
KÖZELKÉP

Bútorszilánk
H arm inc évig egy helyen

Magas, szikár, ősz hajú férfi fogad a Budapesti Fegyház és Börtön 
előcsarnokában. Tóth László szereldevezető, a Faipari Termelő és 
Kereskedelmi Kft., a Buta dolgozója, a jól képzett asztalos szak
munkás harmincadik éve visel bevés egyenruhát. Míg rójuk a felle
lő vezető lépcsősorokat, hogy beszélgetésünk színhelyére, a kijelölt 
irodahelyiségbe érjünk, máris megkérdezem: ugye, még nem volt 
szabadságon? Nem -  válaszolja - ,  a jövő héten megyek.

A fáradtság úgy ül az arcán, mint meg
viselt politúr egy nélkülözhetetlen tárgyon. 
Személyében bévéország egy hűséges köz
katonáját ismertük meg. Szerény, sokat 
dolgozó embert, hallgatag csendestársat a 
becsületességhez.

-  A Bufa elődjéhez, a Budapesti Faipa
ri Vállalathoz 1968. december 2-án léptem 
be tizennyolc éves srácként -  beszél a kez
detekről. Családi örökségként, mondhat
nám. Édesapám 25 évig át állt bv. intézeti 
alkalmazásban. Először az őrségnél szol
gált, majd a virágkertészet főnöke lett. So
kat mesélt a Gyűjtőről, elbeszélései meg
fogtak, de a telepi mikroklíma is hatással 
volt rám. A kőbányai börtön melletti Koz
ma utcai lakótelepen valamikor sok egyen
ruhás családfő élt. Bévések, rendőrök, ka
tonatisztek családjai laktak itt egymás mel
lett, jó közösségben, összetartozásban.

-Rezignációt érzek a hangjában. Mint
ha ez ma már messze nem így lenne...

-  Az emberi összetartozás szálai meg
lazultak a telepen, s bent a börtönben is. Az 
elítéltek műveltebbek, dörzsöltebbek let
tek, akiknek van idejük gondolkozni a zár

kában, az állomány meg annyira elfoglalt, 
hogy időnként, helyenként azt is elfelejti, 
amit tud.

-  Ezt bizonyos keserűség mondatja ön
nel. Megbánta az itt töltött harminc évet?

-  Tulajdonképpen igen. A börtönklíma 
is más, a bútorszakma pedig a sok átszerve
zés közben leszálló ágban stagnál. Én három 
évig tanultam egy asztalos kisiparosnál, a fa 
vonzott, az anyag, amelyből szép dolgokat 
lehet előállítani. Az asztalosság alkotó mes
terség. S én megrekedtem a hévénél.

-  Gondolom, az apai rábeszélés mellett 
az anyagiak is eldöntötték sorsát 1968- 
ban...

-  Hát igen, egy ifjoncnak a havi 1800- 
1900 forintos járandóság kellemesen hang
zott. Jó pénz volt ez akkoriban. Apám régi 
vágású, az utasításokat pontosan betartó em
ber volt. Ki volt adva; családtagok nem be
szélhetnek a falakon belül egymással. Nem 
beszélgettünk. Nehéz volt a fegyelmezett 
légkört megszoknom, s az elítéltekkel való 
igen kemény bánásmódot.

-  Újoncként milyen beosztásba került?
-  Először a szerszámkészítő csoport-
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hoz osztottak be, ahol idősebb, középkorú 
szakmunkások vettek védőszárnyaik alá. 
Sokat segítettek a kezdőnek, mind szakma
ilag, mind emberileg. Emlékszem fő profi
lunkra: az Orionnak gyártottuk szériában a 
tévékávákat. A szerszámkészítő, előkészí
tő csoport a képcsőkivágást is végezte. Utá
na hat év szünet következett, mert kijártam 
az Orionhoz, ott végeztem el a garanciális 
javításokat. Az itt gyártott kávákat ott kel
lett megjavítani. Amikor visszajöttem, úgy 
1975-76 körül, meósnak neveztek ki. Ké
sőbb ez a státusom is megváltozott. Műve
zetőnek léptettek elő. A meót átszervezték, 
kisebb létszámmal is elvégezhető volt az 
ellenőrzés.

-  Ön újra kijárt a városba, elítéltekkel 
buszozgatott...

-  Igen, mivel az történt, hogy megren
deléseink a Fegyver- és Gázkészülékgyár
hoz kötöttek úgy tíz hónapig. Mintegy száz 
elítéltet vitt naponta a busz kora reggel a 
FEG-hez, a csoportot a műhelyben én fel
ügyeltem. Ezután kerültem a mostani mun
kahelyemre, a szereidébe.

- E z  a szerelde, meg az a régi azért egy 
kicsit más, ugye?

-  Hogyne! Régebben 60-70 emberrel 
működött, mára ez a létszám 30-35 sze
mélyre csökkent. A bútorgyártás nagyon ér
zékenyen reagál arra, hogy nincsenek nagy 
lakásépítő programok. Ha nem épülnek la
kások, ha az emberek nem tudják a bútoro
kat megvásárolni, akkor nekünk befelleg
zett. A '75-79 körüli lakásépítési és bútor- 
dömpinget mély hullámvölgy követte.

-  Sok-sok átszervezéssel...
-  Ahogy az lenni szokott. A kisbútor

gyártás a faipari műhelyekben úgy-ahogy 
él még, bár alig-alig működik, a hazai 
nagybútorszerelések is csak részben, s a fű
részáru műhely. Az elítéltek 33-35 forintos 
órabérben dolgoznak. Ez nagyon kevés.

Egy jó szakmunkást csüggedéssel tölt 
el, ha a termékeit nem vásárolják. Ám amíg 
a világ áll, bútorokra is szükség van. Mi 
épül mostanában a bankok mellett? Szál
loda. Az íbisz szállodában 120 szobát ren
deztünk be Bufa-termékkel.

-  Ezek boldog napok voltak -  jelenti ki 
a mester. -  Szabadabbnak, szakmailag 
büszkének éreztem magam. Miskolcon is 
szállodát rendeztünk be, evsz.-esekkel mi 
szereltük össze a bútorokat.

-  Valamiről megfeledkeztem. Nem tet
tem fe l eleddig a magánéletére vonatkozó 
kérdést. Biztosan meg is nősült az évek so
rán...

-  Megnősültem 1978-ban, és elváltam 
1985-ben. Jobb, ha erről nem is kérdez. A 
volt apósom az őrségnél dolgozott a kőmű
vesbrigádban, a nejem a Bufa titkárnője 
volt. Szóval, családilag is „bv-dinasztizá- 
lódtam”. Van, létezik egy bévés házassági 
ártalom; az ember hozzászokik a paran
csolgatáshoz az otthonában is. Én jó előre 
figyelmeztettem a feleségem, még vélet-
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lenségből se nézze el nekem ezt a hibát, szól
jon rám. Végül is nem ettől ment tönkre a há
zasságom, az okokat nem részletezem, de jó 
pár kollégát ismerek, aki emiatt vált el.

-  A biztos, óvó családi háttér pedig na
gyon fontos az önök sok feszültséggel terhes 
munkájában...

-  Igen, elismerem, nekem ez nem sikerült
-  suhan át felhő Tóth László barázdált arcán.
-  Két lányom van, a gyermektartásra elmegy 
a fizetésem, a 81 ezer bruttó 40 százaléka. A 
két szoba összkomfortos lakás rezsije is te
mérdek. így elmondhatom, az utóbbi 10-12 
évben egyszer sem voltam nyaralni. Illetve az 
intézettől kivettem az egy hónapot, de elmen
tem egy barátomhoz maszekolni.

-  Akkor hogyan piheni ki magát? Miképp 
regenerálódik?

-  Ilyenkor felfrissülök, jóval kipihentebb 
vagyok, mint a benti taposómalomban. A 
kömyezetváltás felüdít. A pénz nagyon kell. 
Harminc év egy helyen a kinti munkahelyen 
is sok, nálunk pedig hatványozottan az a mo
notóniájával.

Tóth László vállalati szervezésben járt 
külföldön Csehszlovákiában, Lengyelor
szágban, még a régmúltban. Nem tartozik 
azok közé, akik a turistautakra befizetnek. Pe
dig üdülni, kikapcsolódni kötelező, ajánlják 
épp az intenzívebb munka érdekében az orvo
sok.

-Elmehetne nyugdíjba is, ha a kifáradást 
ennyire érzi...

-  Gondoltam rá, de 48 évesen 50 százalé
kot kapnék. Ez kevés. Megy hát tovább a 
verkli. Apám meghalt, 76 éves anyámat na
ponta látogatom, aki enni sem tud, ha nem 
együtt eszünk. Ezért nem bent étkezem, ha
nem nála.

-Hogyan osztja be a napjait? Miként ala
kul egy hétköznapja?

-  Reggel fél ötkor kelek, fél hat, három

negyed hatra be kell érnem. Átmegyek a B 
objektumba, az alagúton keresztül megte
szem a napi sétám, felveszem az elítélteket, 
akiknek létszáma változó. Sorakozót rende
lek el, beosztok minden egyes embert a ki
adott munkafázisra. Ha kell, elmegyek a rak
tárba különböző szerelési anyagokért. El
lenőrzőm a munkafolyamatokat. Háromne
gyed kettőkor elrendelem a takarítást, majd 
visszavonulok a B objektumba. Az óránkén
ti létszámellenőrzést nem hanyagolhatom el. 
Szigorúan megteszem. Sőt, a visszaúton mo
tozok is.

-  Talál tiltott anyagokat a fogvatartot- 
taknál?

-  Ajjaj, sokat is. Pálmatexet például. Ez 
nagy kincs köreikben, szipuzáshoz használ
ják. A hátukra ragasztva, lábszárukra kötöz
ve fadarabokat próbálnak felcsempészni a 
zárkáikba, hogy hajókat, Eiffel-tomyot, ci- 
gányos tükröket barkácsolgassanak.

- A  fafaragáshoz igényesség kell. A bűn
elkövető, ha általánosítok, nem a saját élete 
igényességéről, a mások élete iránti tisztelet
ről híres, igényesen dolgozik-e a faiparban?

-  Itt általánosítani nem lehet, mert van 
közöttük igényes, ügyes. Nemrég szabadult 
egy brigádvezető, aki az egyedi darabok 
összeállításának betanulása után még az asz
talosokat is elkápráztatta munkáival, annyira 
szépen, érzékkel tudta csinálni a dolgokat, 
hogy le a kalappal előtte. Én meg őr vagyok, 
nevelő, művezető, mindenes egy személy
ben.

Tóth László nem szándékozik a nevelők 
kenyerét elvenni. Ellenkezőleg. A nevelők 
munkájának megreformálására tesz észrevé
teleket.

-  A nevelőknek az lenne a dolguk, hogy 
a szereidében is foglalkozzanak velük. Az
előtt többször lejöttek a műhelybe, megnéz
ték, mint dolgoznak az elítéltek, megérdem



KÖZELKÉP

lik-e a jutalmat. Manapság nevelővel a sze
reidében én nem találkozom. Az elítéltek 
sokszor rajtunk kérik számon a nevelőjüket. 
Odajönnek hozzánk, panaszolják, hogy nem 
találják őket. Mire megismernék vagy meg
szoknék, addigra újat kapnak. Valamikor is
merték a nevelőket, most nem. Ez hiba.

-  Marad önnek ideje, energiája a lelki
zésre ? Egyáltalán, akarnak az elítéltek a mű
helyben lelkizni?

-  Igen -  bólogat - ,  sokféle szöveget el 
kell viselnem. Mindegyik gazdag, hazud
jék, több milliójuk van, már szerintük. Fel
vágni, nagyképűsködni imádnak. Aztán 
otthon még kenyér sincs. Az evsz.-szel 
hisztériába hozza őket az európai normák
hoz közelítő büntetés-végrehajtás. Min
denki haza akar menni, minden egyes hét
végén. Az egyik fiatalember is hetvenke- 
dett, nagyon kérte a hétvégi eltávozást. Ki
engedték megfelelő magaviselet után. A 
nagyhangú srác lógó orral jött vissza két 
nappal hamarább. Családja nincs, a híd 
alatt csövezett.

-H arm inc év alatt hány becsületes em
berrel találkozott?

-  Néhány jó  irányba változó életről 
azért én is meggyőződhettem. Emlékszem 
egy valutázó srácra, akiből virágkötő kis
iparos lett. A szereidében nem sok vissza
eső fordul meg. A múltkor egy volt ötven
hatos üzent nekem, amiért bántottam, leki
csinyeltem egy munkáját. Nem könnyű ve
lük. Sok a halandzsa. Az életüket kiszíne
zik az önmagukról táplált illúziókkal. Me
sélik a történeteiket. A feleséggyilkos azt, 
hogy ő csak részegen egy pofont akart leke- 
vemi az asszonynak, s mire felkelt és kijó
zanodott, őt is meglepte, hogy már nem él 
az asszony. Tudom, mikor, mi célból mon
danak valót és mikor beszélnek mellé. 
Nagy a tapasztalatom. A fusizni akarók ret

tegnek is tőlem, az arcukon meglátom a rej
tegetett fadarabot. Jön a mumus -  ez va
gyok - ,  és elveszi a barkácsolnivalójukat.

-  Ön érzékelheti a bűnözői körök réteg
ződését is...

-  Hogyne. Első nap, ahogy munkába ál
lítom őket, kiderülnek a különbségek. Még 
fizetés sem kell, nem akarok balhét, csak 
hagyjanak dolgozni -  szól a tehetős, mű
veltebb maffiózó. A piti bűnözők olykor el
viselhetetlenek. Az egyik, aki a Batthyány- 
sírboltot kirabolta, egy analfabéta, buta, ro
ma gyerek volt, de utánam kiskutyaként 
jött, pitizve. Egyszer nem jól szólt, s azzal 
büntettem meg, hogy két hónapig nem 
szóltam hozzá egyetlen szót sem. A végén 
annyira a lelkére vette a dolgot, hogy sírva 
letérdelt elém, most az egyszer bocsássák 
már meg.

-  Sajnálkozni szokott-e?
-  Ritkán. Most szabadult egy 25 éves 

dadogós fiú, aki egyetlen levelet sem kapott 
az anyjáéktól, csak az utolsó hónapban ju 
tott be hozzá egy pénzkérő levél. A fiú nem 
tudott pénzt küldeni. Az apja temetésére ki
engedték volna, ha a családtagjai közül va
laki bejön érte. Nem jött senki, így a falak 
közt élte át, mint annyiszor, a családi me
legség, a szolidaritás teljes hiányát. Ezt a 
szegény gyereket nagyon megsajnáltam.

-  De azt a másikat, ugye, már kevésbé, 
akit két hónappal előbb csípett fülön némi 
vodkával...

-  A szerelde két részből áll, a felső rész 
körfűrészénél az elítélt gyanús, kapkodó 
mozgását tapasztaltam. Csak nem dugdos 
valamit? Megmotoztam rögvest, kis vod- 
kásüveg lapult a zsebében. Az illetőt azon
nal átadtam a biztonsági tisztnek.

-  Beszélgetésünk napján hányán fe l
ügyelnek hány dolgozóra?

-  Ma ketten vannak tizenhárom foglal-



KÖZELKÉP

koztatott mellé beosztva. A foglalkozta
tottság messze nem megoldott a Gyűjtőben 
sem. A rendszerváltás előtt jobban jutott 
munka az elítélteknek, mi is jobban keres
tünk az ilyen-olyan prémiumokkal. Na
gyon változó ez az egész szisztéma, és ez 
nem jó.

-  Az irányelv azért maradt, foglalkoz
tatni kell az elítélteket...

-  Igen, de nem mindenáron. Most pedig 
a mindenáron súlyát érzékelhetjük. Nálunk 
csak elvétve vannak nagyobb munkák, egy 
elhúzódó mélypont nehézségeit tapasztal
juk folyamatosan. Kiemelkedő pont volt a 
három-négy szálloda berendezése, de ez 
kevés.

-  Külföldi megrendelésekkel nem pró
bálkoztak a Bufa vezetői?

-  De igen. Németországba előszobabú
tort szállítottunk volna a közelmúltban, de 
a vállalkozás nem sikerült. Kunhegyesen 
gyártattuk le az ajtókat, de olyan silány lett 
az áru, hogy az export egyszerűen meghiú
sult. Rajtunk maradt a termék.

o
Bútor diszkontbolt. A temető előtti 

nagy forgalomban még tábla is jelzi a he
lyét. Mégis kevés vásárló keresi fel a bűnel
követők gyártotta, a más üzletekhez képest 
valamivel olcsóbban kínált portékát. Tóth 
László szerint érdemes lenne megnyitni a 
diszkont bútorbolt mellett egy barkácsbol- 
tot is a felgyülemlett sok hulladékanyag 
hasznosítására.

- A  napirend folytatásával, a délután-

H
nal, a szabad idővel még adós maradt. Kér
dezhetem erről is? A hv. közkatonájaként

-  A délután hamar elrepül egy megfá
radt, középkorú férfinak. Anyámat min
dennap meglátogatom. Szórakozásnak 
csak a tévé marad, a mozit kihagyom a 600 
forintos jegyek miatt. Azelőtt színházba is 
jártam, ma már soha. Szívesen olvasok, a 
Mai Napot mindennap megveszem, de az 
újságok ára is felháborítóan magas.

A Kozma utcai temetőt sokan keresik 
fel, a városközpontból bumliznak a 28-as 
vagy 37-es villamoson. Tóth László vi
szont ezen a pár száz négyzetméteren él, 
közlekedik, dolgozik, lakik. Ritkán jár 
bent. Kőbánya az ő Bakonya, vadona, mint 
Adynak Párizs. Behatárolt élettér.

Lassan beszélgetésünk végéhez érünk. 
Tóth László még elmondja, hogy a fiatal 
őrök anyagi megbecsülése terén a hévének 
nagyot kellene lépnie, a helyzet hovato
vább tarthatatlan. Az elítélt szabad lehet a 
hétvégén, míg az őr egyre kevésbé. Renge
teg túlórát kell vállalnia, hogy a havi fizeté
se kijöjjön.

-  Azelőtt kinevettem az idősebbeket, ha 
ájuldoztak a melegtől, most ott tartok én is 
-  törli meg izzadó homlokát. Harminc év 
törődöttsége érződik mozdulatán. A nehéz 
helyen, szabad választásból letöltött har
minc év gyorsan elrepült.

Végjátékul a pénz ördögei kuncognak 
még egy kicsit. Harminc évi munkaviszony 
után a dolgozó a kollektív szerződés szerint 
három hónapi fizetés felvételére lett volna 
jogosult. Volna. Mára ez is, mint annyi 
más, módosult.

Pardi Anna


