
VALÓ VILÁG
Ki meg nem hal fiatalon
EGY PARASZTEMBER MONOLÓGJA

— Világéletemben nagyon szerettem a lovakat, de a legjobban azt a két csikót
szerettem, amit gyerekkoromban hajtottam. Nagyon szép egyformák voltak,
mind a kettőnek egyforma nagy hókája volt, oszt még az volt benne a legérde-
kesebb, hogy az egyiknek a hókája görbült erre, emezé meg emerre az oldalra,
mintha úgy lettek volna kifestve. Nagyon tetsztek azok a csikók. Hát aztán
már mindig könyörögtem édesapámnak — nyugodjon —, hogy: ,.Édesapa,
taníjjuk már be iket !" Be is tanítottuk. Mikor először befogtuk, oszt megyünk
— féltem én azért, fogtam a lőcsöt, mondok fel fogunk mi még fordulni is —,
de nem lett semmi baj, mentek, mint a villám. De örültem neki ! Ahogy me-
gyünk, elértük a kocsmát, édesapám elkurjantja magát, hogy: — „Hőha, csikó,
h ő ! — azt mondja —, szokjatok meg, hogy a kocsma előtt meg kell állni." Hát
meg is álltak a csikók elég jól, ő bement, aztán biztos nem vizet ivott, mert
szerette a pityókát az is, én meg kint maradtam, kellett fogni a csikókat.

Mentünk tovább, még elmentünk egy jó úton, aztán hazafelé. Utána nem-
sokára, mikor már a csikók betanultak, úgy hozta a sors, hogy a szomszéd
községbe kellett menni lakodalomba. El is mentünk, de hát tiszta új szerszámok
voltak ám nekik. Nagyon szép volt! Aki meglátta, mind bámulta, hogy milyen
szép csikók, meg milyen szerszám, meg minden. Apám olyan büszkén fogta
a gyeplőt! Még én is örültem nekik, nagyon örültem . . . Nagyon szépek voltak,
párosak. Aztán soká nálunk is voltak, úgy, hogy már lovak lettek, de mindig
nagyon kedveltem iket. Egyiken nagyon jó volt ülni. De sokszor megnyergeltem!
Még arra is megtanítottam, hogy a Nyitra-töltésen, mikor sáros volt az út,
mindig el volt zárva a gát vasrúddal, nem szabad volt menni, oszt messziről
nekizavartam, ott megálltam, mondok szagolja meg a rudat, megszagolta a vas-
rudat, s másszor is nekizavartam, átugorta. De olyan jól sikerült! Sokszor
elmentem én arra, utóra már úgy megszokta, hogy már tán várta is, hogy
menjek arra, ugrassam keresztül a vasrudat. Jó csikók voltak no, még márna
is eszembe van, hogy jó volna egyszer úgy megfiatalodni, meg aztán olyan szép
lovakat hajtani.

— Én bizony korán belefogtam a munkába. Volt egy bátyám, azt elvitték
k a t o n á n a k . . . Mikor is volt az! Nem is tudom már p o n t o s a n . . . Elég az ahhoz,
hogy az volt a lovász, aztán elvitték katonának. Meg még egy bátyám volt,
az csak egy évvel volt idősebb, mint én, az meg ökröket hajtott, nem akart
lovász lenni. így aztán énrám maradtak a lovak. 13 vagy 14 éves lehettem, elég
nehéz volt azt megszokni először, de azért csináltam, nagyon szerettem. Répa-
hordás volt, azt is tudom, mindjárt első nap répát kellett mennem hordani.
Messzire is kellett menni, aztán sötét volt ám, úgyhogy mire hajnalra haran-
goztak — öt órakor szokott az tán lenni —, akkorra én már rakodtam répával.
Aztán egyszer valaki hátulról : „Hát te mit csinálsz itt, gyerek?" Hát az meg
a csősz volt, minek is h í v t á k . . . Hebegő Keszi Lajos báty volt, sose felejtem el
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a nevét neki. Mondom: „Répát hordok." „Állj" — azt mondja — milyen apád van
neked, ilyen korán fölkelt?" Mondom: „Sok ám a répa, ezt el kell hordogatni."
De korán volt nagyon, úgy, hogy mikor a nap jött, már volt úgy, hogy Baj csőn
voltam. Én voltam a legelső, még urasági kocsis sem volt ott egy sem akkor.
Odaálltunk a sír mellé — „répaprizma" vagy minek mondták itet —, hány-
juk . . . De én azt hittem, hogy le kell hányni, nos a fene aki megette. Azok
az emberek bolonddá tettek, mert hát gyerek voltam még. Az öreget már nem
tudták úgy becsapni, az lehányta a földre, a végébe. Engem meg mindig oda
tettek, ahol tetézni kellett a prizmát. Az még egyszer olyan nehéz, felhányni.

Meg még az odamenetel! Gyalog kellett a lovak mellett menni, mert három
ló volt, de igen megrakodtam mindig. Rossz út volt, nagy homok. Hú! Minek is
hívták áztat? Partra kell menni, n o . . . de homokban! „Lófingató partnak",
az anyja teremtésit, ami kínozza a lovat. Nagyon nehéz volt. Aztán este, mikor
hazamentem, apám — már édesapám, úgy mondom, mert mink úgy szólítottuk
a szüleinket: édesapa, édesanya. — ,,Hol voltál ennyi ideig?" — mondja édes-
apám, nyugodjon. „Hát — mondom — répát hordtam." „De mért késtél el?
Mennyit vittél?" Mondom neki, mondok . . . Nem is tudom már, ötven vagy
ötvenkét mázsa körül volt. Néz rám, nem akarta elhinni. Hát mondom: „Itt van
a könyv" — mert a könyv mindig nálunk volt, vittem nekije, mert abba beleírták
ottan, hogy hány mázsa volt, meg levonás, meg tudja fene, micsoda. Néz rám.
„Hát hármat fordultál?" Mondom: „Bizony hármat." Aztán jól összeszidott.
„Gyerek, ezt többet meg ne csináld — azt mondja. — Az nagyon sok, mit gon-
dolsz, megdöglenek a lovak."

— Mikor én gyerek voltam, akkor az volt a divat, hogy minden háznál sok
gyerek volt. De bizony nem sokat törődtek velük. Bakancsa? Nem volt minden
tizediknek csak. Amikor valamivel már nagyobb voltam, marhákat őriztünk,
ősszel; már nagy sár volt, meg hideg volt, október . .. meg novemberben is még,
ha nem jött a hó, míg csak a hó le nem esett. Aztán voltak olyan laposok, ka-
szálók, és mert esős ősz volt, az tele volt vízzel. Azon át kellett menni, de be volt
fagyva már. Aztán volt egy tinónk, azt meg mindig nyergeltük, egész nyáron,
úgy megszokta, mint a jó ló. Aztán úgy csináltuk, hogy ketten felültünk a ti-
nóra . . . mert voltunk négyen-öten ezek a gyerekek, összetársultunk marha-
pásztorok; ketten felültünk, átmentünk a vízen, de mikorra átért a tinó, véres
volt a lába, mert jeges volt a víz, mind összemetélte. Ott a másik parton aztán
egyikünk leszállt, aki fönt maradt, az meg visszament a másik gyerekért. Volt
úgy hármat-négyet fordultunk, még áthurcolkodtunk a jeges vizén. Hát bizony
az elég keserves volt... A nyár közepes táján megdöglött a tinónk, azt mondta
édesapám: „No gyerek, már lesz télre bakancs." Kikészítette a bőrt, de hát
az meg nem sikerült, mert mit ért ahhoz . . . mi is volt az . . . gátőr, öreg bácsi
volt, hogy majd az kikészíti. Ki is készítette, de olyan kemény volt, mint
a bádog. Nem is volt bakancs, míg a hó le nem esett. Bizony, sokat fagyoskod-
tunk. így voltak akkor a gyerekek. Sok volt a gyerek no, aztán nem sokat tö-
rődtek velük.

— Mikor aztán már kezdtem legénykedni, de hát olyan suhanc legény vol-
tam még csak, télen hova mentünk volna szórakozni, nem úgy volt mint most,
hogy mennek a presszóba, meg mi fene, ottan találkoznak a lányok meg a le-
gények, hát mink meg a fonóba jártunk, ott szoktunk megismerkedni a lá-
nyokkal.

Elmentünk este, de olyankor már, mikor a lányok mind ott voltak, azok
énekeltek már ottan, beszélgettek. Bementünk, aztán mi is elkezdtünk velük
énekelgetni, egyik ezt ajánlotta, másik azt, aztán meg voltak ott olyan játé-
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k o k . . . Hogyan is volt n o . . . „Fordulj bolhának" hívták. Az úgy volt, hogy
leült a legény a ház közepére, olyan kis faszékre, leült, aztán odament valaki,
hogy „Fordulj, bolha ! " — azt mondja nekije. Például, ha én leültem, m o n d o m :
„Nem fordulok." „Meddig?" „Hát míg ez és ez — névről mondtuk — meg nem
csókol." Hát aztán tekingettek ott, de nem igen akar t egy se. De oszt muszáj
volt, mert tudták már, hogy ki tetszik nékje, oszt az a lány mégis csak ráállt,
hiszen csak azért húzódozott, hogy há t ne ugorjon neki olyan hirtelen, risten-
rösten nyihogva megcsókolta — háromszor kellett megcsókolni •—, akkor aztán
leült a másik. Azzal ugyanígy volt. Meg volt ott többfajta játék. Kócból csi-
náltak, kenderből olyan babafélét, a legény fogta itet, a lánynak meg az ujjával
el kellett döngetni. Amerre dőlt, amelyik lány felé dőlt, azt m o n d t á k : „Ez lesz
a feleséged." Aztán mikor m á r elmúltak ezek a tréfák, k iment a legény a pitar-
ba, aztán kijött a lány, elbeszélgettek, meg nyihogtunk, meg csipkedtük egy-
mást, de azért rosszat nem csináltunk ám. Á, isten ments volt. Akkor? Ha vala-
melyik lány megesett volna, hú, azt többet be n e m eresztették volna sehova,
így volt akkor, no. Inni? Hú, lány meg nem ivott volna még táncmulatságban
sem semmiféle italt. Szóval szégyellősek voltak akkor még no. Amikor aztán
már minden legény volt a pitarban, mi e lmentünk haza legények, mert nem volt
szabad hazakísérni a lányt. A lányok még ott maradtak, fontak tovább, ha volt
még valakinek kedve. De már mikor elfogytak a legények, azért mégiscsak
azok is hazaballagtak. Mert nem azért mentek oda, hogy ott ők sokat fonjanak,
hanem, hogy a legényekkel összetársuljanak.

— Amikor aztán bevonultam katonának, csak mondok valahogy lovakhoz
kerülhetnék, mer t én nagyon szerettem a lovakat mindig. Hát hála istennek,
oda is kerültem. Szép lovak is voltak, meg jók is, volt abba rossz is. Volt ott
olyan, hogy egyszer én is szolgálatban voltam, aztán — pedig megmondták,
hogy attól vigyázzak — elkapta a kezemet éjjel, valahogy közibük keveredtem,
hogy eligazítom az aljukat, úgy megfogta a balkezemet, h á t azt hi t tem, hogy
ész nélkül maradok. Aztán szerencsére odaszaladt az istállóparancsnok, az segí-
tett ki onnan. Volt ottan nagyon szép ló is, meg nagyon jó is, amit igazán
szerettem. Nekem volt olyan lovam, hogy ahhoz idegen hozzá nem mehetet t
a világért sem, én meg azt csináltam vele, amit akartam. Kis ló volt, k is termetű,
szürke ló volt, „Arab" volt a neve neki. Hogyha mondták neki, vagy m o n d t a m
neki, hogy „Arab, cukor", akkor letérdekült. Sokszor megcsináltam ezt vele,
aztán bizony volt neki csodálója is, hogy há t milyen érdekes ló. Egyszer odajött
a szomszéd istállóból egy katona. Odamegy hozzá, látta, hogy én mit csinálok,
odamegy hozzája, mondja ám, hogy: „Arab, cukor, cukor !" , a ló le is térdekül t
elég szépen. De cukrot nem adott nekije. Másszor megint mondja nékje : „Arab,
Arab, c u k o r ! " Akkor sem adott neki cukrot. Akkor a ló megperdült a farával,
oszt úgy kitaszította az istálló közepére, hogy elég volt a baja. Nevettem, majd
megszakadtam, itet. El is pucolt onnan.

— Édesapámnak nagy családja volt. Tizenhárom gyereket szült az édes-
anyám. Abból öten meghaltak kiskorukban, úgy kétnapos, három- vagy négy-öt
naposak lehettek, de kiskorukban no, még pólyásak voltak mind, nyolcan ma-
r a d t u n k meg. Hát bizony nehéz volt az, pláne az első vi lágháborúban, akkor
voltunk legtöbben, dolgozni még alig tudot t a legöregebb is, de nagyon örült
neki az édesapám, meg édesanyám is, örült a nagy családnak. Ha m e n t ü n k
valahová, édesapám engem mindig vitt, aztán dicsekedett vele, hogy mennyi
gyereke van őneki. Kérdezték tőle, hogy: „Sok gyerek v a n ? " „Van ám — azt
mondja —, nyolc élő van." Hát mikor én is odakerültem, hogy megnősültem,
én is a n n a k örültem, hogy a legelső is, a Fer i gyerek, az is gyerek volt. H ú
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mondok, de jó. Áldomást is ittunk este a kocsmában. Jött a másik, de olyan
pontosan születtek ám ezek is minden harmadik évben, még, legalább még
volna! Volt is, úgy hogy három lett. örül tem én is neki. Most is örülök, büszke
is vagyok rá. Olyan három fia nem is volt a faluban senkinek. Meg még mások
is mondták: — „Gyerek, te Babicz — azt mondja, — büszke lehetsz a fiaidra,
mert olyan három fia, mint neked, nincs senkinek."

— Amikor megnősültem, utána még öt évig édesapámékkal laktunk együtt.
De hát nem csak ővelük. Voltunk ottan m i n k . . . hányan is? Tízen! Édesapám
feküdt az egyik ágyban édesanyámmal, a fal végén, utána volt egy olyan kihú-
zós ládaszerű ágy, abban feküdt a Feri fiam, meg a Laci, azok voltak a legöre-
gebbek. Aztán jött a mi ágyunk, az asszonyommal mi meg abban aludtunk.
De mellette meg ott volt a harmadik gyerek olyan himbolygós bölcsőben. Azt
rángatta éjjel, mikor fölkelt a gyerek, zuhogott, mint a nehézség, a másik felén
meg ott volt az idősebbik testvérem, az is feleségestől, de azoknak is kisgyerekük
volt, egyszerre születtek ezek tavaszkor, pár nap különbség volt köztük. Aztán
az is ingatta, egész éjjel zuhogott a bölcső. Már édesapám volt is úgy, hogy
mondta, hogy „Hagyjátok már azt a bölcsőt, aludjon az a gyerek el maga, nem
kell azt mindig rángatni."Hát ez így ment öt esztendeig. Már én is untam, meg
az öregek is unták, édesapámék, annyira, hogy csinálunk házat. Hát nekiké-
szülődtünk, és csináltunk is. Harmincnégybe kezdtük, őszre aztán annyira elké-
szült, hogy valahogy bele tudtunk menni lakni. De nem volt csak a szobán
padlás, a konyhán már nem volt, sem az előszobán, kint se volt padlás, csak
azon az egy szobán. Ügy vergődtünk egész télen. De hát nem volt ám az meg-
száradva, mert az nem olyan fal volt, mint amit most csinálnak, hanem sárból
volt, fecskefalnak hívták, úgy gyúrtuk sárból, szalmát bele, aztán az fogta össze.
Akkor még téglából nem csináltak házat. Bizony elég nedves volt. Ügy, hogy
tavaszkor, mikor megjött a melegség, a jobb idő, kezdett száradni, hát a belső
tapaszt mind letolta a falról. Ügy, hogy tavaszra levállogált a tapasz róla. Hát
aztán másszor már jobban csináltuk, nos nagy nehezen elkészült azért.

— Mikor vége lett a háborúnak, valahogy hazakeveredtem, elég keserves
volt, hetfűn, vagy nem is tudom, öntözőhetfűn reggel, akkor értem haza. No
mondok, itt majd mulatnak meg minden, ünnep lesz, mert az nagy ünnep volt
mindig, az öntözőhetfű. Hát bemegyek a faluba, csend van, nagyon csend, már
mondok körülnézek az udvarban. Hát istenem! Se kocsi, se ökör, se ló, se kerék!
Mi lesz itten? Hát oszt vettem egy csikót, az meg nem birta azt a rossz ménkű
kocsit. Valahogyan vergődtünk, de hát az nem ment. Vettem két ökröt. De hát
azok meg lassúk voltak. A Nyitra hídját felrobbantották a németek, a mi hatá-
runk, a Naszvadnak a határa, az meg nagyobb részben a Nyitrának a másik
oldalán volt, azon meg nem lehetett átmenni. Valahogyan meghallottuk, hogy
a szomszéd községnek a határában ami volt a Nyitrán keresztül híd, az valaho-
gyan megmaradt. Ugyan felrobbantották, de az nem szertement, hanem leesett,
leszakadt. Ügy, hogy aztán közös erővel megcsináltuk, rőzse, meg volt abban
minden, ráhánytuk, nos valahogyan átmentünk rajta. No de messze volt! A fene
gondolta, hogy olyan soká érünk oda. Kosztot is alig vittünk, meg mifene.
Odaértünk, de bizony már este volt. Aztán valamennyit szántottunk, de mondok
„Te gyerek — a Ferinek mondom —, egyikünknek el kellene menni haza. Menj
el haza, hozzál valami kosztot." Hát hogy ő inkább ott maradna. Mondom:
„Nem fogsz félni?" Hogy nem, azt mondja. Aztán csináltam neki a kocsi alatt
helyet, már hogy ha véletlenül mégis jön az eső, oda valahogyan behúzódhat.
Hát aztán ott is maradt. Elindultam én toronyirányban haza, haza is értem, de
már jó este volt. A vízen én át tudtam menni, mert ladik mindig volt. Mondom
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otthon, hogy mi van, a Feri ottmaradt. Hű az anyjuk, az meg azt sajnálta,
mi lesz avval a gyerekkel. Hát mondok megyek én vissza korán reggel, majd
kosztot viszek, de többet is, mert hát nem lehetett ám onnan hazajönni min-
dennap. Ott tartózkodtunk hetekig kint. Aztán kitalálták, hogy egy helyen
a Nyitrán keresztül lehet gázolni. Csak az volt a baj, hogy amint itt lementünk,
a túlsó felén meg feljebb volt a feljáró, úgyhogy felfelé kellett menni jó fél
kilométert a vízben. A víz meg nagy volt, úgy, hogy az ökrök úsztak. Csak
a szarva volt ki nekije. Nagy víz volt. így vergődtünk sokáig. Szomorú helyzet
volt ez nagyon, de azért volt rá eset, hogy egymáson nevettünk, mikor a másik
bukott, úszott, meg a hengert vitte a víz. De hát azért annyira összetartottunk,
hogy kisegítettük egymást. így valahogyan átvészeltük eztet a rossz helyzetet.

— 1948-ban Naszvadról átkerültünk ide Rémre. Eleinte bizony nagyon
nehéz volt itt megszokni, de azért csak megszoktunk. Kilencszázötvenkettőben
beszélgettünk már ősszel, hogy nagyon nehezen megy ez nekünk, alakíjjunk
téeszt no, úgy mondom, termelőszövetkezeti csoportot. Télen aztán ráértünk,
mindjárt kezdtük összehordani a lovakat, ami volt takarmány, kocsit, ekét,
mindent, amit tudtunk. Szerszám volt itten, mezőgazdasági szerszám, mind-
egyiknek valamilyen, de hát takarmány szűken volt nagyon. Vetőgép is, azt is,
szóval ilyesmit mind behordtunk. Ide hordták a mi házunkhoz, mert itt van
nagy gazdasági udvar, istállók, sok épület, meg van itt egy nagy raktár is.
Aztán itt szedegettük össze. De bizony fogyott a takarmány nagyon, meg a lovak
is gyengék voltak. Aztán kénytelenek voltunk elmenni más falukba szénát
venni, meg már szalmát is vettünk, mert azt is etettünk, búza- vagy árpaszalmát.
Szegénységben voltunk no. Annyira, hogy aztán valahogyan csak kivergődtünk
a tavaszra, már akkor kezdett zöldülni a határ, hordogattuk. De hát akkor
szerte volt még a föld, nem volt tagosítás, az volt még a legnagyobb baj is
a nyáron, hogy minden darab földről külön kellett hozni, nem úgy, mint most
már, hogy táblában van. Hordogattuk össze, meg etetni is már jobban volt.
Kilencszázötvenhárom nyarán aztán már mondogatták, hogy valami fordulat
lesz. Aztán meg nemsokára be is mondta a rádió, hogy aki akar, maradhat
a téeszben, aki meg nem, hát aszongya, menjen. Összehívtuk a gyűlést, mondott
ott mindenki mindent, én ugyan hallgattam, nem szóltam én semmit se. Aztán
nagysokára eldöntötték, hogy széjjelmegyünk, és elosztunk mindent. Ugyan
nem nagyon sok volt akkor.

Aztán meg is kezdődött az elosztás. Először is a búzát kezdtük osztani.
A vetőmagbúza meg volt hagyva, mert mindenki azért csak akart vetni. Hát
aztán ki volt mondva, hogy melyik nap legyen, gyüttek, de korán gyüttek ám
akkor. Kinyitottuk az ajtót, de már a zsákot mind tartotta. Volt ott lány is
meg asszony is, meg ember is, meg még gyerek is. Hát bizony az olyan rosszul
ment, egymást gyúrtuk le, hogy jusson. Még verekedtek is. Egymás kezéből
húztuk a zsákot. Utóra meg már nevettünk rajta. Aztán mikor a búza már
megvolt — de hát nem egy napon történt ez meg, tartott az tovább is —,
osztán jött a bab. Az meg hát nem olyan sok, mint a búza, egyiknek tarisznyája
volt, másiknak papírzacskó, a harmadik meg zsákot hozott. Aztán szedtük ott,
rángattuk egymástól azt a babot, volt olyan, hogy kidőlt az udvaron, aztán fél
udvar bab volt elszórva. Ki a szentek szedegeti össze, az lassú munka, meg
a diót, ó, avval is de volt baj! Volt olyan, aki rugdalta; őneki ennyi nem kell,
ebből több jár . . . Veszekedéssel ment no . . . Utoljára hagytuk a lóosztást. No
még ott is volt baj elég. Az egyik lovunk hasas volt, amikor bementünk a té-
eszbe. Meg is ellett, aztán az meg is maradt, meg a csikaja is, de a másik lovunk
megdöglött. Hát aztán ott felhoztam, hogy a lovam megdöglött, én nem kérek
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semmit érte, csak legalább a csikó megmaradjon helyette. De nem akartak
beleegyezni. Volt ott egy idős ember, Pap Józsi vagy mi volt a neve, csak kia-
bált: „De erre-arra — azt mondja —, ez már itt termett, ezt el kell osztani."
Aztán nagynehezen azért megegyeztünk. így ment végbe a lóosztás. Hú de nagy
bajok voltak otthon! Mikor aztán megvolt a lóosztás, akkor no, mondom, most
már törhetem a fejem, hogy mi lesz! A lovat ugyan visszakaptam én, meg a
csikót is, de hát mire megyek vele, mit csinálok egy lóval? Kínlódtunk egy
darabig, de nem ment az. A legnagyobb baj meg az volt, hogy volt ugyan
három fiam, de egyik sem akart itt maradni. Egyik elment Pestre, a másik Tata-
bányára, a harmadik meg Dunaújvárosba, ott dolgoztak. Eszükben sem volt,
hogy itthon dolgozzanak. Ketten maradtunk az asszonnyal, az is beteges. A be-
szolgáltatás? Az még több volt, mint azelőtt. Volt tehenünk. Avval meg olyan
bajban voltunk; tejet nem adott, de a tejet megkövetelték. Volt itt egy ember,
tanyán lakott, annak volt két jó tehene, attól vásároltam a tejet, de hát az . . .
á . . . Valami három forint ötvenért adta literjét, emitt meg nem kaptam felit...
á . . . körülbelül egy harmincért hogy vették a beszolgáltatott tejet. Így nagyon
ráfizettem. Azon kértem az istent, legalább megdöglene. Hát osztán egyszer
kivittem a kaszálóba itet, valami csalamádéért vagy miért mentem, nem is
tudom már, amint jöttünk haza, de nem legelt, mert nem tudott legelni, nem
akart a világért, pedig fiatal erős tehén volt, jöttünk haza, láttam én, hogy
a tehén mintha beteg volna. Aztán itt a harmadik ház előtt mintha megrántó-
dott volna a kocsi. Hát persze, már le akart feküdni. Mikor hazaérek, mondom
az asszonynak: „Te — mondom — a tehén beteg." Alighogy kimondom a szót,
akkorra földhöz vágta magát, még egy istrángot sem vethettem le, a tehén
kinyújtózott. Aztán szerencsére a szomszéd ment erre. „Te — mondom — sza-
ladj a henteshez, hívd el itet." Eljött, de bizony már nem is mozgott a tehén.
Elvágta a nyakát, oszt elvitte haza, hogy majd ottan eldarabolják, vagy nem
tudom, őtőle lesz elszállítva. Pénzt meg csak annyit kaptam érte, de meg azért
is el kellett mennem egész Halasra, az is pénzbe került, akartam egy pantallót
venni, hát nem adtak az árán egy pantallót.

— Három fiam volt, még kettő él is, hála istennek, de a középső az szegény
szerencsétlen, az már meghalt. Sokfelé dolgozott, jóravaló ember volt, erős
ember, sokkal magasabb volt, mint én. Nem volt annak soha semmi baja sem.
Mikor épült Dunaújváros, ott dolgozott sokáig, aztán elment először sofőrnek
tanulni, Pécsre, aztán meg elment katonának. Hol is? A repülősöknél volt
Szolnokon, ott katonáskodott, le is szerelt, akkor meg beállt ide a szövetkezetbe,
itt lett sofőr, nem tudom meddig, aztán meg elment Tatabányára, ott sofőrkö-
dött. Komáromban is járt nagyon sokat, ott megismerkedett egy lánnyal, út-
közben, teheneket őrzött, és azt el is vette feleségül. Hát éltek is elég szépen,
nagyon, nagyon jó soruk volt nekik. De aztán én nem tudom, hogy mi a csoda
ártott meg neki. Hazajöttek egyszer újévkor szabadságra. De akkor már volt
családjuk is nekik, valami négy-ötéves lehetett az a gyerek, mikor eljöttek.
Még igen jókedve volt neki, minden. Másnap reggel mikor fölkelnek, bement
az anyjához, hallom én, nagyon mondja. Azt mondja, hogy — Hát hogy meg-
vannak édesanyám? Még — azt mondja — nem is beszélgettünk. — Hát most
hála istennek, gyerek, az idén télen még elég jól éreztem magam, nem úgy,
mint máskor, télen mindig megbetegedek. — Hát csak — azt mondja — legyen
is erős, de nagyon erős legyen, mert engem maga fog temetni. Az anyja majd-
nem összeesett, hogy hát: — Ne beszélj, be van ez idva? — azt mondja. De nem,
mert korán reggel volt, nem volt beidva. — Hát ne mondj olyan bolondot már
— mondja így e. — De — azt mondja — kedves édesanyám — mert úgy hitt ő
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is: édesapa, édesanya —, engem, édesapám — azt mondja — maga el fog
temetni. Hú, akkor az anyja elkezdett ríni. — Hát már ilyet ne mondjál! —
De hát nem is hittük el. Később már én is bementem, de hát hiába, én nem
birtam, kijöttem. Másnap elindultak haza, mikor hazaértek, írják, hogy a Laci
beteg, hogy kórházban van. Elvitték kórházba itet, Esztergomba, abban a pil-
lanatban ott megvizsgálták, Esztergomból Pestre, valami öt vagy hat napjára
meghalt. Fejdaganatja volt, agydaganatja. Mégpedig kétszer operálták. Egyik
nap a Feri volt ott, másik nap a Sanyi, volt úgy, hogy mind a ketten, meg
az anyja is, hát én nem mentem el, mert valakinek kellett itthon lenni. És disz-
nót vágtunk, mikor megjött a távirat, hogy meghalt a Laci. H ú . . . Az irodába
küldték a táviratot... Feri ment el megnézni, aztán hazajött, hogy — Hol
a Sanyi? Mert itt vágtak disznót, meg az András is itt volt, meg a Lujzi is, már
a sógorék. Feri jön: — Hol a Sanyi, hol van? Mondom: — Bent vannak a szo-
bában. — Én már tudtam, mondok már vége van nekije. össze voltak kapasz-
kodva, ríttak . . . Ez lett a disznóvágás vége. Megszűnt minden . . .

— Kilencszázötvenháromban, mikor szertement az első téeszünk, hét évig
aztán magam dolgoztam, magam gazdálkodtam, de nagyon nehezen ment az,
semmi sem sikerült úgy, mint valamikor. Nem úgy van az már, mikor az ember
másszor kezd valamit. Az ember már mikor kinő egy bakancsból, azt már újból
nem lehet felhúzni. Sok volt a beszolgáltatás, már a munkát se birtam annyira
no. Nem volt fölszerelés, meg ez se, meg az se. Nehezen ment. Akkor aztán
kilencszázhatvanban megalakult újból a téesz, de akkor már mind a három,
ami azelőtt volt, egyesült. Úgyhogy az egész falu egy lett. Akkor aztán elszán-
tam magam, no mondom, én is bemegyek, elég volt idáig szenvedni, kínlódni.
Be is álltam mind a két fiammal együtt, aztán abban dolgozgattunk. Jól is ment
az elejétől kezdve. Az volt a szerencse, hogy vannak itt nálunk nagy istállók,
meg raktár is van, meg nagy udvar, a kocsik is elfértek, aztán a lovakat itt
szedték össze minálunk, ide telepítették, és én lettem a lógondozó. Tizenkét évig
etettem iket, pucolgattam, meg . . . szóval minden munkát én végeztem. Hát
oszt jól is ment, örültem is neki. Aztán amikor betöltöttem a hatvanötödik évet,
akkor meg nyugdíjba mentem. De hát azért nem hagytam abba a munkát még
akkor se, mert a parasztember olyan, hogy megszokta, oszt nem is tudna munka
nélkül meglenni. Ha permetelni kellett, oda is elmentem, meg még répát is
jártam szedni, meg szüretelni, ami gyütt. Dolgozgatok én még mama is. Hol ide
megyek, hol oda megyek, nem tudok meglenni dolog nélkül. Már pedig lassan
betöltőm a hetvenedik évet. Fizetnek is elég jól, nem panaszkodhatok. Most
már jobban megy az élet sokkal. Nem hiányzik semmi sem úgy, mint valamikor.
Csak hát az a baj, mire az ember megérzi, hogy mindene megvan, jó sora van.
akkorra megöregszik. Bizony megöregedtem én is, a feleségemmel együtt. Bete-
geskedünk is sokszor, hol ő jajgat az egyik sarokban, hol én a másikban. Hiába
no, ki meg nem hal fiatalon, annak muszáj megöregedni. De hát azért meg
vagyok elégedve, hála istennek. Két fiam van, az egyik főagronómus, a másik
meg sofőr a téeszben, négy unokám van, fölső iskolába járnak, nincs semmi
bajuk azoknak se, hála istennek.
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