
Iskolai szünetben, 1950-ben elmentem dolgozni 
Kristof bolgárékhoz. Reggel 7-től este 5-ig, közte 
félóra ebédidő. A munka nem volt könnyű, és a 
tűző nap még nehezebbé tette. A piac előtti na-
pokat szerettem, mert akkor a ház előtt kötöztük 
az árut, a barackfa alatti árnyékban, hűsölve. Az 
újhagymát, csokorba 5 darabjával, leveszöldség, 
3 sárga, 2 fehérrépa, 2 zeller zöldje, fél karalábé, 
amiből sok-sok készült. Azután a hatalmas kádat 
telepakolták, megmosták. Nagy venyige kosár-
ba a kocsira rakták, így vitték másnap hajnalban 
a piacra. Úgy mondták, hogy grinzen árut vit-
tek: saláta, retek, tök, paradicsom, paprika, bor-
só. Persze előző délután a bolgárok összedugták 
a fejüket ár vonatkozásában. Ekkor látott engem 

dolgozni a Mityó bolgár. Figyelt, de nem szólt. Én 
akkor 60 fi llért kerestem egy óra alatt, a gyomlá-
lás volt a munkám. Nehéz volt egész nap hajolni. 
A bakhátra ültetett sárgarépa levele a fenekemet 
érte, és közben vigyázni kellett a paprikára, el ne 
tapossam az ágyásban. Nem kellett óra. A nap 
járásából tudtam, mikor van dél, és mikor van 5 
óra. Most furcsa a napi órabér, de akkor 3 db 2 
kilogrammos Perli kenyeret adtak érte. (Ez egy 
barna rozskenyér volt.) Azért dolgoztam egy 
pár hétig, hogy a szülőkön segítsek és vehessek 
az apám öreg biciklijére új belső gumit, aminek 
az ára darabonként 26 Ft 80 fi llér volt. Követke-
ző évben is mentem dolgozni, ahogy befejeződött 
a tanítás. Megegyeztünk a 60 fi lléres órabérben, 
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de láttam a körülöttem kapával dolgozó felnőtte-
ket, hogy mennyit könyökölnek a kapanyélen, és 
akkor megszólalt bennem az elégedetlenség. Tud-
tam, hogy 1 Ft 50 fi llért keresnek. Este mondtam a 
Kristof bácsinak, hogy emelje fel az én pénzemet 
is. Nagyon szépen türelmesen megmagyarázta, 
hogy tudja ő is, hogy sokat pihennek, de a törvény 
ennyi órabért ír elő a családos embernek. Bennem 
dolgozott a makacsság, és másnap nem mentem 
dolgozni. Már reggel 8 órakor nálunk volt a kis-
lánya, Marika és átadta édesapja üzenetét, hogy 
megadja a 80 fi llért, csak menjek dolgozni. Ez után 
történt, hogy egy piac előtti napon ismét ott volt 
a Mityó bolgár és faggatott, hogy mit fi zet nekem 
a gazda. Megmondtam. Erre ő: ha jövőre hozzá 
megyek, 1 forintot ad. (Mityó bácsi bolgár neve: 
Risztov Mityó István, 1956-ban egy eltévedt re-
pesz által halt meg.) Alig vártam, hogy befejeződ-
jön az iskolai év (1952). Messzebb volt a pusztára 
járni. A kastélykert mellett közvetlenül, Szentmi-
hály felőli oldalán, a Szentmihályi úttól a Szila-
sig húzódott a kertészete. A házhoz közel volt a 
palántanevelő. Első napon azt kellett kigyomlál-
ni. Kis növésű voltam és alig értem be egy oldal-

ról a közepéig. Hajoltam, nyújtózkodtam, mert a 
másik oldalról is szedte egy iskolatársam, akit én 
szerveztem be, de ő ilyen munkát addig sose csi-
nált. Napközben többször fi gyelmeztettem, hogy 
tövestől emelje ki a gazt, mert különben hamar ki-
hajt, ha csak a tetejét csípi le. Ő csak a vállát rán-
totta. Jó lesz az úgy, mondta. Este aztán fi zetett 
a gazda, 10 óra, 10 forint. Barátnőm megkapta a 
pénzt, megköszönte a munkáját, holnap nem kell 
jönni, mondta. Engem is ki akart fi zetni, de vár 
holnap is. Megegyeztünk, hogy a hétvégén majd, 
egybe fi zet. Minden este vittem a kigyomlált fűből 
a malacoknak, a felemelt szoknyámban, amennyi 
csak belefért. Hétvégén egyben, óránként 1 Forint 
50 fi llérrel fi zetett ki. Itt kaptam először életemben 
prémiumot is.

Akkoriban nem volt még primőr áru. Szabad-
téri paprika és paradicsom június legvégén, július 
elején érett csak. Egy szombat déli fi zetésnél 2 db 
hegyes zöldpaprika volt a prémiumom. Most ez 
nevetségesnek tűnik. Én nagyon örültem, mert 
igen gyatra táplálékkal csináltam végig a napot. 
Egy szelet üres kenyér és a bambis üvegben tejes 
kávé (kecsketej cikóriakávéval). Addig az ideig 
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nem tudtam, hogy a tejeskávé is fel tud robbanni. 
Egy alkalommal szétrobbant az üveg, és maradt 
az üres kenyér, de akkor sem nyúltam a paradi-
csomhoz. Ekkor megjegyeztem, hogy nem szabad 
csurig tölteni az üveget, mert a melegtől kitágul 
a folyadék és szétnyomja az üveget. A megfi gye-
léseim közé tartozik még pár fontos dolog. Mint 
már említettem, a Szilasig húzódott a kert. A par-
ton kaszáltak, a lovakat legeltették, de volt egy 
hely, ahol csak fi gyelték, hogy mekkora a fű. Egy-
szer aztán megállapították, hogy most már jó lesz, 
le lehet vágni. Akkor még nem volt nejlonkötöző, 
hanem ezzel a fűvel kötöztünk. Az volt az igazi 
természetes kötöző anyag. Módja volt a fogásnak, 
hogy ne vágja el az ember kezét. A másik eset, 
amikor Bezsilla László, a világhírű pestújhelyi 
lepkegyűjtő kijött és naphosszat ült a hagyma vi-
rágzásakor a veteményes ágy szélénél, és fi gyelt. 
Egy nap, két nap, harmadik napon megkérdez-
tem, mit fi gyel. – Nincs most szerencsém! Egy kü-
lönleges darázs megjelenését vártam, ami csak a 
hagyma virágzásakor jelenik meg. Még egy napig 
ott ült, a naptól agyonfakult szürke vászonkabát- 
és nadrágjában, aztán többet nem jött. Nem sokat 
fi gyelt rám, de én tudtam, hogy a Paula osztály-
társam apukája. Egy ízben az ő híres gyűjtemé-
nyéből hozott a kislánya az iskolába, mutatóba, 
amerikai kolorádó bogarat természetrajz órára. 
Akkor láttunk először krumpli bogarat.

Mityó bácsihoz messziről is jártak dolgozni nap-
számba. A nádastói HÉV állomás épületéből Rozó 
néni is. (Ez az állomás épület még ma, 2010-ben is 
áll, lakatlanul.) Pestújhely szélső utcáiból nők és 
gyerekek jártak napszámba a bolgárokhoz, egy-két 
napra is. Piaci napokon egy-két csomag karalábét 

vagy zöldség csomagot leraktak ajándékba, amikor 
a házuk előtt mentek el.

Természeti megfi gyeléseim egyik meglepő él-
ménye volt, amikor gyomláltam a fehérrépát (pet-
rezselymet), ami mindig az ágyás partjára (bak-
hátra) volt ültetve. A terület homokos volt, forró 
a naptól. Egy csomó fehér apró tojás és kis gyíkok 
sokasága bukott elő a földből. Ilyet csak egyszer 
láttam, hogy születik a gyík, a forró homok kelti ki 
a lágy héjú tojásokat.

A bolgárkertészek ősi szokás szerint alakították 
ki az otthonukat. Nyáron a hónapszámosoknak a 
gazdaasszony főzött. A rendes ajtó méretnél jóval 
szélesebb ajtón beláttam. Egy sparhelt volt, előtte 
az asztalt körbe ülve ebédeltek. Egyszer csak a fi a 
vezeti be a lovat a konyhán keresztül az istállóba. 
Megdöbbentem, de megmagyarázták, hogy lótol-
vajok ellen így védekeznek. Ló nélkül nem tudnak 
gazdálkodni. Minden háznál volt egy-két ló, kecs-
ke, disznó, aprójószág. Tavasszal végigszántották 
a teljes kertet, majd jött a nagy fi zikai erőt igénylő 
veteményes ágyak kialakítása egy speciális bolgár 
kapával, aminek a súlya magában is elegendő volt. 
A vetésnél minden arasznyi területre került mag 
vagy dugvány. Derekat próbáló, izzasztós munka 
ez. A piacon alkudozó vásárlók csak egyszer gon-
dolnák ezt így végig, mi munka fekszik benne. Az 
ültetés után a lovak taposták körbe a kutat és húz-
ták a vizet reggeltől estig. Árasztással öntöztek. 
Ennek a kialakítása speciális elrendezéssel történt. 
A jobb módú bolgár, már robbanó motorral húzta 
a vizet. Messzire hallatszott a hangja, hogy locsol-
nak, hajnaltól késő estig. Nehéz munka volt. Az 
utolsó bolgár ház Bojcsev Miklósé volt. Újpalota 
határában, 2000 februárjában bontották le.


