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Uferné Sárközi Ágnes

HÁZUNK OROSZ LAKÓI

Talán 52-ben lehetett, hogy házunk utcai, legnagyobb szobáit hajlékként át kellett
engednünk orosz katonatiszti családoknak, akik a városunkban szolgáltak. Kevés
lakáslehet ség volt ekkor errefelé, és azt a megoldást választották, hogy egyes
magánházaknál sokszor az alsókonyhába költöztették a tulajdonost, és a nagyobb
szobákban lakókat helyeztek el. Nem mintha mi magunk nem tudtuk volna használni
házunk kisajátított szobáit, de a mi esetünkben csak az történt, hogy összébb kellett
szorulnunk a nekünk maradt két és fél szoba, konyha és kamrában. Így aztán házunk
volt nagy ebédl jét és az egyik utcai szobát egy Boriszenkó nev  orosz család
kapta meg. Ebben a szárnyban a háború alatt is beszállásolás volt; el ször német
tisztek, majd kés bb oroszok laktak benne.

A háború után rövid ideig a katonatiszt apa – Misa – egyedül lakott nálunk, aki a
felesége és kisfia érkezését várta, mert k még otthon voltak az anyaországban.

Egy nyár végi délutánon aztán megérkezett Vali – a feleség, – és Júrácska, a kisfia.
Valószín leg a hosszú út fáradalmai miatt Valika csak úgy, nagy kényelmesen
„elnyúlt” egy díványon a 6x6 méteres ebédl nk egyik oldalában. Ugyanis az ajtóik
nyitva voltak, mert még enyhe id  járta, és nekünk  – kiváncsiskodó gyerekeknek –
be lehetett mennünk hozzájuk, hogy köszöntsük ket. Valika ott feküdt a díványon
egyik karjára felkönyökölvén, csábosan, fekete alsónem ben. Nekünk, 10 éves
gyerekeknek nagyon mondénnak t nt így, mert a családban a hölgyek ebben az
id ben nem ezt a színt viselték, illetve ebben a színben nem nagyon mutatkoztak
el ttünk. Fogsorában (az elüls  fogai között) megvillant egy aranyfog, ami ugyancsak
orosz jellegzetesség volt. Azóta sok más embernél láttam a fogpótlás ezen oroszosan
megoldott verzióját. Valika állítólag kurszki volt, ezt kés bb kérdez sködésünkre
mondta el, hiszen az iskolában az ötödik osztálytól kezdve már oroszt tanultunk. Ez
volt a szerencsénk, mert így, egyszer  t mondatokat alkotván kommunikálni tudtunk
egymással. A „szpasziba, a dobri gyeny, a zdrásztvujtye és a doszvidanyija” ezután
mindennaposak lettek a házunkban, kés bb pedig mindannyian szótárazgattunk:
k is és mi is. Mi más volt még a mi ismeretünk ekkor a nagy Szovjetunióról, a régi

Orosz Birodalomról?  Csak az, amit az iskolában földrajzból, történelemb l tanultunk,
illetve, amit egy kicsit a Jókai: „A k szív  ember fiai” cím  könyvéb l tudtunk meg;
hogy vannak végtelen orosz sztyeppék, fagyos, kietlen, havas tájak, ahol akár éhes
farkasokkal is lehetett találkozni. Iskolai ismereteink voltak még a dics séges szovjet
hadsereg sorsáról, a forradalmár Leninr l, az akkor még nem „diktátor”-nak nevezett
Sztálin elvtársról is. Továbbá iskolán kívül hallottunk az el zött és kivégzett Romanov
cári családról, akikr l az arisztokrata Maruszja néni mesélt.

Barátságosak voltak Misáék, és édesanyánk kedvessége is hozzájárult ahhoz,
hogy feloldjon minden idegenkedést, mert néha küldött be nekik süteményt, ha
sütött valamit. El fordult, legtöbbször nyáron, ha mindannyian kinn voltunk az
udvaron, hogy ugyancsak megkínálta ket abból, amit éppen magunk is
fogyasztottunk. Lakhelyüket egyszer en rendezték be; a szükséges hever k,
szekrény, asztal, székek és egy kétlapos gázforraló alkotta tulajdonukat. A hever k
felett pedig falisz nyegek csüngtek; olyasfajta tipikusan oroszos, sokmintás kárpit,
ami legtöbbször egy vadászjelenetet ábrázolt, éspedig egy erd ben álldogáló
agancsos szarvast. A szoba egyik részén egy szépítkez  asztalt rendezett be
magának Vali, telis-tele er s illatú, orosz parfümös dobozokkal, üvegecskékkel, amit
néha-néha magára is sprézett. Jöttükben-mentükben nagyon illatoztak mindketten.
Abban az id ben mi örültünk, ha már nem mosószappannal kellett mosakodnunk,
hanem nekünk is volt egy-egy pipereszappanunk, amit névnapokra kapott a
háziasszony. Például az a híres ó-levendula, amit akkor a jászberényi asszonyok
nagy szorgalommal - praktikus ajándékként - adogattak egymásnak. Azonkívül
parfümr l is csak kés bb hallottunk. Mi csak a frissít  hatású kölnivizet ismertük,
amivel szokás szerint húsvétkor a férfiak is locsolkodtak.

A nagyszobát -  ami a régen az ebédl  volt - ahol valaha egy székekkel körülvett,
kihúzható asztal állt… Nem is tudom, hogy ezt akkor Valikáék hogyan tudták
bef teni? Abban azért biztos vagyok, hogy nekik sokkal könnyebb volt, mint
nekünk lett volna, mert k mindent a „szovjet depóból” kaptak.Vásárolni is f leg a
szovjet magazinba jártak, ahol kimérve lehetett kapni a jó, zsíros, s r  tejfölt, amit
nagy el szeretettel használtak, és más, tipikusan oroszos ételalapanyagot. Úgy
rémlik, hogy bukta-szer , darált hússal töltött péksüteményeket és gusztusos nagy
darab húsokat is árultak ott. Ha véletlenül magyarok „tévedtek be” ebbe az üzletbe,
még ket is kiszolgálták. Többnyire a kimért tejföl vonzotta a vásárlókat.

Vali adott magára. Sokszor csinosan kiöltözött. A tiszti családok néha-néha
találkozgattak egymással. Ilyenkor egy nagyon magassarkú, lakk szandálba bújt,
átlátszó nylon harisnyát húzott, és valami csinos ruhát öltött magára, s er sen
kifestve, kiparf mözve libegett el férje-ura karjain. Ezeket a csinosabb dolgokat is
egy különleges üzletben vásárolták. Úgy tudtuk akkor, hogy Bécsb l származott az
ilyesfajta áru, és csak az oroszok üzletében volt elérhet .

El fordult, hogy Valika néha engem bízott meg gyermekei pesztrálásával, mert
csak éjszaka jöttek haza. Ugyanis, itt, Jászberényben született meg a második kisfia,
Szerjozsa, aki még egy bölcs ben fekv  kisbaba volt, és gyakran felsírt, ha nem az
anyja karjaiban pihent. F leg t kellett csitítgatnom, ha fel-felébredt. A nagyobb
fiúcska – Júrocska - már nem zavartatta magát és mélyen aludt. De el fordult az is,
hogy áthozták hozzánk a gyerekeket egy nagy kandli szén kíséretében, hogy jól be
tudjunk ez alatt az id  alatt f teni. Ebben az id ben „aranyat” ért egy kandli szén.
Saját magunk gyakran csak vizes szénporból kevert masszával f töttünk.
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Szerjozsa a jászberényi kórházban született a nagybátyám, Sárközy Ferenc
n gyógyász f orvos felügyelete alatt. Valika nagyon is hálás volt neki, és meghívta

t feleségest l egy maga készítette vacsorára. Feri bátyámék ezt köszönettel elfo-
gadták. Egy tolmács is jelen volt ezen a vacsorán, mert nem nagyon tudtak volna
egymással társalogni. A vacsora végére kiderült, hogy az illet  viszont keveset ér-
tett magyarul. Így csupán a kölcsönös mosolygás, az oroszos, b séges vendéglátás
és kínálgatás közepette telt el ez az este. Természetesen ittak is egyet az újszülött
egészségére. Ha valaki közelebbr l ismerte az orosz embereket, akkor megértéssel
volt e gesztust iránt.Annak az orvosnak, aki segített rajtuk, annak a hazájukban is
így hálálkodtak.

Misa - a férj - egy nagy, magas, daliás katonatiszt volt. Megjelenésével ugyancsak
tekintélyt sugárzott, s nemcsak dohányszín  uniformisával és vállán fényl
csillagjaival. Mivel neki a laktanyában is volt feladata, gyakran egyedül hagyta
otthon családját. Ha barátságosabb volt az id , akkor  is az udvaron volt a családdal.
Ilyenkor alkalmunk akadt egy kis beszélgetésre. Jurácska pedig a fiútestvéreimmel
is játszadozott. Egyszer megtörtént, hogy a nehéz kis játék-tankjával jól fejenvágta
Gábor kisöcsémet, aki ett l elájult. „Gábor kaputt” – mondta aztán Júra, de szeren-
csére hamar magához tért a mi kis öcsikénk, és nem lett komolyabb baj. Kés bb
odaköltözött egy újabb tiszti család, nekik egy két évvel id sebb, szintén Júra nev
fiuk volt.Az újabb beköltözés miatt a folyosónk végét id közben befalazták és egy
kis konyhát és speizet alakítottak ki. Ezt részben Valikáék használták az egyik utcai
szobával együtt, a másikba pedig Zójáék jöttek nagy fiukkal. Zójáék valahonnan
Közép-Dél Oroszországból jöhettek, amit fiuk, Júra kissé ázsiai vonásai és arcszíne
meg is er sítettek. Zója pedig mintha sz kített frizurát viselt volna. Mindenesetre
egyáltalán nem hasonlított gyermekéhez.

Így aztán kölcsönösen bele-beleláttunk egymás életébe; megtudtuk, hogy éppen
mit f znek, mit csinálnak. Látták, ha édesanyánk a nagy családnak lekvárt vagy
paradicsomot f zött be, amib l k is kaptak egy kis kóstolót. El fordult, hogy Zója
néni pedig bennünket pelménivel (húsos derejével) kínált meg, de  is megpróbálta
a lekvárf zést. Mivel nem volt nagy lábasuk, így egy nagy mosdótálban rotyogtatta
a f zetet, amib l végül is egy kis kóstolót adott. Látván, miben f tt a lekvár, bizony
egy kicsit finnyásan fogadtuk el, de nem szerettük volna ket megsérteni.

Akkoriban a napi vízmennyiséget még a ház összes lakója a szembenálló kútról
hordta, nemigen pancsolgathatott senki, s t inkább jól be kellett osztania azt. Meg-
történt, hogy Zója este a fiát csak egy kis macskamosdatásban részesítette. Televette
száját vízzel, majd lába közé fogta Jurát, a vizet pedig saját kezére spriccelte és így
mosta le az arcát. Valószín leg azért, mert nem volt elég víz otthon és Jura is nagyon
fáradt volt már ahhoz, hogy rendesen megmosakodjon.

Misának volt puskája és engedélye, így megkértük hogy elöregedett, beteg macs-
kánkat segítse át a túlvilágra. Ráállt, nem kellett neki kétszer mondanunk. Udvarunk

közepén célba vette a szegény állatot, és belel tt. De a macska nem adta meg
egykönnyen magát, csak a harmadik vagy negyedik lövésre múlt ki.

Végül is elfogadható id k voltak ezek, és érezni lehetett, hogy az embertelen há-
ború után a békesség mindenkinek jól esett, úgy az orosznak, mint a magyarnak.
Rájöttünk, hogy a korábban történt atrocitások – például a magyar n knek félniök
kellett az orosz katonáktól – a háború velejárói voltak. Az emberek az ötvenes
években már nem ellenségként közeledtek egymáshoz, és meg akarták ismerni a
másik életét.

Egyszer aztán mindkét család elköltözött t lünk, mert máshová vezényelték ket.
Egy ideig egy magyar család szállt meg engedély nélkül ugyanazokban a szobákban,
de ez az állapot csak rövid ideig tartott. (Írtam err l a Jászsági Évkönyv 2003-as
számában). Most elég annyit felidézni, hogy édesanyánk jobbnak látta, ha újabb
orosz családot költöztetnek hozzánk.

A parancsnokság intézkedett, és egy fiatal orosz tiszt és felesége költözött be a
szoba-konyhás lakrészbe. k gyerek nélküli, csendes család voltak. A hölgy –
Nyinácska - nagyon kellemes benyomást gyakorolt ránk kedves, fiatal, szlávos
szépségével. Talán Vlagyivosztokból származott, mert elmondta, hogy 12 napot
kellett neki a transzszibériai expresszel utaznia. Ha csekély nyelvtudásommal pró-
báltam kérdezgetni, válaszolgatott ugyan, de  maga alig-alig kezdeményezett társal-
gást. Mintha nagy honvágya lett volna. Egy este kijött az udvarra, és ott sirdogált
egyedül. k voltak azok, akiket aztán itt értek a városbeli, 1956-os szomorú
események. Férje azon tisztek közé tartozhatott, akiknek fel kellett lépniük a berényiek
ellen. Úgy beszélték, hogy a katonatisztek feleségeit egy külön repül vel szállitották
haza a Szovjetúnióba, s t néhányan állították, hogy ez a repül gép lezuhant.

Emlékeim szerint ’56 el tt a városunkban járkálgató orosz katonák kedvesek voltak
az itt él  emberekhez. A kiskatonák néha ceruzákat vagy golyóstollakat osztogattak
a gyerekeknek. Köztudott volt, hogy Sztárek Csaba, aki az 1956-ban elesett, jászbe-
rényi h sök egyike volt, korábban sokat „bratyizott” az orosz kiskatonákkal. A
kijárási tilalom ellenére óvatlanul közeledett az egyik orosz tankhoz. A maga módján
oroszul beszélt hozzájuk  – mint néhány nappal azel tt – és nem gondolta, hogy
azok rá mernek l ni. Akkor viszont háborús állapotok uralkodtak, s a parancs szerint
l ni kellett mindenkire: barátra, ellenségre egyaránt. Csaba aztán órákig haldoklott,
és ott vérzett el néhány lépésre a tanktól. Senki sem mert segítségére sietni, pedig
talán még meg lehetett volna menteni.

A nyolcvanas évek elején egyszer Vali és Misa Mátyásföldröl eljött Jászberénybe
és meglátogatta édesanyánkat. Egy dobozos orosz parfümöt hoztak ajándékba.
Misa még mindig Budapest környékén szolgált, és a fiuk, Jura pedig Magyarországon
tanult tovább. Ezután megszakadt a két család kapcsolata. Meglehet, hogy a
„rendszerváltozás” után k is visszaköltöztek a hazájukba.
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Szerjozsa a jászberényi kórházban született a nagybátyám, Sárközy Ferenc
n gyógyász f orvos felügyelete alatt. Valika nagyon is hálás volt neki, és meghívta

t feleségest l egy maga készítette vacsorára. Feri bátyámék ezt köszönettel elfo-
gadták. Egy tolmács is jelen volt ezen a vacsorán, mert nem nagyon tudtak volna
egymással társalogni. A vacsora végére kiderült, hogy az illet  viszont keveset ér-
tett magyarul. Így csupán a kölcsönös mosolygás, az oroszos, b séges vendéglátás
és kínálgatás közepette telt el ez az este. Természetesen ittak is egyet az újszülött
egészségére. Ha valaki közelebbr l ismerte az orosz embereket, akkor megértéssel
volt e gesztust iránt.Annak az orvosnak, aki segített rajtuk, annak a hazájukban is
így hálálkodtak.

Misa - a férj - egy nagy, magas, daliás katonatiszt volt. Megjelenésével ugyancsak
tekintélyt sugárzott, s nemcsak dohányszín  uniformisával és vállán fényl
csillagjaival. Mivel neki a laktanyában is volt feladata, gyakran egyedül hagyta
otthon családját. Ha barátságosabb volt az id , akkor  is az udvaron volt a családdal.
Ilyenkor alkalmunk akadt egy kis beszélgetésre. Jurácska pedig a fiútestvéreimmel
is játszadozott. Egyszer megtörtént, hogy a nehéz kis játék-tankjával jól fejenvágta
Gábor kisöcsémet, aki ett l elájult. „Gábor kaputt” – mondta aztán Júra, de szeren-
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a lekvárf zést. Mivel nem volt nagy lábasuk, így egy nagy mosdótálban rotyogtatta
a f zetet, amib l végül is egy kis kóstolót adott. Látván, miben f tt a lekvár, bizony
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Akkoriban a napi vízmennyiséget még a ház összes lakója a szembenálló kútról
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ború után a békesség mindenkinek jól esett, úgy az orosznak, mint a magyarnak.
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rényi h sök egyike volt, korábban sokat „bratyizott” az orosz kiskatonákkal. A
kijárási tilalom ellenére óvatlanul közeledett az egyik orosz tankhoz. A maga módján
oroszul beszélt hozzájuk  – mint néhány nappal azel tt – és nem gondolta, hogy
azok rá mernek l ni. Akkor viszont háborús állapotok uralkodtak, s a parancs szerint
l ni kellett mindenkire: barátra, ellenségre egyaránt. Csaba aztán órákig haldoklott,
és ott vérzett el néhány lépésre a tanktól. Senki sem mert segítségére sietni, pedig
talán még meg lehetett volna menteni.

A nyolcvanas évek elején egyszer Vali és Misa Mátyásföldröl eljött Jászberénybe
és meglátogatta édesanyánkat. Egy dobozos orosz parfümöt hoztak ajándékba.
Misa még mindig Budapest környékén szolgált, és a fiuk, Jura pedig Magyarországon
tanult tovább. Ezután megszakadt a két család kapcsolata. Meglehet, hogy a
„rendszerváltozás” után k is visszaköltöztek a hazájukba.
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Bencsik Ferenc

BIORITMUS-ÖRÖKNAPTÁR
Beszélgetés Laki Ida fest m vésszel

2005. augusztus 25-én a Laki Ida Képtár 5 éves fennállása alkalmából Jászjákóhalma
Önkormányzata, a Hamza Gy jtemény és Jász Galéria és a Jászsági Képz m vészet-
barátok Egyesülete jubileumi ünnepséget rendezett. Ebb l az alkalomból Laki Ida
fest m vészn , Jászjákóhalma szülötte, megkapta a Jász–Nagykun–Szolnok Megyei
Önkormányzat Díszoklevelét, a megye m vészeti életében való aktív részvételéért,
fest m vészeti életm véért.

– Milyen el zményei voltak a jubileumi ünnepségnek?
A Képtár 2000. augusztus 25-én nyílt meg, 12 évi huzavona után. Megnyitó

beszédében Aradi Nóra m vészettörténész méltatta a kiállítás képeit, mint a nemzeti
kulturális örökség részét. 2001-ben – a Jászok Napján – Jászjákóhalma díszpolgára
lettem. Még az év végén megjelent a TKM Kiskönyvtára sorozatban „Jászjákóhalma,
Laki Ida Képtár” c. füzet, Fodor István Ferenc tanulmányával. A kiadvány a képtár
anyagáról készült színes fotókkal gazdagon illusztrált.

A képtár anyagának nagyobb részét a „Bioritmus - öröknaptár” c. sorozat képei
alkotják. Ezek a képek a látogatókban érdekl dést keltenek új mondanivalójukkal, s
eredeti formavilágukkal. Az új stílushoz hozzátartozik a nyomtatott áramkörös
(NYÁK)-lemez felhasználása is.

– Melyik kép készült legel ször NYÁK-lemezzel?
1978-ban festettem meg a „Háborúk és forradalmak kezdete Európában” c. képet.

Ezt beküldtem a M vel désügyi Minisztérium „kétmillió forintos” kiállítására, ahol
megvásárolták. Ez egyben azt is jelentette, hogy elfogadták m vészi és
m vészetpolitikai szempontból is. Ezután bátran nekiláthattam a sorozat festésének,
mely a mai napig tart.

– Hány ilyen kép készült idáig?
A kisebb méret  képeket is beleszámítva közel 100 kép ebben a témában és

stílusban.
– Mikor és hol volt a „Bioritmus – öröknaptár” bemutató kiállítása?
1979 szén, az egri Rudnay Gyula-teremben, a Képcsarnok rendezésében. Itt a

sorozat 8 képe szerepelt, a kiállított képeim között. A fogadtatás jó volt, s a modern
festészetet kedvel k figyelmét is felém irányította.

A sorozat teljes bemutatása 1990 február-márciusában történt a Jász Múzeumban.
A kiállítás 77 db képb l állt. Innen továbbment a kiállítás Szolnokra, ahol a Megyei
M vel dési és Ifjúsági Központban került bemutatásra 1990 májusában. Komoly

sikerként könyvelhettem el a Megyei Tanács és a Damjanich Múzeum vásárlásait a
sorozat képeib l.

– A Jász Múzeumban az 1990-ben rendezett kiállításhoz olyan katalógus készült,
melyb l megismerhetjük a „Bioritmus - öröknaptár” elméletét is. Mit tudhatunk
meg a napokról, félnapokról?

A hónapok minden harmadik napja – elsejét l kezdve – aktív (kritikus), azaz dön-
t , olykor sorsdönt  nap. Az ilyen napok mindig a hónapok azonos napjára esnek,
tekintet nélkül arra, hogy a hónap 28, 29, 30 vagy 31 napos.

Ezek a napok a következ k: 1., 4., 7., 10., 13., 16., 19., 22., 25., 28. és 31.
Kett s aktív napok: 31.-1. és febr. 28.–márc.1.
– Miben különbözik az aktív nap a hónapok többi napjától?
Legjobb kezd  nap társadalmi, vagy akár egyéni akció beindításához. Bizonyíték

erre a háborúk, forradalmak kitörésének els  napjai. Ezenkívül: békekötések,
választások, államf k látogatásának kezd - és záró napjai stb. Magánéletünk jelent s
eseményei (születés, házasság, válás, haláleset stb.) gyakrabban történnek aktív
napokon, mint egyéb típusú napokon.

Közismertebb id számítások (naptárak) kezd  napjai kivétel nélkül aktív napok:
A világ teremtése a pravoszláv hagyomány szerint - i.e. 5509. szeptember 1.

Laki Ida




