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Sisak Z ita

IRÉN NÉNI KINCSESLÁDIKÁJA
MIT REJT EGY 77 ÉVES FALUSI ÖZVEGYASSZONY EMLÉKEZETE ?

Jelen dolgozat tárgya egy önéletrajzi vallomás, melyben egy 77 éves nyugdíjas özvegyasszony, 
Szabács Irén összegzi életét, tekint vissza a küzdelmes, nehéz évekre. A történetet azonban 
nem ő maga írja le, hanem lányának meséli el, így az írás elejéről elmarad az önéletírásoknál 
amúgy szokásos bevezető, mely feltárja az indokokat, amiért az író belefogott élete összegzé
sébe. Ezt a közlési vágyat sok esetben a gyermekekre, unokákra való örökül hagyás motivál
ja, de előfordul kutatói ösztönzés is. Esetünkben is valami hasonlóról beszélhetünk. Annyiban 
azonban más ez az írás, hogy nem maga Irén néni jegyzi le, nem ő szedi össze a saját tempó
jában a különböző eseményeket, hanem amint egy lábjegyzetből kiderül, az írás tulajdonkép
pen egy 1988. augusztus 15-én készült interjú írott változata.

 ̂ Az interjú különlegessége az, hogy nincsenek benne kérdések: az elbeszélő egyes szám el
ső személyben meséli el élete történetét. Az írás azonban olyan mértékig rendezett és struk
turált, hogy az olvasó e hömpölygő szóáradat mögött valamiféle rendezőelvet feltételez. Az in- 
terjú készítője, valószínűleg nagyrészt ismerte azokat a sztorikat, melyeket édesanyja szájából 
hallani akart, s szinte biztosak is lehetünk afelől, hogy kérdéseivel, megjegyzéseivel a szán
dékainak megfelelő irányba próbálta terelni a beszélő emlékezetét. Az önéletírás tulajdonkép
peni főszereplőjének motivációi tehát nem definiálhatók, hiszen kérdéses, hogy önmagától éb
redt volna-e benne belső igény arra, hogy írott formában örökül hagyja emlékeit. Valószínű, 
hogy csupán lánya kérésének tett eleget, amikor fölelevenítette ezeket a régi dolgokat, de két
ségkívül örömét is lelte a történetek elmondásában, amit az bizonyít, hogy ilyen hosszan és 
részletesen számolt be életéről.

Lánya, Kosipos Erzsébet motivációi már sokkal világosabbak: ahogy a bevezetőben is ír
ja,̂  egy letűnt paraszti világ, egy elpusztult életforma utolsó emlékeit szeretné begyűjteni, 
méghozzá egy olyan kútfőből, melyhez érzelmileg szoros szálak fűzik, s amely emlékvilágnak 
ő is örököse. Magáénak érzi a történeteket, ezért is adja írása címéül: Kincsesládikánk. Meg- 
kapóan szépen fogalmazza meg egy rövid bevezetőben, hogy mi is a célja: „Hazamegyek. 
Meghajtom fejem őseim hantja fölött. Megpróbálom összeszedni a visszahozhatatlant, megis
mételhetetlen múltunk, nemzeti örökségünk morzsáit. Édesanyám mellé, a farönkre ülök. 
Faggatom. 0  pedig kinyitja kincsesládikáját.”  (2. o.)

SZERKESZTÉS

Az írás 91 gépelt oldal, gyakori melléütéssel ugyan, de alapjában rendezett, tudatosan formált 
képet mutat. A mű öt -  címmel is ellátott -  fejezetre oszlik, és ehhez járul még egy kétolda
las bevezető. Az öt fejezet a következő:
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Családunk története (19 oldal)
A Pista családja (18 oldal)
Az öreg rögök között ( 3 oldal)
Lepergett évek (13 oldal)
Asszonysorsom (31 oldal)

A leghosszabb közülük az Asszonysorsom, tulajdonképpen ez mint az életút fő része. Kilóg vis
zont a sorból egy nyúlfarknyi fejezet, mely Az öreg rögök között címet kapta. Ez ugyanis nem
hogy nem Szabács Irénről szól, de még nem is a családjáról, hanem a faluról általában. Az 
amerikázás falubeli megítéléséről, a hazatelepültek helyzetéről, itthoni életéről tudósít, lalán 
ezért is került külön fejezetbe, mert nem illett egyik cím alá sem, de Szabács Irén mégis fon
tosnak érezte elmondani. Itt térek vissza a fejezetcím-adás kérdéskörére: véleményem szerint 
a címeket inkább Kosipos Erzsébet adhatta a végleges formába öntés során. Ezek a névvá
lasztások azonban nem voltak önkényesek, az egyes címeket maga a szöveg predesztinálta, 
esetleg megtalálhatjuk őket Szabács Irén saját szavaiként is a kontextusban.

A MŰ STÍLUSA

A stílussal kapcsolatban elsőként felmerülő probléma, hogy az írás mennyiben Szabács Irén 
sajátja és mennyiben lánya tudatos stilizálásának eredménye. Bizonyos fokú átstilizálás per
sze elkerülhetetlen egy olyan lejegyzésnél, ahol a dokumentumértékre törekvés, az élőbeszéd 
egy az egyben lejegyzése fel sem merül. Ilyenfajta stilizálásról beszélhetünk e szövegben is, 
hiszen nincs szünet, nincs őzés, nincs szóismétlés, sem befejezetlen mondat, melyek a szóbe
li közlés sajátjai. Nehéz megállapítani, hogy milyen mértékű stilizálás történt itt. Annyi bizo
nyos, hogy így, ilyen formában nem hangozhatott el ez a szöveg Irén néni szájából, s afelől 
sincs kétségünk, hogy az ilyenfajta „szöveggondozás”  eredményeképpen az írás veszített tu
dományos felhasználhatóságából, hitelességéből. Feltételezhető azonban, hogy Kosipos Erzsé
bet a legnagyobb jó szándék mellett eszközölte ezeket a változtatásokat.

Az interjú valahogy így folyhatott le: Kosipos Erzsébet leült anyja mellé, és megkérte, 
hogy mesélje el az életét, a család történetét, az Amerikát, a háborút. Irén néni pedig csak ült 
és mesélt: a szavak pedig gördülékenyen jöttek, az emlékek megelevenedtek. Erzsébet időn
ként közbeszólt, hogy mesélje el még ezt vagy azt a sztorit, vagy ha a szóáradat valami miatt 
megszakadt, kérdést tett fel, hogy továbblendítse a beszélgetést. A kézirat tisztázásakor aztán 
strukturálta a szöveget, s fejezetekbe osztotta. Az élőbeszédre jellemző grammatikai hiányos
ságokat bepótolta, a szavakat nem kiejtés szerint, hanem a helyesírási normáknak megfele
lően írta le. A helyesírásnak megfelelően való közlés érthető törekvés a lejegyző részéről, de 
néhány helyen sajnálhatjuk, hogy legalább egy-egy szó erejéig nem alkalmazott fonetikus 
írásmódot. Az alábbi szöveg egy angol nyelvű mondatának fonetikus leírása híven tükrözhet
te volna számunkra is azt az atmoszférát, amit az elbeszélő számára jelentett: „De, ha bekö
szöntött a tél, körbeültük a meleg kemencét. Apa leült közénk. Beszélt nekünk a nagy vízről, 
meg Amerikáról. Mondta, hogy amikor a hajón mentek, már akkor három nyelven tanították 
őket: »Shut the door!« — emlékszem még Apa kiejtésére is.”  (43. o.)

Vannak azonban a szövegben más helyek is, ahol a lejegyző szöveggondozásának nyomát 
fellelhetjük. Ezek azonban egyértelműen árulkodnak szerzőjükről. Azokra a ferde zárójelbe 
tett részekre gondolok itt, ahol Kosipos Erzsébet a szöveget magyarázó jegyzetekkel látta el. 
Ezekben többnyire egy-egy tájnyelvi kifejezést definiál, de a teljesség igénye nélkül, mert jó 
néhány kevésbé ismert szónál ezek a magyarázatok elmaradnak. Néhány példa az értelmezé-
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sekre: „2 cuggal /= 2  pár igavonó állat/”  (20. o.); „grulyaásás / = burgonyabetakarítás/”  (19. o.); 
„kalászkázni /=kalászt gyűjteni/”  (19. o.); „Az előadást vízkereszt napján /január 6./ tartot
tuk meg az iskolában.”  (47. o.) Nem kapunk magyarázatot a következőkre: „apa napszámo
sokat fogadott, kepébe arattatott”  (20. o.); „a pelyvásban lakott nyáron át” . (5. o.)

Sajátjai viszont a szövegnek az olyan „felesleges”  kitérők, amelyek mindenképp kihagy
hatok lettek volna, ha leírójuk a tartalmat illetően is szelektáló szándékkal közelít a nyers szö
veghez. Gondolok itt például arra a részre, mikor Irén néni elmeséli, hogy Fodor János pap 
hogyan kerül a faluba. „Ekkoriban volt folyamatban a pap kinevezése. Pallavicini fia eljárt a 
püspökségen, hogy Fodor Jánost kapja meg a falu. így lett ő a mi papunk, mind a mai napig 
teljesíti a szolgálatot.”  (10. o.) Ez a három mondat az élettörténet folyamatában csak akkor 
lenne érdekes, ha megtudnánk e pap további jelentőségét a falu életében. így azonban nyitott 
kérdés marad, hogy miért volt érdemes kilincselni érte a püspökségen.

Nehéz tehát eldönteni, hogy a kész szövegben anya és lánya milyen mértékig, milyen 
arányban van jelen, ezért nem is lehet arról beszélni, hogy az írás egyikük vagy másikuk stí
lusát tükrözi.

Rendkívül jellemző az írásban a történetekben való beszéd: lépten-nyomon hosszabb-rö- 
videbb sztorik tarkítják az elbeszélés lineáris menetét. Ezek hol teljességgel beleillenek az 
írás célkitűzésébe (az íróval, családjával történt eseményeket rögzítik), hol pedig teljesen ki
lógnak abból, s egy jelentéktelen epizódot részleteznek. Ha bemutat egy szereplőt, szinte épp 
csak megtudjuk a nevét, máris egy történetbe kezd vele kapcsolatban: „Az uram: néhai 
Kosipos István. Sosem felejtem el — úgy 10 éves körüli gyerek voltam. Igen, 1921-ben tör
tént: az egyik nap kidobolták a faluban, hogy megérkeztek Kosiposék Amerikából.. .”  (23. o.) 
A történetek közti átvezetés többnyire szintén személyekhez kötődik: mikor az egyik szerep
lő találkozik a másikkal, az elbeszélés könnyedén vált át egy másik történet elmesélésébe.

Szabács Irén stílusát leginkább a történetekben való beszéd jellemzi, mely egyik leghatáso
sabb módja a figyelem felkeltésének, egy gondolat elültetésének. Ez a beszédmód egészen az 
írás elterjedése előtti orális hagyományba nyúlik vissza. Ez a hagyomány pedig hol másutt él
hetett volna tovább egészen a XX. századig, mint a kevés tanulási lehetőséget kínáló falun, a 
két kezével kenyeréért dolgozó parasztság körében. A falu közösségi alkalmai: a vásárok, a ked
di piac, a vasárnapi mise, a fonó, a farsang — ez a talaj, ahogy Nagy Olga írja: „  az élő szóbeli
ség eme termőtalaja így saijasztja ki a lelkekben a »történetekben« való beszédet.”4 
A parasztember számára mindig is nagyon fontos az „epikai hitel” , ezért is adja sokszor a sza
vakat a történet szereplőinek szájába, hogy ezáltal is még inkább életre keljen, jelenvalóvá le
gyen az elbeszélt esemény. „Jakab bácsi rögtön visszament Amerikába. Többé be nem teszem a 
lábam ebbe az országba! — azt mondta. Amikor a családtól búcsúzott, így köszönt el: Mi már 
csak Jozefát völgyében fogunk találkozni! -  ezzel a mondattal hagyta el az országot.”  (11. o.)

Ez a szó szerinti idézés gyakran megjelenik Irén néni szövegében is. Mivel a történet nagy 
része nem magáról Szabács Irénről szól, így a más önéletírásokban gyakori elemző részek rit
kák a szövegben, de azért akad erre is példa: „Ma már csodálatosak és méregdrágák a játé
kok. És mennyi van belőlük! Szépek, kényelmesek, finomak az otthonok. Miért nem boldog 
hát az ember? — vetődik fel bennem a kérdés. Úgy gondolom, azért, mert anyagilag telhetet
lenek. Elégedetlenségük miatt pedig hajszolják magukat. így a szívükben nincs hely, nem jut 
benne hely a szeretetnek.”  (15. o.)

Az önéletrajz megformálásában rendkívül jelentős forrás még a paraszti szóbeliség hagyo
mánya. Ez az a szóbeliség, melybe Szabács Irén is beleszületett, s melynek nyomait önkénte-

1 Nagy Olga: Egy széki parasztasszony emlékeiből. Valóság, 1984. 3. sz. 77. o.
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lenül viseli magán elbeszélési technikája. Ennek a szóbeliségnek az egyik attribútuma a 
hihetetlenül jó memória. A mai, technikai felszerelésekkel teli világban az emberek már asa- 
ját telefonszámukat is alig tudják megjegyezni, s így számunkra valóban meghökkentő az 
ilyen pontos emlékezet. Szabács Irénnél ez különösen a számok tekintetében érhető tetten. 
Pontosan emlékszik például arra, hogy az apja elleni pert a Miskolci Királyi Ügyészség a 
2208/Kii 1909 számú határozatával szüntette meg. Ugyanígy a memória pontosságának bizo
nyítéka az a mérlegkészítési vonzalom, amely két esetben is megjelenik. Egyszer a faluból 
való kivándoroltakról készít mérleget, mely szerint 16 férfi és 7 nő kelt útra a század elejen, 
ebből 13 férfi Amerikába, 3 Kanadába, a 7 nő pedig egyöntetűen Amerikába távozott. A há
borús idők felidézése szintén rendkívüli memóriáját bizonyítja: „Ebből a kis faluból 37 férfit 
vittek el a frontra. Odaveszett közülük 7 személy. Nyugati fogságba 6, orosz fogságba 4 kato
na került. A visszatért 30 katonából 1980-ban már csak 7 személy élt. Időnek előtte, ötvene
sen mentek el.”  (65. o.)

De ugyanilyen pontosan emlékszik arra is, hogy a fia 1966-ban 1800 Ft-ért adta el a lo
vukat, vagy hogy férje rokonai mikor és mennyi pénzt kerestek Amerikában.

MONDATOK
A szövegben jórészt a szóbeli elbeszélést jellemző rendkívül rövid, tömör mondatokat talá
lunk: „A  két testvér igen akart osztozkodni a portán. Dédapánk tiltotta, hogy kettévágják a 
házhelyet. Nem tudta meggyőzni a gyermekeit. Döntésük ellen úgy tdtakozott, hogy elvonult 
a családjától, kiköltözött a csűrbe. A pelyvásban lakott nyáron át. Akkor jövendölt Gyurinak.”

(5. o.)
Ugyanígy a szóbeliség jellemzői a szóismétlések, melyeket szintén érintetlenül hagyott a 

szövegben Kosipos Erzsébet, s melyeknek néhol erős stiláris hatásuk is van: „Pesten csak ad
dig időztek, míg átszálltak. Még azon az éjszakán indult a vonat Franciaországba. Még azon 
az éjszakán Mezőnyéken egy, még a családi tűzhely melegét őrző otthonba zörgettek be, amely 
üresen tátongott.”  (56. o.)

Vannak még a mondatszerkezetekben olyan kiszólások, szónoki kérdések is, melyek szin
tén az élőbeszéd sajátjai, s rendkívüli módon emlékeztetnek a faluban szokásos mesemondás 
hagyományaira, ahol is szükség volt a hallgatóság figyelmének állandó fenntartására, a jelen
lévőkkel való folyamatos kapcsolattartásra: „A  határozat indoklása szerint, E Ferenc csak azt 
látta, hogy a lopás éjjelén három (!) ember a községi bíró házától ment fel a pap udvarára. Hat 
az igazságszolgáltatás akkor sem volt tökéletes !”  (12. o.)

SZÓKINCS
A legmarkánsabban megjelenő, elsőként szembeötlő az írásmű népies stílusa. A népies jelleget 
elsősorban a szóhasználatban fedezhetjük fel. Sok tájszó, illetve hagyományosan a paraszti élet
formához, világképhez kötődő szavak használata, amilyenek a vásái; gazda, kalászkázni stb.

Néhány népköltési jellegű szöveg is megtalálható az írásban, de kis számuk és töredékes
ségük miatt dokumentumértékük nem jelentős.

A másik, szintén a szókincsben jelentkező markáns jegyet talán „amerikás”  stílusnak ne
vezhetnénk. A szövegben előfordul az angol nyelvből vett oké kifejezés, ami rendkívül idege
nül hat egy magyar parasztnéni szájából. Ez persze a mai nyelvhasználatban már általános, 
de a századvégi magyar parasztságnál még meglepő, s nyilván csak azokon a gócpontokon ta
lálkozhatunk vele, ahol gyakori volt az amerikázás. „A  kivándorlásról tájékozódtak. A nagy-
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követ azt mondta, hogy O.K., hogy visszavándorol, de jótállót kell szerezni. János bácsiék ar
ra hivatkoztak, hogy Jani születésével szerezte meg az állampolgárságot. A nagykövet megint 
azt válaszolta, hogy O.K., de szükség van jótállóra...”  (49. o.)

Az „amenkás”  stílus része az Amerikai Egyesült Államokban található városok, tájak, álla
mok neveinek gyakori használata, mert ezek ismerete itt a Kárpát-medencében, az alsóbb 
iskolázottságúak körében szintén nem volt szokásos. (Például: virginiai szénbánya, 
Pocahontafs], New York, Pennsylvania, Cherry Valley, Cleveland, Florida, Westland, Miami stb.) 
_ említettem az előbb a helyesírás kapcsán, hogy néhol jobb lett volna az írás haszno

síthatósága szempontjából, ha a helyesírási normák helyett fonetikus írásmódot alkalmaz a le
jegyző. Itt például rendkívül érdekes lenne tudni, vajon milyen kiejtéssel adta vissza az idős 
nem e szavakat, helyesen ejtette-e ki vajon a neveket (hiszen ő  maga nem járt Amerikában, 
es nem tudott angolul!). Lehetséges persze az is, hogy jól ejtette ki e szavakat, de az is lehet, 
hogy a -  szóbeli hagyományozódásban gyakori -  félrehallás következtében másként, esetleg 
valamely szamára ismert szóhoz hasonlóan ejtette ki e neveket.

A SZERZŐ

Szabács Irén 1911. február 17-én született Vajkon, apja Szabács Mihály, anyja Kövér Julian
na, az egesz család görög katolikus vallású. Irén viszonylag jómódú, dolgos paraszti családba 
született 12 testvérével együtt, negyedikként a sorban. Már a dédapa is jelentős személy volt 
a faluban, maga a Szabács-ház is a falu központi helyén, az egyik híd mellett feküdt: „A  fa
lu két hídja közül ez egy kicsit központtá is vált az idők során. Innen dobolt -  és dobol mind 
a mai napig -  a kisbíró.”  (3. o.)

Az egyenes jellemű dédapára is állítólag e hídon történt események miatt ragadt a Szabács 
név: 1848 előtt itt zajlottak a botozások, s egy alkalommal Szabács András nem bírta tovább 
tétlenül nézni az eseményeket: „A  hídon »dolgozó« pandúrokhoz lépett, felszólította őket, 
hogy hagyják abba ezt az emberhez nem illő módszert. A pandúrok megfenyegették, hogy ő is 
megkapja a magáét, de a falu a dédapám mellé állt. Ezzel indult el a faluban, úgy mondják a 
vidéken is, a jobbágyfelszabadítás! küzdelem. Ennek során dédapám a nép vezetője maradt. 
Az eredményes küzdelem után vezető szerepéért Szabácsnak nevezték el.”  (3. o.)

Azért éreztem fontosnak ezt a részt ilyen hosszan idézni, mert jól látszik belőle az emberi 
tartás, az igazságért való hősi kiállás, melyet az önéletíró, Irén is magában hordozott élete so
rán, s melynek gyökerei egészen mélyre nyúlnak vissza, egy tradicionális családi hagyomány
ba. Nagyapja, Szabács János 7 gyermeket nevelt fel, közülük Irén apja, Szabács Mihály volt a 
legidősebb. A sok gyerek miatt nehéz volt az életük, a dédapa korában még nagy birtok meg
oszlott. °

Szabács Mihály 1886-ban kiment Amerikába, hogy onnan segítse szüleit. Öt évet töltött 
kmt az Újvilágban, ahol a pocahontasi szénbányában dolgozott. Mikor hazajött, a kint össze
gyűjtött pénzből 12 kataszten hold földet és egy öreg házat vett. Később az itthoni évek alatt 
tovább növelte birtokait: megvette a Pallavicini-birtok egy részét, és ezzel földjeinek nagysá
ga már 140 holdat tett ki, ebből 68 hold volt a szántó. A birtokkal járó kegyúri teher 12 má
zsa fa volt, illetve lett volna évente, de a család ezt megváltotta azzal, hogy az elhunyt grófné 
síiját gondozták helyette. Apja két másik gazdával együtt majort adott a falunak: bármely la
kos a legelőiken legeltethetett (persze meghatározott fizetség ellenében).

A dédapához hasonlóan az apja is vezető szerepet töltött be a falu életében: 1903-tól ő 
volt a bíró. E tisztségétől egy lopási ügy miatt kellett megválnia 1908-ban. Az történt ugyan
is, hogy csavargók ellopták a falukasszát, amelyet a bíró házában őriztek, és egy tanú Szabács
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Mihály ellen vallott. Később kiderült az ártatlansága, előkerültek az igazi vétkesek is, de a 
falu megrostált emlékezetében csak annyi maradt meg, hogy a bíró börtönviselt ember.

Ez a történet mélyen érintette az egész családot. Örökké fájó, mély sebként maródott belé
jük, sokáig nem tudták feldolgozni ezt a sérelmet, még családon belül sem ejtettek szót róla.

Irén Kosipos Istvánnal, későbbi férjével, akkor találkozott először, mikor a még gyermek 
Pista 1921-ben hazatért szüleivel Amerikából. Az élet persze nem sodorta őket rögtön egy
máshoz, a felserdült ifjú hosszabb időt töltött Máriapócson a szerzetesrendben, a lány pedig 
egy lembergi zárdában élt néhány hónapot. Úgy tűnt tehát, mindkettőjüknek másfelé visz az 
útja. De aztán fordult a kocka. Kosipos Pistát apja Szabácsékhoz -  viszonzásul a család 1929- 
es segítségnyújtására — házépítésre küldi. A házépítés már rég befejeződött, de Pista még 
mindig járogatott a házba, s ahogy az lenni szokott, a fiatalok szerelembe estek, majd 1933. 
április 24-én egybekeltek. Szép és boldog házasságuknak hét gyümölcse született. Hogy 
mennyire szerelmi és kiteljesedett kapcsolat volt ez, szépen példázza Irén néni e néhány so
ra: „A  vidékünkön él egy régi mondás, amely szerint Kassán — Isten tudj’ mióta — 6 oldal sza
lonna lóg. Az kapja meg, aki nem bánta meg a házasságát. De eddig még senki nem vitte el. 
Ha lett volna időm, érte mentem volna.”  (61. o.)

Az élet megpróbáltatásait persze ők sem kerülhették el: Pista megjárta a Don-kanyart, be
tegen, meggyötörtén tért vissza. A háború szörnyűségeit, a hazajutás esetlegességét Irén néni 
hosszasan részletezi egyrészt Pista, másrészt Irén néni öccse, Andor keserű sorsának bemu
tatásával. A háború után újabb nehézségek jöttek: mindkét család kuláklistára került, elvet
ték földjeiket, s évekig keservesen nyögték a kötelező beszolgáltatások túlméretezett terheit. 
A két családfő összeomlott, és 1947-ben egy hét alatt mindketten meghaltak. A közös gyász 
mélyen lesújtotta, ugyanakkor össze is fogta a családokat. 1950-ben az állam még egy döfést 
mért a Szabács családra: a központi helyen fekvő — még a dédapa által felépített -  családi há
zat államosították, és tanácsháza lett belőle. Kegyesen megengedték, hogy az özvegy meghú
zódjon a hátsó szobában. Az ezt követő nehéz években a puszta létfenntartásért küzdöttek, 
miközben születtek sorban a gyerekek, akiket etetni, iskoláztatni, ruházni kellett. A sok ne
hézség ellenére valahogy mégis mindig megvoltak a legszükségesebbek, bár ez azzal járt, 
hogy a gimnáziumból nyári szünetre hazatérő gyerekek végigdolgozták a szünidőt, és a köny- 
nyes szemű kislánynak el kellett magyarázni, hogy egyáltalán nem fontos az a labda, amelyet 
meg szeretne kapni. A puszta létért való küzdelem felőrölte a családfő reményeit: ezekben az 
években Pista visszavágyik gyermekkora világába, Amerikába. A háború kitörése előtt kime
hetett volna, de ő itthon akart maradni, s ha kell, vérét is ontani magyar hazájáért. Ez a haza 
pedig úgy hálálta meg e hősi kiállást, hogy mindenét elvette, és még a mindennapi kenyér 
megszerzését is megnehezítette. E sorscsapások hamar megöregítették: fiatalon, 1959-ben 
ment el, hátrahagyva hét árvát és egy asszonyt, akinek támasza és példaképe volt.

Az ez utáni évek summázata egy megtört asszony emberfeletti küzdelme gyermekei el
tartásáért, szenvedve közben a magánytól, a kiszolgáltatottságtól, de egyben növekedve is 
hitben, állóképességben, türelemben. Maga az elbeszélő is ezt a következtetést vonja le írá
sa végén, mintegy konklúzióként: „Küzdelmes, de értelmes életem volt. A gyermekeimből 
embereket neveltem, olyan embereket, amilyeneket Pista szeretett volna faragni belőlük.” 
(91. o.)

Ez tehát Szabács Irén eléggé vázlatos életrajza. Az írás azonban nagyrészt mégsem erről 
szól. Az írott szöveg csupán kb. 50%-a tárgyalja a szorosan vett életút eseményeit. Másik fe
le sztorikat, történeteket mesél el a család különböző ágairól: a férj felmenőiről, unokatestvé
reiről. Ezek a történetek főként azért érdekesek, mert a messzi világról, Amerikáról szólnak: 
a kivándorlásról, az ottani életről és a hazatérésről mesélnek.

IR
ÉN

 N
ÉN

I K
IN

CS
ES

LÁ
DI

KÁ
JA



SI
SA

K 
ZI

TA
210 MINDENNAPI ÉLETUTAK, ÉLETSTRATÉGIÁK A XX. SZÁZADBAN

A továbbiakban megpróbálom összeszedni azokat a főbb jelenségeket, melyek az életút fő 
tartópillérei lehettek és ezek köré csoportosítom az önéletírás eseményeit. E tartópillérek: a 
vallás, Amerika és Pista.

VALLÁS

A mély vallásosság az egész íráson végighúzódik. Ha bármilyen esemény kapcsán pontos dá
tumot említ az elbeszélő, hozzáteszi az egyházi ünnepet is. Például férje nagybátyjáról, Jani
ról és feleségéről, Terézről azt írja, hogy 1913. február 2-án, Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepén keltek egybe.

Irén apósa is „igen vallásos ember volt. Vele történt meg a következő eset: vasárnap ven
dég érkezett hozzánk. E napon a misére hívó harangszókor mindenki a templomba indul. Nem 
így a mi vendégünk. Otthon maradt. A felhívásra is nemmel felelt. Miséből hazatérve a csa
lád asztalhoz ült, ebédelni; köztük a vendég is. Akkor megszólalt az apósom: Ki az, aki nem 
hallgatott ma szentmisét ? Hát én, Estván, válaszolta a vendég. Az én házamban — válaszolta 
az apósom -  nem ül asztalhoz az, aki vasárnap nem hallgat szentmisét. Ez a rend. A vendég 
felállt. Később az anyósom megebédeltette.”  (60. o.) Apósának azonban nemcsak szigorúan 
mély hite, hanem leleményessége is megmaradt Irén néni emlékezetében: Pista apja papírok 
nélkül vágott neki a nagy útnak Amerika felé. Már majdnem úgy nézett ki, hogy nem sikerül 
a terve, mert a hajón, amelyikkel utazni akart, egyenként ellenőrizték az embereket útleve
lükkel együtt. Apósa már egészen elkeseredett, amikor hirtelen eszébe jutott, hogy a Szent 
Antal-imakönyv -  melyet mindig magával hordott -  pont olyan méretű, mint az útlevél. Az 
imakönyvet felmutatva haladt el a sorfal előtt. így jutott el Pista bácsi Szent Antal segítségé
vel Amerika földjére.

Érdekes, hogy ’56 kapcsán is a vallásosság kerül szóba: amikor eljutott hozzájuk az ese
mények híre, hálaimát tartottak a templomban.

A vallásosságot tehát mindketten, Szabács Irén és félje, Pista is családi hagyományként 
hozták magukkal. Nemcsak ők, de testvéreik is vallásos lelkületet tanúsítottak. Irén legidő
sebb bátyja pap lett, István húga, Ilus pedig 1946-ban elment apácának, de nem sokáig él
hetett hivatásának, mert 1951-ben szétzavarták a rendet.

A vallásgyakorlat életük szerves része volt: többször említi, hogy olvasták a Szív újságot, 
férje egy jelentős vallási eseményen is részt vett: az 1938-ban megrendezett Eucharisztikus 
Kongresszuson, ahonnan lelkiekben megerősödve tért haza.

Ahogy már írtam is az életút vázolásánál, mindkettőjükben megfordult az a gondolat, hogy 
teljesen Istennek szenteljék életüket. Lehet, hogy ez náluk valóban szívből fakadt, de kétség
telenül egyfajta szülői ösztönzéssel is számolhatunk, annyiban legalábbis, hogy az írás tanú
sága szerint mindkettőjük szülei rendkívül komolyan vették a vallásos életre nevelést.

Azzal persze, hogy egymásra találtak és összeházasodtak, nyilvánvaló, hogy nem volt Is
tentől vett hivatásuk, különösen, mivel egy szép, harmonikus házasság képe bontakozik ki a 
sorokból.

Közös életükben egyébként még inkább megjelenik a vallásosság, amely behatol a min
dennapjaikba, profán tevékenységeik végzésébe. Gyermekeik névadásában is mindig fontos 
szempont valamely szent iránti tisztelet. így lesznek gyermekeik: Imre, Teréz, Erzsébet és Jó
zsef — Szent Imre, Lizői Kis Szent Teréz, Árpád házi Szent Erzsébet és Szent József nyomán. 
Vannak persze más okból adott nevek is, mint például Elek, aki Irén néni elhalt testvérének 
emlékére kapja a nevét. De érezhetően ebben is van valami misztikum, a túlvilággal való 
érintkezés utáni vágy.
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Ezt a hitet, világlátást adták tovább gyermekeiknek is: „A szeretetet és a szigort együtt 
gyakoroltuk. Tisztességes embereket akarok belőlük nevelni -  szokta mondani Pista. Én es
ténként, amikor imádkoztam velük, keresztet vetettem a párnájukra, úgy fektettem le őket. 
Terézkének érmecskét akasztottam a nyakába. A csúnya beszédet soha nem hallották otthon. 
De, nagyobbacska korukban, valamelyikük, valami csúnya szót elejtett. Kiküldtem a gyere
ket, hogy mossa ki a száját ez után a szó után. Többet nem hangzott el ilyesmi.”  (62. o.)

Vallási érzéseik mélységét és erősségét jelzi, hogy a legnehezebb időkben sem lázadtak, 
nem zúgolódtak Isten akarata ellen. Megható az a bizalom, az a küzdeni akarás, az a könnyek 
között is jelen lévő derű, ahogyan elviselték a kuláklistára kerülést és a beszolgáltatások ne
héz időszakát. Különösen szép az a jelenet, mikor az asszony menteni próbálja utolsó malac
kájukat, ám a behajtók mégis elviszik: „Aztán a disznóól előtt megálltak. Megkérdeztem, 
hogy van szívük elvinni a malackát a tíztagú családtól. Az egyikük azt válaszolta: nem szív, 
hanem egy darab kötél kell ide, amit az állat lábára kötünk. Az nyomban elő is került az egyi
kük zsebéből. Elvezették előttem a malackát, én pedig úgy álltam ott, mint Lóthné. Akkor 
olyat tettem, amit még soha: megátkoztam őket. Még ennél is maradandóbb bennem az a kép, 
amikor Pista letérdelt a csűr földjére, úgy imádkozott. Kérte az Istent, ne hagyja, hogy csa
ládja elvesszen! Együtt imádkoztunk, hogy óvjon, mentsen meg bennünket az Isten, segítsen 
át azon a keserves időszakon !”  (76. o.)

Már az előző két szövegrészletben is megjelentek a vallásosságnak olyan aspektusai, me
lyek nem tartoznak a hivatalos egyházi gyakorlatba. Ezek az ún. néphit-elemek: mint példá
ul a fentebb említett nyakba akasztott érme, mely a primitív népeknél is megtalálható óvó-vé
dő funkciójú amulettviselés szokásához hasonló, vagy az átok, mely a kimondott szó varázs
erejébe vetett hiten alapul.

Ezek a néphit-elemek is jelen vannak az írásban, de erőteljesen összefonódnak a vallá
sosság megnyilvánulásaival, és jelenlétük által a természetfölötti a mindennapi élet világába 
olvad. E szemléletmód egyik jellemző momentuma: az Amerikából hazatérő Kosipos fivérek 
azért nem vásároltak meg egy termőföldet, mert kiderült, hogy e földön két testvér nem bírt 
megegyezni, és az egyik megölte a másikat. Ezt hallván bizonyosak lettek abban, hogy átok 
ül a földön, és elálltak vételi szándékuktól.

Látható, hogy a transzcendenciával való kapcsolat végigvonul az egész életúton, és meg
nyilvánul az élet minden aspektusában. Ezért lehet az életpálya egyik tartóoszlopa.

AMERIKA

Az írás egyik legérdekesebb pontja az Amerikáról szóló elbeszélések sora. Különösen azért 
érdekes ez, mert Szabács Irén maga sohasem járt Amerika földjén. Érdekes módon írásának 
fele mégis erről a távoli országról szól. Kezdve ott, hogy elmeséli apja kiutazását, ottani éle
tét, majd Pista családjának bemutatásakor is ezzel indít. Először hazatérésüket írja le, csak 
utána kezdi időrendben az eseményeket: az apósától, Kosipos Istvántól indulva meséli el az 
Amerikába kerülés kalandjait. Kronologikus sorrendben haladva jut el a két Kosipos (István 
és János), valamint családjuk hazatéréséhez, majd némi megszakítás után újra elkezdődnek 
az amerikás történetek: Pista unokatestvéreinek nehézkes kijutása és ottani élete.

Az írásból kibontakozó Amerika-kép nem egy „rózsaszín” világot tár elénk. Akik kimen
nek nagyon nehezen találnak munkát, hónapokig járnak egyik helyről a másikra. A 30-as, 40- 
es évek Amerikájában rendkívül rossz a gazdasági helyzet: Jani például egy dollárt, kosztot 
és szállást kap első munkahelyén fizetségül, de munkáltatói még ezen is spórolni akarván alig 
adnak neki enni. Amikor pedig észreveszik, hogy az éhes fiú szedés közben be-bekap az eper
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bői, kötelezik, hogy énekeljen munka közben. Az akkori viszonyok sok ember feje fölül még 
a födelet is elveszik: „Olyan rosszak voltak -  és tovább romlottak -  a gazdasági viszonyok, 
hogy éjjelente több ezren aludtak a Centrál Parkban, újságpapírral letakarva.”  (50. o.)

Mindezen rosszak ellenére vannak jó dolgok is Amerikában: van például metró, van olyan 
biztosítási rendszer, amely tényleg segít a rászorulóknak. Pista unokatestvére, Lajos például 
a háborúban megsebesült, de a kapott pénzen farmot tudott venni. Az ügyintézési rend is 
jobb: Mariska esetét meséli el, aki kérvényezte Magyarországon maradt férje és kislánya ki
települését: egyenesen a szenátorhoz fordult, aki amerikás határozottsággal két héten belül 
dűlőre vitte az ügyet.

Az amerikai élet mérlege végül is az, hogy ott is keményen kell dolgozni, s aki ezt nem te
szi, éhezésre és koldulásra kényszerül, ám aki hajlandó áldozatot hozni, az tud dolgozni és 
annyi pénzt keresni, hogy itthon földet vegyen belőle. Az Amerikába vándorlás legfőbb indí
téka ugyanis ez volt: hazatérni, és a kint összegyűjtött pénzen földet venni. Logikusabb volt 
ez a törekvés, mint a kintmaradás, hiszen Amerikában ők az alacsonyabb társadalmi réteghez 
tartoztak, úgy gazdasági, mint presztízsszempontból. Itthon viszont felemelkedtek, nőtt a te
kintélyük a közösség előtt is. Szabács Irén más családokról is ír ennek kapcsán: „Kanadás 
Józsi bácsinak hívták. Őt igen gazdagnak tartották. Úgy mondta -  pedig szavahihető ember 
volt - ,  hogy végeláthatatlan aranybányában dolgozott. Arany fogai voltak, gyémántköves gyű
rűt hordott. Ezzel vágta el az ablaküveget, szabta megfelelő méretre.” (42. o.)

Hogy a rokonok igazából mennyi pénzzel tértek haza, azt mindig titkolták, nemcsak a fa
lu népe, de még saját családtagjaik előtt is. Irén néni sejtése szerint a Kosipos fivérek fejen
ként olyan 4000-5000 dollárt hozhattak haza. A falu pedig csodálattal vegyes tisztelettel adó
zott a hazatért honfitársaknak: „Az Amerikát, Kanadát megjárt embereknek nagy tekintélyük 
volt a falu gazdái előtt. A hosszú, téli estéken, ha élményeikről kezdtek beszélni, nem kellett 
csendre inteni a jelenlévőket. A falu közös ügyeinek intézésében, a szavazás során vélemé
nyük nyomatékkai esett latba. A gazdák sok esetben kikérték a véleményüket.”  (42. o.)

Azonban, ahogy a közhely is mondja: minden csoda három napig tart. így az Amerikát 
megjárt emberek is lassan-lassan visszailleszkedtek a falu társadalmába, életük ezen szaka
szára a feledés homálya borult, és már nem vágytak az óceánon túlra: „Az így kialakult éle
tünk rendje biztonságot nyújtott számunkra, kerek volt nekünk ez a kis világ. A falu kocsmá
jában már csak elvétve, múltat idézve, egyre ritkábban hangzott fel a nóta:

Húzd rá cigány, szakadjon a húrod,
Mert te már nekem úgysem soká húzod.
Majd ráhúzzák nékem Amerikába’
Abba’ a híres New York városába’ . . . ” (45. o.)

Amerikával kapcsolatban felmerül még egy másik fontos momentum is: a kivándorlók iden
titásának kérdése, a kitelepülök magyarságának védelme. Valószínű, hogy valamiféle irigy
ség, értetlenség is lehetett az itthon maradottakban, s talán ezért olyan erős itt a megőrzött 
magyarság hangsúlyozása. Mintha Irén néni meg akarná védeni rokonait: ők igenis magyarok 
maradtak. „János bácsi és családja [Pista nagybátyjáék] visszatértek a gyerekek szülőhazájá
ba, de nem veszítették el magyarságukat. A II. világháború idején Jani Indiába hajózott, hogy 
minél messzebb legyen, ne is halljon, ne is tudjon arról, hogy szülőhazája hadban áll Magyar- 
ország ellen. Lajos repülőtiszt lett. Utólag elmondta, minden fölszállásnál elfogta a félelem, 
hogy Magyarország fölé küldik. Életének csak egy szakaszát élte itt, mégis érezte, nem tudott
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volna bombát dobni erre a földre. A háború egész ideje alatt afelett aggódott a család, hogy 
ne Magyarország kerüljön ki vesztesen.”  (59. o.)

Megvan egyrészt ez a kötődés Magyarországhoz, de megjelenik az „amerikaiság”  tudata 
is. Érdekes, hogy Pista unokatestvéreiről — akiknek szülei pedig magyarok — azt írja, hogy an
gol az anyanyelvűk. Janiról pedig azt, hogy hosszú évekig hajózott a tengereken, mert csak 
akkor nem hiányzott neki Magyarország.

Úgy tűnik tehat, hogy akik huzamosabb ideig kint éltek, vagy esetleg ott születtek, majd 
hazatértek Európába, igazán sem itt, sem ott nem találják a helyüket. A visszailleszkedés is 
nehéz: a gyerekeket például kinevetik társaik, mert angolul beszélnek.

Nehéz megválaszolni azt a kérdést, hogy voltaképpen mi Irén életében Amerika. Nekem 
úgy tűnik, a dolog nagyon összetett. Amerika olyan kuriózum, amiről sokat hallott már gyer
mekkorától kezdve, léte es a róla való tudás beépült tudatába, de ő maga sosem érhette el. 
Amerika az a pontja életenek, ahol ot is megkísérti a lázadás, hiszen az őt körülvevő világ, 
már a gyermeki mesevilágtól kezdve erről szól. Amerika Irén számára a szabadság szimbólu
ma is. A bátor szegénylegényé, aki elindul szerencsét próbálni, átélve sok izgalmas, de nehéz 
kalandot. Szabács Irén nem indult el. Engedelmeskedett a körülményeknek, a belénevelt ha
zaszeretetnek, férje döntéseinek — és maradt. Maradt szívében a vággyal, a mélyen beléivó- 
dott történetekkel, melyek szinte a saját emlékeivé váltak. így lett a soha nem látott Amerika 
az életút szerves részévé.

PISTA

Irén néni életében a legjelentősebb személy a férje. Talán azért is, mert igen korán (51 éve
sen) elhunyt, és az elvesztésén érzett fájdalom még inkább felmagasztosította alakját. Pista 
úgy jelenik meg az írásban, mint az erény és a bölcsesség megtestesítője. Irén néni végig egy
fajta rajongó szeretettel beszel róla. Irénnek az tetszik meg benne, hogy más, mint a többi fa
lubeli legény: komolyabb, okosabb.

Pista annyira fontos, annyira felesége életének részévé válik, hogy halála után nem is tud 
mit kezdeni életével Szabács Irén, nem lát kiutat: reggelre megőszül, s többé nem veti le a 
gyászruhát: „Amikor megjöttünk a mezőről, a falu népét az udvaron találtuk. Nem tudtuk, mi 
történt. Amikor megmondták, nem fogtuk fel ésszel. Szememre vetették, hogy amikor meglát
tam Pistát holtan feküdni, elkezdtem szaladni, szaladtam ki a kertből, ki a világból. Utánam 
szaladtak, visszahoztak. Nem tudom megmondani, hová mentem volna. Önmagam elől mene
kültem. Nemcsak mi nem tudtuk elfogadni a történteket, hanem a falu népe is ott állt meg- 
döbbenten, mozdulatlanul — jó ideig. 1921-ben, mikor Kosiposék megérkeztek Amerikából, 
összeszaladt a falu. Amikor elment Pista, akkor megint eljött a falu.” (81. o.)

Paradox módon, mégis Pista és az iránta érzett szeretet az, ami segít túllendülni még az 
elvesztésén is: „Itthon a Pista halála után lassan indult be az életünk. Keserves volt minden 
napja. Még mindig nem tudtam elfogadni, hogy Pista nincs többé. Elképzelésem sem volt, 
hogy mit fogok tenni nélküle. Könnyebb lett volna meghalnom, mint élnem. De mi lett volna 
akkor a hét gyermekkel, a közös családi életünkkel?”  (83. o.)

A család volt az a megtartó erő, ami soha nem lankadó küzdésre késztette a következő ne
héz években. Az a család, amelynek eszméje szintén Pistától származott, s amely akaratba, 
mint fölötte állóéba, Szabács Irén tulajdonképpen belenyugodott. „A  mi családunk is a ter
mészet szerint fogyott és szaporodott. Minden gyermekünket örömmel, Isten áldásaként fo
gadtuk. Pista a nagy család eszméjét hordozta magában. Úgy álmodta meg az öregkort, hogy
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majd népes család vesz bennünket körül. Erőt, biztonságot érzett ebben. En pedig elfogadtam 
az uram akaratát.”  (69. o.)

Nem kell itt feltétlenül arra gondolnunk, hogy Kosipos István egy kemény, zsarnok típu
sú ember lett volna. Sokkal inkább van itt szó arról, hogy a feleség szeretettel, engedelmesen 
elfogadta férje döntéseit, mert hitt abban, hogy Pista minden tettét a felesége iránti szeretet 
vezérli.

ÖSSZEGZÉS
Szabács Irén személyiségének van egy kulcsszava: az engedelmesség. Engedelmesség a csa
ládi hagyományoknak, a szeretett férfinek, a vallási előírásoknak, a falubeli szokásjognak. 
Olyanfajta alázattal, ami kérdések és ellenvetések nélkül elfogadja a rá kimért sorsot, és 
olyan mélységgel, ami által összemosódnak az én es a külvilág határai. Szabács íren gondo
lataiba, érzelemvilágába szervesen beleépül az ősök áltál ráhagyott istenfélelem, a távoli 
Amerika -  ahol ő sosem járt, s egyfajta engedelmességből soha nem is jut el - ,  a férj egész 
személyisége: múltja, vágyai, világlátása. Olyannyira beleépül, hogy mikor az asszony elme
séli életét, magától értetődően beszéli el mások életét, mint olyan élményeket, melyek benne 
is gyökeret vertek.

Egy ember életútját nemcsak azok az esemenyek alakítják, melyeket maga is atelt, nem
csak azok a tapasztalatok hatnak rá, melyeket önmaga szerzett. Az ember társas lény, kapcso
latokban alakul, formálódik. Előfordul, hogy egy kapcsolat olyan erős, vagy az egyik személy 
annyira nyitott a másikra, hogy az életek egybemosódnak, s az egyik élet részévé válik a má
sik életnek. Ezt példázza Szabács Irén élete.

Forrás: 1956-os Intézel Órai History Archívum, 1032. sz. önéletrajz, 91 o.


