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Zűr a tehenészetben
avagy kellően készítették-e fel
a dolgozókat a várható változásokra

Januárban elvették a pénzüket. Azt mondták, hogy karbantartották a bért. Jú-
niusban még ennek a kevésnek is csak a nyolcvan százalékát fizették ki, a többit
maguknál tartották. Az emberek morogtak. Zetoros vagyok itt a telepen, a tehe-
nészek átlagbérét kapom. Hazavittem én hat és fél ezret is. Január óta a felesé-
gemmel együtt keresek annyit, mint előtte egymagám.

Februárban a rakodóm azt mondta:
— Ennyi pénzért nem dolgozom.
De dolgozott. Márciusban megdöglött egy bornyú. A rakodóm otthagy, me-

gyén megnyúzni. Rászólok:
— Csak el kell végezni a munkát.
— Te is így beszélsz?!
S visszakézből szájon vágott. Széjjel vettek bennüket. A rakodómnak már

volt ilyen esete, vasvillával derékon ütött egy zetorost. Helyi bia^ottság alakult,
kivizsgáltak minket. Öt más munkahelyre helyezték, engem figyelmeztettek,
hogyha mégegyszer munka közben verekszem, átcsoportosítanak.

Júniusban hallottuk a kósza hírt. hogy megint elvesznek a pénzünkből.
Kérdeztük is a brigádvezetőt, de azt válaszolta:

— Én nem tudok róla.
Két napra rá a megalkudottnál kevesebbet fizettek. Hát ilyen nincs, hogy

visszamenőleg levonják a keresetet, az én véleményem szerint. A tehenészek
a cselédvilágban is kaptak egy pár bakancsot, nagyobb kommenciót, most is
többet kell adni nekik. S nem elvenni azt, ami becsülettel jár.

„A tehenészet rendkívülien borzolja az idegeket"
Én egy házért dolgozom. Ügy kezdődött, hogy apám nem volt partizán,

negyvennégyben mégis munkaszolgálatra vitték. Odamaradt. Tizenöt évesen
özvegy anyámra, s négy testvéremre dolgoztam, a tsz-ben. De ez nem tetszett.
Tizenhat lettem, amikor beálltam Pesten a negyvenhármás építőiparba, segéd-
munkásnak. Munkásszálláson laktam. Az udvarlóm épületeket állványozott. A
falujában fél családi háza volt. Huszonegy évesen hozzáköltöztem.

A Fórum Irásait-anyagait a vita szándékával adjuk közre; ellenünk vagy mellettünk szóló
véleményeknek, gondolatoknak ugyanitt örömmel adunk helyet.
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Négy éven át a házra dolgoztunk, ö villanyt szerelt a szomszéd városban,
én a lányaim miatt csak bedolgozhattam. Először negyvenezerért kifizettük a
sógort, mienk lett a ház másik fele is. Ócska épület volt. fillérről-fillérre tata-
roztuk. Én az építkezéshez tizenhárom hízót tartottam, mégis lassan haladtunk.
Hatvanötben a férjemet megoperálták, levették az epéjét, eztán csak magára
vigyázhatott. Hatvankilencben szívbénulást kapott, meghalt. Vékony ember volt
az uram, harmincegy éves, én meg huszonnyolc.

Magamra maradtam. Odamentem dolgozni, ahol a legtöbbet adták: a nö-
vényápolásba, a tejkezelőségbe. a tehenészetbe. Hatezret is kerestem, amíg mun-
kaegységre számítottak. A ház még nincs kész. de ér úgy háromszázezret. Há-
romszobás, kétkonyhás, a gimnazista lányommal lakok itt. a kisebbiket Pesten
az apósomék nevelik.

Mintha kifáradtam volna. Mostanában inkább kézimunkázom, a tévé se
nagyon érdekel. Alacsony a vérnyomásom, két-három éve. Hullámzó. Ideget
kaptam. Nyolcvan-kilencven a vérem, az ideg húzza le. Mindennap szedem a
Szeduxent. A tehenészet rendkívülien borzolja az idegeket.

Amikor levonták a pénzt, úgy volt. hogy nem vettük szívesen. Juliska szólt
nekem: „csak így, se szó. se beszéd?!" Én meg arra gondoltam, hogy csak ennyi
is maradjon. Mégis, amikor azt mondták, hogy most ne menjünk az istállóba,
leültem közéjük az árokpartra.

Húszéves vagyok, a tanult szakmám: épületburkoló. Elsőként az Országos
Szakipari Vállalatnál dolgoztam, aztán hazajöttem a szomszédos papírgyárba
segédmunkásnak. Később azért választottam a tehenészetet, mert megnősültem,
s kell a pénz. Itt akarok építeni, maradni szeretnék.

Nagypofájú vagyok, ez olyan adottság. Szókincsem sincs bőséges, mert mi
telik az öt elemiből. Amit akarok, mégiscsak elmondom.

Ügy hívják a telepet, mint engem. Nem rólam nevezték el. a nagybátyám
neve maradt rajta. Pista bátyámé volt ez a tanya, fajin istálló, felszerelések, tíz
hold körülötte, tíz tehén az udvarban. Nagybátyám egyáltalán nem lépett a té-
eszbe. a fél oldala bőnulást kapott, de azért kinn dolgozott a tanyán. Egy hold
földet hagytak neki. a többit tagosították. Halála után a téesz megkérte a tanyát.

Nem örököltünk, pedig ránkfért volna. Apám. mint csapágyöntő szakmun-
kás olyan haverságra akadt, hogy mindig ittak. Hiába kérte át magát pártmun-
kásnak, hogy jó levegőt szíjjon, s elkerüljék a barátok, csak tütült tovább.
Tizenkilenc éves voltam, amikor egy vasárnap délután a kamrában, egy létrára
felakasztotta magát. Nem hagyott semmit sem. Én az országot jártam, csak
a temetésre jöttem haza, meg később anyám második esküvőjére.

Már tizenhárom évesen, mint erős, belevaló legény vízhordó lettem az út-
karbantartóknál. Két nap után bevettek a bandába, kaparhattam az úttestet.
öt évig. Aztán felmentem Pestre, az Északi Fűtőházba fűtőnek. Két és fél évet
tüzeltem. Később közelebb helyeztek a falumhoz.

Hét éve dolgozom a tehenészetben. Én a tehéntől úgy féltem, mint az égő
tűztől. Persze izéitek: ..Feri, jó munkaerő vagy, meg minden. Ilyen emberre
van szükség!" A tehenekre nem fizettem rá. eddig nagyon meg voltam elégedve
a téesszel. Háromszobás, fürdőszobás házat építettem, a sorozatbútorok között
táncolni is lehet. Kétszázötvenezerért megnézni se engedném. Ennek az árát
csak a téeszben kerestem meg.
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Amikor elvették a pénzünket, mint sokat látott ember azt mondtam a férfi-
öltözőben: Addig nem fogunk a munkához, amíg nem tudunk efelől.

Huszonhét éves vagyok. Egy évig járműlakatosnak tanultam, izé volt, el-
mentem onnan. Besegítő tagnak küldtek a téeszbe, egy év után micsoda, rendes
tag lettem. Apám küldött ide-oda, minden izébe, mondjuk, ő huszonnyolc éve
pályamunkás vagy micsoda a vasútnál, ütlegelő típus. Anya meg, aki takarító-
nő, nem beszédesféle. Kétévi izé, gyalogló munka után, mondjuk felfigyeltek
rám, elirányítottak traktoros iskolába. A KRESZ-vizsga elsőre sikerült, rend-
ben. No, jött közbe a katonaság, de ott annyit izéitek, hogy ezt ki is hagyhatnám.
Utána a traktor micsodálta a gyomromat, rázta. Ezért aztán, mondjuk átkéredz-
kedtem a tehenészetbe. Több pénzt adtak, kellett is, mert házat vettünk. Kicsit,
egy cseppet le voltunk maradva. Rendes családi ház lett, tévé, gáz. víz. Hát ugye
még én nem is nősültem meg. Nincs izé, sok megtakarított pénzem.

Arról a micsodáról, kalamajkáról, erről én nem mondok semmit.

Az ipari munkás mégiscsak más ugye, mint a paraszt. Én mondhatom, mert
tehenész létemre igazi munkás vagyok.

A történetemről csak annyit, hogy negyvenhét éves múltam. Három éves
voltam, amikor apám leesett a fáról, gallyalta, oszt szörnyethalt. Egy évre rá
anyám is meghalt, betegségben. Öt testvérem közül én volnék a vakarék. a leg-
fiatalabb. A bátyám húsz évvel is idősebb nálam. A testvérek neveltek. A leg-
idősebb fiúgyerek huszonegy évig magángazdálkodott, négy holdon. Neki szó-
gáltam. ötvenben én örültem, hogy behívtak katonának. Hazajöttem, megnősül-
tem, alig voltam egy évig itthon, mentem az iparba.

A Járműjavítóban a gőzmozdonyokhoz tűzcsőt gyártottam, mint betanított
munkás. Hát egy belevaló brigádba vettek, szociális címeket értünk el, zöld-
koszorút, bronzkoszorút. Otthon a falon vannak a jelvények.

Húsz év után elfogytak a gőzmozdonyok, jöttek a Dízelek, de azokhoz nem
kellett tűzcsőt csinálni. Nem kerestem többet kétezernél. Áttettek festő-mázoló-
nak, az meg büdös munka. Mondtam, adjanak több pénzt egy ilyen munkás-
törzsgárdának, de azt válaszolták, hogy nincs nekik.

Én a jószágot mindig szerettem, mindig neveltem. Jöhettem a tehenészetbe.
Az első időszakban megkerestem az ötezret. Amikor az a zűr volt a telepen,
éppen szabadságot töltöttem. Hallottam, hogy oda a pénzem. Megdolgozott pénzt
nem adnak? — no, én ide többet be se jövök.

Csak kevesebbet kiabál az emberfia, ha sokat rugdalják.
Negyvennyolc éves vagyok. A szüleimnek három holdjuk volt, abból is egy

juttatott, öten vártunk rá. testvérek. Megélni nem tudtunk, ment mindenki széj-
jel. Egy bátyám a csepeli vasgyárba jutott, ma is alapszervi páttitkár. Az egyik
öcsém gyerekkorában halt meg. a másik legényként, a harmadik lakatos a té-
eszben.

Én először a pesti MÁVAUT-nál fűtöttem, négy évet az ERDÉRT-nél töl-
töttem, tíz évig AKÖV-forgalmista voltam, két évig megint az ERDÉRT-ben
faosztályozó. Hatodik éve vagyok tehenész. Csak hazafelé húzódtam.
Sehogyse értettem egyet a vezetőkkel. Hallgassunk vagy szavazzunk — más
dolgunk nem volt. Dirigáltak az alacsonyabb beosztásúnak. Csak akkor kellet-
tünk, ha a tagdíjért kunyeráltak. Nem sokat törődnek itt az emberekkel. Rug-
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dalják. Elveszik a pénzüket, pedig az otthoni jószágot etetni kell. S ebből a
pénzből elvben megélni nem lehet. Amikor megloptak, zúgott a nép, s mintha
a jószágok is megérezték volna a bajt, bőgtek.

Csak a betegség ne lenne mindig. Az egészséges ember vigyázni tud magára,
a családjára.

Nagyon szerencsés sosem voltam, hat hold földből kilencen éltünk. Apám
el is ment a Magyar Királyi Ütfenntartó Vállalathoz, finissert kezelt, rázta a
betont, tizennyolc évig. Aztán sem jött vissza a faluba, a vasútnál javított, Fe-
rencvároson. Negyvenhétben pártmunkásként került haza, népnevelő, párttit-
kár volt. Aztán a malomban lett zsákkiadó, innen ment nyugdíjba, de az első
pénzét már nem tudta felvenni, agyvérzést kapott, meghalt.

Hat elemi után a szomszéd város Járműjavítójában síneket fűrészeltem.
Később felkerültem Csepelre, a Rákosi Művekbe, az öntődébe, betanított mun-
kásnak. Két évig se dolgoztam, amikor a folyékony vas kicsapott a formából.
A bokámból, meg a combomból kivett egy részt. Hogy segítsenek, a könnyebb
fűrészgépre tettek vissza. Gyengén kerestem. Nyolc éve a többért jöttem haza
a téeszbe.

Gyalogmunkával kezdtem két évig, egy évig bikát hizlaltam, aztán trakto-
rosiskolába küldtek. Hetvenkettő augusztusában a traktoron rosszul lettem,
aranyérrel operáltak. Aztán a takarmánykeverőbe helyeztek, két év után a por-
tól tüdőcsúcskárosodást kaptam. Szerencsére hamar megállapította az orvos-
tudomány, jöhettem a tehenészetbe.

ötvenötben megnősültem, nemsokára szétmentünk, ötvenhétben újból há-
zasodtam. Beteg ember lévén nincs saját gyerekem, három éve fogadtunk egy
lelenc-kislányt. Legalább abban tanáljuk meg az örömünket. Merthát mint be-
tegemberhez illik, szerényen élünk, kis lakásban, egy hízónk van, pár darab
baromfi, három kis süldő.

Vigyáznom kell magamra. Mégis, amikor a pénzt elvették, csattanós pofont
adtak mindnyájunknak, nem tagadom, dühös voltam.

„A tehenek ordítottak, mert azok jobban ismerik az órát"

Amikor elvették a pénzt, úgy volt, hogy nem vettük szívesen. Még csak azt
tudtam, hogy ezer forintom elveszett, de nem tudtam, hogy miért. Azóta sokat
gondolkodtam róla. Míg munkaegységre fizettek, minden egységre kaptam két
kiló búzát, egy kiló árpát. Egy évben az ezer egységet összegyűjtöttem, ez hat-
van forintjával hatvanezerre jött. A búza. az árpa kilójáért levontak kettő forint
kilencven fillért, de ezt nem vettük észre. A kenyérre, meg az állatra való így
meglett. Januártól nem adnak terményt. Aztán: régebben egy vemhességért
három munkaegységet, száznyolcvan forintot fizettek, ma százat. Egy elles segí-
tése egy egységre, hatvan forintra jött. most húszra. Egy tehén gondozásáért
egy egységet, hatvanat adtak, ma negyvenet. Szóval, tavaly egy nap száznyolc-
vanért dolgoztunk, most meg százhúszért. Júniusban még ennek a kevésnek is
a húsz százalékát visszatartották. Komoly veszteség ez, nem?

Építeni akarok, maradni szeretnék.
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Amikor elvették a pénzünket, mint sokat látott ember azt mondtam a férfi
öltözőben: Addig nem fogunk munkához, amíg nem tudunk efelől!

Kilenckor vettük fel a pénzt. Nem szólt senki, dolgoztunk. Délután fél ket-
tőkor jött ki a banda. Kérdezgettük egymást, kinek mennyi pénze veszett el.
Azt válaszolták: ezer forint, ezer.

No jó, kettőkor mindnyájan leültünk az árokpartra. Csak ennyit szóltunk
a brigádvezetőnek: Szóljon be az irodára, jöjjön ki az elnök elvtárs! Sietett is
az elnök, mint a nyúl, háromnegyed háromra már itt volt. Mondta: „Emberek,
álljanak már fel, az iroda való a tanácskozásra". Bevonultunk az öltözőbe, egyi-
künk is kérdezett, a másikunk is: Hol a pénzünk?

Az elnök nagy könyveket hozott, abban lapozott, abból olvasott fel. Meg-
kaptuk a választ, ők hozzányúlhatnak minden pénzhez, de adni nem adhatnak.
Sebesen mondta, valami ilyesmit: ha a téesz túllépi a keretet, amit megenged
a minisztérium, akkor őt nagy büntetőadóval sújtják — de, ha fejbelőnek se
tudom, hogy ez mit jelent. Ha bűnös, büntessék meg. Aztán azt is nagyon sokszor
mondta: az iparhoz kell illeszkedni. Illeszkedni, illeszkedni — zúgolódtunk —
a gyári munka megvár, de a tehén nem.

Oszt az iparban vasárnap is dolgoznak? — kérdeztem. Az elnök kiolvasta
a könyvből, hogy a mi bérünkbe ez bele van kalkulálva. Mutassa meg, hogyan
van belekalkulálva? — kiabáltunk. Tavalyi, tavalyelőtti könyveket vett elő
számokat mondott, de nem értettem én a felét se. Hát a szabad szombat hogy
van benne, mert azt se ki nem fizetik, se ki nem adják. No látják — mondja
erre az elnök — már tanácskozunk, hogy a szabadságból levont egy napot visz-
szaadjuk. Űgy tett, mintha nem tudná, hogy nekünk nem szabadság, pénz kell.

Ugye odaalakultunk az iparhoz, akkor adjanak munkaruhát, meg szerszá-
mot. A munkás se a kis pénzin veszi a gépet, tudom én. Nekünk a ganalytúró
vellát, a gumicsizmát, a köpent is meg kell vennünk, a sajátunkból. Ez nem jár
— ennyit mondott az elnök és azt, hogy a termelőszövetkezet dönti el, mennyit
ad. Mit tudom én, hogy mit értsek az ő ejtésin. Mert van ám a szekrényben min-
denkinek fehér köpeny, de azt a vendégek veszik fel, kimondták, hogy azt nem
szabad szaggatni, piszkolni, ezért ki se adják a férfiaknak.

Márcsak egyet követeltünk, hogy legalább a megdolgozott hónapot fizessék
ki a régi norma szerint. Ha már azt se mondták a tehenésznek, te marha.. .
Nem megy emberek — dühösködik az elnök — hát nem értik a magyar be-
szédet?!

Négyig vitatkoztunk. Etetve még nem volt, fejni kellett. Két órát késtünk,
a tehenek ordítottak, mert azok jobban ismerik az órát.

Arról a micsodáról, kalamajkáról, erről én nem mondok semmit.

Éppen a szabadságot töltöttem. Hallottam, hogy oda a pénzünk. Megdolgo-
zott pénzt nem adnak? — no akkor én ide többet be se jövök. A büdös kurva
anyját — káromkodtam egy darabig. Aztán csak bejöttem, mert mi mást csi-
nálhat az ember. De odavolt az ambíció. Húzzad, húzzad, minél többet, több
lesz neked is — mindig csak ezt hallgattuk, ászt mindig kevesebb lett. Csendes
volt az istálló, nem nagyon beszélgettek az emberek. Ritkán, halkan: Komám
most már fejünk, de nem tudjuk, hogy miért. Ennyit szólogattak. A gyári bri-
gádban is csak morog az ember, meg itt is. De az iparban jobban lehetett
beszélni.
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Akkor megloptak, zúgott a nép. s mintha a jószágok is megérezték volna
a bajt, bőgtek.

Én pártbizottsági tag voltam, mindig hangoztattam, mi nálunk a probléma.
Rám se figyeltek. Amikor a vezetőknek ezer forint bérkiegészítést kellett meg-
szavazni, számolgatták ám a kezeket. Most, hogy rólunk volt szó, nem birtak
összehívni. Bentről dirigálnak, ez az igazság.

Az árokparton üldögéltünk, de dühös is volt a pébé-titkár, amikor kérdezte
tőlem: ..Mit csináltatok ti a tehenészetben? Elment a józan eszetek, sztrájkoltok
a szocializmusban!" — de csak rámpirított, egyéb bajom nem lett belőle.

Engem újra csak akkor kérdeztek, amikor a tagkönyvet cserélték. Kedves
elvtárs így, kedves elvtárs úgy. Mondtam, én kimaradnék. Nem lepődtek meg,
nem is győzködtek, csak azt kérdezték, hogy miért? Válaszoltam, hogy sok a
tagdíj, este is gyűlésezni kell, a gyűlés alatt nincs, aki megetesse a jószágot.
Hozzátettem még, hogy itt nem sokat törődnek se az emberrel, se a párttaggal.
Láttam, felírták maguknak, hogy a kilépésem oka: sokallja a tagdíjat.

Vigyáznom kell magamra. Mégis, mikor a pénzt elvették, csattanós pofont
adtak mindnyájunknak, nem tagadom, dühös voltam. Az egész tehenészet fel
volt lázadva. Jött az elnök, de csak hímezett-hámozott, mondta, hogy többet ke-
resünk, mint tavaly. Sajnos, sajnálja. Beszélte, hogy a csepeli munkás mennyit
keres, meg mi mennyit. Egyformának kell lenni. Nem szóltam én semmit, csak
később a bátyámnak, a párttitkárnak: Csepelen dolgoztam én is, oszt a munkás
már régen megkereste a négyezret. A bátyám mondta, hogy nem értek én ehhez.
Dehogyisnem! Az egész országban, ha valaki, a tehenész megérdemli a pénzt.

Ügy részben belenyugodtak a tehenészek. Mit kereskedjünk? Csak úgy van,
ahogy a felsőbbség akarja.

„A pénzgazdálkodás éppoly fontos, mint a tehénfejés"
A tehenészek tíz fillért kaptak minden liter tejért. De nem a jobb munkájuk

folytán lett több a tej. hanem a zöldtakarmány miatt, a pénzük meg az egekig
szökött. Én már februárban éreztettem, hogy bérrendezésre van szükség. A töb-
biek is sokallták a tehenészet pénzét. Szóltak a traktorosok, a növénytermesz-
tők, a gyalogmunkások. Minket meg a bértúllépés nyomorgatott, amiért olyan
sok büntetőadót kellene fizetni, hogy a gatyánk is rámenne.

Júniusban a délutáni munkakezdéskor közölték velük a korrekció lehető-
ségét. Erre az emberek azt mondták, hogy jöjjön ki az elnök, mármint én, e
magyarázzam el nekik a dolgot. Gyorsan kimentem a telepre, fél háromkor már
ott is voltam. Az öltözőben tanácskoztunk. Az egyikük mondta, hogy ők meg-
dolgoztak ezért a pénzért. Értsék meg — válaszoltam — a pénzgazdálkodás ép-
pen olyan fontos, mint a tehénfejés. Nem lehet állandóan hatezer forintot fi-
zetni. Eddig is csak a jó szívünk folytán kapták, mert elnézők voltunk. A
maradatlanokkal, a hangadókkal sikerült megértetnem, hogy sehol az ország-
ban nem annyit keresnek, amennyit akarnak, hanem amennyit lehet.

Értették-e, nem-e? — nem tudom. Tapasztalom, hogy az emberek furamód
hallanak: ami a hátrányukra szól, azt elengedik a fülük mellett. De azért ez
a két óra figyelmeztet, hogy többet kell beszélni az emberekkel, egész addig,
amíg nem tudnak a dolgainkról.

Mert nincs kis és nagy dolog egy termelőszövetkezetben. Milliós beruházás-
ról dönteni, azt aprómunkával megvalósítani, vagy a tehenészeket tájékoztatni
a változásról — egyformán fontos feladat.
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Én csak másfél éve vagyok itt főállattenyésztő. Az ember nem szívesen bí-
rálja az elődöket. De az igazságot el kell mondani. Tavaly teheneink ezerhét-
százötvenhárom liter tejet adtak. Ez rendkívül gyenge teljesítmény. Egy telep
akkor nem veszteséges, ha az átlag úgy háromezer-nyolcszáz liter. A mi egy
zacskó tejünk kilenc forintba kerül, maga a boltban megveheti ötért.

Nem mindenben a tehenészek a hibásak. Egy sor vezetési ügyetlenség volt:
már az állományt rosszul választották ki, nem sikerült a jószágok fogadása,
megalapozatlan volt a takarmányellátás. Ma is rossz. A marha nem olyan marha,
hogy ne venné észre a lucerna silányságát, de olyan marha, hogy megeszi, s cso-
dálkozunk, ha kevés tejet ad. Sajnos, eljutottunk addig, hogy nagyobb hasznot
hoz a takarmány, ha eladjuk, mintha az állatokkal feletetjük.

Az itteni emberek dolgosak is meg nem is. A tehenet körmölni, pucolni csak
nem akaródzik nekik. Volt jószág, ami ki se látszott a trágyából. Ne higgyük.
hogy marhák az emberek, mégha írni, olvasni nem is tudnak, mert ilyen is van
a telepen, ha észreveszik a lazaságot, lazítanak egyet magukon. Persze a meg-
szokott fizettségért, abból nem engednek. Csupa mocsok a tehén, mégis a szaros
oldalát veszik észre utoljára.

Nem egészen úgy volt, hogy az emberek nem tudtak a bérrendezésről. Be-
szélgettünk róla. Azon a vezetőségi gyűlésen, amin ezt elhatározták, nem vet-
tem részt. Én még egy hónapot akartam adni az embereknek. A hirtelenség —
személy szerint — engem is bántott. Sajnáltam ezeket az embereket, akik mindig
fillérre kiszámítják, hogy mennyit kapnak, még az is, aki írni, olvasni nem tud.

Nézze a tehenészek tavalyi és az idei bérjegyzékét. Magam sem gondoltam,
hogy így állunk. Egyrészt hatezer forintról szó sincs, tavaly négy-ötezer forint
között kerestek az emberek. Én is elhittem nekik a hatot. Miért mondhatják?
Büszkeségből? Talán azért, hogy a mostani pénzük kevesebbnek tűnjön. De ez
sem igaz. Nézze a rublikákat: januárban rendeztük a normát, néhányszáz fo-
rinttal csökkent a jövedelmük, jött a zöldtakarmány, nőtt a tejhozam, a bérek
a tavalyinál nagyobbak lettek, júniusban elvettük a húsz százalékot, de ekkorra
már olyan sokat kerestek, hogy így sem kaptak kevesebbet a tavalyinál. A
könyvelőség pontos adatai szerint senki sem vesztett ezreseket. Ezt magam sem
hittem volna. Az újtól féltek, ezért zavarkodtak?

Szeretni kell ezeket az embereket, érteni. A régebbi munkahelyemen mi
nagyon együtt voltunk a tehenészekkel. Mondok egy példát. Beállt közénk egy
csinos fiatalasszony, de az heteken át még el sem mosolyodott. Pedig nagyon
vicces volt az egész kompánia. Egyszer odamegyek az asszonykához, s mondom
neki: itt csak mosolyogva lehet dolgozni, hadd halljunk tőled egy viccet. A nő
elmosolyodott. Ettől kezdve feloldódott, sokat nevetett. Megszerettük mindnyá-
jan. Megtudtuk róla, hogy elvált férjével egy lakásban él, a férfi részegen még
mindig megveri. Láttuk szomorúan elindulni otthonról, ahogy a tehenészet felé
közeledett, úgy vidult fel, s este, hazafelé menet visszakókadt. Szerintem nagy
dolog, hogy órákra elfeledtettük vele a sorsát.

Ismerni egymást, talán ez a legfontosabb. Hadd meséljek el erről is valamit.
A régebbi munkahelyemen ellenőriztem a istállót. Látom ám, hogy az egyik nő
nagyon ideges, kapkod, nem jól végzi a munkáját. Udvariasan ráripakodtam.
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Hát az meg elsírta magát. A telepvezető a fülembe súgta: „Ne bántsd, ma van
a menszesze".

Én erről az ügyről nem hallottam, de, mint a területi szövetség jogtanácso-
sának nem is kell tudnom róla. Eléggé furcsállom. Nekem valahogy nem tetszik
a hatezerforintosok lázongása.

Ami a dolgok jogi részét illeti, kérem, a mezőgazdaságnak hagyományai
vannak. A munkás nyolc órát dolgozik, a paraszt tízet. De lehet az tizenkettő,
tizennégy is, ha a munka úgy hozza. Ez igazságtalanságnak tűnik, de jogszerű,
mert ilyen a mezőgazdaság, az egész világon. Itt vagy biztosítják a szabad szom-
batot, a vasárnapot, vagy nem — a gazdálkodás nem állhat meg! A tehenészek-
nek miért járna bérpótlék, hiszen ilyen, folyamatos munkára szerződtek. Hogy
a szerszámot maguk veszik, ezt alig hiszem, hogy a munkaruhát — hát ez mező-
gazdasági hagyomány. Mindezekre az alapszabályban, a közgyűlési jegyzőköny-
vekben kéne választ keresni, de sok okosat nem találnánk... Kérem, a téesz
önkormányzat, az ország legdemokratikusabb szervezete. Szinte mindenről ma-
guk dönthetnek, ahogyan jónak látják. Aztán nincs fellebezés . . . A jogalkotók
is arra törekednek, hogy minél többről ne a kívülállók, hanem maguk a tagok,
a vezetők, az okos tanácskozások, a bölcs testületek határozzanak.

„Jóestét, kérem kerüljön beljebb"
Jóestét, kérem kerüljön beljebb. A feleségem. Ö most itthon van a gyere-

kekkel. Fiacskám, csukd csak rájuk az ajtót, a szerkesztő úrral beszélgetünk,
ne zavarjanak. Szóval az a gyerekszoba, ez a konyha, van még egy kisebb szoba,
de azt nem fűtjük. mert mi is a gyerekekkel alszunk. Szolgálati lakás, látja mi-
lyen ócska, pedig a falunkban van családi házunk, meg is bántam, hogy ide
költöztünk.

Ne vegye dicsekvésnek, de mint technikust s vizsgázott inszeminátort sok-
felé hívtak. Ez a téesz feladott egy hirdetést, hogy tehenészeti telepvezetőt ke-
res. Levélben jelentkeztem, s megírtam, hogy a mesterséges megtermékenyítés-
hez is értek. Válaszolták, hogy inszeminátor nagyon kellene. Persze a telepveze-
tés jobb lett volna, de arra már diplomást találtak. Nem is nézett soha jó
szemmel, bizonyára haragudott, hogy mint technikus a riválisa voltam. Az első
időben próbált beleszólni a munkámba, de határozottan megmondtam neki, hogy
én az állattorvos beosztottja vagyok. Azóta nem beszélünk egymással.

Ezek a tehenészek is bizalmatlanul fogadtak. Buta még ez a népség, nem
ismeri a tudományt. Nem értik, hogy milyen fontos a mesterséges megterméke-
nyítés. Lenéznek, a káromra viccelődnek, csúfolódnak. Pedig nem érek én a
tehénhez, mert innen ellenőrzöm a katéter útját, dehát hónaljig ér a gumikesz-
tyű. A tehén hüvelyébe csak akkor kell nyúlnom, ha már több termékenyítés
nem sikerült. Mondtam nekik ezerszer, hogy én a hüvelyhez nem érek, csak a
gumikesztyűm. És én utána annyit, de annyit mosakszom.

No most már ebből érthető, hogy én valahogy kívül maradtam a telepen.
Végzem a dolgomat, nem mondom, ha a beteg tehén kezeléséhez valamelyikük
segítségét kérem, jönnek, de csak ennyi a kapcsolatunk. Mégis az év elején meg-
lepő dolog történt: amikor szóltak, hogy a telepen alakítsuk meg a szocialista
brigádot, az emberek engem választottak vezetőnek. Mondták, én érek rá a leg-
jobban, ezért.

Mint szocialista brigádvezetőnek a kellemetlenséget is vállalnom kell. Volt
ugye az a bérrendezés. A munkacsapat-vezető, de még a telepvezető sem mert
szólni. A csoportvezető engem kért meg, beszéljek már az emberekkel. Vállal-
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tam. Sorra jártam az istállókat, azt mondtam a tehenészeknek: Van már mun-
kalap. Ügy tudom, bérrendezés lesz. Illetve van is. Szóval, ezer forinttal keve-
sebbet kapnak, emberek... Valakinek vállalnia kellett ezt a nehéz feladatot,
szerintem úgy csináltam, mint a politikusok: előre megmondják mi lesz, s mire
jön, az emberek már megszokják, belenyugodnak.

Azt nagyon higgye el nekem, hogy én ezt a legjobb szándékkal tettem. Sem-
milyen személyes ellenszenv, bosszú nem vezetett. Egyrészt én fix-fizetést ka-
pok, nem voltam érintett. Azt viszont tudtam, hogy a szocialista brigádvezető-
nek kell meggyőzni az embereket. Ami eztán jött, azért nem vagyok felelős.
Valaki felbújtatta az embereket, rossz hangulatot csinált közöttük. Biztosat nem
tudhatok, de szerintem a verekedő zetoros áskálódott. És felelős az esetért a
telepvezető, mert az nagyon a tehenészek pártján áll.

No nem, minden este nem eszünk rántott csirkét. Nézze, mondta, hogy ma
meglátogat, hát délben hazaszaladtam, s szóltam az asszonynak, főzzön valami
finomat. Ha nem restéi velem egy asztalhoz ülni, fogyasszon egészséggel.

Apa, zárd már le a tévét, megjött a vendég. Ne haragudjon rá, öreg már,
a tévé az egyetlen szórakozása. Jól van na, akkor nézd . . . Mivel kínálhatom meg,
csak úgy szerényen? Délről maradt egy kis főtt tyúkhús, jó leveses krumplival.
Vagy inkább téliszalámit kér és mortadellát?

Jó étvágyat!... Hogy nekem mennyit kellett igyekeznem az életben. Hát
ez kész regény. Mostoha nevelt, már a hat elemi után dolgoznom kellett. Har-
mincnyolcban felmentem Rákosszentmihályra, egy zsidó-konyhakertészetbe.
Müchbacher Ferencnek hívták az illetőt, olyan jó ember volt, hogy hatan jár-
tunk hozzá a faluból. Amíg férjhez nem mentem, én a zsidónál jól éltem. Az
esküvő után nem sokkal az uramat behívták katonának, eztán ötvennégy hóna-
pig nem láttam. Ezidőben Pesten háztartásbeli munkát végeztem egy szerkesztő
úrnál, ezért értem én a maga munkáját. Ez is egy kiváló ember volt, még az
OTI-ba is bejelentett. No végre hazajött az uram, visszaköltöztünk a falunkba,
egy hold saját, egy hold juttatott földünk lett. Az uram, amíg meg nem rokkant,
a vasútnál szolgált, én gazdálkodtam, ötvenkilencben, a tagosításkor léptem a
téeszbe. Tíz évig a baromfiakat gondoztam, aztán a sertéseket.

,No most már engem biztattak. Különösen a telepvezető, hogy itt van hely-
ben az iskola, egy év alatt elvégezhetném a hiányzó két osztályt. Beültem az
iskolába, nem mondom, ment a tanulás. Ahogy megkaptam a bizonyítványt,
csak tovább ambicionáltak: Teriké, bírod te a hároméves szakiskolát is. Bele-
mentem. Nem mondom, ez már nehezebb volt. Alighogy szakmunkás lettem,
újra csak agitálnak: két esztendő, s technikus lehetsz. Hű, ez már borzalmas
nehéz volt. De bírtam igyekezettel. S a rokkant uram nekem nagyon sokat segí-
tett. Délután megjöttem a telepről, lehúztam a sáros csizmát, a munkára való
ruhát. Kikészítve várt a lekefélt ruha, a kifényesített cipő. A nagy sietségben
az uram még öltözködni is segített.

Nem tagadom, azért tanultam, ha majd nem bírom erővel a munkát, beül-
hessek az irodába. De arra sosem gondoltam, hogy technikusként kevesebbet
fogok keresni, mint a tehenészek

Arról a fizetésrendezésről én nem szívesen beszélek. Júniusban én sem vol-
tam tájékoztatva arról, hogy levették a béreket. Az utolsó pillanatban a főállat-
tenyésztő mondta, hogy nekem kell szólnom az embereknek. De én meggyőztem
az inszeminátort: Te vagy a szocialista brigádvezető, beszélj a tagokkal. Mondd
meg nekik, hogy másképpen lesznek fizetve, erre számítsanak.
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Nohát, ezen a napon, délelőtt az emberek rendesen elvégezték a munkát,
úgy, mint bármikor. Tízkor, amikor elmentek, megmutattuk nekik a munka-
lapot. Nem szóltak egy szót se. Ök maguk között az utcán, vagy az öltözőben
megbeszélhették, hogy egyöntetűen leülnek az árokpartra. „Nem is megyünk
innét, amíg meg nem beszéljük a dolgot" — hangoztatták. Majd a munkamenet
közben, emberek — próbáltam csitítani őket, de nem nyugodtak. Hívjam ki az
elnököt, erre kényszerítettek. Fél háromra már kint volt az elnök elvtárs, s
a szociális épületben tanácskoztak. De én nem tudom, hogy miről. Ha már min-
denki megbolondult, legalább én dolgozzak. Egyedül mentem az istállóba.

Apa, egy percre hadd már a tévét. Csavard fel a villanyt, szeretném meg-
mutatni a szerkesztő úrnak az okleveleimet.

Jaj de örülünk íróúr, hogy meglátogatott minket. Ilonka lányom mondta,
hogy mindenképpen hívjam el, mert ez nagy megtiszteltetés nekünk, amit nem
szabad kihagyni. Ilonkám teríts csak gyorsan, hozd a pálinkát, koccinthatsz
az íróúrral.

A telepen már beszéltem magukról, amíg enni tetszik, folytatom. Szóval
édesapám gazdálkodott, elismert ember volt. Értett nagyon, a földhöz, nyolcvan
holdat összegyűjtött. S mellette még, kétszer egy héten, meg vasárnap a hitel-
szövetkezetben kezelte a pénzt. Messziről megsüvegelték az emberek. A földre
nagyon vigyázott, ahogy nőttünk, úgy osztotta el köztünk. Egy bátyám kapott
húsz holdat, de őt nemsokára agyonrúgta egy csődör. A két néném, én, meg az
öcsém is korán jussoltunk. Mikor, tizenhat évesen férjhez mentem, tizenkilenc
holdat vittem az uramnak. De csak három hónapig éltünk együtt, elvitték kato-
nának, hét év múltán érkezett meg a halálhíre, ötvenben férjhez mentem ehhez
az iparos emberhez, Ilonka lányom tíz évre rá született, ötvenháromig benne
voltam a téeszben, aztán gazdálkodtam, ötvenkilencben újra be kellett lépni...
Nem, mi kuláklistán sosem voltunk, alámaradtunk a határnak. Helyesen osztot-
tuk el a földet. Apukámnak csak tíz holdja maradt, ennyit vitt a téeszbe. Gon-
dosan ápolta, etette a lovakat. Amikor eltemettük huszonhat koszorút tettek
a sírjára.

Nekem a téesz mellett varrnom is kellett, mert ugye az uram húszévi mun-
kával nem érte el, hogy háromezret keressen. Én, vagy tíz éve a tehenészetben
a dupláját is megkapom. Ugye, nem lehet élhetetlen az ember.

Node azért, a pénzt sem kell túlságosan hajszolni. Tudja, ez a bajuk a tehe-
nészeknek. Nem mondom én nekik, úgyse értenek. De magának meg kell tud-
nia, hogy ezek az emberek csak a pénzt hajkurásszák. Nem értékelik, hogy
mennyi mindent ad nekik ez a szocialista állam, a termelőszövetkezet, hogy ezért
a jólétért csak hálásak lehetnének, s nem szabadna ellenkezniük.

Ott volt például az a júniusi eset. Én teljesen kivontam magam ebből az
egészből, mert elégedett vagyok, nem panaszkodom. Ugye akkor már hét-nyolc-
ezer forintra ment föl a fizetésünk, nem voltak felkészülve arra, hogy egy-
kétezerrel kevesebbet kapnak. A többieknél volt is felháborodás. Hívták az el-
nököt, s mondták, hogy legalább azt az egy hónapot fizessék rendesen. Be is
hogyishívjákolták, hogy kilenc-tíz óráért ennyi jár. Nem mentek persze semmi-
re, mert amennyit lehet, azt a téesz adja, amennyit meg nem lehet, azért könyö-
röghetnek ítéletnapig.

Most már úgy le van nyugodva az istálló. Talán megértették: hiába hangos-
kodnak, ha nagyobb a jövedelem, elviszik büntetőadóban, akár ide, akár oda
fizessék, nem segít rajtunk. Aki meg olyan, mint én, aki sosem volt feltörő,
megérti ezt a józan ésszel.
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