Tisza mentén ezt a pár kilométert,
akkor még számtalan üzemet, gyárat fedezünk föl mire a MEZŐGÉP Vállalat és
a Vegyiművek után Tószeg felé elhagyjuk a várost.

Ilyen környezetben nőttek fel és élnek ma is azok az emberek, akik a város
V. körzeti pártalapszervezetének tagságát adják. A legrégebbi munkásmozgalmi
múlttal rendelkező kerületben „a második vonal" is idősekből áll már. Kicsit fá-
zósan összehúzzák magukat az egykor talán délceg férfiak, és közös megegye-
zéssel bekapcsolják a gázkályhát. Amikor asztal mellé ülünk, néhányan párnát
is tesznek székükre. Talán öreges megszokásból, talán hosszú beszélgetésre
számítva: bölcs előrelátásból.. .

Már jó ideje hallgatom őket, s a jegyzetelés rutinja mellett mostmár van al-
kalmam néha körbepillantani. Van, amelyikőjük előredőlve feszülten figyeli a
másikat, majd néhány sor< vet az előkészített füzetbe: a gondolat gondolatot
szül. Mások unottan hátradőlve nézelődnek, néhányan pedig felém integetve
arra próbálnak rábírni, hogy a beszélőt, aki reges rég eltért a számunkra érde-
kes sorsától, próbáljam meg valahogy elhallgattatni. Feltehetően valamilyen
kialakult, ám számomra megfejthetetlen rendszer szerint kérnek jogot, vagy
bíztatják egymást szólásra. Negyediknek Fodor János beszél. A hófehér hajú
férfi a legidősebb a társaságban.

— Apám gőzfűrész mellett dolgozó munkás volt, de mivel Szolnokon nem ju-
tott kenyérhez, kivándoroltunk Erdélybe. Az elemi iskolák után a szomszédok
javaslatai alapján cipőfelsőrész-készítőnek tanultam, és '14-ben, ahogy kitört
a világháború, rögtön föl is szabadítottak. Nem sokáig örülhettünk a nagy ön-
állóságomnak, rá két évre ismét hurcolkodni kellett. Az öcsémet, aki most itt ül
velem szemben, ölben hoztuk haza, de azért csak elvergőcftünk Szolnokig. Itt-
hon a gőzmalomba protezsált a főmolnár. Mondta is nekem: „Molnárt faragok
belőled is, nem maradsz csak suszter". Nem szóltam róla: nekem az egyik szak-
ma olyan, mint a másik. No, de nem is ez a lényeg. Hanem az, hogy itt ismer-
kedtem meg a munkásmozgalommal: beléptem a szakszervezetbe. Amikor '19-
ben vöröskatonákat kerestek, önként jelentkeztem. Levertük az ellenforradal-
mat itthon, aztán mentünk Bicskére, ahol meg a csendőrök lázadtak fel, és azo-
kat kellett rendbe tenni. Ezután Miskolc és környéke következett, majd Zala
megyében kötöttünk ki. A Tanácsköztársaság bukása után persze hogy szök-
nöm, bujkálnom kellett. Ügy „22 felé valamelyest enyhült a szigor, fellélegez-
hettem. Ekkor ismét bekapcsolódtam a mozgalomba, de már akkor mint az il-
legális kommunista párt tagja. Tisza Antallal, Urbán Sándorral szerveztünk, és
nemcsak Szolnokon, hanem az egész megyében.
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Később, amikor már régen másfelé terelődött a beszélgetés, az öreg felállt és
elkezdett keresgélni a párthelyiség tatarozása miatt az egyetlen asztalra össze-
zsúfolt, bekeretezett képei között. Sokáig szöszmötölt, az arcán az üdvözültek
mosolyával az egyik portréval odatotyogott hozzám. Tisza Antalt ábrázolta.

— Többször voltunk együtt a vádlottak padján, ő kapta mindig a legtöbbet.
Később aztán én is az ő sorsára jutottam, hiába mentem dolgozni akárhová,
egy-két nap után megbízhatatlanság miatt elbocsátottak. Hosszú évekig halá-
szatból éltem. A második világháború alatt is állandó rendőri felügyelet alatt
álltam: este 7-től reggel 7-ig nem volt szabad az utcára lépnem .Később inter-
náltak, és még a táborból is elhurcoltak közülünk nagyon sokat, akik soha nem
tértek vissza többé. Szerencsére 1944-ben közbe jött a különbéke kísérlet, ami-
kor bennünket haza engedtek. Itthon persze ismét csak rendőri felügyelet várt,
ám ha nagy nehezen is, de sikerült megérnem a felszabadulást. A város másik
felében még tartott a harc, de a szovjetek segítségével mi már szerveztük a
kommunistákat, azon voltunk, hogy minden üzemben, gyárban induljon meg a
munka. Polónyi Szűccsel jártuk a környéket, minden ellenszolgáltatás nélkül
dolgoztunk. Később, amikor Rágó Tóni elvtárs (szó szerint így mondta: Rágó
Tóni és elvtárs) képviselő lett, ő adta ide a fizetése egy részét, de néha még le-
vesre valót is ő hozott a feleségemnek. Vezetőségi tag, majd titkár lettem, csak-
hogy aztán az életem a lehető legrosszabbul alakult. Megkezdődött a „Rajkista
mozgalom", egy-két év múlva én is megbízhatatlan lettem.

Fodor Jánost leváltották és elhelyezték Szekszárdra, ahol az SZTK vezetését
bízták rá. Ám alig kezdte meg tanulmányát a pécsi Orvostudományi Egyetemen,
hogy mégiscsak konyítson valamit ahhoz, amihez eddig mint betegnek is kevés
köze volt, amikor ismét bajba került. Az a vád érte, hogy polgárokkal barátko-
zik, ezért a feleségével együtt kizárták a pártból.

— Ahhoz is kölcsön kellett kérnem, hogy hazajöhessek Szolnokra. De itt se
sokáig élvezhettem a szabadságot — ha azt egyáltalán szabadságnak lehetett
nevezni —, mert rövidesen börtönbe csuktak párommal együtt, illetve hát őt a
női részlegbe vitték. Három és félév múlva ítélet nélkül szabadultam. Keres-
tem a feleségemet, akkor tudtam meg, hogy 1952 novemberében meghalt. Arra
gondoltam: mostmár elég...

A férfi szemüvege mögött könny csillog. Nem állom a tekintetét. Szégyenem-
ben, tehetetlenségemben, a többiekhez hasonlóan lehajtom a fejemet. Pedig az
akkori négyévesek ártatlanságával mondanom kellene valamit. Végül is ő töri
meg a csendet.

— Itthon nem adtak munkát, megint csak halászatból kellett megélnem. Nagy-
sokára tudott bedugni egy barátom a temetkezési vállalathoz raktárosnak. És
ekkor jött a csattanó! Amikor 1956-ban kitört az ellenforradalom, hívattak a
a megyei pártbizottságra. „Fodor elvtárs, mi nem voltunk vöröskatonák 1919-
ben rátok bízzuk, hogy alakítsátok meg a pufajkások századát". (Akkoriban így
hívtuk a mai munkásőrség elődjét.) „Téged politikai tisztnek nevezünk ki!"

Az öreg mostmár megemeli a hangját, kiabál, hadonászik. Kezdem félteni,
hogy rosszul lesz.

— Engem? — kérdeztem vissza. Hiszen tagja se vagyok a pártnak? Hogyan
legyek én akkor politikai vezető?! „Tudjuk, hogy tévedés volt, majd helyrehoz-
zuk a hibánkat..." így is történt. Amikor levertük az ellenforradalmat, rehabi-
litáltak és visszamenőleg megadták a párttagságomat. Felajánlottak több vezető



állást is. de már nem fogadhattam el, ennyivel a szívemen és az egészségemen
nem bírtam már... Az ellenforradalom alatt sok ellenséget szereztem magam-
nak, de sok barátot is. Most is sokan megállítanak az utcán: „— Jani bácsi, se-
gítsen már!" Ha tudok, segítek. És a véleményemet is elmondom mindenről,
még ha ez bizonyos felkent úriembereknek nem is tetszik.

Az 1956-os események az akkor erejük teljében levő emberek életében meg-
próbáltatást hoztak, hiszen Tóth József is többször visszatér erre a témára.

— A cukorgyárban 13-an nem dobtuk el a pártkönyvet, még az akkori tit-
kár is megfutamodott. Ki is függesztették a nevünket mindenütt az üzemben
azzal, hogy a 13 aradi ártatlanul halt meg, de ezekért nem lenne kár. El kellett
bujdosni. .. A konszolidáció után szovjet katonákkal mentünk vissza, azok pedig
mindenkit elzavartak, mert csak bennünk bíztak. . . Azelőtt se ismertem a nyolc
órát, de azután még annyira sem. A kitüntetéseim- számát nem tudom, értékük-
ről csak annyit, hogy felbecsülhetetlen. Mégis 41 év 130 nap után 2460 forint
nyugdíjjal kerültem haza. Mint függetlenített párttitkár se nyereséget, se ju-
talmat soha nem kaptam. Ha most azt mondja rám valaki, hogy anyagias va-
gyok, annak azt válaszolhatom, hogy 1500 forintot kerestem, erre jött a 20 szá-
zalék prémium, amikor 700 forintért elvállaltam a párttitkári teendőket. Ebből
is látszik, hogy amit tettem, azt nem a pénzért tettem. Az viszont mégis furcsa,
hogy nekem, aki valaha első munkás voltam, most is dolgoznom kell a meg-
élhetés végett. Az pedig, aki segéd volt mellettem, most 4000 forint feletti nyug-
díjat élvezhet.
— Ám ez még a kisebbik hiba. Amíg ezek a kezek nem hagynak cserbe —
emeli fel két hatalmas tenyerét a férfi — addig nem ijedek meg a munkától.
Más fáj nekem! A mór megtette a kötelességét, a mór mehet a fenébe! Annak
idején három fedőnéven — Langó, Kornél, Gili — szedtem össze a börtönben
ülőknek a segélyeket, de ezt ma már nem tudja rólam senki. Feledésbe men-
tünk. Legalábbis itthon, mert másutt talán nem. Múltkor együtt voltunk az
egyik elvtárs temetésén, ahol a gyászoló család egyik tagja szovjet katona volt.
Amikor a tiszt meghallotta, hogy hívnak, össze-vissza ölelgetett, csókolt, ropog-
tatta a csontjaimat. Az az orosz fiú tudta, hogy ki vagyok!

Vida Sándor félreérti a helyzetet, mert ahogy mellém ül, ő is panaszkodni
kezd. '56-ban fegyverrel védte a pártbizottságot, mégse kapta meg azt a ki-
tüntetést, amit a többiek. A párttagságát se ismerik el elég réginek, holott ő a
szociáldemokrata pártból direkt kilépett, hogy a kommunista párt tagja lehes-
sen.

A többiek lehurrogják: „—Nagyobb dolgokról van itt most szó elvtárs!"
— Ezek az emberek ebben a kimondottan munkás negyedben nőttek föl, él-

tek, itt harcoltak — mondja Csordás Józsefné. — Ha kellett, sztrájkoltak, ha
kellett éheztek, ha kellett börtönbe mentek. Amikor egy héten három-négy
napra munkát kaptak, és valamit haza vihettek a családnak, az már nagy szó-
nak számított. A felszabadulás után ismét csak rájuk zúdult a neheze: látástól
vakulásig dolgoztak, agitáltak. Egyszóval értünk áldozták az életüket. Cserébe
most se várnak sokat, csupán annyit, hogy néha összehívják őket, megemlékezze-
nek róluk. És hogy vegye már észre valaki, hogy az egykori hétköznapi hősök
most sincsenek valami nagy pénzzel eleresztve. Legalábbis azokhoz képest, akik
jóval kevesebbet, ám sokkal látványosabban tettek, vagy imitáltak a mozgalom
érdekében.
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Csordásné maga is nyugdíjas, mégis az ifjabbak kötelező tiszteletével beszél
az előtte járó korosztályról. Ez meglep, hiszen számára is jutott elég feladat a
nehéz időkben, ám ahogy tovább hallgatom, mindent megértett.

— Apám után, aki 16 éves koromban meghalt, protekcióval, vettek fel a cu-
korgyárba. Ám egy pillanatig se volt biztos a helyem s nemcsak azért, mert
minden állásra több jelentkező akadt. Nagyon sokszor csupán azért akartak el-
küldeni, mert nem feküdtem le a tiszviselőkkel. Ha Tóth József mellém nem áll,
sokkal nehezebben alakult volna az életem. És én akkor csupán annyit vehettem
észre, hogy a gyárban vannak olyanok, akiknek a szava — annak ellenére,
hogy nem tartoznak a kivételezettek, vagy a vezetők közé — nagyon sokat szá-
mít. Mit tudtam én akkor a konspirációról, kockázatról? Csak annyit érzékel-
tem, hogy ezek rendes emberek, ha bajban vagyok, rájuk számíthatok.

Fodor József, az egykori Erdélyből hazakerült férfi viszont már gyerekfejjel
nagy kockázatot vállalt. Persze ő ezt ekkor legfeljebb sejtette, és talán az volt
benne a legnagyszerűbb, hogy a „játék" izgalmas volt.

— Amikor Matyi és János bátyámat, meg a többi felnőttet lefogták, mi hord-
tuk szét a röpiratokat, hogy a hatóságot félrevezessük. Volt, amikor sikerült
megtéveszteni őket. így aztán az is természetes, hogy engem a marxista tanok
korán megfogtak. Ennek csak egyetlen hátránya volt: az iskolában a hittan nem
úgy ment, ahogy kellett volna. Hej, de sokat megcibálták a hajamat miatta!
Persze ennek is volt ellenszere: levágattam a sörényemet, kopaszon ültem be az
órára.

— A találékonyság, ami talán fiatal koromban jellemző volt rám, később is
megmaradt. Gyógyszert csempésztünk a gettóba, szabotáltunk, ahol tudtunk. A
német megszállás alatt Szolnokon csaknem minden gyár hadiüzem volt, de még
így is találtunk alkalmat arra, hogy borsot törjünk a fasiszták orra alá. Ha el-
romlott a gép, az meg a mi „szíves közreműködésünkre" könnyen megtörtént,
akkor egy három-négy órás javítást három-négy napig húztunk. Nemhogy ösz-
szeraktunk volna valamit, hanem inkább szétszedtünk mindent. Próbáltunk se-
gíteni az internáltakon, börtönbe zártakon, rászoruló elvtársakon. Az én bátyám
is hetente kapott csomagot, látogatója is akadt. Behívattak a kapitányságra, kér-
dezték, hogy testvérem-e a Fodor János, és ha igen, miből megy neki az élelem,
miből futja utazásra is? A kérdés második felére már nem kellett válaszolnom,
mert amikor ezt mondtam: „Csak annyira testvérem, hogy apánk-anyánk egy,
én pedig az édes öccse vagyok" — akkor úgy elvertek, hogy három hétig nem
tudtam dolgozni.

— A háború végét szökött katonaként értem meg, de nem ez volt az utolsó
szökésem, mert az oroszok is elfogtak. Azt mondták, csak tisztázni szeretnék a
dolgokat. Aztán amikor még napok múlván is a pincébe ülve kellett várnom a
„kifehéresedést", innen is meglógtam. Mondtam is később a szovjet tiszt isme-
rőseimnek" „— Nem azért pucoltam el a fasiszták közül, hogy most nálatok le-
gyek fogoly. Adjatok valami értelmes feladatot, a végrehajtásból majd kiderül,
hogy milyen ember vagyok!" így lettem rendőr, a politikai osztályon dolgoz-
tam.

— Ám a sok feszültség, úgy látszik, megviselte a szevezetemet: 1961-ig négy
alkalommal feküdtem Budapesten kórházban, idegkimerüléssel. Akkor javasol-
ták a nyugdíjat, azóta csak az V-ös pártalapszervezetben dolgozom.

A betegség másokat is legyűrt. Vagy mégsem? Hallgassuk csak Zsarnai Györ-
gyöt!
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— Amíg dolgoztam, én se ismertem a nyolc órát, sokszor az is előfordult, hogy
36-ot húztam le egyvégtében. Akkor még azt hittem, hogy rajtam semmi se fog.
Sok funkciót töltöttem be. minden társadalmi megbízatást örömmel fogadtam.
Továbbtanultam: szakmai és politikai téren is korszerűsítettem ismereteimet,
igyekeztem lépést tartani a fejlődéssel.. Aztán 1970-ben meghallottam az első
csöngetést: infarktust kaptam. Ettől kezdve fokozatosan adtam le a terheket,
de úgy látszik még mindig többet hittem magamról, mint kellett volna. 1977-ben
megkaptam a második infarktust. Rá egy évre már nem voltam a papírgyár
dolgozója, leszázalékoltak.

— Persze az élettől, az eseményektől és a gyártól elszakadni nem tudtam. Aki
a pártmunkát nem azért csinálja, mert fizetnek érte, az végig a sodrásban ma-
rad. Most is ahányszor rájuk nyitom a kaput annyiszor kapnak el az emberek,
kérdezősködnek a napi dolgokról. Nem, el se tudnám képzelni az életemet va-
lami búvárharangszerű elszigeteltségben. És itt értem meg a nálam jóval idősebb
elvtársakat, akik végigszenvedték a Horthy-korszakot, részt vettek az ország új-
jáépítésében, 1956-ban helyt álltak, élen jártak a tsz-szervezésben, vagyis mindig
ott voltak, ahol az élet sűrűjét sejtették. Szóval, hogy ezek az emberek hiány-
érzetről panaszkodnak. Lagalább annyit megérdemelnének, hogy időnként
rájuk nyissák az ajtót, s megkérdezzék tőlük: ,,— Hogy éltek, Elvtársak? Miben
segíthetünk?"

Lezártnak érzem a témát, kereknek a beszélgetést. Éppen a búcsú szavait for-
málom, amikor Fodor János ismét szót kér.

— Elég régóta veszek részt a szolnoki munkásmozgalomban ahhoz, hogy sok-
mindenre emlékezhessek. Tudok a cukorgyári nők esetéről, és arról is, hogy
hányan álltak ott helyt az ellenforradalom idején. Azt is tudom, saját bőrömön
tapasztaltam, hogy sokunkat sokszor ért sérelem a meggyőződése, az ebből eredő
munkája miatt. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy mindezt mi önként
vállaltuk. Ez a harc miénk volt, és sok-sok áldozat árán, de mindeddig sikerrel
végigvittük. Ebben rejlik a mi jutalmunk is! Azt mondom én: ne legyünk
annyira önzők, hogy állandóan a saját sérelmünket emlegessük, hogy ezzel
akarjunk valami kis részvétet, elismerést kicsikarni magunknak. Elhangzott,
hogy mellőznek bennünket. Van, aki úgy érzi. Mielőtt kimondjuk ezt, arra kell
gondolni, hogy bizony elhasznált emberek vagyunk, mi már egy ötvenéves-
nek se léphetünk a nyomába, ha az legalább olyan feszültséggel rendelkezik,
mint mi. Márpedig nem annyit, jóval többet tud. Igaz, a mi harcunk eredménye
tette lehetővé, hogy tanuljon, de ezért még nem illetheti őt szemrehányás. Én
azt mondom: az utánunk jövők is megütik a mértéket minden szempontból.
Bízhatunk bennük: és egyszer talán eljutunk odáig, hogy nemcsak óvodákat
építenek, hanem öregek otthonát is... nekünk.

A jelenlévők egyetértőén bólogatnak, és Ratkai Albert, az alapszervezet tit-
kára is aláhúzza a tagság jogos kívánságát.

— Már több fórumon tolmácsoltam, a városi pártértekezleten is szót emel-
tem érte, hogy a kerületben két fontos tennivaló évek óta megvalósításra vár.
Az egyik az öregek napközi otthonának létesítése, amire korábban már épületet
is kiszemeltünk. A helyiségről utóbb sajnos kiderült, hogy átalakítása nagyon
sokba kerülne, szinte többe, mintha újat építenének helyette. Az egyébként is
szanálásra váró épületről tehát lemondtunk, ám ez nem jelenti azt, hogy a meg-
oldást továbbra is nem keressük. ígéretünk van a városi pártbizottságtól, hogy
amint lehetséges, működni kezd a napközi otthon. Már helyiséget is kiszemel-

24



tek, amely kisebb átlakítások után az idősek békés találkozóinak helye lehet.
Ezzel az intézkedéssel régi gondunk szűnik majd meg, és a panaszok egy része is
orvoslást nyer.

— A másik, ismét csak sürgető teendő, hogy ezen a környéken, a „város pe-
reménv a mai kornak megfelelő tágas szociális otthont kellene építeni. Ez
egyébként azért is közös érdek, mert az esetleges kiköltözések révén sok olyan
lakóház szabadulna fel, ahol most egy-két, otthonba kívánkozó idős ember él.
A város illetékes vezetői e szempontból is mérlegelhetik a helyzetét, amikor a
tennivalókról döntenek. Ügy tudom, már körvonalazódtak a tervek, ám hogy
mikor lesz a tervekből valóság, az egyáltalán nem mindegy. Már csak azért
sem mert sokat próbált, a mai világért küzdő emberek életéről, körülményeinek
javításáról van szó.

— Az öregek jogos igényeit nem vitatja senki — mondja Jakatics Árpád, a
szolnoki városi pártbizottság titkára. — Szükség van a napközi otthonra és a
szociális otthon bővítésére egyaránt. Ezenkívül sok-sok törődésre, hiszen ha va-
lakik megérdemlik, hogy figyelemmel kísérjük sorsukat, akkor ezek az elvtár-
sak feltétlenül közéjük tartoznak. Ami a konkrét javaslatot illeti: a régi orvosi
rendelő valóban ott állt kihasználatlanul, a tanács vizsgálatának eredménye
után viszont semmiképpen se lehetett a felújítása mellett dönteni. Ott van azon-
ban az új Temető úti orvosi rendelő, ahol bizonyos átszervezéssel megoldható
egy 25—30 férőhelyes öregek napközi otthonának kialakítása. Jelenlegi ismere-
teink szerint erre 1981-ben feltehetően sor kerül. A feltételezés akkor válik
kijelentéssé, amikor sikerül biztosítanunk a teljes pénzügyi hátteret is.

— A város időskorú lakóinak segítésére a VI. ötéves terv elképzelései között
szerepel egy 200 személyes szociális otthon építése is, a régi mellett. Jelenlegi
elgondolásaink szerint ebben is helyet kapna egy öregek napközi otthona, öt-
letként felmerült, hogy a lakásépítési fejlesztési tervben kapjon helyet a régóta
kívánságlistán szereplő idősek garzonháza. Amennyiben sikerül megteremteni
az építkezés anyagi feltételeit, akkor ez az épület is a mostani szociális otthon
környezetében áll majd.

A városi pártbizottság titkárának igaza van: a mai szűkösebb lehetőségeink
között fejlesztésről, beruházásról beszélni meglehetősen kockázatos dolog. Ezért
a sok feltételes mód, legalábbis addig, amíg az elképzelések letisztázott, anyagi
háttérrel is megtámogatott tervekké nem válnak.

A gondoskodásnak viszont addig se csupán olyan lehetőségei vannak, ame-
lyekhez feltétlenül pénz kell, sem Szolnokon, sem másutt.

BRAUN ÁGOSTON


