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Számok eminenciása
Három évtized egy helyen

Margitka négy-öt éves lehetett, amikor először ta
lálkozott orosz hadifogságból hazatérő édesapjá
val. A győrszentiváni kertes családi házban a ké
sőbbiekben sem látta gyakran, mert a papa fegy
vermesterként szolgált az ország különböző kato
nai alakulatainál. Havonta egyszer-kétszer tért 

« csak haza a családjához. A kislány nem látott fegy- 
^ vert a békés falak közt, de az egyenruha nem volt 

szokatlan látvány. Aligha gondolta akkor, hogy húszévesen sokat sír 
majd a divatos ruhák helyett felöltendő kötelező egyenruha m iatt 
Kaszárda Margittal, Császár Lászlónéval, a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet gazdasági osztályvezető-he
lyettesével közelgő nyugdíjba vonulása alkalmából beszélgetünk há
rom évtizedes, tapasztalatokban gazdag pénzügyes szakmai útjáról.

-  A közgazdasági technikum pénzügyi 
tagozatának elvégzésekor, 1963-ban, alig
ha gondolta, hogy a kilencvenes évek divat
szakmáját sajátítja el.

-  Nem. Győrszentivánon születtem, 
ami akkor még önálló falu volt. Anyám 
gazdálkodott, apám sokat volt távol. Mivel

'egy lánynak kevés elhelyezkedési esélye 
volt, szövőnő vagy varrónő nem akartam 
lenni, a közgazdasági technikumba irat
koztam be. A hatvanas évek elején is elég 
nehéz volt vidéken munkát találni. Az isko
la ajánlására kerülhettem be a megyei 
ügyészségre szerződéses munkavállaló
ként. Jó főnököm volt, aki tanított. Rólam 
meg az derült ki, mennyire alkalmazkodó, 
kiegyensúlyozott alkat vagyok.

-A z  ügyészségtől hogy került át a hévé
hez?

-  Még volt közben egy állomás, az 
egyik győri vetőmagtermelő vállalatnál. 
Az ügyészségnél, ismerős fogalom, lét
számleépítés miatt bocsátottak el. Anyag- 
könyvelő lettem a vetőmagosoknál, onnan 
vezetett az utam 1966. január 16-ai belépé
si dátummal -  még ma is emlékszem, va
sárnapra esett -  a büntetés-végrehajtáshoz.

-  Mesélne valamit erről a kezdeti idő
szakról? A választása jó  és rossz oldalai
ról.

-  Érettségizett lányként szakaszvezetői 
beosztást kaptam, azonnal fel kellett ven
nem az egyenruhát. Borzalmasan sokat sír
tam emiatt. Télen elkeserített a posztó, nyá-
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ron a kamgam egyenviselet. Nem volt par
don, be kellett illeszkednem a katonás 
rendbe. Az akkori parancsnok, Hajdú Lajos 
fegyelmet követelt minden beosztottól. 
Hátraarctól kezdve a menetgyakorlatokig 
mindenre szólt a kiképzés, amelyet sokkal 
nehezebben viseltem el a pénztárosi beosz
tásnál. De kellett az állás, amelyet, el is fe
lejtettem mondani, apámnak egy távoli ro
kon katonatársa révén szereztem. Jól fize
tett a bv., még az ügyészségnél is jobban. 
Ezemégyszáz forint havi bérrel kezdtem az 
ügyészségi 1200 forintot követően. Iri
gyeltek is miatta a barátnőim.

-  Ha megismerkedett egy fiúval, ho
gyan fogadták a fiatalok, hogy ön fegyveres 
testület tagja?

-  Elfogadták, de keveset jártam Győrbe 
szórakozni. Szerencsémre a falumban volt 
egy baráti társaság, akikkel a kevés szabad
időt kellemesen eltölthettem.

A szerencse a párválasztásnál is bejött, 
Margitka 1971-ben ment férjhez egy gép
ipari technikumot végzett ifjúhoz, Császár 
Lászlóhoz. Hetvenkettőben született Gá
bor nevű első fiuk, hetvenhatban a második 
gyermekük, Zoltán. De térjünk még vissza 
a szakmai kezdéshez.

-  A pénztárosi teendők mellett az ana
litikus könyvelést is én végeztem, amely 
az elítéltek letéti pénzének kezelését jelen
tette. A hatvanas években még nem volt 
gazdasági osztály, hanem pénzügyi szol
gálat. Nálunk, a hetven fogvatartottal mű
ködő megyei előzetesházban ketten dol
goztunk pénzügyi vonalon, később lettünk 
hárman.

A győri börtön patinás épületét még 
maga Mária Terézia építtette. Az új épület- 
szárny, ahol beszélgetünk, harminc éve 
még nem irodaház formájában, hanem 
szolgálati lakásként létezett. Öt lakás volt

az intézetben; a parancsnok, s néhány őr élt 
családostul e falakon belül.

Férfiak, nők vegyesen voltak az előze
tesház kényszerű lakói. Nem volt munkál
tatás, csak az intézet fenntartásán dolgoz
tak páran.

-  Néhány év múltán szokássá vált el
ítélteket beosztani irodai munkára. így lett 
a pénzügyi szolgálatnak újabb munkatársa 
egy elítélt, aki átvette tőlem az analitikus 
könyvelést.

-  Ezek az írnokok a szabadságvesztés 
időtartamától függően gyakran változhat
tak...

-  Igen, valamennyit én tanítottam be. 
Először nők voltak az írnokok, majd ami
kor elfogytak, férfiak vették át szerepkörü
ket. Ha nem feleltek meg, leváltottuk őket. 
Ha nem volt női előzetes szakképzettünk, 
abban az esetben is férfit választottunk ki.

-  Meglep a képzettség hangsúlyozása.
-  Ó, széles választékot adtak a cégeknél 

megbukott főkönyvelő hölgyek. A női el
ítéltek egy jelentős hányada közülük került 
ki. A férfiak körében is számosán végezték 
el a közgazdasági technikumot.

-K i  volt az első főnöke?
-  Szőke Sándor, tőle tanultam meg a na

gyon szigorú, azokra az évekre jellemző 
keretgazdálkodást. Az intézeti könyvelést, 
a javadalomgazdálkodást is elsajátítottam. 
Nagyon idegölő szemlélet uralkodott pénz
ügyi vonalon; átcsoportosításokat nem le
hetett elvégezni.

Az előttem ülő csinos, szőke nő nem is
merte a lehetetlent. Lelki ismeretesség, pre
cíz igényesség jellemezte először, másod
szor, harmadszor. A Haza Szolgálatáért Ér
demérem Ezüst fokozatát kapta kitüntetés
ként 1977-ben.

Főnök lehetett volna, felajánlották, ha 
elvégzi a rendőrtiszti akadémiát. Ám ezt
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nem vállalta, így az anyagi vonalról került át 
új főnöke, amikor pénzügyi vezetőnek Túri 
Ferenc őrségparancsnokot nevezték ki.

A teljes pénzügyi, számviteli irányítás 
Császár Lászlóné hatásköre volt, aki 
hosszas távollétében helyettesítette akine
vezett gazdasági vezetőt. Túri Ferencet 
ugyanis 1985-ben baleset érte, fia építkezé
sén segédkezve leesett a falról, egy évre be
tegállományba kényszerült, majd 1986- 
ban rokkantosították. Ez évtől főelőadó
ként Császár Lászlóné a pénzügyi szolgá
lati ág vezetője, két beosztottal.

-  Rosszmájú fogalmazás szerint: férfi 
főnökei sorra kidőltek, míg ön egymaga 
megoldotta az intézet pénzügyi gazdálko
dásának nemcsak sikeres továbbvitelét, 
hanem átszervezését is...

Szerény mosoly villan a szemüveg rej
tette kék szempárban.

-  Ha valaki erre a pályára lép, számol
nia kell az állandó tanulással, a törvény vál
tozásainak naprakész követésével. Sok 
szombat-vasárnapot áldoztam fel a határ
idős munkák miatt, a kiskorú gyerekek, a 
háztartás elől lopva el perceket, órákat, na
pokat. 1986-ban már volt ár- és díjbevéte- 
les munkáltatásunk, minthogy ipari mosó
gépeinkkel külső cégeknek, bíróságoknak, 
tűzoltóságnak mostunk bérbe. Ezenkívül 
elzárásosokat adtunk takarító személyzet
ként a bíróságnak. Tovább működött a még 
korábban indított labdaüzem. Márianoszt- 
rának varrtunk focilabdákat.

-  Örültek e munkának a szabadság- 
vesztésüket töltők?

-  Nem szerették, mert a labdavarrás ne
héz munka, a fonal gyantázását megsíny
lette a kezük. Ár- és díjbevételes munkában 
folytattuk ezt, s amikor megszűnt a mária- 
nosztrai kapcsolat, mi szerződtünk a Fővá
rosi Kézműipari Vállalattal. Ez a munka a

mai napig megvan, sajnos, pár embert fog
lalkoztatva csupán, mivel a vállalat elvesz
tette francia piacát. Közben központilag 
megszüntették az elítéltek ímoki foglal
koztatását. A könyvelőnek folyamatosan 
felügyelnie kellett a munkáját, nehogy elír
jon valamit, esetleges összejátszásra is al
kalmat nyújthatott ez a rendszer.

o
1990 a döntő átszervezések éve. A 

pénzügyi és anyagi osztály összevonásával 
kialakult a gazdasági osztály, új terület lett 
a számvitel. A fegyveres szerveknek is át 
kellett térniük a kettős könyvvitelre. Az új 
számviteli rend bevezetéséért, a kezdeti ne
hézségek leküzdéséért Győrben sokat tett 
interjúalanyunk.

-Természetesen részt vettem a központ 
által Vácott szervezett kettős könyvelésről 
tartott szakmai tanfolyamon. Itthon sikerült 
a napi munka során jelentkező új és új fel
adatokat sorra megoldani. 1990-től pénz
ügyi főelőadónak neveztek ki, belépett az 
adó, az áfanyilvántartás. A pénzügyi létszá
mot bővítették, az új belépőket én tanítot
tam be. Az anyagi szolgálatvezető, Szabó 
István lett két-három évre a kinevezett gaz
dasági vezető, majd nyugdíjba menetelekor 
Németh Lászlónét vették fel számviteli fő
előadónak, közalkalmazottként.

-  Az áttéréskor mikor kért felmentést 
férjétől a házi munkák végzése alól? ■

-  A kettős könyvelés bevezetésekor az 
volt a feladatunk, hogy a féléves könyve
lést végezzük el a régi, rovatos könyvelés 
szerint, és ugyanezt oldjuk meg kettősen is. 
Határidőre, persze. Azon a szombat-vasár
napon férjem vette át a fakanalat. Szeren
csémre megtanult főzni. Rendkívül szoros 
napok voltak azok is, amikor értékfelméré
si leltárt végeztünk. Rendelet írta elő min
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den intézetben a kötelező vagyonfelmé
rést. Az előző könyvelésnél nem volt alap a 
leltár, most igen. Háromfős csoportokat 
szerveztünk, akkor kerültek fel a leltári szá
mok minden tárgyra. A beárazás összesíté
sekor vált nyilvánvalóvá, hány zárkaágy, 
mennyi szekrény van az intézetben. A pon
tos vagyonfelmérés megtörtént.

Az akkor hetven zárkaágy ma bizony 
130 körüli. Ez a megyei intézet szintén túl
zsúfoltsággal küszködik.

-  Vajon a piacgazdálkodás napi kihívá
sait hogyan érzékeli a profi pénzügyes?

-  Mivel a kereteket központilag kap
juk, amelyből gazdálkodnunk kell, meg- 
próbá-lunk minél több bevételt szerezni. 
Így például a mórichidai téesznek adunk 
munkaerőt egy töküzem működtetéséhez. 
Ez idénymunka, egy-másfél hónapig tart, 
mindennap busz szállítja az embereket. Ez 
a munka az intézetnek szintén bevételt je 
lent. Próbálkoztunk a gombatermesztéssel 
is, a pincékben, de nem termelődött meg a 
nyereséghez szükséges mennyiség. A pi
acgazdálkodásnak köszönhetően sok kis 
magáncég létesült, amelyek még partnerek 
lehetnek. Most alakítottunk ki a labda
üzemből leválasztva egy részleget, ahol 
fültisztítók csomagolását végzik néhányan 
a magánvállalkozóval kötött szerződés ér
telmében.

-  A piac olcsóbb bevásárlási lehetősé
geket is kínál.

-  Úgy van, élünk is vele. Annyi kis cég 
van például a takarítószereknél, hogy ol
csóbb beszerzési lehetőségeket találunk. 
Nagyon szűk a költségvetési keret, állandó
an azt nézzük, mit tudunk kifizetni, és mit 
nem. Egész éven át végigvonuló nehézség, 
hogy a számlákat csak egy hónapos késés

sel tudjuk kifizetni. A központi fűtés díja, a 
villanyszámla nagyon magas. Most tér át az 
intézet a gázkazánok általi meleg vízre, de 
még mindig akadnak szerelési problémák.

-  Harminc év alatt érte-e munkahelyi 
kudarc?

-  Végeredményben nem. Ha most áll- 
nék pályaválasztás előtt, ismét a pénzügyet 
választanám. Csak azt nem tudom, hogy a 
büntetés-végrehajtásnál tenném-e ezt. 
Amit lehetett, elértem. Ám a valaha vonzó 
fizetések elapadtak.

Császár Lászlóné a továbbiakban elpa
naszolja, hogy egy 22 éves új belépőt tanít, 
akinek tetszik a bévés környezet, a számvi
teli munka, de nagyon kevés a bére.

Nemcsak kollégákat tanított be, hanem 
éveken át volt az intézet oktatási felelőse, 
aki tervet készített az állomány oktatására, 
a megadott óraszám szerint. Az oktatási 
terv a szakterületek vezetőinek javaslata 
alapján készült. Amikor a törvények vál
toztak, azt minden esetben oktatni kellett.

Császár Lászlóné 1986-ban a Közbiz
tonsági Érem Arany fokozatát, 1993-ban a 
Büntetés-végrehajtási Szolgálatért Em
lékplakett arany fokozata elismerést kapta 
meg.* 1997. november 30-ával pedig 
nyugdíjba készül, szóban máris beadta 
nyugdíjaztatási kérelmét.

- Miért?
-  Édesanyám egészségi állapotának sú

lyos megromlása késztetett erre a lépésre. 
Ápolása időigényes. Mellette akarok lenni.

Sokat veszít az intézet, személyében ki
váló munkaerővel lesz kevesebb. Szerény 
szakember távozik, aki soha rangkórság
ban nem szenvedett, háttérben meghúzód
va volt a számok szürke eminenciása. Ért
jük ezen azt a jelenséget, hogy címekről le

* A beszélgetés idején még nem tudhatták, hogy Császár Lászlóné 1997. augusztus 20-án a Parla
mentben Göncz Árpádtól vehette át a Magyar Köztársasági Ezüst Erdemkereszt kitüntetést.
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mond más javára, míg a munka oroszlánré
szét mindig vállalja.

-  Hogyan képzeli a jövőt?
-  Nagyon hiányzik majd a munkahe

lyem. Ez bizonyos. De szólít a családi kö
telesség. Nekünk nincs hétvégi házunk, 
csak a Győrtől 10 kilométerre lévő vályog
ház, a mama birodalma, oda járok ki. Az 
idősebb fiam, aki villamosmérnök lett, ro
bottechnikát tanult, most tudott elhelyez
kedni egy kis kft.-nél. A kisebbik, Zoli, 
még a Széchenyi István Műszaki Főiskola 
informatika szakán tanul, készül az életre.

-  Ha bévés pályára menne, rá- vagy le
beszélné?

-  A körülmények alapján mérlegelnék. 
A kisebbik fiamnál még nem történt meg a 
pályaválasztás.

A férj antennákat szerel, az ő technikai 
vonzódását örökölték a fiúk. Császár Lász-

lóné, a feleség, az anya humán érdeklődé
sét a sok-sok elolvasott könyv jelzi.

-  Az olvasás végigkísérte az életemet -  
mondja még ma is inkább olvasok tévé
nézés helyett. Szilvásin, Berkesin nőttem 
fel. Őket most is szeretem. Régebben szá
mos könyvet vásároltam, ma alig telik rá, 
inkább az ismerősöktől kérek kölcsön.

Külföldön nem járt a Császár házaspár. 
Csak a bévé nyújtotta beutalókat vették 
igénybe Igaion, Dobogókőn, Balatonlel- 
lén, Pilisszentlászlón.

A holnap: autóbusszal irány a szentivá- 
nyi ház, amelynek kertjében kertészkedni 
is lehet. Még a kollégáknak is jut zöldség, 
gyümölcs -  búcsúzik pajkos szemhunyorí- 
tással Margitka, aki a munkahelyén annyi
szor színjelesre vizsgázott.

Pardi Anna


