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Szilágyi Miklós

Olyan munkát nem szeretek, amit az ember
kénytelenségből csinál

Édesapámnak 15 hód födje vót, az osztán ötféle ment. Mer Pista tesvírem
azt mondta, hogy neki nem kell a fődbtíl. Hát ű nem talajművelő ember, ű tanár.
Édesapánk meghalt korán, 60 éves korába, '39 októberibe, akkor örököltük el.
Aután mikor a nagymamánk meghalt, utána is örököltünk. Meg osztán vettem is
egy hódat. Úgyhogy mikor a tsz bejött, 6 katasztrális hóddal líptem be.

Nade: nem ennyin gazdálkodtam én! Vót itt a református egyháznak a vá-
ros kömyíkin jó egyezer hód födje, amit haszonbérbe kiadott. 15 hódankint - mán
kishódankint, 1200 nígyszögölivel - parcellázták ki, oszt 12 éves haszonbérbe ad-
ták. Nekem is vót belőlle egy parcella - egy esztendeig. De másik esztendőbe Rácz
Isván bátyán elöregedett, oszt lemondott: Vedd át mán, fiam, ezt a fődet! Úgy-
hogy a református egyháztól vót ez a 30 hód bérletem, meg a sajátom. Evvel mán
lehetett mozogni!

Ez a bérlet különben nagyon jó vót. A 30 hód fődír amit fizettem haszon-
bért, az nekem nem vót egy szemmel se rosszabb, mintha sajátom lett vóna. Mer
ha a sajátom, én fizetem az adót, annyi-formára rúgott vóna, mint a haszonbér. A
kicsiír sokkal több adót kellett fizetni; akkor az vót a rendszer, hogy a nagybirtok-
nál sokkal kevesebb vót a hódankinti adófizetís, mint a kicsiknél.

Hát - mondjuk - a paraszt-észt csak használni kellett akkor is. Ha ezt a ha-
szonbírt vállalom, megfizetem írté rendesen, nem szól hozzám a kutya se 12 esz-
tendeig. 12 esztendő nagy idő! Akkor megin újra árvereztík: aki ragaszkodott
hozzá, megtartotta annyiír, amennyiír rajta maradt. Ha nem, akkor meg lemaradt.

Vót itt két idős ember, ismertem űket, ugyanazt a fődet szerette vóna, oszt
ígírt rá, ígírt rá: 120-130 kila búza... Úgyse lesz a tied! - még ígírt rá... Úgy vót
akkor is, hogy az okosabb enged. Az okosabb oszt azt mondta: Na, legyfk akkor
a tied! Ű meg kivette a mellette valót, azonos minősígű-formán, de űneki mán nem
vót konkurense: maj'nem feliír bérelte, mint amaz.

Én oszt 140 kila búzát fizettem egy hódír. De ebbe azt vetett az ember, amit
akart, csak a haszonbírt kellett búzába fizetni. Vethettem bele lucernát is, mert -
ugye - a lucernának a tenyészideje legtöbb hat esztendő, de általába kevesebb, a
bérlet meg 12-re szólt. 2 hódat vetettem lucernát, mikor kibéreltem azt az első 15
hódat. Vót olyan évem, hogy a lucerna kifutotta az összes hasonbért! Na, a har-
madik kaszálást hattam magra, az első két kaszálást takarmánnak. Jól fizetett a lu-
cemamag: ára vót a tcrmínkereskedőnél. Meg osztán kellett a takarmány, mer jó-
szágot azt tartottunk szípen. Nem hogy: búzát termelünk, meg tengerit, oszt slussz-
pász. A fenéket! Az csak félsiker! Vót egy pár lovam, vól két tehenünk, vót disz-
nónk, ez, az, amaz... Abbúl van a forint, nem a termínybűl.
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A tengerit se szerettem eladni. Inkább megetettem az állatokkal, oszt majd
mikor az feldógozza! Valahogy vastagabb forint esett írté... vagy pengő még ak-
kor...

Na meg azír is szerettem a lucernát, mer olyan gazdagító hatással vót a ta-
lajra. A lucernagyökér egy méterre is lement, oszt ha kiszántottuk - mer nem vár-
ta meg az ember, hogy mind kipusztuljon, mikor mán ritkásodott, vetettünk he-
lyette mást -, mondjuk 25-30 centire mmég a lucernatövek ott maradtak, úgy kor-
hadtak el. Ez által a talajbúi méterrűl is fel tudta színi a nedvessíget az a növíny.
Szóval gazdaságos vót mindenkíppen. Csak akkor lehetett ráfizetni, hogyha nem
sikerült a kelíse. Én úgy igyekeztem, hogy őszi vetísű legyen. Ha mondjuk szep-
tember vígin elveti az ember, a másik esztendőbe teljes termíst ád. Ha tavasszal
veti el a lucernát, mondjuk március dereka-tájon, akkor mán csak féltermíst ád,
mer az az apró kis lucernamag, ha rájön a márciusi meleg meg mi, nem tud úgy
haladni a fejlődíssel. Nagy fórba van ezzel szembe az őszi vetís, mer arra rájön az
október-november hónap, oszt a gyökér jól halad addig.

Szóval vót ez a két hód lucerna... Búzát olyan 10-12 kishódat vetettem, ez
mán attúl is függött, hogy abba az esztendőbe milyen vót a talajmunkája a fődnek.
Tengerit meg olyan 4-5 hódat... Meg vót valamennyi tavaszi vetemíny, mán tava-
szárpa meg zab. Mer a zab az nélkülözhetetlen vót! Azt minden szerette: a kiscsi-
kó is, a kisbornyú is, a malacok is, az aprólík is - szóval a zab nékül nem lehetett
eredmínyesen gazdálkodni. Meghat a lovaknak ez vót a fő takarmánnyá: az ab-
rakja! Szerettík nagyon szemként megeszegetni, csak úgy habzott a szájok tülle,
olyan jóízűen ettfk.

Neveltem én osztán csikókat is. Mán nem eladásra: fiatalítani a sajátot. Nem
kellett venni valami rosszat, hanem a kezihe' szoktatta az ember, oszt az csak jó
lehetett. Értelmes jószág vót a csikó! Befogtam az anyja mellé harmadiknak, oszt
így tanulta meg, hogy ott nem jó menni. Mikor majd azt a kort írté, hogy a rúd
mellé került, ott mán sokkal könnyebb vót menni neki, mer ott nem vót összevág-
va az út. Fődutak voltak ezelőtt, oszt a csikónak ott kellett menni, ahun a kerék-
nyom nem simította el.

Meg bornyút is neveltem. Na, vót olyan tehén, hogy várta az ember: maj'
csak üszőt ellene mán. Hogy az anyját leváltsa! Vót rá eset, hogy 3-4 bornyú is
bika lett, dehát nem adtuk fel a reményt, mer hátha m án az ötödik üsző lesz. Amúgy
mindegy, akar üsző, akar bika, csak mikor le akarta váltani az ember. Mer jó pí-
zeket adtak a bornyúír! Mán nem kicsi korába, hanem megnevelte az ember, hogy
komoly súly legyen, olyan 5-6 mázsa, azír mán jelentős forint esett. Az mán oszt
sőre vót, mindegy akar üsző, akar bika, akar tinó. Csak a bika valahogy sűrűbb
vót, súlyosabb vót. De avval nehéz vót ám a bánás, mer az sokszor pajkos vót,
úgyhogy gyerekre bízni nagyon nem lehetett. Megcsapja a szarvával, vagy fellö-
ki, vagy mit tudom én... A tinó viszont olyan, mint a kezcsbárány. Egy kicsit ke-
vesebb, olyan 50 kilóval kevesebb, de könnyebb vele bánni, ha felesig, ha gyerek,
avval foglalkozhatott akármelyik.

Szóval így gazdálkodgattunk mink... De nem tőtt ki osztán a 12 esztendő,
mer elvettík az egyháztól a fődet, oszt kiosztották így 5-6 hódankínt prole-
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tárfődnek. Meg osztán nem is kellett vóna mán akkor. Azt se vót, aki csinálja, azt
a 6 hódat, mer én csak '47 őszin jöttem haza a hadifogságbúi.

Az utolsó haszonbér is odamaradt! Mindig úgy fizettem a haszonbért, ami-
kor csípeltem. Az vót az egyessígbe, hogy egyik felit májusba, a másikat meg ok-
tóber l-ig, de elfogadták amúgy is. Én meg úgy vótam vele, hogy az úgyse az
enyím, én nem tárolom a más termínyit: az egísz évit beszállítottam az egyház-
nak. '44-be, ugye, mán csak a felesígem vót itthon, én odavótam a fronton, de ú"
is beszállította a 32 mázsa búzát, ahogy elcsípeltek. Az oszt ottmaradt, mer a kö-
vetkező évbe mán másnak termett a főd. Dehát az egyház is olyan körülmények
közt vót, hogy nem tudott kártérítést adni, hiába hogy megvót rulla a papír. Be-
vittík a közraktárba, ott meg még akkor télen szíjjelosztották: itt van, vigyítek!

Én mondom, akkor mán a fronton vótam, '44 februárjába hívtak engem be.
Az első tűzvonalba vótam mindig, míg osztán '44 őszin, mikor Sátoraljaújhelyt
elfoglalták az oroszok, ippen benne maradtam... Mán többen, nemcsak én, kinek
milyen szerencséje vót.

Onnan oszt hátramentünk Zemplénbe. Ott még vót a kecsegtetís, hogy majd
megyünk haza, dehát hazugság vót, mint mások is... Majd aután hátra kísírtek
Ungvárra. Azt mondták, majd ott a zsidó gimnáziumba rcgiszrálnak bennünket,
osztán elengednek haza. El ám!

Tanálkoztunk is olyannal, aki jött visszafele Ungvárnál, dehát nem tudtunk
beszílni senkivel, fegyveres őrök kísírtek bennünket. Ha tudtuk vóna! Csak kí-
sőbb tudtuk meg, hogy ha azt mondtuk vóna, görögkeleti vallásúak vagyunk, ak-
kor elengedtek vóna. Mer az ruszin! Általába a ruszinok görögkeletiek, azokat el-
engedlík Ungvárnál.

Minket aután még kísírtek Perecscnbc, meg Uzsokon keresztül Turkára,
aután Növi Zamborba, Lengyelországba. Vígig gyalog! Ott vót egy nagy gyűtő-
tábor, olyan lovassági kaszárnya, ott szállásoltak el. De nem vót egy szál szalma
se a kaszárnyába: a kövön kellett hálni. A ruházatunk mán akkor olyan vót, hogy...
Ha a ruszki látta, hogy jobb, mint az övé, akkor ki kellett cserélni. Nem vót me-
se, lehúzta rullunk, a rosszat meg odaadta. Felfázott az ember, meg mi, hastífusz-
ba esett nagyon sok. Jómagam is. Aszonták, van ott ilyen... kórházszerű, ott pad-
lós szoba van. Az mán nagy különbsíg vót a kűhő! Én is jelentkeztem maródira,
ott vótam benn vagy három napig. A három napig adtak naponta egy olyan három
decinyi köleskásalevest. Ecccr napjába! A' jó vót nagyon, de három nap után csak
úgy gondoltam: ennyin azír nem tud az ember megílni. A fene egye meg, kime-
gyek a többi közé.

De osztán hogy jöttem ki! Jártunk ki az erdőre fáír: egy-egy darab fát vett
két ember a vállára, oszt vittük 3-4 kilométer hosszon a hóba. Kellett a konyhára
a tűzrevaló. Na, látom, hogy gyülekeznek az emberek a kapunál, számolják űket
kifele ötösivei. Mer az orosz csak ötösivei tudott számolni... Aszittem fáír men-
nek! De oszt híjjá vót az embereknek, hát bejön egy ruszki gyerek abba a szobá-
ba, ahun vótam, hogy:

- Na, po pját, po pját! - hogy ötösivei álljunk össze.
Avval osztán kilett. De nagy csapat! Akkor mán: aj, iszen visznek bennün-

ket haza! Bevagonéroztak, egy-egy kisvagonba 100 embert. Úgy tér be a 100 em-
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ber, állva, ha puskatussal igazgatják. Hát így igazították! Majd másnap reggelfe-
le indult a vonat. Még a vagonba is aszonták, hogy visznek hazafele bennünket.

- Megette a fene - mondom -, a nap fele megy a vonat! Nem hazafele visz-
nek, hanem az őshazába!

Úgy is lett. 12 napig vótunk a vagonba, kilencedik napon kaptunk eccer vi-
zet. Borzasztó állapot vót! Minden reggel jött a ruszki gyerek, hogy:

- Kaput jeszt?
- Jeszt.
- Kolko?
Mondtuk neki, hogy hányan...
- Á, máló...
A halottakat kivittík, oszt mentünk tovább. Sok ember nem bírta ki.
Na osztán a tizenkettedik napon megírkeztünk. Jenelkijavónak neveztík azt

a falut, a Donyec-medencébe van az. Egy nagy gyár meg bányatelep. Négy négy-
zetkilométer területen fekszik az a gyár, minden ódala nígy kilométer. Sok em-
ber, rengeteg ember dógozott benne. Szóval nagy üzem vót, na nem is tudom ki-
beszflni. Vasat izzasztottak, vagy mi, ilyen kohószerű részlege is vót, meg vót osz-
tán abba asztalosműhely is, meg az a sok lerombolt ípülct, annak az újraípítíse...

Kísőbb osztán kérdezem eccer az orosztól, akkor mán tudtam valamennyit
beszílni:

- Mikor áll el a ti gyáratok? - mer nagy központi fiítíse vót. rengeteg szén-
jek vót az oroszoknak, drága sok jó szén. Felment úgy valahogy a vagon, kinyi-
tották az ajtaját, oszt kis igazítással odahullott a vagon szén, csak kellett a tűzre
lökni.

Aszongya:
- Nem minden esztendőbe áll el a gyár. Több esztendő eltelik, míg eccer le-

áll. Hát mit gondolsz? - aszongya. Ecceri begyútáskor fábúl 12 vagon kell gyú-
tósnak, meg aho' a szén! Ecceri felfűtísíre!

Akkor mán ezt is megértettem... Mer mindig kerestík, aki tud oroszul be-
szílni. Hát ki tudott? Mondom: nekem mindegy, ha én is azt mondom, hogy tu-
dok oroszul. Maj' megértjük egymást valahogy! Na, így tudtam én először oro-
szul... Ha oroszul tudott, az lett a nacsalnyik vagy a brigagyír, vagy mit tudom
én...

A láger kívül vót, olyan pár kilométerre, ahunnan bekísírtek, meg kikísír-
tek. Vegyes láger vót ez először, vótak románok is, olaszok is, nímetek főleg. Mi-
kor odamentünk, kérdi egy nímet - mer a nímetek, mint korábbi foglyok, mán
ősszel vagy mikor odakerültek -, kérdi, hogy:

- Hányan jöttetek?
- Úgy két és fél ezren - mondom.
- Mink is annyian vótunk, mikor idejöttünk - aszongya.

- Oszt most hányan vattok?
- Vagy nyóevanan - aszongya.
Három hétig oszt ilyen vizsgálati fogság vót, addig nem mentünk ki se dó-

gozni, semmi. Akkor nagyon sok ember meghalt. De nem úgy ám, mint otthon,
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hogy: na, meg akar halni, oszt nyavalyog, betegeskedik! Elaludt, oszt meg se moz-
dult többet. Reggel ébresztő vót:

- Na, kőtsd fel mán a szomszídot!
Hát egy-tagba mozgott. Elaludt. Szíp halála vót.
Vót ilyen két kerekű kocsi, mint a hordárszekér vót ezelőtt a vasúton, arra

rakták rá, mint a zsákot. Olyan húsz-huszonöt vót naponta! A lágeren kívül vót
egy nagy gödör ásva, oda kellett vinni. Fejjel erre, lábbal arra, mikor jól meglőtt,
egy hordó mésszel leöntöttík, meg egy kis havas főddel betakarták. Ki tudja, ki
vót? Nem ismertük egymást. Én is olyan szerencsétlen helyzetbe kerültem, hogy
akikkel kimentem Jenelkijavóba, ebbe a fogolytáborba, még tán Szolnok megyei
ember se vót köztök, nemhogy kisújszállási.

Én osztán inkább ípítísnél vótam. Mer' amúgy kúműves mester vótam én!
Hát nem tudta senki, hogy a' vagyok-i. Mindegy vót, mer papír nem vót senkinek
rulla.

Egy eset vót, amit a többi közül elsorolok... Adtak 12 embert, jött egy fő-
nök, kimírtük az ípűletet. legalább 80 méteres hosszú ípúictet, szílessíge is vót 8
vagy 10 méter. Közfal egy se. Kraszni kirpics vagy csórni kirpics - vót akar ilyen,
akar ollyan, mán veres tégla, meg fekete tégla. Sokáig ípítettük. Kérdem eccer a
főnöktűi:

- Mondjad mán, mibűl lesz ennek a teteje?
- Azt én se tudom - aszongya.
Csak ípítettük, oszt jő vót. Ellenőrizte naponta.
- Jól van?
- Jó,nagyon jó!
Hát neki hajó, énnekem mír ne vóna jó?
Az vót a borzasztó állapot, hogy annyira éhesek vótunk, hogy azt nem le-

het kibeszílni. Vót olyan, hogy valaki kapott egy levelezőlapot a jó munkáír, meg-
hat ha szerencséje vót, amit megírhatott haza. Vót egy csíki székely fiú, Varga Its-
vánnak hittak, na az kapott egy ilyen levelet a mi körzetünkben.

- Á, minek adták? Úgyse megy e' haza! - aszongya. Csak hergelik az em-
bert vele... - meg ez, meg az.

- Hallod, ha nem írod meg, add nekem ezt a levelet - mondom.
- Hát jó, az ebídedír neked adom.
- Rendbe van, el van intézve!
Hogy mit jelentett az az ebíd akkor! Ügyi, ment az ember, oszt mán reme-

gett írté, hogy majd megkapja. Megkaptam, oszt odaadtam neki. Megírtam haza.
Ez úgy '46 őszin vót. Majd a felesígem írt rá, meg- megvannak, a két kislyány is...

Még egy év vót, míg oszt hazajöttem. De akkor is hogy? Gyártelepet, vagy
mi az istent, falaztunk körül termískűfallal, meg termískűzúzalíkkal tőtöttük a köz-
it. Hideg is vót, meghat csak erőltette az ember a lábát, eccer megfájdult a lábom
feje. Mcgfeketedett bokáig! Hát jelentkeztem maródira. Jött egy orosz orvos,
aszongya:

- Itt le kell amputálni!
Mondom neki:
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- Eridj mán, te bolond - durák -, hát haza akarok én menni! Ha levágod a
lábom, hogy megyek haza?

Na, jön egy másik, egy nímet orvos:
- Min veszekedtek mán?
- Ez a bolond le akarja vágni a lábom - mondom.
Megnízi, megtapogassa, azt mondja:
- Nem kell ezt levágni. Majd én megcsinálom mingyán, oszt megmarad a

lábod. De ez itt meg nem fog gyógyulni! Addig leszel, ameddig leszel itt, de nem
fog meggyógyulni.

Hozott egy kis tálkát, oszt:
- Na, tedd bele a lábod!
Fogta a bűit itt a lábom ujjánál, oszt vígigvágta a lábom fejit. Megvan a for-

radás most is.
Bevittek Boldovkára, a kórházba, mégiscsak nyílt seb vót. Egy kis vattát

tettek rá. Ott vótam oszt azután. Ott enni adtak, jó is vót, csakhát... az ember szí-
gyell a macskának annyit adni, olyan kicsit kaptunk. Borzasztó vót az éhsíg!

Naoszt bekötött lábbal jöttem haza! Vót egy major - alezredesi rangba vót
-, osztán mondja ahogy meglátta a lábomat, merhát sántikáltam, meg a kondi is
olyan vót:

- Ezt is hazakűdhetitek. Ennek mán nem veszitek hasznát úgyse.
Én persze megértettem. Na - mondom -, a fene egye meg, maj'csak lesz

mán valahogy! Majd osztán jött egy másik, egy zsidó asszony, mondja:
-Tudsz járni?
- Tudok! - mondom. Hogyne, mikor arrúl van szó, hogy hazamegyünk!
Egy pár rossz bakkancsot kaptam, fatalpú bakkancsot, vászon vót a felső

rísze, aWal jöttem haza.
Debrecenbe nagyon jól fogadtak. Vótak ezek a demokratikus asszonyok,

adták azt a jó tarhonyás birkahúst. De nagy csomót ám! Egy egísz tányírral! Olyan
csomó ítélt nem láttam egísz hétig se. Jólesett, megettük, nem vót oszt semmi baj.
Ott megint papírt csináltak rullunk, meg adtak 5 forintot. Forint vót mán akkor.
Ennyi vót a fizetís három esztendőre.

Sajnos elíg gyenge kondiba gyöttem haza, úgyhogy ekkor ősszel nem vó-
tam munkakípes. Na, majd másik tavasszal kezdtem egy kicsit jobban rúgkapál-
ni... De szinte a semmire jöttem haza! A felesígem megvót, meg a két kislyá-
nyunk... De semmi jószág! Nagy Endre komám is ideadta a lovat, hogy vessem
el vele, amit vetni akartam, Varga sógor is ideadta. Nem pízír, hanem dógozzam
le! Jó vót az azír, hogy nem kellett fizetni. Mondom osztán - de ez mán '49-be vót
-, mondom a felesígem nek:

- Hallod, annya, nem jól van ez így. Hát a komának is meg a sógornak is a
nehíz munkáját én segítem megcsinálni. Nekem meg senki se segít. Valahogy ezen
változtatni kell.

- hát mit tudsz csinálni?
- Hát - mondom - azt gondoltam, hogy veszek két tinót. Befogom, betaní-

tom űket, osztán majd azokkal elvígzem én a nehéz munkámat is, meg a könnyűt
is.
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Vettem osztán a dévaványai vásáron két szíp magyar tinót. Zemplénbűi haj-
totta az eladó! A Hortobágyra vót a számítása, így Péter-Pál tájon, de nem tartot-
ták meg a hortobágyi vásárt, hanem Dévaványán lett a legközelebbi vásár, így oszt
eltérítgette oda. Mink mán virradat előtt benn vótunk a vásártéren, mer korán ment
a vonat. Mán ahogy hajtotta befele a kapun, akkor nagyon megtetszett. Jó kiníze-
tű vót, víkony szarva - ez a szürke-magyar tinó. Mentem: hogy adja, mint adja?
De nem engedtem el! Ű azt mondta, hogy 3400 forintír adja, én kétezer-hatot ígír-
tem neki. Nem adja annyiír, háromezer kettőír adja! Kétezer-nyócszázat adok ír-
té - mondom. így oszt három ezernél megállapodtunk. De én fizettem az áldomást.

Hazahajtottam űket, mán dílbe itthon vótunk. Jöttek takarosán. Haraptak az
úton, meg mi, de mindig jöttünk, jöttünk.

Na, másnap: be kék űket fogni szekérbe. Mer nem vót még tanítva, de mán
nagyságba ott vót, hogy be lehet fogni a járomba. Apósomnak megmaradt az ökör-
szekere, elkírtem tülle, neki mán úgyse kellett. Befognám űket, de nem jöttek oda
a rúdho'. Nem tudták hogy megy az, hogy mit akarok. Na - mondom -, nem baj,
gyerekik! Megkötöttem űket a szekéródalho', levettem a jármot a rúd vígirűl, oszt
szípen a nyakokba tettem, bedugtam a járomszöget. Elódtam a szekéródaltúl osz-
tán, elébe vezettem a szekérnek, utána húztam a szekeret, bedugtam a járomsze-
get. Na - mondom -, most meg be vagytok fogva, gyerekik! Kivezettem az útra,
megindultak. Szólongattam - nem ostorral, csak szípen - meg vezettem. Utóbb el-
maradtam, fellíptem a szekérre: na, hadd menjenek! Hun az út mellett mentek,
hun az úton mentek, mindegy vót, csak hadd menjenek. Majd rájönnek eccer, hogy
hun jobb menni. Rá is jöttek. Szípen betanultak.

Mondom a felesígemnek majd harmadnap:
- Hallod-i, fogjuk be ezeket a bornyúkat az ekíbe! Ulóvígre meg kell nekik

is tanulni szántani. Vezesd mán vagy kétkerűlísen!
Nem nagyon szívesen, de csak rálett. Szántottunk mink a szílin is, meg a

közepin is, mindenütt... Nem baj - mondom -, csak hadd menjík. Vagy 2-3 nap
vezette annya egy pár óra hosszáig.

- Nem baj, elíg e'. Hadd tanulják.
Először csak összekaristoltuk, de aután megkezdtem takarosán, oszt szípen

megtanulták. Álom vót vélek dógozni. Na, meg is vótak ezek '51 -ig, de akkor mán
a felfejlesztís vót, akkor meg bivalyt vettem.

Mentem kifele a tanyára, osztán Oros Albert bátyám - kovácsmester vót,
ott lakott a Vásár utcán - aszongya:

- Hallod, te László, nem fílsz, hog meglátják ezt a szíp két magyar ökröt?
- Hát nem loptam én, bátyám. Mír fílnék?
- Nem lopta más se - aszongya -, oszt csak elvettík tülle.
Sajnáltam űket, nagyon, nagyon értelmes két jószág vót. De nem, a téesz-

be nem viszem. Elhajtottam Kevibe, a vásárba, eladtam, oszt vettem két bivalyt.
Na, a fene egye meg, ezt mán nem irigylik meg!

A téeszbe osztán '53 márciusába líptem be. Akkormán nem lehetett... 1952-
t én vígig dógozlam, minden munkát elvígeztem, ami termett, azt beszolgáltatás-
ba adtam mindet, ennek árát meg az adóba - a vígin még 1400 forint adóhátralí-
kom vót. Akkor elmentem a kísírlcti telepre fuvarozni kél hétre - mer vót mán ak-
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kor pár-lovam, szekerem is -, 100 forintot kerestünk naponta, azt befizettem az
adóhátralíkba. Úgyhogy nem tartoztam akkor se, de viszont nem is maradt sem-
mim! Valamit csinálni kellett. Hittak nagyon, agitáltak, hogy menjek a téeszbe.

- Na, elmegyek - mondom -, de nekem feltételem van ám. Ha elfogadjátok,
csak akkor leszek tag.

- Na, mondjad a feltételedet!
- Mindenki dogozik - mondom. - Csak munkaegysígre osztunk. Majd aki

amennyit dogozik, annyit kapjon.
Bezdédi Pista bátyám vót az üzemi párttitkár, meghat vótak párttagok, én

pártonkívüli vótam... Jól van, aszongyák, de nekik is van egy feltételek. Hogy ak-
kor én legyek a brigádvezető. Mint aki járatos a gazdálkodásba.

- Jól van, elvállalom. De úgy, hogyhát a párttitkár a párttal intézze el a do-
gokat, a téesznek az elnöke az intézze el a tanáccsal. A kinti dogokat majd én rend-
be rakom a tagtársakkal. Lehetőleg egymás dógába ne nagyon avatkozzunk bele.

Negyvenen vótunk, 400 hódon gazdálkodtunk. Vót nígy pár lovunk, aho'
gondozó, a negyvenbe mindenki benne vót. Nem osztottunk valóban semmit, csak
amiír megdógozott. Úgyhogy akkor Kisújszálláson a legjobb téesz ez vót, az Új
Barázda.

'57-be aután, mikor avvót, hogy aki akar, kimegy, aki akar, benn marad, én
kijöttem. Merhát a feltételem nem úgy sikerült...

Mán '53-ba is ki lehetett vóna lípni, de akkor még maradtam, mer vót, aki
figyelmeztetett. Párttag vót pedig, de amúgy jó munkatárs vót. Aszonta:

- Hallod, komám, ne lípjél ki! Ebbűl baj lesz. Nem szabad kilípni. Várjál
csak, hogy majd mi lesz.

Hát vártam, maradtam csendbe.
'57-be mán megengedett vót. De akkor meg... Míszáros Pista bátyánk vót

a főhajjakend: tanácselnökhelycttes, nagy ember! Kömívcsnek vallotta magát, de
én nem láttam egy házat se, amit ípített vóna. Amúgy jó pártember vót, osztánhát
vezetőszerepet tőtött be. Szóval: behívattak tanácsházára, engem is, meg többe-
ket. Aszongya Míszáros elvtárs:

- Maga pedig, Zsódos elvtárs, azt a fődet fogja elfogadni, amit Fehír Ká-
roly mond, hogy: itt adom. Megértette?

Közelebb lípctt hozzám, én is közelebb líptem hozzá, úgyhogy egísz közel
vótunk egymásho'.

- Nem értettem meg, Míszáros elvtárs! Mert a rendelet nem úgy szól, hogy
azt, amit Fehír Károly mond. Hanem úgy szól, hogy vagy azt, ami sajátom vót,
vagy aho' hasonló fődet kell helyette adni.

Ez oszt borzasztó sértette Míszáros elvtársat. Szólt:
- Halló, a 2-est kírem! - a rendőrsíget, hogy engem foglaljanak cl, legalább

a mai napra...
Mer azt kérdezte, hogy mit akarok csinálni? Mondom: megírett az árpám,

aratok. Hogy: ne arassak. Hazajövök, aszongya annya:
- Hallod, itt vót a rendőr, hogy azonnal menjél a rendőrsígre!
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- Hát ha bolond vónék! - akkor vót az, hogy behítták az embereket, oszt jól
elnáspágolták. - De itthon se maradok! Van még nekem egy kis kapáinivalóm,
osztán kimegyek Szőrűibe, bekapálom azt a kis rípát, osztán maj' meglássuk.

Ki is mentem, bekapáltam. De nem jöttem haza: majd reggel fele valami-
kor.

- Na, vótak-i a rendőrök? - kérdem annyátúl.
- Nem vót senki - aszongya.
Na, lehet, hogy vót nekem egy jópontom - arra következtettem. Mikor az

ellenforradalom vót itten: szobrot borítottak, ez, az, amaz, valahogy e'nekem nem
tetszett. Szombati nap vót, jól emlíkszek... Eszembe jutott, hogy nagy szél fútt
azelőtt, oszt a csutkakúpjaimat felborogatta kint a határba. A fene, semmi közöm
nekem ehe' a szobordöntíshe' meg ehe-amaho' - mondom -, nem nekem való ez.
Kimegyek oszt összerakom mámmá a csutkát kúpokba, ha jön esső, nehogy kár
írje. Kinn vótam akkor is, másnap is. Akkor egy hétig magam jártam ki Turgony-
ra, nem jött ki se párttag, se pártonkívüli, senki! Egy hétig minden nap elvetettem
azt a 14 zsák búzát. Dílelőtt egyik három lovat fogtam be, dílután a másik három
lovat. Jó vót a főd, úgyhogy nem is magtakaróztam utána, csak a vetís hadd men-
jík.

Balogh Pista bátyám kijött egy hét után, ú" vót a párttitkár:
- Hallod, László, te nem gondolod, hogy a forradalom ellen dógozol?
- Nem, bátyám.
- Hát mit gondolsz?
- Azt gondolom, bátyám, hogy azt a búzát, ami a magtárba van, azt még fel

is gyúthatják, el is lophatják, de amit én naponta elvetek, az mán biztosítva van.
Azt még nem tudjuk, hogy a forradalom mire dűl, de azt tudjuk, hogy ha megma-
rad valaki, az enne jövőre is. Nekünk ez a dogunk, hogy vessünk!

Hát lehet, hogy ez jópont vót nekem.
Úgy kaptam meg osztán a fődet, hogy két rísze a Szőrfűbe vót, egy rísz meg

a Gyalpáron. Mán ez, ugye, kidöglött rizstelep vót, ezt traktorral felszántattam.
Mer csak egy lovam vót akkor. Visszakaptam különben a szekeremet, lovamat -
mer csak az egyik lovat vittem be annak idejin, - de megvakult ott a téeszbe, úgy-
hogy mint értéktelen jószágot kaptam vissza, csak ippen abba az árba, amibe be-
vittem.

Na, ez a főd '59-ig van '60-ig vót meg. Akkor megint vót a fclfejlesztís, jöt-
tek az agitátorok. Többek között még Bakó Kálmán bácsi is! Mán akkor ű az ál-
lami gazdaságbúi visszakerült, a Petőfi Téeszbe vót míhísz. De amúgy a pártbi-
zottság kűdte, annak vót tagja. Kubikosember vót azelőtt, jó dógos ember... Olyan
téli időszak vót, ott vótunk bent a szobába. Ki az ördög jön ide? Rendesen felőtöz-
ve... Na, bejön, köszön rendesen. Fogadom. Hátösmertem gyerekkoromtól kezd-
ve.

- Tessík, vesse le a kabátját... - jó báránbűr kabátja vót mán akkor - tegye
le, Kálmán bácsi, a kalapját, tessík, foglaljík helyet.

Mint ember az embert fogadtam az otthonomba. Mír ne? Nem vótam én ve-
le haragba azelőtt se.
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Mondja oszt, hogy mír jött: lípjek vissza a téeszbc! Tudják, hogy jó tanuló
a lyányom - Erzsa lyányom vót akkor érettségiző, a nagyobbik lyányom -, osztán
megmutatják, hogy nem veszik fel az egyetemre, ha nem lípek vissza a téeszbe.
Tudják, hogy engem megtívesztett az ellenforradalom, meg ez-amaz, de ajánla-
tos, hogy lípjek vissza.

Hát, nem esett jól... A felesfgem is ott állt a kemence mellett, hallgatott. Én
se szóltam, hattam, hadd beszflje ki magát Kálmán bácsi.

- Na, szóljál mán te is valamit, László!
- Hát, Kálmán bátyám, megmondom, hogy engem ugyan nem tívesztett meg

az ellenforradalom. De maga se fog mcgtíveszteni. Ha maguknak nem kell az én
lyányom, attúl függetlenül, hogy olyan tanuló, s nem veszik fel az egyetemre, sem-
mi baj. Hála istennek ípkézláb a lyányom, nem is ffl a munkátúl. Maj' a munkája
után megfl, úgy, ahogy az apja mcgflt eddig.

Felállt Kálmán bácsi, oszt elment. A felcsígem, hogy: ilyen vagy, ollyan
vagy, de így, de úgy... Mondom:

- Értsd meg, annya, ezekkel az emberekkel, akik engem úgy engedtek cl
onnan!... - Mer ahogy kilíptem a técszbűl, hát engem borzasztóan mcgpumpoltak.
2400 forintot kellett nekem fizetni, amír kilíptem. E' nem vót jogos, ennek sem-
mi alapja nem vót. Mondom: - Ha én ennyit érdemiek tüllök a munkám után, én
ilyen emberekkel nem tudok együtt dógozni. Lesz, ahogy lesz, nem bánom akár-
hogy, de megmaradok egyéninek.

Eljött osztán június, leérettségizett a lyányom, azután felvételi vizsgázott
Debrecenbe. Akkor azt mondta Kollát Józsi - a pártbizottságnak vót mit tudom én
mije -, hogy az apjának a magatartásaiul függetlenül csak felveszik az egyetem-
re.

Na, ezután adták oszt a fődet a Nagy-Rítcn, innen a házamtúl olyan 12 ki-
lométerre. De nem kedvező útviszonyok mellett! Merthát a Ványai-kövesút bor-
zasztó rongy állapotba vót, oszt onnan még fődúton... Mán nemcsak nekem, egy
düllőt, körülbelől nígy kilométer hosszát, adtak ott ilyen egyénieknek a Ványai-
kövesúttúl a karcagi határig.

Mikor először kimentem, jött a város kocsissá, meg jött egy mérnökféle em-
ber, az mutatta ki: na, hát itt lesz a fődem. Csak nízem: egy lerombolt tanyahely
vót. A fák kivágva, gyökerestül benne hagyva; nagy csomó trágyakupac ott évek
óta, ott ette az idő. Énnye, énnye, de rossz kinízetű főd! Ez a mérnök meg siette-
tett, hogy neki más dóga van, ne spekuláljak, írjam alá: vagy kell, vagy nem kell.
Na osztán elfogadtam. De csak azír, mer Kiss Endre komámnak ott vót a tanyája:
megengedte, hogy bemenjek a tanyába lovat itatni, vagy mit tudom én, esetleg
olyan idő jön.

Nehezen ment! Mondtam vóna én a traktorosnak, hogy szántsa ki, de aszon-
gya:

- Ha én ezt ki akarom szántani, akkor ez magának annyiba kerül, hogy
annyit korántse ír a főd. Mer ezek a fagyökerck: ebbe belcszakad az eke. Ha cl-
nyövöm a maga fődjibe, ehelyett másikat kell venni!

Innye, a fene egye meg... Akkor télen - valamibul ílni kellett - a földmií-
vesszövetkezetnél vótam préselő munkás: préseltük a rizsszalmát, oszt szállítót-
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tuk be Szolnokra. A papírgyárnak vót az alapanyagja ez a rizsszalma. Úgy nígy
óra felére vagy háromra, mikor hogy vígeztünk, akkor én mindig ide mentem, a
kapott fődemhe'. Úgyhogy tavasz felére minden fatövet kiástam, meg lehetett
szántani a fődet. Megszántottam, be is vetettem.

Na, ez vót meg osztán, ez a 6 hód 200 kodrát. De nem vallottam kárát! Ne-
kem mindig jól termett, engem nem hagyott cserbe a Rít sose. Hát, ugye, éssze-
rűen gazdálkodtam... Mondták azután is, hogy lípjek vissza a téeszbe. Ezen a kis
fődön mit lehet csinálni?

- Ha 500 hódon tudtam eredmínyesen gazdálkodni, ezen a 6 hódon is tu-
dok! Lesz nekem úgy is, amennyi nekem kell.

Majd ám jött, hogy megközelítettem az 50 esztendőt. A felesígem is: még-
is, menjél valahová... a nyugdíj így, a nyugdíj úgy... A földmívesszövetkezethe'
mentem először. A rizsszalmával kapcsolatosan vót itt a városon kívül egy táro-
lóhely, ahova beszállították a rizsszalmát, onnén osztán vagonba rakták. Oda men-
tem telepvezetőnek. Kaptam havonta egyezer forint fizetíst. De nem is ez! A te-
lep 5 katasztrális hód fődön feküdt, ennek a rendbetartása vót az én feladatom.
Nyáron azt én legalább háromszor szípen megkaszáltam. Ott vótam, ügyi, ha kel-
lett, fordítottam, ha kellett, gyűröttem. Szóval sok jó takarmánt összegyütöttem,
úgyhogy nekem e' vót a fizetís inkább. A teheneim meg a bomyú szípen nőtt itt-
hon, mer finom takarmánt kapott egísz nyáron. Megvót a jó lovam, osztán sok-
szor - ha ráírtem, meg ráírt a lovam is, - legelíszett ott a gyepen, azt a szekírderík-
nyi apró, finom füvet meg este hoztam haza.

A fődem meg: vót ottan egy jó munkatársam, éjjeliőr, aki aszonta:
- Hát, ha olyan dogod van, elmehetsz nyugodtan. Itt leszek én akkor nap,

ha neked kint van dogod, amit vígezni kell.
- De - mondom - akkor mit fizetek én Józsi bátyámnak, amír itt van helyet-

tem?
- Hát fizessél annyit, mint a szövetkezet óránkint - aszongya.
- Rendbe van, bátyám, fizetek én magának!
Megbízható ember vót, nagyon rendes ember vót. így osztán, ha kint vót

dogom, akkor kimentem, azt intéztem. Vót benne egy rísz búza, egyharmada ten-
geri, egyharmada meg árpa meg zab. A két hódat megkapáltam háromszor-nígy-
szer is: lúval mentem ki, oszt meghúzattam, utána meg kiskapával. Nem sajnál-
tam tülle a munkát! Hát a talajmunkát, mán a vetíst meg a boronálást is, azt mán
géppel csináltattam. Meg az aratást is kombájnnal. Mikor a termelőszövetkezeté
rendbe van, akkor még szánnak rá egy napot. Ez kötclcssígek is különben. Hát
nem ingyen, de mindegy: megcsinálják.

Ecceroszt felszámolták ezt a telepet, gazda nékül maradtam. Akkor elmen-
tem a Vízgazdálkodáshoz. Ott vótam aután 6 esztendeig, vagy 7-ig, míg nyugdíj-
ba nem mentem. Hát ott jó is vót, meg nem is... Mer a téli munka, az ilyen pocso-
lya-hányás meg kubik-munka vót, az csak bajos. De a nyári munka a vízgazdál-
kodás, azt mán szerettem. Kaptam egy marha-nagy teriiletet, ami öntözhető a csa-
tomákbúl. Nem vót más mód, kerékpárral lehetetlen vót: egye meg a fene, veszek
egy kis motort! Vettem egy Simpson-motort, aután avval jártam. Ha nem vót es-
ső, akkor nagyon jó vót, de ha esső vót, akkor csak gyakog kellett menni a köve-
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súttúl: megnízni a csatornát, hogy áll a víz. Kiszámoltam eccer: 18 kilométert kel-
lett nekem naponta megtenni, hogy minden rendbe legyen. Szerettem azfr, mer ha
meglocsoltuk azt a tábla lucernát - akar az állami gazdaságnak, akar a téesz terü-
letin vót -, az másnap úgy íledezett, szinte szemlátomást nőtt. Hát e' nekem bor-
zasztó teccett!

Vót úgy, hogy elrendeltem: hajnali nígytűl indítsák be ezeket a villangépe-
ket, oszt hadd nyomja a vizet. Estig nem jött a víz, csak alig. Másnap felkőttem,
ó"tözök fel. Mondja a felesígem:

- Mit akarsz?
- Megyek - mondom -, megnízem, hogy indulnak-e a gépíszek, amire írtam

a papírt.
Háromkor indultam itthonrúl, egy óra hossza múlva kinn vótam a szi-

vattyútelepen.
- Jó reggelt, gépísz úr! Mír nem indultak?
- Hát, kérem - aszongya -, 4 óra 5 perc...
- A papíron mennyi van? - mondom.
- Hát 4 óra, dehát... - így, meg úgy.
- Egy percet se! Akkor én 4 óra 5 percet írok, ha akkor kell indulni! 4 órát

írtam, tcssík akkor indulni...
Jó, elindultak. De a fűdtcrülelcm beleesett a munkakörleriilctbe, úgyhogy

én attúl függetlenül, hogy reggel 3-kor indultam itlhonrúl, csak nem jöttem haza
olyan 8 óra feléig. A szerszámom kinn vót, oszt kapálgattam. Vót mindig mit csi-
nálni.

Na osztán '70-be... olyan körül... jöttek a técsztűi:
- Hát, Laci bácsi, maga itt nekünk láb alatt van. Nem erőszak, de ajánljuk,

hogy cseréljük el ezt a fődet. Adunk helyette magának nem rosszabb fődet, meg
közelebb a kövesútho', legalább két kilométerrel.

Elcseréltük.
- Nade - mondom - feltételem azír csak van nekem most is.

- Mi vóna a feltétele?
- Az, hogy énnekem ne mírjenek mán csak 3 hódat.
- Hál mír?
- Azír - mondom -, mer én is közeledek a hatvanho', oszt nem akarok mán

annyit dógozni, mint eddig. Most mán elíg lesz 3 hód.
- Na jó, akkor hát a többit kifizetjük.
Kifizcttík. Kaptam 2400 forintot a 3 katasztrális hód fődír. Kevcseltem, dc-

hát aszonták, hogy ez az ára.
Ezt a 3 hódat még meg tudtam kedvem szerint művelni. Ha nehezemre esik,

nem tudom úgy megművelni, akkor inkább hozzá se kezdek. Mer én olyan mun-
kát nem szeretek látni, amit az ember csak úgy kíntclcnsígbűl csinál. így oszt a
három hód főd megvót még tavaly nyáron is.

Bementem oszt a téeszbe, mint ahogy illik, felkínáltam nekik. Megjött osz-
tán a papír, hogy 4600 forintot adnak a 3 hód fődír. Hát annyiír nem adom - be se
mentem hozzájok. Bcszfltcm ennek is, annak is, osztáncgy fiatalember vette meg
15.000 forintír. Sokkalta! Mondom neki:
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- Ha eladói egy 100 kilós malacot, mostani ár szerint 5000 forintot kapol
írté. Ha én valamikor, amikor a fődet vettem még, egy malac áráír vehettem vó-
na egy katasztrális hód fődet, nagyon boldognak éreztem vóna magamat! Egy jó
tehén áráír vettem! Most meg egy jó tehén ára 30.000 forint.

így oszt megvette. Kifizette az árát, a fődet bemunkálta, bevetette. Ez a fon-
tos! Nehogy engem utólag molesztáljanak írté, hogy műveletlenül hagytam a fő-
det.

Mer én nem sajnáltam rá a munkát sose. Szípen bekapáltam, minden, még
tavaly is. Még mondták is úgy szeptember elejin a téesz-tagok:

- Nízd - aszongya -, az öreg még mindig kapálja tengerit! Isz' lassan mán
törni kéne...

Nekem termett is a főd szípen mindig. Dehát elfogyott az erő, 74 éves va-
gyok, oszt nem megy. Annak meg, hogy úgy csináljak én valamit, ahogy nem sze-
retem, annak meg nincs semmi értelme.

Bíró József
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