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Az érvénytelen évekről
—hetvenen túl
Betonból hirtelennőtt városok után jóleső érzés a 600 éves mezőváros, Mezőtúr
komolyságot, megállapodottságot és mértéktartást sugárzó házai között néze-
lődni. Egyik porta sem hivalkodik tulajdonosa, építtetője gazdagságával, úgy
tűnik, mintha egy pallér emelte volna valamennyit, közös kívánságra. A mező-
túri polgárság módosságának szembetűnő bizonyságai csupán a közösségi léte-
sítmények, a főtéri eklektikus sárga városháza és a klasszicista homlokzatú
református templom.

A középkor századaira nem díszes patríciuspaloták, míves kőfaragványok
emlékeztetnek, hanem az ősi településszerkezet, az egyes városrészek sajátos
jellege, ma is fölfedezhető elkülönülése. Mezőtúrt ősidőktől kettéosztotta a Ti-
szaföldvárról Mezőberénybe tartó nyugat—keleti irányú út; évszázadokon át
külön földesúr birtokolta az ún. alsó- és felsőrészt. Kétfelé adóztak, majd a két
terület önálló közbirtokossága egymástól függetlenül fizette a jobbágyállapotot
megszüntető örökváltságot a XIX. század közepén. Az alsó- és felsőrész csak
e megváltás után egyesült.

A Berettyó és a Körös mocsarai közé ékelődő, főként rideg állattartásból,
kézműiparból és kereskedelemből élő város a múlt század második felében
kezdett terjeszkedni, s egy időben a vadvizek lecsapolásával és a folyók szabá-
lyozásával új szántókhoz, legelőkhöz és lakható területekhez jutott. Az ősi
alsórésztől nyugatra házhelyeket mértek ki, amelyekre elszegényedett tanyás-
gazdák és kisföldű parasztok, a néhány tucatnyi embert foglalkoztató üzemek
munkásai, a kenyerüket vesztett ridegpásztorok és az alsórészről átköltözködő
korsósok (fazekasok) telepedtek le. E negyedben, melyet Üjvárosnak neveztek
el, gyorsan nőtt a lakosság; röviddel a parcellázások után, 1854-ben már csak-
nem félszáz házat számláltak össze.

A meglehetősen vegyes, csak nincstelenségében rokon lakosságból kerültek
ki a korabeli vízrendezés és vasútépítés alkalmi földmunkásai, a majdani ku-
bikosok. A vizek szabályozása ugyan újabb megművelhető területeket szabadí-
tott fel, de a hazátlan földnélküli zselléreknek, a fölszántott legelők miatt
munkátlanná váló pásztoroknak csak házhely jutott az Üjvárosban, és a viszony-
lag jól fizető földmunka. A múlt század második felében induló vízrendezések-
nek tehát egyként köszönhető az Újváros és az Üjvárost megülő kubikosréteg
kialakulása. Korai elkülönésüket, a teremtő várossal való szembenállásukat
mutatja a helyi hírlap egy 1903-ban íródott cikkrészlete: „Az újvárosiak apraja-
nagyja nemzedékről nemzedékre abban növekedett fel, hogy neki követelőznie
kell. Folyton békétlenkednek, s termékeny talajra talál náluk minden olyan
téves eszme, mely őket a fennálló rend vagy a megszokott helyzet megváltozta-
tásával az emberi sors jobbítására csábítja."
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Hogy milyen lett napjainkra ez a több mint százesztendős, egykor rend-
bontásáról híres Üjváros?

Egykori Sugár útja (ma Vörös Hadsereg útja) mentén szerényebb, de ha-
sonló formájú-stílusú házak sorakoznak, mint a nagygazdák és iparosok lakta
felsőrészen. A sugárútiak is polgáriasult lakosságot sejtetnek, mert veteményes-
kert, ól vagy istálló nem látszik a porták körül. Az aszfaltozott Sugár útról
keskeny, egyenes utcák nyílnak; ,.akárcsak New Yorkban" — mondogatják
a túriak —, valamennyit számmal nevezik, I-től XlX-ig. De Mezőtúr számozott
„New York újvárosi" kátyús, agyagos útjai mintha faluban vezetnének: az
épületek többsége vaskos, vályogfalú parasztház, némelyiket még öreg zsúptető
fedi. Egykori szegényparasztok ivadékai laknák? Istálló, csűr, kukoricagóré nem
tűnik elő itt sem. Parasztéletmódhoz túl kicsik a házhelyek, a ritka kerítések
mögött csak néhol látni zöldséges ágyast, legföljebb virág díszlik a keményre
döngölt udvarok egy-egy sarkában. A tornácos épületek végében néhány lépés-
nyi baromfiudvar kis disznóóllal.

— Mi lelkem, soha nem voltunk parasztok, nekünk soha nem kellett a föl-
det túrni — hallgatom az egyik parasztház lakóját, egy 75 éves kubikosözvegyet.
Férjéről és húszas-harmincas évekbeli életükről mesél. — Az én férjem már
tizenöt-tizenhat éves korában kiskubikus volt az apjával egyemmeg. Nem sze-
rette az apósom cselédnek, gazdákho' odaadni, hogy üssik-verjik, inkább vitte
magával, hogy húzza a tajicskáját. Nem értett az én apjukom semmihö' egyem-
meg, nem tanult szakmát, hát kubikusnak maradt. Szerették a munkáját, hát
keveset volt idehaza, hosszú hetekig csak a levelit vettem. Csak annyit írt,
hogy jó volna anyjuk, ha otthon volnék, de hát megérted asszony, hogy haszon-
talan, kicsi pénzér nem szeretek dolgozni, annyiér nem, amennyit mifelénk
adnak.

Az Üjváros és az alsórész kubikosnegyede építészetileg inkább falusi, mint
városias; az épületek parasztházak, de egymáshoz kapcsolódásuk és a telkek
elrendezése csak lakófunkcióra utal, gazdálkodási múltnak, földművelő hagyo-
mányoknak a nyoma sem fedezhető fel. Nem nyomorúságosán összetákolt viskók
ezek, nem is lakhatóvá tett tömegszállások, amint ez elképzelhető lenne egy
gazdag mezőváros agrárproletár-proletár kerületében. (Nem új házakról van
szó, többségük a század elején épült, 1945 után ritkán használtak vályogot.)

Mezőtúron (mint az Alföld más vidékein is) kevés lévén a fa és a tégla,
nehezen megfizethető, sokan vályogból építkeztek. Ezek a házak rangosságban-
gangosságban nem követhették a felsőrészi polgári mintát, ezért lett a paraszt-
porta a modell — gazdasági melléképületek nélkül. És azért is, mert az Üjvá-
rosban és alsórészen a kubikosok kisparasztokkal vegyesen laktak, s nemegy-
szer a házat gazdától árendálták, vagy vásárolták a véglegesen tanyára költö-
zőtől. De akár paraszt, kubikos vagy iparos tulajdona-lakása volt az újvárosi
ház, a telkek szűkre szabottsága csak városias sűrűségű beépítést engedett.

Ha az alföldi kubikosságról esik szó, Mezőtúr e foglalkozás elterjedtségét
tekintve csak a Békés és Csongrád megyei helységek után következhet. Bár az
első túri munkacsoportok már a múlt század második felében rendszeresen
kubikoltak, még az 1930—40-es években is vállalkoztak mezőgazdasági nap-
számra, aratásra, részesművelésre, summásságra, ellentétben a békési, csongrádi
kubikosokkal, akik közül sokan elmondhatták: „életemben egy kaszavágást se
csináltam". A kubikosok történetével, néprajzával foglalkozó Katona Imre írja,
hogy a Viharsarokban kezdettől jóval több földmunka adódott, mint e mozga-
lomhoz később kapcsolódó Mezőtúr környékén. Dr. Kolozsváry János helyi
pedagógus eddigi kutatásai szerint a két világháború közötti időben verbuváló-
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dott Túrról a legtöbb kubikos — körülbelül 250—350-en dolgoztak öt éven át
folyamatosan és szervezetten. Valószínűnek látszik azonban, hogy az egy-egy
szezonban munkát vállalók száma jóval több volt ennél, mert Túron a kubikos-
ság vonzereje különösen függvénye volt a mezőgazdaság pillanatnyi munka-
alkalom-kínálatának, a mezőgazdasági munkabéreknek — tekintve a város több
mint 70 ezer holdas határát, mellyel még az Alföld bőhatárú mezővárosai közül
is kitűnt.

A város kubikosainak jó része hosszadalmasabb, állandó kötöttségű mező-
gazdasági munkára nem szegődött el; újvárosi és alsórészi kubikoscsaládók
rokonságáról kérdezősködve egyetlen uradalmi cseléd vagy kommenciós béres
családtag, távoli rokon sem került szóba. Városi munkájuk nem volt állandó
jellegű, a helyi munkaerő-struktúrában csak hiányt pótoltak. Talán ezért is
vetődtek a mezőtúri társadalom peremére, s lettek kívülállói a város életének.
(Jónéhány kubikosfeleség akadt, aki — legalább 1945-ig — nem lépte át Újváros
határát, legföljebb piacnapokon.) A kirekesztettségre elzárkózással feleltek,
„örökös" földnélküliségük parasztgyűlöletet szült. A régi időkre emlékezve még
ma is szitkokkal vegyesen beszélnek a földművesekről, legyen az húsz vagy
kétszáz holdas gazda.

Valóban semmi közük se lett volna a parasztokhoz ebben a parasztpolgár
városban? Kiknek az utódja állt kubikosnak? Milyen munkák adódtak a „kubi-
kosnevelő" családban? Mit végzett szívesen és mit kényszerűségből a XX. szá-
zad első felének túri kubikosa? Mihez értett? Mit tudott városáról, annak népé-
ről és a tágabb világról?

A FÉRFI

Szabó nagyapámnak túl a gáton volt valamennyi földje, de nem hallottam,
hogy gazdálkodott volna, mert amikor a túri Berettyót szabályozták, eladta,
hogy lovat vehessen, oszt kordés lett. Kétkerekű kocsin földet hordott a gátho:,
apámtól hallottam, mert ő, még mint gyerek hajtotta a lovat. Régebben ezt
magyarok nemigen csinálták, inkább az olaszok.

A másik nagyapámra, anyám apjára jól emlékszem, ő birkapásztor volt,
tanyán lakott egy másik juhásszal és két hetenként jött haza szamáron. Egy
gazdag patikáros nyáját legeltette túl a hídon, amarra Peresnek. Az olyan rossz
szikes föld volt, hogy most is csak rizsa terem meg benne jobban, az birkalegelő
volt akkor. Apám mesélte, hogy amíg ezt a gátat nem csinálták Túr alatt, a ta-
nácsházánál, addig tavasszal annyi volt a víz, hogy beültek a ladikba, oszt
mehettek Endrődig.

Én mezőtúri vagyok, de nem Túron születtem, hanem a Gömör megyei
Bánréven, mert már akkor is csavargó élet volt, és odament az én apám a kubi-
kosokkal. Ferenc Jóska idejibe még lehetett menni. Ö sokfelé elkerült, Auszt-
riába, Lengyelországba, Romániába, s a szerbekhez is eltolta a tajicskáját.
Bécsben valami gyárat építettek, annak csinálták az alapot. De nemcsak kubikot
vállalt, Bánrévén téglát vert, akkor az nem volt annyira szakma. Megtudta
valahonnan, hogy a gróf Serényi Béla munkásokat keres a téglagyárjába, hát
többen összeszedték magukat, családostul, mert szoba-konyhás, lakásokat is
adtak. Ahogy hallottam, Túrról vagy egy tucat kubikos ment. Édesapámék
lehettek vagy nyolcan, amikor elköltöztek. Emlegették aztán, hogy ott halt meg
egy János meg egy Mária nevezetű testvérem, de nem tudom pontosan, én
mindig csak azt hallottam, hogy tizennégyen voltunk testvérek. Sokan elhulltak
aztán, öten maradtunk, én születtem utolsónak, vakaréknak, 1908-ban.
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Még az első háború előtt ahogy visszajöttünk, édesapám fölment kubikolni
Pestre, Csepelre, a Weis Manfrédho'. No, az lett a szerencséje, mert egy műve-
zető rábeszélte, hogy álljon át gépre, oszt az meg levágta az ujját, és így nem
lett katona. Aztán hadiüzem lett a Weis Manfréd, és apám odavolt, míg tartott
a háború, a forradalomkor jött haza. Akkor oszt kimentünk a Kulcsár Lajoshjj
tanyásnak, arra a szolnoki út felé. Szoba, konyha, kamara, istálló, disznóól meg
baromfiból is volt ott, nekünk takarításért adták oda. Apám aratott is a Kul-
csárnak, hat komáját vette maga mellé. Innen kerültünk báró Harkányi Annáhó'.
Törökszentmiklósnak volt a tanyája, már nem lehet meglátni, templom is volt
ott, de lebontották. A báró Annának 3000 holdja volt a túri határban, de sokfele
birtokolt az, Kengyelen, Martfű mellett tán még több is volt neki. Négy-öt
tanyás családdal laktunk, de nem mint szegődöttek, mink napszámra dolgoztunk,
apám meg a bátyám is. A béres és a kocsis tartozott az urasághoz. A kocsis csak
lovat hajtott, a béresnek meg volt négy ökre és avval szántott.

Mikor fölcseperedtem, én növendékmarhákhó' lettem napszámos, órabérér.
Kellett volna nekem még iskolába járni, 12 éves voltam, de nem szigorították,
édesapám meg azt mondta, elég neked az a négy osztály, oszt én is úgy voltam,
ha nem muszáj, minek menjek. A béresgazda a növendékmarhák mellé tett,
hol 24, hol meg csak kilenc vagy 16 darab állatra kellett vigyázni. Az uraság
az újabb ellésekből a jófajta kisbikákat hagyta ebbe a gulyába, hogy szép emen-
táli apaállatokat neveljenek. Nemigen voltak ezek vadak, de meg kellett azért
idomítani, kicsit meg is köllött verni. A harmadik évbe nagyok voltak ám, öt-hat
mázsások, oszt volt, amelyik nekem fordult, de annak adni kellett a karikással,
míg meg nem szaladt. Mert megmondották: — Nehogy megszaladj előle, üssed,
míg ő meg nem szalad. Bottal is.

Utóbb olyakat is csináltak a nagyok, hogy egymásnak mentek, oszt vesze-
kedtek. De úgy tudtak azok összemenni, olyat koppant a fejük, hogy azt hittem
sokszor, te szent isten, tán szét is ment! Oszt egyszer, ahogy egymásnak estek,
az egyiknek elcsúszott a feje, oszt a kürtjivei letörte a másik kürtjinek a végit.
Mindjárt behajtottam én a bikákat, kint karámban szabadon voltak, felibe az
ökrök durungfákkal elrekesztve. A béresgazda csak tizenegy órakor jött be,
mert így tavasszal az árpát vetették. Aztán mondom neki:

— Gazduram! Egy bikának letört a szarva.
Persze, hogy káromkodott egy nagyot.
— No gyere. Melyik? — ő nem mert be se gyünni hozzájuk.
— Lám, ahun van. A szeme meg a feje csupa vér.
— Hát István, én nem hiszem el, hogy úgy történt. Te ezt bottal törted le
— Én nem törtem le!
— Te ne hazudj!
— Én voltam ott! Én láttam, ahogy egymásnak ugrottak.
— Ilyet lehet mondani — fűzte tovább. Oszt összevesztünk. Elébb elbeszél-

tem a mamának is, hogy történt, rögtön mondta:
— Majd rádkeni a béresgazda. És csakugyan! De azért kihajtottam én dél-

után nagy dühvel-dobbal.
— Ej, — mondom a mamának — de hencegik a béresgazda.
Szóval hogy mondjam, vacak ember volt! Valahonnan Gyoma alól hozták

azt ide, oszt miután mi onnan eljöttünk, mesélte egy ember édesapámnak a
malomnál:

— Ó, az anyját a Palicskának! Űgy hoztam el, a széna alatt, oda bútt a ko-
csin, amikor költözött. Szénát raktam rá, másképp úgylehet agyonverték volna.

Ronda természetű volt, leállt édesapámmal is:
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— Na, András bátyám, megcsinálta a gyerek a kárt!
— Nem hiszem én el! Mert gondolkozzunk egy kicsit! Igen nagyot kell

ütni egy harmadéves bikának, hogy letörjön a szarva.
— Maga is csak mondja ezt!
— Hát idefigyeljen — mondtam oszt rögtön —, én nem törtem le! Oszt

hajtsa maga reggel ki. Én tovább nem vagyok itt, ha foglalkoztatnak jó, ha
nem, úgyis jó.

— Kelni fölfele — mondja reggel édesapám.
— Nem kelek én.
— Hogyhogy az apád istenit?
— Hát megmondtam, hogy nem megyek. Majd kérek az intézőtől más mun-

kát, ha ad, ad, ha nem, elállók béresnek. Hát kérem szépen, elég az az eléghez,
nem hajtottam ki.

Az emberek kinn ettek, de a béresgazda mindig bejött ebédelni, megfőzött
neki az asszony. No, délbe látja, hogy benn bőgnek a bornyúk. Nem is evett,
rögtön jött hozzánk. Én a szobában olvastam, édesapám is szerette a könyveket,
hát én is. Olyan ponyvaregények voltak abban az időben, 120, 150 darab, Subri
Jóskáról, Rózsa Sándorról szóltak, melyik miről.

— Jó napot Szabóné.
— Jó napot.
— Pista hun van?
— Benn olvas.
— Tessék mán neki szólni — aszongya. — Miért nem hajtottad ki a bor-

nyúkat?
— Megmondtam tegnap, hogy én nem hajtom ki többet!
— Na jól van — aszongya —, majd küldök mást.
A tanyán a gyerekeket is foglalkoztatták, kinn kapargászták a csutkatö-

veket. Behítt egy ilyen iskolahagyottat, mint én, oszt mondta neki:
— Gyere, te hajtod ki a bikákat délután.
Az meg szólt az anyjának:
— Gazduram azt mondta, hogy én leszek a bikás Pista helyett.
— Te biztos nem leszel fiam, én nem hagyom, hogy fölhányjanak, oszt

megtapossanak. — Mert ők láttak sokszor, hogy milyen viadal van. Aztán az
egyik szomorú ember nem merte azt mondani, hogy nem, az asszony meg rá se
hederített. Hát másnap kiengedte a bikákat a János. Olyasmi idős, mint én,
téeszelnök lett, de már az is nyugdíjba van. Persze neki kutya se volt. Mert nem
tudom tudja-e, a kutya nem megy akárkinek a szavára. Én azt el se tudtam
volna zavarni, félpuli volt, de olyan jó hajtós fajta. No nem tudom, mit csinált
a gyerek, de másnap fölszorult a fára a szentmiklósi úton, és onnan kiabált,
hogy jöjjenek. Azután verte oszt az anyja a dilit, hogy nem engedi többet. Ebből
se lett bikás, én meg nem mentem vissza, nem tudtak rábeszélni. Hazamentem
a városba a piacra, hogy elállók, nem leszek én tétlenül, akkor tavasszal is fo-
gadtak béreseket.

Hallom, dobolják, lehet menni cukorrépakapálni Baranyába. Sokan iratkoz-
tak föl, én meg gondoltam, elhívom Fejes Pétert. Olyan idős volt, mint én, de
jóval nagyobb gyerek nálam, most is magosabb vagy harminc centivel.

— Eszti néni! — mondtam az anyjának —, tudja mit hallottam? Lehet ka-
pálni Baranyába, engedje el Pétert. De többet fizetnek ám, mint a Harkányinál.

Este fel is iratkoztunk, aztán mentünk négy hónapra, valahova Szigetvár
mellé, még abba az évbe eljött az egész család Harkányitól, mert apámat a cse-
lédség kanászának tették, azt nem szerette, hát otthagyták, oszt keresett megint
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napszámot. Amikor a répakapálásnak vége lett, korpásnak álltam a malomba.
Zsákba gyűjtöttem a korpát, bekötöttem és lemértem, hogy pontosan 40 vagy
50 kiló legyen. Oszt az a fatölcsér, amin a korpát erisztették, el volt repedve
A nagy portól sokszor nem is tudtam megenni az ebédet, amit a mama hozott.
Még a mejjemre is rárakódott az a sok por. Oszt édesapám biztatott:

— Hadd ott. Nem azért neveltelek, hogy pár év múlva meghalj. Kell a pénz,
de hadd ott.

Még 24-be Szent Mihálykor vályogot vertünk apámmal, oszt akkor vette
elő a rozoga tajicskáját. A Sugár úton, ahol most a cukrászda van, lakott egy
barátja, annak volt bognárműhelye, a fia, az öreg Köteles azt hiszem ma is 41.

— Elmegyek én Köteles Laci komámhó', oszt csináltatok néked egy tajicskát
— mondta édesapám. Itt van még mindig az a tajicska, meg lehet nézni, pedig
24-be készült, de ez bejárta annyifele, hogy csuda. Persze gondját is viseltem,
minden évbe befestettük, ha volt idő, háromszor is. Kátránnyal meg korommal,
az mindig akadt az építkezéseken, ecset is csak került a festőktől. Egy rossz
pemzlivel lekenhette az egész banda. Oszt ugye erről lecsepegett a víz, nem itta
be a tajicska.

26-ba február derekán adtam először vonatra. Itt Mezőtúron nemigen mér-
ték, úgy 30 kilóba vették fel, tajicskára húsz-huszonkettőt számoltak, rá még
az ásó, lapát, csákány. Vászonzsákba hat-hét kilós kenyeret, egy kis szalonnát,
egy jó nagy zacskó lebbencset, tarhonyát tettünk. A bundát a tetejibe hajintot-
tuk, akinek nem volt, az pokrócot. Engem először Pestre a nővéremnek a férje
vitt, egy nagy magos, erős ember, úgy is hittak, hogy Nagy Bagos Lajos.

Ahogy indulunk a Nyugatitól az István körúton, jobbra még csak utcákat
jelöltek ki, házat nemigen lehetett látni. A Szent István park helyén szemétte-
lep meg sóderbánya volt. A Fürst Sándor utcán befordultunk, ott van egy nagy
keresztút, úgy megy, mint a Pannónia utca, no, arrafelé építettünk lakóházakat,
olyan négyemeleteseket. De ha azt mondom, hogy azon legalább hat-hétszáz
ember dolgozott, hát nem is hazudok. A maleterosládát hat ember kavarta, de
négy biztosan. Aztán 60—80 sváb meg tót bőszoknyás lány trepnin hordta a
maltert, a téglát meg a napszámos gyerekek saroglyán. Volt a sok krisztáj, ma
állványozónak mondják. Ezt még nem tudták akkor a magyarok, bennszülött
svábok, soroksáriak, budai meg törökbálinti svábok csinálták, kőmíves is ren-
geteg volt belőlük.

Mi, kérem szépen mindenfélét csináltunk. Hozták a sódert, lehánytuk a
stráfkocsikról, azokkal nagyobb vállalkozók jártak, az olasz Mozsellónak például
több mint száz lova volt. Angyalföldön, a tizenharmadik kerületben lakott, ahol
a többi kordés is. Volt egy Weis meg egy másik, a Fehér-Weis — mert az korán
őszült —, aztán egy Ámon nevezetű, de a leggazdagabb ez az olasz volt. Egy
épülethez ennek járt vagy negyven—ötven fogatja. Jobban ezeknek segítettünk.
A napszámos estére hazament, de a kubikos ott egy deszkabódéban aludt, vagy
télire megcsinálták az alsó épületet az alagsort lakásra. Az ablak pléhből volt,
azon ment ki a kályhacső, oszt ugye aggyonisten!

Akkor én nem sokáig voltam ott, mert szanáltak, elküldték hat embert, és
úgy illett, hogy én, a fiatal menjek. Május végén érhettem haza. Azon a nyáron
lettem először arató, apámmal. A Miska bácsinak, aki fölfogadott, a Széna útba
volt kisebb földje meg kertje, ma Béke telep, akkor Párizsnak, Londonnak
hívták azt a tájékot, a fene tudja miért. Na, a Miska bácsi tanított meg kaszát
kalapálni, mert apám csak egyszer mutatott meg valamit, és ha nem úgy csinál-
tam, fölmérgesült:

— Á, nem foglalkozok én veled!

17



A Mihály bácsi türelmesebb ember volt: — Jól van, na idefigyelj. Na, úgy
üssél rá. Jól csinálod fiam, ne törődj te András bátyámmal.

Szóval ő tanított meg, mert kapát lehet akármilyen rosszul kalapálni, de
kaszát nem, mert az megveri az embert. Itt voltam vagy három évig tizedes
arató; minden tizedik mázsa a mienk volt, azt el is csépeltük, és abból részel-
tünk. Három-négy nagyobb paraszt összefogott, oszt annyi aratót fogadott, hogy
kilegyen a géphez a tizennyolc ember, mer oda annyi köllött.

Bagos sógorommal aztán nem mentünk többet Pestre, mert ő megunta a
csavargást, és azt is, hogy hol akadt munka, hol nem. Itt maradt a víztársulatnál,
ha más nem, kanálispucolás mindig adódott. Aztán mellette aratott, harmados
kukoricát kapált. Én is dolgoztam a víztársulatnak a gát fejelésekor, egy tizen-
kettes bandával. A legnehezebb a járó építése volt, ahhoz csak az idősebbje
értett. Mert azt el se lehetett volna képzelni, hogy úgy egyenest menjünk föl
a partnak. A gát tövitül öt- meg kétméteres pallók mentek felfele, olyan szögbe,
hogy még egy ötméteres is legföljebb nyolc centit emelkedhetett. Az egészet
belevágták a gát oldalába, akar a hegyen a szerpentint. Ezen haladt a furik
vagy ötven métert, és a közepinél kezdték két ágra venni. Fönn a tetején egy
ember a bandagazdával irányított, hogy ki merre menjen, hova borítsa a földet,
ott már a deszkák többfele futottak. Dolgoztunk egyszerre ötszázan is, hat óra
előtt kezdtük, és elmúlt hat, mire befejeztük. Alig birtuk a lábunkat, mikor
mentünk hazafele, még a cigaretta se nagyon esett jól.

27-be megint Pesten voltam Sándor bácsival, az öregebb tőlem vagy tizen-
két évvel. Lakott egy Ormos nevű vállalkozó a Keletinél, annak csinált ő sport-
pályákat. Azt mondja nekem:

— Idefigyelj István, én majd bemegyek ehhez az Ormoshoz, oszt megkér-
dem tőle, mikor kezdünk.

A Teleki téren vártam, jött, oszt félrehívott, mert ezeket a dolgokat nem
beszéltük mindenki előtt, nem volt olyan sok a munka, hogy híreljük. Na, mi a
jövő héten utazunk Felsőgödre, a filmgyár igazgatójának a villájába csináltunk
teniszpályát. Ahogy onnan bejöttünk, újra csak teniszpálya lett. A Thököly úttal
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párhuzamosan van egy utca a Keleti felé, idébb a Fehér útnál, ami akkor még
Hajcsár út volt, szóval ez az utca a Verseny utca a Baross téri szobortól indul,
na és ahova befut, a Népstadion fele — igen sok sporttelep volt, 16 teniszpálya
is. Oszt az okosok ugye, huncut az ember, kibérelték, megcsinálták teniszpá-
lyának, oszt úgy adták tovább megint bérbe.

Mi nem piros salakot tettünk a pályára mint most, hanem úti sarat. Amit
a köves útról letakarítottak, az útkaparó összerakta, mint ma a zúzott követ, oszt
eladta. Mi összetörtük, finomul átrostáltuk, ezt terítettük le, oszt locsoltuk, de
nagyon. Ha megszikkadt a teteje úgy, hogy nem ragadt a hengerre, hengerez-
tük, egy ment utána zsákkal bekötött bakanccsal, hogy nyomot ne hagyjon, és
söprötte azt a kis port, mert ha nem, beragadt a henger.

Mivel fiatal voltam, birtam a hajolgatást, türelmem is volt, rámbízták
a pálya csíkozását, a vonalazást. Egy pálya 36 méter hosszú, tizenhat méter
széles, hát a játszótest nem annyi, mert hátsó kifutónak is kell lenni. Először
kizsinóroztuk a vonalakat, szigorúan öt centi szélesre, szegeket szúrkáltunk
a madzag mellé, hogy el ne csússzon. Aztán volt két négyméteres léc, a végükön
összeszegelve, középütt egy fogóval. Egy konzervdobozféléből, aminek az alja
szitára volt kilyuggatva, szórtuk a gipszet és mésszel festett útisarat. Letettük
a lécet a vonal helyére, oszt a két léc közibe szórtunk a dobozból. A szerva-
vonalat például vastag ecsettel kentük, mészből. De nagyon haladatlan munka
volt ez, csak órabérbe vállaltunk pályát, ha mégis akkordba ment, a festést nem
csináltuk. Nemhogy hencegjek vagy valami, de az idősebb emberek ezt nem
szerették és nem is tudták.

Sokat dolgoztam ennek az Ormosnak. Az első pályát ő zsinórozta ám ki,
mert ehhez nekünk dunsztunk se volt. Másnap jött.

— Ejnye gyerek, de jól lefestetted! Holnap majd átmégy amabba a bandá-
ba, oszt ott is fested lefele. Ma még kitűzünk két pályát, mert holnap nem
érek rá.

Többet nem kellett nekem mutatni, 30-ba már éntőlem elmehetett a fenébe.
De borzasztóan untam ezt a festegetést, a térgyem is fájt, ülni se tudtam, meg
a lábam közé fogtam az edényt, oszt úgy festettem. A fene egye meg, gondol-
tam, oszt odamentem Sanyi bácsiékhó', rágyújtottam. Utóbb oszt mondta:

— Idefigyelj, vannak itt ezek a zsákok, tegyél kettő közé füvet, azt kösd
a térgyedre.

Egész nyáron csak csúsztam, másztam, de otthagyni szégyelltem volna,
aztán más munka se volt. Az eső meg esett, minden héten újrafestettem. Az
öltözőkbe laktunk, még zuhanyozhattunk is, nem akárkik teniszeztek akkor.
Mi esténként játszottunk unalomból, ócska ütőt találhattunk. Később a bará-
tom, aki velünk kínlódott, a Feneketlen tónál lett pályagondnok, ö sokszor
hozta magával a fiát, labdaszedőnek, az aztán versenyzett, teniszbajnok lett.

Amikor innen szabadultunk, mi is bementünk a Teleki térre. A csarnokoknál,
az ócskások mellett üldögéltünk a tajicskán Sándor bácsival, oszt figyeltük a
jobb öltözetű embereket, még a nőket is, akik úgy nagyon nézegettek. Ha szeren-
csénk volt, akadt egy kis ásás Budán, akkordba elvégeztük. Egyszer látjuk, hogy
jön egy kis sánta ember, majdnem úgy nézett ki, mint a Kabos. Sándor bácsi
küldött, menjek oda, hátha köll neki valami. Szóba is álltunk.

— Planérozni kellene, mert telket parcellázok, de egyenetlen, és így nem
megy.

— Meg lehetne nézni? — kérdeztem.
— Meg hát — mondta, oszt leírta, hogy hova menjünk. Pestújhelyen volt

a körvasútnál, ahol most a Ferroglobus meg az Agroker van, az a rész a Cser-
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venka Miklós útra nézett. Na, mondtuk a mi emberünknek, kis kopott ügyvéd
volt, hogy egy óra hossza alatt kiérünk, persze gyalog. Hát 24 fillérbe került
egy villamosátszálló, meg lehetett érte ebédelni. Tizenkét fillérér adtak tíz deka
töpörtyűt meg hat fillérér kenyeret?

Megleltük a területet, egészen a Cservenka Miklós útig ment, girbegurbán,
azóta egyenesítették. A kopár földön rengeteg lyuk meg domb volt, sárga homo-
kot hordtak innen malternak. 150—200 kvadrátos telkekre ki is volt parcellázva,
ügyelni kellett, hogy el ne verjük a karókat. Később vasutasok vagy inkább
beszkártemberek és tisztviselőfélék építettek ide. De a fene egye meg, ott annyi
föld volt, hogy alig tudtuk hova tenni, több, mint a lyuk. Megindultunk azért,
hogy szemre legalább mutasson. Tetszett is a komának.

— Ej, de szépen csinálják.
Mi tudtuk, hogy túl magos az úthoz, mert az a szabály, hogy a telek egy

szintbe legyen az utcájával. így is négy hónapig tartott, de nem volt rossz hely.
Az ügyvéd bérelt számunkra lakást egy utcaseprőnél, egy elég megjárós hátsó
épületbe.

Az Erzsébet királyné úton jöttünk befele a városligetbe, az egyik helyen
lepakoltunk, hogy rágyújtunk. Előbb nem gyújtottunk rá, időnk volt, minek
igyekezzünk a Teleki térre? Ahogy ott ülünk, egy koma áll meg biciklivel,
uniformisba, sapkába. Odajön, oszt megszólít.

— Jó napot. Maguk hova mennek?
— A Teleki térre — mondjuk. Magas, fiatalember volt, olyan 22 éves.
— Oszt dolgoznak ott?
— Nem dolgozunk mink.
— Idefigyeljenek, én az állatkertbe vagyok, oszt két napja mondták, hogy

szerezzek kubikost, de én azt se tudom, honnan.
Hm. Kiegyenesedtünk. Kubikos kell neki!
— Oszt mit kellene csinálni?
— Jöjjenek velem.
Indultunk befele Sándor bácsival az igazgatóhoz.
— Jó napot kívánok.
— Jó napot.
— Kérem szépen, mi beszéltünk ezzel a fiatalemberrel, és azért jöttünk,

mert mi kubikosok vagyunk. Mi lenne a munka?
— Hűű — aszongya —, gyüjjenek csak, megmutatom — a tóhoz vezetett,

amibe nyáron fürdik a krokodilus.
— Ezt kellene kipucolni, kiszedni egy méter iszapot. A fuvarost már meg-

fogadtam, az majd hordja elfelé a földet.
Elég megjáró pénzbe egyeztünk meg, naponta 5,20—5,60-at adtak. Ez az

igazgató gyakorlatlan volt, de biztosan kért tájékoztatást valami mérnökösmerő-
sitől. Az meg úgy informálhatta, hogyha olyan a kubikos, hogy mer kérni, hát
ne járjon rosszul. A hegy alatt, a barlangmoziba kvártélyoztunk.

De befagytunk. 28-ba, 29-re kelve erős, nagy tél volt. Az iszap vagy 60
centire megfagyott, nem birtuk csákányozni.

— Idefigyeljen, — mondom Sándor bácsinak, úgy január eleje lehetett —
kár is volt ünnep után visszajönni, hát agyonverjük magunkat. Szóljunk az
igazgatónak, csináljuk, ha enged az idő.

— Igazgató úr, nagy baj van. Kifagytunk, nem bírjuk folytatni. Egy óra
hossza kell, míg egy tajicska földet kiverünk. — Hát nem annyi kellett, de egy
kicsit hazudik az ember.
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— Hazamegyünk.
— Nem mennek. Hogy szedem én magukat össze?
Mi csak néztünk egymásra. Hisz annyi az ember, hogy ötszáz kubikost is

hozhat ide, ha kell.
— Hogy szed össze? — mondom. — A Sándor bácsival leadjuk a címünket,

és ha délelőtt jön a levél, estére itt vagyunk.
Nem nyugodott bele a koma, este hívatott.
— Tudják, hogy dolgozhatnak holnap reggel? Az állatkert kapujába kapják

a szerszámot, ami tizenkét embernek kell.
Szerszám? Hát mi az isten munka ez?
— Hómunkások lesznek. Ahogy a Dózsa György úton van a Kéményseprő,

mellette az utcába találják meg az utcaseprő hivatalt. Oda fognak tartozni, a
pénzt is onnan kapják.

Akkor fölvettek egy ilyen helyen 80 embert hóhányni. nem kellett híresz-
telni, mint most, hogy még Túron is olvassuk az újságból, hogy hómunkások
jelentkezzenek. Akkor ötszáz állt ott, asszonyok, gyerekek, férfiak, oszt a fele
se kellett.

— Hattól tízig 16 pengő, hattól kettőig meg 8 pengő. Vállalják?
Nem akartam hinni a fülemnek, az rengeteg pénz volt. Egy napszámos egy

héten nem keresett meg ennyit.
Másnap reggel ki is álltunk mink a kapuba, oszt jött egy bácsi, sánta volt,

sebesült-e vagy úgy született, nem tudom, és utána tolta egy másik a kiskocsit.
Letették.

— Jó reggelt. Itt van ez a tizenkét darab szerszám, megyünk az Erzsébet
királyné útra. Én leszek magokkal.

Nem azt mondta, hogy főnök. Na jól van. Hozzáfogtunk az utat letakarítani.
Másnap láttuk, hogy leszáll a villamosról, oszt mifelénk tart egy egyenruhás
bácsi. Nagyon jó, finom ember volt ez a sánta, ment végig a soron, oszt mondta,
jön a főnök.

— A fene ette. De lassan érek oda, ahol maguk dolgoznak! Olyan hosszat
elhaladtak tizenketten, hogy odabe azok rohadt pestiek kétszázan nem csinál-
nak ennyit. Nem szeretek menni a pestiekhö, mert legtöbbje csak támaszkodik
a lapáton, oszt majd megfagy. A cipőjét, a nadrágját zsákdarabokkal meg pok-
róccal takargatja, oszt mégis fázik. Maguk meg itt kiskabátba vannak.

A tarisznyánkat a nagykabáttal kapukra aggattuk, nem kellett az a pesti
járókelőknek. Kiskabátba, sapka nélkül dolgoztunk. Én téli sapkát 963-ig nem
raktam a fejemre, akkor vett a feleségem egyet, én addig micisapkában teleltem.
Nem is való kubikosnak a kucsma, megizzad a feje, oszt lefolyik a víz a nyaká-
ba. Nem fáztam én meg. beteg se igen voltam, 65-be láttam először belülről
kórházat, gyomorfekéllyel műtötték. Rendbe jöttem azóta, csak rágyújtani kéne
kevesebbet. De valami baj mindenkit elér.

Mi régiek tudunk egymásról, ha jobb idő van, a piacon elbeszélgetünk. Sok
van, akit sérelem ért, oszt nem szívesen emlékezik a régi időkre. Az egyik ko-
mám is igen nagy kubikos volt, vagy ötven esztendeig toszította a tajicskát, oszt
tizennégy évet ismertek el neki. 2000 forintos átlagkeresettel, most annak a
negyven százalékát kapja. Olyat is tudok, akinek pár esztendeje 100 forint
nyugdíjat állapítottak meg, mert például a kanászidő, ha papírja is van róla,
csak 39-től számít. Sok kubikost be se jelentettek annak előtte. Dolgozott az
ember amennyit birt, aztán öregségére kiderül, hogy az életiből húsz-harminc
esztendő érvénytelen.

(folytatjuk)
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