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Boglyába gyűjtött napjaim
Mindig szerettein volna a térmunkáról bekerülni a folyamatos üzembe, a

papírgyártáshoz dolgozni. Nem a nehéz fizikai munka miatt, á dehogy, még ez
a munka is könnyűnek számított a téglagyári munkához, ahol naponta ötven-
hatvanezer nyerstéglát is meg kellett emelnem, levágni vagy leszedni a tégla-
vágóasztalról. Nem nehéz kiszámítani, egy nyerstégla öt kiló, bizony kitesz egy
pár tonnát. Vagy a bádog oldalú taligát megpakolni nyersvassal, és harminc-
negyven adagot odafurikázni a kohó felvonójáig, egy-egy adag megközelítette a
háromszáz kilót, szinte úgy érezte az ember, hogy süpped a talaj a léptei alatt.
Hát ezekhez képest a papírgyári térmunka nekem legalábbis könnyű fizikai
munkának számított. Volt itt hajtás, de más jellegű volt a fizikai igénybevétele
ezeknek a munkáknak. Talán a több kereset lehetősége csábított a gépekhez.
Ott a gépek mellett, aki dolgozott, párszáz forinttal többet keresett már az első
hónap után.

Örömmel újságoltam Marikának, hogy már a jövő héten éjszakára megyek,
a papírgépen fogok dolgozni, ~es ami a lényeg, három-négyszáz forinttal is töb-
bet hozok haza, mint eddig. Ez nem is rossz, nevetett Marika. De tudod te azt,
milyen borzalmas éjszaka dolgozni, bírod te azt egyáltalán? Mért ne, ha mások
kibírják, én is. öreg üzemnek hívták, ahova kerültem, a hármas számú papír-
gépre, harmadik segítőnek. Kint fújta-hordta, dühöngött a tél, bent a gépterem-
ben egyszál ingben lehetett dolgozni. Bizony akkor tudtam ezt a különbséget ér-
tékelni, amikor eszembe jutott a rengeteg fagyoskodás, amit a téren el kellett
viselni, a vagonokat pakolni kellett ugye ki-be, ha vasvilla hullt is. Gondoltam,
ezt a jó munkámat meg kell becsülni. Nagyon rendes emberek közé kerültem,
öt emberből állt a gép személyzete, már mindenki törzsgárdatag volt, sőt tizen-
öt-húsz éves munkaviszonya is volt egyik-másik embernek. És még a legidősebb
ember sem volt ötven éves. Soha életemben nem láttam ekkora gépóriást, még
futólag se, nem még hogy dolgoztam volna közeliben is valaha. A gépvezetőm
első éjszaka megkérdezte tőlem, kíváncsi vagyok-e rá, miből és hogyan lesz a
papír. Én a legmaximálisabb érdeklődést mutattam. Hazudnék, ha azt monda-
nám, hogy nem érdekelt, sőt nagyon is kíváncsi voltam mindenre, hiszen most
már én is a papírgyártásnál dolgozom, a kapubelépőmre is ráírták: munkahelye
a papírgyár.

Sokféle emberrel dolgoztam életem során, de azok az emberek, akik közé
kerültem, egészen más életfelfogásúak, másforma életvitelűek, más a gondolko-
dási módjuk a világról, a környezetükről. A legnehezebb körülményekben is
megtalálták a feloldó humort, az ügyetlenkedőre a csípős megjegyzést. A már
tízéves munkatársra is ráförmedtek, ha balkézzel nyúlt a hibajavításhoz, tán
még erőteljesebben is, mint arra, aki nem régen került közébük. Tudták, ismer-
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ték egymás gyengéit, erényeit, a rossz tulajdonságát, a jót. Szerettek jókedvűen,
játszva dolgozni. Talán két embert se hívtak a családi vagy a keresztnevén,
mindenkinek volt valami gúnyneve. Nemcsak a gép személyzetének, hanem a
kiszolgáló üzemek dolgozóinak is. Emlékszem, egy hónap elteltével ahogy oda-
kerültem, a gépvezető leküldött a kazánházba, hogy a hármas gépre adjanak
be több gőzt, mert a papír nem szárad, szóval mondjam meg Kulipintyónak,
hogy több gőzt adjanak a hármasra. Le is mentem. Kit keresek? — kérdezték
tőlem. Kulipintyó elvtársat. És mit akar? — kérdezi egy vézna emberke. Több
gőzt kér a hármas gépre a gépvezető. Nincs több gőz, mondjam meg a madár-
fejű Lajcsikának. Már vártak, na mi van, kérdezik tőlem, találkoztam valaki-
vel? Igen. Kivel? Hát a Kulipintyó elvtárssal, és kértek, meséljem el, hogy
történt. Elmondtam, a nevetéstől majd kipukkadtak, amikor elmondtam, hogy
a Kulipintyó elvtársat kerestem, és hogy mit üzent, hogy azt üzente, mond-
jam meg a madárfejű Lajcsikának, hogy nincs több gőz.

Ha valaki kitalált valami hülyességet, arról mindenki tudomást szerzett,
csak az nem, aki ellen készülőben volt a kitolás. Főleg éjszaka voltak ilyen
áloműző műveletek. Papíripari technikum után egy pár fiatalembert kihelyez-
tek valamennyi időre gyakorlatra a gépekhez, a mi gépünkre is jutott egy fiatal-
ember, aki bizony rá se hederített a gyakorlatra, már éjféltájban fogott egy
nyaláb papírt, hanyatt vágta magát, és aludt, mint a mormota. A második segí-
tőt kódusembernek hívták, aki minden hájjal megkent, furfangos ember volt,
és sehogy se volt ínyére a fiatalember viselkedése. Meg is jegyezte mindig,
amikor meglátta szundizni a fiatalembert: na ennek még azért is fizetnek, hogy
húzza a lóbőrt egész éjszaka, na megállj, nem fogsz te többet aludni! A gép-
vezető csak mosolygott. A kódusember elmondta, hogyan akar ébresztőt csi-
nálni. Rendben van, de ő nem tud róla, egyezett bele a riasztásba. A kódus-
ember bement a műhelybe, kihozott egy nagy kalapácsot, odaadta a smirer-
nek, mondván, hogy amikor ő bólint a fejével, akkor amekkorát csak tud,
üssön rá a treppre, ami vastag lemezből van. Mindenki tudta, hogy a trepp
akkorát fog csattani, mint egy ágyú, és erre a csattanásra úgy fel fog ugrani
a hétalvó technikus, mint akit puskából lőttek ki. A kódusember letolta a
gatyáját, és terpeszbe állt a kását fúvó technikus fölött. Ekkor egy marék
piros zsírt kent a saját seggire, és beintett a smirernek, hogy jöhet az ütés.
Hatalmas csattanás, a technikus felugrott, de a kódusember segge útjában állt,
a technikus orráról lógtak a piros zsírdarabok, de mire észbe kapott mi is
történt, akkorra már a kódusember megfürödve somfordált elő a gép mögül.
A technikus attól fogva inkább tízszer is alátartotta a fejit a csapnak, mint-
sem egy percre is lehunyta volna a szemeit.

A művezető iroda közvetlen a gépteremre nyílott. A délelőtti műszakokban
nagy sürgés-forgás volt az irodában a laboráns lányok a gépekről szedett min-
tát ott mérték, ott vettek a papírmintákról gramm súlyt, szakító szilárdságot,
stb. Amikor a laboráns lányok beléptek az irodába, az adminisztrátor, akit La-
cikának hívtak, rögvest olyan lett, mint akit negyvenfokos láz gyötör, hozzá-
fogott izegni-mozogni az amúgy is untalan nyikorgó székén, mint aki tűkön ül.
Nagyon szégyenlős legény volt a Lacika, ezt tudták a lányok is, és már értették
a módját, hogyan hozzák Lacikát még jobban zavarba. Szia, Lacika! — mondták
neki. Mit álmodtál, Lacika? Képzeld, Lacika én azt álmodtam, megkérted a ke-
zem, és én igent mondtam, sőt hozzád is mentem feleségül, és mond, Lacika, a
nászéjszakán miért nem mertél mellém feküdni, áruld már el Lacika? De La-
cika csak mosolygott, mosolygott, és végtelen boldogság sugárzott az arcáról.



Lacika tagja volt az üzemi színjátszó csoportnak, sőt ő aratta a legnagyobb si-
kert, mert amikor elszavalta Petőfi borversét, olyan viharos tapsot kapott, hogy
a hivatásos színész se nagyobbat. Bizony elment a híre Laci sikerének. Egyik
alkalommal valaki kitalálta, hogy elszavaltatja Lacikával a borverset. A lá-
nyok még puszit is ígértek Lacikának, ha nem tagadja meg tőlük ezt a mű-
vészi élményt. Lacika belement a játékba, odaállt az ablakhoz, előreborzolta
a haját, mint aki már tényleg mólés állapotban van, a szemét behunyva hoz-
záfogott a versmondáshoz. Igenám, de amíg Lacika mondta nagy buzgalom-
mal a verset, addig aki bent volt az irodában, szép óvatosan kiosont az iro-
dából, lassan behúzták az ajtót, és az ablak elé kucorodva figyelték Lacikát,
hogy milyen arcot fog vágni, ha a vers végén kinyitja a szemét, és egy te-
remtett lelket se talál saját magán kívül az irodában. Lacika amikor felébredt
a versmondásból, meg se tudott mozdulni a meglepetéstől, csak tekingetett az
üres irodában, jobbra-balra, s amikor meglátta, hogy az iroda ablakán hahotáz-
nak befele a művezetők és a csókot ígérő lányok, odavánszorgott az íróasztalhoz,
és leült és az elfehéredett szája szélén meg-megrándult a fájdalom.

Amikor beindult a négyes papírgép, átkerültem az egyes gépre állandó jel-
leggel harmadik segítőnek. Itt aztán olyan emberek közé kerültem, akik vitat-
koztak, veszekedtek, nem értékelték egymás munkáját, hacsak tehették, borsot
törtek egymás orra alá, a háta megett minden az ellenkezőjét mondták valakire,
mint a szemibe. Aki ha öt fillérrel is kapott több béremelést, mint ők, bármelyi-
kük, az spicli volt, az szóval minden volt, csak rendes ember nem. A bizalmit
mindennek lehordták, mert nem harcolta ki nekik az öt fillért, mint a másik
műszaknak a bizalmija. Az igen. az szót mert emelni, hogy a Jóska se kapjon
többet öt fillérrel se, mint a Tóni! A munkahelyen azért ökölre még se mentek,
de műszak után a gyárkapu előtt leverték a bizalmin az öt fillér különbséget.
Olyan önvédelmi harcmodort vettek fel ezek az emberek. Egymás ellen örökö-
sen áskálódtak. A művezetőnek ha valamilyen géphiba következett be, vagy ha
rossz volt a papír minősége, arra voltak kíváncsiak, a gépvezető mihez nyúl, mit
csinál, amíg elhárítja a hibát. Ha sokára tudta kiküszöbölni, röhögtek a háta
mögött. Ők ha látták is, hogy hol a hiba, el nem árulták volna. Kíváncsiak vol-
tak a gépvezető szakmai tudására, mondták, hadd keresse, az ő dolga, ő kap érte
fizetést. Inkább elviselték, a rengeteg papírselejtet, mintsem közösen hárították
volna el a selejtet okozó hibát. Közel egy évnek kellett eltelni, mire valamennyi-
re összerázódott az egyes gép személyzete, megszűntek az egymás elleni piszká-
lódások. A jó hangulat volt a jellemző, a termelés megemelkedett, sőt ha egyik
műszak ötvenkiló papírral többet termelt, akkor már a következő műszakban
három-négyszáz kiló papírral is rávertek. Sokszor már az öreg tragacs alig bírta
a két-három méterrel nagyobb sebességet, nyögött-nyöszörgött a masina, de bír-
ni kellett neki a plusz sebességet. Az összedolgozásnak be is ért az eredménye,
nem igen volt, hogy a negyedéves prémiumból ne kapott volna valamennyit,
százötven-kétszáz forintot a gépszemélyzet minden tagja. Később már elvállal-
tuk azt is, hogyha valaki szabadságon van ne tegyenek helyette oda senkit, mert
tudtuk, az emberhiány állandó jellegű volt. így a csoportból ha valaki hiány-
zott, mi elvégeztük az ő munkáját is. Igaz, nem ingyen, aki helyett dolgoztunk,
annak szétosztották közöttünk az órabérét. így a mi évi átlagunk, más csoport-
hoz viszonyítva, magasabbra jött ki, mint másoké. Voltak is ebből különböző
viták, úgyhogy még az igazgatóig is eljutott a probléma. Hamarosan találtak is
rá megoldást, nem annak az órabérét kapjuk meg, aki helyett dolgozunk, hanem
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kapunk az órabérünkért harminc fillért, és ha hiányzik valaki, hát ezt megkap-
juk. Ez a megoldás nekünk nem éppen felelt meg, mert egy hónapra így ilyen
formában ötven-hatvan forintra rúgott volna, viszont amúgy ha egy hónapig
dolgoztunk kevesebb létszámmal, meghaladta a háromszáz forintot is a többlet és
nekünk is volt annyi eszünk, hogy a hatvan forint kevesebb, mint a háromszáz.
A brigád megbeszélte, hogy ebbe a játékba nem megyünk bele. Hát ne nézzenek
már minket bolondnak azért, mert mi nem jártunk főiskolába. Annyi eszünk
azért van, hogy tudjuk azt, hogy a tizenöt több, mint a tizenegy, még ak-
kor is, ha ezt akarják velünk elhitetni. A mi brigádunkban dolgozott a műszak
párttitkára is, aki a legnagyobb ellenzője volt a harmincfilléres cserének. A gyár-
tásvezető egy fél délelőtt agitált minket, hogy menjünk bele az igazgató ajánla-
tába, mert sokkal jobban járunk a hatvan forinttal, mint a háromszázzal. Egy-
két hónapig húzódott ez a kérdés, de nem vállaltuk. Egyszer a kulcsember
ötszáz forint jutalmat kapott abból a célból, hogy a többi embert is győzze
meg arról, hogy több a hatvan mint a háromszáz. Bizony az ötszáz forint ju-
talom meghozta a megfontolásra a lehetőséget, hát így, hát úgy, az ötszáz forint
más véleményre sarkallta a titkárt. A csel sikerült, belementünk ha kedvetle-
nül is. Aztán bizony akik a többi gépen dolgoztak, szidtak minket, mint a bok-
rot, de mi tudtuk, hogy nem nekünk szólnak a szemrehányások, hanem annak,
akit lefizettek ebben az ügyben. Ami igaz, igaz, ez a húzás nem hatott ki a
termelés rovására, épp úgy dolgoztunk, olyan odaadóan és szorgalmasan, mint
annak előtte, csak kevesebb forintért.

Hatvannégy júniusában ismét berántottak a honvédséghez három hónapi ki-
képzésre.

Amikor leszereltem a honvédségtől, kiszorultam a brigádból, mert a felsza-
badult tanulókat foglalkoztatni kellett. A főművezető sajnálkozva tudatta ve-
lem, hogy a helyemet a papírgépen, sajnos, míg én a hazát szolgáltam, elfoglal-
ták.Üsse kő, gondoltam, csak valami munkát adjanak nekem, mert most annyi-
ra kell a pénz, hogy sohase jobban. Hajlandó lettem volna visszamenni még a
térre is, csak ne adják ki a munkakönyvem, mert az nekem nagy tragédiát
okozna jelenleg. Kegyesek voltak hozzám, maradtam abban a műszakban, sőt
még a gépeknél is, de viszont egészen más munkakörben, mint eddig, odairá-
nyítottak smirernek. Hogy mi az a smirerség? Nem egyéb, mint a gépeket ola-
jozni-zsírozni, kenceficélni, hogy ne olvadjanak ki a csapágyak, ne morzsolód-
janak össze a fogaskerekek, egy szóval a papírgépen lévő csapágyak-zsírzók ke-
zelése. Minden papírgépen volt egy-egy smirer éjjel-nappal. Bizony eléggé ve-
szélyes munka volt a gépszíjak és a fogaskerekek között dolgozni. Volt közöttük
egy rangidős, aki az olajak és a zsírok kiírásával és vételével foglalkozott. Ezt
az embert úgy hívták a gúnynevén, hogy Lódiccs, mert annyit lódított, hogy a
fele se volt igaz. Azt mondták róla, hogy csak akkor mond igazat, amikor elté-
veszti a szót. Valamikor földbirtokos családba tartozott, a felszabadulás előtt,
sőt számtalanszor fejére olvasták, hogy a közgazdasági diplomájával tróger-
munkát végez. Nem egyszer jöttek érte a megyéről, és hívták, rá akarták bízni
valamelyik tangazdaságnak a vezetését, de ő nem vállalta semmi pénzért, meg
volt elégedve a sorsával, a keresetéből eltartotta a családját, és nem kívánt, nem
akart semmiféle pozíciót betölteni. Nagyon odaadó és szolgalelkű embernek is-
mertem meg. Segítőszándéka és nagylelkűsége szinte szánalmat ébresztett iránta.
Kevés ember volt a műszakon belül, aki nála tájékozottabb lett volna bármi-
lyen tekintetben, a rendeleteket szinte a kisujjából rázta ki. Nagyon is tiszta és

9



reális nézetei voltak a felszabadulás utáni időkről. Értékelte, sőt el is ismerte
azokat az eredményeket, amelyet a romhalmaz ország kevés idő alatt elért. Tud-
ta, hogy kiben mennyi az ember és mennyi az embert imitáló tulajdonság; tud-
ta, hogy egy dolgozó a munkáján keresztül egy év alatt mennyi tiszta hasznot
hoz a gyárnak, és ennek a haszonnak hány százalékát kapja a dolgozó mint
munkabért; tudta, hogy kétezer forinttal is magasabb a havi átlaga a műszaki-
aknak és az adminisztratív dolgozóknak, mint a fizikai állományban dolgozó
munkásnak; tudta, hogy három és fél ember jut a családon kívül egy produktív
munkát végzőre, és a három és fél ember között akad egy olyan is, akinek a
havi jövedelme másfélszerese annak, mint amit a termelő munkát végző keres.

Egyik alkalommal jött egy igazgatói utasítás, hogy a smirereket csökkentik,
mert valamelyik felmérés alapján kiderült, hogy a három papírgépre elegendő
egy smirer is. Akik hajlandók lesznek vállalni, kapnak harminc fillér béreme-
lést. Na, ekkor lépett Laci bácsi akcióba, hogy ez őrültség, hiszen a gépek java-
része negyven-ötven éve üzemel, a gépek így is jóval túllépik a megengedett
maximális sebességet, amit a fémcsapágyas forgó részek kiolvadásai bizonyíta-
nak. Eaci bácsi fogalmazott egy írást, aminek minden smirer aláírt, hogy nem
hajlandók vállalni egyedül több ezer csapágyat, mert egy embernek egy mű-
szakjába telik, mire több ezer csapágyat áttapogat, és nem is beszélve az olajo-
zásról, a talajvíz-szivattyúk kezeléséről és még sok más egyébről, ami szintén a
smirer feladata. Amikor a fogalmazvány az igazgató kezeibe került, ekkor az-
tán, kiütött a nagy balhé, még a rendőrséget is belevonták a vizsgálatba, aminek
az lett a vége, hogy lazítással vádolták meg a Lódiccsot. Egyenként hívtak
mindnyájonkat kihallgatásra. Nem azt kérdezték, hogy minekünk mi a vélemé-
nyünk, hanem hogy befolyásolt-e bennünket a munka megtagadására a felbuj-
tó személy. Bizony mindenkinek az inába szállt a bátorsága, senki nem merte
mondani, hogy ő éppen úgy és azt akarta, amit a Lódiccs.

Lódiccsot már a smirerség alól is felmentették, azaz nem végezhette azt a
munkát, amit egy évtizede becsületesen ellátott, mert attól tartottak, hogy vala-
mi komoly szabotázst csinál bosszúból. Amikor megtudtuk, hogy Lódiccs sírva
ment bocsánatot kérni ezért a meggondolatlan és felelőtlen lépéséért, aminek
nem tudta annak idején felmérni a következményét és a súlyát, mindnyájan
egyöntetűen elvállaltuk az egy műszak egy smirer elvet, csak hagyják abba ezt
a francot, a rendőrségi cécót, nem lazított itt senki, Lódiccs csak azt írta le, ami
amúgy is szóba került. Bizony a szakszervezeti vezetés a fülebotját se mozdítot-
ta, nem még hogy védelmére kelt volna az érintett dolgozóknak. A többiek is
csak azt hajtogatták, na majdnem rábasztál, majdnem dutyiba kerültetek, na
fogalmazó úr, de behúzta a farkát, kellett ez neked, ebből tanulhattok, ez iga-
zán jó lecke volt, hahhahhahha — hemzsegtek az effajta megjegyzések éjjel-
nappal. Lódiccs ezután magába zárkózottá vált. Ha volt is véleménye, azt meg-
tartotta magának. Ha aztán valaki felvetett valamilyen kényesebb, gyáron belüli
problémát, még a reggelizést is abbahagyta, és eloldalgott a vitázók környékéről,
jó távol behúzódott a transzmisszió mögé, és ott fejezte be a reggelizést. Piszok
a világ, Lacikám, mondta neki a kódusember. Nincs igazad, mert a világ az ma
is olyan, mint máskor, a világ az nem változik, az se nem jó, se nem rossz, az
ember, az rosszabb néha. mint kéne.
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