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A~R~;W; időszak;Pall.á,llami szi1:!t~n,;I1~gxppk,~n~tt~rszakn1J}n1cás .. Mi,nd~gy, mi~. 
lyen,xglt,,}egyen;rgys~u~~~l~Yfl,';fl:~, \eh~tytt.c,s~;qolgoZl1i,.és.~~nke7" 
reszt\il~fIj~()tt~·:wjl1g~pl<it'L.M~g;~~IJrn()ll4j~;~h()gx·Qtt· se,;Il1.~At n~I~~Jl1;~taJJlllás. 
Nem.ér~eIs~H, •.. nYIl1.{1f~I~xtty,fök~2(~rq~W9~é~@JIlyt·;.Szalqrtailcö~yy~íp1ctnem.volta]{, 
mert~fwém()kök,AAP\yt l):l~gg~.~.~;·~Q1i:"'lf~.Z,clté,lc ;9ssz~álUlaI~üaszakl<Qllyveky~~ 
Szóv~kl1em.érdeke,It..:gz~g)k~Jye1l,átm~Ileti·ánaIlQtvoltszáll19mra: lllostez lett, ~.S 
majd;;X~!fl~ lesz? 11l~gV(l;t1!4~,p~rt .. (lz,.·~lemeI1J"áfnYl~het. Hát, .eztelvége~~l1l. ,' .•.. ' 

Agy~()rl~t()J1 aP"91i;Nyl~tftl~H(llu~§~,1§iilcnll@tt.~~~~elni~;~s . .Iassal1,(llltoqidalga 
mód()11~ezdtemfejl~~~f!!i/m~g~}.1"l';~~iV?I~()~}~~~t~~J[áé.rezl"lt;~t.~~W~~r!l;··E}{~ 
kor ·~~~~leIIl rádöl>lJynvi;:n9gyCm!(ljp()mf~RJ5~!l,·mlgxon~s()kifiiriqYl1tel~Z1Ítt~Ill..; .J>ró
báÜ\()~~11l; is .a .poz,(ciémj(l~!~~~"aJ:,»W~l1()gy~~I.YJ1*yzt~m.;~.~~llnk~sp}(.;egye!~; .. 
miy!~~~~~~tőjérY"~6E,tj ;,y,B!!J·aié!1~y~.,~~jJ,~~!i:~gy~teIIWl1y()lt,Y!W;inY91~ór~~ 
teszts9r9,~!' e,gé~~.:Il~B.J?~1)t,'V()111l~.' •. ·.f!~l~~s;~gI9~s~es'~é~~ér§l%id~rqtm~IJ:>~zfelvéte", 
liznié,~()~at, .'. al4!Sjel~y;t}(~~~l<:.;~~.;t}~~\~llditQrtu.l1}p~.yqIWpk;;l(grw"e!i!I.a . .je: 
lentk~~§,~;;l1egyf;~~lven~}( fQI,de.e:qg~!ll.t~ly~~te~ .. '~f!f;~~e,éll,J;l.ews()J;lg.QHaIU,;hogy 
ilyen~Ae~éz .1~~z\])f!.1J~1Jl iS".e,:l0plt'~.lj~j.,;;11.~nYIp.;,~,:·.li.()gx. ~i·'.f!~.ki~l,á1ta,;~~ .. neIn 
gond9Jt,~.:~t, .hogy·epy()l)'al1:e~~.~l",;;~;!Rárr~~~Jl:i1i •. tallMlt'iiW~giJ1emj§ ta~mt olyatl 
jól, a~~tll1 f()gja.W:dpi;ezt~lyég~mi.~-qgy(Y:()l!,.~9gyké!11~.tie<i()!g()~~;.~étl1~t,~~ 
meg~~egyetemen voltunk A .kéthét~!~ttrettemő· s()k Jeckétadtak,~zyll~lllil~gso: 
liaIlew,Xf~~agtap:1 ú~L19··l<ot:~~ban;i;W~l11!s·tHgta~,:l,lo8Yl1}i,az;h()gy;~~711~ynfá
radt~~g,<b()rzahnas .• '.y()lt~ ..•. ~eII1~lég;}19gy .. lJ~.lltsOl(§zor,.;(lf!~InQ~r ... n~!!l.WQta,."l1()gy 
mostl<il1a!,.1J.yelyóI~~,li1,. y:~gy.RMH,m~l"t:J!~Y, e8(~t~ITlL ~zillt~:rl., ta~()ttcíl< .• ~·.órát, 
legtöq}:)ü~ ~meg.c~~.2ttiil!i~s .• (l~t.§~W;ffi$Í~~,119gy.mil"91,Y(l1l.~~ó.R.áa~~slllJ~tte.n!Ő 
sok.ll~~.{eladat()t~clt~,fö!{ .. ~it;m~sll~~.r:~Illtg31<~1!~ttpld~i~ .. H(lz~nn~~t .• ~z,ell1b~.r 
szeIIJBmg~á~#,a,s§~g,é§,.~<}~ .• ~§f~;~~~p~Wi~~!5~n~!!h~tyl~9~!91c2!A~,:.~.§ •. ~l!~m 
egy~~~Mpéldát,· han~m.l"ettel1~~.so~f1t; ·Mtllgell<má~gqiIs.llétel1~r?ílplp9?<ltyolti' .és 
aki nY~i~.rt elegy. bi~()llYHs;pOl1~st*Il.wtf;.(l1tól.~11fg~~öIm~k; azte!t(lI,lács91t~,ÉlJ. k~7 
rácsQP:M~~.b~rtaITl; .. ~s·llt*ri~»gyA.Öllt,()tt~1J},.118~;~Ilg~mflle,t3ll,~csolj(lJ:lakel.··}ulaj~ 
donk~pp~n ".l11egWt(l~oqt~UR'iMi114eW:~lér~;11i,y(lt1<~~~m~ .. llleI"t;.a váU~atfi;z~tt~. a 
költs~g~;l(~;t, .. /ésh~s.aj~t hibáWR9!. ~~~~~\?9fl;;~,~~~l,alatn*;;viss~k~1l~tt:'V{)111(l 
minde.n. t. fi.·lzetni. Ez. é.rt .m ..... i,n. d ... e .. iID ....... él.e;s .. z ... CJ.:.y ... e ... ge ... t ... k ... ,i.·.t@ .. á1.' .. _t.am ... éské.rv.,én ... Y .. ezte .... lU ...... a ....• s .... z.e ... ll1.~.I.y ... "7 
zeti iga~gatóll*I,.hoW.nl~llis~~fól.e~~§I,···ie~át~·:~~g~l~item,' ··I1()w·~ir4gja11* ..•...... ' 

UtQI(l~.~oksz()l"VégiggqllílQlt~PI1,.J;Wgy:~~~.y()lt • .fQlfl4W, y~laJl()gy gyil~()ln()lIlkel
lett v81J),a Il1ag(lIJf .• ·.:Iga~b$lj~:o.g~W}in~W,~~ .é~4el{~lt;11()gy.fels.qtQI(úy~gz~!tség~m 
legyell,.haJ:l~mez,~PMt.pttt().lllJll~H!h.·~;Z;~itqc!~§~Y9~()tt; .. A:~Ml~~tl1w;;·.m~g~.~íj .. 9r"7 
szágR~J)· i~. m.egfigyelt~lI),hogy.fa,J9,@mql<Öl<, '~'. :sz~lleJ};li logl~l,k()písú~ r~1;1;entően 
alulv()ltaJcfizetV;e.; ~<.>;:L·;f •. .,.i: ••. Ú'.;r<).·;'j.;u.:);,::.~;\;, .• );···.~T ... >' .'L·! 

Ne.~yp!t· i1Y~l1";111otiyM~Si .Tg~'l)~t~@~~§~~W~;ITIl~t. eW111~~Q~·~()!;még. nem 
tudtalll,\l1R8Y ez!a~i\Íj!<o~s~dQn,'.fll~rt:(111()~~i;~.gy~my~()r41l1!~;llel~f~(~. ~'Y(])~~;<,lt:
nál is.p1eg:(ordult,.a:hel~zet"eze.tHat~r~r,w~UlÍt,h~ly~sll~ko.i~ •. t~rtok, •.. de;*o~d;nég.ezt 
nem ~~lj.yt~'tt; lá~lü,~s~~11lj§·l1l91iY:~l1at()tt.S9t,~9~y;glt 91Y~;l11é;t":f,l{):k~mper,·aki 
a nYllg~j.eJQttJej9ttho~ill~h*I1Y~y~~4f1fll~iY~~x~,P9~:.lUf!g~~aJ)11)~gyella 
nyugdíja .. Nem;Ís.ért~ttY·,(lz~mq~r,,~()~.eq~Qlf11i..I(l.j(i~~~áll~mP()]{·.~J~~Z9~~r~em 
voIt1i1eg~~csülyKaztígynyyy~ytt~ttelITI.is~~~.·;E~.d~ .IJMtH()l,it~~llflk .• J\ . l?(lJ:0ll1sága 
volt,·.111ást.ne111·Wd()1<:1l].()n4~;Jeháti1YYll<I1).qt!Y<Ípjó.Ilemy()1,~,;h()~:éncm()StIIla"" 
gasabbby()§~áska](e~ö.l<,.és ~()r .• l1ú, .de,jp ..• Je~:l.~~rt:.any,!gi1ag\ 1}~gyoIl~ol<~g 
kezd,őp.ek,s~tottaJ11 yoJn(:l;'~3!~llC; ehnmt;gp,yolnél,;111i.r;e yly~g:lew.éazegyete-: 
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dés,~~rb~ral<nak szet~lQnelc."Qtt1U~r~dtélWiépit()i~~~:se.gégmunkásnalcKis cSQ
portban.ld~~g0ZW~;·lW1öllböző"Illl.ll1kákatvállalt±a.;ts:?:,··1-ólfizettek; .. ·amitiirádolgoz
tunk;. a.~ifís .. kifiz~ttélc.~orinvis~Qn),'latba.lt)n~~~~(sokatkerestünk.·:ÉS h.át a lcÖ~ 
művese~111Ít csinálnak isznak.AkJ.c0r igy bekertili~Illeb?~~;iNem'lettem~*ohOlis~ 
ta, de l1rm-;yált'a,be.csü#~teIl11"ea.~a~;!idő"s~:"~fl~hebrn,ondani, •• hogy··líi'ába)keres,. 
temsolc~t,·lellyelteat:sital, ~~a'lltán,iyalahov(t.Inil1digbeült az:.em~~L. r\kl(0r 
mégal:.~tte@el<~t';tne~,.leb~t~1:t.;f,izetI1i, . nem' vgltgond', Ez így ment akatonaságig~ 
1973 ~lniI:l.b.~yQnulté!nt5a;lJ~t~~Q~~~&h.~W..:> l"_..,· . . .' . l'.' 

Am~orü~~szer~lteD1i;J;l1árf!leIH>IQY~~éll1l.\.~~~~~gtll11}(~~Illara.dni,l:;~s·.,ígyLegy·.ba~á;. 
tom, •. ~i~~itrQ.linálwo1t;·htY9tt~;Jlo~~!J.ll~pj~~í9~~;·tí"0lit,-szerelnLNagyrk~dvenT.n~In 
volt h~~,~de·yalahQli~bk~117ttb~lxetl<e.~i"{ll1~Jt,,:~ét,het~tá!l·máJ:'lll~é1kerü!{)t 
nek számított. az ember,.~aP;YIll·;y()lt,~peí~e:;m~aliel~;-ii\~1Jlenetiime~oldásna,lc<v(Ü~ 
lalt~}~.~,iés.32;óta,isitti~~~p~,.,ip~~);~();gy! .• ';'%7Ii?~~ye~.JllásiK;ITés~~~né1.d(pzbena 
troliná.t~i~iY9lt.ew;estii§.kol~,c~~n-az.~s§~~s~~.~~tő~b~.oSztéís~·sze.mélyközíil;·afe.!sö 
vez~tQkf~Jyéleléyel; ... ,,·egyikl1ek.:s~:t11}-Y9~t:!:~özép~9:kÍlY~,gzéttsége;·' .. ;Al<k0rJúgy .. ·-wenhfa 
beosztá~9lcQé.l)~:MQ .• kefÜl~s~;l}o.gy,;;ajR:~.I"~:yél1il<rilllrekcb~.-~z'~11lberek, ... a.s~értelem 
nem VQlt)!11ill(Ug!·fol11Ps:·:~11-,dijtt,·eg~·~t!;sŐut~sítás; .• he>gy .középfokú;v~g~ettséget 
kell sZ;~f~.GllieFmilld~Il··J~~~y~~etgqe~i~·1Il~~e~~t~Hek.2:EIDiatt·. ~'._t~olircüZ;YIl1~gys~~ 
szerződ~s~.:~öt?tt~gy}g~pész~;!i·.·~9Z;~pi~~91á,Yfl!~\·P8~·.'P91'!etet kapl1:á](i a •. t~éÍI"Qk;' •• ~a 
kijárna!<-~(lllÜan.i..]Ö?b.rki~özÖtNén4s_.~.~it:atkqy~,~é;nel11- .igazából, . irikább cs~ 
baráti·.unszQlásra.;i.N:n~or.é:};Ztán)átj()tt~m·la.Yql1alJ:lliísz:ak,h~z, .. akkor: •• apbamaJ:"adt.ez 
az isk()~4iJs;··IttatM()n,(l~llliís~kmí1.,.s~ajJag.t\ellf!ttfejlődIli,~fniert.önáHó31lkellett 
dolgomj.~:)-Ia·fi-emak,art:.·leé~fa~·:eWber,.·.-~qr;tlldlli;!l<ellett· teljesen·.·.ajjárinűy~t~ 
más jeJ1~ggel~.lnintaho~.bén1;~t:üz~J:l1,l?en.csin~lt1Jk:. . 

Most;L?:~Óra.köriil·.v(l~;~2.~avi:rn~(;li~őIll;T~.llhez·hQz;zájön.eg)'-két •.. sza~adn~p 
elvonás, 'amikor be' keH menni. t(doráini. Változó inupkaidők vaÍlnak,tel1átva:11 
nyolc.ófás,·IlliJsz~kés .ti~e,*~t~rá~j:~~gy,()Ilj6a;,.munl<~qő~eosZtásOImelég·sök idő 
marad:·Egyjdeig{,túlórában,:'y,rzettelllíN!n~Il1Qst:is,;.de.aPl.ikor .. bejöttek .•• az'adószab~~ 
lyok,. a;~~tfizetést összerakták;~sol~~őtiilt;~~~otJevontak,thog)'!mérgeIl'lB~nazt 
mondt~l!~}hogyjlyen.piti;p~nzértir~nkcsinál()IU;~áll'Dlár .nein· .. is,;ker,~.sgéltem 
másodállást~ugyanis.' ;nem.·.·t1l4néR;·olYaIJ.·.··m.~sQ.dállásttalálm,;·· ami ," annyit/fizetne, 
hogy·m~gér~é}b.ogyagyer~lcei~~ljl1ep1;tu~él<:.fogla1l<o~i. 

A fel~~égem\pagyon.;kev:~et.k~res~··ffii~~l;nincs.semlrlilyen.· szakmai:;végzettsége~ 
Mióta összejöttünk, .:.azóta.·.óy~dában:dolgoz:Q1iL.·Qtt;kewett;.·nlintdada~;aZtánjiolgo .. 
zott miqt~isegítő;;utána;'l11eg,.élkonyJlá[a IIl~Ilt·#t.f;~pszöf;a.Bl(V .pvodájában völt, 
de a BKVsorbanJÖlszámoltaiáz.·óv()dáit;:UtanákonyháFakerillt,. dé tamikot'a-vállaL. 
latnál'lIl~negyr~tiobban s~ita.~~r~tnta}(~tónŐist~tll.Szt ajánl~ttak!f~hl1etci .• 1,\zt 
már nem, engedtem; Nem azéI"t"::l11~ltiszé~enfIIlrrtha;y(llélki. egyszer .• ·nelll; végzett 
iskolát,;ann~semmimem:l~h~tszég)'~n;: IIlinqell munkát'elkeHvége~:iAmiéJ.tt 
nem engecitem~; mert;nemtúljóf}ha.én:od3;!Ilegyék.:szerelni;aholő:takarí~ónő;Már,.. 
pedig én·'majdnem;áz;egész.vánalatt~rületélt;7Jl1ozgok.".Így;most~egyhentIélkásos 
gyerek1:levelő ·· . .intezetbend()lgozik·:á •. Rc);zsádoníboJ1 .. ·· lU .·isa'konyh~rivaJ;L IgazáQól 
szakácsÍl.ő;l,ehJ.1e;de·nincSIlleg···h,.Qzzá;a'V~gzetts~~e;; ; 

Az én..alapfizetésem mm;tbl1lttó;,98, OOOrEtMan még·egy ilyeRCSQPortvezetői .pót
lék, és··,h~üéjszakás Nagyok,;a1<K0:r.-az~ablpbérneka.negyyén·százaléka;,rájön;Akkpr 
is, ha gépkocsit vezetek, mert,.-az. nem::lmliIlk3k{)römhöztaJ:t9~,iarrajskülön· pet ~ 
lék van. :DurvánJJO:OOO . körül, szokottlenni·a·bruttó, .. és~hetvenés'nyolcvan:kötül 
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van a .. nettCt.·)A,.feleségew-•. n~gyon;k.~yesét)k~teS,··pont;~z~Ft;';~~~Fnlilcs!ts~n1Irü~~~~ 
szak111ai·[vé~ze~~ége.<t8",~?OOO·;~ö~li'S~~kot~·;~~zahozni,.·:szóv~·n~~·~~~p;.";É§i.+~~ 
úgy va~;. hogy.:. szolll?at-,,?sat:~ap-ris;~~ellcdolgozni; ·,mertez. foly~matos .=intcZmé:n.Y, 
úgyhoID';ezérta;gé~Z~I1111r~:seny~ri.;;";';;;"3" ...... ' .. ,'; '. ....:.:;,.. ..J .c ; .•...•....•.. i. .,.~.~.;. 

KaszasdűIŐI!r;at 1(l}{ótele~·~s~élén;lak~·~íp~nelban,.713 'négy:et111éteFi;ket~őé~r~1 
szoba .. Atanacsi· id~szaky~?~m b.e~plt·a~~a~an11inŐs~?i 1~.as:sere·~ére~~iüil.<~.;é~5~z 
utolsó.:pillanatban:;még. k?Ptll~··egy·ilyenc~tf~"le~;t?~é8~t'~~r-0ní.e~elet~s,.a,.Ii:í,L 
csony h~,panelez .is, deki!lézetretp~~s~1TI~~.·~lyen.g~la111bgúc.j.~a~~~,:~ö~Y~1< 
is olya~,~~9~;:~agyOJ:r'~9~i~~?~~V)~!gúlt~tti·~Iil15~.r'X~l;te~*~;:J,1eJJj·~p:~.'m;~z~.á;l~.~~ 
potbamy~n;;m!~nB~l<lsJ:Ile~~i~.lio~;'~ii.11Y:ecl~jle~elé·.a~ .. ~g~S~~i~s'!~;szeg~~y~~~ig~P.yL 
telenséget~boz.;Idpnke\1tef~e~·o~<!~~if~i~e}:és·:beF~lrrias;&.hogyJm~:l1l1yire:le~ 
pusztult,~:tt,alak~telep):H:af.ellne~'~~~~~~~}.(~~e~:SanIlíyÓjá. < •... ;\. .....;.,>. 

Nincsi§.e.Il1Il11?'~lIltn'·~~B~I~111i~tti(.hl~ •• ~i~·~~t~~~M1~yiI:a; •. ~~·' .. ~a.~~.os~ap1\.é~~I~~é~~~ 
nagyonj?lvis~o~yula~f~J1'·I~~~eJe~.mlrt~;··f~/l1~Il1;;~ö~eirlő~?;;a~?~i'f:~~~r~E~c~~F>~ 
pen, • ú~.jut;neki;az:.pltö~9g~i~r~;;~~~ef~·)~~W.~éít,:'~ert\~~1(i;~~~:iin*r7.asreá~pg.~ 
házassaga~d:~~~ig~.~· •• el1g~~~;~e~9t~~·M~~Íe~e~ésis';i~~elcp~~.~·~~!f~k?ől~~~d~':?'":i-S 
maxim~!!~andfhga~j~~.11?:~ •. IIrill~ellti~f·~e~7~~~é!'1.!·~~:.franet~~rsza~~,f~;~~9·.m~z 
gyar.tu~~stól{olvas~a1:Wi·~?~á~le~9Bpi~ere~í~}~~·~;~~~~~ .. E:~;;~~~t~·.·~~.r!TIe~a~~~t 
benne~;f~sra"B~~~4jlJkat.lí~·;g!Ó?a-l()IIl:;it~s~~~i~(1iggy~lJ1i:~ÍlY~gi~·e~~Q~~.Y~r,r,>~l~ 
őket se~tse: .. A.sp9l"ttó}:')k~~ye~l1d~l1tilIl~~ka.pnal(,i~~~Hs~s~~es;.~,·~ejlő~Ésük1iöz~ 
Itt lehe~n~.<spól"olnif;d~>n~lTI;'(l}{~t~~;'iL\;kaj~:;~~~n;l~lietsPÓf9~l1i,;~~It:i)~; •. fe~1~d~ 
szervezetnek.ien~i~kel~~j}~~il~~.~0J1')SpÓ~9!llc~lq11leIrl'ves~~s~~t~j:K()9~lti:~~efll'tl.}~ 
dok .csej;~ll1i~i.reményem'~sincst;x~Ff~;··}90~Y'ajfíze~~~bŐ1J~~~i.;~é~~~)rél:~t~.~~~;.ji:~~~ 
kább m~gvagyok í~,. é,n.is ·eljvt9Wl·a;'.}(O§si;Y:ihu~aI1p~ai~-7;d~t:~:~1;;~q~i~~DJ;~ljliÓW 
nem ;faj:·él.~zivem,·élJililf9r:j()JlutQ.wat·lilt9~~.;;;m:@gi§[:·mégbékéleW;azZa.l;:~hówjelehleg 
nekem~z ván: jC j' 

Ta1éÚ1;;.cmég;az;M9~.";idejeni."töb?et.h.ldt~~·f91l1~mozni~·)~e •. a;:;sZöciálistás:párt{el1~ 
gem totá1isanpadlóra;'Kiíldött,j.a;r7zsi)~'l;ll~gn,öyekedé~ép.!'.~eresz.t~:;Az·.·;NflRF;.·iqeje 
alatt . durv~~;húsz.~zret;;~élr.e7tudt,~'1tenni;h~~9nta ..•. ,Mps~:v!~~(jnts?ks~?r.elj~tilJJ)( 
oda, hogy; egy. fillérü11K;n,incs;'a.~~~~;.;·AFIDESZ,"~e;?~vazt~lll~ '·mert··e~~~ellllq.; 
en tőlükwarom.a;ford1.l1at0t;.·:~séiló.~~~m;a~t1YI~~H4jen;.·.jobbnakrváItam,~ip;a2MJDF.; 
ben szintén. csalódtam;[~,en{az;,a···lllagy~rkQ4~s~alllÍtjcsi~álj,;től~lTI'.11~gy~.l1.i.11l(>,~sze 
áll. Tört~,~elinileg;jnkább~úgy~v~g)T?k,.h9gy;jowb;1~t,~;V91na,az0~ztrák"Iyf~gyar-M~
narchia;~Js2áInlInk~a;LEID'~ily:el1\kis,né~llek-j()~~an'1TIt1gfeleltvoln~:0.;;;,"";":-;)'<)" 

Vissza~érye;az. élet~~nvOll,atrij,.ll1oSt~~ottt~li()IW'ho~.~·~!;télrta1é~~ii1k~t.úgy~?I~1tiik, 
hogy azt<Inon?oIll,hogy:;e~ő~'.;l"oss:apli:'illan~em;·leh~rNem .. I~~e·}semm.ij~o~dolll~ 
ha a fele~~gemis~o}(~tJseresl1i(>"J.de·ez·l<i?árt.'(lol()~/ Fsák:azéll'fizetéselP:a5D1;érvéIOÓ. 
Persze lát()m··.~lnup.kah~l~~Illen,hog~n~á1:.u:n~lIlég;so}(kalkevesebFetk~l"esőkis.van~ 
nak, ~}~evesebbpl. jÖW1~}{:kci ..• IT'~~atv~l1U~·~ná~aIl1,'ir~sszabb,~ih~lyzet~~n.1évők:,is, 
tehat émegyí:'Szót'sem i szólliatok} xra~ak.jobbanjél?kiisnagyorr:so1<:~n;<d~-;b.apa~az 
én bajom~"hoID'/~bpan. ~~ .. ,id0S~Pan~neI1l['~f~~m;valtani~qéllffikor'}(ell~~t:,v()lna,:i}94 
körül a rokonságDan wolt egy'olYan1~f\'~.,~()gy·iafeleségell1llek'a:batyjáy~lj111ega,1l9~ 
vérének a férjével. közösenvásarol~i'~~}rte~erautÓtFés,.miv~l;n)in~~~ÜIÍhll~k 
megvannal(i.a;megfelelő .vi:zsgai~.firvar~Ztú.fiR .. volna~.j.és:azzaliszé}J·lasSaJl,;;előre{ju
tunk DeJé!l;nem;menem: beleIllenni';;lIlert;~or;jföl)Rel1e~wol11aadni'ai~}Q"V~t\ .. Ab~ 
ban az' időbenmagyon!'jól1izettekv,relatíve.jÓlr;él~?visz?nyr~ag;féIreijs;tl1d~ 
rakni. Nen1'111ertem'a:gyerekekmiattfóladfii'éIz·'á11asomat. ~A.llhozinemvo1t elég tar" . 
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talék ·P~l1~nk,;hogykitartsunk,;hahe~'jönibe.'avállalk0zás, ,Szó"aL nem mertem 
föladniiaulUnkahelyerne~, .. ~ásl<épp viszon~.nell1Jehetettmegcsinálni. 

Végül~:legyikro~omIUegc~inálta;most;?e~i;~pítéstkft~Iléliv(lIl;;és\azt lehetmon'
dani, .. ' hogy;milliQmoS~;iEgyf sima,!lyolcá\taléÍIlossal'ilyenJSziIltenél; "'Belépett·. egy 
építésikft!"be~tteheraritójáYal,:és.()tt·;lIÍost.már.,ó,;a~ügyyezef{)'iga;zgató:'.Ezirettentó
en jól haIlgzik, de.lényegélJen . annyit jelent, hogy. Ílagyon jÓkapcsol~hli' vannak, 
megszery~zi az ,anyagell~tást",szállít;,amikOl;kell;felügyeli' amrinkáso:kat,é~ennek 
a révén téIlylegmilliQWQ§·1~~.·}iii;f:~:;;:>i'i";,\i;.i5·";" ........ . ;' 

A fi~rn:l<Ö~ .• ané!~?blJikt82 .. ,es~~ziilet~§íí,1(itéyes:~?,§!,y()1~,elsős a'szak]közép
ben. Aik~§~lJbilc'::84fes,;:általánosbajár,m1l.pstim~~:nyolc~,tlikba .. 'A~· •. naID'0bbiknak 
nagyon.nel1é;z"olt·aztáltaltm0~is~()l~telv~ge~i:i~~ttelltós,()J(,ta~áY9()lldvolt;aziis;. 
kolában;'iannyit\yált~~~.a·tal!ár0ks~volta.,g?~~;·~ogy i nemi voltak.·' stabil· .. taná;. 
rok, akik::folyamatosap'ufW~napalaimó~lst~rre!ita.llÍt()tt~ílüy()1~a.·iő~et:i1v.{i~c1ig jött 
egy másik, más módszerrel, nem tu4t~, h?} t~akagyerel<ek, IIlásképPii~ezdte el 
magyarázlli·iAzfvettem\észre,hogy,sell1IllÍ~l~pj}(át~~~tanítbtta~.a~etekI1~K·. 

Hajell~tp.ezo.i~ella}sajátfiaIllat5~~e~i'{ag}:ok'Flf()gul~"e~e,érgy,középszintŰ,L~em 
egy kiel1Jell<ed~}Ílldású'gyereknek.téltt?m~;:dea'~~és.:'ll1~~~~,ben~e.~eMi"n~gyon 
meg· ,keUil<íIllódniét~miA<len~I1,.·de;t:;tftós·az};a,*,dás;Ianrit~IJ1egs~erez~.Olyanokfa 
visszaenYék.sziK'pél~álIl, .•• h9~hat~~ik1J~;11li~1t(lJl~t~\fiZik~?ól~teh~t.JJ.a.~~kából 
fölmerülYyalami,azt:.ő.,t~ldja.\'Nagyon~eg~zenv~Bcérte{i~~;;;hajlap:dó.s~~n~edlÚ;:Ez 
valószíníi!eg ,nem, .métgától fejlőqött.ktdJ.el)lle:';,Nem,a.kétromazt\mondani,'hogytő,,
lern szárnja.~k,mertne11l· tudatQsánfelk.ésZülYe.:csil1áltam;r hiszen; nem tanultam !se"
hol, hogyi~~igy;k.eU:. 

A kiseQQH<Jlél;lTIe1l19ria-problém~~tlátp~;ii~;4Ql~Pftt()k.~tJp~1(}ául··a··sfÍlllolásnál 
szúrjael:~lIIlé~:~til~g'1J:ltn~ent;t~<l;;.g~iél;~zám(Jl~sl)(lIl:y~a](t&2J1<lj.él,i· ... ~Ilakjdején 
dyslexiásvQlt, llebezen()IYas?tt,c.killf~otiszaYa}{at,azdrásrial··.is;J.árt;~ó~edagó:
gushoz ·i~;·de •• ·.ne11l·sike:r.üJtnekik:lllegol<J;ini;;J11ost· .. is<Il1ind.ig;go])djavamaTnyelv~ 
tannal. Az.az.~egy,amiből:örülnhke~~;ihogyh~;kettes.'Re,tti;*tŐ.·~ObSé~.'; 

U gyana?ba az általános iskolábajártak:lll~~d\a.ikettell;<oillavalyig,ugy(ffiaz!voltaz 
igazgató,.aki· Inár;llúst;.·.éve;.AZt'lri~:z:elll;·ho~1!1ál>korá.öbaIi;friss~teni,· •.. ?jít~ •. kellett 
volna. Ne,mlátta:wotbiga~njQt<tIláJ;i.kö:z:9~~ég~:*És.ha:e:Z:·onem;fogj3megatanárt, 
akkor .:váridorQlrtalcataná(ok,cVagyts~,atlóJa~áf«*af;elszip~á~.,A Tawaspak,. a 
nagyobbi:k11akccpo~ldá~l; .az,·á1ta1áll~s;jskolában ..• öt i~~~0J;tanáraNolt,.~ .• éscn1itldegyik 
másképpe~tanítQtta, .• AnnyitNá1to~ak .a;z.fallgQltanárql(, 2hogy;;kellett Jogacli10U1 kü:
lön egyaI1go1t~lláttüde •. ez.se1;Jl,dq,yított~)J1~ly;ze,temiúgy:h9g)fcIl1()stis.teljes,i~!1ilódás~ 
ban van a gyerek az angQlla.l. Ráádáslll,ah()IDnaköiépisk()lálelkezcife,' fe1Il1.etőtcsi
náltattak,rnert két.részre akartákosztania. cSOP8rt0t, .. kezd8~e.megtala(}óra:;lY.1dnd~ 
tam neki,t)1~gyaJegrosszabp;~po~dol?o:at~tjrjacl,aIni 'ne~!Llesz,Ilagyonllehéz,:de 
még véletl~llülse:jrjjót.,Ne1J1;tudta.tntegcsin,álniVjIle~tudta;elég,rqsszra·j.rl1i,.úgy
hogy abaladó~atették,.;éslllostrettentően~kínlq~ .. Mertjttlrés~peni,olyaugyereJ(ek 
vannak, .aJ(ikne~!a~züleittidn~an~()llll;'ényis~q,l1!~bpen.·a~eg)'be.J1 nemtudqk'l1e
ki segíteni .• ~bb(ll1·' tudokcsakjs.egít~lli};hOgy·fölf?gadok ;t~áFt,kazet!ák~tweszek 
neki, angols~önyvet,bármit;megvesze~,·dealeckéQen.llem.tudok.segítRm. 

A Tonriannak •. ~dején .• szíveserrment;islmlába;:mil1t~IIÚnden;gyerek,várta: is' áz;is
kolát.Másodikig.;;nagyonjó.tanáruk'volt,:nagydnlahyás;uagyQn·sierette·.~a'Tomit, 
mégutánarJis.,.nlindig: ofigyelel111IltH kísérte .. DeojnásoQik ütán.le:kellettiacUl.ia:,ezt az 
osztályt, és újra ke~denielsőben;.·InnentőLi.ndl11ta;tanár-kálvárjánk;:majdlle:m;min;. 
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Első:Qt?~.~'~&M@'öl(li;szakkö~~pet·ít1~.lJe,L11lásQ~ak::I~.úlR.~~tüműszgki·. isj,(o;. 
lát, ~~)'l1láJ1s~H~é~.;i~l1lerh.11(lrl1ladiknM!<B~di~.;s.~ntén~~~i,elektIOmossággal'kap~ 
csolatos .. isJfoláp,.·,qe.f2:·Il}áJ·;G~(lk·:e~ ihat()dr~~·.g~~?g!·.velt.;~±uclt~;;hogy .. áde'/l>e 
kell h9~i~~rolj9~,i~l;Ji(lffi1(ldil<.(lt,csalc'~ért:'Í~am.Be;.J1'l~rtnl?~;k(;)lJett)írni.Megq~i8 
nálta afelvételit.lllatekból,·fi~ából,ésim(lwa:rlJ,ób~·A:Ymagya.t:t:ól:Jéltem;.de' mond .. 
ták, hO~i.h(l(;ya!aki<~ :s?4k.11l(lÍ. Ié$z:e].(b9.bDlegf.e1elő,:~or:a~p;lagyar ,harmadrangú 
lesz, ne.w-a;Il1fl.gy3J7)t~~fcl81lt~. é~így.átlIle~t.,:.··}U .,.;.},j .. :;:.li)\j':·" .• / 

Én l1lRs,taztt~Qlll,Jl,()~:.!lel<j~ ... egy ·.<i91~{Y:flIl.,::Il()gy)ta!lWjap.ak: .•.• psák az·a···.<:l?lf 
guk. H()W mn:Ye!l~:t~~!h.()~~,:saj~()~.;~lU~(Ír'~~X~;~~D'~~?l·~é.I?:~~ra.~~()b9.ik 
fiamm®ifmás'o~~féléYtQ!roQ$taná,!g:hfÍtO:~';dm-a~;j~W'é~ywt':nf~temati+<ából:.··N'~rn 
tudom,~.·~.()gy.eWJ~kD~~pj~119gyleJtet JeQ~?!~Jyo~~r214~~ID"i~!SŐ félévben.· ~gé~ 
szen, de9~llllJerig SS,AA .egy;j,~gyej Y'0lt;:é,s;cl~9,el1lbe~g~nkapp!t1 ~~tjegyet~ 'Úgyh()&( 
nem tu~ofA;:·h9~Wll11~~(fl~pj*IJ.-\log)T;J~~et •• ~~;9X~f~ke,trm~~Bee~i.il~tPéld~u1' vall
nak olyan tantár~ill<js,ah()l egyszerűen!l~Irl?e!iz~1tet*.l'ö~~lleleIUbŐlcsak cl0l~ 
gozatír~~9k Y~PI,l~~~[~~á,9ql,~eIl1bes~éltet~;.it~há,t~í:fz9~~t~si:.elxe.~~étteazt.iajelle
gét, h()gy::;~:igy~:(y~e,t<1~nJ.1lj~p:A<'.l1leg:bes~éltlli:·I.J~an~or·;.81v~staI1l~{h()gy· .• a.télná
mk. föl~O~ pI9~lé~~n.~,h~()gy~Zi ~r~~~é~~:~eIllJ~4~~ib,~sr~111i. agyer~~~k. 
Hát ki.t~lj,(;!t:~!;r;g!v;-~k,t~~er~~k,.,rÓla,.;l1,~!l1"Já}gyep~k;\9~eKa].apjM·a,fjegyeket neIIl 
tartom. ~~YélniyU~g~~II~~W.~I)., .. .f()Ilms1]c~;·1Jl,ef:1·s~jpBs,\lJ,em!aZijgatiitudásttiikrözik, 
és nagy()~d"Íi4?S.N~~o!<;.L~~alti~j ta!14r?lcrél:j ;~~(;)rellcs.~re~r;énifiamnakIl1ár .nem 
veszik:.·~!,.:.(l ~ke,dx'.~1,~ert,'lle~~;y~ntqgásS~(}I11Jél,jte,!lagyon isok·.l)(l1"átjának· :már .most 
elsőbel1i~lvet1ék)~~~;4yélaA'2~lást6l ..•........... (.;;\.(;;:.).;IJ ..•. pin C:.').·;d:!} •.. L; 

Az. ~1,1f~eXek~Dll1ek.a\g<Íw()14Si t~9hllik:,áj:,ln~Ill;11-í1.!jÓ, tagyiSigyalcranvéta Si.á~ 
moláslJ.,W~ige"hel,xe~~p.épjti{el(lnleg?ld<Í~t;'B~·~t"~~;t~.ámf:?()}(;neIIl ••. s~illcít~. IIl~rt 
nem jó .·~.j~!~cItri~Hy:l~~~lc;s~~1J!BeJ?~f1.;s~!11,~,i:!ré.~ijijli1,!4(~~\elIp~leti5·1l1ÍIi4· aogYe-: 
korlati .·~~gyo11,j9hIIlygy:Il.e~i;·)Qtt .ti~W:hil)azik~nnyii.:NeIlTll:l~Omráyenni,. hQgy 
puskázzH!J.úJllet1~~h.qz~t~rtQz*;azél~th~z: .• So1sa~ .. b.es:lélg~@nk,ié~.mondtam:neki; 
hogy a~fletbeIlgl(lg}[on;1)~*,disznó .• ·d.olo~.(tört~~ .. lJaia;társa<i~18m. egyszerdgy' ala~ 
kult, ~gr eztföh~~ll:yellJ1i;.és;ha\sokallI)1l~káma1<;a@<:O(;pl.lskáznikell;I)e ő ;ezt 
nem fog~9jé:let,<.·ts.(.)c<.;.· .i;;. ·F .. :;.(;,\P~· i:;, .;; ....... '.) 

NagyQ~T()S,szul§i~~.I}i1te:Zi.,az:év.Matentatiwápplkett~s.·:I~tti;illetvemost.·kettes.<és 
hármas1.{ö~öttvan~:;~~I~n8fipt:~JJ,1 .. otth,ollés:;bi~ös,;ho~:;hátJnas!láljobb.Nemva~. 
gyok e1:fQgijltYele,~ondtaw,hog}[kqzefJ~s.tptlású,de:~z;at~~ás,.;amivatl.néki,~z 
négyest·.éf .. ··E:lelctrQteGhllikáb21·össze;y~'.yo!lY:a;:(lrg)'akodati,:és( .• az .... elméleti; .... ott .. n~+ 
gyes, degly(ln~,hogY·lnil1im*lis:poIltszAmlyálas,~j:(lteVia..~<;!lB?~tát·azQtö~tőL.Na+ 
gyon sze~eti.azelektrQtechl,lÍkát .Ama~(lr;~nyelxtan.~a#'na~Qn :gyenge,;sőt,.az 
irodalol1l,is; gy~rg~l".e.sikeI]lt§1leki.:.MQn4ta11:l,lt~w.:ezs~é~q!l;.111~rt;CSak·mem{)ri~ 
zálni .kel~;.Fizik4ból:hármas,.próbáhjayít(lni; pró1Jál.~eyesi~~betnárnL,~dzésre,.· atni 
viszont akajak0Zásban vetette .vissza •. :MpstrettentŐ spk~!p~()p.á1Ylnulni.;Énjs prÓ
bálok v~~~; ottl:lQn·:f9~1~Qzni,ftjrayiss2:aáJ.lt~{axra;:·,h?g)'.,két:dezek,tőle azért; .. hogy 
a beszédk.ész~ég~:.l<i.~~j9nL~eJJ.].báJ}!aIl~'a. j~~~idele,1}leg~mel'tomég csakazel~ 
sőt végzi"iffi(cJ1Jbazbánt'.i!h9!W(ln a..tatlaroJ.(.értél<~lp.ek.~i,'" ,I; 
MostmáJ:,eljm()ttatllpq~,,1t?gy,t~lllni,]lem;~elk~~le,öprpaR~·.teljese!l:~etu~ja 

osztania tanu1ást. Korábbsmxglt, JJ,Qgy.lelilteDlY~letapulni,· 'volt, ,hogy .. hagytaw~ 
hogy ön41~6(l!l,t~~ljon,és •• :vi.s~~ér(jezteJJ1J,801ta"+l~w'vecJ:teIl1imeg;őket~::egyipofont 
sem adtélIDsoh(lhNeJ,qJ.(:;ne~kelhfélni.attól, .. hOgyJ.mQsty9dasóznak',·meg'·ehhez na
sonló. F~lniük,. nem;~ell,; J>ánIri.;gon<ijukv(lIl, .n:tindenre·nyugodtanválaszolok .. ' Le~ 
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