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Magyar Istvánné Sas Erzsébet

EMLÉKEIM CSALÁDUNKRÓL

Azt mondják, egy ember addig él, amíg emlékeznek rá, s amíg a családban történeteket tudnak 
mesélni róla. Az én őseim velem élnek ma is, mert nagyanyám elbeszéléseivel szinte élővé tudta 
varázsolni őket. Nem szeretném, ha velem elmúlnának ők is, ezért gondoltam, hogy átadom őse-
imről hallott történeteimet unokáimnak, hogy az ő emlékeikben éljenek tovább.

Kezdem az apai nagyszüleimnél, akikre még olyan jól emlékszem: Sas József nagyapám 
1857-ben született Jászjákóhalmán, felesége, Kovács Apollónia pedig 1865-ben Jászdózsán. 
Szüleik, az én dédszüleim, kisbirtokos parasztemberek voltak, és már ők is Jákóhalmán éltek. 
Nagyapámnak 15 hold örökölt földje, nagyanyámnak pedig 8 hold, szintén örökölt földje volt, 
amihez később még 3 holdat vettek, így tehát 26 holdon gazdálkodott a Sas család. Nyolc gyer-
mekük született:

Sas Mari néni, a legidősebb, Négyszállásra ment férjhez Farkas Józsefhez és 8 gyereke született, 
akik közül a 94 éves Erzsi még most is él.
Sas Margit /Halla Józsefné/ Jákóhalmán élt, ahogy két gyermeke, Jóska és Rózsi is.
Sas Géza, aki az első világháborúban hősi halált halt.
Sas József, aki nyomorékon született és 15 éves koráig élt.
Sas Pál, az apám
Sas Miklós, akinek a felesége, Fülöp Erzsi jásztelki lány volt. Ők is Jákóhalmán éltek, több 
gyerekük is született, de csak Margit maradt élve. Az utolsó szülésbe /1944-ben/az asszony be-
lehalt.
Sas Imre, felesége Forgács Ágnes, Jákóhalmán éltek, de gyerekeik, Dezső és Ilonka már elke-
rültek innen.
Sas Gizuka és férje, Lékó Imre a Varjason éltek. A férj a II. világháborúban elesett. Két gyerekük 
Valér és Imre.

 Az anyai nagyapám, Szikszai Béla 1873-ban, felesége, Deli Julianna 1884-ben született, mind-
ketten Jászapátin. Ők szintén földbirtokos parasztemberek voltak. Nagyapámnak 12, nagyanyám-
nak pedig 15 hold örökölt földje volt. Négy gyermekük született /Ferenc, Viktória, Piroska és 
Marika/, akik közül a legfiatalabb lány kéthetes asszonyként – 20 évesen – meghalt. Anyám, 
Viktória volt a második gyermek a sorban. Szikszai nagyapám fiatalon, alig 34 évesen halt meg, 
így őt nem ismerhettem. Nagyanyám elbeszéléseiből viszont sokat tudok az ő szüleiről /Deli 
Balázs és Miklós Apollónia/, vagyis az én dédszüleimről. Nagyanyám, Deli Julianna alig volt 
18 hónapos, amikor édesanyja meghalt. Az édesapja, Deli Balázs hamarosan megnősült, hogy a 
gyerekét valaki ellássa. Az új asszonynak nemsokára fia született, akit Deli Frigyesnek neveztek 
el. Ő lett nagyanyám féltestvére. A mostohaanya nagyon gyorsan férjhez akarta adni nagyanyá-
mat, mert alig múlt 14 éves, amikor már férjet keresett neki, s hogy nagyanyám még milyen 
kislány volt, bizonyítja az is, hogy amikor megérkezett a kérő, ő elbújt a kamrában az apja subá-
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jába, és semmi pénzért nem jött elő. De azért mégis férjhez adták 15 évesen Szikszai Bélához, 
aki akkor már 26 éves felnőtt férfi volt, és 9 évig élt együtt férjével a Szikszai szülőknél. Közben 
születtek a gyermekei: az első 17 éves korában, de az rögtön meghalt, aztán a második, amely 
szintén csecsemőként halt meg. 20 éves volt, amikor a fia, Ferenc született, és utána még anyám, 
Viktória, majd Piroska, és végül a legkisebb, Marika. Sajnos Marika születését nagyapám már 
nem érte meg, mert életének 35. évében, 1908-ban tüdőbajban meghalt. Nagyanyám akkor 24 
éves volt. Nagyon elkeseredett férje halála miatt, és amikor eljött a szülés ideje, nem engedett 
bábát hívni, mert meg akart halni. Persze ezt az anyósa nem engedte, és elhívta a bábát, úgy-
hogy szerencsésen megszületett Marika, aki nagyanyám legkedvesebb gyereke lett, úgyis mint 
a legkisebb, úgyis mint a férje utolsó emléke. Így 24 évesen négy gyerekkel egyedül maradt, 
akik közül az anyám még csak 7 éves volt. Nemsokára az anyósa is meghalt, így teljesen magára 
maradt a Szikszai házban. Szerencsére anyagi gondjai nem voltak, mert a földjeit haszonbérbe 
kiadva el tudta tartani a családot. Nagyanyám soha többé nem ment férjhez, s hogy szó ne érje, 
magához vett egy özvegyasszonyt ingyenes lakónak, segítségként. Közben meghalt a mostoha-
anyja is, és az apja újra megnősült, harmadszorra egy özvegyasszonyt vett el, akit Szent Borcsa-

Apám Sas Pál és nagyanyám, valamint testvérei Margit és a legfiatalabb Gizuka
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ként csúfoltak, de akivel végül is élete végéig együtt maradt. Először még a tanyájukon éltek, 
aztán átadták a tanyát nagyanyám féltestvérének, Frigyesnek, akit mindenki csak Fridrichnek 
becézett, ők meg házat vettek a falu szélen, és átadták a földjüket is a fiuknak haszonélvezetbe. 
Ezzel egy nagy hibát követtek el, mert a fiuk becsapta őket, ugyanis az ügyvéddel összejátszva 
nem haszonélvezeti jogot írattak alá, hanem adás-vételit, és ezután Fridrich mulatozott, kártyá-
zott, és jelzáloggal terhelte  meg a birtokot. Nagyanyám, mikor meghallotta, hogy Fridrich öccse 
a kaszinóban mulatozik, figyelmeztette az apját, hogy baj lesz ebből, de az apja nem hallgatott 
rá. Amikor Fridrich tüdőbajban fiatalon meghalt, kiderült minden, hogy elúszott a birtok, s mire 
az adósságot kifizették, alig maradt valami. Gyereke nem volt, s özvegyének csak a ház ma-

radt meg. Szegény öregeket még az ág is húzta, 
mert egy éjszaka betörők támadtak rájuk, meg-
kötözték őket és elvitték a pénzüket. Ezután már 
nem mertek este a szobában aludni, felmentek a 
padlásra, és felhúzták maguk után a létrát is. De 
ezt csak nyáron tehették meg, mire eljött az ősz, 
elhatározták, hogy beköltöznek a város széléről 
a városba. Vettek egy kis házat, aztán halálukig 
ott éltek. /Érdekesség, hogy néhány év múlva 
elkapták a rablókat, mert egy kocsmában nevet-
ve mesélték, hogy hogyan ijesztettek meg két 
öreget, akik minden pénzüket odaadták nekik. 
Igaz, hogy elítélték a betörőket, de a pénzt már 
nem tudták visszaadni nagyapáméknak./ Közben 
nagyanyám gyerekei is felnőttek, először anyám 
ment férjhez /erről majd még bővebben/, aztán 
Piroska /egy jómódú nagygazdához/, majd meg-
nősült Feri, aki viszont nem költözött el, a fe-
leségét hozta nagyanyám házába. Közeledett a 
nagy családi tragédia, Marika a legkisebb lány 
tüdőbajos lett. Mindez a vőlegényét nem tánto-
rította el a házasságtól, hiába mondta neki nagy-
anyám, hogy az orvos szerint Marika meg fog 
halni, a fiú azt mondta, ha csak egy napig lesz 
is a felesége, akkor is elveszi. Hát majdnem így 

is történt, mert két héttel a házasságkötésük után halt meg az ifjú asszony. A menyasszonyi 
ruhájában temették el, a férje az összes ékszerét rárakatta, és ott ült a koporsó lezárásáig, nem 
engedte senkinek, hogy levegyék róla. Szegény nagyanyám ekkor még csak 44 éves volt, és már 
elveszítette anyját, férjét és legkisebb gyermekét. 

Ezután még 7 évig élt a fiával és annak családjával a Szikszai házban, mert csak az apja 
halálakor adta át a házat Ferenc fiának, ő meg az apja házába költözött a Jákóhalmi útra. /Erről 
még bővebben mesélek./ Ennyit tudtam meg nagyanyámtól a dédszüleimről, főleg a dédpapáról, 
Deli Balázsról, és nagymamám fiatal koráról és gyermekeiről. Most visszatérek anyám, Szikszai 
Viktória ifjúkorára. Érdekes, hogy a gyerekkoráról sem ő, sem nagyanyám nem mesélt. Arra em-

Sas nagyanyámmal és unokatestvérremmel 
a régi ház előtt
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lékszem, hogy hogyan mesélték anyám 
férjhezmenetelét: Apám egyik barátja, 
Borics Pali elvett egy jászapáti lányt, aki-
nek az anyám volt a barátnője, meghívta 
a jákóhalmi búcsúra, és náluk ismerkedett 
meg apámmal. Aztán apám átment meglá-
togatni anyámat Jászapátiba, és bemutat-
kozott az anyjának is. Anyám ekkor már 
elmúlt húszéves, apám is épségben haza-
jött a háborúból, házasulandó korban volt, 
így hamar megegyeztek. Persze ehhez 
még nagyanyám beleegyezése is kellett, 
aki nem volt rest, és elment Jákóhalmára 
érdeklődni a Sas Pali után: milyen ember, 
jó dolgos-e, nem iszik-e, milyen a család-
ja, van-e adóssága. Amikor mindenre jó 
választ kapott, akkor adta áldását a frigy-
re. S ha nem is volt nagy szerelem, de sze-
rették és megbecsülték egymást, s együtt 
maradtak jóban-rosszban 50 évig, apám 
haláláig. Apám mindig nagyon szépen be-
szélt anyámmal, „aranyomnak” nevezte, 
szinte nem is veszekedtek, megosztották a 
munkát: apám a földön dolgozott, anyám 
a háztartást vezette, meg fejte a tehenet, 
feldolgozta a tejet, piacra is vitt tejfölt, 
vajat, sajtot.

Szüleim, Sas Pál és Szikszai Viktória, 
1922 őszén házasodtak össze. Apám 27, 
anyám 21 éves volt. Anyám a férjéhez köl-

tözött, így lett jászapáti lakosból jákóhalmi. Mivel az akkori időben még nem volt lehetőségük, 
hogy saját otthonuk legyen, apám szüleinél laktak. Önálló életet hát nem kezdhettek, így a szülők 
földjén dolgoztak, közös háztartásban éltek az öregekkel, minden munkát együtt végeztek. Ezért 
teljes ellátást kaptak, de a szülők irányítása szerint kellett élniük. 1923-ban megszülettem én, Er-
zsébet, mint első gyermek. 1925-ben a második kislány is, így egyre szűkebben élhettek a közös 
házban, mivel csak két szoba, egy konyha és kamra volt. Ebben a házban laktunk 9-en: hét fel-
nőtt és két gyermek. 4 éves együttélés után egy házat vettek apámnak a szülők, ami nagy ajándék 
volt, mert abban az időben nem minden szülő tudta ezt megadni a gyermekeinek. Így 1926-ban 
elköltöztünk új otthonunkba. Én ekkor 3 éves, Ida  húgom pedig 1 éves volt. Igen nagy örömmel 
és jó érzéssel költöztünk a Ficzek utcai saját lakásunkba. Ez csak 3 utcára volt a nagyszülői 
háztól, ami nagyon jó volt nekünk, mivel így naponként láthattuk nagyszüleinket, és ők is ben-
nünket. Ezek után már a szüleim is elkezdhették önálló életüket, ami bizony nehéz időszak volt, 
mert a házon kívül nem volt semmijük. Bármennyi földje is volt a nagyszülőknek, amíg éltek 

19 évesen Szikszai nagyanyám házának folyosóján
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csakis ők használták. A család 
és annak minden tagja azonban 
dolgozhatott a földjükön, ami-
ért nem pénzt kaptak, hanem a 
terményből részesedtek. Ez vi-
szont nem volt elég egy önálló 
kétgyermekes család megélhe-
tésére. Apám ezért vállalt más 
munkát is: kukoricakapálást, 
aratást, sőt még cséplésnél is 
dolgozott. A vállalt munkáért 
a termés 1/3-át kapta. Nem 8 
órát dolgozott, hanem látástól 
vakulásig, jó és rossz időben 
egyaránt. Amit tehát tavasztól 
a munkájukkal megkerestek, 
azt be kellett úgy osztani, hogy 
elég legyen egész évben.

Jákóhalma szerencsés hely-
zetben volt, mert volt óvodá-
ja, amit egy Poldermann Júlia 
nevű gazdag asszony alapított, 
akinek a férje jákóhalmi szüle-

tésű eke-gyáros volt Pesten, és sokat áldozott szülőfalujára. Így hát én is már 3 évesen járhattam 
óvodába, reggel 8-tól délig lehettünk ott. Élénken emlékszem kis kosaramra, amiben a tízórai-
mat vittem, mivel minden gyermek otthonról hozta az ennivalót. A kis kosarunkra rá volt írva a 
nevünk, és amikor beértünk az óvodába, egy hosszú padra tettük le sorban. Tíz órakor a daduska 
név szerint kiosztotta mindenkinek az elemózsiát. Ebédelni már mindenki hazament. Nagyon 
szerettem járni az óvodába, ahol jó nagy udvar is volt, szép, árnyas fákkal. Volt homokozó, kis-
hinta, kispad, azon ültünk, amikor az óvónő mesét mondott. Ha az eső nem esett, mindig kinn 
voltunk az udvaron. Amikor beköszöntött az ősz és a hideg tél már nem jártam óvodába.

A téli időszakban Sas nagyapám gyakran eljött hozzánk. Sokszor hozott frissen sült tököt, 
melyet a nagyanyánk küldött nekünk. Mindig így köszönt be: „Hoztam nektek, kis báránykáim 
finom kertész-pecsenyét!” A sült tököt nevezték így akkoriban, ami számunkra igen finom cse-
mege volt. A szobánkat nagy kemence melegítette. Mi télen a kemencepadkán játszottunk, meg 
a sutban, ahol mindig jó meleg volt. Mikor nagyapánk leült mellénk és mesélgetett nekünk, mi 
meg a hófehér haját fésülgettük, hol előre, hol hátra, és közben jókat nevetgéltünk, nagyapánk 
pedig békésen tűrte a játékot, mivel látta, hogy ez nekünk örömet okoz. Máskor lefeküdt a pad-
kára és azt kérdezte, hogy: „Melyiktek tapossa meg a fájó hátam?” Persze mind a ketten akartuk, 
de nagyapánk igazságot tett: „Először az egyitek, aztán a másitok.” Miközben nagy bugalommal 
tapostuk, állandóan azt kérdezgettük, hogy fáj-e? Nagyapa azt válaszolta, hogy: ”Dehogy fáj, 
csak a nagy taposásban le ne essetek a padkáról báránykáim!” Mi meg a kemencéhez támaszkod-
va tartottuk az egyensúlyunkat. Mikor befejeztük a gyógyítást, mindig megkérdeztük, hogy fáj-e 

Anyám és apám 1970-ben
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még nagypapa? „Most már nem fáj, nagyon jól meggyógyítottátok kisunokáim!” – válaszolta.  
Mi pedig örültünk, és megígértük, hogy ha máskor is eljön, újra megtapossuk. 

Nyáron kevesebbet találkoztunk, mert a jó idő beköszöntével a jószágaival meg egy pász-
torfiúval kiköltözött a tanyájukra. Csak egyszer jött haza hetente tiszta ruhát cserélni és borot-
válkozni. Ilyenkor legtöbbször betért a falusi csárdába, és túlzott jókedvvel érkezett haza nagy-
anyánk „nagy örömére”. Dinnyeéréskor mindig kimentünk hozzá, mert olyankor kint aludt egy 
kis kunyhóban, védve a gyümölcsöt a tolvajoktól. Nagyon szerettünk a hűvös kis kunyhóban ját-
szani, és nagyapánk mindig a legfinomabb dinnyét hűtötte le nekünk, mire kiértünk. Akkoriban 
még nem volt piros bélű görögdinnye, hanem csak sárga bélű, de az sokkal finomabb volt, mint a 
mostani pirosak. Nyaranta igen sokat voltunk Sas nagyanyámnál is, mert a nyári munkák alatt ő 
vigyázott ránk és az unokatestvéreimre is. Az asszonyok rendszerint aratás és cséplés idején ebé-
det vittek a férjüknek, aminek pont harangszóra ott kellett lenni.  Aztán késő délutánig ők is ott 
maradtak segíteni a munkában. Mi, gyerekek, ez idő alatt igen jókat játszottunk nagyanyámnál. 
Akkoriban Halla Rózsi, az unokatestvérem volt a legjobb játszótársam, bár a testvérét, Jóskát 
nem szerettem, mert mindig bántott bennünket. Ilyenkor nagyanyámhoz futottunk védelemért, ő 
meg elzavarta Jóskát. Gyermekkorom talán legszebb évei voltak ezek. 

Közben múltak az évek és 1929 őszén számomra is megkezdődött az iskola. Csupán egy héttel 
töltöttem be a 6. évemet, kis növésű is voltam, alig látszottam ki a padból. A tanító bácsi,Vazárik 
Antal,  aki még apámat is tanította, nagyon magas ember volt, számomra óriásnak látszott, és 
nagyon féltem tőle.  Az iskola csak két háznyira volt a lakhelyünktől. Egy olvasókönyvünk volt 
meg egy palatáblánk, hozzá palavessző, amivel írtunk, mert első osztályban még nem használ-
tunk füzetet. Olvasni úgy tanultunk, hogy minden betűnek volt egy jele is, amit a kezünkkel mu-
togattunk, és először szótagolva olvastunk. Számolni csak 20-ig tanultunk. Az olvasókönyvből 
verseket tanultunk. Ezeket nagyon szerettem. 

Az egyikre még most is emlékszem: 
„Viharos az idő, sűrű zápor támadt. 
Viszem az esernyőt az édesanyámnak.” 

És egy másik: 
„Ez a kis ház a mi házunk, ebben lakom én is,
láttam házat szebbet, jobbat, s ezt szeretem mégis.” 

A nyári szünetben anyám elvitt egy hónapra Jászapátira Szikszai nagymamámhoz. Ma sem tu-
dom, hogy kettőnk közül miért én voltam ott minden nyáron. Szikszai nagyanyám akkor még 
fiával és annak családjával lakott egy házban. Három unokatestvéremmel sokat játszottunk. A 
közeli tanyán lakott anyám másik testvére, Piroska, akinek a lánya is Piroska volt, ő is gyakran 
bejött a faluba nagyanyámhoz. A kis Piroska három évvel volt nálam fiatalabb, de jól megértet-
tük egymást. Ők jómódúak voltak, és sok olyan játéka volt, ami nekem nem. Legjobban az alvós 
babájával szerettem játszani. Amikor nagyanyámmal bementünk a városba, útközben egy játék-
bolt kirakatában megláttam a babákat. Alig akartam tovább menni: „De jó is lenne, ha nekem is 
lenne ilyen szép babám!” Nagyanyám azonban gyorsan „lehűtött”: „Nem lesz, mert ez nagyon 
sokba kerül!” Nem értettem, és meg is kérdeztem: „Akkor Piroskának miért lehet két babája, ha 
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nekem egy sem?” „Mert ők gazdagok, kislányom” – felelte nagyanyám. De én csak nem akartam 
megérteni: ”Miért gazdagok?” „Mert sok földjük van, ezért pénzük is sok van, nekünk pedig 
kevés…” „De hát ő nagyanyám lánya, hogy lehet, hogy ő gazdag, nagyanyám meg szegény?” 
„Mert a föld az ő férjéé, nem a Piroskáé.” A válasz hallatán igen elszomorodtam, de tény, hogy 
nekem nem is lett soha alvós babám. 

Dolgos szüleim munkája során lassan összegyűlt annyi pénz, hogy apám egy kis tehenet 
tudott venni, így az istállónknak is lett lakója. Igen sokat jelentett ez a családunknak. Nem kel-
lett már venni tejet, túrót, sőt egy kevés még eladásra is jutott, ami már egy kis pénzt is hozott 
a konyhára, mert anyám túrót és vajat is készített eladásra. Mi is sokat köpültük a vajat, amiből 
soha sem kaptunk, csak a maradék írót ihattuk meg. A vajat mindig anyám formázta szép ovális 
alakra, de a szőlőlevelet, amibe csavarta, mindig mi szedtük és mostuk meg.  A tejtermékek el-
adásából kikerült a só, a cukor ára, ez volt anyám konyhapénze. No, meg amit a tojás eladásából 
bevételezett. Tojást sem ettünk, csak a tészta gyúrásához használta anyám, a többit eladta. Igen 
jól főzött, és mindig volt elég étel. Emlékszem, vasárnap mindig húslevest és húst ebédeltünk, 
legtöbbször tyúkhúst. Süteményt csak ünnepnapon. Anyám nagyon jó süteményeket tudott ké-
szíteni, akkor nem sajnálta a tojást meg a vajat. Persze tetszett neki, hogy a vendégek dicsérik 
a süteményét. Hétfőn tésztanap volt, kedden főzeléknap, szerdán megint tésztanap, csütörtökön 
füstölt hús vagy füstölt kolbász került a bablevesbe vagy a babfőzelékbe, a péntek böjtnap volt, 
akkor sose volt húsféle, tejföllel-túróval készült valami étel. Szombaton mindig paprikás krump-
li volt, többnyire hosszú lével, ami azt jelentette, hogy bőven volt leve, és ebbe még nokedlit 
szaggatott anyum, nyáron viszont kovászos uborkával ettük. Anyám nagyon ízletesen főzött, 
bár spórolt mindennel, de azért amit bele kellett tenni azt bele is tette.  Pl. zsíros kenyeret ritkán 
ettünk, mert kellett a zsír a főzéshez.

1930 októberében újabb kistestvérünk született, akit Gabriellának kereszteltek. Kéthetes 
lehetett a kisbaba, amikor mindhármunk fülét átfúrta a bábaasszony. Akkor kaptunk Szikszai 
nagymamától fülbevalót, amit még a mai napig is hordok a fülemben: három virág alakú kék 
opálkő.  Érdekesség, hogy erről a fülbevalóról ismert meg vagy 40 évvel később egy osztálytár-
sam. Egyébként a nagymamámtól nemigen kaptunk ajándékot, se cukrot, se csokoládét. Az elve 
az volt: „Ne az ajándékért szeressetek, hanem szeressetek anélkül, magamért…” /Lehet, hogy 
neki volt igaza?/ 

A téli napokon korán besötétedett, de a lámpagyújtásra mindaddig várni kellett, míg az apám 
nem végzett a jószágok körül. A kemencepadkán ülve vártunk erre, s mikor bejött, akkor el-
kezdődött az éneklés. Hol az egyikünket, hol a másikunkat vette fel a hátára, és le-föl járkálva 
énekelte a megszokott, szép dalokat. Ezek után jött csak a lámpagyújtás, ugyanis akkor még 
nem volt villanyunk. 1932 körül vezették be hozzánk az áramot, és először nálunk volt villany 
az utcánkban.  Ez nagy szenzáció volt, esténként átjöttek a szomszédok, sőt még messzebbről 
is. Hozzánk nagyon szerettek járni az emberek, mert apánk szerette a társaságot. A Kisgazda 
Párt újságját járatta, és abból olvasott fel a vendégeknek, majd megvitattak egy-egy cikket. Ma 
úgy mondanánk, hogy politizáltak. Mikor a vendégek elmentek gomolygó cigarettafüstöt hagy-
tak maguk után, mintha köddel lett volna teli a szobánk. Anyánk bosszankodott, mert ilyenkor 
szellőztetni kellett és kihűlt a szoba. Akkoriban nem figyeltek arra, hogy a gyerekeknek árt a 
dohányfüst.
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Apám egyébként a Kisgazda Párt tagja volt, 
és a Gazdakörben beszédeket is tartott. Ezeket 
leírta, és az istállóban a tehenek etetése közben 
gyakorolta. Egyik beszéde, amit a demokráciáról 
írt, talán meg is van valahol. Járt az Olvasókörbe 
is télidőben, ahová persze csak férfiak mentek, 
és ott is cikkeket olvastak fel újságokból, poli-
tizáltak – különösen sokat emlegették példaként 
Dániát, a „gazdag parasztok” országát. Általában 
valamelyik tanító volt a kör vezetője, így regé-
nyeket is olvastak folytatásokban.
Közben eljött az az idő, amikor már nekem is be 
kellett segítenem a munkába. Mivel én voltam a 
legidősebb, nekem kellett vigyáznom a babára, s 
ha jöttek a játszótársak, nem mehettem. Anyám 
ugyanis azt mondta, hogy amíg el nem alszik a 
kishúgom, nem mehetek játszani. Persze ilyen-
kor az Istennek sem akart elaludni. Egyikünk 
ringatta a bölcsőt, a másikunk meg fújta a baba 
szemét, mert úgy gondoltuk, hogy ha lehunyja a 
szemét, akkor hamarabb elalszik, és akkor mehe-
tünk játszani. 

Ekkor már a vizet is mi hoztuk a kútról. A 
kannánk 7 literes volt. Ha megemeltük, akkor is 
leért a földig. A karunkra téve tudtuk csak vinni, 
de ekkor meg a víz nagyon lötyögött benne. Ezért 
csak félig töltöttük meg, de így meg naponta többször is el kellett menni a kútra. A vízhordás 
mellett még a söprögetés is a mi dolgunk lett. A boltba is mi mentünk vásárolni, de azt szerettük, 
mert ott mindig találkoztunk valakivel. 

Közben apám úgy határozott, hogy abbahagyja a nehéz paraszti munkát. Mivel volt egy kis 
megtakarított pénze, gabonafelvásárlásba kezdett. Jászberényben volt egy Kertész nevű nagyke-
reskedő, és ennek szállította a gabonát. Eleinte rendesen kifizette az átvett gabonát, ezért apám 
rendes embernek hitte, és hitelbe is vásárolt gabonát, abban megállapodva, hogy majd akkor 
fizet, ha ő is megkapja a pénzt a kereskedőktől. Kb. 60 mázsa gabonát szállított hitelbe ennek a 
Kertésznek. Ezután jött a nagy csalódás. A kereskedő hónapokon keresztül hitegette-halogatta, 
de nem fizetett. Ezek után apám ügyvédhez fordult.  A perben megállapították, hogy a kereske-
dőnek semmi vagyona sincs, minden a felesége nevén van, még a zsákok is. Ez óriási csapás 
lett a családunknak. Ott álltunk teljesen kifosztottan, mindenünk elveszett. Ráadásul a gazdáktól 
vásárolt gabonát is meg kellett téríteni. Ma sem tudom hogyan tudták ezt elrendezni a szüleim. 
Ezek után mindent újra kellett kezdeni. Kereskedői pályájának csődje után visszatért a földhöz – 
ez a 30-as évek elején volt –, s mivel neki még nem volt saját földje, az apjáén gazdálkodott, de 
dolgozott haszonbérbe, és aratást is vállalt. Ezek nagyon kemény évek voltak.

Férjemmel és gyermekeimmel 1953-ban
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1934. dec. 24-én volt Sas nagyapám temetése, aki 77 évet élt. Ez bizony szomorú karácsony 
volt. Nagyapánk nagyon hiányzott nekünk, mert ő volt az egyetlen, aki szeretett játszani velünk. 
15 unokája volt, és még a halála után is született 5 unoka. Igen népes volt a Sas család. Nagy-
apám halála után a vagyont megosztották, így lett önálló földje apánknak 39 évesen. Ebben 
minden gyereke egyenlően részesült. Négy és fél hold föld jutott mindenkinek. Ebből egy család 
úgy-ahogy meg tudott élni, de sokat kellett dolgozni az egész családnak. A termésből özvegy 
nagyanyámnak is kellett adni, megállapodás szerint, aki még 17 évig élt nagyapám halála után. 
Amikor 80 éves lett már nem tudta rendesen ellátni magát, ezért azt kérte gyermekeitől, hogy 
mindegyik fogadja be 3 hónapra, így egy év alatt minden gyerekénél ugyanannyi időt töltött. Hat 
évig vándorolt a gyerekeinél, míg 86 éves korában meghalt. Visszagondolva, nem volt ez tőle 
rossz ötlet, mert 3 hónapig minden gyereke, unokája szívesen látta, és ő is családban élhetett. 
Még három dédunokáját is láthatta.

Én arra emlékszem, hogy hozzánk mindenszentekkor érkezett, és január végéig lakott ve-
lünk. Ezek voltak a leghidegebb hónapok, s talán azért emlékszem úgy rá, hogy mindig az ágy-
ban feküdt. Volt mellette egy kisszék, amin a kis kosarát tartotta, abban volt egy üveg tea, egy 
kis száraz sütemény, amit napközben elmajszolgatott, meg egy decis kisüveg pálinka, amiből 
minden reggel szigorúan egy kortyot ivott, így egy hétig is eltartott. Amikor elfogyott, kérte, 
hogy hozzanak neki egy kis gyomorerősítőt. 

1935-ben befejeztem az elemi iskolát. Utána még 2 évig úgynevezett ismétlőbe lehetett jár-
ni heti két alkalommal, szerdán és pénteken délután. Ez évben halt meg Szikszai nagyanyám 
apja, az én dédnagyapám. Nagyanyám ezek után elköltözött a fiától az édesapja üresen maradt 
Berényi úti házába. Félt azonban, hogy nem tudja majd megszokni az új otthonát, mert a régi 
házba 15 éves fiatalasszonyként költözött, és 36 évig lakott ott. Szerencsére azonban hamarosan 
megváltozott a véleménye: „Itt lakni olyan, mintha a mennyországban laknék.”– hangoztatta 
gyakran. Szépen rendbe hozatta a házat, átalakíttatta, átfestette. 

1935 októberében szüleimmel megbeszélték, hogy én hozzá költözöm, hogy ne legyen egye-
dül. Így kerültem szüleimtől 12 évesen nagymamámhoz Jászapátira. Tőlem meg sem kérdezték, 
hogy akarok-e odamenni. Én meg úgy gondoltam, hogy a szülők csakis jót akarnak, nekem pedig 
mint gyermeknek engedelmeskedni kell. Ezt a telet tehát már Jászapátiban töltöttem nagyanyám 
házában, és végeztem a ház körüli munkákat. Segítettem takarítani, havat söpörni, főzni, vizet 
hoztam, boltba mentem, cipőt pucoltam, és ki tudja még miket dolgoztam. A legrosszabb az volt, 
hogy reggel, amikor felkeltem, nagyon hideg volt, és nagyanyám nem engedte addig begyújta-
ni a konyhai tűzhelyet, amíg a tetejét vasporral át nem tisztítottam. Az volt a mániája, hogy a 
tűzhely teteje ragyogjon. Hát bizony majd lefagyott a kezem, mire átkentem és begyújthattam. 
Nagyanyám csak akkor kelt fel, amikor már égett a tűz, és akkor megcsinálta a reggelit, ami 
mindig tejeskávé volt kenyérrel vagy kaláccsal. Aztán rendet raktunk, és amíg jó idő volt, addig 
a kertben is dolgoztunk egy kicsit, majd elkezdtünk főzni. Mindent együtt csináltunk, úgyhogy 
hamar megtanultam főzni. Volt, amikor nagyanyám már rám hagyta egy-egy étel elkészítését, és 
még meg is dicsért, hogy jobban főzöm, mint ő. Így aztán gyorsan elszaladt az idő. Karácsonykor 
mentem először haza szüleimhez Jákóhalmára. 

Milyen is volt akkor a karácsony? A piacon fenyőágat is árultak, a kivágott fenyő kevés 
volt és igen drága. Csakis a jómódú emberek tudták megvenni. De nekünk szép volt a fenyőág 
is feldíszítve. Anyánk saját maga főzte a szaloncukrot, ő sütötte a mézeskalács-díszeket. Mi, 
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gyerekek arany- és ezüst diót festettünk, 
még kicsi piros almát is raktunk a fára. 
Külön ajándékcsomag nem volt, csak a 
feldíszített karácsonyág, de mi ennek is 
végtelenül örültünk. Volt azonban olyan 
karácsony, amikor nem sikerült fenyőágat 
vennünk. Ekkor anyám úgy oldotta meg, 
hogy a villanyernyőre körbe akasztotta a 
szaloncukrokat és a díszeket. Amikor a 
villanyt felkapcsoltuk, gyönyörűen csil-
logtak. Anyám mentegetőzött: „Kislány-
káim, szegény a Jézuska, most csak ezt 
tudta nekünk hozni.” Karácsony mindkét 
napján együtt ment a család a templom-
ba. Karácsonyra a legtöbb helyen disznót 
vágtak, így mi is. Volt tehát bőséges en-
nivaló. Karácsony másnapján mentünk el 
Sas mamához és az unokatestvéreinkhez 
boldog ünnepet kívánni. Szokás szerint 
ott is a karácsonyfáról kaptunk egy-két 
szem szaloncukrot és mézeskalácsot. 
Amikor ők jöttek hozzánk, mi is hasonló-
képpen ajándékoztuk meg őket. 

Újév után vittek vissza Apátiba nagy-
anyámhoz. Tovább folyt a megszokott 
élet. Egyetlen szórakozásunk az volt, 

hogy esténként átmentünk a szomszédba egy kis beszélgetésre. Volt egy lányuk, Tercsi, aki egy 
évvel volt csak fiatalabb nálam, így jól megértettük egymást. Eljött a tavasz, és folytatódtak a 
munkálatok a házon. Nagyanyám felügyelte a munkákat, így rám maradt a főzés. Ezzel vígasz-
talt: „Látod, kisjányom, milyen jó, hogy télen megtanítottalak főzni.” Amikor végre befejeződött 
a kőműves munkája, kezdődött a szobák festése, az ajtók, ablakok olajozása. A régi sötétbarna 
festéket leégették, és szép fehérre mázolták. Ezután nekiálltunk takarítani. A szobák padlóját 
már nagyanyám maga festette, az utcai szobáét barnára, a kis szobáét világossárgára. Aztán vi-
asszal kentük be, és kefével fényesítettük. Ezt már nagyrészt én végeztem, mert, mint nagy-
anyám mondta, könnyebben hajlott a hátam. Utána átfestette a bútorokat is. A kis szoba lett az én 
szobám. Itt vajszínűre festette a bútorokat. Nagyanyám bútora sötétbarna volt. Ezt diófapáccal 
átkente, amitől szép fényt kapott. A konyhabútort kékre festette. Legutoljára a folyosó kövét fes-
tette át olajfestékkel, én meg ragyogóra fényesítettem. Akár korcsolyázni is lehetett volna rajta. 
Amikor jöttek az ismerősei, kézzel simogatták, és dicsérték nagyanyámat, hogy: „Juliska, ez 
olyan, mint a tükör!” Persze nem is léptünk rá. A bejáratnál rongyszőnyeg volt, azon jártunk.

Közben (még a tavasszal) rendbe kellett tenni a kertet is, mert nem volt abban sem fa, sem 
virág, sem vetemény. A földjét is vastagon beterítette a salak. Ezt először le kellett hordani, amit 
egy fuvaros végzett. Utána felástuk, majd gyümölcsfákat ültettünk. Drótkerítéssel leválasztot-

Testvéreimmel 1998-ban
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tunk egy részt a baromfiaknak. A ház előtt lett a virágos kert, közepén egy nagy kerek ágyás-
sal. Hátul pedig a veteményeskert. Ez nagy munka volt, de amikor kizöldültek a fák, nyíltak a 
virágok, gyönyörködtünk a munkánkban. Nagyanyám nagyon szerette a rendet, tisztaságot, és 
engem is erre tanított. Vallásos is volt, minden nap elment a reggeli misére. Voltak szegényei is, 
akiknek több alkalommal adott ennivalót. Sokat beszélt nekem az életéről, szüleiről, családjáról, 
fiatal férjéről, ifjan meghalt legkisebb lányáról. Vidám kedélye és hite segítette elviselni azt a sok 
csapást, amit élete során el kellett viselnie. 

Ez a nyár nagyon gyorsan véget ért, és én is elmúltam már 13 éves. A házon befejeződött 
minden munka, s ahogy beszorultunk a szobába, nagyanyám azt mondta: „Most már kész a 
lakás, csak otthonosabbá, barátságosabbá kell tenni, ezért elkezdünk kézimunkázni.” A szoba 3 
ablakára és a 3 üvegajtóra horgolt függöny kellett. Nagyanyám ebben a témában is döntött: ”A te 
szobádba neked kell elkészíteni a függönyöket!” Én ennek nagyon örültem. Nemcsak függönyö-
ket horgoltam, hanem ágyterítőt, asztalterítőt is. Aztán hímezni kezdtem. Annyira belejöttem, 
hogy tél végére a konyhába is elkészítettem a kézimunkákat. 

Unokatestvérem ebben az időben volt borbély inas. Hazafelé jövet minden nap benézett hoz-
zánk. Egyik nap örömmel újságolta, hogy a főnöke női fodrásztanulót keres, és ő rám gondolt. 
Én szívesen tanultam volna szakmát, de nagyanyám lelohasztotta a kedvem: „Kisasszonyt nem 
tartok. A lány maradjon a főzőkanál mellett.” Ezt a döntését azóta is bánom. De akkoriban sokan 
így gondolkodtak. 

1938 májusában megszületett az első fiútestvérem, Zoltán. A három lány után végre egy fiú. 
Én ekkor már 15 éves voltam, anyám 37. Ezért hazamentem, mert otthon kellett a segítség. Én 
végeztem a házimunkát, Ida húgom apámmal járt a határba dolgozni. Kenyeret még nem sütöt-
tem, de azt is vállalnom kellett. Anyum elmondta, hogy kell, én meg csináltam. Nagy izgalommal 
vártam, milyen lesz az első kenyerem. Hál’ Istennek szép dombosra sikerült, mindkét szülőmtől 
dicséretet kaptam. Apám még a szomszédasszonynak is örömmel mutatta: ”Nézze csak milyen 
szép kenyeret sütött a kislányom, életében először!” Két hétig járt el hozzánk a bába. Én minden 
esetben nagy figyelemmel néztem hogyan kell fürdetni, pelenkázni és két hét után, mikor anyám 
felkelt az ágyból, dolgozni kezdett, így én láttam el az öcsémet.

Őszig maradtam otthon, aztán visszamentem nagyanyámhoz, és folytattam addigi életem. 
Nagyanyám egyre több dolgot bízott rám, s ha a piacra mentünk, nekem kellett cipelnem a teli 
kosarat. ’39 tavaszán nagyanyám kiküldött egy ismerős tanyára, hogy szedjek hársvirágot teá-
nak. Nem nagy kedvem volt menni, mert messze volt a tanya, meg nagyanyám két nagy kosár 
hársvirágot várt, úgyhogy morogtam is egy kicsit, mire ő „felcsattant”: „De nagyon kisasszony 
lettél már, hogy kényeskedsz!” Később aztán nagyon megbánta, mert a tanyán virágszedés köz-
ben leestem a fáról, és úgy hozott haza az intéző, hogy mozdulni sem bírtam. Gyorsan ágyba 
fektettek, volt nagy siránkozás, de orvost nem hívtak. Egy hétig feküdtem, valami javasasszony 
kenegette a hátam, mire valahogy fel tudtam kelni. Éppen az utcát söpörtem, amikor lovon jött az 
úton az intéző, aki hazahozott, és majd leesett a lóról, amikor meglátott: „Hát te élsz? –kérdezte. 
Mi meg már azt hittük, hogy meghaltál, mert nem sokkal azután, hogy hazahoztunk megszólalt 
a lélekharang, és azt hittük, hogy érted húzzák! Nohát, sok szerencsét kisjány!”

1940 őszén kezdtem el tánciskolába járni, mert mint nagyanyám mondta: ”Ilyen nagy lány-
nak már illik táncolni, mert ha valami lagziba megyünk és felkér valaki, nem mondhatod, hogy 
nem tudsz táncolni!” Így aztán a szomszéd lánnyal meg a fiú unokatestvéremmel együtt kezdtük 
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tánciskolát. Nagyon megkedveltem, nemcsak azért mert kimozdulhattam otthonról, sok fiatal-
lal találkozhattam, hanem azért is, mert a tánciskolába járó fiúk közül majd mindenki szívesen 
táncolt velem. A tánciskolai terem mellett volt a Katolikus Legényegylet is a Kiséri úton, ami 
egy nagy helyiségből állt, ahol bált és színielőadásokat tartottak, és volt egy kisebb helyisége, 
a kocsma. Ide általában a fiatal iparosok jártak, mert a gazdáknak volt egy nagyobb házuk a 
községházánál, amit Selymes körnek hívtak. Itt inkább csak bálos összejövetelek voltak, amire 
a gazdaasszonyok igencsak kiöltöztek selymes-suhogós ruhákba. A Legényegyletből gyakran 
átjöttek a legények, csoportokba állva figyelték a lányokat, s latolgatták, kivel is érdemes majd 
táncolniuk? 

Itt ismerkedtem meg azzal a fiatalemberrel, akit megszerettem, s majd 5 évi udvarlás után 
összeházasodtunk. De addig még sok minden történt. Amikor befejeződött a tánciskola, s kö-
zelgett a tél, jött egy levél, amiben értesítettek, hogy kisöcsém született, ezért menjek haza. A 
legkisebb testvérem megszületésével ötgyerekes lett a Sas család. Én ekkor már 17 éves voltam. 
A karácsonyt együtt töltöttük, majd visszatértem Jászapátira, ahol immár nemcsak nagymamám, 
hanem udvarlóm is várt. Nagyanyám hozzájárulásával minden héten háromszor jöhetett el hoz-
zánk Pista. Szórakozni ritkán jártunk. Megnéztünk néhány színielőadást, a helyi színjátszó kör 
előadásában, teaestéken is voltunk, többször táncoltunk bálokon és szilveszterkor, néhányszor 
moziba is elmentünk. Így telt el 1940 tele. 

Tavasszal elkezdtem varrást tanulni a varrodában, mivel ezt nagyanyám fontosnak tartotta, s 
ebben igaza is volt, nagy hasznát vettem később is. 1942-ben már hetedik éve laktam nagyanyám-
nál, de ez az év volt az utolsó évem Jászapátin. Nyáron a szüleim visszahívtak Jákóhalmára, mert 
édesanyám újra kisbabát várt, és kellett a segítség. Szeptember elsején meg is született a kislány, 
de sajnos csak 8 napot élt. 

1942. október 5-én az udvarlómat behívták katonai szolgálatra, és Erdélybe, Gyergyótölgyesre 
vezényelték. Innen küldött nekem sok szép levelet, melyben szerelméről és hűségéről biztosított. 
Karácsonyig haza sem engedték, így 3 hónapig nem láttuk egymást. Közben folyt a háború, s 
a mindennapi élet témái lettek a háborús hírek. Egyre több magyar katonát vittek ki a frontra, s 
a Don-kanyarban elesett 120 ezer katonát mi is megsirattuk, pedig még akkor senki sem tudta 
kinek a fia, férje, testvére barátja nem jön vissza. Az asszonyok egymást vigasztalták, erősítették, 
és mindenki reménykedett, bár már a férfiak egyre többet beszéltek róla, hogy a front minket 
sem fog elkerülni. Teljes bizonytalanságban éltünk. Volt, aki az oroszok, volt, aki a németek 
győzelmében hitt.  Jöttek a SAS-behívók, és bevezették a jegyrendszert, ami azt jelentette, hogy 
megszabták a fejadagokat a lisztből, kenyérből, cukorból. A gazdáknál csak annyi búzát hagytak 
meg, ami a vetéshez volt elegendő. De tavasszal újra elkezdtük a mezei munkát. 

Ebben a keserves 1943-as évben csak egyetlen jó történt számomra: szeptemberben, 1 éves 
kiképzés után hazaengedték Pistát. Mint családfenntartónak /idős szülei miatt/, sikerült lesze-
relnie. Így újra dolgozott, és vasárnaponként átjött Jászapátiból hozzánk. Akkor csak ezekre a 
napokra vártam. 1944 húsvétján Pista és szülei átjöttek hozzánk lánykérésre, és megtartottuk 
az eljegyzést. Esküvőnket a háború befejezése utánra terveztük. Már nagyon várta mindenki a 
végét, a munkánkat ugyanúgy elvégeztük, de nem valami jó kedvvel. Egyre reménytelenebb lett 
minden, ahogy a front közelgett. A nyár vége felé magyar katonák jöttek a falunkba. Itt voltak 
1-2 hétig, aztán továbbmentek a frontra. Októberben újabb katonák jöttek tankokkal, teherau-
tókkal, de ezek már németek voltak. Beszállásolták magukat a házakba. Zöld ágakkal fedték be 
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a tankok és teherautók tetejét, amikkel a kis utcákba álltak be. Hiába álcázták a járműveket, a 
szovjet berepülő pilóták észrevették, és október 30-án délben kilenc vadászgép támadta meg a 
falut. Mi éppen befejeztük az ebédet, és a nagy lövöldözés hallatán a konyhaasztal alá bújtunk. 
Nagyobbik öcsém, aki akkor 6 éves volt, az utcán játszott, és egy német katona rántotta be ma-
gával a tank alá. Apám épp az istállóban dolgozott, és a nagy géppuskaropogásra kiállt az ajtóba, 
megnézni mi történt. A jó Isten védte, hogy nem lett semmi baja, mint ahogy Gabi húgomnak 
sem, aki a határban volt és a teheneket őrizte. Ő onnan látta a falu elleni támadást, és elmesélte, 
hogy kilenc gépet látott, amik egészen alacsonyan szállva bombázták a falut. Apáti felől jöttek, 
és arra is mentek vissza. A nálunk lakó német katonák a házunk pincéjébe rohantak le, közben 
idegesen hívtak bennünket is, de mi ijedtünkben meg sem tudtunk mozdulni, mert ilyet még 
életünkben nem éltünk át.

A támadás alig tíz percig tartott, s utána mindenki kiment az utcára, hogy híreket kapjon a 
történésekről. Hamarosan megtudtuk, hogy a posta előtt álló asszonyokba is belelőttek, és ott 
meghalt egy fiatalasszony, aki a férje levelét várta. Szokás volt akkoriban, hogy az asszonyok 
nem várták meg a postás érkezését, inkább ők mentek be a postára, ahol harangszó után volt 
a levélosztás. Ezt a fiatalasszonyt, Sípos Ilonkát, én is ismertem, mert két hete ment férjhez, 
amikor is a katona vőlegénye egynapos eltávozásra hazajött. Miután a frontra vezényelték, úgy 
gondolták, hogy előtte összeházasodnak. A férje velem járt egy osztályba. Meghalt továbbá az 
utcánkból egy kétgyermekes fiatalasszony is, aki kéthónapos csecsemőjét bezárva ment a postá-
ra, a 3 éves kislányát meg a szomszédra bízta. A két lábát találta el a géppuskasorozat. Ha ellátta 
volna orvos, meg tudták volna menteni, de így elvérzett. Még mielőtt meghalt kivette a kulcsot 
a zsebéből, hogy be tudjanak menni a kisbabájához.

Akkor döbbentem rá, hogy milyen szerencsém volt, ugyanis aznap én nem voltam ott, pedig 
én is jártam levélért a postára. De néhány nappal azelőtt kaptam levelet Pistától, és tudtam, hogy 
most még nem várhatom a választ. Összesen 9 áldozata lett ennek a légitámadásnak, köztük volt 
három 18 éves fiatal fiú is. Ekkor tudtuk meg milyen is valójában a háború. Másnap, éppen a 
halottak napján, sötétedéskor temették el az áldozatokat egymás melletti sírokba. Ezt a történetet 
sokszor elmeséltem kislányomnak, s talán ennek köszönhető, hogy a tragédia 60. évfordulóján 
az ő kezdeményezésére emléktáblát avattak a faluban az áldozatok emlékére.

Ezután a németek elhagyták a falut, mert egyre közeledtek az oroszok. Az ő bejövetelükhöz 
fűződik még egy elfelejthetetlen, szörnyű élményem, a Tuza család tragédiája.

Ők egy Jákóhalmához közeli tanyán éltek, és amikor jöttek az oroszok Apáti felől, valami 
miatt rálőttek a házra. A szobában a kemencepadkán ülő nagymamát eltalálták az ölében ülő 
kislánnyal együtt. Azonnal meghaltak. De repesz érte a nagyobbik lányt is, aki nem halt meg, és 
a szülők meg a lány vőlegénye gyorsan, kapkodva befogták a lovat a szekérbe, hogy Jákóhalmán 
orvoshoz vigyék a lányt. El is érkeztek az iskoláig, ahonnan az apa már futott az orvos házához. 
Közben a kislány még vizet kért a Mária kertben lévő kútból. Aztán befordultak az utcánkba, 
mert ott laktak a rokonaik, oda akarták vinni a sebesültet, de mire odaértek, a kislány csendben 
meghalt. Mi a nagy sikoltozásra szaladtunk ki az utcára. Soha nem felejtem el azt a képet, amikor 
a lány vőlegénye óvatosan leemelte menyasszonyát a kocsiról, s a hátrabicsakló fejéről a szép 
szőke haja kibomolva söpörte az utat, ahogy a fiú vitte be a házba. Közben megérkezett a doktor, 
de már hiába. Az apa meg csak állt a kocsi mellett és mondogatta: „De hát itt a doktor úr...”
Mindenki nyugtalanságban és félelemben élt. Nem tudta senki sem, hogy megéri-e a háború 
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végét. Közben vőlegényemnek is be kellett újra vonulnia. Ebben az időben Pesten dolgozott, 
de a SAS-behívóját Jászapátira küldték a szüleihez. Bevonulása után októberben, nem sokkal a 
Jákóhalmát ért légitámadás előtt hazaengedték élelmiszer beszerzési megbízással a tisztek részé-
re. Apám mondta is neki, hogy „ne menj vissza Pista, hiszen nemsokára itt lesznek az oroszok 
és vége a háborúnak”! De Pista elbúcsúzott tőlünk, és szakadó esőben kerékpárral indult vissza 
Hortcsányra a csapattestéhez. Ezután sokáig nem hallottunk róla. 

November 10-e körül már a szomszédban folytak a harcok. Veszélyes volt a lakásban ma-
radni, ezért leköltöztünk a házunk pincéjébe. Miután az utcánkban csak nekünk volt pincénk, a 
szomszéd családok is átjöttek. 19-en voltunk lent. Jó döntést hoztunk, mert egy kisebb méretű 
bomba ráesett a házunkra, leszakadt a tető egy része és a folyosó plafonja. Amikor azt a hatal-
mas robbanást hallottuk nagyon megijedtünk, mert puskapor szagával telt meg a pince is. Apám 
felment megnézni, hogy mi történt, mi meg sikoltoztunk, hogy maradjon, mert hátha még nincs 
vége. Ez igaz is lett, mert utána még egy hatalmas robbanást hallottunk, amitől megremegett a 
ház is. Később tudtuk meg, hogy ekkor robbantották fel a Tarna hídját. 

1944. november 16-án láttuk meg az első orosz katonát. Igen nagy számban jelentek meg 
nálunk is. A tisztaszobába egy tisztféle szállásolta be magát. Örültünk, hogy végre megszűnt a 
bombázás, de mégis féltünk, hogy mi lesz tovább. Az első dolguk az volt, hogy több nagy kon-
dért állítottak fel, és a pincénkből felhozott krumplit meghámoztatták velünk, majd elkezdték a 
főzést. Befejezni nem tudták, mert parancsot kaptak a továbbvonulásra, így a kondérokat a félig 
kész étellel felrakták az autókra és elmentek. Mondogattuk is egymásnak, hogy milyen szeren-
csések vagyunk, mert ki tudja mi lett volna, ha itt maradnak. Azután újabb orosz katonák jöttek, 
s megint beszállásoltak hozzánk. Mivel éppen nagy sár volt, kihordták az összes könyvet a la-
kásunkból, és küszöböt csináltak belőle. Sokáig őriztünk egy sáros Petőfi kötetet, amit sikerült 
megmentenünk. A lányokat az iskolába vitték főzni, a férfiakat pedig áthajtották a Tarna túlsó 
partján lévő lapos földekre szalmát taposni a sárba, hogy a repülők le tudjanak szállni. Apám már 
másnap nem ment vissza, sőt minket sem engedett főzni az iskolába. Anyám jajveszékelt, hogy 
mi lesz, ha megtalálnak, apám azonban hajthatatlan maradt. Szerencsénk volt, nem kerestek 
bennünket. 

A vőlegényem január közepén megszökött a csapattestétől és hazajött. Akkor még volt a 
faluban néhány orosz csapat, így nem mert egyenesen hozzánk jönni, egy rokonánál szállt meg. 
Informálódott a helyzetről, és csak akkor jött el hozzánk, amikor megtudta, hogy mindannyian 
élünk. Elhatároztuk, hogy nem várunk tovább, összeházasodunk. A szüleim ugyan várakozásra 
intettek bennünket, de Pista hajthatatlan maradt. Így aztán 1945. április 8-án a jákóhalmi temp-
lomban házasságot kötöttünk. Az esküvői ebéden anyám kitett magáért, mindent elővett, ami 
még megmaradt, így a dugi-cukrot is felhasználta a süteményekhez, és még egy torta is volt. 
Persze nem voltunk sokan, csak a szűk rokonság. Ebéd után felültünk egy szekérre, és elindul-
tunk Jászapátira a férjem szüleihez. Útközben megállított bennünket egy orosz csapat, és le-
szállítottak a szekérről, mondván, hogy kellenek a lovak egy árokba csúszott ágyú kihúzásához. 
Pista bizonygatta, hogy nagyon gyengék ezek a lovak, nem bírják el. Amikor látták, hogy tényleg 
hiába erőlködnek, visszaadták őket, és még jó utat is kívántak a menyasszonynak. Így aztán este 
lett mire az anyósomék házához értünk. Ők meg már halálra aggódták magukat, hogy mi történt 
velünk. Mint ahogy az én szüleim is, mert ők meg azt a hírt kapták, hogy a lányukat elrabolták az 
orosz katonák. /Gondolom a Jákóhalmára tartók láthatták, hogy ott állunk az orosz katonák sűrű-
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jében, és ezt a hírt már kiszínezve adták tovább./ Az anyósomék is meghívtak néhány rokont, és 
vacsorával vártak bennünket. Igaz, szerényebb volt, mint az én szüleimnél, mert nehezen tudtak 
húst szerezni. Az egyik ismerősük ígért disznóhúst, de végül nem hozott, így aztán az anyósom 
összeszedett a szomszédoktól minden tyúkot, és az utolsó pillanatban elkészült a pörkölt. Még 
süteményt is sütött, igaz, neki nem volt cukorja, ezért melasszal édesítette a tésztát. Így nem volt 
olyan finom, de azért mindenkinek ízlett, és a fő ajándék Pista barátjától egy igazi torta volt. 
Mindkét helyen szerencsésen megtartottuk a lagzit. 

Egy évig laktunk a férjem szüleinél. Pista Pesten kapott munkát, én az apósomékkal éltem, és 
segítettem nekik a mindennapi munkában. Közben vigasztaltam anyósomat, mert két fiáról /akik 
az első házasságából születtek/ sokáig nem kapott semmi hírt, azt sem tudta élnek-e még. Mivel 
az első világháborúban elveszítette a férjét, most attól rettegett, hogy ez a háború elvitte valame-
lyik fiát.  Később kiderült, hogy a nagyobbik fia orosz fogságba esett, és csak két év múlva jött 
meg, a kisebbik fia pedig nyugatra ment, majd Kanadában telepedett le. /Sajnos őt soha többé 
nem látta, csak levélben tartották a kapcsolatot./ 1946 tavaszán aztán albérletbe költöztünk. Ek-
kor már a férjem is itthon dolgozott, és mint arra alkalmas személyt felkérték, hogy szervezze 
meg a Szoc.dem Pártot, amelynek járási titkára lett.

Új otthonunk közel volt anyósomék házához, így naponta találkoztunk. Gyorsan eltelt a nyár 
és az ősz is a lakásunk rendbehozatalával, mert bizony eléggé elhanyagolt volt, amikor oda-
költöztünk, és már állapotos voltam, amikor létrán állva meszeltem a falakat. Meg is szidott az 
anyósom ezért. Szerencsére nem lett semmi baj, és 1947. január 21-én éjjel megszületett az első 
gyermekünk. Kislányom születése külön öröm volt számomra azért is, mert ebben az időben 
sokat voltam egyedül, mivel férjem reggel elment dolgozni és csak este jött haza. Így már nem 
voltam napközben egyedül, a kisbabám gondozása lefoglalt. 

Ez az év volt életem egyik legnyugalmasabb éve, mert 1948-ban elkezdődött vándoréletünk. 
Férjemet Szajol község vezető jegyzői állásába helyezték, így átköltöztünk Apátiról a község-
házán lévő jegyzői lakásba. Itt csak pár hónapig laktunk, mert vettek egy új jegyzői lakást, oda 
költöztünk át. Alig egy év után a férjemet áthelyezték Rákóczifalvára, ugyancsak jegyzői állás-
ba. Újra költöztünk, aminek én egyáltalán nem örültem. Már itt laktunk, amikor 1950-ben meg-
született a kisfiunk. A szolnoki kórházba mentővel szállítottak be, mert komplikációk adódtak a 
szülésnél, ami később a fiamnak komoly károsodást okozott. Az itt töltött időről nem mondhatok 
semmi jót. Nagyon hosszan tartana ezt ecsetelni. Csak annyit: a férjem rosszul politizált, emiatt 
igen sok kellemetlensége és még több ellensége akadt, s tudjuk, hogy a Rákosi időkben mit je-
lentett ez. Még szerencse, hogy csak az állása veszett el. Ezután visszakerültünk oda, ahonnan 
elindultunk: Jákóhalmára a szüleimhez. 

A férjem Pestre ment, és ott egy barátja segített neki állást szerezni. Persze ez így nem volt jó, 
távol a családtól. Szerencsére 1951 őszén Jászberényben felépült és beindult az Aprítógépgyár, 
ahol sikerült munkát kapnia. Az elején Jákóhalmáról járt be dolgozni, aztán 1952 telén beköltöz-
tünk Jászberénybe a Tanítóképző melletti kis utcába, ahol albérletet kaptunk.

Alighogy mi eljöttünk szüleinktől, odaköltözött hozzájuk anyai nagymamám Jászapátiból, 
akinél nevelkedtem. Ez a költözködés azért történt, mert a háború után nagymamám másik 
lányáéknak, annak a bizonyos „gazdag” Piroskának és családjának 24 óra alatt el kellett hagyni 
a tanyájukat. Kulákká nyilvánították őket, nem tudtak hová menni, ezért a nagymamámhoz, va-
gyis az ő anyjához költöztek. A két asszony elég nehezen jött ki egymással, ezért nagyanyám úgy 
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gondolta, hogy átköltözik a másik lányához, az én anyámhoz, akivel mindig jobban megértették 
egymást. Sajnos nem sokáig élt, hamarosan megbetegedett, és 1953-ban meghalt. Alig volt 69 
éves. Ő halt meg őseim közül a legfiatalabban. Viszont a három dédunokáját, az én két gyerme-
kemet és Ida húgom fiát még megismerhette.

Lassan megszoktuk az új környezetet és Jászberényt. Különösen kislányomnak volt jó, aki 
’53 őszén kezdett iskolába járni, mert pont a szomszédban volt az intézmény. Kikísértem az ut-
caajtóig, és onnan tíz lépésre volt az iskola kapuja. Az osztályteremből átlátott a kertünkbe. 
Két év múlva ismét költöztünk, szerencsére csak egy utcányit. A sors úgy hozta, hogy közben a 
férjem edzői állást kapott, így azt a munkát végezhette, amit mindig is szeretett, a sporttal fog-
lalkozhatott. Ekkor felajánlották neki a sportpálya gondnoki állását az ott levő gondnoki lakással 
együtt, amit örömmel elfogadtunk, hiszen így végre önállóan lakhattunk, ha nem is a sajátunk-
ban. A gondnoki munkában én is sokat segítettem. A sok munka mellett jól éreztük ott magunkat, 
de azért egyre inkább felvetődött, hogy jó lenne már egy végleges családi otthon. Mivel csak egy 
keresetünk volt, nehezen gyűlt a pénz, de aránylag kedvezményesen kaptunk házhelyet, ezért 
elhatároztuk, hogy ha törik, ha szakad, felépítjük a házunkat. 

Lépésről lépésre haladtunk, az első évben kiástuk az alapokat, és megcsináltuk terméskőből 
a lábazatot. Szinte minden munkát magunk végeztünk, illetve a testvéreim és a rokonaink segít-
ségével. A kert végében, saját földből verettük ki a vályogot. A kivájt föld helyén sokáig megma-
radt a mély gödör, amiben felgyülemlett az esővíz, így a békáknak nagyon jó kis tavuk lett. Több 
évig tartott, amíg feltöltöttük. 1956 végén már álltak a falak, s ’57 nyarán a kisebb szobába be 
lehetett költözni. Az első lakók nem mi, hanem a férjem szülei voltak. Ők, akkor már idős embe-
rekként, úgy gondolták, hogy jobb lesz, ha velünk laknak. Eladták kis házukat Jászapátiban, és 
ennek az árából folytattuk tovább a belső munkálatokat. Az első évben csak az ő szobájuk volt 
lepadlózva, a miénket kátránypapír fedte. Csak a kővetkező évben tudtuk lepadlózni a másik 
két szobát is. Amíg sikerült eddig eljutnunk – 13 éves együttlétünk alatt – kilencszer költöztük, 
ami bizony megviselt bennünket. Nem csoda hát, hogy örültünk a házunknak, amit sok-sok le-
mondással, takarékoskodással sikerült megépítenünk. Azután is minden évben alakítottunk rajta, 
mert számunkra ez volt a legfontosabb.

Ezek után én is elmentem dolgozni, mivel volt kire bízni gyermekeinket. Anyósom minden-
ben helytállt. Végre úgy éreztük nyugodtabb évek jönnek. Sajnos egy év múlva, 82 éves korában 
meghalt az apósom, pedig úgy szeretett volna még velünk és az unokákkal élni.  Papa halála után 
szegény mama nagyon szomorúvá vált. Legnagyobb fia elvitte magához egy hónapra, de ott sem 
találta helyét, visszajött. A régi nótás kedve sem tért vissza, pedig nagyon szeretett énekelni az 
unokákkal együtt. Papa halála után két és fél évvel, rövid betegség után 78 évesen ő is elment. 
Az én szüleim jóval fiatalabbak voltak, így ők még több évet töltöttek velünk. A háború befeje-
zése után nemsokára államosították a földeket, elkezdték a tsz-ek szervezését. A szüleinktől is 
elvették a 18 kat. hold jó minőségű földjüket, ami az örökül kapott és sok-sok munkával gyara-
pított terület volt. Apám annyira szerette a földet, hogy ha egy kis pénze összegyűlt, mindig csak 
földet vásárolt. El lehet képzelni, hogy mit jelentett neki, amikor megfosztották az élete értelmét 
jelentő területektől. Ezek után nem volt mit tennie, be kellett lépnie a tsz-be, /Jákóhalmán három 
tsz is alakult, de apám a Béke Tsz-be lépett be/, és ott dolgozott 70 éves koráig. Kaptak 1 hold 
földet háztájinak, amin azt termeltek, amit akartak. Apám kukoricával ütette be, mert akkor még 
megvolt az egyetlen tehene. Nehéz évek voltak ezek. A sok rossz mellett azért volt jó is, főleg 
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a testvéreimnek, mert elmehettek tanulni, s miután föld már nem volt, ahol dolgozni kellett 
volna, apám sem ellenezte továbbtanulásukat. Így a legkisebb húgom védőnő lett és Szilvás-
váradon él, nagyobbik öcsém, Zoli, 1956-ban érettségizett a Lehel Gimnáziumban, majd elvé-
gezte az állatorvosi egyetemet, és 1963-ban diplomás állatorvos lett. Kisebbik öcsém, szintén a 
„Lehelben” érettségizett 1959-ben, majd a Veszprémi Vegyipari Egyetemre nyert felvételt, ahol 
diplomát szerzett 1964-ben. Csak mi ketten, Ida húgom és én nem tanultunk tovább. Talán, ha 
később születünk egy kicsit nekünk is sikerült volna. Így mi nehezebben éltünk, de az életben 
azért megálltuk a helyünket, becsületes munkával kerestük a kenyerünket, neveltük gyerekein-
ket. Keresetünket jól beosztottuk, nem csak a mának éltünk, gondoltunk a holnapra is, mindig 
takarékoskodtunk, mert szüleink így neveltek bennünket. S a föld szeretetét mind az ötünkbe be-
leoltották, mert ha nem is lettünk földművesek, mindannyiunknak kertes családi háza van, amit 
művelünk. Szüleinknek sohasem kellett szégyenkezniük miattunk. Az öt testvér közül csak Ida 
húgom maradt szülőfalujában, a többiek mind más-más városban találták meg otthonukat. Én 
úgy érzem, hogy köszönettel tartozom a jó Istennek, hogy szép környezetben lakhatunk, ami ta-
vasszal, virágzás idején valódi földi paradicsom. Igaz, sok a kertben a munka, de ezt örömmel és 
szívesen végezzük.  55 éves koromig a Lehel Hűtőgépgyárban dolgoztam, ahová úgy kerültem, 
hogy az első komolyabb munkahelyemről, a Műszerész Ktsz-ből ki kellett lépnem az anyósom 
betegsége miatt. Otthon több hónapig ápoltam, s amikor meghalt, már nem vettek vissza, így 
a Hűtőgépgyárban próbálkoztam. Először a Lemez üzemben dolgoztam, nehéz fizikai munkát 
végeztem, hatalmas hentes tepsiket gyártottunk, emelgettünk egész nap. Nem igazán női munka 
volt. Szerencsére átkerültem a szifon üzembe szifonfej szerelőnek, ami már könnyebb volt, de 
teljesítménybe kellett dolgozni, és bizony nagyon elfáradtunk a műszak végére. Ráadásul az 
első időkben három műszakban dolgoztunk, ami nagyon megterhelő volt, különösen az éjszakai. 
Végül is innen mentem nyugdíjba, s meg kell mondanom, ekkor következett el életem legnyu-
godtabb része, csak a családomnak és a kertemnek élek.

Az évek gyorsan elszaladtak.  Szüleink is nagyszülőkké váltak. Apámnak életében 5, halála 
után még három unokája született.  1972-ben 77 évesen meghalt. Egy évvel előbb, mint első 
dédunokája, az én unokám megszületett. Így ő sajnos nem láthatta dédunokáit.

Anyám még 12 évig élt özvegyen. Ő már mind a 8 unokájában gyönyörködhetett, sőt még a 
3 dédunokájának is mesélhetett. Ő is átvette anyósa ötletét, és megosztotta időskori éveit gyer-
mekei között. Hol nálunk, hol fiainál, Egerben és Kőtelken töltötte idejét. 1984-ben, 83 éves 
korában halt meg nagyobbik öcsémnél, Zolinál, Kőtelken. A mai napig mindketten nagyon hiá-
nyoznak. Az unokáimnak /mindkettő a lányom gyermeke/ sokat meséltem róluk, hogy emlékük 
fennmaradjon. Most már a lányom is, aki tanítónő volt, nyugdíjas, unokáim is felnőttek, lassan 
ők lesznek a mesélők. 

Most, hogy megszületett fiú unokám kislánya, már dédunokám is van, és szeretném még neki 
is elmesélni ezeket az igaz történeteket a családról.          


