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Nehéz lecke
Szeghalmon, a töviskei majorban találkozom Raggambifluck Kálmánnal. A
gépszerelőműhelyben többen dolgoznak, javítják az erő- és munkagépeket,
satupadok fölé hajolnak. Kálmán bácsi ősz hajú, szemüveges, pirospozsgás,
hosszúkás arcú, pufajkában, alatta kék overállban intézi a „papíros" ügyeket.
Cigarettázik. Annyit tudok róla, hogy katonatiszti családból származik, s őt
is kitelepítették.

Raggambifluck Kálmán: — A családom szegedi születésű. Édesapám az
első világháborúban a szegedi harmadik honvéd huszárezred kötelékében har-
colt a fronton. A Tanácsköztársaság ellen nem játszhatott nagy szerepet, mert
nem kapott semmiféle kitüntetést. Egyedüli gyerekként, katonai nevelést kap-
tam. Amerre édesapám szolgált, ott éltünk mi is. Hivatásos tiszt lettem, a
ludovikát elvégeztem és huszárezrednél szolgáltam. Lengyelországban, Varsó
alatt megsebesültem, idehaza kórházakban ápoltak, majd újra a harcvonalba
küldtek. Amerikai fogságba kerültem. Hadnagyként, szakaszparancsnoki beosz-
tásban szolgáltam.

— Embert ölt-e?
— Egészen biztosan előfordult. A páncéltörőket irányítottam, abból a távol-

ságból kis pontnak látszott az ellenség, semmi másnak. Ember, ember elleni
harcban vem vettem részt. Tűzerővel nyomtuk el egymást. Idegileg, fizikailag
rendben voltam, úgy hogy nem érte szó a ház elejét. Sem akkor, sem később
nem éreztem semmiféle defektust emiatt..

— Már 1945 október elején Budapesten, a lakásunkban tartózkodtam. Ami-
kor elengedtek a fogságból és a hegyeshalmi határállomáson átléptünk, ahol az
első gyors vizsgálat megtörtént, a legénységet Győrbe, a tiszti állományt Ko-
máromba irányították. Az első politikai felülvizsgálat után engem elengedtek,
de felhívták a figyelmemet rá, hogy saját érdekemben igazoló bizottságnál
jelenjek meg. Ez a bizottság a pártok képviselőiből tevődött össze, semmiféle
elmarasztalást nem tapasztaltam, tőlem később az igazoló bizottság papírját
soha nem kérték, tisztában voltam az igazammal, semmi olyat nem követtem
el, amiért bűnhődnöm kellett volna. Aztán még egy káderezésre hívattak, de
az is udvariasan, cigaretta kínálással történt.

— Kenyér után néztem és segédmunkáskodtam. Kőművesek mellett dolgoz-
tam egy ideig, de amikor megtudták, hogy egy horthysta tiszt keveri a mal-
tert, azonnal elbocsátottak. Bizonyos idő után távoznom kellett a munkahe-
lyekről. Én soha le nem tagadtam, se itt a gazdaságban, se máshol, hogy sze-
rettem a tiszti mundért; megtanultam azért, amit elértem.

— Éhezett?
— Nem. A házunkban lakatosmester űzte az ipart, s említette édesanyám-

nak, hogy ha kedvem lenne, felfogadna inasnak. Két évre leszerződtem, s mert
érettségivel rendelkeztem, felmentettek az iparitanuló-iskola alól. Szerencsére
ennél a mesternél segédmunkásként is dolgoztam, így halmoztam az állásokat
és igazán jól kerestem. Kis kocsival húztuk magunk után a szerszámokat.
Amikor felszabadultam, a maszektői búcsút vehettem, mert segédként már nem
foglalkoztatott. Nem volt rá módja.



— Az első magyar gazdasági gépgyárban brigádvezető lettem. Akkoriban
doigoztunk a cséplőgépeken, s az első kombájn prototípusán. A cséplődobokat
szereltük össze. Megnősültem, a feleségem gépkönyvelő volt a statisztikánál.
i\r. édesapja hivatásos tiszt, egy ezrednél szolgáltunk, onnan ismertem a csa-
ládot. A keresetünkből megéltünk, szerencsénkre a szüléinknél lakhattunk.

— Aztán, 1951-ben megkaptuk a végzést, huszonnégy óra múlva eltávolí-
tanak bennünket a lakásból, Budapestről, belügyminiszteri rendelet alapján.
Az édesapám címére érkezett az értesítés, de mind a négyen, név szerint sze-
repeltünk rajta, s meghatározták, hogy hány kilós csomagot vihetünk. Egy
pesti főbérleti lakásban bőven akadt olyan holmi, aminek még most is hasznát
vehetnénk, de akkor Csáki szalmájának maradt. Nem tiltakozhattunk. Várat-
lanul nem ért bennünket, mert akkor már javában tartottak a kitelepítéseid.
A szüleim, s a feleségem is jól, önfegyelmezetten viselték el a történteket.

— Nem próbáltak segítséget kérni? Kibúvót keresni?
— Szóltam a gyárban. Megbecsültek ott a munkám után, s abból gondolom,

hogy szerettek is, mert az igazgatóhelyettes lépéseket tett az érdekemben, de
azzal intették le, nincs pardon az atyaúristennek sem, nincs mentesítés, ne is
forduljon sehová, mert pórul járhat. Ekkor utaztunk Dévaványára, a kény-
szerlakhelyünkre. A poggyász és a csomag marhavagonokban, mi személyszál-
lító kocsikban. Az ablakokhoz nem húzódhattunk, ültünk végig. A józsefvárosi
pályaudvarról indultunk. Rendőrök kísérték a szerelvényt. Nem mondhatom,
hogy rosszul bántak velünk, de elég kegyetlenség volt az, hogy megbolygattak
és a saját otthonunkból elűztek. A feleségem állapotosán utazott és emlékszem,
hogy Szajolban tejet kapott egy kannafedőből. Gondolom a betegeknek adták
fel a vonatba.

— Együtt utazott a család. Ruházatot, ágyneműt, a legszükségesebbeket vit-
tük magunkkal. Kora reggel indult a szerelvény, zöld utat kapott állandóan.
Dévaványára délután értünk. A pályaudvaron egy hosszú asztal mellett az
elöljáróság sorakozott, s közölték velünk, hogy rendőri engedéllyel hagyhatjuk
el csak a községet. Papírokat osztogattak, azon rajta a cím, hogy ki, hol lakik.
Álltunk a nagy asztalnál, felolvasták a névsort, ki hová. Rendőrök őrködtek.
Gépállomási traktorok és parasztkocsik szállították el a népet. Nekünk D. Tóth
Péter kulák házában jelölték ki a kényszerlakhelyet. Estére beértünk. Nap-
közben nem ettünk egy falatot se, de nem is volt étvágyunk.

— Tudták, mi lesz a sorsuk?
— Nem nagyon tudtunk semmit. Azt, hogy miből élünk, nem is kérdeztük,

mert hamarosan eligazodtunk a faluban. Napokon belül elhelyezkedtem az
állami gazdaságban. A feleségem is velem tartott, vontató szállított a határba
bennünket naponta. A szüleim odahaza maradtak.

— Gyalogmunkán, répakapálásban kerestük a kenyerünket. Nekem nem tűnt
elviselhetetlennek és szokatlannak, mert fizikai munkán dolgoztam korábban.
Egy brigádvezető a kitelepített részleget irányította. A munkával is, és a lét-
számmal is elszámolt. A határban nem őriztek minket, nem is győzték volna
rendőrrel. Ha elhagyom a községet, akkor bizonyára elfognak, mert mivel iga-
zolom magamat? Szúrópróbaszerűen néhányszor a lakásunkra látogattak, éjjel
vagy nappal, s ellenőriztek.

— A gazdaságban üzemi kosztot kaptunk. Nem emlékszem arra, hogy külö-
nösebben éheztünk volna, éltünk úgy, ahogy lehetett, a keresetemből. Aztán
már a feleségem se segített, mert előrehaladt az állapota.
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— Mihelyt lehetett, a Nagykunsági Állami Gazdaságba mentünk el, öten a
kitelepítettek közül. Kaszáltunk, kapáltunk. Megtanultam hamar, rávitt a kény-
szer, jól fizették. Bár csoportban dolgoztunk, de teljesítményre, rendesen
megcsináltuk, amit kiszabtak, ezért rendesen is kerestünk. Ám az kellett hozzá,
hogy a falubeliek befogadjanak, s annyit teljesítsünk, mint ők. A pénzre meg
egyre jobban szükségem lett, mert édesapámtól időközben megvonták a nyug-
díját. Dolgoztam cséplőgépnél, kerestem kenyérre valót, fogtam kukoricaföldet,
vettem malackát, fokozatosan átálltam a falusi életformára. Fiatal emberként
bírtam. Nem morfondíroztam, hogy így meg úgy, meg ilyesmi, amin nem segít-
het az ember, azt hagyja a fenébe, a munkájával érje el, hogy olyan körülmé-
nyeket teremtsen, amely elfogadható. Keresse meg a legszükségesebbeket, még
mostoha viszonyok között is! Édesanyám ügyesen főzött és az rengeteget szá-
mított. Nincsen semmi drasztikusabb élményem azokból az időkből. Elfogadtak
az emberek, ma is, ha Dévaványára utazom, vagy itt az állami gazdaságban
találkozók ványaiakkal szívesen látnak. Megbecsülnek.

— Aztán heten a békéscsabai magasépítőkhöz kerültünk. Elintézték, hogy
rendőrségi engedéllyel elmehessünk, így a mezőtúri laktanya és a sarkadi
kendergyár építéséből kivettem a részemet. Szerettek minket, mert ez a hét-
tagú brigád nagyon igyekezett, önállóan dolgoztunk, amit megmutattak, azt
pontosan és szépen megcsináltuk. Szerencsére ez érződött a keresetünkön is.
Akkoriban munkásszálláson laktunk, hétfőn utaztunk, szombaton vissza, a kosz-
tot leginkább magunk főztük, teát, rántottat, meg ilyen hamar-ételeket. Akad-
tak olyan brigádok, akik bizony nem tették oda a testüket, ezeknek mi példát
mutattunk, s jóval többet kerestünk náluk. Ha a munka úgy kívánta, mi egy-
huzamban dolgoztunk hajnaltól másnap reggelig, ők meg délután már letették
a szerszámot, s a kocsmát keresték.

— Előtte egyikünk se szerzett építkezési tapasztalatot. A brigádunkba nem
mindenkit fogadtunk be, mert tőlünk is megkövetelték a munkát, de szeren-
csére ebből hátrányunk nem származott. Könnyebbedéit a helyzetünk 1953-
ban a kényszer állapot megszűnt, de Budapestre nem költözhettünk vissza, Dé-
vaványán maradtunk, édesapám is elhelyezkedett az állami gazdaságban (Tövis-
kesre), egy karbantartó kőműves mellé, segédmunkásnak. Szerencséjére tíz évet
eltöltött munkában és utána nyugdíjat is élvezhetett. Könnyebbséget jelentett
a részére, meg a családnak is. ö javasolta nekem, hogy keressek állandó és
megbízható munkahelyet; miért nem tartok vele? Megfogadtam a tanácsát.
Kezdettől fogva szerelőként dolgoztam. Itt más ez a szakma, mint gyárban,
vagy ipari nagyüzemben, mert ami rossz, azt meg kell javítani, a létünk függ
tőle. Nincs megkülönböztetés, hogy ez géplakatos, a másik vízvezeték-szerelő,
egyformán megcsináljuk a munkát, nincs vállrándítás, hogy ehhez nem értek,
nem tudom, összedugjuk a fejünket és a legokosabbra hallgatunk.

— Munkásszálláson, brigádszálláson hányódtam másfél évtizedig. Hetenként
egyszer teherautó szállított haza. A kislányom mellé másik is született, s vál-
tozatlanul Dévaványán laktunk. Közben éreztem, hogy itt a gazdaságban meg-
becsülnek. Tíz esztendeig kombájnoztam is, s természetesen tavasszal, ősszel
és télen a műhelyben szerelősködtem. Ahogy öregedtem, megtapasztaltam, hogy
a kombájnozás fiatalabbaknak való. Sem akkor, sem most nem panaszkodha-
tom a munkahelyemre. Akikkel meg egy brigádszálláson éltem, egészen jól
megismertük egymást, együtt főzőcskéztük esténként a jó, laktatós parasztéte-
leket.



— A gazdaságtól kaptunk építési kölcsönt, fuvart, az OTP-től kölcsönt, és
1967-ben építkeztünk Szeghalmon. Három szoba, konyha, fürdőszoba, s körbe
lehet járni a lakást.

— Jó anyagi körülmények között élünk, a feleségem a Nemzeti Banknál
főkönyvelő. Nincs anyagi panaszom. A munkámat megbecsülik, szerelőként tar-
tanak nyilván, de hibafelvételezést csinálok, anyagkiadást, nyilvántartást ve-
zetek, ha megszorul a helyzet, akkor le a mundérral, és kalapácsot a kézbe.
Illetményföldet is kapok, mikor milyen juttatást.

— Milyen a közérzete?
— Jó. Szakszervezeti tag vagyok 1946-tól, én fizettem a nehéz években is a

tagdíjat. A kerület gazdasági felelősének tettek meg a szakszervezetnél. A háza-
mat berendeztem, elláttam háztartási gépekkel, semmi különösebb szenvedé-
lyem nincs, pöszmötölök a kertben.

— Külföldön is jártam. Moszkvában, Kijevben, barátságvonattal. Az igazság,
nem nagyon szeretek már utazni, üdülni is mehetnék, volna módomban, de
fárasztó, nem szeretek elmozdulni itthonról. A szocialista brigáddal romániai
körutat tettünk, Erdélyben, a régi magyar városokat látogattuk meg.

— A televíziót nézem, de a könyveket jobban szeretem, amit a kislányom
haza hoz a könyvtárból, abba belelapozok, leginkább a háborús irodalmat
olvasgatom. Meg Aranyt és Petőfit.

— Jó a helyem, bajom meg senkivel. Nagyritkán, ha Budapestre utazom,
találkozók régi katonabajtársakkal, s felidézzük azokat az időket, de az az
igazság, egyre kevesebbet tudunk már egymásról, engem is egészen más dol-
gok érdekelnek.

— Minek érzi magát?
— Munkásnak. Megálltam a helyemet, és befogadtak. A tétlenséget nem

szeretem. Ha az ember nem akar semmit, akkor vége.
— Nincs nosztalgiám a régi idők iránt. Az már végképp elsüllyedt. A civil

életet megszerettem, hiszen nincsen semmi kötöttsége, vagy nagyon kevés.
Nekem természetesen kínálkozott a katonai pálya, meg tetszett is. Aztán a tra-
gikus sorsfordulóm után, lassan, fokozatosan váltam munkássá, nem is tudom,
igazán hogyan történt, de egészen jól érzem magam.
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