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NEM CSAK UGRÓDESZKA
– Beszélgetés a gyergyóditrói származású Fülöp Tamással –

(II. rész)

A KATONÁSKODÁSRÓL

Alig múltam 18 éves, és már megkaptam a katonai behívót. Nemcsak
én, hanem több más falubeli osztálytársam is. Akkor beadtam a
felmondást, amit el is fogadtak, és figyelmeztettek, ha a katonáskodás
után három napon belül jelentkezem náluk dolgozni, akkor nem lesz
megszakítás a munkakönyvemben, és úgy is lett.

Az indulás elõtt még tartottunk egy legénybúcsút, nagy mulatozással,
búcsúzkodásokkal. Sirattak, fõleg az édesanyák, no és a barátnõk, már
akinek volt.

– Hogy volt, úgy, mint nálunk? Végigjártatok minden legényházat,

szalagos kalapokkal stb.?

– Nem, nálunk a faluban nagyon sokan kaptak behívót, s ha mindet
végigjártuk volna, több nap kellett volna hozzá. A más iskolákból
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valókat nem is ismertük, vagy nem mindenkit, s így a mi fertálybelieink
nálunk gyûltek össze, mivel az apám zenész is volt, benne volt
mindenféle rendezvényben, tudta a rendjét, módját mindenféle ese-
ménynek. Nem volt valami nagy esemény, alig emlékszem rá, ettünk,
ittunk. Akkor még nem ittunk sokat. Én a borszéki kollegáknál olyan
fegyelmezett lettem, hogy nem ittam, nem cigarettáztam, és komoly
barátnõm sem volt. Ha három pohár pálinkát megittam volna, azt
hiszem, a kórházban kötöttem volna ki másnap reggel, nem az
állomáson.

Az apám csinált nekem egy zöld faládát, katonaládát, ami mindenre
jó volt. Voltak benne szertárak a borotvakészüléknek, az élelmeknek,
a ruháknak, sõt volt egy dugihely is. A láda egyik oldala duplafalú volt,
úgy volt kiképezve, hogy a belsõ falát el lehetett húzni, és a keletkezett
kis résben elfért a pénz, a levél stb. Csak kevesen találták meg ezt a
rejtekhelyet, csak aki hallott már ilyenrõl. Ez a láda jól ki volt gondolva,
nemhiába csinálták fából, ezt már az elsõ napon kitapasztaltuk. Az
állomásról a katonai központ elé vittek, és ott tartottak öt-hat órát,
már ott próbára tették a türelmünket, az akkori õszi esõs idõben
legalább le tudtunk ülni a kofferunkra, nem ácsorogtunk ott, mint a
birkák.

Aztán egyszer csak jöttek az altisztek és katonák, és tereltek a
vonatra. Senki sem mondott semmit, s ha valaki meg próbálta kérdezni,
hova visznek, az megkapta a magáét. Aztán nagy sokára lassított a
vonat, és láttuk, hogy Craiovára érkeztünk. Lehajtottak a vonatról, és
gyalog a kaszárnyába kísértek.

Aztán levetkõztettek anyaszült meztelenre, még a s…ünk lyukába is
benéztek. Mindenhol leborotváltak, új ruhákat adtak, és utána ellen-
õrizték, hogy nézünk ki. Még mi magunk is nagyon nehezen ismertünk
magunkra és egymásra.

Nekem szerencsém volt, egy sváb tizedeshez kerültem, és elég
gyorsan összemelegedtünk, no, nem lettünk barátok, de kijöttünk
egymással, elviseltük egymást.

De nem mindenkinek volt szerencséje. Volt egy katonacimborám,
Faludi Zoltán, aki Varság községbõl való volt, és szinte egy szót sem
tudott románul. Neki nehéz sorsa volt, az oltyán tizedese sokat
nyaggatta, és miatta minket is. Egy volt a szerencséje, ha nem is tudott
románul, nagyon jó esze volt, és ügyes is, mindenhez értett. Gyorsan
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megtanulta össze- és szétszerelni a
géppisztolyát, és jól is lõtt vele. Ment
is a dolog, de egyszer nagyon meg-
járta, és vele mi is. Egy délután,
szabadidõben, csak úgy önszántából
tisztogatta a fegyverét, és valamit
dúdolt magában, de azt az oltyán
szakaszvezetõ egy román népdalnak
értette, olyasmi, mintha a „Vine,
vine primãvara…” vagy valami ha-
sonló ének lett volna, és akkor kitört
a botrány. Azt mondta, te tudsz
románul, csak csinálod az eszedet, és
nem csak szidta, verte is. Nem vett
figyelembe semmiféle magyarázatot,
hogy õ román óvodába járt egy dara-
big, ott ragadt meg benne ez az

emlékfoszlány, de nem tágított, az egész szakaszt nagyon megbüntette.
Gázmaszkot szereltetett fel velünk, és azt hiszem, több mint egy óráig
hajtott minket, addig, míg egy közülünk összeesett, és amikor levették
a maszkot róla, folyt a vér orrán-száján. Nem akármi volt.

Kihevertük a büntetést, de amit Zoltán kapott tõlünk, fõleg a román
csapattársainktól, azt se köszönném meg. Nem felejtett a káplár,
többször is elõvette Zoltánt, egzecírozta, s az tûrte, mint a bárány.
Egyszer annyira felidegesítette Zoltán ökörnyugalma, hogy amikor
nem reagált semmire, szembeköpte. Õ akkor sem tett semmit. Ezt
sohasem felejtettem el az oltyán tizedesnek, és vissza is adtam neki
kamatostól a maga idején, feltörültem vele az ágyak alját.

Volt még egy cimborám Varságról, akivel a katonaság alatt nagyon
jóban lettem, barátok lettünk, és akinek sok mindent meg is kell, meg
kellene köszönjek. Õ volt az, aki Székelyföldrõl a Bánátba csalogatott,
s ott az új hazámban nagyon sokat segített, fõleg az elsõ nehéz években.
Munkatársak lettünk Majláthon, és még most is nagy szeretettel
gondolok rá, mert sajnos már nem él.

A kiképzés után a mezei nyulakhoz, a gyalogosokhoz osztottak be,
és a termetem miatt a második lettem a sorban, a legmagasabb, Zoltán
mögött én lettem a géppuskás. Ez azért is lett így, mert a kiképzésen
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bebizonyosodott, hogy pont úgy, mint az apám, nagyon jó lövõ voltam.
Azt ígérték, ha megnyerem a céllövõversenyt, kapok három nap
szabadságot. De bizony hiába lettem elsõ, mást engedtek el az én
eredményemmel. Próbáltam ellenkezni, harcolni a jogaimért, de még
alig telt el három-négy hónap, senki sem várt otthon, pénzem sem volt
az útra, a kimenõ nagy részét vonaton töltöttem volna. Megmagyaráz-
ták, és én beleegyeztem, így egy közelebb lakó fiúnak adták a
jutalomszabadságot, és a végén nem ellenkeztem.

Még egyszer megjártam a jó lövéssel. Amikor a nagy egységek közötti
hadgyakorlaton volt a verseny, a fõnökeim odatettek, hogy hét-nyolc
kollegám helyett is én lõjek. Olyan egyformák voltunk, hogy senkinek
sem tûnt fel ez a dolog, vagy el volt intézve, hogy senki se vegye észre.
Az viszont tény, hogy egész nap a lõtéren voltam, amíg a többiek
sétáltak, ették a díszebédet. Én vándoroltam egyik lõállásból a másikba,
úgy, hogy estefelé már alig vánszorogtam. Most is más kapta meg a
díjat (aki helyett lõttem), de az tény, hogy nem hagyták figyelmen kívül
az eredményeimet, és most sem bánom, hogy így cselekedtem, nem
akadékoskodtam, ahogy egy székelytõl elvárnák.

Csak ezen események után jutott eszembe apám tanácsa: fiam, a
katonaságnál se elsõ, se utolsó ne légy soha. De mire eszembe jutott
ez az intelem, már a fentiek megtörténtek.

Mindig is aktív voltam, s akármikor, ha kérdezték, ki ért valamihez,
vagy el tud-e végezni egy munkát, én mindig jelentkeztem. Az is
elterjedt rólam, bebizonyítottam, hogy jó kõmûvesmester vagyok, s ez
a dolog a viselkedésemmel összeadva azt eredményezte, hogy megkap-
tam a jutalmamat. Slatinára helyeztek, ahol akkor építették az alumí-
niumkombinátot. Ott készítettem, civilekkel együtt, különbözõ formá-
kat, amelyeket azután megtöltöttünk betonnal, s olyanokból építették
a kombinátot. Nem volt odatéve egyetlen más kollegám sem, és teljesen
szabadon jártam, három hónapig dolgoztam ott. Meg is fizették elég
jól a munkámat, és különbözõ embereket ismertem meg, némelyikkel
egész jóban lettem.

Volt egy kistermetû, görbe lábú, ötvenen felüli ember, aki annyira
megszeretett, hogy nagyon sokat hívott, menjek ki hozzuk egy hétvé-
gén, méghozzá Scorniceºti-re. Akkor még nekem nem jelentett semmit
ez a helységnév. [Nicolae Ceauºescu szülõfaluja, késõbb városi rangot

kapott, s kivételezett státuszt élvezett a települések között – a szerk. megj.]
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Mondta, van egy szép, épp nekem való lánya, szép háza, négy vagy öt
darab szõlõtelke stb. Hozott is minden héten a jó erõs, szinte fekete
színû borából, amibõl ha három pohárral megittam volna, jól berúgtam
volna. Akkoriban alig-alig ittam szeszesitalt. Hiába hívogatott, nem
mentem el sohasem hozzájuk, nem is tudom, milyen volt a lány, szép-e,
vagy olyan, mint az öreg. Most már bánom.

Aztán visszakerültem Craiovára, és ott gyakorlatoztunk az elsõ év
végéig. Gyalogos lévén, sokat vándoroltunk, de ez nem okozott prob-
lémát, elég jól bírtuk mindannyian, jól ki voltunk képezve. Volt olyan
helyzet is, hogy hamarabb odaértünk, mint ahogy kellett volna, és
olyankor ismerkedtünk a parasztokkal, akikkel találkoztunk. Az egyik
kellemes emlékem az, amikor odaértünk egy házhoz, kértünk bort, és
szedegettük össze a banijainkat, hogy kifizessük a bort. Az asszony azt
mondta, nem kell neki pénz, ingyen adja, mert az õ fia is volt katona,
és õ is kapott bort máshol. Amikor negyedik vagy ötödik alkalommal
mentünk hozzá, akkor már elfogadott néhány lejt. Ott vödörrel vettük
a bort.

De volt egy kellemetlen eset is az oltyán parasztokkal. Ott olyan
házaik voltak, hogy levertek, leástak a földbe három-három és fél
méteres oszlopokat, azokat összefogták gerendákkal. A cölöpök, oszlo-
pok között lévõ részt kibélelték szalmával, gallyakkal, dróthálót vertek
rá, és betapasztották a falakat és a plafont is. Voltam ilyen házakban
télen és nyáron is, és megfelelõ volt mind a két évszakban. Igaz, hogy
csak látogatóban voltunk ott, nem aludtunk bennük.

Az ajtókat nem zárták, az ment be, aki akart. Egy szabály volt: ha
otthon volt a gazda, akkor kitette a bejárati ajtófélfára száradni a
gatyáját. Olyankor kiabálni kellett, s ha akart, akkor a gazda kijött, és
kérdezte, mi a helyzet. Egyszer, amikor odaértünk egy házhoz, láttuk
ki van téve a gatya. Így szép csendben kiabáltunk. Egy idõ után kijött
a gazda, felvette a gatyáját, és kérdezte, mit akarunk. Õ, amíg kiért,
közben hallotta, hogy magyarul beszélgetünk. Nem tudom, ez volt-e az
oka, vagy hogy megzavartuk a sziesztáját, nagy mérgesen elkezdett
szidni minket, és elküldött melegebb vidékekre.

Van egy különleges emlékem a katonáságból, ezt nem mondtam el
másnak, mert csak sejtés vagy megérzés az egész, de most csak
elmesélem. Egy nagy hadgyakorlat elõtt, ahogy izgatottan készültünk,
a parancsnokok a felkészülés során, a sok-sok gyakorlatozás közben
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többször is figyelmeztettek, hogy az ilyen élesgolyós gyakorlatokon
nemegyszer halálos baleset is történt. Aztán egyszer, amikor az egyik
este egy csapat italozó tiszt mellett mentem el, megütötte a fülemet
egy hangfoszlány, hogy vajon az idén lesz-e áldozat, és aztán jót
röhögtek. Az volt az érzésem, hogy szerintük az nem is igazi hadgya-
korlat, ha nincs halott.

Aztán elkezdõdött az éjszakai élesgolyós gyakorlat, és engem, jobban
mondva minket, gyalogosokat, a tankok közé osztottak be, és úgy
haladtunk egyszerre a tankokkal. Közben lövöldöztünk a kitett pléh
céltáblákra, és ha eltaláltuk, akkor azok ledõltek. Én az egység
baloldalára kerültem, a legszélsõ ember voltam. Hátunk mögött volt
egy kapitány, aki irányított bennünket, és az mindig csak azt kiabálta:
„A balszárny elõbbre!” Még akkor is ezt ordította, amikor már 20-30
méterrel elõbb voltam, mint a tankok. Amikor egy olyan pléh céltábla
mellé értem, akkor vettem észre, hogy mellettem csapódnak a földbe
a golyók. Akkor lábbal lerúgtam a céltáblát, és egy közelben lévõ
barázdába vetettem magamat. Háton fekve ott imádkoztam, és láttam,
hogy húznak el fölöttem a golyósorozatok. Nagyon megijedtem, és meg
sem mozdultam majdnem fél óráig, s csak mikor már messze volt a
tanksor, a levegõbe kieresztettem a tárból minden golyót, és mentem
szépen, óvatosan a csapatom után. Meg vagyok gyõzõdve róla, hogy
azért hajtott annyira a parancsnokom elõre, mert úgy gondolta, ha egy
székellyel kevesebb lesz, az nem nagy baj. Még egyszer hozzáteszem,
nem biztos, hogy kitervelt, akaratlagos volt az én elõreterelésem, de
nekem az volt, és még most is az a meggyõzõdésem.

Ezzel a hadgyakorlattal el is múlt az elsõ év, és a második már sokkal
lezserebb volt. Megjöttek az újoncok. Azok csinálták a piszkos munká-
kat, mi már parancsolgattunk is.

A KÖLCSÖN VISSZAFIZETÉSE

– Egzecíroztátok ti is az újoncokat?

– Igen. Volt olyan kollegám, aki élvezte az ilyesmit. Én nem töltöttem
ilyen dolgokkal az idõmet, nekem mindig volt elfoglaltságom. Több
kimenõnk is volt. Vasárnap délutánonként, ha kiengedtek a városba,
egy-egy kocsmában töltöttük az idõt, és estefelé, amikor mentünk vissza
a kaszárnyába, néha daloltunk is. Persze mi mindig csak a magunkfaj-
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tákkal mentünk kimenõre, és a borozások után általában magyarul
nótáztunk, ami nagyon nem tetszett az oltyán tizedesünknek. Ezt mi
tudtuk, és többnyire be is tartottuk a szabályokat. Egyszer azonban
talán többet ittam a kelleténél, és már a kaszárnyában, még felöltözve,
befeküdtem az ágyba, s szépen, halkan, csak úgy magamnak folytattam
a nótázást. Egyszer bejött a káplár villanyt oltani, s ahogy meghallotta,
hogy énekelek, egybõl felkapta a vizet, elkezdett kiabálni, ugráltatni,
feküdj-kelj, fekvõtámasz stb., s persze még szidott is. Rá se hederítet-
tem, de amikor már rángatni kezdett le az ágyról, akkor már nem
tûrtem tovább. Még otthonról volt nekem egy elég nagy vasbicskám.
Ahogy most visszaemlékszem, az volt nekem a mentsváram. Mindig
arra gondoltam, ha nagy bajban leszek, az majd kiszabadít a bajból.
Mindig nálam volt, általában a csizmámban hordtam, és amikor nem
volt más dolgom, elõvettem, fényesítettem, élesítettem, gyönyörködtem
benne. Amikor elszakadt a madzag a tizedes kötekedéseitõl, akkor
kiugrottam az ágyból, elõvettem a bicskát, és kinyitottam. Amikor ezt
meglátta, nagyon megijedt. Kihátrált, elszaladt, de amikor látta, hogy
követem, és nem ér el az ajtóig, bemászott az ágyak alá, de még ott
sem volt biztonságban, mert mire kiért a másik oldalon, én már ott
vártam. És amíg ott vártam, pont a Faludi Zoltán ágya mellé kerültem,
aki az emeleti ágyban ült, látta, hogy elfajulhat a dolog, s a lábával
kirúgta a bicskát a kezembõl. Amíg a bicskát kerestem, a káplár kijutott
a szobából, és én is megnyugodtam. A bicska Zoltánnál maradt, nehogy
megtalálják nálam, és megbeszéltük a szobatársaimmal, hogy nem
bicska, hanem egy pix volt a kezemben.

Másnap aztán a raporton a tizedes jelentette az esetet, de hát nem
volt tanúja. Egy idõ után a parancsnokunk, egy õrnagy, behívott az
irodájába, és ott vett kérdõre. Rendes ember volt, és okos is, normálisan
beszélt velem. Elmondtam az én verziómat, de nem sokat törõdött vele.
Azt mondta, nem akarja, hogy elfajuljon a dolog, és három nap
szabadságot kapok, na, nem azért, amit a múlt este csináltam, hanem
az egész évi teljesítményemért, és hogy amíg visszajövök, elcsendesül-
jenek a vizek. Kérdezte, van-e jó pálinka arra felénk, Székelyföldön,
mire én rávágtam, hogy van. Pedig nemigen terem meg arra semmi,
amibõl pálinkát lehetne fõzni. Megírta a szabadjegyet, kezembe nyom-
ta, és azt mondta, nyomás, csomagolj és indulj.
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Amikor kiértem a dormitorba (hálóterembe – a szerk. megj.), és látták,
hogy mosakodom, öltözködöm és csomagolok, azt hitték, visznek a
büntetõszázadba, én meg nem magyarázkodtam, hanem indultam.
Otthon az apám vett egy liter jó pálinkát, és azután mentem vissza.

– Csak egy liter pálinkát vittél neki?

– Igen. És hidd el, hogy meg volt elégedve. De azért nem ez volt a
vége ennek ez esetnek. Nekem akkoriban bajuszom volt, mint általában
a többi székely társamnak is. Pár nappal a visszatérésem után a tizedes
odahívott magához, persze a többi szakaszvezetõ jelenlétében, és azt
mondta, választhatok a büntetések közül: vagy levágom a bajuszomat,
vagy csinálok 600 „culcat”-ot, vagyis feküdj-keljt. Én a tornagyakorla-
tokat választottam, úgy gondoltam, jó formában vagyok, nem lesz gond.
De lett, még kétszázat sem tudtam megcsinálni, és azután feladtam.
De így is meg volt elégedve a káplár, és azután nagyjából megvoltunk
egymással. Én éreztem, láttam, hogy ez az eset után mindenki más
szemmel nézett rám, egy kicsit tartottak tõlem, egyrészt a bicska miatt,
másrészt pedig az õrnagy büntetése miatt, hogy biztos van valami
pilám. Pedig az õrnagy csak a maga életét akarta könnyíteni, nem
akarta, hogy elfajuljon a konfliktus. Okos, tapasztalt ember volt.

A KATONASÁG VÉGE

Akkor már tudták, hogy értek a szobafestéshez is, és néhány
társammal kihelyeztek egy épülõ kórházba. Két hónapig ott festettük
a szalonokat, ablakokat stb., semmi felügyelet nélkül, civilekkel egy
sorban. Kaptunk valami kis fizetést is, és a kórházból kaptuk az ellátást.
Emlékszem, hogy a mosatlan edényeket a meleg teával mosogattuk el,
annyit kaptunk.

Vittek minket másfelé is munkákra, például szõlõt szüretelni. Az
ottani munkások mondták is, hogy ne sokat együnk, mert a szõlõ
permetezve van, és megárt, ha sokat eszünk. Volt is olyan kollega, aki
megjárta, és az infermeriába, kórházba került.

Szüretelés közben, amikor olyan dombos helyen voltunk, mint a mi
vidékünk, eszünkbe jutottak az otthoni, gyermekkori szórakozások.
Esténként nekikezdtünk birkózni. Elõször csak mi, székelyek, mint
otthon, minden szabály nélkül gyûrtük egymást. Egy idõ után más
vidékrõl valók is közénk álltak. Egy bukaresti, cigánynak tûnõ, kicsi
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zömök kollega hívott ki, és ahogy összefogództunk, egyszer csak a
levegõben éreztem magam, úgy átvágott magán, hogy azt se tudtam,
hol vagyok. A hátamra estem, aztán alig kaptam levegõt. Szégyelltem,
de miután összeszedtem magam, újra kihívtam. Akkor aztán jól
megfogtam a grabancát, és igaz, hogy én se, de õ se tudott semmit
csinálni, nem bírt földhöz vágni.

Egyszer egy nagyváradi magyar fiú is, aki profi, egyesületben birkózó
sportoló volt, közénk állt, és egymás után vágott oda mindenkit. Én is
köztük voltam. De aztán a barátommal, Bálint Lacival mind visszavágót
kértünk tõle, és egyre nehezebben adtuk a bõrünket. Akkor nem volt
semmi baj, de a srác úgy megerõltette magát, hogy másnap véres lett
a széklete, és kórházba került.

– Volt olyan csizmapucolási szokás?

– Akkoriban már nem volt, legalábbis a környezetemben nem. A vége
felé már nagyon tömték a fejünket, az ideológiai képzésre tették a
hangsúlyt, sok volt a politikaóránk. Néhányunkat megkörnyékeztek, és
két-három följebbvaló is rá akart venni bennünket, hogy zupáljunk be,
maradjunk a hadsereg kötelékében, de hát nem sikerült nekik rábe-
szélni. Írtam levelet az apámnak, aki lebeszélt róla, hogy ne dõljek be
nekik.

– Az én apámat is hívták. De õ sem dõlt be. Sokat mesélt nekem errõl,

és amikor rosszul ment a dolga a kollektív gazdaságban, még akkor sem

bánta meg ezt a döntését. Azt mondta, hogyan adhatta volna föl a szabad

életét, hogy más parancsolgasson neki, amikor földmûvesként azt csinált

mindig, amit jónak látott, s amit az idõjárás engedett. No, de én, a fia!

Engem nem hívott senki, magamtól mentem, és a munkáséveimet katona-

ként-rendõrként töltettem el. No, de igaz, maradt erõm másra is, és az is,

hogy más körülmények között hoztam meg ezt a döntést. De ez már egy

másik mese.

– Még valami eszembe jutott, amíg beszéltél. Untam ezeket az órákat,
mert nem mindent értettem meg, és még ha akartam volna is
hozzászólni, mondani valamit, nem tudtam jól kifejezni azt, amit
mondani akartam. Így többnyire a hátsó sorban ültem, jól behúztam
magam, és jókat aludtam, mintha altató meséket mondtak volna. Mikor
láttam, hogy senki sem veszi észre, hogy alszom, rájöttem, hogy szépen
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ki is tudok surranni a terembõl. Az emeleten, abban az épületben, volt
is egy barátom, felmentem hozzá, s beszélgettünk vagy kártyáztunk.

Egyszer egy kicsit késõn indultam vissza a terembe, és a lépcsõn
találkoztam az akkor elõadó tanárral. Megkérdezte, hol voltam, és
valamit habogtam, de rájött, hogy lógtam. Azt mondta, gyere csak
velem, és elvitt a tiszti borbélyhoz. Azt mondta neki, vágjon egy csíkot
a hajamba. Az fogta a gépét, és tényleg a fejem búbján a homokomtól
a nyakamig vágott egy csíkot. Mire észbe kaptam, a tiszt már nem volt
sehol, a borbély pedig nyitotta az ajtót, hogy mehetek.

– És aztán levágattad mindenhol zérusra?

– Nem. Ez akkor történt, amikor vagy két hét volt még a leszerelésig.
Akkoriban, azt hiszem, te is tudod, hogy milyen szégyen volt a kopaszra
nyírás, csak azok voltak kopaszok, akik a börtönbõl szabadultak, vagy
akiket a rendõrség nyíratott le. Akkor a hosszú haj volt a divat a fiúknál
is. Úgyhogy kenegettem a hajam mindenfélével, aztán fésültem,
szoktattam a többi hajam a csíkra, és vettem egy kalapot. Miután
hazaértem, egy hónapig senki sem látott kalap nélkül, csak az
otthoniak.

KATONASÁG UTÁN

Miután leszereltem, három nap alatt vissza kellett mennem a régi
munkahelyemre, ha azt akartam, hogy ne legyen megszakítás a
munkaviszonyomban. Ez sikerült is, a harmadik napon már dolgoztam.

A volt barátnõmmel is újra akartam éleszteni a kapcsolatot, de nem
sikerült. Azt mondta, hogy sok levelet írt nekem, de nem jutottak el
hozzám, mert rávetette a szemét egy legény, akinek a nagybátyja a
postán dolgozott, s aki minden levelet le tudott állítani. Ugyanúgy az
általam küldött leveleket is. Ugyanaz a legény, ahogy meglátott vele,
már másnap este, miután hazakísértem, elkapott a barátaival, és egy
kicsit megsimogattak, azt is mondták, ha még egyszer meglátnak a
lánnyal, akkor ki is lyukasztanak.

Így folytattam a munkát a borszéki építkezési vállalatnál. Volt
munka, minden rendben volt, de egy idõ után hallottam egy lehetõség-
rõl, amirõl nem akartam lemaradni.

Egyszer egy falubeli azzal a hírrel keresett meg, hogy egy kolozsvári
építõvállalat kõmûves munkacsoportot toboroz. Nagyon jó fizetést
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ígértek, szállást stb. Csábító ajánlat volt, de senki sem kapott utána,
csak én. Látva, hogy senki sem vállalkozik, próbáltam másokat
rábeszélni, és egyszer az egyik rokonom azt mondta: Tamás, csinálj te
egy csoportot, és menjünk, nézzük meg, hogy jövünk ki. Komolyabban
kezdtem érdeklõdni, és a végén összeállt minden, összehoztam egy 18
tagú csoportot, aminek én lettem a vezetõje. A kolozsváriakkal is
elintéztem minden részletet.

El is mentünk, és jól is ment a munka, jó fizetést kaptunk. Mindenki
csodálkozott, amikor mi egy hét alatt egy tömbház egy emeletét, ami
négy lakást jelentett, teljesen befejeztük, finiszáltuk [a végsõ munkála-

tokat is elvégeztük – a szerk. megj.] a kõmûvesmunkák szempontjából.
Ez azt jelentette, hogy a vasbeton oszlopok közé való minden falat
felhúztunk és bevakoltunk. Igaz, darukkal minden anyagot kézhez
adtak, de így is volt munka elég.

A vállalat vezetõsége mindent rám bízott. Én osztottam be, pontáltam
[vettem át, jegyeztem be – a szerk. megj.] az elvégzett munkát, és
osztottam szét a pénzt, a fizetéseket. Még a kategóriákat is én
állapítottam meg, mert valami alapján csak szét kellett osztani a
megkeresett pénzt. Jól kellett dolgozni, mert a technikusnak például,
aki jött átvenni a munkát, volt egy átlós mérõléce, és ha valahol annak
a lécnek egy része nem érte a falat, ott ki kellett javítani, másképp
nem vette át. Nem állami blokkot, hanem magán-, megvásárolható
lakásokat építettünk.

Jól, zsírozottan ment a munka, jól kerestünk, és munka után, a
hétvégeken szórakozásra is jutott idõnk. Kolozsváron a nagyposta
környékén volt egy kápolna, mellette volt egy klub, oda jártak a sziki
[széki – a szerk. megj.] lányok. Valaki közülünk megismerkedett egy
sziki lánnyal, és aztán mi is eljártunk a klubjukba, ott énekeltünk,
táncoltunk velük, sõt másra is jutott idõ.

Volt köztünk egy gyergyói munkatárs, egy nagydarab, szûkszavú,
mindig morcos egyén, akivel egyszer jól megjártam. Biztos volt valami
bûnözõi múltja, mert úgy rendezte a dolgot, hogy amikor õ jött a
fizetéséért, senki sem volt az irodának berendezett szobában. Miután
odaadtam a fizetését, minden szó nélkül kimarkolta a cipõsdobozomból
az egész pénzt, és elhúzta a csíkot. Én annyira meglepõdtem, hogy
szinte megdermedtem, és csak pár másodperc múlva kapcsoltam, mi
is történt. Akkor õ már a földszinten járt, nyugodtan ment, még csak
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nem is szaladt. Akkor leszaladtam az öltözõbe, vettem a katonaságot
is megjárt bicskámat, magamra kaptam egy kabátot, és felrántottam
a csizmámat. Éreztem, hogy van valami a csizmáimban, de nem volt
idõm megnézni, mi is a baj, s csak késõbb kapcsoltam, hogy az is a
lopás szerves része volt, õ tett mind a két csizmámba egy-egy doboz
cipõbokszot, hogy csússzon a lábam, ne bírjak gyorsan járni. Aztán
elszaladtam egy közeli blokkhoz, ahol akkor dolgoztunk, és megkeres-
tem két unokatestvéremet, akik velem dolgoztak, mondtam nekik,
jöjjenek velem, majd az úton elmondom, miért. Jöttek is, mondtam,
mi történt, és hogy menjünk az állomásra, hátha ott rálelünk.

Kimentünk az állomásra, én úgy csúszkálva a csizmában, és mit adott
a Jóisten, ott állt a kollegánk a jegyeladó csarnokban, egy oszlopnak
dõlve, várta a vonatát. Nem volt sok idõnk, cselekedni kellett, és ki is
eszeltem egy tervet. Az egyik unokatestvéremet odaküldtem, hogy hívja
ki, a másiknak pedig mondtam, úgy menjen utánuk, hogy akkor érje
utol õket, amikor az ajtóba ér az elsõ kettõ. Ott álltam az ajtón kívül,
és akkor léptem eléjük, kezemben a katonaságot is járt fényes
bicskámmal, amikor mind a ketten a kapu alatt voltak. Megszeppent
a pasas, egy pillanatra megállt, láttam, észrevette, hogy közre van
fogva. A bicskával a kezemben csak azt kérdeztem: visszaadod-e a
pénzt, vagy nem, és közben lassan kinyitottam a bicskát. Szép lassan
benyúlt a zsebébe, és visszaadta a pénzt. Láttam, hogy nem sok
hiányozhat belõle, s így megfordultunk, és otthagytuk az állomás
kapujában. Azóta sem láttam az egyént, de nem is vagyok rá kíváncsi.
Nehéz pillanatok voltak azok. Ha egy kicsit késõbb érünk oda, ha
például elõbb a rendõrségre megyünk, felszállt volna egy vonatra, és
bottal üthettük volna a pénzünk nyomát. Mert lehet, hogy késõbb
elkapták volna, de a pénzünket biztos nem szereztük volna vissza, és
az sem biztos, hogy rá lehetett volna bizonyítani a lopást.

Ott, Kolozsváron, a santieren [építõtelepen – a szerk. megj.] egyszer
megjelent két ember a zsaruságtól, akik a rendõrtiszti iskolába kerestek
jelentkezõket. Annyira szépen festették le a lehetõségeket, hogy
megtetszett az ajánlatuk. Akkoriban épp a lopás miatt, de másért is,
távol voltam az otthonomtól, barátoktól stb., beadtam a felmondást,
és irány haza. Otthon aztán a kezébe vett az apám, addig beszélt a
fejemmel, hogy lemondtam a rendõri tervemrõl.
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– Érdekes. Mi egyidõsek vagyunk, tehát körülbelül egy idõben kerestek

meg engem is és téged is a rendõrtoborzók. Engem sikerült is megfogniuk,

téged nem. Lám ilyen az élet.

CSÍKSZEREDA

Ahogy füstbe ment a rendõri tervem, elkezdtem munkát keresni, és
az egyik barátom, Portik Feri mondta, Szeredában most épül a
szerszámgépgyár, oda keresnek esztergályosokat. Éppen akkor indult
egy nyolchónapos tanfolyam. Jelentkeztem, felvettek, el is végeztem a
képzést. Megtanultunk mindent, legalábbis azt mondták a tanáraink,
és azt hittük mi is. Alighogy megkaptuk a diplomát, irány a gyár,
kezdtük a munkát. Egy nagy csarnokban tíz esztergapad állt egy
sorban, a gépek mellett mi, a frissen végzett „szakmunkások” álltunk
egymás után. Sehol egy tapasztaltabb kollega. Meg is lett ennek a
helyzetnek a hozadéka. Nagy szükség volt az esztergályosokra, és
gyorsan bedobtak a mélyvízbe, azt gondolták, az is olyan mesterség,
mint a kaszálás vagy a kapálás. Elõbb-utóbb belejössz a saját károdon
tanulva.

De bizony nem olyan egyszerû az. Én a gépsorban a harmadik
esztergánál dolgoztam, és egy hónap alatt mind az elsõ, mind a hátsó
szomszéd munkatársam balesetet szenvedett, és nem is akármilyene-
ket. Az elsõ egy kicsit ügyetlenebb volt, és nem tudott a többiekkel
egyenlõ számú alkatrészt elkészíteni, s valahogy utol akarta érni õket.
Arra gondolt, hogy egy kicsivel vastagabban járatja gépe élét, ezért
megváltoztatta a behatolási szöget. És gyí, te! – mondta a gépnek. Az
nem is prüszkölt, nekiveszekedett, és vitte is. Olyannyira, hogy a
leválasztott spam már nem is göngyölõdött fel, hanem egyenesen és
vörösen hagyta el a munkaasztalt. Egyszer aztán úgy vette az irányt
az a pár száz fokos, kardélességû vascsík, hogy a lába fején ment
keresztül. Amikor érezni kezdte a meleget, a fájdalmat, már csak a
cipõtalpa tartotta egybe a lábát. Akkor aztán ordított, mindenki
odaszaladt, hívták a mentõket, és igaz, hogy nagy sokára, de meggyó-
gyult, vissza tudták varrni neki a lábfejét.

A második eset azzal a kollegámmal történt, aki a hátam mögött
dolgozott, az is pár méterre tõlem. Õ egy flasnit esztergált, ami egy
olyan darab vastag vaslemez, aminek volt egy lyuk a közepén, azt
rátettük a tengelyre, és odaszorítottuk. Utána a késsel megdolgoztuk,
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vékonyítottuk. Nem volt ez se valami nagyon komplikált dolog, és nem
is lett volna semmi baj, ha betartja a munkavégzési szabályokat. De
az a kollegám nagyobb sebességet adott a lemeznek, nagyobb nyomást
az élnek, és így egyszer csak elszabadult a lemez a tengelyrõl, és a
forgásának megfelelõen elrepült. De nem messze, pont a kollegám
fejében állt meg, aki ott helyben meghalt, pár méterre tõlem.

De még ez sem volt elég. Nemsokára még egy baleset történt, az is
halálos volt. Akkor a kollegám egy forgó alkatrészt dolgozott meg, amit
lassan forgatott a tengely, és neki egy kis kalapáccsal, ütögetéssel,
néha módosítani kellett a kés állását. Valahogy elkapta a gép a munkás
köpenyét, munkaruháját, háromszor-négyszer földhöz vágta, letépte a
karját, s mire leállították a gépet, már nem lehetett megmenteni. Õ is
meghalt. (Itt Tamás részletesen leírta a baleset következményeit, de az egy

horrorkönyvbe való, nem ide. Alig tudtam végighallgatni – J. A.)

– Tudod, mi jut eszembe, Tamás? Olvastam, de lehet, írtam is az aradi

ipar megteremtésérõl. Ott szinte minden gyár megalapításakor, vagyis az

elején a tulajdonos külföldrõl hozott szakmunkásokat, akiknek nemcsak jó

fizetést adtak, de házakat és más juttatásokat is, s akik addig voltak

Aradon, amíg betanították az aradi munkásokat. Így például az UTA, a

Vagongyár mellett még ma is láthatók és lakhatók is azok a házak,

amelyeket a külföldi, cseh, német vagy szlovák munkásoknak építettek.

Azok felügyelték hónapokig, évekig a betanított munkásokat.

– Nálunk ilyen nem volt, a vezetõk azt hitték, hogy a nyolc hónap
alatt úgy betanítanak bennünket, hogy mindent tudunk. De lám, rá is
fáztunk erre. Én is kezdtem gondolkozni, és arra az elhatározásra
jutottam, hogy elég, más munka után nézek.

MUNKAHELYVÁLTÁS

Volt egy barátom… Pali, már nem emlékszem a családnevére, aki
hallotta, hogy egy csíkszeredai lakótársaság pénztárost, könyvelõt
keres a tömbházak közös költségeink a begyûjtésére. Nem sokat
gondolkoztam, jelentkeztem. Egy Cristea Ioan nevû brassói román
elvtárs fogadott. Valahogy annyira megtetszettem neki, hogy nem csak
alkalmazott, de egy életre szóló barátságot is kötöttünk az évek során.
Még lesz róla szó, amikor segített az életem nehéz pillanataiban. Fel
is vettek erre a posztra, avval a kikötéssel, hogy el kell végeznem egy
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könyvelési tanfolyamot, és be kell iratkoznom az esti líceumba. Igen
ám, de ide is kellett transzfer, áthelyezési engedély, és sehogy sem
akartak elengedni a szerszámgépgyárból, nem hiába képeztek ki. Ebbõl
a problémából õ, Cristea húzott ki, és úgy sikerült elintéznie a dolgot,
hogy kellett ugyan, de nem olyan sok pénzt visszafizetnem a képzésért.

El is kezdtem a munkát. Volt irodám, ott vártam a blokkok
adminisztrátorait, akik hozták a pénzt. Albérletben laktam, estibe is
jártam, el voltam foglalva nagyon. Lefogytam, az egyik adminisztrá-
tornak fel is tûnt. Beszélgettem vele, és a végén azt mondta, õ beenged
a blokk szárítójába, egy tízemeletes tömbháznak az utolsó emelete
fölötti, minden komfort nélküli helyiségébe. Találtam, kaptam valahol
egy matracot, szereztem egy széket és egy asztalt, és elvoltam valahogy.

– Hol mosakodtál stb.?

– Egy nagy vödörben vittem fel vizet, lavórban mosdottam, a pisit
üvegben vittem le, a nagy dolgomat pedig a munkahelyemen, az
irodában intéztem el, vagy szorult esetben a blokk melletti erdõben.
Nem volt könnyû periódus.

Sokféle eset történt velem ott. Ha valami baj történt, például dugulás,
áramszünet, hozzám jöttek az emberek, én intéztem el az ügyeket.
Például egyszer a vízszerelõ nagy rémülten keresett az irodában, és
azt mondta, egy halott csecsemõt talált egy eldugult lefolyóban. Én
hívtam a rendõröket, és utána sokat segítettem õket a nyomozásban
is, hisz ismertem a lakókat, de tudtommal nem találták meg soha, ki
dobta a lefolyóba a kisbabát.

Egy délután, már három óra után, állított be az irodámba egy cigány,
és akarta fizetni a költségeket. Már senki sem volt az épületben, csak
én csináltam a monetárt [pénzelszámolást – a szerk. megj.], számoltam,
mennyi pénzt gyûjtöttem be. Mondtam neki, hogy le van zárva a kassza,
nem lehet már fizetni, de az ember sehogy sem akart elmenni. Nekem
már gyanús kezdett lenni a helyzet, tanultam a kolozsvári esetbõl,
nagyon figyelve felvettem a telefont, és hívtam a fõnökömet. Az már
útban volt hazafelé, de visszajött, és csak ketten tudtuk kirakni a fizetni
akaró cigányt.

Mindennap három óra után mentem a pénzzel a CEC-be [a takarék-

pénztárba – a szerk. megj.]. Ezen az úton sokszor találkoztam egy 50
év körüli, kisbabát gyerekkocsiban sétáltató, hozzám viszonyítva már
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öregedõ emberrel. Többször megálltam beszélgetni vele, és csodálkoz-
tam, amikor mondta, hogy õ nem a nagyapa, hanem a gyerek apja.
Aztán azt is elmesélte, hogy ez a gyerek a tizenegyedik feleségétõl van.
Elõször nem akartam hinni neki, de mind a tizenegyrõl mesélt,
részletesen, úgy, hogy a végén csak elhittem. Én éppen akkor kerestem
a feleségnekvalót, és érdekeltek a nõk, a nõkrõl szóló esetek.

Meséltettem az öreggel mind a tizenegy házasságáról, jobban mondva
nem is a házasságáról, hanem élettársi viszonyairól, mert eggyel sem
volt megesküdve. El is mondta, volt olyan, aki hazudozott, aki nagyon
költötte a pénzt, aki nem akart gyereket, aki durváskodott, aki nagyon
szerette a piát stb. Amikor jól kiismerte a társa rigolyáit, és elege lett
belõle, vette e kalapját és ment a dolgára. Az õ tanácsára mentem el
a vállalat igazgatójához, akinek elmondtam, milyen körülmények között
élek, és aki a végén ki is utalt egy harmadosztályú komfortos
garzonlakást, ami csak egy kis szoba volt, a WC-vel a folyosó végén,
de az már az én lakásom volt. Oda már felvihettem a lányokat,
barátokat. Sokat változtatott az életemen.

Akkor már olyan jól ment a dolgom, odavettem a garzonba mellém
a barátomat, Portik Ferit. Együtt jártunk utána csubukolni, szórakozni
is, és így rajta keresztül ismertem meg a jövendõbeli feleségemet,
Terikét is.

VÁLTÁS

Egy idõ után erre a munkára is ráuntam, és a néptanács karbantar-
tási, gazdálkodási vállalatánál helyezkedtem el, szintén esztergályos-
ként. Volt ott egy érdekes esetünk. Az IJGCL mellett volt a vágóhíd,
az úton át pedig a sörgyár. Akkoriban, ha elromlottak a gépek,
mûszerek, nemigen lehetett új alkatrészeket szerezni a rosszak helyett,
azokat mi kellett megjavítsuk vagy újragyártsuk. Sokszor szemrevéte-
lezés után készítettünk másolatokat. Volt egy mérnök, aki néha
megpróbálta lerajzolni az alkatrészt, hogy az után készítsük el, de egy
idõ után, követve a rajzot, mi, munkások észrevettük, hogy hiányzik
valami részlet. Odahívtuk a mérnököt, kérdeztük tõle, hogyan csináljuk,
mire õ sokszor azt mondta, hát csináld szemre. Én egyszer azt
mondtam neki: ha máskor is ilyen rajzot csinál, akkor rajzoljon a
papírra egy szemet is, hogy ki tudjam venni, mi is van odarajzolva,
lássam, hogy is álljak neki a munkának. És ha hiszed, ha nem, sokszor
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komplikált alkatrészeket is megcsináltunk, amelyek mûködtek is, ha
beszerelték a helyükre.

Így a sörgyárnak is csináltunk alkatrészeket, és mit gondolsz, azok
mivel fizettek? Hát persze, hogy sörrel. Mindennap adtak négy-öt vödör
sört, néha egészen fehéret. De az is nagyon jó volt, legalábbis nekem
nagyon tetszett. Egy alkalommal, amikor az egyik társunk hozta át az
úton a sörös vödröket, majdnem elütötte egy autó. Ez az eset a sörgyár
igazgatójának a fülébe is eljutott, de karakán módon oldotta meg a
helyzetet. Azt mondta, ha minden elromlott alkatrészüket még aznap
megcsináljuk, akkor csövön keresztül kapjuk a sört. És úgy is lett.
Átvezettek az úton egy vascsövet, amelyen keresztül mindennap
megkaptuk a sörünket immár minden veszély nélkül. A csap persze
náluk volt.

Még mielõtt a házasságra térnék, elmondok néhány történetet. Még
a szerszámgépgyárban egyszer egy bronzalkatrészt kellett esztergáljak.
Adtak egy bronzcsövet, és abból készítettem az alkatrészt. Amikor
megcsináltam annyit, amennyi kellett, maradt egy jó darab csõ.
Gondolkoztam, mit csináljak vele, s a végén kitaláltam, hogy gyûrûket
csinálok. Nem volt nagy kunszt, csináltam is egy jó adagot, csiszoltam,
fényeztem õket, még stancát is vertem bele. De eszem ágában sem volt
aranyként eladni. Akinek adtam belõle, megmondtam, hogy bronzból
van, de így is nagy sikert arattam velük, mert akkoriban nagy hiány
volt az arany. Fõleg a csángó lányok szerették nagyon a fénylõ
ékszereket, akik közül sokan természetben fizették ki azokat. Hallottam
egy mesét egy katonacimborámtól, aki azt mondta, csángó földön az
a szokás, ha egy lány beleegyezett, hogy hazakísérd, akkor a háza elõtt,
ha megkérdezted tõle, bemehetek-e, akkor a lány, ha akarta, azt felelte:
„meg hát”, és kézen fogva bevezette a legényt a fészerbe.

A HÁZASSÁG

Portik Ferivel jártunk bálokba, cukrászdákba, és egyszer megismer-
kedtem az õ barátnõjének a barátnõjével, Terikével. Õ lett a végén a
feleségem, a gyerekeim anyja.

Akkoriban volt még egy szõke hajú barátnõm is, õt is nagyon
szerettem, és nem tudtam választani. Akkor Feri barátommal elmen-
tünk Sármásra egy jósnõhöz, akinél az apám is volt fiatalkorában,
jobban mondva annak a jósnõnek a lányához. Az apám sokat mesélt
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arról az esetrõl, ami akkor történt, amikor az apám a barátjával
ugyancsak házasság kérdésben megkeresték a jósnõt. Az apámnak
mondta szépen a magáét, de amikor a barátja került sorra, felugrott
a helyérõl, és hisztérikusan kiabálni kezdett, kizavarta a házból, azt
kiabálva, hogy menjen el, mert õ lesz, aki megöli õt. S pár év múlva
úgy is lett: az apám barátja kisbusszal ment le egy lejtõn, és elromlott
az autó fékje, nem tudott megállni, és elütött egy asszonyt, azt a cigány
jósnõt, aki régebb kizavarta a házából.

Sokat beszélgettem a jósnõvel, aki egész idõ alatt csomókat kötögetett
egy fekete zsinegre. Végül azt mondta nekem, hogy két nõ lesz az
életemben, egy szõke és egy barna. Mind a kettõt szeretem, és én kell
válasszak, melyik lesz a párom. De vigyázzak, mert az egyiknek balesete
lesz, és beteges lesz. És tényleg, két lányt tartottam számon jövendõ-
belimnek, az egyik szõke, a másik barna volt. Én végül is a barnát
választottam, és késõbb be is bizonyosodott a jósnõ mondása. A szõke
lánynak egy különös balesete lett. A varrodaiskolába járt, amikor
kivitték õket praktizálni, egy faluba krumplit szedni. Egy alkalommal
egy krumplirakás mellé ültek pihenni. Ott állt nem messze egy fogat.
Egyszer valamitõl megijedtek a lovak, és megugrottak, elindultak, és
a kocsi ráment erre a szõke lányra. A gerince sérült meg, sokat
betegeskedett, még valahogy megjavult, de nem teljesen.

Ferivel jártunk piktorolni [falat festeni – a szerk. megj.], kõmûvesmun-
kákat is vállaltunk. Megnagyobbítottuk a konyhákat, kamrát csináltunk
az erkélyre, ha kellett, no, és festettünk. Akkoriban sok tömbházat
építettek, így sok ember akarta szebbre csinálni a házát, mint ahogy
átadták az állami építõcsoportok. Sok lakást szebbre varázsoltunk,
elment a hírünk, és csak dõlt hozzánk a pénz. Nagy részét abban a
pillanatban el is költöttük, persze, szórakozásra. De közben telt az idõ,
és kezdett benõni a fejünk lágya.

Nagyon elfoglalt voltam abban az idõben, dolgoztam, csubukoltam
[nem hivatalos maszek munkát vállaltam – a szerk. megj.], és esti
líceumba is jártam. Sokat mozogtam a városban, a munkahelyrõl a
piktorozáshoz, a líceumba stb., és feltûnt, hogy egyre többször talál-
koztam véletlenül Terikével, a jövendõbeli feleségemmel. És tényleg
semmi elõre kitervelt nem volt ezekben a találkozásokban, de valami
sokszor hozott egymás elé, és olyankor beszélgettünk, sokszor leültünk
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kávézni, míg a végén összemelegedtünk. És nem sokat teketóriáztunk,
gyorsan el is határoztuk magunkat, megesküdtünk.

– Hogy volt akkoriban a szüleiddel a kapcsolatod?

– Hát nem nagyon jól. Fõleg azért, mert szombaton is dolgoztam,
és egész vasárnap vonatozni azért, hogy pár órát legyek otthon, nem
nagyon érte meg. Erre még az is rájött, hogy akkoriban nagyon rosszul
ment a falusiak sora. Nagyon szegények voltak az emberek, alig
tengették az életüket, s így õk se bánták, ha csak ritkán jártunk haza.

Csak egy kis idõt laktam feleségestõl a garzonban, mert voltak jó
tanácsadóim. Most is Imre bácsi, a tizenegy élettársas ismerõsöm
segített tanácsaival. Azt mondta, minek várnátok éveket állami lakásra,
ha pénzes blokkra iratkoztok, akkor hamarabb kaptok lakást, a
részletek pedig, a bankkölcsön, amit fizetnetek kell, nem lesz nagyon
nagy, körülbelül 30% -a a fizetésednek, majdnem annyi, mint a házbér.
S így észre sem veszed, és pár év múlva saját lakásod lesz.

Úgy is lett – kiválasztottam egy nagyon szép háromszobás lakást,
kõmûves lévén megnéztem a terveket, a rajzokat, és olyant választot-
tam, amilyent akartam. Mifelénk úgy mondták akkoriban, olyan belsõ
angoludvaros blokkok, amelyeknek szépen voltak elrendezve a szobái,
nagy konyhájuk volt. Azért mondták angoludvarosnak, mert a négy
lakás konyhaablakai mind egy belsõ udvarra néztek, a szobák ablakai
pedig kifelé az utcára, így körbe voltak elhelyezve. Meglett a lakás,
szépen kifestettem, és jöhettek a gyerekek. Nem is kellett sokat várni
rájuk.

A GYEREKEK SZÜLETÉSE

Az elsõ fiú, Tami, minden probléma nélkül a világra jött, de a második
születése már problémás volt. Amikor másodjára állapotos maradt
Terike, elég korán feltûnt, hogy hirtelen lett nagy a hasa. El is mentünk
egy orvoshoz, aki azt mondta, nagy a feje a gyereknek, de másképpen
minden rendben. Akkoriban még nem voltak olyan mûszerek, mint
most, hogy látni lehet az anya hasában a magzatot, csak tapintás és
hallgatás alapján saccolták meg a helyzetet. Nem voltunk megelégedve
az elsõ orvossal, így egy másikhoz is elmentünk. A második, egy Szõke
nevû és szõke hajú szülészorvos volt Nagyváradról, aki teljes bizonyos-
sággal állította, hogy ikrek vannak a nejem méhében.
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Azután már nem is ment Terike dolgozni, mivel veszélyeztetett
terhessége lett, sokat volt kórházban. Így sokat jártam hozzá, s tudtam
mindenféle bejáratot. Vinni kellett a kaját, mert a kórházi eledel olyan
gyenge volt, hogy abból egy ember se tudott jóllakni, hát még három
száj. Kapu, kerítés nem volt probléma. De még így is volt olyan eset,
hogy sehogy sem tudtam bejutni hozzá. Akkor kaviccsal dobtam az
emeleten egy ablakra, valaki kinézett, odahívta Terikét, õ ledobott egy
madzagot, rákötöttem a csomagot, felhúzta, és megoldódott a helyzet.

NÕVERÉSEK ÉS BÉKACOMBOK

Még a szerszámgépgyárban volt egy nõ munkatársunk, takarítónõ.
Majdnem mindennap friss verésnyomokkal jött munkába. Kérdeztük
tõle, miért tûri, miért nem hagyja ott a férjét. Erre azt mondta, hogy
már megszokta, ha nem kapna egy nap, már hiányozna. Azt is
hozzátette pajzánul mosolyogva, te nem tudod, milyen jó a békülés a
paplan alatt.

Van egy másik történetem is, az IJGCL-bõl. Ott volt egy mérnök
munkatársam, akinek nagyon szép felesége volt, aki az irodában
dolgozott, tehát mind a ketten értelmiségiek voltak. Ott is a feleség
sokszor kék szemekkel jött munkába, a férfi arcán pedig nem ritkán
éktelenkedtek karmolásnyomok. Akkor már én is párttag lettem,
sehogy sem tudtam elkerülni, és a végén beadtam a derekam, megírtam
a kérvényt, be is vettek. Ott egy gyûlésen jó pártagokhoz illõen hatni
próbáltunk a kollegánkra, mondtuk neki, ne verje többet a feleségét,
bla-bla. Õ makogott is valami ígéretfélét, aztán mentünk a magunk
dolgára. Egy idõ után egy reggel, amikor már sokadszorra megint
késett, ahogy belépett az ajtón, gesztikulálva, nagy hangon zengte, nem
verem már a feleségem. Amikor elült a nagy helyeslés a többiek
részérõl, akkor csak úgy magának halkan, de érthetõen mondta: „most
már rúgom”.

Most jut eszembe még egy eset. Akkoriban üdülni is jártunk.
A feleségem bükkszádi, ami közel van Tusnádhoz, így többször is
mentünk Tusnádra. Ott meglátogattuk a rokonokat. Az egyik testvé-
rének volt egy olyan magas fia, hogy 16 évesen közel járt a 190 cm-hez.
Kérdeztem is, hogy lett ez a gyerek ilyen magas. Az apja pedig
elmesélte, hogy csecsemõkorában, amikor Árpika még csak mászni
tudott, mert úgy hívták azt a magas gyereket, odamászott a nagy
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farkaskutyához, amelynek három kiskutyája volt, ellökte a kis ebeket,
és szopott a kutyatejbõl. Jót nevettem, amikor elmesélték ezt, de az
apja bizonygatta, hogy így történt, lehet, hogy nem azért nõtt ilyen
nagyra, de hogy szopott kutyatejet, az biztos. Igazolta ezt a többi
hozzátartozó is.

Még egy eset evvel a családdal. Amikor odaértünk hozzuk, az udvar
közepén egy lavórban nagy adag békacombot láttunk, némelyik még
mozgott is. Mondták, nyáron avval foglalkoznak, hogy megfogják a
békákat, és a combjukat eladják a tusnádi vendéglõknek. Azt mondta
a rokon, olyan jól megfizetik, hogy ennyi pénzük még sosem volt. Az
asszony mindjárt ki is rántott egy csomót, s én jól belaktam, míg a
családom többi tagja meg sem kóstolta a cubákokat, ahogy arrafelé
mondják a békacomboknak. Így betették a maradékot csomagba, s
másnap elvittem a munkahelyemre. Ott délben szépen falatoztam,
raktam a megmaradt csontokat egy papírra. Egyszer csak az egyik
kollegám megkérdezte, mit eszek, én pedig szép nyugodtan mondtam,
békacombokat. Akkor az a kollega felugrott, kiszaladt, és mindent
kihányt, amit azelõtt megevett.

– Nekem is van egy ilyen történetem, az egyik Beszterce megyei kollégám

mesélte, aki mielõtt a rendõriskolába ment volna, erdész volt. Az ottani

erdésznek volt egy nagydarab, hosszúszõrû, korcs kutyája, vörös, fekete és

fehér foltokkal. Mikor idegenek jöttek, meg kellett kötni, olyan veszélyes

volt. Amikor ott vadászott egy társaság, az erdész vállalta, hogy fõz valami

jó kaját. Úgy is lett. Amikor megérkezett a csoport, meg is ünnepelték jó

kisüstivel a vadászszerencséjüket, s aztán asztalhoz ültek. Jó paprikást

fõzött az erdész, s mindenki jól belakott. A végén az erdész megkérdezte,

ízlett-e az étel, amire mindenki igennel válaszolt. Aztán azt is megkérdezte,

ki találja ki, milyen húsból készült a paprikás. Találgatták, mindenki

valami mást mondott, birka, kecske, disznó, vadhús stb., de egyszer ráunt

az erdész, és odamutatott a kerítésre. Oda volt kiakasztva a mérges

háromszínû kutya bundája száradni. Azt mondta: abból. Akkor aztán

kiütött a botrány, majdnem mindenki elszaladt, amerre bírt, és hányt. Volt

olyan is, aki sehogy sem tudott lenyugodni, mentõt kellett hívni, sõt a

kórházi ágyat is nyomta hetekig. Ez az ügy nagy hullámokat vert. Nemcsak

elhelyezték az erdészt, de a végén még el is ítélték, mert épp a fõnök kapott

sárgaságot attól az ételtõl. No, de folytasd.
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MUNKAHELYCSERE

A lakótársulásnál jól ment a sorom, de én mindig is szerettem a
változatosságot, és az is igaz, hogy egy kicsit elfáradtam. Akkoriban a
napi nyolc óra munka után szinte ugyanannyi szobafestés jött, aztán
néha ki is rúgtunk a hámból. Fáradtnak éreztem magam, s így azt
néztem, hol tudnék valamilyen könnyebb munkát szerezni. Volt olyan
eset is, amikor este tíz óra felé mentem haza, alig vánszorogtam fel a
negyedik emeletre. El is mentem a vállalati orvoshoz, aki adott egy
hét szabadságot. De az is igaz, hogy a harmadik nap már nem pihentem,
hanem kihasználva a szabadidõt, egész nap csináltuk a szobafestést.
Ebben az idõben hallottam, hogy az orãºtie-i fegyvergyárba keresnek
esztergályosokat, de elõbb el kell végezni egy háromhónapos kiképzést.
Azt mondták, ott a fizetés nagyon jó, és a munka is tûrhetõ, lezserebb,
mint máshol.

Beiratkoztam, befogadtak, és pár barátommal el is mentünk Szász-
városba. Ott laktunk és jártunk be a képzésre. Persze esténként
elmentünk egy kocsmába, ahol borba fojtottuk a bánatunkat, néha
nótára is fakadtunk. Egyszer az jött sorba, hogy: „Mégis te vagy az az
asszony, akinek én oly keveset adtam.” Miután kibuggyantak a
könnyeim e sorok után, felálltam az asztaltól, bementem a szállásra,
összepakoltam, kimentem az állomásra, és irány haza. Akkor már azt
hiszem, a feleségem állapotos volt. Késõbb be is bizonyosodott, hogy
jól döntöttem, mert a feleségem veszélyeztetett terhes lett, és szinte
mindig ott kellett legyek mellette.

Visszajöttem Szászvárosból, de munka után kellett nézzek. Szeren-
csére Terike megtudta, hogy náluk a fonógyárban keresnek esztergá-
lyost, jelentkeztem, fel is vettek. Ott is jó helyem volt, mert nem volt
terv, azokat az alkatrészeket kellett megjavítani, újragyártani, amelyek
elromlottak, s volt olyan idõszak, amikor sok volt a munka, de
legtöbbször lezser volt a programunk. Éjszakai váltás is volt, de a
legtöbbször nyugodtan alhattunk. Kialakult egy lebukás elleni straté-
giánk is. Az ajtót nem zárhattuk be, de ha aludni akartunk, mert nem
volt munkánk, odahelyeztünk valami pléhdarabot, s ha valaki kinyitotta
az ajtót, nagy zörejt csinált. Néha akkorát, hogy mi is nagyon
megijedtünk. Ilyenkor egész éjszaka járni hagytunk egy-egy gépet, hogy
ha valami kontroll jön, mondhassuk, hogy van munkánk. De volt olyan
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is, amikor minden csendes volt, s éjszaka kimentünk a gyárból egy
kocsmába.

Néha komoly alkotómunkánk is akadt. Amikor olyan alkatrész
romlott el, amit nem tudott a gyár megszerezni, mert nagyon drága
lett volna, mi kellett legyártsuk, sokszor mûszaki rajz nélkül. Volt úgy
is, hogy nálunk az öntödében kiöntötték a formát, amit aztán mi,
marósok, esztergályosok stb. készítettünk el. Akkoriban, mivel igen
lezser programom volt, megkezdtem és el is végeztem egy esztergályos
mesterképzõ tanfolyamot az új traktorgyárban. Azt is magyarul, mint
minden képzésemet.

Szórakozásra is jutott idõ bõven. Volt mellettünk egy tízemeletes
tömbház, aminek az alján bombabiztos óvóhelyek voltak kiképezve.
Ezeket mi, kõmûvesek, szobafestõk és más mesterek klubteremnek
képeztük ki. Elég magasak voltak, szellõztek is, bútorokat is csináltunk,
asztalokat, padokat úgy, hogy ott gyûltünk össze szomszédokul, egyszer
a férfiak, máskor a nõk, sõt a gyerekeknek is hívtunk egy cselgáncs-
edzõt, aki foglalkozott velük. Akkoriban nem volt szabad cselgáncs-

Osztálytalálkozón Ditróban. Tamás a jobb felsõ sarokban.

128 Ujjlenyomat



edzéseket tartani, de mi egy rendõrt találtunk edzõnek, és neki volt
mersze megcsinálni ezt is. Mi, férfiak, nyugodtan nótázhattunk is, mert
onnan nem hallatszott ki semmi, nem zavartunk senkit. Úgy rendeztük,
hogy fizetéskor összegyûjtöttünk valamennyi pénzt, abból vettünk sört
és más egyebet, hogy legyen egész hónapra piánk.

A nagyobb gyerekeink jártak balettórákra, cselgáncsozni, én pedig
még a népi egyetem tanfolyamaira is jártam, németet és francia nyelvet
tanultam. Németbõl ragadt rám valami, és a franciából is. Annak
egyszer hasznát is vettem, már Majláthon. Majláthfalvának van egy
francia testvértelepülése. Néha én is ott voltam a fogadóbizottságban,
mert ha keveset is, de csak magértettem a legfontosabbakat, és
mondani is tudtam néhány szót franciául. Az egyik este, amikor a
vacsora után nótázásra került sor, elénekeltem a francia himnuszt.
Nagyon meglepõdtek nemcsak a franciák, de a majláthiak is, és nagy
sikerem volt a franciák körében. A népi egyetemen tanultam meg a
francia himnuszt.

KÉSZÜLÕDÉS MAJLÁTHRA

– Azt hinné az ember, minden rendben volt az életedben. De érzem,

tudom, hogy közeledünk a Majláthra költözés idõpontjához. Nem értem,

mi késztetett arra, hogy a családdal, három gyerekkel vagonba rakd

mindenedet, és irány Majláth.

– Megpróbálom elmagyarázni, de mielõtt felsorolnám az okokat, még
elmesélek egy esetet.

Mint már mondtam, a feleségem elvégzett egy kétéves egészségügyi
tanfolyamot. Amikor a képzésen kórbonctani órákon a törvényszéki
orvos laboratóriumában részt kellett venni a boncolásokon, csak
nagyon kevesen bírták végignézni azt. Épp akkor egy komoly botrány
volt Székelyudvarhelyen. Amikor õk ott praktizáltak, több olyan
halottat is boncoltak, akiknél zsírosszóda-mérgezést állapított meg a
törvényszéki orvos. A végén kiderült, azért haltak meg azok az
emberek, mert Kristály vodkát (Vodca Cristalt) ittak, amit a boltokban
árultak. A végén elkapták azokat, akik az italokat készítették, és le is
tartóztatták õket. Nagy hûhó volt akkor emiatt.

Terike nem gyakorolta az asszisztensnõi szakmát, mert mire elvé-
gezte a képzést, már állapotos volt, késõbb pedig elköltöztünk Szere-
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dából. Aztán szült is három gyermeket, tehát volt fogalma a nõgyó-
gyászatról, teóriából és praktikából is. Talán ezért, vagy azért is, mert
tanácsokat adott a fogamzásgátlásról különbözõ asszonyoknak, egyszer
behívták a rendõrségre, és vallatni kezdték, mikor, hány magzatelhaj-
tást végzett el. Sõt még engem is belekevertek, hogy én is besegítettem,
klienseket szereztem. Rendes dossziét csináltak az asszonynak, amit
csak több hónapi huzavona után szüntettek meg. De még akkor sem
hagytak békén. Érezhetõ volt, hogy néha követnek, vagy besúgókkal
vagyunk körülvéve. Ezt onnan tudom, mert a kihallgatások közben
néha rájöttem, kinek is mondtam azt a mondatot, politikai viccet, amit
számonkértek rajtam.

Akkoriban történt ez a „frigoriferes” eset is. A lakószövetségen
keresztül megismertem egy asszonyt, aki a hûtõgyárban dolgozott.
Megegyeztem vele, bizonyos napokon, órában odamentem a gyár hátsó
kapujához, õ odajött egy csomag hússal, mondta az árat, kifizettem, és
mentem fõzni. Valaki beköpött minket. Miután átvettem a csomagot,
elõugrott a rejtekhelyrõl egy in flagranti csoport. Volt ott rendõr,
fényképész, újságíró, tanúk stb. Megbüntettek engem és az asszonyt
is, még az újságba is bekerült a fényképem. Az volt az elsõ eset, hogy
benne voltam az újságban. Bár ne lettem volna! Nagy büntetést szabtak
ki, fél fizetésnyit, de nem lett gond, mert nem fizettem ki. Akkoriban
az volt a szokás, ha az ember nem fizette ki a büntetést, elküldték a
munkahelyére. Nekem is elküldték, de a fõnököm, Cristea azt mondta,
sebaj, mellékvágányra teszik a számlát, ott lesz egy évig-kettõig, aztán
beteszik az irattárba, és ott eszi meg a fene. Úgy is lett.

– No, akkor térjünk át a majláthi útra!

– Mint mondtam, a ’80-as évek közepéig éltünk Csíkszeredában, és
akkor, azt is mondhatnám, jól ment a sorunk. Volt szép lakásunk,
három szép gyerekünk, jó munkahely mind a kettõnknek, közel voltak
a szüleink, magyar környezet. Mint már mondtam, minden iskolámat
magyar nyelven végeztem, voltak magyar szórakozási lehetõségek,
barátok, ismerõsök százával. Alig vettük észre, hogy Romániában
élünk.

Az elsõ jel a magzatelhajtási ügy volt. Jól megnyaggattak akkor a
hatóságok, s amilyen váratlanul ért, annál jobban megijedtünk. Éreztük
a veszélyt a fejünk felett, itt minden lehetséges, gondoltam, akármikor

130 Ujjlenyomat



leeshetett a fejünkre a polcról az a mesebeli fejsze. Akkoriban a
Szekuritátéra is behívtak, és ott is kérdezgettek, hogy merek politikai
vicceket mondani, miért hallgatom a Szabad Európa Rádiót, és azt
éreztem, hogy ezek mindent tudnak rólam. Tényleg fenyegetve kezdtem
érezni magam, hogy itt már nem babra megy a játék. Ez a hónapokig
tartó stresszes helyzet mindenre kihatott, a közérzetünkre, de magára
az egészségünkre is. Én például addig könnyen dolgoztam a munkahe-
lyemen, délután csubukoltam, a gyerekeket vittem foglalkozásra, vagy
valamilyen képesítésre jártam, de este mulatozásra is volt energiám a
mi kis klubtermünkben. Ezután az eset után megváltozott minden,
délután, mikor hazaértem, alig bírtam felmenni a negyedik emeletre,
és már mulatni sem volt kedvem, belefáradtam a taposómalomba.

Sõt ez az általános levertség majdnem az életembe került. Akkor a
fonógyárban dolgoztam esztergályosként. Egyszer egy két méter
hosszú tengelyt kellett esztergáljak. Beillesztettem a vasat a helyére,
ahova kellett, beállítottam a kést egy háromlábú állványra, amit csúszó
bábunak neveztünk, és elindítottam a gépet. Nem volt nagy fordulat-
szám, szép lassan forgott az alkatrész. Néha-néha igazítani kellett a
bábun. Egy kis kalapáccsal nyúltam át a tengelyen, amikor a túlsó
lábát kellett egy kicsit megütni. Nemrég vettem ki a raktárból új
munkaruhát, egy teljesen új halát [munkaköpeny – a szerk. megj.] volt
rajtam. Ahogy egyszer átnyúltam ütögetni a bábut, a köpenyem ujja
odaért, ahol még nem volt sima a tengelynekvaló, s az magára csavarta.
Megéreztem a veszélyt, de nem tudtam, mit csináljak. A leállító nyél
pont a megfogott kezem irányában volt, tehát nem tudtam leállítani a
gépet, 180 fokot fordulni pedig nem engedett a szorítás. Így hát teljes
erõmmel tartottam, húztam hátrafele magam, de a tengely egyre
szorosabban tartotta a kezemet. Már azt gondoltam, még szerencse,
ha csak letépi a karomat, és nem vág engem is az asztalra, mint azt
a másik társamat a szerszámgépgyárban. Mert akkor végem lett volna,
mint annak. Másnak szólni nem volt esély, mert nagy volt a zaj, és
mindenki el volt foglalva a maga dolgával. Akkor egyszerre eszembe
jutott egy megoldás, és a lábammal felnyúltam a leállító nyélig,
megrúgtam, és leállt a gép. Itt is volt egy rizikó, de erre csak késõbb
gondoltam, ha erõsebben rúgom meg a nyelet, akkor átfordulhatott
volna a másik irányba, és tovább forgott volna. Nem tudom, hogy akkor
sikerült volna-e kiszabadulnom szorult helyzetembõl.
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Megkönnyebbültem, hogy megmenekültem, de nem volt különösebb
bajom aznap. Hanem miután elmeséltem a balesetemet a fõnököknek,
otthon az ismerõsöknek, másnap, harmadnap kirázott a hideg, ha csak
rágondoltam is az esetemre. Háromnapi betegszabadságot kértem,
mert rá sem bírtam nézni az esztergapadra.

Ez tehát már a negyedik esztergapaddal kapcsolatos nagy baleset
volt, aminek tanúja voltam, egynek szenvedõ alanya is, és azt gondol-
tam, ebbõl ennyi elég. Pedig esztergályosként a legmagasabb képzésem
volt, a mesteriskolát is elvégeztem, s így nagy volt a fizetésem, de
semmi sem számított. Ráuntam, megijedtem a veszélyektõl. De azért
nem volt káromra az a sok képzés, mert Majláthon és Vingán ezekkel
a papírokkal tudtam elhelyezkedni, vezetõ pozíciókba is.

AZ UTOLSÓ LÖKET

1984-ben halt meg az apám, én akkor már évek óta máshol laktam,
csak ritkán jártam haza, a testvérem pedig mindig otthon maradt, ott
élt anyámmal a családi házban. Eleinte csak ellenszenv kezdett
kialakulni, késõbb azonban egyre mélyebb harag, szinte gyûlölet, és
akárhogy töröm a fejem, nem tudom, miért. Õ majdnem mindig azzal
fogadott, amikor hazaértem, na, mi van, örökölni akarsz, meg ilyenek,
így elidegenedtem a szülõfalumtól. S ha mostanában arra járok, nem
a szülõi házban, hanem valamelyik barátomnál szállok meg.

Az apámmal még van egy negatív élményem. Amikor a fonógyárban
dolgoztam, nehezen, de meggyõztek, hogy lépjek be a pártba. Amikor
az apám halálhírét hozták, pont egy pártgyûlésen voltam, és a portás,
aki jött bejelenteni, bedugta a fejét a terembe, és azt mondta, úgy,
hogy mindenki hallotta: „Fülöp elvtársnak meghalt az apja.” Amire a
gyûlést vezetõ párttitkár, aki maga is magyar volt, azt mondta: „Na,
egy kenyérpusztítóval kevesebb.” Pedig nem is ismert, és soha nem
volt semmiféle dolgom vele. Mintha fejbe kólintottak volna, úgy
éreztem magam. Valahogy kikecmeregtem a terembõl, és az ajtón kívül
meg kellett álljak, hogy megnyugodjak. Akkor megfogadtam, hogy ezt
visszaadom a párttitkár elvtársnak, de bizony nem tartottam be a
fogadásomat. Ahogy telt az idõ, egy ideig mindig kerestem az alkalmat,
hogy valahol csak kettesben legyek vele, de sohasem adódott meg ez
a helyzet. Talán még szerencse is, mert ki tudja, mi történt volna, ha
megszorongattam volna a nyakát.
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Az is hozzájárult a döntésemhez, hogy ott, Csíkszeredában, akármi-
lyen jól kerestem is, nem éltünk jól, már az étkezés szempontjából.
Nem lehetett szinte semmi rendes ételt szerezni, és még a félelem is
megvolt bennem, hogy ha „pilával” próbálok húst, vajat, tejfölt szerezni,
és megint elkapnak, akkor a „frigoriferes” eset miatt már „visszaesõ
bûnözõ” leszek.

Ilyen hangulatban egy nap elmentem a Csíkszereda–Steaua hoki-
meccsre. Szerettem kijárni a meccsekre, mert ott énekelhettük a
székely himnuszt, és sokszor elvertük az idegen szurkolókat. Én magam
nem keveredtem sosem a verekedõk közé, de szerettem nézni fentrõl,
a felsõ sorból, hogy nyírják egymást a heves vérû szurkolók. No, egy
ilyen meccs szünetében kimentem a sportterembõl, hogy igyak egy
üveg sört a közeli Fenyõ Szálloda vendéglõjében. Ahogy kiértem az
utcára, egy parkolóban megláttam Bálint Lacit, régi katonacimborá-
mat. Ott állt egy másik emberrel egy aradi rendszámú mikrobusz
mellett. Odamentem hozzá, nagy örömmel szorongattuk egymást,
meséltem magamról, és elmeséltettem vele is, hogy megy a sora, mit
keres itt, Csíkszeredában, hisz tudtam, hogy varsági. Azt mondta, hogy
õ áttelepült családostól az Arad megyei Majláthfalvára. Aztán leültünk,
és egy sör mellett nem gyõzte ecsetelni, milyen jól megy a sora ott. Jó
munkahelyet kapott mint kõmûves, szép és nagy házat vett, mert ott
olcsók a házak. S hogy megterem ott a gabona, a gyümölcs és
mindenfajta zöldségféle, a szõlõ és a szilva is, és nincs hiány semmilyen
italból sem. Mindenki hizlal disznót, és a piacokon mindenfajta szerb
és magyar árut lehet kapni. Tiszta magyar falu, ahol az emberek
barátságosak, lehet a magyar televízió adását fogni, Hofi Gézát is látják
minden hónapban, és még sorolta a jobbnál jobb lehetõségeket.

A másik ember, aki Lacival volt, az Pozsár Mihály, Miska volt, a
majláthi borbély. Õ hozott Majláthról 300 kg dughagymát eladni a
piacon. No, akkor ott is hagytam a meccset, és mentem velük a piacra,
ahol leraktuk a mikrobuszról az árut, mert az autó bérelve volt, és
ment is vissza Aradra. Laci elment a falujába, Miska pedig ott maradt
nálam, és másnap és a következõ napokon járt a piacra árulni a
dughagymát. De bizony telt az idõ, és alig adott el pár kilót. Akkor
tanakodni kezdtünk, mit tegyünk. Nekem volt egy ismerõsöm, akinek
egy közeli faluban volt egy aprozár boltja [zöldségüzlete – a szerk. megj.].
Megbeszéltük vele, és azt mondta, majd õ eladja. Megkértem egy
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szomszédomat, akinek volt egy Wartburgja, vigyen ki bennünket és a
hagymát oda. Ki is vitt, és otthagytuk az árut. Miska oda is lejárt
naponta, de hát ott sem ment az eladás, mert a székelyek általában
egy marék dughagymát vásároltak, nem kilókat, mint a Bánátban, ahol
nagy darab földeken termeltek hagymát. Egy idõ után azt mondta a
fõnök, hogy vigyük el az árut. Akkor azonban már nem bírt jönni
a wartburgos szomszéd (vagy nem akarta tovább rongálni autóját a
nagy súllyal), így kiskocsival kivittük a hagymát az állomásra, leraktuk
a peronra, hogy vigyük vissza Szeredába, s ott majd csak lesz valahogy.
Amíg a peronon várakoztunk, odajött két rendõr és igazoltattak minket.
Aztán bevittek a posztra, kihallgattak, jegyzõkönyvet írtak, és elkoboz-
ták az egész dughagymát. Hiába volt nála a termelõi könyve, nem
számított. A rendõrök is olyanok voltak, mint a vásárlók, kis mennyi-
ségben gondolkodtak a dughagymáról, ennyit még soha életükben nem
láttak egy helyen.

Nagy szomorúan hazamentünk, szomorkodtunk másnapig. Akkor
kire gondoltam, hogy segíthet, hát Cristea elvtársra, aki a városi
lakótársulatnál volt a fõnököm. Neki sok rendõr ismerõse volt, telefo-
nált az egyiknek, megmagyarázta, hogy nem törvényellenes a megter-
melt saját árut eladni, aki megértette a dolgot, kitelefonált a posztra,
és azok aztán visszaadták az árut. Aztán már nem is próbálkozott
Miska ott nálunk, vonatra rakta az árut, és késõbb megtudtam, Déván
a végén csak eladta.

Így ismerkedtem meg tehát Miskával, aki a segítségért (majdnem
két hétig lakott nálunk, szaladgáltam vele mindenfelé, visszaszereztem
az elkobzott áruját stb.) meghívott hozzájuk szilveszterezni. Ez az
1983–1984-es szilveszter volt, amit Majláthon töltött az egész család.
Olyan fogadtatásban még nem volt részem sehol. Kaja, pia, minden,
amit szem-száj kívánhat, jó televíziós mûsorok, többször is láttam Hofi
Gézát, a kedvencemet. Jókat mulattunk, nemcsak szilveszterkor, de
más estéken is. Akkor ismertem meg Szécsi Ferit, a sógorodat, Szõke
Jóskát és még sok más embert is.

Még valamit elfelejtettem mondani. Miska ismerte Ferenczes Pistát,
akinek a nagybátyja, Salamon plébános Majláthon volt pap, és Pista
gyermekkorában sok vakációt Majláthon töltött. Akkor ismerkedtek
össze Miska és Pista, egykorúak lévén sokat játszottak együtt. Mikor
Miska ezt elmesélte, elmentünk a szerkesztõségbe Pistához, aztán
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többször is söröztünk együtt hármasban. Akkor ismertem meg
Ferenczes Istvánt, és azóta is jó barátságban vagyunk.

Itt még egy esetet el kell meséljek. Ferences Pista nagybátyja
Salamon plébános volt, aki nemcsak a majláthi, de a monostori
plébániát is kiszolgálta. Egyszer egy éjszaka a monostori kistemplom
teteje teljesen leégett. Akkor a szocialista rendszerben nem volt
egyszerû pénzt teremteni az újratetõzésre, így Salamon plébános a
székely rokonokhoz fordult segítségért. Onnan eljött két szakember,
mindent lemértek, otthon levágták méretre a fákat, és azután egy
teherautóval elhozták Monostorra, s ott fel is építették annak rendje
és módja szerint. És mindezt ingyen.

– Azt hiszem, ezt nem sokan tudják se Majláthon, se Monostoron. Épp

ezért annyit megérdemelnek a székelyek, a plébános és a fás emberek, hogy

legalább megemlítsük õket, s megköszönjük nekik a segítséget.

– Tehát miután visszajöttünk Majláthról, elhatároztam, hogy me-
gyünk mi is, mint Bálint Laci, áttelepülünk Majláthra. A feleségem,
persze, nem is akart hallani errõl, neki megvolt a jó munkahelye,
komfortos lakás, nem nagyon akart falura költözni a városból. A kö-
vetkezõ, az 1984-es évben halt meg az apám, és más dolgok is történtek
velem, mint már meséltem, és szépen érlelõdött bennem az elhatározás,
és a feleségemet is dolgoztam szépen, hogy egyezzen bele õ is. A végén
úgy határoztunk, hogy az 1984–1985-ös szilvesztert is Majláthon
töltjük, és utána határozunk. Ugyanúgy láttuk a dolgokat, mint egy
évvel korábban, mindenki kedvesen fogadott és bátorított, a kollektív-
gazdaság vezetõi is, hogy tudnak munkát adni, ház is van elég eladó,
úgyhogy amikor visszamentünk Csíkszeredába, elkezdtem hivatalos
formába terelni a dolgokat.

A gyárban bejelentettem, hogy elköltözünk, de nem akarták az
áthelyezést megadni. Erre írtam Szõke Jóskának, a majláthi téesz
könyvelõjének, õ írásban kérte, és a törvényeknek megfelelõen, ha valaki
falura költözött, annak meg kellett adni a transzfert. Így ez elintézõdött.

Akkor elkezdtem árulni a blokkot, és találtam is gyorsan vevõt, mert
jó helyt szép lakás volt. Megegyeztem a vevõvel, az kifizette az árat,
és abból kifizettem a még meglévõ adósságot a banknak, aztán szépen
át is írtuk a lakást. Ezután mentem az állomásra vagont szerezni a
holminknak.
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Ezt az egész utánajárást három családnak csináltam meg. Majláthon,
amikor beszéltem Szõke Lajos bácsival, az elnökkel vagy Mehler
Péterrel, a fõkönyvelõvel, azok mondták, ha bírok, gyõzzek meg
másokat is, mert Majláthon nagyon kell nemcsak a munkaerõ, hanem
a gyerek is.

Bálint Laci is és még sok más székely család úgy került Majláthra,
hogy Andrássy György, az iskolaigazgató és Szõke Jóska, a téesz
könyvelõje elmentek a Székelyföldre áttelepülésre hajlandó családokat
keresni.

A MÁSIK KÉT ÁTTELEPÜLÕ CSALÁD

Már az elsõ alkalommal, amikor eljöttünk Majláthra meglátogatni
Pozsár Miskát, a dughagymás ismerõsömet, a szilveszteri bulin beszél-
getve a majláthi vezetõkkel majdnem mindenki megemlítette, hogy
hívjak másokat is, próbáljak fõleg sokgyermekes családokat meggyõzni,
hogy jöjjenek õk is, mert Majláthon vannak olcsó eladó házak, jó
munkahelyek, és az iskolába is nagyon kellenek a gyerekek, mert
másképp fennáll a veszély, hogy bezárják.

Így amikor visszamentem Csíkszeredába, több személlyel is megbe-
széltem ezt a dolgot, és elsõnek Tõke Feri barátom mutatott érdeklõ-
dést. Õt akkor ismertem meg, amikor a lakószövetségnél dolgoztam.
Akkor fõleg reklamációra reagálva sokszor csináltunk ellenõrzéseket
olyan helyeken, ahol nem volt bejelentve minden lakó. Így ismerkedtem
meg Ferivel, akinek négyszobás blokkja volt, de csak két személy, õ és
a felesége volt bejelentve. Találtam is ott náluk plusz négy személyt.
Beszélgettünk, s csak két pluszt jelentettem be, így a végén összeba-
rátkoztunk. Közel laktunk egymáshoz, sokszor találkoztunk a klubunk-
ban is, ahol jól szórakoztunk, a végén barátok lettünk.

Amikor vele beszéltem a kitelepülési tervemrõl, láttam, hogy õt is
érdekli a dolog. Egyik alkalommal azt mondta, ahhoz, hogy dönteni
tudjon õ is, kell lássa a falut. Nem is gondolkodtunk sokat, vonatra
ültünk, és megmutattam neki Majláthfalvát. Már akkor csodálkozott,
amikor befordult a busz a faluba, és meglátta, hogy van templom.
Aztán sorban álmélkodott a kultúrházon, az iskolán, az egyenes
utcákon, a szép házakon, a kollektívgazdaság épületein, a disznóhizlal-
dán stb. De azt is megcsudálta, hogy a szõlõtõkék a kertekben teli
vannak fürtökkel, az utcákon alma- és körtefák, sok helyt az udvarokon
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óriási dió- vagy eperfák. És még sorolhatnám fél napig, mi mindent
megcsodált Feri. Másrészt pedig azt is észrevette, hogy mindenki
rendesen, sõt kedvesen beszélt velünk: mindent összevetve nagyon jó
véleménnyel hagytuk ott a falut.

Még egy érdekesség. Mivel vonattal sokáig tartott az út, többször is
kellett váltani, elhatároztuk, hogy repülõvel megyünk haza, hogy
hamarább legyen. El is mentünk Aradon a jegypénztárba, és jegyet
vettünk a bukaresti járatra, amely Marosvásárhelyt is útba ejtette. De
bizony mire indult volna a gép, leszállt a köd, és nem engedték felszállni
a gépet. Nem sokat teketóriáztak, beültettek bennünket egy buszba, és
rendõrautóval elöl szirénázva elvittek Temesvárra, ott fel a járatra,
amely megvárt bennünket, és irány hova, hát Bukarestbe. Gondolom,
csak mi ketten voltunk, akik Marosvásárhelyre akartunk menni, de
nem törõdtek vele. Nem hiszem, hogy rosszindulatból, hanem mert
igen ritkák voltak az ilyen járatok, és kevesen mentek Vásárhelyre
repülõvel, s a nagy sietségben, hogy elérjük a temesvári gépet,
elfeledkeztek rólunk. No, odaértünk Bukarestbe, és azt mondták, csak
másnap van járat Vásárhelyre. Este lévén, fogtuk magunkat, kimen-
tünk az állomásra, és vonattal értünk haza, nem öt óra alatt, ahogy
kigondoltuk, hanem harminc óra alatt. De nem volt semmi baj, mert
azért siettünk haza, hogy meséljünk Majláthról a családtagjainknak, és
ez egy kicsit megbosszulta magát. De amúgy nagyon jó hangulatban
értünk haza, és ezután már elmondhattuk, hogy mi már utaztunk
repülõgépen.

Feriben annyira jó benyomást keltett a majláthi helyzet, hogy nem
nagy erõfeszítésébe került a barátját és sógorát, Póra Gyulát is
meggyõzni. Õ és a felesége, Emma lett a harmadik család, amelyik
velünk együtt települt át 1985 tavaszán.

Együtt jártunk mindenféle papírok, engedélyek után, és egy vagonba
raktuk be a holminkat is.
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