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Brauch Magda 
 

Két mázsa fa 
 

Azokban az években már megszűnt a jegy- és pontrendszer. Ideje is volt 18-20 

évvel a háború befejezése után. 10 évvel azelőtt még jegyre adták a kenyeret, lisztet, 

cukrot, olajat és még néhány alapélelmiszert (nota bene: a 80-as években ez a „rend-

szer” visszatért, ha lehet, még durvább formában), pontra lehetett olcsóbb cipőt, ru-

haneműt venni. 

A hatvanas évek ebből a szempontból kellemes változást hoztak, sőt, árubőséget, 

választék tekintetében is. A beszerzés nehézségei azonban nem tűntek el teljesen, 

legalábbis azokon a vidékeken, illetve azokban a háztartásokban, ahol nem volt a 

földgáz bevezetve. 

Marikáék alföldi városában és annak környezetében ez volt a helyzet, így — 

akárcsak a korábbi években — pontra adták a tűzifát. Egy közepesnek számító la-

kásnak 10 mázsa jutott évente, természetesen ezért is fizetni kellett, de akinek ez a 

mennyiség nem volt elég egy téli szezonra, „szabadon” is vehetett hozzá kiegészíté-

sül, mintegy négy-ötszörös áron, azaz méregdrágán.  

Vásárolhatott volna, ha éppen nem fogyott ki a fatelepről az áru. Sajnos, ez gyak-

ran előfordult, és ilyenkor a „pontra” járó adaghoz sem lehetett hozzájutni. Nem vé-

letlen, hogy az őszi hónapokban alakultak ki ilyen „patthelyzetek”, így előfordult, 

hogy napokig vagy hetekig kellett utánajárni, esetleg napokat — néha éjszakákat is 

— ott tölteni a városszéli fatelepen, hogy az esetleg befutó famennyiségből biztosan 

részesüljenek. 

Mit tehet ilyenkor egy idősödő, a porckopástól járni nehezen tudó özvegyasszony, 

aki ráadásul egy régi belvárosi ház legfelső emeletén lakik, a ház kortalan „nagy-

mamájának” betájolása szerint: „közelebb az éghez”? A fáskamrájába viszont a ház 

udvarából lehetett lejutni úgy 10-15 elkopott, kicsorbult lépcsőfokon. Onnan hordta 

neki a fát — jó áron — egy szegény hajléktalan (vagy csak jövedelem nélküli) ember, 

aki a fatelepre is kijárt helyette, amikor kellett. 

Csakhogy azon a késői őszön üres volt a kamrája, és a fatelep is, hetek óta. Mele-

gedni csak a cserépkályha mellett lehetett volna, ha... Így azonban Ilona néni csak a 

villanyrezsó fölött melegíthette legalább a kezét, mert azon főzött. (Ez a helyzet is 

visszaköszönt a 80-as években a legtöbb háztartásban, azzal a különbséggel, hogy 

hiába vezették be a központi fűtést — vagy eredetileg azzal kapták meg a lakást —, 

az alig működött, és a rezsót vagy hősugárzót tilos volt használni, bár gyakran nem 

is lehetett volna, mert áram se volt hozzá.) 

Ilona néni leánya, Marika egy közeli, de nehezen megközelíthető faluban dolgo-

zott, ahonnan csak hétvégeken tudott hazajutni. Így volt ott az iskola területén egy 4 

négyzetméteres (2 x 2-es) szobácskája, amelyben — mielőtt ő kiigényelte, azaz a he-

lyi fórumokon kiharcolta volna magának — a takarítóeszközöket tartották. Mivel 

ezúttal lakásnak számított, és kályhát is állított bele, neki is járt hozzá két — azaz 

kettő — mázsa fa egy évre. 

A mai nyelvhasználatban a „két” számnév eltűnőben van, talán azért, hogy ne 

tévesszék össze a „hét”-tel. Így használják nem indokolt esetekben is, például: kettő 

kézzel vagy kettő lábbal, amiből nem lehet egy embernek hét. Ezúttal indokolt a 
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hangsúlyozás: egy falusi kis lakáshoz nem hét, hanem kettő mázsa fát adtak „pont-

ra”. Sajnos, ott szabadon nem lehetett fához hozzájutni, az ott lakók megoldották a 

fűtést gallyakkal, kukoricacsutkával stb., azzal meg senki sem törődött, hogy a pe-

dagógusok milyen körülmények között élnek. Örüljenek, hogy lyuk van a fenekükön 

(csak be ne fagyjon az is a „kettő” mázsa fa mellett).  

Jóllehet ehhez ott hozzá lehetett jutni várakozás nélkül, Marika még ezt sem 

használta fel piciny szobájában, hanem elhatározta, hogy hazajuttatja édesanyjához. 

Igaz, hogy kevés, de kitarthat addig, amíg fához jut, és vasárnaponként ő is mele-

gedhet mellette.  

Az ám, de hogyan lehet 200 kiló fát a faluból a városba eljuttatni? Az igazat meg-

vallva lehetetlen vállalkozásnak tűnt, ám abban a községben sok megértő ember élt. 

Így aztán — kissé szokatlan módon, de megoldódott a szállítás. 

— Szombaton kamionnal viszünk a városba három nagy disznót — közölte Mari-

kával a sofőr. Elmondta, hogy szívesen elviszi a fát is, elfér a disznók mellett, de Ma-

rikának nem tud helyet adni a sofőrfülkében, mert beteget visznek. 

— Jó lesz fenn a kocsi tetején is — nevetett Marika —, disznókkal még úgysem 

utaztam. 

Mint említettük, abban az évben korán köszöntött be a tél. Hideg volt a teherautó 

tetején, de Marika jól felöltözött. A három — fejenként mintegy 200 kilós — állat is 

melegítette az oldalát. A ponyva alatt — amivel védték őket — folyton nekiütődtek. 

— Ne te ne! — lökte félre őket, mikor már nagyon nyomták, különben — igen fia-

tal lévén — élvezte a szokatlan kalandot. 

Sötétben érkeztek haza a két mázsa fával. Szerencsére fel volt vágva, és — sajnos 

— kevés volt. Segítséggel hamar végeztek a behordással, sőt, a lakásba is felvittek 

néhány kosárral. 

Miközben Ilona néni étellel, itallal kínálta az alkalmi kisegítőket, Marika begyúj-

tott a cserépkályhába, hogy minél előbb ontsa a finom meleget. Aztán melléültek, 

nekitámaszkodtak, legszívesebben átölelték volna. S miután a fürdőszoba kazánjá-

ban is tüzet raktak, hogy végre meleg vízben fürödhessenek, úgy érezték: nincs ná-

luk boldogabb ember. 

Hogyan is érthetnék ezt meg azok, akik jobb helyekre vagy jobb időkben szület-

tek? 

 

Aztán könnyebb évek jöttek. 

Majd megint egyre nehezebbek. 

Aztán újra jobbak. Egészen tűrhetők. 

 

Csak közben eltelt az élet. 


