
BEZSENYI TAMÁS

„Attól, hogy fenn dolgoznak, miért mindig 

lent kell vigyázni?”

A Csepel Autógyár munkásai a Hofi-kultusz 

„fényszórójában”

A szocialista időszak társadalomtörténeti vizsgálatában a magyar szakirodalom 
még kevéssé helyezett hangsúlyt a politikai humor, a gúny realitása, illetve a 
szocialista társadalom különböző rétegei befogadóképességének viszonyára. 
A posztkolonialista elméleti szakirodalom alapján bátran foglalkozhatnánk a 
szocialista korszak állami elitje által felügyelt reprezentációs hegemóniával,1 
ugyanakkor így figyelmen kívül hagynánk a cinikus érvelésmód hatásmecha-
nizmusait a korabeli állami médiában.2  A jelen dolgozat a munkáskutatáshoz 
kíván adalélokat nyújtani, olyan szempontok figyelembe vételével, mint a ma-
gánérdek-követés, illetve a nyelvhasználat és a munkások saját narratívájának 
kérdése. A Csepel Autógyár az elemzési terep, az itt dolgozó munkásokkal ké-
szült interjúk segítségével kívánom megragadni a kádár-kori munkások világ-
szemléletét, tudatát Hofi Géza kabaréinak értelmezésén keresztül.

A kutatás fő kérdése, hogy milyen hivatkozási alap, egyfajta “szócső” segítet-
te a munkásokat saját helyzetük megítélésekor. Hofi Géza kabaréi lehetőséget 
biztosítottak számukra ahhoz, hogy saját véleményüket megfogalmazhassák a 
vezetőikkel vagy munkatársaikkal szemben. A  Hofi-kultusz mint hivatkozási 
alap lehetővé tette, hogy elbeszélhetővé váljon a saját történetük, illetve hiva-
talos megerősítést is kapjanak hétköznapi problémáik, a vezetőkkel szembeni 
kifogásaik, panaszaik, sokszor politikai véleményük is. A Hofi által megformált 
munkáshős több lényegi ponton is viszonyítási alapként szolgált a munkások 
egymás közötti vagy a főnökeikkel való diskurzusokban (munkahelyi viszonyok, 
családi kapcsolatok, szabadidős tevékenységek, kulturális viszonyok, politikai 
viszonyok értékelése). Hofi nyelvezete tehát nemcsak megszólította a munkáso-
kat, hanem vissza is hatott azok társadalmi-politikai véleményére, gondolkodá-
sára. Azáltal, hogy közvetítő szerepet játszott a „kisember” és a hatalom között, 
mintegy legitimálta is a munkások között létrejött politikai kultúrát. 

1 Comaroff – Comaroff 1991: 23–24.
2 Yurchak 1997. 161–188.
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A Csepel Autógyár munkásaival egy széleskörű gyártörténeti munka elkészí-
tése volt az elsődleges célom, ám a kutatáshoz szükséges interjúk lefolytatása 
során ráébredtem, hogy az önérdekkövetés, illetve ennek a fusi toposzához való 
kapcsolódása sokkal jobban rámutat a munkások érdekérvényesítő képességé-
re, mint egy-egy, a gyárat érintő szervezeti átalakítás.3 Az interjúk készítése so-
rán viszont folyamatosan szembesültem vele, hogy a munkás interjúalanyaim 
külön kiemelés nélkül is behozzák a beszélgetésbe Hofi Géza mondatait, amire 
csak később kezdtem reflektálni. Kiderült, hogy részben beépültek a mentá-
lis eszközkészletükbe ezek a narratívák, esetlegesen a konkrét forrás ismerete 
nélkül, ugyanakkor mindenkinek volt Hofi Gézáról és annak jelentőségéről 
véleménye, amelyek meghatározták azt a kiindulási pontomat, hogy a korszak 
komikusai közül Hofit a vizsgált alanyok esetében használhatom, mint megha-
tározó identitásképző és diskurzust befolyásoló tényezőt.

A CSEPEL AUTÓGYÁR MINT ELEMZÉSI EGYSÉG

A fizikai dolgozók kádár-korszakbeli mikrokozmoszát az eddigi történeti mun-
kák alapvetően üzemek vagy városok keretében dolgozták fel.4 Kemény István 
kutatásai5 azt példázzák, hogy, miközben a hivatalos ideológia javában hirdette 
a munkásosztály egységét, valójában nagyon is jelen volt az a felismerés, hogy 
a munkásság korántsem homogén, hanem maga is társadalmilag és területileg 
rétegzett. 

„AZ ÉLETNEK GYÁRTANAK MOTOROKAT”6 – A GYÁR TÖRTÉNETE

A  Csepel Autógyár 1949-es megalakulása Szigethalom és Szigetszentmiklós 
egymáshoz közeli területén nem minden előzmény nélküli. A második világ-
háború előtt alapított Dunai Repülőgépgyárban az államosítás után beszüntet-
ték a repülőgyártást, és átálltak a tehergépkocsik készítésére. A  telephelyeket 
és az eszközparkokat megtartva, 1949. november 3-án a Népgazdasági Tanács 
határozatát követően alakult meg hivatalosan az új szocialista nagyvállalat. 
Az alapítók között volt „Rákosi Mátyás sógornője, a szovjet műegyetemet végzett és 
később a gyár első vezérigazgatójának kinevezett Bíró Ferencné.” 7 Az alapítás idején 
körülbelül négyszáz fős munkáskollektíva az ötéves tervnek és a hadsereg el-
várásainak megfelelően azonnal megkezdte a tehergép-, vontató-, és szállító-

3 Bezsenyi 2013: 204–222.
4 Horváth 2004.; Bartha 2009.; Horváth–Pethő–Tóth 2003.
5 Kozák – Kemény 1971.; Kemény – Kozák 1971.
6 Fényszóró 1957: 1.
7 Kiss 2007: 53.
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járművek gyártását, de magának a gyárnak az építése egészen 1952-ig tartott.8 
A Rákosi-korszak végére a dolgozói létszám jócskán meghaladta a kilencezer 
főt. Ezt a számot a szükségesnél nagyobb mértékben duzzasztotta fel a vállalat 
működéséért és az ügyintézésért felelős hivatali dolgozók létszáma.9

A Csepel Autógyár elindulásához képest meglehetősen későn, csak 1952-ben 
került sor a szociális osztály megteremtésére, amely így évek alatt felhalmozódott 
problémákkal és kihívásokkal találta magát szemben; elsősorban a munkások 
lakhatása és annak feltételei kapcsán. Ráadásul a környező településekre érkező, 
és onnan bejáró munkások elhelyezése is rendkívül fontos volt, hiszen Sziget-
szentmiklóson 1950-ben hozzávetőleg 100-120 munkást alkalmazott az autógyár,10 
míg 1951-ben a lakosság 75%-a a mezőgazdaságban dolgozott, noha 1949 előtt 52% 
végzett iparos (feltehetően kisipari) munkát.11 Szigethalom lakói a népszámlálási 
adatok szerint inkább a Kádár-rendszer kezdetétől dolgoztak nagyobb arányban 
a Csepel Autógyárban. Az 1960. évi népszámlálás szerint a 2826 fős lakosságból 
ezerhárom fő végezte munkáját lakóhelyén. Kiss András ebből azt a következ-
tetést vonja le, hogy akkor ezren dolgoztak a Csepel Autógyárban, de nem veszi 
figyelembe a Pestvidéki Gépgyár közelségét és munkaerő-felszívó erejét.

A  bejáró munkások tehát meghatározóak voltak a gyár életében. Például 
1952-ben már majdnem háromezer, 1954-re pedig több mint négyezer dolgozó 
járt be naponta a Csepel Autógyár központi gyártelepére; a legtöbben (megkö-
zelítőleg ezerötszáz fő) Ráckeve, Szigetszentmárton, vagyis a Csepel-sziget déli 
része felől.12

A Csepel-sziget területén szétszóródó településeken az összehangolt lakás- és 
szociálpolitika elégtelensége a Kádár-korszak első felében is komoly problémát 
jelentett. Nem meglepő, hogy az Autó- és Traktoripari Tröszt (ATIT) komolyan 
átvizsgálta a Csepel Autógyár lakáspolitikáját, amely során megállapították an-
nak helytelenségét.13

HOFI ÉS A MUNKÁSOK

Mielőtt Hofi kabaréit bemutatnám, felvázolom életútját. A kabarékba ugyanis 
gyakran beleépítette származását és színészi pályáját megelőző életének egyes 
mozzanatait.

8 Kiss 2007: 54.
9 MOL, XIX–A–30–a. 57. doboz. 602/1953. Csepel Autógyár iratai 1950–1953. A vezetés részlete-

sebb kritikáját adja: Kiss 2007: 54-55. o.
10 MOL XXVI-A-1-064/4-1950. 14. doboz (más gyárakkal való összehasonlításhoz lásd: Kiss 2007: 

56.) 
11 MOL XXVI-A-1. 14. doboz. 06481.
12 MOL XXVI-A-1-06481. 14. doboz. (További bejáró munkásútvonalakról bővebben: Kiss 2007: 

59. oldalon szerepelő 36. lábjegyzet)
13 Részletesebb magyarázat: Kiss 2007: 57-58.
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1936. július 2-án született Budapesten. Magát így jellemezte: „Mint már tudják, 
Kőbányán cseperedtem. Prolividék nagyon. De hogy kiépült! Oda a szélire. Na ott van 
kérem a 4328-as italbolt. (nézői bekiáltás: Hogy tudja!) Akkori napközim.” 14 Ennek 
a prolividékként aposztrofált kerületnek a szocializmus idején is megmaradó 
peremkerületi státuszára utal az „Oda a szélire!”15 megfogalmazással. A nézői be-
kiáltás is példázza, hogy a valós részletek felhasználásával teremti meg az ottho-
nosság, autentikusság érzetét. Az ilyen adatok hitelességét már a korszakban is 
ellenőrizték, mintegy megerősítését keresve az elbeszélt narratívának.16

Édesapja, Hoffmann Lajos a Budapesti Dohánybeváltó üzem csoportvezetője 
volt, míg édesanyja, Szabó Magdolna a Budapesti Konzervgyár Sterillé  üzemé-
ben volt művezető. A kerületben lévő Széchenyi Gimnáziumban érettségizett 
1955-ben. Amikor 1977-ben a Kritika című folyóirat számára Molnár Gál Péter 
és Takács Márta interjút készítettek vele, arra a kérdésre, hogy honnan jött, az 
alábbiakkal felelt: “Kőbánya, téglagyár. A tőszomszédságában van a dohánybeváltó. 
A  szüleim, illetve csak apám, a dohánybeváltóban dolgozott és ott kaptunk szogálati 
lakást. Vakációban beálltam a téglagyárba kocsitolónak. A munkakönyvem így kezdő-
dik: iskolai végzettsége érettségi. Utána azt mondja: téglagyár, kocsiló, azután tovább: 
Kőbányai Porcelángyár, porcelánfestő, aztán: debreceni Csokonai Színház, színész. Ez a 
sorrend. Dolgozgattunk. Először csak vakációban, mert akkor a munkásosztály helyzete 
igen nehéz volt.” 17

A  fenti idézet elemzésével a következőkben elsősorban nem az a cél, hogy 
megismerjük és rekonstruáljuk Hofi Géza fiatalkorát, sokkal inkább az, hogy 
megállapításokat és feltevéseket fogalmazzunk meg azzal kapcsolatban, miként 
is beszél Hofi Géza önmagáról. Mint médiaszemélyiség, hogyan konstruálja, 
hozza létre saját narratíváját.

A “Honnan jöttél?” kérdésre adott első reakciója felnövekedésének szűkebb te-
rülete és a közeli gyár megnevezése. Nem a családjával, vagy valamilyen emlékkel 
kezdi, hanem számot ad az első munkahelyéről. Vagyis számára a munkahely 
határozza meg azt, hogy honnan jön az ember. Kőbánya önmagában jelképe 
lehet a munkásidentitásnak, de ő ezt meg is toldja a téglagyár megnevezésével. 
Később a porcelángyárban segédmunkásként dolgozott. Itt vált betanított mun-
kássá, és ezt 1970-ben a Népszavának úgy fogalmazza meg: “felvitte az Isten a 
dolgomat”. Mégsem áll szándékában valamiféle ún. előrébb jutási tendenciát fel-
állítani, aminek a vége  a színészet volna. Inkább ezzel a narratívával a saját szí-
nész mesterségét azonos szinten kezeli a fizikai munkával, minthogy véleménye 
szerint az első két munkája állóképességet adott a harmadik foglalkozásához.18

14 Hofi Géza: Hofisszeusz Hungaroton Kiadó, 1973.
15 Hofi Géza: Hofisszeusz Hungaroton Kiadó, 1973.
16 Regős 1980: 35.
17 Molnár Gál – Takács 1977: 34.
18 P. Török 2003: 139.
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Azzal a fogással, hogy a téglagyár említésével kezdi, rögtön hozzá is tehette, 
hogy  szinte az édesapja mellett dolgozott, mivel ő a Budapesti Dohánybeváltóban 
volt üzemi csoportvezető. Ám ő erre nem tér ki, ahogy semmilyen más szemé-
lyes emlék se merül fel a családjával kapcsolatban. Szülei kapcsán csak az apa 
alakja bontakozik ki, az anya rejtve marad. Az apa esetében azért fontos a mun-
kahely megnevezése, mert így kapcsolja össze a megkapott szolgálati lakással. 
“Körülöttem lépten-nyomon munkások. Szüleimmel bent éltünk a Dohánygyárban.” 19 
Ezzel megteremti annak a légkörét, hogy ő valójában ott minden munkás gyere-
ke volt, hiszen a gyárban élt. Családjának leírása egyébként is sematikus, mun-
kacentrikus. Ez inkább lehetővé teszi, hogy minél több dolgozó azonosulhasson 
Hofi alakjával, mintha egyéni karaktert adna szüleinek.

Ahogy édesapja, úgy ő is különböző munkafolyamatokban dolgozott, de eze-
ket nem emeli ki. Implicit módon egy vonalba helyezi magát a legszakképzetle-
nebb munkásokkal is, mintha nem lenne különbség munkás és munkás között. 
Az interjú egy későbbi részében erre visszatér: “nem volt baj, ha rosszabb volt a 
meló, meg kevesebb volt a pénz: csak együtt legyen a banda.”20 Különbségek helyett in-
kább a munkások közötti változatosságot emeli ki: “ez a mindennapi látvány: reg-
gel hat óra előtt megjelenik a korongos jelmez, amit nem hordhat más, csak a korongos, 
és látni lehet az utcán, hogy ez korongos, ez mázoló, ez segédmunkás, ez meg itt valami 
vezető, mert szépen nyakkendő… köpeny…” 21. A munkaruhára mint jelmezre tett uta-
lással újfent kapcsolatot létesít a színészet és a gyári munkások között. A köz-
bekérdező Molnár Gál Péter kérdésére, hogy ezek a vezetők is ott laknak-e, Hofi 
úgy reagál, hogy a művezetők még ott laknak, de a többi vezető csak “az besu-
han… az megérkezik”. Édesanyját már a család említésekor is kihagyta, és itt sem 
kerül elő, hogy művezetőként magasabb beosztásban dolgozott, mint a férje. Az 
interjú későbbi részében csak annyit jegyez meg, hogy egy-két köpenyes (értsd: 
művezető) kivételével ő csak a melósokkal volt jó kapcsolatban.

A honnal jöttél kérdéshez gyakorta tapadó öndefiníciós kényszert Hofi azzal 
a válaszrészlettel intézi el, hogy felidézi a munkakönyvban szereplő adatokat. 
A munka és a humor összekapcsolása már itt tetten érhető. Az először kocsito-
lóként megnevezett feladatkörére visszatérve már kocsilót mond. A szókapcso-
lat ilyen ironikus átalakítása arra szolgál, hogy a munkás kiszolgáltatott, nehéz 
életére humorral reagáljon. Majd zárásként a dolgozgattunk megfogalmazás 
visszautal arra, hogy ő is csak egy az olyan fiatalok közül, akik Kőbánya kör-
nyékén találtak munkát, és ott éltek. Az utolsó mondat kettős értelme mögött 
ott van kimondatlanul az ötvenes évekre jellemző nehéz élet, szűkölködés, ám 
mindez úgy, mintha csak a nyaralási idényben mutatkozott volna meg, amikor 
ők iskolásként dolgozhattak.

19 P. Török 2003: 139.
20 Molnár Gál – Takács 1977: 34.
21 Molnár Gál – Takács 1977: 34.
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1970-ben a Szémann Bélának adott interjújában Hofi úgy emlékezik, gyerek-
korában a munkásokról azt gondolta, semmi bajuk sincs. Az állandó viccelődés, 
játékosság miatt úgy érezte, nekik nem fáj a fejük: “Tisztának éreztem őket. Mindig 
azt mondták, amit gondoltak. Humoromat tőlük hoztam.” 22 Ezzel a megfogalmazás-
sal a maga számára egy más világból jövő hírnök szerepét erősíti.

Önmaga nehézségeit mint munkásfiúét azzal hangsúlyozza, hogy ahova be 
kívánt jutni, ott más nyelven beszéltek. Hiába próbálkozott az “ő nyelvükön is”, 
végül eldöntötte, hogy: “nem dadogok más nyelven, van nekem sajátom is. Igaz, melós 
nyelv.” Ezzel kimondatlanul elismeri a társadalmi csoportok közötti alapvető kü-
lönbséget. De ezt nem gazdasági, vagy más tulajdonviszonyi különbségekben, 
hanem pusztán a nyelvi elkülönülésben látja. Ezzel a megkülönböztetéssel tud-
ja magát munkásként identifikálni, noha művésztársai közül ezzel kirítt, ahogy 
arra a későbbi Elég az hozzá! előadásában ki is tér erre.  Az újságírói kérdésre, 
hogy munkáshumoristának vallja-e magát, úgy válaszol: “Igenis, hogy osztályom-
hoz való tartozásomat akarom bizonyítani.” 23 Tehát a nyelv használata egy tudatos 
döntés, ami az identifikációt, az előadóművészi szerepét hitelesíti. “A porcelán-
gyárból érkezett munkásfiú most is azt adja, amit akkor.” A nyelven kívül a szemé-
lyiségével is meg kívánja erősíteni ezt a szerepet. “Nem vagyok belvárosi »prézli 
vagány!« Nincs migrénem! Úgy vagyok fáradt, hogy tényleg fáradt vagyok.” Fontos, 
hogy a nyelvi azonosság ne merüljön ki puszta utánzásban, fontos fenntartani a 
kontinuitást gyerekkora miliőjével.

A Molnár Gál Péternek adott interjújában fontosnak tartja, hogy ő visszajár a 
munkások közé beszélgetni. Állítása szerint mindenféle ok nélkül járt vissza, de 
az feltételezhető, hogy motívumgyűjtés vagy egyszerűen csak az általa drama-
tizált mindennapi helyzetek, focimeccsek és időtöltések leírása miatt is fontos 
lehetett. Az interjúban is használja a fent már említett valós részleteket. “Ott ül-
tem, és olyan jó terpentinszag volt. Mert azzal higítják a festéket.” Egy-egy kifejezéssel, 
hasonlattal autentikus légkört tudott teremteni. 

Az interjú kitér arra a kérdésre is, hogy megváltozott életformája mellett mi-
ként lehet kapcsolatot tartani „azzal a közönséggel, ahonnan származol?” 24 Hofi úgy 
viselkedik, mintha fel se merült volna ez a kérdés vagy probléma. Ezt két okkal 
magyarázza. Egyrészt, „a mai napig is a porcelángyári igényekkel élek.” Másrészt, 
nem tartja fontosnak végigsétálni a Váci utcán naponta kétszer, szervusz, me-
gyek a filmgyárba kijelentéssel. Szerinte menjen oda az ember, ahol dolgoznia 
kell, de ezzel ne vágjon fel. Ezzel végül is azt a választ adja, hogy a magamu-
togató beképzeltség hiánya miatt valójában ugyanolyan munkás, mint a többi 
dolgozó. Ráadásul erre tudatosan is épít azzal, hogy a mindennapi munkahelye, 
a színház helyett a filmgyárat említi, mintha a színész ugyanolyan gyári munkás 
volna, akár a porcelángyári dolgozók.

22 P. Török 2003: 139.
23 P. Török 2003: 139.
24 Molnár Gál – Takács 1977: 34.
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Annak ellenére, hogy állítja, nem változott meg a személyisége, és ugyanazt 
a nyelvet beszéli azóta is, mégis elismeri, hogy történtek kellemetlen helyzetek. 
Ezzel némiképp hitelteleníti azt a képet, hogy a munkásokkal való kapcsolattar-
tás zavartalansága számára természetes. A Molnár Gál Péternek adott interjú-
ban említ több esetet, amikor a műszak végeztével megpihenő munkások közé 
megérkezve többen kifogásolták, hogy ő már nem ugyanaz az ember, ezért ne is 
tegyen úgy. Ennek az ellenkezőjével is találkozott, amikor az egykori munkatár-
sa ráförmedt, hogy „nem zabálunk tovább, vége van a szünetnek”. Hofi ebben a szö-
vegben a zsíros brúgó kifejezést használja a zsíroskenyér megnevezés helyett. 
Az ilyen részletek valóságeffektusként25 igazoló pontok a történet szempontjá-
ból. Később, mikor már színészként járt vissza a gyárba, akkor ugyanez az illető 
nem győzte rávenni, hogy menjen el hozzájuk vacsorára. A kétféle típusú ellen-
reakciót mindig egyéni butaságként, de soha nem kollektív megnyilvánulásnak 
tartotta.

Kedvelt időtöltésének két formája kerül bemutatásra a következőkben. Az 
első gyakorta emlegetett tevékenység a kocsmázás. Részben az előadásaiban is 
hangsúlyt fektet az ilyen emlékeire, de a vele készült interjúkban is többször 
szerepel az ilyen típusú kikapcsolódása. Az első tévéfelvételén, az Elég az hoz-
zá-ban meséli el, milyen volt Latinovits Zoltánnal és Dégi Istvánnal dorbézolni. 
„Mindegy... szóval iszogattunk. Szépen... Egészségedre. Na egészségedre. Akkor már 
egészségedre. Akkor egészségedre Ki a legjobb színész? Mi hárman. Később már olyan 
volt... hogy hárman.. és én? ” Az előadásaiban említett kocsmázások közül ez volt 
az első, illetőleg tudomásom szerint az egyetlen, ahol nem munkásokkal,26 ha-
nem művész társaival iszogatott. Más esetekben mindig a kőbányai környeze-
téből származó munkásokkal való kocsmázásokat említette. Egy interjúban úgy 
fogalmazott:  „Én a bort szeretem, egy fröccsöt, vagy két deci bort, ilyesmit. És állva 
iszom. Azért mondom, hogy állva, mert ezt itt bent, a Hungária körúttól befelé nem 
tudják megérteni.” Ez a talponálló toposz mint egyfajta külvárosi munkás attri-
bútum később a Pianista előadásának színhelyéül szolgált.

Előadásaiban többször felmerül a dzsessz zene iránti szeretete. Klasszikussá 
vált jazz zenészek paródiái (többek között Loius Armstrong, Rhoda Scott, 
Sammy Davies) mellett előadásaiban is említésre kerül az akkori magyarorszá-
gi jazz élet. 1971-es tévéfelvételen említi: „Cegléden volt egy jazz (a szót angolosan 
ejti, miközben beletúr a hajába) fesztivál. Hogy miért nem Ceglédbercelen rendezték? 
Mindegy. Nem érdekes. Cegléden rendezték. Lementem ugye, az embernek végül is 
villognia kell. Jobb, ha látják.” 27 Melós szerepe szerint a jazzt valamiféle kifino-

25 Ankersmit 1989: 131–139.
26 Az Építem a csatornát előadásban utal Halász László színésztársára, akivel együtt kocsmá-

zott, de ott minden esetben munkásbrigádjának tagjaként utal a Halászra. Illetve a rendszerváltást 
követően felvett Pont, pont, pont című előadásában említi még egy a kórházból a többi beteggel való 
kisurranást követő kocsmázását.

27 Hofi Géza: Elég az hozzá. 1969.
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mult, úri szórakozásként állítja be. Épp ezért a humor forrása itt az ő beképzelt, 
magamutogató magatartása.

A saját út megtalálása szempontjából nagyon fontosnak látszik a Debrecenből 
való elkerülése. 1963-ban a Csokonai Színház igazgatósága számára írt felmon-
dó levelében úgy fogalmazott Taar Ferenc igazgató elvtársnak, hogy lejáró szer-
ződését nem kívánta meghosszabbítani. Ezt a más típusú műfaj választásával, a 
parodista szerep kiépítésével kapcsolta össze.

A TELEVÍZIÓ SZEREPE A MUNKÁSOK SZÓRAKOZÁSÁBAN

A televízió a hatvanas évektől vált jelentős befolyásoló erővel bíró tömegmédi-
ummá. 1968-ra már 1 300 000 háztartásban, illetve közintézményben megta-
lálható volt. Országos méreteket nézve 100 családra 39 televíziókészülék jutott. 
Az ugyanezen év január 1-ével induló új gazdasági mechanizmus elősegítette az 
árleszállításokat, a régi raktáron maradt készülékek kedvezményes eladását. Ez 
nem várt módon növelte a tévékészülékekkel rendelkezők számát. A mechaniz-
mus előbb említett dátumával megegyező napon kezdték meg a hatodik adás-
napon, a pénteki napon is a műsorszolgáltatást. 1966. május 23-án a Politikai 
Bizottság jóváhagyta, hogy megkezdjék a hatodik adásnap kialakítását és az ah-
hoz szükséges előkészületeket.

Egy 1967. április 25-én tett javaslat értelmében az Agitációs és Propaganda 
Bizottság szerint a kibővített műsorhét a dolgozókat nem zavarhatja meg a tár-
sadalmi- és a pártéletben való részvételben. Horváth Edina tanulmányában az 
iratok alapján úgy fogalmaz: „a kibővült műsorhét nem vehette jobban igénybe a né-
zők idejét.” 28 Mintha csak a Hofi első lemezén található Falurádióban szereplő 
vidéki férfit hallanánk újra, aki állította, az aszályon kívül a másik veszély a 
mezőgazdaságra a muszáj, vagyis az, hogy muszáj nézni a táncdalfesztivált.

A hétfői napokon a továbbiakban sem volt műsorszolgáltatás. Ennek oka-
ként az volt meghatározva, hogy az munka- és oktatási nap. Egy autógyári mun-
kás elmondása szerint ő addig nem is gondolkodott a hétfői adásszüneten, amíg 
természetessé nem vált a mindennapos műsorszolgáltatás. „Az unokáimnak me-
séltem a régi világról, és nem akarták elhinni a hétfői szünetet. Azt mondták, olyan, 
mintha ezzel akarták volna még rosszabbá tenni a hét elejét.” 29 Az 1968-as hatnapos 
adáshét bevezetése után az állami szervek nem tervezték a műsorhét további 
növelését.

A televíziós versennyel magyarázható a hatodik adásnap bevezetése, ugyan-
is az európai országok közül egyedül Magyarországon volt 5 napos műsorhét. 
Például Romániában és Bulgáriában 6 napon keresztül sugároztak adást, de a 

28 Horváth 2008: 187.
29 Interjú U. Z-vel, 72 éves egykori lemezgyári csoportvezetővel. Készítette: Bezsenyi Tamás – 

2012. 05. 23.
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legtöbb országban minden nap. Az adásnapok növelésével azt is el akarták érni, 
hogy a távközlési műholdak megléte ellenére ne merüljön fel a lakosokban az 
ellenségesnek tekintett kapitalista országok tévéadóit valahogy hozzáférhetővé 
tenni.

A televízió meglévő adásideje nem változott, hiába vezették be az új adásna-
pot. Így hát az új szempontok figyelembe vételével kívánták az adásidőt eloszta-
ni a különböző műsorosztályok (művészeti és filmosztály, gyermekműsor osz-
tály, ifjúsági osztály) között. A már korábban meglévő arányokat nem kívánták 
átalakítani. Viszont az új adásnap bevezetésével lehetőség adódott egy politikai 
megfontolások szerint is hatásosabb műsorszerkezet létrehozására. 

Az úgynevezett esti műsorsáv, a legnagyobb nézőszámot ígérő tévéadások 
19:00-21.30 óra között kerültek sugárzásra. Az egyéb, úgynevezett rétegműsorok 
ezen idősávot megelőzően, illetve fél tízet követően kerültek adásba.

Az új műsorpolitika elképzelése szerint minden egyes adásnap egy-egy tema-
tikus napnak felelt meg. Kedden színházi előadásokat, zenés-táncos darabokat 
vagy operákat közvetített a tévé. A szerda volt az interjúalanyok szerint a kulcs-
nap, ugyanis ekkor láthattak különböző tévé- és játékfilmeket. Ez a hetvenes 
években azt is jelentette, hogy amerikai sorozatok (Columbo, T. J. Hooker) is 
adásba kerültek. Ugyanezen a napon a korábbi időpontokban mezőgazdasággal 
foglalkozó agrárműsorokat, majd a későbbi idősávokban elsősorban külpoliti-
kával kapcsolatos műsorokat adtak. Csütörtökön különböző témájú helyszíni 
közvetítések, az ifjúságnak szánt műsorok mellett rövidebb tévéfilmek és mű-
vészetekkel (zenei, képzőművészeti) kapcsolatos adások is mentek.

Az újonnan bevezetett pénteki adásnapon havonta egyszer volt Péntek esti 
tévészínház, ahol új tévéjátékokat mutattak be. A hónap többi pénteki napján 
ismeretterjesztő, politikai, szórakoztató műsorokat vetítettek vetélkedőkkel és 
műveltségi fejtörőkkel.

A hétvége mindkét napját a kultúrának szentelte a tévé. Sportközvetítések, 
külföldi és hazai játékfilmek, illetve tévéjátékok mellett különböző kulturális 
és színházi műsorok jelentették a szombati és a vasárnapi programot. A hat-
napos adáshét lehetőséget biztosított arra, hogy a továbbiakban az újság és a 
rádió tájékoztató funkcióját már nem kiegészítette, hanem azokkal egyenrangú, 
fontos médiummá vált a tömegtájékoztatás, a közművelődés és a szórakoztatás 
területén egyaránt.

A Magyar Rádió és Televízió egykori közvélemény-kutató osztályát kibőví-
tették és átalakították 1969. január 1-ével Tömegkommunikációs Központtá. 
A széleskörű közvélemény-kutatások lehetőséget adtak arra, hogy megfelelően 
célzott, átgondoltabb agitációt tervezhessenek meg.30

Az állami szervek a műsorhét hatnapossá tételét azért alakították ki Horváth 
Edina kutatása szerint, hogy „a »tévé-rabság« elkerülése érdekében »differenciált 

30 Horváth 2008: 188-189.
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tévénézésre« ösztönözzék a nézőket.” 31 Ezt célozták a Rádió Újságban megjelenő ta-
nácsok, amelyek arra szolgáltak, hogy a nézők megtanulják, mennyire fontos 
válogatni a műsorok között, illetve miként kell megtanulni tévét nézni. Hofi 
ezt egy nézői értetlenkedésnél így foglalta össze: „Megmondom maga milyen. Az a 
tipikus tévénéző, rossz értelemben vett tévénéző, leül a láda elé így, amerre világít, arra 
ül. Aztán vagy tévéműsor, vagy villámlik.” 

A HOFI-KULTUSZ HATÁSA A MUNKÁSOK HÉTKÖZNAPJAIRA

Azon megfontolásból, hogy láthatóvá váljon a Hofi-karakter kiépülése, rész-
letesen veszem elemzés tárgyává az Építem a csatornámat című tévé felvételt. 
Ugyanezt egy másik alkalommal a hanglemezgyár és az állami rádió számá-
ra is felvették, ami később Akácos úton címmel jelent meg. A két előadás kö-
zött vannak kisebb eltérések, a napi történések miatti aktualizálások vagy csak 
egyszerű átalakítások, de alapvetően ugyanaz jelenik meg: Hofi Géza, először 
munkásként.

Több interjúban is említette, hogy ez volt az első szerep, amelyben otthono-
san mozgott, hiszen ez volt az első alkalom, amikor a saját származását meg 
tudta, és meg is kívánta jeleníteni. Azt ezt megelőző Hofisszeusz előadáshoz ké-
pest nem egyhelyben állt a díszletben, hanem kellékekkel a kezében különböző 
tevékenységeket végzett, amelyekkel egy átlagos munkás hétköznapját jelenítet-
te meg. A Marton Frigyessel készült interjú szerint nem Hofi, hanem Komlós 
János találta ki a kellékek használatát, vagyis az „álmunkavégzést”. Ez egyfelől 
színházrendezői okokkal is magyarázható, hiszen ez által jobb lehetőség van 
a dikció, az elmondott szöveg dramatizálására. Továbbá az interaktivitiást 
is erősíti. Hofi a későbbiekben már maga kezdeményezte az ilyen eszközök, 
trükkök vagy akár mozgások beépítését az előadásba. Ám az első esetben, az 
Építem a csatornámat előadásnál annak a feltételezése, hogy jobbá, fogyasztha-
tóbbá tehető az előadás kellékek és mozgás által, azt is jelentheti, hogy maguk 
a színházi szakemberek számára is hihetőnek bizonyult Hofi munkás háttere. 
Mintha felismerték volna, hogy a korábban már említett munkás nyelv mellett 
a viselkedése, a személyisége is magában rejti a munkásreprezentációt, akár egy 
jó karakterszínész esetében.

A  színpadra való beérkezésekor egy vakolatlan téglafal elé érkezik be egy 
rakás összecsomózott csatornacsővel. Ruházatára nézve épít a sztereotípiákra. 
Svájci sapkája, a korszakban micisapkaként hivatkozott ruhadarab a szocializ-
mus idején a munkásság „tipikus” öltözetének a részeként jelent meg. 

A következő attribútum a fül mögé dugott ceruza volt. Ez a hentesek és más 
mesteremberek körében létező szokás szintén elterjedt volt a munkások között. 

31 Horváth 2008: 188.
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A Csepel Autógyár munkásaival végzett kutatás alapján elmondható, hogy fő-
ként a szerszámkiadók, illetve a járműgyári munkások esetében volt hangsú-
lyos ennek az ún. divatnak a szerepe, hiszen bármelyik pillanatban szükség 
lehetett valaminek a bejelölésére vagy feljegyzésére. A  mai napig találhatóak 
az interneten olyan fotók, amelyek összegyűjtik a döntően beállított képeken 
szereplő mesteremberek, munkások olyan képeit, ahol a fülük mögött ceruza 
látható.

Az egyik interjúalany, aki állította, hogy jól emlékszik a tévében az Építem a 
csatornámat előadásra, azzal kezdte, miként jött be Hofi a színpadra. Eszerint 
Hofi a falnak támaszkodva megjelent, micisapkában, ceruzával a füle mögött 
és cigarettával a szájában. Itt főleg az utolsó attribútum a hangsúlyos, ugyanis 
egyetlen forrás sem említi meg, hogy Hofi valaha rágyújtott volna a színpadon. 
Ráadásul a tévéfelvétel, amit láthatott a munkás interjúalany, a mai napig elér-
hető és ott nem szerepel cigaretta a kellékek között sem, nemhogy Hofi szájá-
ban. Ez a kis mondatrészlet azt bizonyíthatja, hogy a Hofi Géza által sugallni kí-
vánt kép sikeres volt, és elérte célját, amikor egy őt figyelő autógyári néző tovább 
színezte Hofi Géza munkáskarakterét.

A tévéfelvétel alapján a műsor azzal kezdődik, hogy egy téglafal mögül besé-
tál a színre, miközben azt énekli, hogy: „Elvtárs a csákányt... elvitte valaki!” 32 Az 
eredeti mozgalmi dal a következőképpen szól: „Elvtárs a csákányt jó mélyre vágd, 
/ indul az izmos munkásbrigád. / Jó kedve lobban, lépése dobban, / országot épít már! 
// Elvtárs a csákányt jó mélyre vágd, / indul az izmos munkásbrigád. / Nótánk a széllel 
versenyre kelve, / Sztálin nevével száll.” A Hofi-féle megtorpanás az első sor első fele 
után, majd levitt hangsúllyal ének helyett annak csupán állítása, hogy ellopták, 
a munkások körében nagy népszerűségnek örvendett.

Az egyik interjúalany arról számolt be, hogy egy öreg esztergályos szakmun-
kás mellett kellett dolgoznia. Ám B. J. szakmunkás csak akkor tudta elkezdeni a 
munkáját, ha az akkor még tanonc munkás elkészített egy alkatrészt az eszköz-
höz. Az esztergapad mellett fel kellett halmoznia annyi anyagot, amennyit csak 
tudott, hogy a szakmunkás tudjon dolgozni. Az öreg esztergályos, amikor jött 
vissza a szünetéből már kereste a szemével a tanoncot. Ahogy megpillantotta, 
elkezdte énekelni az „Elvtárs a csákányt...” részt szép nyújtottan, hogy egészen 
addig kitartson, míg az asztalához ér. Akkor pedig levitte a hangot és szomorú-
an közölte: „... elvitte valaki.” 33

Egy lemezgyári munkás szerint sokatmondó Hofi fenti mondata: „Jól megmu-
tatja mi volt a különbség a két rendszer között. Akkor úgy énekeltünk, mintha minden 
olyan könnyen ment volna, ahogy ott és akkor. Közel se ez volt a helyzet. A lemezhajlítás 
és kikalapálás igencsak nehéz munka volt az ötvenes években, minden védőruha nélkül. 
De akkor nem is mertem volna semmit se ellopni a gyárból. A Kádár-rendszerben már 

32 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
33 Interjú B. J. volt szakmunkással a Csepel Autógyárból, 2011.09.27. – készítette: Bezsenyi Tamás
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sokkal jobbak voltak a viszonyok, és igaz, ami igaz, ki is lehetett mondani kisebb részle-
tekben, mi is történik.” 34

„Mire vinácolnak? Miért nem mennek már haza? Kinn esik, vagy mi a baj? Vége 
az előadásnak, lelkem. Ez, tudja, nekem másodállás.” 35 Hofi ilyen megjegyzésekkel 
keltette azt az érzetet, hogy itt nem művészet, pláne nem előadás van, hanem 
már egy elképzelt előadást követően rögtön vissza kellene kerülnünk az álta-
lunk ismert valóságba, a hétköznapokba. Az eső mint érv arra, hogy miért jön 
vagy megy be valahová, Hofi kedvelt elszólása. Későbbi előadásaiban is hasz-
nálja ezt a nyelvi eszközt azért, hogy azt a hatást keltse, az emberek nem előre 
megfontolt célból vannak itt. Hofélia című előadásában szereplő viccében egy 
férfi azért megy be a könyvhéten egy sátorba, mert esett. Bent viszont eszébe jut, 
hogy úgyis billeg az egyik hokedli otthon, hát vesz alá egy ujjnyi vastag könyvet. 
Azzal ki tudná ékelni. 

A MUNKÁSOK ÖNÉRDEKKÖVETŐ MAGATARTÁSA A GYÁRI 
TERMELÉSBEN

„Este meg fusizunk. Tudom ám szebben is mondani. Elvtársak, fogjunk össze és akkor 
felépítjük ezt (széttárt karral mutat az előtte álló közönségre és országra), most meg 
vidd haza és csináld magad... Egyébként ez se teljesen új, mert eddig is hazavitték, csak 
akkor már kész volt.” 36 A hetvenes évek közepén így kimondott fusizás fontos hi-
vatkozási alappá vált az általam meginterjúvolt munkások között. Tényszerűleg 
itt arról volt szó, hogy a munkás gyári eszközökkel gyári anyagból a maga vagy 
más számára készített valamilyen eszközt, amit aztán valóban ki kellett lopnia 
a gyárból. Az eszköz elkészítése csak akkor minősült problémának, ha a fusi-
zással veszélybe sodorta a norma teljesíthetőségét. Hofi párhuzama a Csináld 
magad mozgalommal éppen erre épít. Hiszen az utóbbi mozgalom az 1970-es 
évek elején alakult azzal a céllal, hogy a dolgozók saját maguk számára készít-
hessenek eszközöket, ruhákat. Ám ilyen értelemben csak a ruhakészítésnél volt 
sikeres, egyrészt a még meglévő házi varrónők miatt, másrészt ekkoriban az ott-
honi ruhafestés is megszokott tevékenység volt vidéken.37

Két interjúalany állította, akik ugyanott, a lemezgyárban dolgoztak, hogy a 
szakszervezeti bizalmi többször kérdezte tőlük nem vennének-e részt a Csináld 
magad mozgalomban. Ezzel álcázva arra kérte őket, hogy lemezből készítsenek 
neki kést. „A felesége valahonnan Észak-Magyarországról származott, ezért amikor 
ilyen kérése volt, mindig hozott agancs darabokat. Egy alkalommal a művezető kérdé-
sére, még azt is kitalálta, hogy az én feleségemnek küldi, mert E. (felesége) részt vesz 

34 Interjú S. A. volt lemezgyári Csepel Autógyárból, 2011. 10. 29. – készítette: Bezsenyi Tamás
35 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
36 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
37 Simonovits–Valuch 2009: 120-155.
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a Csináld magad mozgalomban és ezekből kis, beakasztható gombokat lehet-
ne csinálni.”38 Hofi párhuzamát egyrészt láthatóan felhasználták, mint kettős 
beszédet, ugyanakkor igazolási alapként is megjelent. Hiszen ha már a Hofi is 
beszél róla, akkor nem lehet akkora gond. „Emlékeim szerint a hetvenes évek má-
sodik felétől egyre nyíltabban beszéltem a fusizásról más kollégáimmal. Konkrét esetben 
azért próbáltuk dugdosni, de általánosságban viszont mégis csak nyíltabban jegyeztem 
meg ezt vagy azt a fusizásról.” 39 Az ilyen esetekben az interjúalanyok elmondása 
alapján nem lehet azt állítani, hogy Hofi kiállása és a fusi kimondása miatt be-
széltek nyíltabban erről a kérdésről. Hiszen már a hatvanas évektől megjelentek 
a napilapokban fusizással kapcsolatos cikkek. A Csepel Autógyár lapjában, a 
Fényszóróban is megjelent a lopások mellett a fusizás és később a maszekolás 
fogalma is. Tehát ok-okozati összefüggés helyett inkább csak együttjárás állít-
ható fel Hofi és a munkások beszédmódja között. Feltehetően a kettő mögötti 
magyarázó változó a médiában jobban megjelenő fusi-probléma.

Nem függetlenül ettől a kérdéstől a hulladékokból készíthető különböző esz-
közök problémáját is megemlítette Hofi egy másik fellépésén 1975-ben, ugyan-
abban az évben, amikor az Építem a csatornámat is felvette a tévé. Először meg-
említ egy esetet, ahol a vállalat vezetője megpróbálta kivédeni a lopás és fusi 
lehetőségét azzal, hogy azt a gyári körülmények között bizonyos megszorítások-
kal lehetővé tette. „Egy riportfilm volt a televízióban. Egy vállalatról szólt. Nem tudom 
már a vállalat nevét. Budapest Józsi utca 20. Az volt a riportban, hogy a vállalatnál 
egy barkácsműhelyt építettek, ahol a vállalat dolgozói, meg a vállalat gépeivel, meg a 
vállalat szerszámaival, meg a vállalat nyersanyagából a vállalat dolgozói elkészítették 
mindazt, amit különben úgyis ellopnának. Így volt a riportban. És a barkácsműhelyt ki 
találta ki? A vállalat vezérigazgatója. Ebből mi tűnik ki? Hogy valamikor ő is dolgozott. 
Mert különben nem jött volna rá.” 40 Hofi itt is különbséget tesz a felső vezetés és a 
beosztott munkaerő között. Minthogy a humor abból származik, hogy ez a két 
csoport nem érti a másik indítékait és viselkedését. Ám ez az egyszeri, különle-
ges kísérlet minden valószínűség szerint hamvába holt próbálkozás volt. Hiszen 
a fusi lényegét épp az adta, hogy olyan eszközöket és anyagokat használtak fel, 
amelyeket máskülönben nem bocsátott volna a gyár a rendelkezésükre. 

Az idézet folytatásából kiderül egy másik „anomália” a rendszerben: a hul-
ladék kezelése. „Na és akkor azt mondja a riporter. Azt mondja, az elvtárs mit bar-
kácsol. Kiskaput. Hova? Nagykapu mellé. És ezt még megkérdezi, hát ott a helye. Nem? 
A kapu akkora volt, mint ide a színpad széle. Jön a másik kérdés. Az elvtárs a kaput 
miből barkácsolta. Na most figyeljenek. Hulladékból. Persze igaza van, mert legyünk 
őszinték, nálunk azt ki dönti el, hogy egy nagy, hosszú szögvasból egy ilyen darabkát 

38 Interjú S. A. volt lemezgyári Csepel Autógyárból, 2011. 10. 29. – készítette: Bezsenyi Tamás
39 Interjú S. L. autógyári szakmunkással, 20111.12.16. – készítette Bezsenyi Tamás
40 Hofi Géza nyilvános fellépése 1975-ből. (elektronikus elérhetőség: http://www.youtube.com/

watch?v=shf50ChutPo) (utolsó letöltés: 2016-04-01)
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levágnak, a hulladék a pici vagy a nagy?” 41 A klasszikus probléma a hulladék fel-
használásának kérdése. Az autógyári munkások döntő többségénél, ha fusizás 
kérdése felmerült, akkor az idézet végén lévő Hofi idézettel szerették kezdeni 
a választ. A hulladék kivitele a gyárból nem minősült lopásnak, vagyis ha azt 
bárhogyan átalakították, az továbbra is lehetett jogszerűen az övék. Így gyakran 
előfordult, hogy a munkások eltettek hulladékot, akár egymás részére is, ha tud-
ták, hogy a másiknak szüksége lehet rá.

Mindenesetre nagyon fontos kérdésre mutat rá, hogy az egykori munkás in-
terjúalanyok közül 23-an használták Hofinak azt a dilemmáját, hogy valójában 
nem tudható, egy kis anyag levágása után a nagyobb vagy a kisebb rész lesz-e a 
hulladék.

„Higgye el, van gond.”42 Ezzel a mondattal zárja le a fusizásról szóló kérdést, 
ami jól illusztrálja azt, amit a fentebbi interjúalany megemlített, miszerint ál-
talánosságban beszél a fusizásról, de konkrét esetben továbbra is konspirálnia 
kell.

„Ereszt kell csinálni. Más már minden megvan.” 43 Az eresz, mint a fent és lent 
közötti konkrét viszony szimbóluma egyben alkalmas a társadalom tagjai és az 
állami vezetők közötti szakadék és problémák ábárázolására. Az idézet második 
mondata abból csinál viccet, hogy annyi minden fontosabb dolog helyett ereszt 
csinálunk, mintha minden más már megvolna. Noha ez nem így van. A fent és 
lent megosztás nem csak makroszinten, hanem az ő mindennapi-hétköznapi 
életterében is érezteti hatását. „Főnök mondta, hogy a nyílások minden marad így, 
nyílások és a többi. mert így minden be tud jönni. Eresz meg azért kell, hogy legyen 
hova állni, ha mégis bejön. Föntről.” 44 Az idézet második mondata ironikusan utal 
arra, hogy ahelyett, hogy a fent és a lent közötti különbségeket és problémákat 
megoldanák, elfogadva a helyzetet, csinálnak ereszt, amely fenntarthatóvá teszi 
az aktuális viszonyokat, mert komoly elégedetlenség esetén a társadalom alsóbb 
tagjai számára van épp annyi „eresz” amely meggátolná a nagyobb problémákat.

Ugyanennek továbbfejlesztése a „Vigyázz! A tetőn dolgoznak.” 45 tábla többszöri 
emlegetése. Már ennek az előadásnak a végén is megemlíti, hogy nem érti: „at-
tól, hogy fenn dolgoznak, miért mindig lent kell vigyázni!” 46 Érvelése szerint, ha már 
fenn az ember, akkor vigyázzon ő. Ez a magyarázat árulja el, hogy nem a konk-
rét munkára gondol, hanem szimbolikus értelemben az állam vezető posztjain 
dolgozó embereknek kellene vigyázva dolgozniuk, hogy ne veszélyeztessék a 
társadalom tagjait, a dolgozók érdekeit. A „ha már fenn van” érv azt is jelzi, 

41 Hofi Géza nyilvános fellépése 1975-ből. (http://www.youtube.com/watch?v=shf50ChutPo) 
(utolsó letöltés: 2013-04-01)

42 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
43 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
44 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
45 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
46 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
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azt gondolja, ha valakinek volt olyan szerencséje, hogy fontos pozícióba kerül, 
akkor ott már szükséges lenne az a szerénység, ami lehetővé teszi a megfelelő 
munkavégzést, a jó vezetést. Itt még csak implicit módon, de már csírájában 
látható Kádár János iránti tisztelete. Tovább bontva a hasonlatot felmerül egy 
következő részlet is Hofi előadásából: „Mert ugye ha fenn dolgoznak, azt ugye az 
ember látja.” 47 Itt épp abban rejlik a humor, hogy az állami vagy vállalati vezetők 
nem dolgoznak, hanem olyan átgondolatlan lépéseket tesznek, ami szükségessé 
teszi, hogy a kiszámíthatatlanságnak minél kevesebb áldozata legyen. Tehát a 
tábla mint diszkurzív elem, ugyanúgy viselkedik, mint az eresz.

Főnököm elvállalta a munkát. Komlós János a bádogos. Mármint a csatornás. 
Harácsoló manus. A  dolgozó nép csatornája, az én csatornám.” 48 Itt hozza szóba 
főnökeként a valódi főnökét, a Mikroszkóp Színház igazgatóját. Hogy miért 
fontos a valódi főnök beemelése? Már korábban is látható volt, hogy a valós 
részletek, mint valóságeffektusok, hozzájárulnak a hiteles kép kialakításához. 
Ám itt többről van szó. Vitray Tamás Ötszemközt című műsorába meghívta 
Hofi Gézát 1973-ban. Vitray a következő kérdést tette fel Hofi Gézának: „Tehát, 
amikor azt modod a közönségnek: most Komlós odakint megpukkad, mert számolja ám, 
hogy hány percig tapsolnak, ez a nézőben olyan elégtételt kelthet, hogy mennyire boldog 
lenne, ha ő is így ki tudna szúrni az igazgatójával?” 49 Hofi válasza egyértelmű persze 
volt. A néző számára adott elégtétel fontos része a Csepel Autógyár munkásai-
val készített interjúknak is.

Ehhez hasonló helyzet, amikor a közönségnek azt mondta, volt egy előadás, 
ahol nem volt poén, ezért kérte őket, jelzett nekik, hogy tapsoljanak, mert kinn 
van a főnök, a Komlós János. Aki ezt viszont, a Hofi-történet szerint látta, és 
közölte Hofival, hogy ez normacsalás. A nyilvánvalóan fiktív történet is erősíti 
ezzel a munkásokkal való összetartozását, hasonlóan kiszolgáltatott helyzetét.

A munka megkezdése előtt úgy dönt: „Kiakasztom a kultúrát. Felakasztja a rá-
diót. Gazdaságpolitikai szövegen legalább el lehet aludni.” 50 Amikor bekapcsolja a 
rádiót, akkor komoly zene szól. Ugyanennek az előadásnak a rádiófelvételén 
viszont éppen egy külpolitikai műsor megy, amiből így hirtelen belekapcsolód-
va egy szót sem ért. „Meghallgatja a kelet-afrikai stratégiai hídfőállási iránti területi 
követeléseit, és legalábbis kezdetben elismeri a leendő független köztársaságot.” Fel is 
horkan: „Persze, hogy elismerem, hát én ne ismerném el? Hát, ez belém akar kötni.” 51 
Parodisztikusan utalni kíván arra, hogy a munkások nem ismerik a külpoliti-
kai tényeket és fejleményeket úgy, hogy számukra jelentsen is valamit az adás. 
Később megemlíti, hallotta a rádióban. „Megdöntötték Perón asszonyt! Miért, hát 

47 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
48 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
49 Balogh 2002: 81.
50 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
51 Hofi Géza: Akácos út. Hungaroton. 1976.
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most döntötték meg először?” 52 A humor értelmében a munkás egy asszony meg-
döntését csak szó szerint érti. Vagyis nem sajátította el azt a politikai-köznyelvi 
beszédet, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megértse az aktuális világpoliti-
kai konstellációkat.

A LABDARÚGÁS JELENTŐSÉGE A MUNKÁSOK VILÁGÁBAN

A foci kérdése csak a tévéfelvételen jelenik meg. Ott éppen a Fradinak a Dózsától 
elszenvedett vereségét ecseteli. Azzal a képpel él: „rendőr így még embert nem vert 
meg. Nyolc-három.” 53 Az interjúalanyok közül kettő számára szintén fontos pont 
volt ez a meccs. „Mentünk fel S-sel a meccsre, hát az első félidőig még nem izgultunk 
nagyon. Azért adtunk nekik. Ha jól emlékszem döntetlen volt, vagy maximum eggyel 
mehettek az újpestiek. De a második félidőben már teljesen elvesztettük a kezdeménye-
zést. A második félidőre olyan zűrzavar lett, hogy én nem is csodáltam a további gólokat. 
De tudja, azt hiszem a Hofinak volt igaza, úgy még egy rendőr se vert volna meg senkit, 
ahogy akkor minket helyben hagytak. Bár igaz, ami igaz, később is jártunk ki, nem csak 
S-sel meccsekre, de ilyen óriási buktát azóta se láttunk hála istennek.” 54 A foci iránt 
érdeklődő autógyári munkások, amikor tehették, úgy intézték a műszakokat, 
hogy lehetőségük legyen élőben is megnézni a csapatot. Habár az interjúalanyok 
döntő többsége inkább csak a közvetített meccseket nézte, két dolgozó rendkí-
vül lelkesen járt fel. Az előbb említett interjúalany még a lánya szavalóverse-
nyére se ment el, amiből persze kisebb sértődés lett, mert a sógorának kellett 
elvinni és hazavinni a gyerekeket a feleségével együtt.

A Népsport akkori tudósítása szerint az idézett autógyári munkás nem emlé-
kezett rosszul, valóban a második félidőben vált kritikussá a helyzet. Az 1976. 
május 15-i meccsnek az első félidőjében 4-3-mal az Újpest javára végződött. 
Ám a következő félidőben elhúzott a Dózsa csapata. A ferencvárosi Ebedlit az 
újságírók szerint Nagy olyan erősen fogta, hogy lehetetlen volt a zöld-fehérek-
nek támadást intézni. A második félidőre az újságírók, Borbély Pál és Németh 
Gyula szerint a ferencvárosiak képtelenek voltak a támadásokat kivédeni a kö-
zéppályán.55 A fent idézett interjúalany úgy fogalmaz: „Azért emlékszem ennyire 
pontosan a meccsre, mert a legnagyobb örümünkre mégis a Ferencváros nyerte meg a 
bajnokságot, és a lilák csak harmadikok lettek.” 56 A meginterjúvolt munkások szá-
mára ez volt az egyik legnagyobb sporteredmény. Viszont ettől külön kell vá-

52 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
53 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
54 Interjú T. A. volt a normáliában, a Csepel Autógyárban, 2012. 10. 09. – készítette: Bezsenyi 

Tamás
55 Varga–Várkonyi 1976: 3.
56 Interjú Cs. S. volt a normáliában, a Csepel Autógyárban, 2012. 10. 12. – készítette: Bezsenyi 

Tamás
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lasztani a nemzeti válogatottak közötti versenyt, ugyanis a szovjet-magyar 6-0 
sokkal több interjúalanynál jelent meg, mint a magyar csapatok közötti verseny 
kérdése. A focicsapatok rossz nemzetközi szereplése nem vette el az autógyári 
munkások kedvét attól, hogy maguk is focizzanak. „51-es út mellett volt a Duccsa 
(Dugattyús Csapátgyár), mellette a sportpálya. Brigádok között volt nagypályás foci 
meccs. Én életemben nem fociztam, partjelző voltam. Ha kimegy a vonalon, akkor je-
lezzek. Utána átmentünk a Zöld békába, a Duna parton. Egy kocsma volt, ott tartottuk 
a harmadik félidőt.” 57 Láthatóan a futball olyan embereket is vonzott, akik nem 
tudtak, vagy nem is akartak volna focizni, viszont a közösségi élmény, a Hofi 
által is hangoztatott munka utáni sörözések vonzották oda őket. „Maga nem 
brigádtag? (kérdezi a közönség egy tagjától) Nem baj, bevessszük... ha tud inni.” 58 
Marx alaptételének melós olvasatát adja Hofi: „A lét határozza meg a tudatot, ha 
megiszod a lét, a tudat elmegy.” 59

„Egy évben párszor előfordultak ilyen mérkőzések. Ha nyertünk, akkor a brigád ka-
pott jutalmat. Na, akkor döntöttük, hogy megisszuk vagy felajánljuk valamilyen célra... 
óvódáknak vagy iskoláknak adhattuk... én nem emlékszem arra, hogy felajánlottuk 
volna, inkább megittuk. De esküszöm igaza volt a Hofinak, amiket a Duccsa mellett 
játszottunk meccseket, színvonalasabbak voltak, mint úgy általában a magyar foci.” 60 
Egy, a korban gyakran focizó szakmunkás érdemesnek talált párhuzamot vonni 
a versenysport és az ő játékuk között. Hofit itt már úgy foglalja bele a saját mon-
dataiba, mintha maga a humorista is azon a véleményen lenne, hogy a brigád-
munkások akár jobb focisták, mint a hivatásos sportolók. A fogyasztói maga-
tartás ironikusságára vall, hogy az interjúalany a brigádjutalom felhasználását 
csak a pénz megivásában látta.

Hofi úgy folytatja, hogy az ereszt valahogy össze kell tudnia illeszteni a tég-
lafallal. Ám a fal kissé hepehupás, vagyis nehéz lesz rá méretezni egy egyenes 
ereszt. Felmerül Hofi munkásában a kérdés, vajon hol látott már ilyet. „Hol van 
még ilyen fal?” – kérdezi Hofi. A közönség nevetése a berlini falnak szól, de innen 
tovább viszi a hallgatókat a saját iskolai tapasztalataival. „Pedig tudom ám föld-
rajzból. Egyszer voltam földrajz órán.” Ekkor egy közönségből jövő kacaj kiemeli, 
hogy egyszer. Hofi reagál rá, és jelzi, mivel „ezt a közművelődést olyan marhára 
erőltették, hát a franc, aki megeszi, menjünk be, csak fűtsenek.” 61 Ez az idézet is abba 
a vonulatba tartozik, ahol kérdésként merül fel, Hofi mennyire figurázza ki a 
munkásokat. Más szóval mennyiben nevet rajtuk, vagy mennyiben nevet velük. 
Végül persze eszébe jut a megoldás, a kínai nagy fal.

57 Interjú B. M. volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készítette: Bezsenyi Tamás
58 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
59 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
60 Interjú M. G. volt csoportvezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.03.21. – készítette: Bezsenyi 
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Ezzel vezeti be a külpolitikai részét a kabarénak: a kínai-szovjet határvillon-
gások kérdését. Amikor megemlíti a Nagy Sárga lefolyót. Ahol nagyon jó me-
zőgazdaság uralkodik, de valójában ez csak kívánatos lenne. Mert a kínai ag-
ronómusok tudják, hogy „piros lesz a paradicsom, nem sárga.” A  színekkel való 
játék visszatérő eleme Hofi kettős beszédének. Itt is arra utal, bármit tesznek a 
kínaiak, az mindig a szovjetek számára fog kedvezni. A határvillongások, illet-
ve az 1969-ben lefolytatott határháború kérdése szintén felmerült Hofi előadá-
sában. A kínaiak felszedik a virágokat és mennek egyre „beljebb a SZU-ba”, de 
egyszer csak hallják: „Sztoj! Na mer’ ugye csőszház is van.”62 A Timur és csapata című 
Gajdar-regényben ugyanez a helyzet áll fenn. Hofi viccének valószínűsíthetően 
az adja az alapját, hogy Timur és társai, amikor partizánként kívánnak játszani, 
akkor szép lassan kiverik őket az erdőből, mert a csősz megelégeli a vagdalko-
zásukat. Egy szakmunkás kitért rá, hogy miért volt fontos Hofi a külpolitikai 
érdeklődése miatt: „Tisztán emlékszem rá, ahogy a szakszervezeti bizalmitól kérdez-
tem a szovjet-kínai helyzetről, akkkor mindig azt mondta van egy folyó (ez egyébként 
az Usszuri folyó volt) ahol 1968 nyarától kezdve állandó határtámadások történtek. 
A kérdésem pont azért szólt neki, mert nem értettem pontosan, hogy Hofi ezekben az előa-
dásaiban mire gondol, mit is akar mondani.”63 Az interjúalanyok általánosságban 
úgy emlékeznek, a röpgyűléseken került egyáltalán szóba a külpolitika. „Sz. S. 
Bácsi, istenem, mindig azt mondta a nev yorki kapitalisták, állandóan róluk beszélt, meg 
az új szocialista fejlődésről. De a Közel-Keletről vagy Kínáról soha. Ezek nem is voltak 
akkoriban annyira fontosak.”64 A  röpgyűléseket általában a munkások egyetérté-
sével munkaidő alatt tartották, mert több interjúalany megfogalmazása szerint, 
addig se kellett dolgozni. A műszak végén pedig nem lehetett volna megtartani, 
mert mindenki ellógott volna. Ezért a munka megkezdésekor negyedóra-húsz 
percben vázolták a munkások számára a jelenlegi világpolitikai folyamatokat. 
Egy üzemvezető úgy emlékszik: „A melósok nem foglalkoztak külpolitikával. Eleve 
hátulról kezdték olvasni a Népszabadságot is. Ha maga megállt volna ’74-ben a gyártele-
pi hévmegállóban látott volna jó sok Népsportot és egy kevés Népszabadságot. Meg aztán 
később volt Esti Hírlap, az meg olyan volt, mint a mai bulvárlapok.”65 A Népszabadság 
hátulról kezdődő olvasása azt jelentette, hogy a sportoldallal kezdték. A korban 
szinte egyedül a Magyarország című lap foglalkozott behatóbban külpolitikával, 
de egyetlen interjúalany sem volt, aki ezt vásárolta volna. Az idézett üzemvezető 
mellett több szakmunkás is, akik Népszabadságot olvastak, azt állították, hogy a 
külpolitikai részt egyszerűen átlapozták.66

62 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
63 Interjú B. M. volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készítette: Bezsenyi Tamás
64 Interjú S. F. volt szerszámgép lakatossal a alkatrészgyárból, 2013.03.31. – készítette: Bezsenyi 
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65 Interjú G. F. volt üzemvezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.06.13. – készítette: Bezsenyi Tamás
66 Interjú J. A. egykori szakmunkással a Csepel Autógyárból, 2011.12.11. – készítette: Bezsenyi 
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MUNKAKERÜLÉS ÉS MUNKAETHOSZ HOFI GÉZA KOMIKUMÁN 
KERESZTÜL

A következő téma a munkavégzés volt. Pontosabban itt az a kérdés, hogy a Hofi 
által bemutatott munkáskarakter miként kerüli el a munkavégzést. „Kicsit nem 
figyelek oda, mindjárt dolgozni akarok. Emberről van szó, vigyázzunk. Bár újítással 
felveszem.” 67 A Hofi által megalkotott munkás-dolgozó karakter csak akkor és 
csak azért dolgozik, ha valami másként nem megoldható. Itt felmerül az újítás 
kérdése. A kádár-kori munkások életében három lehetőség volt, ha valami újat 
ötlöttek ki. Az vagy egyszerűsítésnek, újításnak vagy találmánynak minősült. 
Az első, az egyszerűsítés akkor került szóba, ha volt egy adott munkadarab, 
aminek az elkészítését, vagyis a normáját csak nagy munkaerőbefektetéssel le-
hetett teljesíteni. Ilyenkor kerültek elő az egyszerűsítő törekvések. Az újítás már 
arra referált, ha valaminek az előállítását egy más típusú munkafolyamattal 
valósítottak meg. A találmány, mint a legegyénibb kezdeményezés csak akkor 
valósulhatott meg, ha az adott egyén egy új eszközt, módszert vagy szerszámot 
talált ki.

Jogi esetek címmel ment egy műsor a televízióban, ahol egy olyan feltalá-
lót mutattak be, aki kitalált egy új típusú ponthegesztést. Hofi elmondásában 
a bunkók „örökösen macerálták”, hogy: „a feltalálónak miből telik ilyen szép házra?” 
Ám Hofi szerint a feltaláló még egy bunkóhoz se ment hozzá, hogy „mondja csak 
bunkókám.. magának miből telik akkora üres telekre, itt a fejibe?” 68 Erős megkülön-
böztetéssel él itt a munkások között, anélkül, hogy egy szóval is használná ezt a 
szót. Egyéb esetekben vannak eszes munkások, mint amilyen ő, és vannak buta, 
de jószándékú munkások, mint amilyen a Halász. A bunkó és a feltaláló, habár 
mindkettő akár ugyanannak a gyárnak a dolgozója, de két eltérő típus. Hofi a 
későbbiekben sem beszél bunkókról, csak abban az esetben, ha pozitív ellenpél-
dával kötheti össze, mint amilyen a feltaláló karaktere.

A Csepel Autógyárban 1975-ben M. P. szakmunkás hidegsajtoló újítással a 
kerékanyák illesztését oldotta meg. Korábban ugyanis ezt esztergálással végez-
ték. M. P. nagyobb jutalmat kapott ezért, „csesztettek ugyan a bunkók, mondtam is 
nekik a Hofi poént, hogy nektek meg mitől van ekkora üres föld a fejetekben, amikor egy 
ilyen alkalommal eszembe jutott, épp a föld miatt, hogy TSZ melléküzemágban ezt az 
egész eljárást sokkal jobban ki lehetne használni, mint gyárban és akkor léptem ki.” 69 
Hofi narratívája nem csak alkalmas volt arra, hogy a munkások számára nyelvet 
adjon kényes, vagy nehezen kezelhető helyzetben, hanem a fenti példa alapján 
még az érvényesüléshez is hozzájárult. 

67 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
68 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
69 Interjú M. P. volt szakmunkás a Csepel Autógyárból, 2013.03.31. – készítette: Bezsenyi Tamás
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Hofi ekkor a téglafalnak dől, kezeit összefonja a mellkasán és finoman elmo-
solyodik: „A csébnek így neki dűnék, mit csinálna?” 70 Ezzel a pici kiszólással a kor 
munkásainak egy fontos problémáját ragadta meg. Ugyanis a Csoportos Élet- 
és Balesetbiztosítás csak rendkívül szűk kört érintő balesetek esetén fizetett, és 
nem járt semmilyen ellentételezés a munkás önhibájából eredő sérülésekért. 
Az interjúalanyok szerint ezzel a vállalatvezetés többször vissza is élt, mert azt 
is önhibának tartotta, ami nem volt az. „Nálunk a présüzemben állandó jelleggel 
voltak balesetek, a kurva cséb miatt, nekem külön kötnöm kellett kiegészítőt, mert gon-
dolnom kellett az asszonyra meg a lányokra is. A beállító volt, hogy rosszul kalibrálta a 
gépet és túl hamar zárt össze, a K. J-nak így vitte le két ujját. Persze a gyár azt mond-
ta, saját hiba.” 71 A CSÉB melletti kiegészítő biztosításokra arányosan nagyobb 
összeget kellett befizetni, viszont az önhibából eredő baleset esetén is fizetett. 
„Azért az üzemvezető is látta a helyzetet, de ahelyett, hogy segítettek volna szegény J-n, 
inkább bevezették az üzembiztosabb présgépet, ami két kézzel működött. Szóval a mun-
kalap elhelyezése után ki kellett venned mindkét kezed, hogy lenyomd a két gombot, így 
elkerülhetővé vált a csonkolások egy része.” 72 Az állami balesetbiztosítás és munka-
védelem egy különös hibridje bontakozik ki az idézetből. A kártérítés elmaradá-
sa miatt rákényszerült a gyár vezetősége arra, hogy munkavédelmi szempontból 
megbízhatóbb eszközöket használjanak.

„Volt jó pár segédmunkás, akik úgy suk-süköltek, hogy valami elképesztő. A  Hofi 
előadás után többen mi is azt mondtuk nekik, a Lőrincze csókoltasson titeket ezért.” 73 
Árulkodó, hogy a járműgyári szakmunkás szerint csak a segédmunkások be-
széltek „hibásan”. Valószínűbbnek látszik, hogy ez ennél szélesebb körű jelenség 
volt, ezért is használhatta fel Hofi Lőrincze Lajos nyelvészprofesszor műsorát 
egy poénjában.

Előfordult, hogy a folyton a kisember pozíciójából beszélni kívánó Hofi a 
hatalom céjait is megjelenítette műsorában. A klasszikus osztálytagolódás fo-
galmát felhasználva (munkás-paraszt-értelmiség), felteszi a kérdést: „Hogy ha 
valakinek egy csöpp esze van, akkor annak miért kell azonnal, rögtön új osztályt nyit-
ni?” 74 Majd zárásként azt vizionálja, mennyire szép lenne, ha együtt lennének 
az értelmes, munkás parasztok. Az előadás második felében elhangzó, értel-
miségellenes, keményvonalas szocialista eszmeiséget idéző szöveget az előadás 
végén kissé felpuhítja. „Most jut eszembe, gubanc van ám, mert az értelmiség nem is 
osztály, hanem réteg... Buga doktor nem véletlenül mondta a minap a televízióban, hogy 
öltözködjünk rétegesen, mert ráfázunk.” 75 Mintegy lezárásként, az értelmiség felé 
tett gesztusként.

70 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
71 Interjú R. A. volt szakmunkás a présüzemből, 2013.03.29. – készítette: Bezsenyi Tamás
72 Interjú R. A. volt szakmunkás a présüzemből, 2013.03.29. – készítette: Bezsenyi Tamás
73 Interjú B. M. volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készítette: Bezsenyi Tamás
74 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
75 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
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A hivatalos munkaidő alatti munkakerülés kérdése visszatérő témája az előa-
dásnak. Először a brigád kapcsán merül fel, mondván: „a brigádba kell két ember. 
Az egyiknek meg kell keresnie a másikat, mert valakinek dolgoznia is kell.” 76 Majd 
a csatorna építése közben, mikor a csípőfogóval próbálja megfelelőre hajlíta-
ni a csöveket, akkor idegesen ledobva állítja: „Nem passzol!” Nézői felkiáltásban 
merül fel a subler, a tolómérő, amivel megoldhatná a problémát. Ehelyett Hofi 
felmutat egyfajta munkás bölcsességet: „Én vagyok a hibás, mert ha nem sietnék 
ennyire, akkor még nem vettem volna észre.” 77 A Hofi-féle munkáskarakter esszen-
ciáját az adja, hogy a munkásnak nem termelni és az akadályokat leküzdenie 
kell, hanem túlélnie. A későbbi előadásában, a Tiszta őrültek házában kiborul 
az éjjeli szekrényből rengeteg kórházi kacsa. „Hát amikor szétömlött körülötte a 
színpadon a sok kacsa, az mutatja igazán, termelünk, termelünk, de mire és minek?” 78

A  másik meghatározó témája az előadásnak az italozás. Halász László 
brigádtársának alkoholizmusát azzal magyarázza, hogy gyerekként írói vénája 
okán addig írt, míg le nem nyelt egy tollat. „Azóta önti utána a tintát.” 79 Két in-
terjúalany is megjegyezte, hogy eufemisztikusan ők is gyakorta írói hajlamúnak 
nevezték a sokat ivó munkatársaikat.

„Múltkor is megyek be a kocsmába. A  Halász után. Egy olyan két lépéssel. 
Mentem belső ellenőrnek, a franc volt kinn fagyoskodni. Kettőnknek volt négy forintja. 
Megszaladt. Hát van az úgy. Akkor vettük fel a nyereséget. Két évre. Könnyű kiszámoni 
mennyi volt. Kezit csókolom kérnénk már 3,60ért rumot, negyven fillérért meg kenyeret. 
Hülye vagy, annyi kenyér ránk szárad.” 80

A fenti idézet az ital kérdését úgy feszegeti, hogy a Hofi-féle munkáskarakter 
csak brigádjának ellenőrzéseként van jelen. Két brigádvezető interjúalany is me-
sélte, hogy a feleségüknek gyakorta jelezték, azért mennek a többiekkel a kocs-
mába, mert így ellenőrzni tudják, hogy megfelelő időben hazaérnek-e. Hiszen 
a másnapi munkavégzés ettől is függött. Természetesen ez a „fedő történet” al-
kalmas volt arra, hogy ők maguk is berúgjanak. A Hofi- idézetben a lépésekben 
való lemaradás szintén kettős jelentéssel bír. Egyrészt a konkrét távolságot, illet-
ve az italban való (hosszú lépés) lemaradást is jelenti. A nyereség felvétele miatt 
hozzájutottak fejenként két forinthoz. Az interjúalanyok elbeszélése szerint az 
átlagos 1800 forintos havi bér mellett a brigádmunkákért kapott plusz juttatá-
sok valóban nem minősültek komolyabb összegnek, általánosságban 2-300 fo-
rintról számoltak be. „Alig volt értelme azt gyűjtögetni, inkább elittuk.” 81 A kenyér 

76 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
77 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
78 Interjú B. M. volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készítette: Bezsenyi Tamás
79 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
80 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
81 Interjú M. P. volt szakmunkás a Csepel Autógyárból, 2013.03.31. – készítette: Bezsenyi Tamás



258 ◆ BEZSENYI TAMÁS

rájuk száradásáról szóló poén mögött az rejlik, hogy az 1970-es évek első felében 
3,60 forintba került egy kiló kenyér.82

Az autógyárnak jó kapcsolata volt a környékbeli termelőszövetkezetekkel. 
Hofi brigádjának is mennie kellett: „Szóltak, hogy menjünk el TSZ-t patronálni. 
Önként, ha már szóltak. Úgy igazán önként. Mert múltkor is szóltak már egyszer, nyolc-
szor.” 83 S. F. szerszámgép lakatos úgy emlékezett, szakmunkás korában valóban 
többször fogalmazott meg ugyanilyen kérést felé az üzemvezető. „Azért mindig 
engem kért, mert én nem engedtem a tivornyázást a dogozóknak. Hallottam aztán más-
honnan, előfordult, hogy magával a TSZ elnökkel ittak a kiküldött melósok.”84 Hofi 
ugyanebben találja meg a humort, amikor úgy beszéli el a patronálást, hogy el-
indultak, aztán két-három nap múlva megérkeztek. A közönség nevetése miatt, 
az elindulás után pontot tesz és inkább új gondolatot kezd. Mondván, így nem 
ugyanaz. S. F. később már nem vállalt ilyen feladatokat, mert gyári ellenőrzés 
híján rendkívül nehéz volt a munkásokat egyben tartani. „Volt olyan, hogy a becsei 
TSZ-nél voltunk, és a szerszámműhely berendezéséhez kellett volna mindenki, de hár-
man hiányoztak. Másfél óra múlva találtam meg őket kissé kapatosan az esővíz gyűjtő 
hordók mögött az istálló mögött.” 85 Az autógyár munkásait TSZ patronálás idején 
a TSZ majorházaiban, illetve tanyáin szállásolták el. Általában a TSZ konyha 
főzött rájuk.

Mószer Aranka brigádnak nevezték el Hofiék a brigádjukat. Ennek kapcsán 
beszél a kapitalista vállalkozót, szovjet vezetőt ismerő nőről, akit még a pápa is 
ismer. Az „Üb elvtárson” (Üzemi bizottság) kívül mindenki tisztában van vele a 
gyáraknál, ki is pontosan Mószer Aranka. Hofi elnevezése megtermékenyítette 
a munkások nyelvét. „Mindig volt egy pár Mószer Aranka, aki miatt bajok lettek. 
Kis furatú laposvasakat kellett összehegeszteni, de ehhez külön-külön kellett alátéteket 
ráfogni és meghegeszteni. Ezért én egy hosszú vasra csapokat hegesztettem és akkor egy-
szerre lehetett őket csinálni, nem darabonként.” 86 Ezzel háromszoros termelékeny-
séget ért el az idézett munkás, aki elmondása szerint pár hónap után kénytelen 
volt egyszerűsítésként beadni az üzemi bizottság számára. Ugyanis félő volt, 
hogy egy „Mószer Aranka” (férfi, nő egyaránt lehetett, a női név itt a pletykásság-
ra referál) elmondja, és a munkást pedig büntetésre ítélik normacsalás miatt.

A brigádnapló szintén egy fontos eleme volt a munkások hétköznapjának. 
Hofi humorizált azzal, hogy hegy nélküli ceruzával írt a naplóba. „Isten nevé-
ben kezdem el, (írást abbahagyja és kiszól a közönség felé) képzelje el, ha hegye 
volna.” 87 A  brigádban dolgozó szakmunkások is beszámoltak arról, folytonos 

82 Interjú B. M. volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készítette: Bezsenyi Tamás
83 Hofi Géza: Építem a csatornámat. Hungaroton. 1976.
84 Interjú S. F. volt szerszámgép lakatossal a alkatrészgyárból, 2013.03.31. – készítette: Bezsenyi 
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kellemetlenség volt számukra, hogyan és milyen formában írjanak a naplóba. 
„Én mielőtt írtam volna bele, teljesen lemerítettem az agyam, hogy egészen egyszerű, de 
jól hangzó cocialista szövegek legyenek benne.” 88

A kultúra kérdése az egyik legfurcsább helyzetet eredményezte, amiből kitű-
nik, a munkásokra hogyan hatott vissza Hofi tevékenysége. Az előadásában azt 
mondta, el kell menni a brigádból egy-két embernek színházba, nem az előadás 
elejére, hanem a végére. Majd az előadás végén az előcsarnokban a földről össze 
kell szedni a jegyeket. „Óriási ötletnek gondoltuk, feljöttünk hévvel, korábban értünk 
oda, szóval egy sarki presszóban vártuk, mikor jönnek ki az emberek. Hát bizony nem 
dobták el, hanem bizony el kellett kérni, rettentően szégyelltem magam. Volt, aki visz-
szakérdezett, hogy miért?” 89

Ehhez kapcsolódik a közművelődés kérdése. Legtöbbször a szakszervezeti bi-
zalmik feleltek a dolgozók beiskoláztatásáért. Egy ilyen munkakörben dolgozó 
szakmunkás szerint egy évben körülbelül 30 embert lehetett meggyőzni a több 
ezer autógyári munkás közül. A legtipikusabb ellenérv az volt, hogy az esti isko-
la miatt a túlórától és a plusz pénztől, illetve a fusi és maszekolási lehetőségektől 
esik el a „tanuló”. A Lordok házának hívott, autógyári művelődési házban fe-
jezhették be a nyolc általánost a dolgozók. Ha valakinek kevesebb osztálya volt, 
mint hat, akkor csak különbözeti után végezhette el a hetediket és a nyolcadi-
kat.90 A Hofi féle magyarázat, hogy a Halász azért nem megy az esti iskolába, 
mert akkor értelmiségiként az ő gyerekét már nem vennék fel, sokkal inkább az 
értelmiségnek szánt poén lehetett. Hiszen az iskolakönyvekben a technikumot 
végző munkások gyerekeit továbbra is F (fizikai munkás) betűvel jelölték. Az 
ilyen fiatalok előnyt élveztek iskolai tábor, vagy nyári nyaraltatás esetén.91

HOFI KARAKTERÉNEK VÁLTOZÁSAI A KÉSŐ SZOCIALISTA 
IDŐSZAKBAN

A hetvenes évek második felétől Hofi előadásaiban egyre inkább elbillen a mér-
leg az értelmiség számára érthető humor iránt, miközben megőrzi beszédmód-
jának hangsúlyozottan „proli” jellegét. Ám a Tiszta őrültek házában, illetve a 
Hoféliában időnként kilép ebből. Jelen szöveg terjedelmét szétfeszítené, és nem 
is kapcsolódik szigorúan a témához, hogy megvizsgáljuk, Hofi egész életmű-
ve alapján mennyiben beszélt a munkásokról az értelmiségnek, vagy az értel-
miségről a munkásoknak. Ugyanakkor azért választottam elemzési keretül az 

88 Interjú J. A. egykori szakmunkással a Csepel Autógyárból, 2011.12.11. – készítette: Bezsenyi 
Tamás

89 Interjú T. A. volt a normáliában, a Csepel Autógyárban, 2012. 10. 09. – készítette: Bezsenyi 
Tamás

90 Interjú B. M. volt művezetővel a Csepel Autógyárból, 2012.02.23. – készítette: Bezsenyi Tamás
91 Interjú B. M. volt művezető fiával, 2012.02.24. – készítette: Bezsenyi Tamás
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Akácos út vagy másnéven az Építem a csatornámat előadást, mivel itt a Hofi 
által vállalt szerep egyértelműen a szocialista „melós” világát kívánta érzékel-
tethetővé tenni a közönség irányába. Szabó Márton diszkurzív elemzésének 
megállapításait elfogadva Hofi olyan melós karaktert rajzolt meg, ami szerint 
„a munkát végző ember munkájában többnyire nem is dolgozó, hanem követelődző bér-
munkás és melós”,92 ugyanakkor egyértelműen megfogalmazta Szabó, hogy „a 
melós nem volt politikát konstituáló tényező” 93, habár Kádár János komoly hatást 
gyakorolt a közbeszéd formálására azzal, hogy időnként a melósok nevében 
szólt a nyilvánossághoz. A fentebbi szempontokra reflektáló munkásértelme-
zés a Hofi által kialakított toposzokban is tetten érhető, ahogy folyton az önér-
dek-követés racionalitása mellett érvel, miközben ironikusan nyilatkozik meg 
a közösségi szellem lehetőségeiről. Mindezt pedig attól a szemlélettől áthatva, 
hogy a melósok csak a közbeszédformálásban szerepet játszó politikai diskur-
zusokban maradnak az állam elsődleges letéteményesei, mivel a Hofi által kre-
ált melós légkörben a valós döntési helyzetekbe nem kerülő, a társadalmi válto-
zásokat, a strukturális változásokat elszenvedő karakterekként rajzolta meg a 
fizikai munkások hétköznapi világát. A szovjet tematikájú társadalomtörténeti 
kutatásokban egyre hangsúlyosabb szerepet kap a hétköznapi életvilágok vizs-
gálata,94 azonban a szocialista korszak humorát eddig jobbára csak önálló mű-
vészeti tevékenység formájában vizsgálták. Serguei Oushakine tanulmánya95 
Arkagyij Iszaakovics Rajkin komikus performanszairól rendkívül újító, mivel a 
szocialista korszak eddig kevéssé kutatott, úgynevezett légkörét96 próbálta meg-
ragadni a humor elemzésén keresztül. Oushakine találóan vázolta fel, hogy az 
államilag kontrollált médiában a politikai célzatú cenzorpolitika miatt a komi-
kusok számára adott társadalmi helyzetekhez kapcsolódó szimbolikus formák 
megjeleníthetősége egyrészt strukturálisan korlátozott volt, másrészt mindig az 
aktuális politikai helyzethez igazodott. Az előbbire jellemző Komlós János szín-
házigazgató csatornatulajdonosként való értelmezése, míg az utóbbira remek 
példa a kínai-szovjet határvillongások hatására a kínai gazdaságról szóló iro-
nikus beszédmód. Saját kutatásommal úgy próbáltam Oushakine meglátásait 
továbbgondolni, hogy arra kerestem a választ, vajon a korszak művészei által 
használt szimbolikus formák miként implementálódtak, hogyan értelmeződ-
tek újra azokban a közegekben, akik valójában megnyilatkoztak Hofi műsorá-
nak explicit céljai alapján. A  Mószer Aranka, illetve a TSZ-patronálás, mint 
a hétköznapi tapasztalatokat igazoló toposzok, szervesen beépültek a Csepel 
Autógyár egykori dolgozóinak szövegvalóságába, ugyanakkor a melósok szá-
mára távolinak tűnő külpolitikai eseményekhez éppen az állampárt elvárásai 

92 Szabó 2007: 165
93 Szabó 2007: 166.
94 Siegelbaum 2006.
95 Oushakine 2011: 247–255.
96 Takács 2010: 113–123.
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alapján gravitált interpretációk miatt tudtak kapcsolódni. A munkaerkölcs, il-
letve az önérdekkövetés látszólagos dichotómiáját maga Hofi oldja fel az üres 
telek metaforával, ami implicit módon csak az intelligens munkást tudja igazi, 
belevaló szocialista melósként elképzelni.
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