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Szüle Katalin

SZÁMKIVETETTEK ÉS ÜLDÖZÖTTEK 

JÁSZKISÉREN AZ ÖTVENES ÉVEKBEN

Hatvan éve történt, még gyermekként éltem meg a kitelepítéseket. Nagyon kevés személyre 
emlékszem, szüleimtől, a ma még élő jászkiséri ismerőseimtől összegyűjtött adatok alapján tisz-
telettel gondolva emlékeznék meg róluk.  

Az ötvenes években nemcsak Jászkisérre, de a Jászság több településére is kerültek „osztály-
idegen” emberek. Rendszerint olyan helybeli családoknál helyezték el őket, akik gazdaságukat 
szerető, abban dolgozó egyének voltak. Az ő „bűnük” az volt, hogy több mint húsz hold földön 
gazdálkodtak, házukat rendben tartották, szüleiktől, az iskolán kívül tanulva az ember iránti 
tiszteletet, a hazaszeretetet.

A II. világháború alig múlt el, és újra következett a még megmaradt remények teljes megsem-
misülése, hiszen ők ugyanúgy megszenvedték történelmünk e szörnyű éveit. A befogadó csalá-
dok nagyon ritkán láttak ellenséget a kitelepítettekben, az azonos sorsra gondolva – többségben 
– a tisztaszobát adták át, ezek azonban több esetben nem voltak fűthetőek. Némi vigaszt jelentett 
számukra, hogy a Hortobágynál jobb helyre kerültek.

A 261 Jászkisérre érkező kitelepített három csoportban érkezett, ez látható a névsorban, 
amely abc sorrendben készült, megjelölve a nevet, a születés idejét, helyét, anyja, apja nevét, a 
lakcímet, ahová kerültek. Sajnos a családok neve kevés helyen szerepel. Feljegyezték a vissza-
elköltözés helyét, idejét, valamint az itt eltöltött időt, az elhalálozást.
Az ellenőrzések nemcsak hollétükről, de az emberekkel való kapcsolatukról is szóltak. Volt rá 
példa, hogy a munkából kivették a családfőt, rendszerint az édesapát, és borzasztóan megverték. 
A visszaemlékezők a mai napig sem tudják, miért tették ezt az ÁV-sok. Elmondása nem hangoz-
hatott el, csak a nyomok láthatósága árulta el a „büntetést”.

Nagyon sok mindent meg kellett tanulniuk, amit életük során nem ismertek, mert azokat a 
feladatokat mások látták el. Elsősorban próbálták méltósággal elviselni a megaláztatásokat, a 
sokszor gunyoros megjegyzéseket, melyek bizony munkájuk közepette előfordultak. Visszaem-
lékező ismerősöm mondta, hogy egy aratás utáni cséplés alkalmával a cséplőgéptől kellett a teli 
zsákokat elvenni, és mivel Bethlen Dániel gróf is be volt osztva a munkára, árgus szemekkel 
figyelték a gép mellett dolgozók. Csúfolódva megkérdezték a gróf úrtól, hogy fel tudja-e emelni 
a zsákot.  A válasz csak annyi volt: – Kérem, adja fel! És Bethlen gróf szó nélkül felvitte vállán 
a zsák búzát a padlásra a befogadó családfő nem kis örömére, aki csak egy néma kézszorítással 
jelezte elismerését.

Más alkalommal a helyi állatorvos mellé osztották be. A jóérzésű orvos – Bollók József – 
szívesen beszélgetett a gróffal. Egyszer munka közben megjegyezte: – Látja doktor úr, milyen 
nagy csirkefogó lett belőlem! – mivel éppen a baromfiállományt oltották. Bálint Dezsőt aratás-
hoz osztották be, – ami nagyon nehéz volt a tűző napon – még ha a marokszedés segédeszköz-
ként kukával történt is. Két év után, 1953-ban engedélyezték visszaköltözésüket, ekkor Bálint úr 
tisztelettel elkérte emlékül a marokszedő kukát, mondván – véres verejtékkel szerezte. Volt, aki 
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titokban az üzletéből elrejtett árut vitt magával a száműzetésbe, ott eladta, és így könnyebben 
tudott vásárolni a helybeliektől, vagy a boltból. (Buchsbaum család)
Aki tehette, 1953-ban vissza, illetve elköltözött Jászkisérről. Az elvett, államosított lakásukba 
nem mehettek vissza, így az ismerősöknél, rokonoknál – ha szűkösen is – de tovább tudtak 
élni. A gyermekek jövője kilátástalan volt, hiszen az általános iskola után nem mehettek to-
vábbtanulni, a diszkrimináció rájuk is érvényes volt. Akinek mégis sikerült, kitűnőre soha sem 
vizsgázhattak, és állandó megfigyelés alatt álltak. Akik általános iskolájukat itt kezdték, majd 
folytatták, jó tanulók voltak, jó barátságban a helyi gyerekekkel, a mindennapi csínytevésekkel 
együtt (harangozás a templomtoronyban, vagy madártojásgyűjtés).
Édesanyám elmondásából emlékszem vissza milyen nehezek voltak ezek az évek. Ő mindig 
óvott, de ahogy telt az idő, és már lehetett róla beszélni, elmondta, hogy milyen volt a kapcsolat 
a kitelepítettekkel. A helyiek közül volt, aki mosást vállalt, baromfit adott el, amit felpucoltak 
konyhakészre, hiszen helyük sem volt, hogy megfelelően tudjanak bánni a konyhai dolgokkal. 
A helyiekkel a kölcsönös szimpátia az évek múlásával csak erősödött, látva a befogadók nehéz 
helyzetét. 

Az utcánkba – Bercsényi u. 15. – kitelepített egyedül élő idős hölgy édesanyámmal beszélget-
ve megemlítette, volna-e kedve Katinak egy idegen nyelvet tanulni. Ő ugyanis szívesen tanítana, 
mivel németül, franciául anyanyelvi szinten beszélt. Édesanyám örömmel jött haza, mint aki 
kincset talált. Akkor még nem tudta/tudtuk, hogy ez valóban kincs volt, az élet később igazolta!
Az ezredesné, Radda Károlyné (Csonka Margit) egyedül, család nélkül érkezett Jászkisérre. Elő-
ször nem is a mi utcánkba, hanem egy másik, ugyancsak kulák családhoz vitték, majd – mivel 
az már foglalt volt – a Bercsényi utcába hozták Szabó Sámuelékhez. A szoba fűthetetlen volt, 
mert a vendégek általában nyáron érkeztek a tisztaszobába, s nem volt szükség kályhára. Ebbe a 
helyiségbe került az akkor 67 éves idős hölgy, és lakott ott több mint 20 évig.

A felajánlott nyelvtanulást vállaltam, és a német nyelvet választottam. Mint fiatal tizen-
évesnek eleinte furcsa volt a nagymamakorú nénihez járni, de az idő múlásával megismertük, 
megszerettük egymást. Műveltsége, intelligenciája diploma nélkül is tanulságos volt. Beszélt 
egy Bartók Béla zongora-hangversenyről, színházról, utazásaikról. Mindig örömmel mentem 
az órákra; közelsége, szeretetreméltósága egyre jobban ösztönzött a tanulásra. Nagyon keveset 
beszélt magáról, életéről, de néha neki is jó volt a múltra emlékezni. Röviden említette, hogy 
Szarajevóban voltak a férjével (mint katonatiszt az I. világháborúban a Felvidéken teljesített 
szolgálatot az ezredes), amikor a trónörököst megölték, a kíséretükhöz tartoztak.

Férjével együtt nagyon szerették hazájukat, aki 1946-ban halt meg, és a Balaton mellett lévő 
Alsóörsön temették el. Ott volt egy kis nyaralójuk, és mindig szeretettel gondoltak az ott töltött 
időre. Barátai sokszor hívták, hagyja el az országot, utazzék velük Bécsbe, hiszen nincs messze 
Budapesttől. Nagyon rövid volt a válasza: – Nekem itt van a hazám!

Vallásos léte, érzülete adott erőt a nehéz sors elviseléséhez, sokszor a kapott ételeket elküldte 
barátainak, akik viszonzásképpen az általa horgolt szép kézimunkákat eladták, s az árát átadták 
neki. Ez akkor történt, mikor évenként egyszer meglátogatta őket Budapesten. Karácsonyi cso-
magok is érkeztek Bécsből, s mindig megkínált a bécsi finomságokból. Színes újságok is voltak 
a csomagban (Bunte Österreich). Ez akkor, a ’60-as években különlegességnek számított. Ő 
látta, hogy tetszik nekem, és mondta, hogy ma olvasni fogunk a lapokból. Te olvasod, mivel még 
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kevés szót tudsz, majd én fordítom. A helyes kiejtéshez hozzátartozott a folyékony olvasás, nem 
beszélve az érdekességéről.

A tél mindig nehéz volt, petrofornak hívták azt a főző alkalmatosságot, amit a főzéshez, 
melegítéshez használt. Szerettünk volna segíteni, de mindig azt mondta, nem fázom, jó meleg az 
ágyam, a cicák is melegítenek. Mindig volt 2-3 állatkája, melyeket nagyon szeretett, és ők is őt.
A kitelepítettek között több baráti családra lelt, akiket látogatott, a templomban találkoztak. Min-
dig segédkezett a katolikus egyháznál az ünnepek alkalmával. Sajnos a parókiáról is el kellett 
költöznie, ekkor már egészségileg sem volt jól. Ez újabb megpróbáltatást jelentett, sok mindent 
elutasított, keveset beszélt, hiába látogattuk, vigasztaltuk, már nem segített. 93 évesen, 1977 
őszén elment a „minden élők útján”. Személyében egy csodálatos nagymamát veszítettem el, aki 
szeretetével, tudásával egy életre szóló kincset adott, amely a mai napig örömöt, erőt ad a sors 
adta nehéz helyzetekben.

Végrendeletében kérte a szeretett katolikus egyháztól, a plébános úrtól, hogy Jászkiséren, 
a katolikus temetőben, a nagy kereszt „árnyékában” kapjon egy kicsi sírhelyet, amennyiben a 
községben hal meg. Tóth József plébános ezt tiszteletben tartotta és teljesítette kérését. A még 
megmaradt összes vagyonát a római katolikus egyházra hagyta. Sírhantjára virágot viszek, én 
gondozom, úgy, mint a szüleimét. 

Jó pár éve történt, hogy a National Geographic magyarországi riportere, Szigethy András, 
a Jászságban járt. Riportot készített, hozzám is ellátogatott, s beszélgetésünk során szóba ke-
rült a kitelepítettek helyzete Jászkiséren. Ekkor említettem Radda Károlyné nevét. Telefonált, 
valakit megkérdezett, emlékszik-e még a nénire. Természetesen igenlő választ kapott, kedves, 
rokonszenves hölgynek titulálta a volt ezredesnét. Mint később kiderült prof. dr. Bitó Lászlóval 
beszélt, akit családjával együtt 16 évesen telepítettek ki budai otthonukból.

„Bitó László évtizedek múltán is úgy véli, hogy a Jászkiséren töltött két esztendő alatt többet 
tanult, mint azt bármelyik egyetemén tehette volna – ügyvédek, irodalomtörténészek és más 
szaktudományok legjobbjai közé vetette őt »rossz sorsa«. A professzor gondolkodására máig hat 
a jász parasztok bölcsessége, »az a mód, ahogy ők a világ változásait szemlélték« – írta a riporter 
2007 júniusában a National Geographic 6. számában.

A történet nem ért véget a riporttal, 2008 őszén ellátogattak a professzor úrral településünkre. 
A városházán fogadtuk őket a polgármesterrel, Hajdú Lászlóval. Egy mosolygós, kedves ember-
rel találkoztam, örült, hogy eljöhetett Jászkisérre. Mivel az ebédmeghívás a halastónál lévő ven-
dégfogadóba szólt, így néhány km-t utazni kellett a város termőföldjei között. A polgármester 
beszélgetett a professzor úrral, említvén a dűlő-neveket, kinek, hol volt a termőföld tulajdona. 
Örömmel fogadta, és sok, számára ismert név hangzott el, hiszen ő is a mezőgazdaságban dol-
gozott, amíg itt voltak. Ebéd után ellátogattunk a Kisfaludy utcába, ahol szüleivel laktak. Sebők 
Sándor bácsi már nem él, de a lánya igen. Örömmel fogadta a kedves vendéget. Nyilatkozata 
2009. október 22-én a Szabad Föld című lapban: „A kitelepítést sok rettegés után 1951-ben meg-
könnyebbülésnek éreztem. Jászkisér előkelő hely volt, legalább is a Hortobágyhoz képest. Kulák 
házigazdáink a tisztaszobájukat adták át családunknak.”

Tiszteletüket tették Radda Károlyné sírhantjánál, ellátogattak még a Helytörténeti Gyűjtemé-
nyünkbe is. Itt beszélgettünk arról, hogy emlékezésül egy márvány emléktáblát lehetne elhelyezni 
az épület folyosójának falán. A 60. évforduló alkalmával, 2011. május 28-án ez meg is valósult. 
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Másfajta üldöztetések az 1950-es években

Településünkön sok család került az osztályellenség kategóriába, kuláklistára. Ők a 20-25 kh-nál 
több földdel rendelkező gazdagabb paraszti rétegek voltak. Vádolták őket azzal, hogy mindenre 
képesek, elkezdenek szabotálni, gyújtogatni… Valójában a kulákok a magyar mezőgazdaság, a 
magyar falu legtehetségesebb gazdálkodói voltak. Istenhívő, szorgalmas, tehetséges emberek, 
akik tisztelték hitvalló becsületes őseiket.

A kommunista diktatúra, bár mérhetetlen szenvedést okozott, célját nem érte el, mert voltak 
olyan egyének, akik emberek maradtak az embertelenségben.
Néhány évvel a II. világháború után – amely szintén sok szenvedést hagyott maga után – követ-
kezett a még megmaradt tulajdonok elvétele, államosítása, a családok teljes tönkretétele, elül-
dözve szülőhelyükről.

A Nemes Szabó család történetét szeretném bemutatni, hiszen az egyedüli leszármazott, aki 
még érintett volt ebben az időben, az Nemes Szabó Eszter, aki így emlékezik beszélgetésünk 
alkalmával.

„Otthon lenni – ez a szó minden ember életének a legfontosabb része. Ha ezt fizikailag, kény-
szer hatására elveszíti, pótolhatatlan veszteség éri. Szíve mélyén megőrzi minden egyes emlékét, 
ha otthon jár, keresi a régi kedves helyeket: az iskolát, ahová úgy szeretett járni, gondolva ked-
ves, sosem felejthető tanáraira. Megnézi – kapun kívülről – szülőházát, és elszomorodik a szíve, 
hiszen már nincsenek, akik vele voltak, megváltozott a környezet, nincs már a hatalmas kertje, 
és sok-sok minden, ami gyermekkora színhelye volt. Ha sokáig nem megyek haza, valóságos 
honvágyat érzek, ha hazamegyek, mérhetetlen szomorúságot. Elveszítettem szeretteimet, ezért 
első és nagyjából egyetlen utam a temetőbe vezet. Dédszüleimtől kezdve a testvéremig mindenki 
ott van. Jó ott lenni, megnyugszom.

Családunk vesszőfutása akkor kezdődött, amikor először csak a házunk egy részét foglalták 
el óvoda céljára. Egy szoba-konyhában és a mellékhelyiségeiben maradhattunk, a többi szobát 
óvoda céljára vette igénybe az akkori tanács. Úgy említették akkor, hogy a jászkiséri emberek 
együttérzésből gyermekeiket nem szívesen hozták oda, ezért az átmenetileg meg is szűnt.

1951-ben Budapestről kitelepített családokat költöztettek házunkba. Minden szobában egy-egy 
család lakott. A kitelepítettek után újra kiraktak bennünket, és lakhelyül a Nagykör út 6. sz. alatti 
mosókonyhát utalták ki. Ezt a szüleim nem fogadták el (tekintettel ránk, gyermekekre), ezért át-
menetileg a kocsiszínbe költöztünk, ahol őszig maradhattunk. Ez ugyan nagy volt, de nem lehetett 
fűteni, nem felelt meg az ott tartózkodásra, ezért a Bercsényi út 10. sz. alatti – szintén államosított 
– Nk. Szabó Mihály volt főbíró házának fele részébe költöztünk. Ott találtunk otthonra, ami már 
lakás szempontjából is elfogadható volt, tekintettel a két szobára és a konyhára. 

1952-ben, a végleges kilakoltatáskor, én negyedik osztályos, 11 éves kislány voltam. Amikor 
az iskolából hazamentem, már az udvarra volt kirakva minden holmink. Sokkoló élmény volt 
gyermekként megélni ezt. Mi abban a házban születtünk a testvéremmel, és egy gyermek, ha 
látja és érzi is a bajt, nem érti, miért kell elhagyni otthonát. Azt hiszem, ezek az évek elvették 
boldog gyermekkorunkat.

Túl az egzisztenciális megsemmisítésen – ami szüleimet érte – mi gyerekek is megbélye-
gezettek voltunk. Az iskolában is sokszor éreztem ennek hátrányát. Bár én nagyon szerettem 
tanulni, arról szó sem lehetett, hogy gimnáziumba járhassak.  Ezt nagyon nehezen viseltem, 
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végtelenül igazságtalannak éreztem, nemcsak azért, mert a szüleim vétlenek voltak, nem tettek 
semmi rosszat, hanem azért is, mert gyermekként teljesen ártatlan voltam abban, hogy kinek a 
lánya vagyok.

Továbbtanulásomnál az én jelentkezési lapom az íróasztal mélyén maradt, míg édesanyám 
ki nem könyörögte, hogy ne fosszanak meg a lehetőségtől, s így legalább a szolnoki gép- és 
gyorsíró iskolába felvételizhessek. Ez sikerült, nagyon boldog voltam, mert teljesült az álmom, 
hogy tanulhatok, és majd hivatalban dolgozhatok. Amikor végeztem, osztályfőnököm azt mond-
ta, hogy Szolnok megyében ne keressek állást, mert úgysem kapok. Ezért kerültem – ekkor még 
a Heves megyéhez tartozó – Tiszafüredre, onnan Debrecenbe, ahol három helyen dolgoztam, a 
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóságnál, a Kelet-magyarországi Textil Nagyker-nél, és végül a Hajdú-
tervnél 23 évig könyvtárosként. 

Szüleimről néhány mondatban: Édesapám nemcsak nagygazda, hanem jó gazda is volt, ezt 
bizonyítja a megmaradt Mezőgazdasági Egyesület oklevele, melyen elismerésben részesült a 
mezőgazdasági kiállításon. Gazdaságában őshonos állatok voltak, pl. magyar szürke marha, 
mangalica sertés. A kutyánk is őshonos magyar hófehér kuvasz volt.
Családunk tagjai az üldöztetés után – édesanyámat kivéve – elkerültek otthonról. Édesapám az 
OVIT-nál helyezkedett el (az OVIT abban az időben „gyűjtőhelye” volt a hasonló származású 
embereknek).

Bejárta az országot Dél-Dunántúltól Észak-Magyarországig. Ő, aki annyira szerette gazda-
ságát, elfogadta helyzetét, hiszen nem volt más lehetősége. Testvérem Budapesten a BKV-nál, 
Gödöllőn az Agrártudományi Egyetemen dolgozott, majd 1977-ben elmentek egy nyugat-euró-
pai körútra feleségével együtt, s onnan nem tértek haza. Németországban találtak új hazát. Így 
édesanyám egyedül maradt, s ezeket a csapásokat nagyon nehezen viselte.
1986-ban a jászkiséri tanács közölte, hogy az Nk. Szabó-féle házat, amiben él, lebontják, mert 
életveszélyessé vált. (Természetesen, ha egy házat elvesznek a tulajdonosától, de 30 évig nem 
tesznek érte semmit, tönkremegy.) Az én édesanyám – aki Jászkiséren született – 64 évesen 
kényszerült elhagyni szülőfaluját, nem volt számára hely, hiába vettek el tőlük mindent. Debre-
cenbe költözött, és ott élt haláláig, 1997-ig.” 
Röviden ennyit foglalt magába beszélgetésünk. Családi házuk ma a közcélt szolgálja, a Csete 
Balázs Helytörténeti Gyűjtemény tájház bemutatására alkalmas felújított, szép épület.


