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Orsi Julianna

A függetlenséget nem lehet megfizetni*

Úgy tartják, hogy Kisújszálláson a négyes műút mellett, az idővel dacoló öreg Ábri-ház
szinte egyidős a településsel. A török elől menekülő egykori őseik a kamra alatt lévő
verembe rejtették az élet újraindításához szükséges búzát. Több évszázad után Ábri Károly
szülei egy véletlen folytán leltek rá. Az akkor ott kíváncsiskodó gyerek ma idős ember. A
kor eljárt felette, de tartása, büszkesége, önbizalma a régi. Lehet is, hiszen unokaöccsével,
Ábri Boldizsárral együtt ismét birtokosok. Kackiás bajszán egyet csavarintva
megelégedéssel ül az öreg kanapén. Velünk tart Bóba is. Elkezdődik a beszélgetés.

- Mekkora ez a mostani birtok?
Á. K.: - 68 hektár a kettőnké. Fele-fele
- Milyen minőségű ez a föld és hol van?
- Jó. Annak idején nem is annyira csordajárás, mint kisgulyajárás volt itten. A rúgott

bornyúkat ugye nem verték le Kecskéspusztára, olyan messze. Ha jött a száraz aszály,
akkor is volt itten olyan mező mindig, hogy csak na! Annak idején ezt a téesz felszántotta.
Mink jónak tartjuk. Ha másnak nem, de nekünk jó. Szik nincsen benne egy tenyérnyi se.

- Mit termelnek ezen, hogyan munkálják meg?
Á. B.: — Most here van benne. Úgy vettük meg is, herével. Tavaly már a miénk volt.

Tavaly lekaszáltattuk. Kiadtuk a szénát felibe. Utána magra hagytuk meg a második
kaszálást. Azt meg osztán már magunk intéztük.

- És mi lett a maggal?
- Eladtuk. Elvitték innen egy tagban az egészet.
- Gazdálkodó vagy a tsz?
- Nem. Kereskedő. Az vette meg.
- Akkor 5-6 évig erre nem lesz gondjut
- Most már koros. '88-ban vetették. Már most ott van, hogy hatodik éves.
- Utána mivel váltják fel?
- Csak búzát teszünk bele.
A. K.: - Eleinte csak kalászost. Az való bele.
A. B.: - Majd kihozza a sors. Mindent kiforog. Megtanítja az embert.
- De hát maguk tudják, hogy hogyan kell csinálni, hiszen gazdálkodtak fiatalon is.
Á. B.: - Hát természetes. Gazdálkodtunk, bizony, gazdálkodtunk. Én mestervizsgával

rendelkező kisiparos voltam eddig. Most oszt újra parasztembernek tartom magam.
Á. K.: - Csak benne van az a vérében az embernek. Élvezzük, mikor kimegyünk,

beleszívunk a levegőbe. Nagyot sóhajtunk, hogy itt a jó.
Á. B.: - Az a helyzet, hogy nekem van két fiam. Azt mondják a gyerekek, hogy

csinálják. Hát akkor, hadd csinálják! Vettünk traktort, fűkaszát, rendsodrót, bálázót,

• A publikáció első megjelenési helye: Őrsi Julianna: Földközelben. Túrkeve, 1994. 37-50. p.
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pótkocsit, ami kell hozzá jelenleg. Ha lenne még pénz, akkor vennénk még egy vetőgépet,
ekét. Akkor lehetne igazán gazdálkodni. Még egy millió kellene, osztán egy forint sincs.

-Ehhez kellett valamilyen kölcsönt igénybe venni?
- Nem. Nem vettünk semmit se. Összeadtuk. Összeadta a család a pénzt.
- Akkor még az a lehetőség adva van. Én most hallottam, hogy lehet jelzálogot tenni

magára a gépre. Az nem jó dolog?
—Adva van. Jó dolog az, csak nem tudom, hogy hozzájutunk-e. Már tegnap telefonáltam

a városházára is. Hát nem tudnak semmit se. Akkor azt mondta Hódos Pista, hogy majd
felhívja a megyét. Most délután két órára megyek a városházára, hogy na, mi van. Nagyon
keservesen megy ez.

Á. K.: - De valami csak lesz belőle, mert hát mindenfelől csak ezt hallja az ember.
Á. B.: - Ha lesz. Énnekem nagyon olyan ez, mint a kutya vacsorája.
- Amikor hallgatjuk az előadásokat, tájékoztatókat a minisztérumi emberektől, annyi

lehetőséget felsorolnak. A valóságban mégse így megy?
A. B.: - Nem. Akinek pénze van, az boldogul. Akinek nincs pénze, az meg megnézheti

magát.
- Most kik tudnak legjobban megindulni?
- Akinek pénze van, meg födje.
Á. B.: - Mindegy, hogy milyen foglalkozású volt, itt mindenki bérmunkás volt. Itt

mindenki egy hónapba kétszer kapott fizetést, hogy mégis tudjanak egyik napról a másikra
élni. Itt olyan volt csak, hogy aki otthon háztájizott, osztán akkor ugye tudott építeni egy
házat kölcsönre magának. Szóval nagyon nehéz az indulás.

- Nekem azt mondták a keviek, hogy nem a parasztember tud megindulni most, hanem
az, aki egy pár éve már vállalkozó.

- Akinek pénze van, ez természetes. Hiszen ha tudtuk volna, hogy ez a rendszer
megváltozik! Nekünk volt abban az időben pénzünk, de hát nem is érdekelt bennünket.
Tízezer forintért lehetett volna jó traktort venni. Esküszöm, 50 ezer forintból az összes
mindenséget meg tudtuk volna abban az időben venni. Ha gondol az ember arra, hogy
megbuktatják a kommunizmust.

Á. K.: - Akkor még pénz is lett vóna rá, ez az érdekes.
Á. B.: - Mert volt itten nekünk közösen, néki is tízezres, nekünk is tízezres keltető-

gépünk. Én még közben meg kisiparos voltam. Úgyhogy abban az időben lett volna itten
pénz.

Á. K.: - Könnyen játszott az ember. Nem is törődtünk vele.
-Azt nem gondolták, hogy valaha is a földet visszakapják?
Á. B.: - Ki gondolt volna erre?! Annak idején örömmel odaadták a nagyapáink, hogy

ne gyilkolják őket tovább.
A. K.: - Hát, éppen örömmel nem.
Á. B.: - Örült az annak, mert hát vágták őket börtönbe. Az én nagyapám is kilenc

hónapig volt. Ábri nagyapám helyett meg Károly volt a börtönben. Mikor becsapom a
kazánház vasajtaját, azt mondja, mindig az jut az eszébe, mikor a börtönőr rájuk vágta a
vasajtót.
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Á. K.: - Kazánház van. Aztán kong, mikor becsapja. Na, fene egye meg! Éppen így
hangzott az is, mikor énrám bevágták az ajtót. Mert magamra kírtem a vádat. Még akkor
itt vót a bíróság. Hát felmentem nagy bölcsen. Nem vótam hibás, tiszta gatyával mentem.
Hát az volt a helyzet, hogy azért büntették apámat, hogy nem vetett elegendő búzát. Annyi
hódat, mint kellett volna. Én meg ám többet vetettem, mentem a bíróságra. Tudták is, hogy
na megyek. Elítéltek. Azt mondják, hogy közellátási vétség. Egy hónapi elzárás meg
ötszáz forint. így februárban voltam ott, február l-jén. Aztán, mondja a bíró, mikor akarja
leülni? Mondom, hogy most. Azt mondja, hogy miért? Azért, mert két nappal kurtább,
mint a március. Már nyomta is a gombot. Jött egy policáj felfele. Na, gyere komám! Vittek
lefele. Bementem. Mikor becsapta az ajtót, akkor néztem, de csúnyán szólt, a fene egye
meg ezt az ajtót. Na, azóta mindig eszembe jut, mikor Bó becsapja a vasajtót. Mondtam is
már, hogy mindig úgy hallom, mintha dutyiba lennék.

- Hányban volt ez?
Á. K.: - Ez? 49-be.
- Akkor még az édesapjuk nevén volt a föld?
- Persze.
- Mennyi földön gazdálkodtak?
- Gazdálkodni gazdálkodtunk mink többen.
A. B.: - Az a helyzet, hogy nagyapámnak volt 30 hold földje, akkor néked volt,

apámnak volt 17. Mert ő nekem a nagybátyám. Az apám neki testvére. így jött oszt össze
most a licitálásra a kárpótlási jegy. Anyai részrül a nagyapám után is kiírattuk a kárpótlásra
az aranykoronát.

- Akkor ezek szerint egybe művelték a földeket?
- Háború után együtt dolgoztunk. Azelőtt meg még apám csinálta az egészet, mindet.

Utána meg mikor megjött a háborúból Károly, akkor már én is 15 éves voltam. Utána
közösen csináltuk.

Á. K.: -Addig úgy csinálta a bátyám az apámét felibe. Én is bedolgoztam. De akkor is
egyenlőn ment. Mikor bátyám volt a feles, akkor ő volt a gazda, akkor ő dirigált. Ő
mondta, hogy na mit vet vagy mit szánt, kapál. Aztán meg mikor mi lettünk, akkor mi
voltunk az agronómusok. Volt búza, árpa, kukorica, cukorrépa, here. Később gyapot is.

- Arra már kötelezték magukat?
Á. K.: - Az már irányított gazdaság volt. Nagyüzembe vót. Akkor még bekerültünk

ilyen egyes csoportba. Mindenkinek kimérték a porcióját. Hát majdnem olyan vót, csakhát
mégse olyan vót, mint míg magunk csináltuk.

- Maguk már próbálták az iparos sorsot is, meg a parasztsorsot is. Mi a különbség?
- Ég meg a főd!
Á. B.: - Van egy másik dolog is. Az iparos életbe is, aki rabszolga vót, annak más vót.

Mikor én még a vállalatnál dolgoztam, hét órakor kezdtünk, ötig dolgoztunk. Mikor
magán, maszek lettem négy órakor keltem. Akárhol dolgoztam az országban, hat órakor
ott voltam. Este 7-ig, 8-ig. Tíz óra volt, mire hazaértem Pestre. Ott laktunk még akkor.
Úgyhogy más vót az akkor. Na jó, lehet, hogy valamivel többet is kerestem, de senki nem
parancsolt nekem. A saját magam gazdája voltam.
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- És maga dolgozott Pesten, Károly bácsi?
Á. K.: - Én nem voltam Pesten. Én mindig itthon voltam.
- A téesz-be bekényszerítették?
- Ott nem voltam.
- Magángazdálkodó volt mindig?
- Csináltam én mindent, idehallgasson. Mindent a létező világon. Fuvaros is vótam.

Rákényszerített a sors. Az öcsém, ő egyből tört pálcát, de én nem törtem pálcát. Nekem itt
vótak még a szüleim is. Nem hagytam itt őket. Én úgy éltem, ahogy éltem. Csináltam
mindent.

Á. B.: - Nekem könnyebben ment, hogy felmentein Pestre, mert a feleségem rákospalo-
tai. Az anyósomékhoz mehettünk lakni.

- Hát Károly bácsi mihez kezdett itthon?
Á. K.: - Mikor kirántották a földet a talpunk alól, akkor fogtam fődet felibe. Azt csinál-

tam. Meg kijártam árokpartot kaszálni 20 kilométerre ide. Tengődtem úgy, ahogy tudtam.
- Állatokat tartott?
- Állatokat is tartottam. Teheneket. Vót három tehenem. Szeparálógépet vettem. Én

fejtem, hevítettem, hordtam befelé a tejterméket az óvodába. Pénzt adtak érte. Mondom,
mindent csináltam. Azután a tehénről leálltam, száj- és körömfájásba estek. Levágták.
Nekem meg csak löktek érte. Azt mondtam, hogy vége. Ezt nem folytatom tovább. Aztán
vót itt egy nagy zsidó. Ide járt hozzám. Az meg belevitt a tyúkászatba. Tyúkásztam, aztán
keltetőgépet vettem.

- Csak itt a portán?
- Itt-itt.
Á. B.: - Vót itt egy nagy nádas melléképület. Először abban kezdte, utána mikor lebon-

tásra került, akkor volt hátul egy nagy tyúkól, emitt meg egy másik nagy tyúkól. Már
nincsenek meg. Lebontogattuk őket, mikor abbahagytuk a tyúkászatot.

ÁK.: - Lebontottuk, nehogy tyúkásszunk még.
- Ráfizetéses lett?
Á. B.: - Nem lett az ráfizetéses. Én akkor lettem beteg a szívemmel. Abba kellett hagyni.
Á. K.: - Meg hát akkor éppen nem is volt rajta profit.
Á. B.: - Nem lehetett arra ráfizetni akkor se.
- Maguk már csak felnőtt emberek voltak, mikor elvették a földet. Milyen érzés volt?
Á. B.: - Rossz. Tessék csak elképzelni, ha magától a házat elvennék! Ugye milyen érzés

lenne?! Azt mondanák, hogy menjetek innen, vagy menjen oda, ahova akar. Nem érdekel
minket, hogy hova megy.

- Az idősebbeknek meg még inkább rossz volt, gondolom. Volt talán olyan is, aki
öngyilkos lett?

Á. B.: - Itt volt. De a mi családunkban nem volt.
Á. K.: - Még meg oszt ráadásul ki is pakoltak.
-A házból?
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- Onnan is, meg mindent, ami létezett, ami megfogni való volt. Apám öreg volt. Azt
mondta, hogy csak egy fejfának valót hagyjanak, de azt se hagyták neki meg. Mindent,
ami csak mozgatható volt, elvittek.

Á. B.: - Volt itt sok akácfa.
- És akkor lakókat tettek bele?
Á. K.: - Nem, mert öreg ház volt. Az volt a szerencsénk, mert másképpen államosítják.

De az öregház éppen akkor rossz karban volt, így rá se néztek. Én csináltattam meg a
tetejét.

Á. B.: - A kulákok házait államosították.
— Hány holdtól számított itt kuláknák valaki?
— Huszonöt, vagy pedig 350 aranykorona.
— Mennyien lehettek?
- Kisújszálláson? Nagyon sokan. Az is kulák lett, aki saját maga a családjával dolgozott.

Nem kellett ahhoz, hogy cselédet tartson, és azért lett kulák. A fenét! Ha elérte a határt.
Volt itt olyan ember, hogy cseléd volt, összeszedte a fődet, sikerült neki valahogy, aztán
kuláknák vágták.

Á. K.: - Nagy szó volt, mert hát el se tudta az ember képzelni - aki abból a földből nőtt
ki, abból élt, mikor elvették tőle —, hogy na most már hogy élek ezután.

A. B.: — Úgy tessék elhinni, mikor én elkerültem Pestre, hét órára jártam dolgozni. Hát
fél dél volt hét órakor itthon. Ott meg hét órakor mentem dolgozni, fél dél volt. Délután öt
órakor meg vége volt. Hát akkor még délután volt. Kora délután. Öt óra, oszt akkor
abbahagyni?! Te Atya Úristen! Hát hogy él meg az ember így? Nem is dolgozott az ember.
Hát mit lehet ennyi idő alatt dógozni? Mi ahhoz voltunk szokva, hogy hajnalba négy órától
este ameddig csak lehetett. Pláne aratáskor.

Á. K.: — Mindig. A jószág mindig a nyakába volt az embernek. Arra mindig gondolni
kellett. Nem volt soha, hogy nem etetek. Nem törődött vele az ember, mert független volt!

— Éppen ezt akartam mondani, hogy arra emlékszek, hogy az idős parasztemberek
mindig azt mondták, hogy azt a függetlenséget nem lehet megfizetni.

- Nem lehet megfizetni. Azt csak az tudja, aki átélte. Én átéltem, de azt nem lehet
megfizetni.

Á. B.: - Te nem élted át se, mert te nem voltál senkinek a rabszolgája. Én tudom, mert
én rabszolga voltam. Te nem voltál senkinek a rabszolgája. Te nem élted át. Én éltem át.
Te mindig a magad gazdája voltál. Nem mondta senki se, hogy na, gyerünk már, mozogj,
mert így lesz vagy úgy lesz.

Á. K.: - Én nem bírtam azt, hogy nekem valaki parancsoljon.
— Hogyan sikerült, hogy nem kényszerítették be a téesz-be?
- Hát én nem mentem!
— De jártak a nyakára?
- Jártak. De én megmondtam, hogy én nem megyek. Engem hagyjanak ki a szórásból.

Először még az egyes típusban benne voltam. De aztán kidobtak a Zöldmezőből, kilöktek
minket. Azt mondták, hogy kuláknák csak kulák kölyke lehet, kutyának meg kutyakölyke.
Én akkor azt mondtam, hogyha akármi lenne, én akkor se mennék utána be. Még ha
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bevennének se. Azok az emberek, akik ezt az ocsmányságot ránk vágták, most amikor már
ez a rendszerváltozás lett, elkezdtek sopánkodni. Mondom az egyiknek: hát nem veszi
észre, hogy magoknak már vége van, a kommunizmusnak befellegzett? Azt mondja, hogy
ez már olyan, mintha kapitalizmus lenne. Hát az, kapitalizmus. Én odaolvastam néki egy
párszor. Nem haragudott, csak nézett.

- Milyen érzés fogta el magukat arra a gondolatra, hogy még egyszer földtulajdonosok
lesznek? Hitték egyáltalán, mikor elkezdődött a törvény?

A. B.: - Persze. Mikor odakerült a sor, mentünk rögtön Törökszentmiklósra a földhiva-
talba, írattuk kifele az adatokat. Az volt a helyzet, hogy mikor apám meghalt, az a 17 hold
föld kétfelé ment, mert mi ketten voltunk testvérek. Nekem mondták, hogy nem vagyok
mezőgazdasági dolgozó, így elvették. Most én avval a papírral mentem. Mikor azt
kikeresték, mondom nekik, hogy van ám nékem még két kulák nagyapám is. Azoknak a
földje is itt van. Azt is szeretném kérni, mert onnan is jut még nekem valamennyi.
Kiírattam az Ábri nagyapámét is a telekkönyvből. Arrúl, aki idetartozik, mind arrúl az egy
papírról írta le. Abbúl ment szét. A másik nagyapámról ugyancsak ugyanúgy én írattam ki.
Úgyhogy az én borítékomban ment el az összes irat. Halotti kivonatok, meg minden,
minden.

- Hogy történt a kiválasztás, hogy melyik föld legyen?
- Mentünk mi, egypárat megnéztünk.
- Nézték a térképet vagy a határba is kimentek?
- Ki hát. Ezt azért nem kérjük, mert erre egy másik ember pályázik. Én nem akarok arra

rálicitálni, stb. Emez meg azért nem jó, ahol nekünk volt a földünk a Szörfűben, azt
messzinek találtuk nagyon. Ide 14-15 kilométer. Azt mondja egyszer a feleségem - kinn
voltunk a kertben -, hogy mit szólnék ehhez az L-3-as táblához itten? Mondom, nem rossz
föld. Jó fekete föld. Azt mondja, ő csak arra emlékszik, hogy ott boglya boglyát ért, mikor
első-másodéves here volt. Nem is szóltunk mink akkor senkinek se, hanem a kocsival
kiszaladtunk. Körüljártuk azt a birtokot. Majd osztán jöttek haza a gyerekek, mondom
nékik, mi van. Akkor a nagyobbik fiam is kijött, hát édesapám, ezt meg kell szerezni. Ez
nagyon jó lenne. Közel van. 3 kilométer innen a kaputól. Ott van a kanálison, a halastón
kívül. Aztán mondtuk meg Károlynak is, gyere, ülj be a kocsiba és gyerünk! Jó messze
van. Nem bánom én, akárhol, csak a Tisza fenekén ne legyen! - válaszolta. Azután a
kisebbik fiam is kijött, az is megnézte, mert én azt mondtam nékik, hogy én úgy veszem
ki a földet, ha kell nektek. Én már nem tudok dolgozni. Azt mondták, hogy csinálják. Hát,
úgy néz ki, hogy benne vannak.

- Nekik mi a foglalkozásuk?
- A nagyobbik fiam az testnevelő tanár Pesten egy gimnáziumban, TF-et végzett. A

kisebbik fiam - annak van sok szakmája, de állatfelvásárló. A Szolnoki Szoláminál, a
húsiparinál.

- Akkor hogy van nekik idejük a föld megmunkálására?
-Az a helyzet, hogy olyankor van az érettségi, mikor az első kaszálás van. Akkor már

László fiamnak kiesnek a negyedik osztályosok. így egy hétre el tud jönni. András fiam
meg hát, mondjam azt, hogy nincsen nekik jóformán mit felvásárolni. Az egyik fiam
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elmegy, akkor ott lesz a másik. Úgyhogy annak a munkának le kell menni. Mondtam is
nekik, hogy itten kisfiam, nem lesz alvás. Mozogni kell.

— A menyek mit szólnak az új helyzethez?
— Hát, ha tetszett volna látni a nyáron, mikor a heremagot hazahoztuk, - itt rostáltuk át

- nem hitte volna el, hogy itt pesti jány van. Károly ugyan mindig mondta neki, hogy
Magdika, hej, jó lyukkaparó lettél volna te a cséplőgépnél! Csinálták azok is.

— Nekik mi a foglalkozásuk?
— A nagyobbik fiamnak a feleségének nincsen semmi se. Gimnáziumból vette el. Eme

menyem meg most Keviben angoltanár.
-Azt mondják, hogy az a gazdálkodás a jó, amelyik több lábon áll. Ez itt Kisújszálláson

mit jelentett?
— Úgy volt az, ahogy mondja. Ha negyvenévesek volnánk, akkor lenne itt gazdálkodás!

Akkor menne itt az állattenyésztés, minden! De még most mind a két fiamnak munkahelye
van. Ha ők is munkanélküliek lennének, és ebből élnének, akkor csinálni kellene nekik az
állattenyésztéstől kezdve mindig mindent. Meg hát akkor nemcsak azt kellene nézni, hogy
mennél kevesebb munka legyen, és termeljünk gabonát. Abból nem sok bevétel lesz, ha
csupán azt csinálja. Lehetne ebben a nagy darab földben dinnyétől kezdve mindent
termelni. Meg lehetne a jószágnak is termelni mindenfélét. Akkor nem egyfajtát vetne az
ember, hanem sokfajtát. Lehetne itt gazdálkodni. Nem kell itt félni. Csak az legyen, aki
dolgozzék.

— Mekkora birtok kell ahhoz, hogy a család abból meg tudjon élni?
— Van itten olyan, aki gazdálkodik, van jószága, minden. A Surányi gyerek. Van neki

tehene, sőréje, hízója, anyakocája, minden-minden a világon.
Á. K.: - Énnekem volt egy keresztanyám. Nyolc hold földet hagyott rám, de rosszat.

Mikor elvették a földet, azt mondtam, hogyha ezt a nyolc hold földet énnekem
meghagyták volna, én megmutattam volna a tsz-nek, hogy hogy kell rajta gazdálkodni.
Meg is nézhették volna!

— Mit termelt volna rajta?
— Mindent a létező világon. Amibűi pénz jön, mindent. Én úgy éltem volna abbúl a nyóc

hód fődből, mint egy kiskirály.
Á. B.: - Tetszik tudni, tavaly tavasszal, már akkor május tizedike körül volt az idő, ott

volt az a borzasztó nagy tábla here. Nem volt akkor nekünk semmi gépünk. Még akkor
semmit nem vettünk. Azt mondta egy illető, hogy ránk rohad az összes here. Először 20
holdat kiadtunk pénzért: 8 ezer forintért. Aztán Károly végigment a Malom utcán, egy-két
embernek szólt, hogy felibe adjuk a herét. Azt mondtuk, hogy mindegy, adjuk oda felébe.
Annyi lesz, amennyi, de itt nem maradhat lábon. Hát úgy is lett. Három óra alatt ki volt
mérve az összes föld, felében csinálták. Úgy adtuk ki, hogy lekaszálta, bebálázta, és ott
van egy kis rizskunyhó a földön, egy kis tanya. Oda kell behozni a bálákat. És, kérem
szépen, mi már az utolsó bálát is elszállítottuk, mikor a tsz - az, aki nekünk azt mondta,
hogy lábon fog lerohadni -, hozzákezdett vágni. Mink már akkor az utolsó szál szénát
eladtuk.
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Őrsi Julianna: A függetlenséget nem lehet megfizetni

- Milyen korúak vettek bérbe ebből a lucernából?
- Mindenfélék. Inkább fiatalok. Azok még tudnak dolgozni.
- Azok, akiknek állatjuk van?
- Állatjuk, igen. Tehén, ló, melyiknek mi. Jól is jártak. Úgyhogy nem törjük most a

fejünket, hogy hogy lesz, mint lesz, ha feltörjük a herét. Jön az gyönyörű szépen. Mert azt
mondta az én nagyfiam, hogy édesapámnak nem kell csinálni semmit, csak mondja, hogy
mit csináljunk, meg mikor. Ők ugye nem nőttek ebbe bele. Nem úgy volt, mint mi, hogy
kicsi korunktól fogva csináltuk.

- A fiai a paraszti munkát már nem tanulták meg?
- Nem. Hát Lacika '56-ban született. Én meg '59-ben mentem el Pestre dolgozni. Emez

meg '60-ban született, a kisebbik.
- De maguk még gyerekként kezdték?
- Éppen mondtam is, hogy abban az esztendőben, mikor első osztályba felmentem,

nyáron már kanász voltam. A napfeljött már a tarlón ért, a naplement még a tarlón ért. A
második évben meg már előléptem tehenésznek, mert már akkor fel bírtam húzni a kutat.
Én olyan büszke voltam rá, hogy borzasztó.

- A unokák most mekkorák?
-12, 10,7 és 6 évesek.
- Ők mit szólnak ehhez a földtulajdonhoz?
- Most is ott voltam. Mondom a kisjánynak, hogy lusta vagy. Nem lusták azok, hanem

nem is törődnek vele, hogy dógozzanak. Egy párszor én már mondtam nékik, hogy fogjad
csak, oszt mozdulj! Nem is törődnek véle.

- Maguk hogy nem olyan pályára adták a gyerekeiket, hogy közelebb legyenek a
m ezö'gazdaságh oz ?

- Ki gondolta ezt, hogy valaha mezőgazdászok leszünk?! Hogy lesz földünk. De attól
függetlenül a mi gyerekeink be voltak fogva mindig munkára. Mert nekünk Pesten is volt
400-500 tyúkunk. Baromfitenyésztéssel foglalkoztam. 400-500 tyúkunk volt ott is mindig.
Minden pénteken takarítottuk a tyúkólat,"meg akkor öntöttük fel az önetetőket. András
fiam, ez a kisebbik meg - akkor volt első osztályos - hordta bele a forgácsot. Úgyhogy
mindenkinek csinálni kellett valamit.

Ábri Boldizsárné.: - Mind a ketten eljártunk dolgozni, és emellett még minden évben 5
hold kukoricát is kapáltunk harmadosként a tsz-ben.

- Magának ki segített, Károly bácsi?
Á. K.: - Senki.
- És meg győzött csinálni mindent?
- Meg én, mindent, úgy higgye el! Nem is volt elhanyagolva.
-Az édesapjuk milyen ember volt? Mennyire volt azon, hogy újítson?
- Az én apám az olyan volt, hogy mindig azt hajtotta, hogy de sokat vállaltok

magatokra! Hát hogy bírjátok? Akkor még fiatalok voltunk.
Á. B.: - Nagyapám egy igen nyugodt, megelégedett ember volt. A sorsával ő meg volt

elégedve. Ő nem sokat adott ilyen dolgokra, hogy ezt vegyek, vagy azt vegyek. Volt néki
annyi pénze, koronája a bankban, hogy 32 hold földet meg tudott volna venni, de nem
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vette meg, mert a százalékot nem futotta volna, de lett volna mit eladni néki, jószág, hogy
kifussa. Nem vette meg. Aztán befulladt a korona, vagy mit tudom én, ha nem is vette
volna azt a földet, csináltatott volna ide egy szép nagy házat az öreg nádas helyébe. Nem.
Neki nagyon jó volt az.

Á. K.: — Neki a' vót a jó.
- És a nők a családban?
- Felnőttek, oszt azok fírhementek, ótán csak anyám maradt idehaza. Ő vót a házban

ótán.
-Az édesanyjának mennyi szava volt a családban?
- Minden az övé volt. Apámnak csak addig volt a kezén a pénz, amíg hazavitte. Már oda

is adta neki. Meg akkor kérte, ha jött a fertály (negyedévi adófizetés). Akkor oszt anyám
adta neki a fertályt, és befizette. Eddig vót az apám kezin a pénz.

Á. B.: - Ugyanúgy volt apámnál is. Annak se volt soha még két fillérje se. Ott is anyám
kezelte. Akkor mondjam azt, nálunk is így volt.

- Abban, hogy földet vegyenek, vagy eladjanak, abban ki döntött?
Á. B.: -Abban már nem anyám döntött. Nem. Anyámat nem érdekelte a föld annyira.

Vettek házat is, de nem íratták anyámra a ház felét. Pedig együtt vették. Azt mondta, hogy
nem akarok én tőle elválni. Úgyis az enyém, míg élek! Még el se tudnak zavarni. Együtt
élték le az életüket.
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