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Munkásgazdaságok
Jászberény, Lehel vezér tér 1. Lakótelep. Emeletén két szoba összkomfortos

lakás. Az egyik szobában az apa, anya él kislányával, a másikban a huszonéves
szakmunkás nagyfiú. A berendezés a hatvanas évek divatja szerinti: csővázas
fotelek, kihúzható, kétszemélyes dívány, nippek, csipkék. A családfő nyilatkozik:

— Szelevényben születtem, apám nincstelen cseléd volt. Mihelyt felnőttem,
elvándoroltam otthonról. Mindenféle alkalmi munkát vállaltam, aztán hosz-
szabb ideig tartót is találtam, az útépítőknél. Én betonoztam a Ferihegyi
repteret. Egy rokon hívott Berénybe, a Dohánybeváltóba fűtőnek. Később a
Hűtőgépgyárhoz toboroztak fiatalokat, ötvenben, húsz évesen azt gondoltam,
hogy megpróbálom a forgácsoló szakmát. Vagy negyvenen mentünk Pestre,
falusiak esztergályosnak. Azt vettem észre, hogy akkor mindenki úgy volt, ha
tanulni kell, tanulunk. Aki gyengébb volt, éjfélig is. Nagy akarásra emlékszem,
márcsak azért, mert elmentünk oda egyszer, mód és lehetőség nyílt, hogy tanul-
junk, megláttuk ezt a munkát, tetszett is. Valahogy a nép annyira összefogott,
ha valamelyik nem akarta, rászóltunk. És, aki nem tanult volna, kizártuk volna
magunk közül...

Itt Berényben mellénk földműveseket állítottak, ök is először láttak gépet.
Beállítottuk nekik, elmagyaráztuk mit, hogyan csináljanak, de nagyon kellett
figyelni őket. Ugye normában dolgoztak, igyekeztek, gyufaszállal kikapcsolták
a biztosítékot, aztán kapkodhattak a vészkapcsolóhoz. Mert a vállalatnak se volt
mindegy, ha a dolgozónak a gép levitte az egyik kézit. Magyaráztam is. Sokat
megtanítottam esztergálni, de milyen sokat. Tudtam lelkesedni a munkáért.

ötvenötben házasodtam. Egy évig anyáméknál laktunk, aztán kicsi lett az
az egy szoba, egy szoba-konyhás albérletbe költöztünk, öt év után beadtam
a kérvényt. Majd jött az értesítés, hogy kiutalták a lakást.

— Lakótelepen él. Teljesen elszakadt a mezőgazdaságtól?
— Részben igen . .. Hát van egy kis veteményes föld, ott nyáron elbogará-

szok. Nem messze van, kinn a város szélén, haszonbérelt kétszáz kadrát. Meg-
terem rajta zöldség, sárgarépa, zöldborsó, meg ilyenfélék ugye, ami mondjuk rá,
nekünk elég is. Szeretek vele foglalkozni... Az apósom fölajánlott tizenkét sor
szőlőt, mondom: nagyon szépen köszönöm, de azt már nem, túlságosan leköti
az embert. Amennyi bort én megiszok, annyit meg tudok venni a boltban...

— Piacolni szokott-e a terméssel?
— Ez a kétszáz kadrát részben ellássa a családot. Ajaj, piacra nem szoktam

vinni. De jó ösmerősöknek adunk... Mennyit hoz a föld? Hát ezer forintot
biztos. (Közbeszól a felesége: „A zöldbab a borsó, a paradicsom egísz nyáron
megvan, egísz ívben nem kötünk krumplira, ződségre. Van is vele munka, a

19



fírjem egísz nyáron kijár. Ér az nígyezer forintot is.") Űgy bizony, én megdol-
gozok érte, nem úgy, mint a fiatalok. Náluk az a difi, hogy nekik már jóformán
megvan minden, őket már nem izéli, hogy mennyi pénzt visznek haza, ugye
eltarcsák őket...

— Hogyan vélekedik a parasztokról?
Hát erre nagyon nehéz lenne választ adni. A gyárban sokkal szervezet-

tebben dolgoznak, mint egy téeszben, de ott is akkora a fejlődés, nehéz fölfogni.
Mégis ők másképp gondolkoznak, az biztos, ragaszkodnak a földhöz, egy kis
háztájihoz. A gyári munkás úgy áltáljában már a gyárból él, leköti a gyár, egy
kis túlórázás, ez is, az is. ök viszont a földből, a jószágból élnek jelen pillanat-
ban, mint a munkások.

— Maga mégse menne el egy téeszbe dolgozni?
— Nem nagyon riadnék vissza tőle. Mert most már a téesznek, például itt

a Kossuthnak szép gépműhelye van, forgácsoló üzeme, oda is inkább szakembe-
reket keresnek . . . Egy jószággondozó ötezret is keres . . .

— Elmenne jószággondozónak?
— Hát, őszintén megmondva, ha más választásom nem volna, elmennék . . .
A fiát pályaválasztásáról kérdezem.
Fiú: Nem, szóval én nem akartam az apám példáját követni, más ízlésem

volt, mint őneki, szóval én jobban szeretem ezt a szakmát, amit tanultam, mint
már az övét. Ezért lettem szerszámkészítő. Egy éve szabadultam, nekem most
kilenc forintos az órabérem, az apámé tizenhat, helyesbítek tizenötötven. Ki-
mondottan nem vagyok elégedetlen a fizetésemmel, amit én nyújtok, azért rész-
ben megfelel... A pénzt teljes egészében hazaadom, abból kapok zsebpénzt.
Nekem két hobbim van, horgászok, vadászok. Az én igényeim, pénz terén, erre
mennek el.

Apa: Van neki ifjúsági takarékkönyve, meghat van egy kis pénz, mert sze-
rintem nem jó az, ha az ember egyik napról a másikra él. Megvan neki mindene,
tőlünk még soha nem hallotta: nincs.

— Segít a gazdálkodásban?
Fiú: Igen, szoktam segíteni, habár, szóval az az igazság, hogy én már nem

szeretek annyira foglalkozni vele. Hogy is mondjam, kezd kihalni belőlünk ez
a földért való rajongás. Az én nagyapám főleg abból élt, apám viszont már csak,
hogy úgy mondjam, hobbiból csinálja, én viszont már hobbiból sem szeret-
ném .. . Nem az, hogy nehéz, de az időt elveszi. Szóval én nem ezt a munka-
fajtát szeretem. Jobban érzem magam a gyárban, mint a földművelésben.

Apa: Meg a lustaság, az is benne van. Mert ugye van, akkor meg minek?
— Miben különbözik a maga gondolkodása az édesapjáétól?
Fiú: Én találok benne különbséget, például ők természetileg is mások. Mi

nem tudjuk annyira beleélni magunkat bizonyos munkába, nem találunk benne
annyi fantáziát. Nem tudunk úgy lelkesedni... Mert megvan mindenünk, szó-
val megkaptunk mindent, kényszer nem visz rá annyira, hogy jaj most csinál-
jam, mert ebből kell megélni. Erre talán csak utána jön rá az ember, ha meg-
nősül, álljak a saját lábamra, a szükség rávisz, hogy én is mindent másképp
csináljak...

— Ha megnősül, lakáshoz hogyan jut?
Fiú: Majd beadom az igénylést lakásra, vagy szövetkezetire. S hogy a pénj

meglegyen, akkor sokkal többet kell túlóráznom . . .
Apa: Meg számítanak arra, hogy őket már a szüleik is segítik. Mi nyolcan

voltunk testvérek, nekünk nem segített senki, s volt a háború . . .
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Fiú: Á, a lakáshoz a túlóra nem elég, mert úgy nem lehet rá számítani.
Vagy van, vagy nincs. Nálunk nagyon kevés van. Más munka után is nézni
kell...

Apa: Miért kevés? Hát mennyit akarsz túlórázni? Van hét, hogy hármat-
négyet csinálsz. Mit adhatna még a vállalat?!

Fiú: Szóval, lehetséges, ha megnősülök és adottságom lesz rá, hogy művel-
jek, meg fogom csinálni. Nem riadok vissza a mezőgazdasági munkától sem.
Csak a gyári munkát szívesebben elvégezném.

A ház Jászberény peremkerületében áll, két szolgálati lakást alakítottak ki
benne. Az egyik egy szobás, a konyha közös, az egyetlen szoba fejmagasságig
sötétbarnára mázolva, fölötte mogyorószín a fal. A berendezés szedett-vedett:
sötétbarna szekrénysor, sárga dohányzóasztal, két lila, öreg fotel. A férj 26 éves
felesége 25. Ha vendég érkezik, egyikőjüknek hokedlira kell ülnie. Mindkettő-
jük beszéde lassú, csendes, egyhangú, monoton.

Férj: Kunmadarason születtem, ott végeztem az első-második osztályt,
aztán elköltöztünk Hevesvezekénybe, ott a többi osztályaimat, aztán mezőgaz-
dasági szakiskolára jelentkeztem, ott három évet végeztem, ottan Vezekényben
a termelőszövetkezetben dolgoztam, mint növénytermesztő gépész, ott egy kis
téesz volt, más munkalehetőség nem, nővérem Berénybe jött férjhez, úgy jobb-
nak látták, ha mindnyájan Berénybe költözünk, itten minden család talál magá-
nak megfelelő munkahelyet, én még Vezekényből vonultam be katonának, mi-
után leszereltem, akkorra szüleim ideköltöztek, én Berénybe a Hűtőgépgyárba
helyezkedtem el, mint segédmunkás, miután ott dolgoztam, egy félévre rá indult
targoncástanfolyam, jelentkeztem, sikeres vizsgát tettem, azóta targoncavezető
vagyok, először nehezebb munkán, szekrényszállításon voltam, később villás-
targoncára tettek, ez már könnyebb, nincs annyi fizikai munka, aránylag jó
hely, csoportvezetőmmel, munkatársaimmal megérccsük egymást, el is ismerik
a munkámat, erre más bizonyítékot ne is mondjak, minthogy a múlt évre kiváló
dolgozó lettem a gyárban, nem úgy, mint az előző munkahelyemen, ahol nem
ismerték volna el a munkámat, a többiekét se, aránylag jól kijövök a keresettel,
először kilencötvennel vettek fel, azóta tizenkettő ötvenre emelkedett az
órabérem, ezt még túlórával toldom itt meg, ami ezer forinttal több plusz pénz.
Négyen voltunk testvérek, elég szűkösen még abban az időben, hatan volt a csa-
lád, plusz még a nagyapám is velünk volt, egy szobás lakásban éltünk és egy
keresetből, édesanyám csak a háztartást vezette, szüleim mezőgazdasági mun-
kával foglalkoztak, attól függetlenül, hogy édesapám vasutas volt, bérbe egy
hold szőlőt vettek, benne vetemény volt, ottan segítettünk be, ezzel könnyítet-
tünk az ő munkájukon, amikor édesapám kaszált, mi már tudtunk gyűjteni, öt-
hatéves kortól, a gyerekkoromból arra emlékszem, mivel többen voltunk testvé-
rek megértettük egymást, de előfordult, hogy voltak köztünk problémák, azért
visszagondolva, sok minden történt, sok jó, sok rossz... távol laktunk a falutól
egy kilométerre, iskolába odajártunk, télen elég kellemetlen volt nagy hóba,
sárba és főleg, hogyha délutánosok voltunk, késő este sötét volt, amikor hazafelé
kellett menni és főleg húgom, nővérem, ők féltek, világítás se volt, úgy hogyha
mi voltunk délelőttösök, elmentünk elébük, vagy ha mi is délutánosok voltunk,
megvártuk őket, együtt mentünk hazafelé,
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amikor Hevesvezekénybe költöztünk, akkor is kis megállóhelyen laktunk,
ottan sem volt sokkal jobb a körülmény, igaz, akkor márcsak hatan voltunk,
mert nagyapám közben meghalt és hatunknak volt egy szoba ott is, talán akkor
változott meg, amikor már a nővérem férjhez ment, jobban akkor változott,
amikor megnősültem,

amikor megnősültem, nem volt megtakarított pénzem, mikor Vezekénybe
dolgoztam, tettem félre, de amikor szüleim elköltöztek, nekik sem volt úgy
pénzük, hogy meg tudták volna venni a házat, ami pénzem volt, áztat odaadtam,
később,' mert részletre fizették ki a százalékot a lakás után, még vettem fel sze-
mélyi kölcsönt, s áztat törlesztettem, úgyhogy, amikor megnősültem, nagyon
kevés pénzem volt, az asszony sem volt sokkal jobb helyzetben, ő a bútort hozta,
áztat nem kellett venni.

A mikrofonnal szemközti hokedlire a feleség ül.
Feleség: Kiskunhalason születtem, hathetes koromban édesanyámét elköl-

töztek Pestre, két-három hónapig éltek ott, aztán mivel anyám berényi, ideköl-
töztünk, édesanyám nem dolgozott ötvenkilencig, ekkor még nagyanyám is itt
élt velünk, ekkor édesapám elköltözött Pestre, a Hűtőgépgyár pesti kirendelt-
ségére helyezték, mi itt maradtunk édesanyámmal, apám nem is jött vissza, el-
váltak, csak három hónapig küldött háromszáz forint gyerektartást, anyukám
is összekerült a mostohaapámmal, ami csak rossz lehet, velem minden megtör-
tént, hatvanegyben édesanyám szívbeteg lett, a kórházba olyan vénás injekciót
kapott a karjába, hogy a jobb karját egyáltalán nem tudja mozdítani, fogni se
tud vele, nagyon sokat volt betegállományban, hat hónapokat is, ezért engem
tizenhatéves korom előtt megnagykorúsítottak, hogy a Hűtőgépgyárban, a sze-
reidében felnőtt bért kapjak, volt év, hogy mindig északai műszakban dolgoztam,
öthetvenes személyi órabérrel kezdtem, sokáig azzal is fizettek, ami hetven-
négyig csak kilenc-ötvenre ment föl,

mielőtt a férjemmel esküdtünk, előtte én tizenegy hónapos betegállomány-
ban voltam, csúnya viszérrel kellett operálni, amikor a férjemmel egymásra
találtunk, egyszerre vettük meg ezt a bútort, részletre törlesztettük, először úgy
volt, hogy albérletbe költözünk, de édesanyám befogadott bennünket az egyik
szobába,

Férj: esküvőkor háromezer forintot kaptam a szüleimtől, ennyi volt nekik,
Feleség: én meg kétezer forintot megtakarítottam,
két és fél évig laktunk a mamánál, ugye ő is szeretett volna egyedül élni,

voltak nézeteltérések, édesanyám azóta is beteges, többet volt kórházban, mint
otthon, szíves, sárgaságba is esett,

Férj: próbáltam alkalmazkodni, annyiban talán jó volt, hogy inkább tud-
tunk spórolni, mivel a lakbért közösen fizettük, különösebb kiadásunk nem volt,
amennyit tudtunk, betettük a takarékba, s vártuk, hogy lakáshoz jussunk, a két
és fél év alatt megtakarítottunk negyvenezer forintot, ebből vettünk televíziót,
s több apróságot,

Feleség: ideges volt a mostohaapa, ő is beteges ember, olyasmin összekap-
tunk, amin egyébként nem szabadna, elment ő a boltba, s ami eszébe jutott azt
megvette, s ha mondtuk, hogy nekünk az nem kell, akkor is követelte, hogy fi-
zessük ki, ilyen apróságokon ment a vita, komoly dolgokra nem emlékszem,

Férj: én akkor is engedtem, ha nem volt teljes mértékben igazuk, ne legyen
több probléma . . . , hazamentem a műszakból fáradtan, szerettem volna lepihen-
ni, ő meg tévét akart nézni, inkább nem pihentem,

Feleség: bent volt a lakásigényünk, először azt sürgettük, hogy mihamarabb
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legyen lakásunk, ha nem is egy öröíc, csak egy ideiglenes, pedig volt pár lakás
átadása azidőben, kaptak olyanok is, akik jobb körülmények között éltek, mint
m i . . . , az idén szólnak, hogy ezt a szolgálati lakást ideadnák, megnéztük, anya-
gilag nem rossz, mert nem kell sok lakbért fizetni,

Férj: mert jelenleg nincs kertünk, mivel saját lakásunk sincsen, béreltünk
háromszáz kadrát földet és ottan kertészkedünk, gondoltuk a családot el tudja
látni, nem kell piacra menni, előtte is ki volt adva ez a föld, de eléggé elhanya-
golták, ez mostan, ebben az évben terem először, azóta mióta terem, nem kell
piacra menni,

Feleség: még nyolcezer forintot is megkeresünk rajta,
Férj: úgy tízezer forintot ér,
délelőttös műszakba járunk mind a ketten, állandóan, a szántás kétszáz fo-

rintba került, utána délután mindig mentünk, ahogy végeztünk a gyárba, először
takarítottuk a tarackot belőle, utána aminek a vetési ideje jött, azt vetettük,
utána kapáltunk, volt, hogy késő estig,

Feleség: megtakarítás ez, ha nézzük a piaci árakat, most nagyon nagy a drá-
gaság, s nekünk egész évre megvan minden,

Férj: jövőre úgy gondolom tíz-tizenkétezer forintot tudunk megtakarítani
belőle..., lakást szeretnénk, még mindig bent van az igénylésünk, s ha meg-
kapnánk mindjárt harmincötezer forintot kéne kifizetni, ezt kell megtakarítani,
meg annyit, amiből a legfontosabbakat megtudjuk venni,

ezt a földet nem is csak addig szeretnénk művelni, míg megkapjuk az öröíc
lakást, hanem később is. Hobbiból.

A kockaalakú, kétablakos, sátortetős, módos egyenház a várostól 13 kilomé-
terre lévő kisfaluban áll. Három szoba-összkomfortos. A nagy szobát világos
típusbútorral rendezték be, a fotelek modernek, színes-csíkosak. A falakon rep-
rodukciók. A feleség 26 éves. A férj 30:

— A papám négygyermekes szegénycsaládból származik. Édesanyám szü-
leit nem ismertük, talán egyszer jött el az édesanyja hozzá, látogatóba. A mama
emlékszik rá, mert nagyobb lány volt, s ő két éves korában került a faluba,
nevelőszülőkhöz. Akkor találkoztak, azóta se látta. . . Hogy az édes szülei mivel
foglalkoztak, azt nem tudom, nem mondták, talán eltitkolták, de nem hiszem.
Azt tudom, hogy Pesten született a mama, mutogatta is egyszer nekem. Me-
gyünk a Mester utcán, a Nagyvárad tértől, ott voltak olyan öreg házak, s rossz
létrák vittek fel a padlásra. A Nagyvárad tér után voltak ezek a kis házak, meg-
van, a Mária Valéria telepen, ott született ő . . .

— Mire vágyott, mi legyen, a fiából?
— Visszagondolva az általános iskoláig, őneki kikötései voltak. Parasztasz-

szony létére, mert az lett belőle a faluban, kikérdezte a leckéket. Ez olyan ki-
kérdezés volt, hogy matekból nem, de a történelmet, a földrajzot előre elolvas-
t a . . . Őszintén dumálunk. Mit vettem észre a mamánál, ahogy összekerült apával
szegényen, mindenképpen azon volt, hogy összeszedjék magukat. Ne nyomorog-
janak. És szerintem ő arra specializálta magát, hogy a családjának jobban men-
jen, mint a nagy átlagnak. Mondjam azt, a mai kifejezéssel, hogy anyagias volt.
Nem valami simlis utakon, melóval, azzal érte el. Most i s . . .

Szóval az általánost elvégeztem kitűnővel, a gimnáziumban kollégiumot
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kaptam, leérettségiztem hatvanötben négyesre, s felvettek a Bánki Donáth felső-
fokú technikumba. Talán ebből mindből kiderül, a mama azt akarta, hogy ki-
mentsen ebből a környezetből, hogy ne legyek paraszt. Ha maradok is, ne úgy,
mint a nagy többség . . .

Egy évre rá mondtam a mamának, hogy ki fognak rúgni. Képzelheti, milyen
fogadtatásban részesültem. Botrány, no nem botrány, de patália. Ígértem én
gyerekfejjel: hagyja, elvégzem levelezőn... Pesten albérletben maradtam, el-
mentem rakodónak, majd aztán, hogy a hivatásos jogsit megszereztem, elszegőd-
tem a Főtefuhoz gépkocsivezetőnek...

— Hogyan került vissza a faluba?
— Ezt a telket a mamáék vették. Nem tudom, mennyibe került. A mama

megkérdezte: „maradok vagy elköltözők?" Végülis abban állapodtunk meg, hogy
építsünk. Ez a ház félig kész volt, amikor megnősültem. Kezdő házasoknak ez
is nagyszerű dolog. A mama is, a nejem is azon volt, hogy maradjak itthon.
Hetvenben elmentem a Hűtőgépgyárba. Dolgoztam vagy másfél évig hajlítógé-
pen, ez betanított munka, talán figyelembe vették, hogy érettségiztem. S én
nem hagytam magam: végülis csak én húztam le a négy évet munka mellett,
lent a termelésben. Most végeztem, üzemmérnök lettem, a szerkesztésen dol-
gozok.

— Hogyan segítette a család, hogy nyugodtan tanulhasson?
— A mamáékkal általában mi mindent közösen csinálunk. Én a családtól

olyan fölmentést kaptam — jó a gyárba el kellett menni —, de itthon maximális
iskolaelőtérbehelyezés volt. Csak arra kellett időt szakítanom, amihez én min-
denképpen kellettem...

Feleség: A családnak négy kertje van, azt művelik. A János oda nem járt
soha. Nem kellett semelyik kertben dolgozni, de én dolgoztam mindben, helyette
is. Ügy éreztem illik.

Férj: S nehogy azt higgye, hogy most olyan nagy kötelesség. Ami kell az
kell... Tavaly olajkályhát építettem a fóliákba, az iskola alatt, s ez az én időmet
el is vette a végtelenségig . . .

— Hogyan számolják el a családi munkát?
Férj: Ilyen elszámolás nincs. Mi itt megkaptunk mindent — most már nem,

nincs szükségünk rá —, ahogy mondtam az elején, az anyagiakat. A házat. Amíg
el nem készült, a mamáéknál laktunk, takarékoskodtunk. A házasságunk má-
sodik évében már volt nyolcvanezer forintunk, amikor a kocsit vettük, ehhez
pótoltak a mamáék. Renault tízest vásároltunk, százöt vagy mennyi ezerért.
Szinte még új volt. A másodikat nem rég vettük, Ford Capri. Ez száznyolcvan-
ezerbe került. Eladtuk a Renault-t ötvenötért, akkor már volt egy kis pénzünk,
s abba is pótoltak a mamáék.

— Mennyi pénz származik a saját kertjükből?
Férj: No jó, őszintén dumálunk, nem az adóhivataltól jött. Primőr paprikát

nevelünk. A munka ma is tart. Azt a palántát elő kell nevelni, s a legtöbb baj
az elején van. Kicsi, hideg van, fűteni kell, ilyenkor áll vagy bukik minden.
Aztán már locsolni kell, s eladni.

Feleség: Napi három órával lehet rá számolni, az egyik nap van öt is, a má-
sikon meg semmi. Az egyik nap én viszem piacra az árut, a másik nap a mama.
Attól függ, hogy mennyi van.

Férj: Az idei bevételt mondjam? Százhatvanezer. De nem tisztán. Tavaly
volt felújítás, a kazánt átállítottuk olajra, sokba került, szóval a tavalyi nyere-
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séget befektettük. Hatvanezerbe jött ki, tavaly úgy nyolcvanezrünk maradt
tisztán. Az idén egy százezres, de jövőre több lesz, reméljük.

— Havi kétezernyolcszázat keres a gyárban. Ennyi itthon egy hét alatt ösz-
szejön.

Férj: No nézze, én nem tekintem életcélomnak a paprikatermelést, se a fó-
liázást . . .

Feleség: Csábítja az ember t . . .
Férj: Csábítja.
Feleség: Á, ketten nem keresünk annyit, amennyit a paprika hoz, dehát se

biztosítás vele . . .
Férj: Áh biztosítás... Amint mondtam, nem akarunk ötvenéves korunkig

vele kínlódni. Lesz egy olyan alap, összegbe nem is gondoltuk még, mennyi kell,
ha az ember be akar költözni egy kisebb városba . . .

Feleség: Az az igazság, hogy nem megy ez hosszú távon. Nagy pénz a száz-
ezer forint, de hogy az ember mindig fél négykor keljen, amikor világosodik,
ha akar dolgozni, mert utána én a takarékszövetkezetben vagyok adminiszt-
rátor . . .

— Mégis, miért tanult?
Férj: Persze veszett közben a p é n z . . . Elmondok egy esetet, hátha így job-

ban érthető. A gyárban nagy tüzesen hajlítgatom azokat a lemezeket, képzelje
egy osztálytársam besétál, a banketten találkoztunk utoljára, gépészmérnök,
szevasz, szevasz, te mit csinálsz, hajlítok . . . Nemhogy szégyelltem, mert a munka
nem szégyen, de mégiscsak vinni kell valamire . . .

Miért kellett a diploma? Tudom, mire akar kilyukadni. Nem mondták a
személyzetin, hogy ez a pasas otthon melózgat, itt meg kibundázta, hogy ne kell-
jen . . . , hogy ne legyek művezető?! Belefásultam volna . . . Nézze, nekem rendes
buszközlekedésem van a műszakhoz. Na most az nagyon furcsán jönne ki —
elmondtam én a személyzetin, bizonyára visszamondták —, hogy mint művezető
otthagyom az egészet, s rohanok a buszhoz. Én meg vagy csinálom valahogy,
vagy sehogy . . .

Feleség: Nagyon lelkiismeretes e m b e r . . .
Férj: Jó, én ott a személyzetin arra hivatkoztam — nem említettem én ott

a paprikát, meg a kertet, annál jobban tudják, hogy miről van szó —, azt mond-
tam, hogy van kocsim, de nem engedhetem meg magamnak az autóval való
bejárást. De valóban, ez részben így is van. És, ha az igazat akarja, én ezzel nem
vesztettem, hanem megnyertem a szabadidőmet.

Az új ház Jászberény szélén, a Zagyva gátjánál áll. Kétszobás, az egyikben
mindössze három gyerekágy van, a másikban szekrénysor, fotelek, asztal, tv, raj-
ta a hűtőszekrény hőfokszabályozója és körtéje a hangulatlámpa. A férfi har-
minc éves, vékony, szikár, mozgékony. Kérdezés nélkül szívesen, örömmel, vidá-
man — munkájára, akaraterejére, eredményeire büszkén — beszél:

Pesti gyerek létemre falusi lettem. Anyukám házmester az Izabella utcában
apukám vasutas volt, de még tanonc koromban meghalt. Amikor megnősültem,
tudtam, hogy nekünk Pesten sohasem lesz lakásunk, ezért költöztünk Berénybe.
Apósoméknál, tanyán laktunk. Apósom vitt be a Hűtőgépgyárba, a téemkába,
itt kezdődött az ismeretségem a Józsi bácsival. És ő, hogy mondjam, nem pat-
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rónáit engem, hanem csak rábeszélt dolgokra. Együtt dolgoztunk, egy műszak-
ban is sokáig. Egyszer mondom a Józsi bácsinak, hogy mindenki épít a család-
ban, ö olyan félvállról: „Te mikor akarsz építeni?" Nem is tudom, én még arra
is haragudtam, aki az építkezésről beszélt, mert a nagybátyámnak segítettem,
s akkor nagyon torkig voltam az építkezéssel. Én nem építek. „Nem is jutsz így
semmire" — Józsi bácsinak ez a bizalmi szövege annyira eltalált... Hát beszél-
gettünk aztán is, arra terelődött a szó, hogy építsek, hiszen keresek háromezer
forintot, jó szakmám van, megbecsülnek a téemkán, s nagyon szeretnek. Dehát
ez kevés ahhoz. A Józsi bácsi bíztatott: „Nem baj Pisti, nekem akkor volt a leg-
több pénzem, amikor építettem, sem előtte, sem utána". Nagyon megtetszett,
ha nincs pénzünk és több lesz, akkor építsünk (nevet).

Amikor a sógor itt kezdett építkezni, én is kijöttem neki segíteni és mondta
nekem, hogy menjünk le ide a Zagyvára fürödni. Ez haláli nagy szám volt. Vi-
lágéletemben víz mellett szerettem volna lakni, s akkor ő jön ezzel, hogy men-
jünk fürödni. No aztán jöttünk erre, semmi se volt, hatalmas fű, ezen gázoltunk
keresztül, mondom a sógornak, ha itt lenne egy üres porta, én is építenék. S mit
ad uram isten, másnap bemegyek az ótépéhez és van üres porta. De pénzünk
meg egy szikra sincs. Elmentem a nagybátyámhoz, adjon kölcsön tízdarab ezrest.
Adott. Ügy kezdődött, hogy ebből a tízdarab ezresből mire valamit csináltam,
nem maradt egy fillér se. Egy-két hónap leforgása alatt egy kis sóder, cement,
s akkor a rajzot intéztem még el. Aztán egyszerre hozzáfogtam: kiástam a nagy
épületnek az alapot, meg a melléképületét, három nap alatt. Teljesen egyedül.
Negyvenöt centi széles volt, majd egy méter mély... Akkor itt volt egy nagy-
csomó kőtörmelék, meló után haza, sikerült beszórni. Annyit segített az öcsém,
amikor habarékkal öntöttem be az alapot, a fele már be volt öntve, a másik
felébe segített. Akkor itt voltak srácok, figyeltem, hogy építenek, én is eljutot-
tam addig, amit náluk láttam, elég abból annyi, hogy a koszorúig eljutottam
egyedül. Aztán blokkot vertem, később válykot. Annyi pénzem nem volt, hogy
földet hozzak, amikor a szalmát idefuvarozták, s megmondták, hogy egy nagy
kocsi szalma ezer forint, teljesen ki voltam hűlve. Nem volt más választásom,
hátul a kertben ástam egy gödröt, az első nyáron kivertem tizenegyezer válykot,
a következőn meg tizenháromezret. A saját nyomorúsága az embert mindenre
megtanítja. Vannak itt fiatal srácok, aztán az ember ide is bement, oda i s . . .
nem is, hogy bement, megismerkedtünk, segíts már nekem, egyedül vagyok, nem
tudom megfogni, vagy gyere már föl egy félórára, vagy itt van egy pohár bor,
igyál már, s az ilyen dolgok összehoztak minket. Az egyik helyen ezt látja az
ember, a másik helyen azt, meg kell mindent próbálni, mert pénzünk nem volt,
hogy valakivel megcsináltassam.

Akkor a gyárba beadtuk a kérvényt a negyvenezer forintért, meg is kaptuk
március végén. Elég abból annyi, hogy a negyvenezer forintból meg akartam
váltani a világot. Az ótépé csak úgy ad kölcsönt, ha a költségvetés fele papíron,
vagy munkából, vagy valamiből megvan. A negyvenezer forintot beraktuk a ta-
karékba, s fizetéstől fizetésig a lábazatot megcsináltam, meg betöltöttem föld-
del, ezt elfogadták ötvenezer forintnak, faanyagom volt meg cserepem, meg
válykom.

Az egyik nap bezsaluztam, bezsaluztam szépen. Nem szerettem korán kelni,
nyolc-kilenc felé kijöttem, kevertem a betont, két vödörrel hordtam be. Mester
annyi volt itt nálam, amikor a nagyfalat húztuk. Itt a szomszéd srác az kőmű-
ves, s olyan kedvezményes áron csinálta, hogy majd visszasegítem — ennyi visz-
szasegíteni valóm maradt —, akkor a vízvezetéknek a csövét én raktam be, a
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tetőt azt mester tette föl, de a cserepet már megint én. A tapasztás olyan volt,
hogy elhívtam egy tapasztót és azt mondja, hogy kábé tizenegy-tizenkétezerből
megcsinálja nekem. No most akkor jött a malmozás, hogyan jönnék ki olcsób-
ban? Hallottam, hogy van a gyárban egy ember, aki munka után szívesen fog-
lalkozik ilyesmivel, nagyjából ért is hozzá. Beszéltem ezzel az emberrel, azt
mondta: „Nézze Pisti, úgy jár maga a legjobban, hogyha összeállunk, én meg-
mutatom magának, hogyan kell csinálni, a kezem alá hordja az anyagot, haladni
is fogunk, munka előtt, meg munka után csináljuk, s akkor jó lesz, fele-fele
alapon, szóval a tizenkettőt megfelezzük". Így történt. Vagy egy hónapig dol-
goztunk, hol északa, hol nappal... Sokat melóztam, míg tavaly júliusban a
melléképületbe beköltözhettünk. Akkor már a magunk gazdája voltunk. A mel-
léképületben volt fás-, szenes kamra, műhely, meg ilyesmi megnevezések, arra
vitt a kényszer, hogy két szobába költözzünk, ahol most az ólakat, a karámokat
csinálom az volt a nagyszoba, ahol a nevelőt építem ott a kisebb szobaszerűség,
a műhely pedig a konyha, meg a speiz. Na itt laktunk egy évig. Kényelmesen
elfértünk. (Nevet)

No, most már az egész építkezés, rengeteg munkája hagyján, azt nem saj-
nálom, csak azt a rengeteg időt, amit a papírmunkára el kellett tölteni. Volt
olyan — jó tudatlanságában az ember, mit tudom én? —, hogy egy darab papír-
ért három nap szabadságot toltam el. Be kellett vinnem az otépéhez egy olyan
papírt, hogy fizikai állományú mit tudom én, hogy milyen dolgozó vagyok. Be-
megyek az osztályvezetőhöz, mit vitatkozzak vele, hogy ezt a vezérrel kell alá-
íratni. Csillik elvtárs: „Az jó, ha ő írja alá, az biztos, hogy jó". Visszamentem.
A nő az otépében nem mondta meg, hogy a Csilliknek a neve se jó, a fogalmazás
se jó. Leírta egy papírra, hogy ezt írjuk rá, mert különben nem tudja elfogadni.
Nyomás vissza a gyárba, leírják az új szöveget, vissza, akkor jó volt a szöveg,
az aláírás nem stimmelt. Bementem, mondtam, ne hülyítsenek, a második nap
szabadságom megy rá, értsék meg, hogy csak maga a vezérigazgató írhatja alá.
Nem is tudtam, hogy a vezérigazgatónak ilyen hatalmas dolgokkal kell foglal-
koznia. Harmadik nap szabadság, el lett intézve az egész. Pokoli volt.

Bementem a főnökömhöz, mondom építeni kezdenék, ehhez meg ez a pénz
kevés. „Megnézem Pistikém, hogy mit tudok csinálni." Eltelik egy hét, kettő, ő
nem mer szólni nekem. Végül: „Pistikém, adok egy forintot." Főnököm, nekem
nem órabéremelés kell, az a forint nem fog kihúzni, nekem százak kellenek.
Dolgozok én éjjel-nappal, de nekem pénz kell. Előveszek egy papírt, elmegyek
én innen, csak írja alá, más részlegbe, vagy mindegy, csak megfizessék. „Nem
fog menni Pistikém, a vezérigazgató olyan utasítást adott, hogy nem lehet az
egyik részlegből a másikba menni." Fölmentem a személyzeti osztályra, nagyon
ellenszenves volt a hapsi, nem akart hozzájárulni. ígértem én annak mindent:
kilépek, visszalépek, de akkor idetegyenek, odategyenek. „Szó se lehet róla."
Visszamegyek a téemkába, mondja az egyik ember: „Menj fel a vezérigazgató-
hoz, nem olyan ember az, meghallgatja a dolgaidat, s ő az egyetlen, aki segíteni
tud".

Rohantam föl a titkárságra bejelenteni magamat magánügyben. Fölírták
a nevemet, majd értesítenek, amikor jöhetek. Ez volt hét elején, én szombatra
szabadságot kértem, hogy ne keressenek hiába, szóltam a titkárságra: „Fiatal
barátom, tudja, hogy mit csináljon, holnap reggel nyolcra, de pontosan jöjjön be,
s ha egy ici-pici szerencséje lesz, tud beszélni a főnökkel, mert a jövő héten kül-
földre utazik".

Pontosan nyolckor — jól fölöltöztem — zörgetek a nyitott ajtón, be, a tit-
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kámő volt bent meg egy hapsi. Körülnézek a pultszerűségnél, mondom, a vezér-
igazgatóhoz jöttem. Én nem tudtam — magunk között szólva —, hogy az a poca-
kos bácsika a vezér. Rámnéz: „Tessék parancsolni". Hűűű de meglepődtem.
Előadtam a problémámat. Ügy meg voltam ijedve, mondta, menjek le a személy-
zetishez, tudom-e hol van? Azt válaszoltam, nem, pedig jaj de nagyon tudtam.
Azt mondja menjek le, közvetlenül itt van alattunk, ne szóljak egy árva szót se,
csak üljek le. Ügy is volt, lementem a személyzetis olyan mérges volt, hogy majd
kidobott az irodából, nem szóltam hozzá, leültem és vártam. Csöng a telefon,
fölveszi, az egész lényiben remeg, hallom a vezér hangját, hogy oda helyezzen
engem, ahol a legjobban lehet keresni a gyárban. A hapsim ami rosszat csak el
lehet mondani, szóval nem tudom miért, de nagyon rosszindulatúan beszélt a
telefonba. A góré mégis azt mondta, hogy oda engedjen, ahová akarok. Tíz óra-
kor a téemkába le voltam számolva, harag nélkül, a kettesben már tudtam mi
a munkám, kinél kell jelentkezni, melyik műszakba, tízkor már jöttem ki a gyár-
ból, s meg volt oldva az én minden problémám.

Annyit dolgoztam, amennyit csak lehetett, ha ők nem szóltak, hogy túlóráz-
zak, én szóltam: kellek-e, nem kellek? Égy évig nagyon keményen dolgoztam,
volt, hogy ötöt kerestem, volt, hogy hat és felet. De ezt úgy értse, hogy én éjjel-
nappal bent voltam. Nagyon sokszor kettőkor már ott álltam a bélyegzőóránál,
amikor a művezető megveregette a vállamat: „Maradsz?" Kivettem a kártyát
és mentem vissza a géphez. Volt olyan, hogy én kérdeztem: nem kéne bentma-
radni? A végén már csak intettem az öregnek, s ő tudta, hogy maradni akarok.
Sokszor volt, hogy már nem is tudott olyan munkát adni, ami sürgős lett volna,
de csak azért, mert rám mindig számíthatott: „Jól van, maradjál gyerek". Mit
kell csinálni? „Tudod mit, csinálj előre modul-ajtót." Életemben sem csináltam.
Mennyi a normája? „Huszonkettő". Ej megcsináltam huszonkettőt, megfeleltem,
usgyi haza... Aztán rámszakadt a csoportvezetőség .Meg kell próbálni, menni
fog — így biztattak. Hát jól van, csoportvezető lettem. Ez úgy nézett ki, hogy
reggel hatkor elkezdődött a munkám, akkor lekezelni a műszakot kettőig, de
Pistikém el kell indítani a második műszakot is. Akkor az volt, hogy plusz négy,
vagy hat, vagy nyolc óra, ha úgy jöttek össze a problémák, hogy a mind a három
műszakot nekem kellett átfognom. Az építés mellett ez annyira idegesített, hogy
nyugtatót vettem be minden reggel, jó másfél évig. (Nevet)

No, most én már akkor a Józsi bácsihoz csak úgy járkáltam vissza, mint régi
haverhoz: nem bírom már Józsi bácsi idegekkel, meg ilyesmi. Aztán mindig
Józsi bácsi vállán pihentem meg, elmondtam bumat-bánatomat, aztán ő bizta-
tott: „Pistikém, nem volt semmim, csak az a rossz tanyám, az első tavasszal
megdöglött a disznóm, megint megpróbáltam. Akkor mondta valaki, hogy az ólat
rossz helyütt csináltam, áttettem a kert másik végébe. Beütött. És akár hiszed
Pistikém, akár nem, nekem ebből lett mindenem".

Hosszú tanácskozás után, na mi legyen, a csirke már nem jó, mindenki azzal
foglalkozik, már el se tudják adni. Akkor jött a barátom, a Józsi bácsi fia, a
Sámson, hogy „miért nem próbálkoztok meg a libatöméssel?" Áprilisban bele is
ugrottam. Mondom a nejemnek én már eléggé kivagyok ebbe az építkezésbe,
mindig egyedül voltam, tudod mit, pihenek egy évet. Kényelmesen megvagyunk
a melléképületben, próbáljuk meg a jószággal, hátha sikerül. Gyorsan megvet-
tem háromszáz napos libát. Azt dédelgettük, tizenkét hétre olyanok lettek, hogy
most már jó lenne eladni őket. Bánatomra bármerre mentem, senkit sem érde-
kelt a liba. Egy parasztbácsival találkoztam, megkérdezte: „Megéri ez magá-
nak?". Már hogyne, ilyen jó pénz, meg olyan. „Számolt már utána, nem éri az
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meg! Mennyi takarmányt ad nekik?" Nem értem. „De, mégse csak úgy kiönti
elébük?" Hát egymázsa tápot kiöntök a vályúba, de két napnál tovább nem tart.
„Jó ember, egymázsa táp, testvérek között is megvan magának ötszáz forintba.
Két napig elég, aszondja hatszáz forintot megesznek két nap alatt a libák. Ebbe
a korba egy liba száz forint, akkor magának minden másnap hat libája elve-
szett!" Mondom, milyen igaza van, az anyja hétszentségit, hát tényleg így van.
Rohanok a Sámsonhoz, mondom, öregem átvertetek, nem kell a liba senkinek
tömésre, itt valamit csinálni kell, mert a libák megeszik egymást. (Nevet) Akkor
gyorsan elmentem egy helyre, megnéztem a tömőgépet, hát ez nem nagy dolog,
gyorsan gyártok egy ilyet. A sógoromnak volt trafója, én meg rohantam a MÉH-
be, vettem ilyen vasdarabot, olyat, jön a sógor, leszabtuk, hegesztettük. Vettem
egy rossz mosógépmotort a szomszédban, százötven forintért, nagyon olcsó volt,
meg kellett venni, teszem föl a gépre, kapcsoljuk, nem működik. Rossz a motor,
olcsó volt (nevet), ötszázötvenért vettem egy újat. Sámson meg jön: „Szerencséd
van öreg, a héten nem kaptam libát, hetven darabot átveszek". Én hatvanat
fogtam be tömni. Már alig vártuk, hogy a libának vége legyen. Eladtam nyolcat,
tízet, de nem többet, kínunkban mindent csináltunk, csakhogy elfogyjanak. Et-
tük, hűűű de megutáltuk, az ízére is rossz rágondolni. (Nevet) Vettem fel menet
közben tizenkétezer forint mezőgazdasági hitelt, hát az elveszett a libákon mind
egy szálig.

Mondja az apósom, hogy megy a vásárba, vesz két rossz kismalacot. Mon-
dom, elmegyek én is. Az apósom gyorsan megvette, én csak kerestem, kerestem
végre találtam kedvemre valót, de a gazda egyet-kettőt nem adott, csak mind
az ötöt. Na, azt elkezdtük hizlalni, abból vettük a bútort.

Közben megtetszett a nyúl, akkor összejött százötven forintom, vettem egy
hasast, mindjárt a tüzépre, ólat csinálgattam neki, mindent. Amikor megfialt,
mindenki szerette. Ügy volt, hogy a gyárból jöttem haza, az árokpartról füvet,
mindent szedtem nekik.

Akkor volt csirkénk. Megragadtam én minden alkalmat, szóltak a gyárban,
hogy napszámos kellene, kukoricát kapálni, hát én megyek. (Nevet) Kaptam
egy napra százötven-százhatvan forintot, tyúkot vettem belőle, ráültettem a to-
jásokra. Máskor megkaptam a napszámot, haza se jöttem, útba esett a baromfi-
felvásárló, mindjárt vásároltam ötven kiscsirkét. Keltettem is, meg vettem is,
úgy hogy volt vagy százhatvan kiscsirkém. Vagy ennyi az anyósomnak is, az első
időben jól elkülönítve, később csak összekavarodtak, ha valamelyik megdöglött,
mindig az enyém volt. (Nevet) Nem kell ez, mondtam a feleségemnek, hagyjuk
abba, minek veszekedni, majd csináljuk, ha a magunk gazdái leszünk.. .

No, most még az a libaügy azzal is járt, hogy Összejött százötven-százhatvan
tojás, amikor még azt hittem, menni fog a bolt. Később: mit csináljak vele? A
rengeteg tojás nem kell senkinek, úgy enni nem jó, ki kéne keltetni, de annyi
tojáshoz kellene vagy tizenöt ülős tyúk. Meghallottam a gyárban, hogy valaki-
nek van eladó keltetőgépe, ezerötszázért adja, a tizenhét tyúk százával ezerhét-
száz lenne, szóval jobban járok így, meg kell venni. Elmagyarázták, minden,
berakom a tojásokat, csak négy-öt liba kelt ki az egészből. Százötven darabból,
a többi mind rántotta lett, (nevet). . . No eztán a keltetőgép félre került, ha majd
lesz időm, megpróbálom. A télen jön a barátom, hogy csináljunk egy keltetőt
(nevet), van itt, csak meg kéne javítani. Három délután összeütöttük, a barátom
is vett bele kétszázötven tojást, meg én is. Hát én már sose tanulok (nevet).
Utána kiöntöttük az egészet a disznóknak... Csak egy egyszerű hőmérőhöz ál-
lítottuk be a gépet, aztán, amikor nem akartak kikelni a tojások, gondolkodtam,
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betettem a lázmérőt, negyvenkettő foknál van a lázmérő vége, de szerintem
a higany még ment volna tovább (nevet), szóval ezen még javítani kell...

Megpróbáltam én mindent. Hűűű, akkor vettem kutyát, amikor a gyárban
sokan foglalkoztak német juhásszal, nem érdekes a pénz, csak kutyám legyen,
utána lesz sok kis kutyám, adom-veszem, cserélem őket. Meglett a szép nagy
kutya, került vagy háromezerbe, fajtiszta, a papírját elrendeztem, feldobja a
talpát (nevet). Azt mondja az orvos, ő beolcsa, de nem vállal érte felelősséget.
Szopornyica legalább tíz éve nem volt a városban. Hát ilyen szerencsétlen az
ember.

Elmentem egy gazdához, aki felszámolta a sertészetét, délután már itthon
voltam, a kocsin két anyával, meg két választási malaccal. A télen a nagyobbik-
nak már fia volt. Hát én az életemben nem láttam, hogyan jön ki a malac. Mikor
van Mikulás? December hetedikén, én ahelyett, hogy a gyerekkel hülyéskedtem
volna, az ólban hülyéskedtem a disznóval, a karácsony estéjén meg a másikkal.
No ez is olyan szerencsésen indult, az első fialt kettőt (nevet), fél éjszaka ott
voltam a disznó fenekénél, lesz-e még? Nem lett. Akkor a másik már jobban
sikerült, annak tíz lett. Majdnem egy időben adtam el őket, a tavasszal, tizen-
kétezer forintot kaptam a tizenkét kismalacért. No, mondom, ez már kezd meg-
jönni. Arra számítottam, hogy az őszi fialás az olcsóbb lesz — akkor már négyet
pároztattam —, nagy izgalom, az egyik fialt tizenkettőt, a másik hetet, a har-
madik nyolcat, a negyedik meg tizenegyet. Tizenkét kismalacot eladtam, vettem
az árán takarmányt, most mindent ebből várok . ..

Jelenleg van hat anya, helyem meg lesz nyolc. Mindig számolgat az ember,
tervez, hogy lenne jobban, hogyan? Tavasszal ezret is megadnak egy malacért,
lesz hatvan malacom, az hatvanezer forint. Hatvanezer forintom lesz. őrült sok
pénz. A mindenit, még a végén gazdag leszek.
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