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Az érvénytelen évekről
-hetvenen túl

Amióta ketten maradtunk az urammal idehaza, sokszor eszembe jutnak
a régi dolgok, mert bejártam én mindent, ami létezik, egy történelem lenne,
ha el tudnám mondani. Már elképzeltem magamban, hogy veszek egy irkát,
oszt amióta tudok gondolkozni, leírom bele az életsorsomat. Mondja az uram is,
hogy kezdjek hozzá, de nem jegyezem én már le, úgylehet, egy másik élet
kellene arra, hogy mindent sorba szedjek.

Apámról csak hallás után tudok, mert az meg sem várta a születésemet,
öngyilkos lett huszonnyolc éves korában. Hogy miért, nekem sose mondták el,
én meg nem mertem kérdezni. Suszter volt, én lettem a negyedik gyereke,
anyám félidős volt velem, amikor ő fölakasztotta magát.

Pontosan nem emlékszem, mikor ment férjhez másodszor az anyám. Az
öregebbik öcsém a háború alatt született, de a mostohaapámmal csak akkor
esküdtek össze, mikor az végleg hazajött. Kubikos volt az is, itt lakott nem
messze, a szomszéd utcába. Még egy öcsém lett, így aztán hatan voltunk test-
vérek, de én nem velük laktam, engem az öregebbik bátyámmal a nagyanyám
nevelt. Az engem minden szünidőbe libapásztornak adott. Akkor a piacon
szólongatták az ilyen kis gyerekeket:

— Nem álltok el libapásztornak, kisján? Nem jöttök ki?
Oszt én is tényleg olyan kis hülye voltam még, szerettem menni meg dol-

gozni, hát rálettem:
— Elállók én!
— Ki van veled a piacon? — kérdezték, mert igen fiatal voltam én, 13-ba

a tízet se töltöttem.
— A nagyanyám. Tessék odajönni.
Megegyeztek, oszt kivittek engem oda Szent András alá, de soha nem is

tudtam meg, hova. Kocsival mentünk, elszundikáltam, hát nem láttam én, merre
vittek.

Húsz-harminc libát bíztak rám, aratáskor meg az összes többi jószágot,
disznókat, malacokat.

Nem szerettem ott. Mindig mondta nekem az asszony:
— Én látom rajtad Róza, hogy te haza akarsz szökni.
Mentem volna bizony, de akkor még nem látszott a város tornya, úgyhogy

én egyáltalán nem tudtam, merre vagyok, pedig ha azt látom, csak nekiindulok,
még gyalog is. Pedig én soha nem hagytam úgy el a helyeket, hogy csak elsza-
ladtam vagy mittudom én. De ott nem töltöttem ki az időt, mer igen megvertek.
A kanász ellopta az asszony gyűrűjit, oszt beletette a kabátomba, oszt az én
zsebembe találták meg. Akkor görbe bottal annyira, de annyira elvertek, hogy
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minden részem csupa egy fájás volt. Oszt a végén csak kiderült, hogy nem én
loptam, de azután énnekem nem volt kedvem semmihez, csak ríttam, kénytele-
nek voltak hazavinni. Mondta is az én uram, mikor összekerültünk, hogyha
nekünk családunk lesz, olyan gazda nem akad, aki azt megverje.

Még itthon is mindenem sajogott azoktól a botütésektől. Mikor levetkeztet-
tek, hogy mosakodjak meg, hát látták, hogy bőr már nincs énrajtam, csak
kékség. Épp ott időzött a nagyanyám nászasszonya, az mondta:

— Na nászasszon, magába nincs lélek, ha ezt a kisjánt nem viszi el a dok-
tornő. Hát mit gondol, milyen betegséget kaphat ez ebből?

— Majd meggyógyul, nászasszon — mondta rá a nagyanyám, persze hogy
nem vitt engem sehova. Tizennégybe és azután is minden nyáron libapásztornak
adott, egészen tizennyolcig. Ez volt az én gyerekéletem.

Mikor megszűnt ez a kanászélet, tizenöt éves voltam, és azon az őszön
Budakalászon dolgoztam a káposztagyárban. Egy megbízott szedte össze a fia-
talokat, a nagyobb gyerekeket. Menni kellett, nagyanyámmal ketten marad-
tunk, és lettem a gondozója, keresője.

Már erős hidegek voltak, oszt kint pucoltuk az udvaron a káposztát, hide-
gen, nedvesen fogdostuk. a hó meg hullt a nyakunkba. A férfiak kukoricát tör-
tek valahol a határban, Budakalászon túl. Azt mondja egyszer a pallér:

— Hát jányok, én úgy sajnálom magukat, jöjjenek be inkább taposni a
káposztát.

Persze ott is hideg volt, és hát facipőbe tapostuk, de az annyira lucskos volt,
hogy fagyosra áztatta a lábunkot. A kovártélyunk meg a padláson volt, úgyhogy
szégyen, nem szégyen, oda kellett feküdni a legényekhez a bunda alá. El se
tudtuk képzelni, hogy minket padlásra visznek, oszt nekem is csak kis össze-
tákolt paplanom volt, a nagyanyám csinálgatta, hát az alól kifagytunk volna.
Én is, aki mellé búttam, nagyon rendes volt, nem próbálkozott. Ma is mindig
mondja, ha találkozunk; ne menjünk Budakalászra? De mind sajnált bennünket
a könnyű takaró alatt. Még szerencse, hogy az embereknek bundájok volt. Az
egész gyárba egy meleg helyiség nem akadt, a hosszú telet bizony ott húztam ki.

Aztán kikerültem uraságho, répát kapálni, egyelni, fejelni a mákot. Jött
az aratás, a cséplés, a répaszedés. Én mindig napszámba dolgoztam, summásnak
egyszer se mentem. Télen cselédnek kellett lennem, mert az én nagyanyám
nem birta, hogy azt a pár hónapot is otthon töltsem, mindig küldött hazulról
szegény, nyugodjon békében, hát ő nevelt pici koromtól. Muszáj volt mennem,
mert képes volt nem szólni hozzám egy hónapig se, ha nem dolgoztam.

Egy túri lánykával, aki már régebben cseléd volt, együttjártam iskolába,
ő az Eötvös utcába szolgált, egy harmadik emeleti lakásban, ö hívott:

— Gyere te Róza nyugodtan, tudok én neked egy jó helyet.
Űj cselédkönyvvel állítottam be, hát azok nem akartak, mivel nem tudnak

rólam semmit, nincs igazolásom a magaviseletemről, de aztán az ismerősöm, a
Zsuzsa mondta, hogy egészen nyugodtan fölvehetnek. így fogadtak meg. Olyan
szegényebb zsidó, de nagyon jó népek voltak. Aztán megszerettek, mert mikor
eljöttem, beleírták a könyvembe, hogy tiszta, rendes, megbízható lány. Ha ün-
nep volt, mindig kaptam valamit, egy kötőt vagy más ajándékot, de csak eljöt-
tem, mert nem birtam én a cselédéletet. Fölmondtam nekik tavasszal, azt na-
gyon sajnálták. Mindig kért az asszonyom:

— Ne menjen haza Róza, maradjon itt. Hát bántjuk mi magát?
Nem bántottak, de én annyira nem tudtam megszokni Pestet, olyan jöve-

vény voltam, meg húzott haza a vágy nagyon. Más évbe a Kiss János útra vitt
el egy túri lány, igen fényes helyre. Ott meg azt nem viseltem, hogy hajnalba
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kellett kelni, oszt este tizenegykor feküdtem. Meg attól a zárt ajtótól majd
megfúltam, mert mindig zárva tartották az ajtót. Kértem is a nagyanyámat,
hogy írja azt. hogy beteg, oszt engedjenek haza, mert ezt nem csinálom tovább.

Huszonegybe mentem fel utoljára az egyik barátnőmmel, keresztkomások
is vagyunk. Kiszálltunk a Keletinél a vonatból, oszt olyan ütődöttek voltunk,
hogy így fogtuk a cselédkönyvet a kezünkbe, hogy majd lesz velünk valami.
Egyszer csak két nagy fiatalember odalöttyent elébünk. Meglátták nálunk a
cselédkönyvet, mind a kettőnktől elvették. Borzasztón megijedtünk, mint aki
tudatlan, most már jobban tudnám ugye.

— Majd elviszünk benneteket jó helyre — mondták. Csak mentünk utánuk,
féltettük a könyvünket. Engem a Mosonyi-laktanyába szereztek be, a barátnő-
met meg egy privát helyre.

Nagyanyám halála után édesanyámékho kerültem. Ott is csak dolgoztam,
minden pénzt elvettek tőlem, amit aratásba kerestem, a bátyám után lettem
először arató. Annyira el voltam keseredve, hiába kértem én, hogy legalább
egy pár papucsot vegyenek a lábomra, hiszen nagyján vagyok, se ruhám, se
semmim, oszt így menjek végig az úton? Magas sarkú papucsot akartam, az volt
akkor a divat. Igen könnyen volt velem anyám, igaz, nem is érezhette rajtam
a szagot, mert ő nem nevelt semennyit se.

Szégyelltem a ruhámat, hisz a legények is kerülgettek akkor már. Mondták
is, hogy ezt a dolgos Kállai Rózát majd elkapja egy jó béreslegény. Mert hát
szerettem dolgozni, egészséges is voltam. Én meg mindig gondolkoztam, hogy
ugyan! Mert járt oda a bátyámhoz egy béreslegény, oszt annak szántak, én
látni se szerettem. Ej, nem leszek én a béreslegényé! Oszt nem is lettem. Az
annyiból számított jobbnak, mint egy kubikos, hogy biztos volt a keresete.
Megkapta azt a tíz mázsa búzát, a malacot, szalmát és valamennyi pénzt. De
a kubikosoknak vagy volt vagy nem volt munka. Már decemberben leálltak,
ha erősen fagyott, havazott, még hamarább is, oszt tavasszal akadt megint mun-
ka, március 15-re egy se volt közülük idehaza.

A férjem is kubikolt már tizenöt esztendős kora óta, birta, mert olyan nagy
derék ember volt, csak most nem híjják már senkinek se, odalett a nagy ereje
az öregségbe meg a munkába. Komája volt a három bátyámnak, barátkoztak
gyerekkoruktól. Akkor a nagy gyerekeknek is akadt dolog a mezőn, oszt így
a mezei munkán ismerkedtünk össze. Napszámoskodott ő is jó ideig, aztán
gondolta, hogy nem lesz ő cseléd, elmegy kubikra, oszt abból majd felöltözkö-
dik. De bizony úgy beütött a kubikélet, hogy a Teleki téren feküdtek, sokszor
öt-hat hétig. Hogy a sok testvérje létezzék valamiből, anyósom szegény elsze-
degette tőle a pénzit, oszt mondta apjok:

— Te is árva vagy, én is apa nélkül állok, csak csavargunk össze-vissza.
Esküdjünk meg, oszt lesz neked meg nekem is egy otthon.

Csöndes kis lagzit tartottunk, a legtöbb rokon meg barát kubikon volt.
Ügy kezdtük a közös életet, hogy anyósom ágyába feküdtünk, mert mi nem
tudtunk venni. Két párnát, dunyhát és egy derékaljat nagyanyámtól örököltem,
oszt kaptam még mellé két törülközőt meg egy abroszt, ez volt az összes stafí-
rungom. De ez nem tűnt fel anyósomnál, mert ott se volt semmi. Hogy őszinte
legyek, énhozzám jobb volt az anyósom, mint a saját anyám. Vele is laktam
majd húsz évig, egy szobába. Amúgy nagyon szeszélyes volt, nagyon sokat
kellett neki tűrnöm, hogy ne legyen baj. Soha nem nyelveltünk, én inkább
félrehúzódtam, oszt elríttam magam. A férjem szólt csak neki:

— Édesanyámnak mi a baja most? Hát miért haragszik?
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Nemigen mondott az rá semmit, apjok meg a világér se pörölt vele, de utána
csöndesség lett egy darabig.

Az én uram rögtön az esküvőnk után indult Nyíregyházára utat építeni.
Ott nem tajicskával hordták a földet, hanem csillékbe, ők lórénak hívták. Itt
az uraságnál is volt olyan, de azt ló húzta, Nyíregyházán meg ők tolták. Én is
vele mentem, oszt főztem az embereknek a jó levetleneket, topogókat, egyiket
fölkészítettem, már csináltam a másikat. A topogó lebbencsből és krumpliból
áll, a krumpli több benne. Ügy készítsük fel, mint a paprikáskrumplit, oszt
mikor egy kicsit megfő, beletesszük a tésztát, ezt híjjuk topogónak. A levetlenhö
először a lebbencset kell megpirítani, szoktuk szalonnazsírba, van, aki csak úgy
szereti, azt fölengedjük, és amikor elfő a leve, szép pirosra, ropogósra pirítjuk.

De tudtak az emberek is főzni maguknak, vitték a bográcsot és a kis tálat,
amibe a pucolt krumplit tették. Egy vászonzsákba ennivalót adtunk velük, ha
volt idehaza. Sütöttünk egy öt-hat kilós kenyeret, gyúrtunk lebbencset, olyan
öt-hat levéllel, — mikor mennyi telt.

Míg nem volt gyerek, könnyebben mozdultam, még Pestre, a Fehérvári
útra mentem el a férjem után, eleibe ott is csak ebédet készítettem. Gondoltam
magamba, jó lenne pénzt keresni, oszt szóltam a pallérnak, az malterhordónak
állított. A nagy építkezés egyik felén apjáék a fundamentumot ásták, a másik
részen meg már rakták a falakat. Emeletre vittük a maltert, nem volt az nehéz,
mert olyan jó kis takaros ládákat adtak. Egy-két hét múlva utaztam haza, mert
kezdődött az aratás, azt azért én jobban szerettem.

Nagy ijedelembe kerültünk, amikor az orosz határnál kubikoltak, egy kis
folyó mellett. Az egyik nap olvastuk, az újság hozta, hogy a kisorosz határon
annyira földuzzadt az a folyó, hogy kiöntött a víz, oszt elvitte a kubikosokat,
összecsatlakoztunk asszonyok, oszt mentünk a polgármesterhez, hogy tudakolja
meg, mi van az embereinkkel. Egész délután a városházán voltunk, a polgár-
mester estefele tudta meg telefonon, hogy a túri kubikosoknak semmi baja, de
bizony sokan meghaltak ott. Apja mesélte, hogy ők egynéhányan felkerültek
a hegyoldalba, de akik lenn aludtak a gulibákba, vagy londinának nevezték
azokat a kis kunyhókat, azokat mind elsodorta a víz. Orosz nők is dolgoztak ott,
mind elvitte őket a víz, vagy harmincan belefúltak, csak egy kislány mene-
kült meg, egy londina tetején üldögélt.

Víz partján sokat tajicskázott az én uram, azok igen nehéz kubikhelyek
voltak, szinte nem is embernek való. 24-be, amikor leengedték a Berettyóból
a vizet, azt a rengeteg iszapot tajicskával tolták fel a gátra. Sok nem is birta,
csak ha csikó húzta neki, egy gyerek vagy asszony. Van egy karika elől a tajics-
ka kereke fölött, abba fűzték a kötelet, oszt úgy vette vállára a csikó, de az én
uramnak sose kellett, nagyon nagy erővel birt.

De hiába volt az ereje, kicsi árat fizettek érte, munka se került állandóra,
hát igen nehezen léteztünk. Mikor az orosz határ mellől is hazajöttek, nem
kerestek semmit, szétverte a kubikosságot az ár. Oszt volt nekem öt vagy hat
tyúkom, igen szép tojók, és azokat egy éjszaka olyan gyönyörűen elvitték, hogy
én majd megzavarodtam. Rettenetesen ríttam, hát mi nem sújt még minket,
az uram is odavan az árba. Abból a pár darab jószágból éltem a gyerekekkel.
A Berettyó-gát tövibe laktunk akkor, az ól szélen volt, könnyen hozzájutott, aki
akart. Még feltűnt nekem reggel, amikor felkeltem, hogy ugyan mi lehet, vala-
mi másként van, olyan nagy a csönd. Nézzük a tyúkólot, hát teljesen üres, csak
körüle a nagy nyomok. Jelentettem a rendőrségen.

— Ki vitte el? — kérdezték elsőnek.
— Kicsoda? Hát ha tudom hogy ki, akkor nem jövök én ide.
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Így aztán nagyon nehéz sorba jutottunk, mert az emberek se nagyon keres-
tek abba az időbe. Azután eljártam tépni, az segített ki. Egy Stuhlmüller nevű
nagyon finom, jó embernek volt itt Túron tollasvállalata, jobban külföldre szál-
lított. Liba, tyúk, pulyka is volt, egy ember vágta el a nyakukat, mi asszonyok
sorba ültünk, oszt téptük a tollat, még külföldiek, angolok is jöttek nézni, hogy
csináljuk. Annyi haszon még volt belőle, hogy hazahoztam onnan a vért, oszt
megcsináltam ebédre paprikásán vagy mikor hogy, amennyi zsírt tudtam hozzá
összekapargászni. A szállítástól függött, mikor dolgoztunk, hajnalba, éccaka vagy
nappal. Az éccaka volt a legrosszabb, mert a gyerekek egyedül maradtak itthon,
az apjuk csak véletlenül tudott idehaza elhelyezkedni. Egyik éccaka nagy nyug-
talanság fogott el, és mondom a felvigyázónak:

— Idehallgasson! A két gyerekem egyedül hagytam, már két óra van, any-
nyira bánt, hogy mi lehet vélek. Hamar visszatérnék.

— Innen ugyan senki el nem megy! Igen sürgős a szállítás.
— Ha nem enged, én kimászok a kapun, de hazamegyek.
— Ugyan, engedje már ki ezt a jóasszont — szólt oda ennek az igazgatónak

az anyja, olyan érdekesen, erdélyiesen beszélt. Oszt így kiengedett a kapus, hogy
kérte az öreg nagyságosasszon.

Nyáron is volt munkám, én tíz éven keresztül mindég meszeltem. A tanyasi
iskolákkal kezdtük, azután vettük sorra a városi iskolákat, aztán a szociális
otthon következett, régen szegényháznak hívták. De fölmentünk mi még a
templomtoronyba is, hogy lemeszeljük, a háború előtt tűzoltók járták körül.
Akkor is mit rimánkodtunk a munkavezetőnek, hogy engedjen haza bennünket
egy pár napra, hogy főzzünk egy kis paradicsomot. Hát mit tudunk majd télen
adni a gyerekeknek? Nagy kegyesen ha esetleg egy napra elengedett. Keveset
lehettem a gyerekekkel odahaza, annak is lett az áldozata a kisebbik. A me-
nyecskelányommal, aki szintén kicsiny volt. magukra maradtak, hát milyen
a gyerek, hiába tiltottam, csak elmentek, oszt a kisebbik megfázott, agyhártya-
gyulladásba halt meg.

öt gyerekem lett volna, de csak kettő érte meg a felnőttkort. Igen nagy
terhem volt mindig, én elég kicsi asszon vagyok, az uram meg j ódarab ember.
Az első olyan nagy volt, hogy nem birtam élve elszülni, kórházba persze nem
vittek, a másikba meg belepusztulok, ha nem operálnak. így aztán most kettő
van, a menyecskelányom 32-es, a kisebb 43-as. Eddig három unokám és két
dédunokám lett.

Hogy ebbe a rendszerbe is belekapcsolódjak, az én uram negyvenöt után már
nem ment kubikolni. Negyvenhatba operálták Pesten gyomorfekéllyel meg bél-
összenövéssel, és utána volt, hogy lehetett földet fogni. Akár 100 holdat is, de
a mostohaapám csak tizenötöt fogott, oszt hívott volna bennünket, de lemondtunk
mi arról, gondoltam, hathetes operáitan úgyse birja. De addig-addig beszélt
az uram, hogy próbáljuk meg, míg aztán csak kimentünk. Az uraság jószágját,
akié a föld volt, megkaptuk, apjok két bivalyt, a komja két ökröt, oszt azzal
szántogattunk. De az én férjem a sok emelgetéstől persze hogy kapott egy nagy
sérvet. Csak kínoztuk tovább, a lányom amennyit tudott tizennégy évesen, segí-
tett. Aztán ezt a földet 50-be tagosították, nagyüzem lett, akkor hazaköltöztünk.
Az uram a nagy felfejlesztéskor, 51-be lett téesztag, de nem várta meg ott a
nyugdíj kort, még ideje előtt leszázalékolták.

Negyvenkilencben már tudnivaló volt, hogy elveszik a földet, úgyhogy én
beléptem a földművesszövetkezetbe, a baromfi-felvásárlókhoz, 1962-ben aztán
onnan is mentem nyugdíjba.

Vége
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