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Uferné Sárközy Ágnes 
 

EMLÉKEZİ HÁZ JÁSZBERÉNYBEN 
 
Csak egy fekete-fehér fénykép maradt rólam és a telek, amin álltam. De ezen a 

darabka földön ma már egy új épület van, aminek egészen más a hívatása, mint nekem volt, s 
ami csak a méreteiben hasonlít rám, de nem a méltóságában. Én is áldozata lettem a kegyetlen 
időnek és a háborút követte szocialista szisztémának. Meglehet, meg tudtak volna menteni, 
de ahhoz sok-sok pénzre lett volna szükség. 

„Földönfutók lesztek, ha eladjátok családi házatokat” - érvelt a család jobb módú 
nagybátyja, akinek ebből a szempontból nem jutott eszébe, hogy segítségükre siessen. Igaz, ı 
sem dúskált annyira a jómódban, hiszen gondolnia kellett öregségére és azokra a kiadásokra, 
amiket saját maga sem tudott előre látni. Bizonytalan idők voltak és elszegényedett, vízió 
nélküli nagybácsik, nagynénik és nagyapák, mert lebénította őket a második világháború utáni 
társadalmi változás, ami annyira idegen volt nekik, hogy míg éltek, soha nem tudtak 
belenyugodni. 

Így aztán alázuhantak nagy, utcai ablakaim zöldszínű redőnyei, mint más, olyan sok 
tikkasztóan meleg nyári délutánon is. Igaz, annak idején csak azért, hogy hűvös maradjon 
benne minden szoba. Lefényképeztek, mint egy halálra ítéltet, hogy nyoma legyen annak, 
hogy valaha voltam, valaha léteztem. Ezen a történelmi fontosságú felvételen még 
felismerhetők régi szép vonásaim, mint annyi más jászberényi polgárház ablakait, az enyémet 
is ízlésesen megformált stukkó koronázta, a valaha talán krémszínű burkolat, a zöldre festett 
redőnyök és a szürke palatető harmonikusan illeszkedtek a környezetbe. Az esővíz 
levezetésére szolgáló csatorna kiképzése maga is mestermű volt, és kecses formájával szépen 
keretezte az utcai frontot. A hátsó udvari részem - a kamra körül - megroggyantan 
omladozott, hiszen ez a rész egy régi öreg vályogházra épült. Tágas belsőmből elszállították 
az ott lévő bútorokat, szobáim üresen tátongtak már, és a levegıben észlelhetı volt a rám 
kimért halálos ítélet, hogy lerombolnak, majd apró darabjaimra szednek, s amit pedig tudnak,  
értékesíteni fognak. Nemcsak nekem fájt ez nagyon, hanem a hozzám tartozóknak is, de úgy 
látszott, nincs más kiút. Ez lett a sorsom. És egyben az ıvék is. 

Eljött az utolsó elıtti nap, mikor még álltam büszkén mint a többi elıkelı ház a város 
legelıkelıbb utcáján, és nagyot sóhajtva végiggondoltam „életemet”, visszaemlékeztem,  
amire csak tudtam;  a saját fiatalságomra, a hozzám tartozókra; a felnıttekre és a gyerekekre, 
a vendégekre, az esküvıkre, a keresztelıkre, a névnapokra, az udvarban lévı állatokra, fákra 
és virágokra, a körülöttem lévı házakra és még sok-sok mindenre. Mert ki ne tudná, hogy egy 
háznak is van lelke?                                      

A velem szembeni ház még ma is áll,  P. szomszédék háza, amely fiatalabb volt, mint 
én, de nagyon egyedi, különleges formájával és rózsaszínő falburkolattal, szinte hivalkodott a 
többi körülöttünk álló 4-6 ablakos házak között. Azonkívül elıtte volt az artézi kút, ami 
vérpályaként kötötte össze az egész utcát, mert nem volt akkor a víz még sehová  bevezetve, 
még a lejjebb álló F. polgármester házába sem. E ház mellett Sz-ék laktak, akiknek János fiúk 
nyaranta, lehúzott redınyök mögött – igen hangosan operett részleteket zengetett, ami még 
hozzánk is áthallatszott.  Mivel kicsit rosszul hallott, hangosnak kellett lennie, hogy saját 
maga is élvezze azt. De megdöbbentıen jól csinálta szegény. Elıttük lakott az S. család 
akikkel családunk hébe-hóba szintén összejárt, majd lejjebb volt a Sz. J.  bankigazgató 
hatalmas háza, amiben késıbb napközi otthon lett, és ahová gazdáim gyermekei jártak, ahol 
megebédeltek és felügyelet mellett tanulhattak. A következı pedig, a már említett Frydvalszki 
ház volt, ami a Koller-házhoz hasonló méretei és elhelyezkedése miatt, szintén olyan kisebb 
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fajta kastélynak számított.  Elfogott a szomorúság, hogy ezek a házak mind tovább állhattak, 
csak nekem – idıvertnek - kellett távoznom az „élık sorából”. (Az Ady Endre u. 18. alatt 
álltam.) 

Pedig milyen jó lett volna még létezni és unokák hatalmas hadát fogadni, akik talán 
megszerettek volna. De sajnos nem így lett. Szétszedtek, ahogy tudtak, és falaim mindörökre 
leomlottak. Mielıtt ez történt, gondolataim visszavándoroltak fiatal éveimhez. 
 
Lakóim – az elsı generáció 

A század elején az ún. békeidıkben  épültem  egy szorgalmas jász család munkájának 
eredményeként. Az akkoriban épült vidéki polgárházak stílusa megjelent az utcai front 
kialakításában, az ablakok geometrikus és növénymintás gipszcirádáiban. 
Szomszédságomban, igaz, ott állt és még ma is áll - a nagy Koller-kastély – aminek 
termetemre nézve csak a „kis öccse” lehettem, de abban az utcában én is azok közé a házak 
közé tartoztam, amit „megcsodáltak”, s aminek egyénisége volt. A Koller-házhoz kb. húsz 
széles lépcsı vezetett fel, amit tágas szobák követtek.  Én valamivel közelebb álltam az 
anyaföldhöz a négy-öt lépcsıvel, ami a tornácos L – alakban kiképzett, oszlopos, széles 
folyosóra vezetett.  Nyaranta vadszılı virított a folyosó oldalán, hogy beárnyékolja az L-
alaknál kiszélesedı részt, ahol a család a meleg idı beálltával szokás szerint ebédelt, és fonott 
székekben kinn tartózkodott a friss levegın. Jól érezték magukat, nem vágytak messzi tájakra, 
megvolt itthon az idill. Ilyenkor úgy éreztem magam, mintha az ölemben ültek volna. 
Szerettem ıket, és ık is szerettek engem.  

A tavasz. Talán az volt a legszebb évszak mindenki számára. Az egész kert kivirult, 
virágzott az illatos orgona, a fehér spirea, a bokrokba beköltöztek a zümmögı bogarak, a tarka 
lepkék és a még tarkább szitakötık, zsongott az egész udvar. A fák lombba borultak, az 
örökzöld növények – a tuja, a buxus újra nagyot nıttek, és anyai karként öleltek árnyékukkal. 
Olyan volt az egész, mint egy paradicsom. Az elıkertben gömbölyőre és egyenesre nyírt, 
gondosan ápolt buxosok övezték a járdát. Ebben az idıben úgy nézett ki, mint egy kisebbfajta 
díszkert.  Az udvaron álló hatalmas gesztenyefa pedig még rám is alapos árnyékot vetett a nap 
állásától függıen. A törzse olyan széles volt, hogy csak 2-3 gyermek tudta átfogni. Az 
ügyesebbjei közül nemegyszer egyik-másik fel is merészkedett, hogy a faágak között egy 
„gyermeki más világba” álmodja magát. Mert milyen lenne egy gyermekélet famászás és 
álmodozás nélkül? 

A bútorok, amelyekkel teleraktak a század eleji, szecessziós stílusúak voltak; zöld 
bársonnyal beborított tükrös díványok, kredencek, faragott szekrények, faragott lábú 
bırszékek, melyek körülfogták a nagy, kihúzható és rojtos terítıvel letakart ebédlıasztalt, ami 
körül a család gyülekezett, néha kis-, néha nagyszámban, attól függıen, hogy volt e névnap 
vagy valami más ünneplésre való ok. Minden szobában szép fehér, zománcozott, fatüzeléső 
kályha állt, ami csak úgy árasztotta a meleget, ha télidıben jól megrakták. Az igaz, hogy 
gyakran utána kellett rakni a fát, de Istenem, valahogy ez is belefért az akkori életbe. A ház 
asszonyának sokszor fekete lett a könyöke a befőtés után. A lakás intellektuális sarkában 
pedig  egy négypolcos faragott állvány állt különbözı, többnyire vallásos könyvekkel.  Az 
olvasást nagyra tartotta ez a generáció. 

A családhoz tartozók csak az egyszerő hétköznapok hısei voltak. Az elsı 
generációhoz négyen tartoztak: apa, anya, leány és fiú. Mivel középparaszti gazdaság volt, 
természetesen azok is közéjük tartoztak, akiknek e család adott kenyeret: a kocsis, a 
mindenes, a háztartási alkalmazott. Késıbb, a szocialista idıben éppen emiatt hurcolták, 
üldözték, és kizsákmányolónak nevezték védenceimet. Pedig abban az idıben ezen a vidéken 
e szorgos családok vitték elıbbre valamennyire a világot és az ı kezük és eszük munkája 
eredményeként teremtıdött meg egy bizonyos életszínvonal. İk voltak azok is, akik e vidék 
kultúrájához, továbbfejlıdéséhez erejükhöz mérten hozzájárultak. Ez az emberi különbség 
mindig megvolt, meg is marad és végigkíséri az emberi társadalom történetét. A nem rég 
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lezajlott társadalmi változás után éppen ilyen kisgazdaságok visszaállításán szorgoskodnak, 
mert az ipari kisvállalkozások mellett, ezek most a társadalom legfontosabb pillérei közé 
tartoznak. 

De vissza a házhoz és történethez; a nagyudvar végén állt egy istálló és a gazdasági 
épületek (ól, fészer és egy fagóré, amiben a megtermett kukoricát tárolták). A család 
tulajdonában volt még egy tanya és hozzávetıleg 100 hold föld, ahol megtermett a szükséges 
búza, krumpli, kukorica, lucerna, a szılı. Ezenkívül, többnyire eladásra, a finom édes 
görögdinnye, a cukorrépa és dohány. Volt még néhány sor szılı a Neszőrben, ahol betermett 
egy kis gyümölcs és szılı, ami adta a mustot és az 1-2 hordó bort. Errefelé sok-sok ember 
folytatta az ilyenfajta önellátó életet, és ha fölöslege volt, akkor azt eladta. Valamibıl meg 
kellett fizetni a kovácsot, a cséplıgép-kölcsönzıt stb. Az évszakoknak megfelelıen zajlott az 
élet közöttem és a tanya között; jöttek mentek az emberek, szorgoskodtak, hozták-vitték 
munkájuk eredményét. 

Engem rendszeresen tisztán tartottak az úrnım irányítása alapján; fényesre törölték 
ablakaimat, feldíszítették kikeményített, fehérre mosott organza függönyökkel. Ajtóim 
sárgaréz kilincseit négyhetente szidolozták, a folyosót hetente felmosták, az udvart 
felsöpörték, a poros, nyári melegben a ház elejét is fellocsolták, hogy kellemesebb legyen 
maguk és környezetük számára. A nagy konyha volt a család „gyomra”, ahol naponta valami 
finomat, de sokszor ízletes és egyszerő dolgokat varázsoltak. Élesen meg lehetett 
különböztetni a hétköznapokat és az ünnepeket. Nem volt mindennap „fenékig tejfel” és a 
„több nap mint kolbász” szállóigévé vált, a húsvéti sonka elfogyasztása után a szalonnaevésre 
kellett visszatérnie mindenkinek, és csak a következı disznóöléskor volt újra több húsféle. 
Karácsonykor fonott kalácsot, perecet, farsangkor finom fánkot sütöttek, névnapokra a híres 
puncstorta és a rétes járta, esküvıkre, pedig néha 10-12 torta is volt. 

Mivel akkor még se tévé nem volt, sıt rádió is csak keveseknek, aki tehette, 
házimuzsikát játszott vagy hallgatott. M. az elsı generáció leánya cimbalmozott és talán 
dúdolt vagy énekelt is hozzá. Állítólag B. L. tanítóképzıs énektanár is udvarolt neki.  I. a fiuk, 
pedig hegedülni tanult. Szabadidejükben, pedig kártyáztak, dominóztak, sakkoztak, kinek-
mihez volt kedve. A leányzó, pedig nagy ágyterítıket, falvédıket hímzett, amivel a kor akkori 
ízlése szerint díszítették a lakásokat.  A városban nagy szerepet játszottak az odakerült 
tanítók, tanárok, miután felépült a Tanítóképzı, ahová évente újabb és újabb nevelık jöttek, 
akik az ország más részeirıl származtak, akik felfrissítették, felpezsdítették e kis alföldi, 
mezıgazdálkodó város munkás, de egyhangú életét. Vetés, aratás, cséplés, befızés, 
kukoricafosztás, szüretelés, disznóölés – többek között ezek voltak a paraszti élet szokásos 
mozzanatai, aminek megvolt egy bizonyos szépsége. Ez volt az itt élık gyakori érintkezési 
formája, és szervesen hozzátartozott a paraszti élethez. Mindezek szinte rítusok lettek, és 
bizonyos szempontból a vidék társadalmi életét képviselték. Sokszor alig várták már, fıleg a 
gyerekek, hogy eljöjjön a szüret vagy a disznóölés napja. A tanítók, tanárok viszont 
különleges képességükkel segítették áthidalni azt az idıt, amikor a hideg évszak miatt 
esténként a szobába szorultak az emberek. A tanárok és a Zárdában tanító apácák hozták és 
terjesztették a zenélést, tanították a vidéki gyerekeket hasznos foglalatosságokra. Az elıbbiek 
többek között talán azért, hogy szerény bérüket kiegészítsék, mivel órákat adtak a tehetısebb 
családoknál. İk szervezték meg az ifjúság báljait, énekkarokat alapítottak és vezettek, 
hangversenyeket, színdarabokat rendeztek, hogy azzal valamennyire változatosabbá tegyék a 
város kulturális életét. Az apácáknak pedig a családi otthon szépítését szolgáló kézimunka 
technikák terjesztésében volt nagy szerepük. 

A. háziasszonyom A, akit az alkalmazottak tekintetes asszonynak neveztek, nagyon 
érdeklıdı típus volt. Annak ellenére, hogy csak elemit és talán polgári iskolát végzett, és az 
1886-ben alapított Érseki Római Katolikus Leánynevelı Intézet elsı indított osztályában 
kezdett, nagyon szeretett olvasni. A Vasárnapi újságot járatta, késıbb pedig, kb. a 30-as 
években a Herczegh Ferenc szerkesztette Új Idık–et is. Egy igencsak agilis teremtés volt és 
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mondható, hogy a gazdaságban, fıleg férje utolsó éveiben ı tartotta kezeiben a „gyeplıt”, és 
mint errefelé csaknem minden polgárasszony, ı is nagyon vallásos volt. Ha tudta, 
adományaival támogatta a templomot és a szegény rokonokat is. Évekig  magánál tartott és 
nevelt egy szegény rokonlányt, egy másikat pedig  kistaffirozott. Gyermekeinek megadta azt a 
nevelést, amire telt, és ami a kor szokásait tükrözte.  M. nevő leánya  kitőnıen megtanult 
fızni és háztartást vezetni. Akkoriban az általános fızés, sütés mellett a háziasszonyok dolga 
volt még a kenyérsütés, a szappanfızés, libatömés, disznóölés utáni húskonzerválás, a 
szárnyas állatok megkopasztása vagy egy ebédre vagy vacsorára szánt nyúl megnyúzása is. 
Ezeket a dolgokat a következı generáció már alig-alig ismert, hiszen a társadalom 
fejlıdésével sok mindent már készen meg lehetett venni az üzletekben.  M. leányzó 19 éves 
korában férjhez ment D. P.-hez, egy neves, jász családból származó gazdálkodóhoz, akit már 
óvodás kora óta ismert és elköltözött tılünk.  I fiú a gimnázium elvégzése után 
Mosonmagyaróvárra került, ahol a Gazdasági Akadémián kitanulta a gazdaságvezetést és 
hazatérvén  szerzett tudásával besegített szülei gazdaságába. 

Az úrnım férjérıl csak elmosódott emlékeim vannak, de annyit mondhatok, hogy egy 
békés teremtés volt, aki inkább ügyes feleségének engedte át a vezetı posztot és minden azzal 
járó kellemes és kellemetlen dolgot is. Egy régi fényképen egy magas, daliás fiatalemberként  
látható. İ volt a legcsinosabb, a legmagasabb a három fiútestvér között, mert négyen voltak 
testvérek; három fiú és egy lány. Apjuk egy jászberényi 600-700 holdas középbirtokos, 
akinek valaha az Alvégen, a Csók utcában volt háza. Ez a rokon is biztosan szorgalmas, 
kitartó munkájával szerezte vagyonát, ami még a gyerekei közötti szétosztás után is 
tekintélyes mérető volt. A Szent Imre herceg úti két nagy S ház is utal erre. 
 
 
A második és harmadik  generáció 
 

I. fiuk sokáig nem nısült meg, valószínőleg nem találta az igazit. A meglévı 
fényképek életvidám fiút tükröznek, aki a gazdasági munkák mellett a barátaival töltötte 
szabadidejét, és néha egyik másik hölgy oldalán volt látható, akik iránt kisebb-nagyobb 
érdeklıdést tanúsított. Egyik „szerelme” – a Jászapáti-i jómódú D. A. - végül is a legjobb 
barátjának, a daliás K. A. -nak lett a felesége, akivel Mosonmagyaróváron együtt tanultak. 
Hozzájárult mindehhez az, hogy I. nem volt valami magas teremtés.  A nagyobb fiúknak már 
annakidején is jobb keletje volt. 1939-ben aztán szülei nógatására, akik már lassan unokát 
akartak, (ugyanis leányuk M. és férje gyermektelenek maradtak) ı is megnısült, és egy 
különös szerencse folytán elvette Á.-t a város állítólag akkor legszebb leányzóját. 

Mi is volt az a szerencse? Á.-nak elıször egy festımővész (S. F.) udvarlója volt, aki 
ebben az alföldi városban nem számított különös nagy partinak, hiszen nem volt valami 
nagyon biztos egzisztenciája. Mivel akkor még többnyire a szülık döntötték el, ki kivel 
házasodik, Á-nak is az lett a sorsa, hogy I-hez kellett férjhezmennie, ami nem kényszer volt, 
talán inkább a józan belátás. 

Ez az esküvı (1939) alkalmat adott arra, hogy tágas falaim között egy nagy családi 
ünnep kerekedjen, amikor is a konyhában sütöttek-fıztek, szárnyas ajtaimat kitárták, 
összenyitották a három utcai szobát, kihúzták, és díszesen megterítették az összes meglévı 
asztalt, hogy a meghívott nagy rokonság, a néhány jó barát és barátnı mind helyet 
foglalhasson, és vidéki szokás szerint vigadhasson, mert ez alkalmat adott egy kis táncra is. 

A berendezésem divatosabbra változott; lazac-színő plüss fotelok, székek, kombinált-
szekrény került az ebédlıbe, ahol az ablakokon necc függöny és azt keretezı tojáshéj színő, 
nehéz selyem drapéria csüngött. A falakon hatalmas mérető szentképek függtek 
aranykeretben, amik a helyi festık munkái voltak. Voltak még azonkívül családi képek és 
egy-egy festmény, rézkarc és gobelin, amit már az új fiatalasszonny Á. hímzett.  A polcos 
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szekrényben pedig egy néhány más könyv mellett egy ünnepi kiadású Jókai sorozat hevert 
lelkes olvasókra várakozván. 

A menyecske -  Á - nemcsak szép volt, de fızni is jól tudott, és végül is, mikor anyósa 
átadta neki a konyhában a fızıkanalat, be tudta bizonyítani fızımővészetét. Egyszer az 
történt, hogy apósa, aki csak a felesége fıztjéhez volt szokva, elıször bizonytalanul csak 
keveset szedett az ételbıl, de mivel ízlett neki, újra szedett mondván, hogy: jó ez Sokat 
jelentett ez az ifjú menyecskének, hiszen biztonságos érzést adhatott neki, mert nem volt 
könnyő egy ismeretlen család életébe csak úgy akadályok nélkül beilleszkedni.  Á. leány 
korában igen sokat mozgott, jól korcsolyázott, sokat sétált. Valamikor zongorázni is tanult, és 
beállítottsága késıbb gyermekeire is kihatott. 

1940 októberében mindenki nagy örömére felsírt az elsı szülött fiú J.(1), aki nevét 
apai dédapja után kapta. Boldog volt nagyanya, nagyapa, a szülık is és az egész rokonság. A 
városi fényképészek feladata lett a csodásan szép újszülött megörökítése. De J. nem sokáig 
maradt magában 1942-ben megérkezett kis À (2), aki már nem volt olyan csodás, de annál 
kövérebb, hiszen nagy életrevaló volta miatt csak úgy vedelte a cukros teát, amivel az 
anyatejet pótolták. Így aztán a meglévı fotók azt mutatják, hogy akkorára nıtt, hogy egyedül 
kitöltötte a nagy babakocsit, amiben néha két gyerek is belefért. Ugyanebben az évben 
távozott az élık soraiból az apai nagyapa, aki már nem élte meg a második unokát. 1943-ban 
megszületett a kis öccs is I.(3), hiszen a nagymama oly buzgón imádkozott, hogy unokákat 
akar és nem tudott betelni velük. „Gyémántkáim, kis aranyos unokáim” így szólította, és kitárt 
karjaiba szorította ıket, ha hazafelé templomi útjáról a kicsik eléje szaladtak. Ekkor már a 
tekintetes asszony kis, töpörödött anyóka volt, aki legtöbbször csak fekete kendıben és 
ruhában járt. 

1944-ben az egész országban potyogtak a bombák, és légi riadók voltak, a család 
sokszor kénytelen volt lerohanni a hideg pincébe, hogy nagyobb biztonságba kerüljön. Való 
igaz, hogy az udvarunkon álló melléképületet találat érte, ami alaposan meg is sérült. Ez 
mutatta, hogy jobb vigyázni, mint áldozatnak lenni. Egy ilyen alkalommal a két elsı 
gyermekrıl szinte egy rövid idıre elfeledkeztek, akik aztán ösztönösen a konyha melletti 
szobában lévı a nagy ebédlı asztal alá bújva és remegve éltek át egy légi riadó elejét, mert 
közben feljött értük valaki, és levitte ıket is a pincébe. Ugyan ki szeretett a nedves pincében 
tartózkodni, ahol csak kényelmetlenül lehetett elviselni ezeket a kényszerhelyzeteket. Az anya 
kezében pedig legtöbbször az újszülött volt, hiszen tehetetlensége miatt ı szorult a 
legnagyobb gondoskodásra.  

Ezekben a hónapokban történt, hogy beszállásoltak hozzánk egy német katonatisztet, 
akit Bernhardnak hívtak. Ez az ember a kötelességét teljesítette itt.  Ha nem lett volna háború, 
akkor talán soha sem jár a Jászságban, hanem otthon maradt volna családjánál, akik 
fényképeit gyakran mutogatta a háziaknak. A háziak meghívták néha, és forró teával kínálták, 
hogy enyhítsék honvágyát. İ tanította a legkisebb csemetét I.-t (3) járni, úgyhogy németül 
beszélve vele mutatott neki valamit, ami arra ösztökélte, hogy megtegye elsı lépteit és 
odaszaladjon hozzá. Októberben megszületett a negyedik kis unoka – P.(4).  Róla már 
nincsenek friss babaképek, mert idıközben bejöttek az oroszok, és összeszedtek, amit tudtak: 
karórát, zsebórát, fényképezıgépet. Felfordult az egész világ, családokat őztek ki házukból, 
mert kellettek a szobák az orosz tiszteknek. Amit tudtak mentettek az emberek. Hozzánk D-né 
(M) bútorait raktározták be. Az elıszobában voltak feltornyozva. Ott állt egy hatalmas tálaló, 
és annak tetejében pedig az öreg cimbalom lábak nélkül. A gyerekek bújócskáztak a 
megsérült bútordarabokban, amik olyan öblösek voltak, hogy kényelmesen el lehetett bennük 
bújni. 

Egyszer egy berúgott orosz katona ráfogta a ház urára pisztolyát, és mindenáron 
karórát követelt, pedig annak csak zsebórája volt. I. csak pakolt ki mindent, ami a zsebében 
volt, de az orosznak csak karóra kellett. A ház asszonya megjelent az akkor már négy kis 
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gyermekével, és ijedten könyörgött férje életéért. Végül is csak egy gyorsan valahonnan 
elıkerített orosz tiszt és egy tolmács segítségével lehetett I.-t megmenteni. 

A beszállásolt orosz tisztek között is voltak rendesebbek. A ház asszonya minden 
reggel kislányával egy nagy bögre finom, meleg tejeskávét küldött az ebédlıben lakozó 
tisztnek, aki ugyancsak minden reggel egy nagy pohár kristálycukorral viszonozta azt, ami 
nagyon jól jött, mert jutott belıle a családnak is. De hogy hogyan lakták az oroszok azt a 
szobát, az csak késıbb derült ki, amikor elmentek. A padlón vágták a fát, amivel tüzeltek és 
alágyújtósnak a könyveket használtak. Néha volt lövöldözés és porcelántörés is, attól 
függıen, hogy mennyit ittak. 

1945. április 4-én felszabadult az ország, és vége lett a háborúnak. Az oroszok bizony 
maradtak és berendezkedtek városunkban. Majd elkezdıdött a szocializmus kísérlete 
Magyarországon is orosz módszerek szerint. Voltak, akik Nyugatra menekültek. Egy 
alkalommal egy teherautó állt meg elıttem, és a bennülı ismerısök nyugatra invitálták a 
családomat is, de abból nem lett semmi, mert ık nem tudták elképzelni, hogy magára hagyják 
viszonylag „paradicsomi” fészküket. 

1945 ıszén egy baleset történt az udvaromban, ami bizony megrázta környezetünk 
kicsijét-nagyját. Öcsike (3) (tulajdonképpen I.) jól felöltözve egy gyerekjátékot húzogatva 
játszogatott a kertben, mikor is a lefedetlen kút közelébe ment. A kút szivattyúja felmondta a 
szolgálatot, amit elvittek javítani. Vízre viszont naponta szüksége volt a lovaknak és 
teheneknek, ezért onnan vödörrel húzta fel a mindenes, majd késıbb szokás szerint lefedte. 
Ezen a napon, sajnos ez másként történt, úgyhogy Ö. véletlenül belehátrált a kútba. A 
háztartási alkalmazott, ahogy kiment a hátsó udvarra, éppen még figyelmeztette mondván, 
hogy „Ö. ne menj a kút felé”, de ez siket fülekre találhatott, mert visszatérvén a folyosóra, 
már nem látta Ö-t és nagyot sikoltva mindenki tudomására hozta, hogy Ö bizony beleesett a 
kútba. A többi gyerek a kert gesztenyefája alatt játszott, ahol összegyőjtögették a fáról 
lehullott, csillogó gesztenyéket, amibıl pipát és más játékokat lehetett csinálni. A háztartási 
alkalmazott hallatára a gyerekek a kúthoz szaladtak, és valóban ott lenn lubickolt a kis 
öccsük. A töpörödött öreg nagymama pedig a folyosón állt, és kezeit összefonva imádkozott. 
İ bizony meg sem merte nézni a lubickoló kis lurkót. 

Hálisten az apa volt otthon, akinek cselekednie kellett, hogy fiát megmentse. Elıször 
egy hosszú létrát nyújtottak le a kisgyerekhez, amit talán a második szomszédtól hoztak és 
mondták neki, hogy kapja el, de erre ı aztán egyáltalán nem reagált, hanem csak békésen 
kapálódzott. Végül is az apa ledobálta magáról fölösleges ruháit és a létrát fogván, kırıl-kıre 
lépkedve valahogy éppen leért a fiához és még az utolsó percben elkapta gabancát, s mint egy 
trófeát, úgy nyújtotta fel a kút körül álló felnıtteknek, mert akkor már sokan ott voltak, és 
nagyon izgultak. Késıbb azt mesélte, hogy életében nem felejti el, hogyan nézett rá azokban a 
percekben kisfia. Ö.- t megfordították és lábával az ég felé, hogy kicsorogjon belıle a víz, úgy 
vitték be a kisszobába. Ekkor már tele torkából ordított is a kisöreg, mintha a fogát húzták 
volna. Végre biztonságos falaim között aztán egy meleg fürdı után ágyba tették, és dunnával, 
párnával jól bebugyolálták. A gyermek anyja épp szüleit látogatta, és csak este jött haza. Az 
apa javaslatára kitervezték, hogy majd eltitkolják anyjuk elıtt ezt az incidenst, de a 3-4 éves 
gyerekek ebbıl a tervbıl nem sokat értethettek meg. Miért is kell ilyen nagy és nem 
mindennapi eseményt eltitkolni. Miután anyjuk betoppant, a kis Á (2) egybıl kipetyegte, hogy 
” İ. beleesett a kútba”. Így aztán el kellett mesélni, hogy s mint történt. Az anya elsápadva 
tekintett a nagy dunnahalmazra, ami alatt végül is megtalálta megmentett kisfiát, és valahogy 
magához tért. Késıbb úgy mesélte, hogy otthon hússal kínálták ezen a pénteki napon, és ı 
abból inkább nem evett, s talán ez lehetett az oka, hogy a jó Isten és az ırzıangyalok 
megmentették a mi kis İ-nket. 

1946. január 31-én megszületett az ötödik kis S. fiú – B(5).  Másnap, február elsején 
kikiáltották a Magyar Népköztársaságot, és az országban kezdetét vette a szocializmus. A 
család ekkor a kis B-vel volt elfoglalva, mert röviddel születése után bélhurutot kapott és 
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közelebb állt a koporsóhoz, mint az élethez. 1946-ban meghalt elsı úrnım és a család orvos 
nagybátyja azt mondta, hogy A  nagyanyja igazán megvárhatta volna B.-t, hogy egy 
temetéssel minden elintézıdjön,  igaz, ez egy kicsit morbid ötlet volt, és a nagymama végül 
mégis csak egyedül szállt a föld alá.  A kis B.(5) pedig szoptatós-dajkát kapott és valahogy 
kigyógyult bajából. Egy év múlva már nagyon szépen kikerekedett, amit egy 47-ben készült 
fényképen látni lehetett. De ezen a képen már ott volt a hatodik S, egy egészséges, eleven 
kislány is a kis É.(6). Azért kicsi, mert a Keresztanyja S F-né volt, aki miatt kellett ez a 
megkülönböztetés, mert öt is É-nek hívták.  Ahogy szaporodtak a gyerekek S F-né, 
kinyilvánította, hogy végre ı is szeretne már keresztelni és így megkapta kis É-t (6). Férje F. 
mondta neki, hogy bizony ”nem a legszebbet választottad”, de késıbb aztán belıle is széplány 
kerekedett. 

A gyerekfényképész Budapestrıl jött, és felajánlotta szolgálatait. A baloldali utcai 
szobában a duplaajtóra háttérként ki lett feszítve egy nagy fehér lepedı, ami elıtt a 
gyereksereg szépen felsorakoztatott és lencsére kapatott. Majd kirıl kirıl egyéni fényképek is 
lettek. Ezen felvételek történelmiek lettek, mert ezután kezdıdött el a nyomorgás, a 
szegénység, a házkutatás, a végrehajtások és a család kirablása. Talán még ez a kép volt egy 
valaha jómódú család utolsó bizonyítéka, hogy lehetett volna ez másként, ha a nagyhatalmak 
másként döntenek. De nem így lett, és az élet ment tovább, mert azt élni kellett.  

Míg megvolt a tanya, az apa lovas kocsin sokszor magával vitte ki gyermekeit oda és a 
hosszú úton magyar nótákra, tanította ıket. A gyermekek perspektívájából romantikus 
kirándulásnak számítottak az ilyen utak, de talán ez volt az az idı, amikor beleszerettek 
azokba a tőzı napos száraz, poros, jász nyarakba és kezdték megismerni a természetet.  

Minden rosszban kell látni valami jót is. Amit ekkor jónak lehetett elkönyvelni az az 
volt, hogy mivel gazdáim szép számban voltak – legalább otthonukban maradhattak és 
engem, mint átlagosnál nagyobb mérető házat végül is - tekintettel a nagycsaládra – nem 
államosítottak akkor, amikor sok más rokon viszont erre a sorsra jutott. De államosították a 
földtulajdont, majd újra visszaadták, majd újra elvették, de az adóját a családra rótták ki, 
aminek a következménye lett a család eladósodása és kirablása. Akinek hasonló sorsa volt, 
mint nekünk, csak az tudja, mit jelent, ha jönnek a végrehajtók és felpakolják a cuccot. A 
szobaberendezés, a szekrények, függönyök, a varrógép, az értékesebb ruhák stb. szinte 
sorolhatatlan, ez mind áldozata lett a végrehajtóknak. Még a család eledelét szolgáló, 
hizlalásra tartott disznókat is felpakolták, s nagy kegyesen, többnyire csak asztalt, székeket és 
ágyakat hagyták meg. Az akkor öt éves kis P.(4) kezét ökölbe szorítva fenyegette meg a 
kifosztókat, úgy felment az adrenalinja. 

De ha csak ennyiben maradt volna; mivel a család a régi rendszer középosztályához 
tartozott, elkezdıdött a szekírozás, a bebörtönzés és a megverések. Azzal a mottóval, hogy 
negyvenöt éves vagy, akkor, tessék, negyvenötöt a talpadra a gumibottal. A nagyobb 
gyerekek tanúi lettek ezeknek a túlkapásoknak és szívük elszorult, mert érezték, hogy 
szüleiket igazságtalanul szekírozzák. Hányszor elıfordult, hogy akkori szokások szerint 
hajnalban megzörgették a redınyeimet, és keresték a tulajdonost. Ha a ház akkori asszonya 
azt mondta, hogy nincs itthon, akkor zseblámpával bevilágítottak a hálószobába, hogy 
meggyızıdjenek, igaz e. De még ez sem volt olyan rossz, mert még rosszabb is lehetett 
volna; éspedig az, hogy agyonlıtték vagy internálták az embereket, akik soha életükben már 
nem tértek haza. A szomszéd Koller-kastély tulajdonosa pedig valószínőleg ki lett utasítva az 
országból, mivel  K. C. – egy Gróf Lavrichné volt, aki lányával és unokájával Liberecre 
(Csehország) költözött. Indulása elıtt még átjött hozzánk búcsúzni, és úgy maradt meg 
emlékezetünkben, hogy szemeiben könnyek kezeiben, pedig egy halom kulcs – a lezárt 
holmiijai biztosítékai. Csak bólogatva búcsúzott, mert kezei tele voltak, amit nem tudott 
kézcsókra nyújtani. Valamikor K. nevő unokájához - ha nyaralni volt nagyanyjánál – néha 
meghívták a kis A-t(2) játszadozni, akire a kastély méretei lenyőgözıen hatottak. Tılük 
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kaptak egy „tivoli” nevő golyós játékot, amivel sok-sok téli szünet üres óráit töltötte a család 
az apa felügyelete mellett. 

A gyerekek nıttek-növögettek; a nagyjai már iskolába jártak, és a picijei pedig újabb 
kistestvért kaptak. 1949-ben egy kislány - M.(7), 1952-ben egy kisfiú – G.(8) látta meg a 
napvilágot, akit szintén S F-né keresztelt. Á. a másodszülött már perlekedett a szomszéd 
bácsival, akinek csak egy fia volt, és aki azt mesélte, hogy a kistestvért a gólya hozta. À. azt 
mondta B.-bácsinak, hogy „mondja már B. bácsi miért mindig a mi udvarunkra dobja az a 
gólya, a felét már odaátra B.-bácsiékhoz is dobhatta volna, ha igazságos lenne.”, mire fel B 
bácsi csak jóízően nevetett.  Másik kuriózum, hogy a gyerekek nagybátyja a város szülész 
orvosa volt, akinek a háza tetején, mintha tényleg ı lenne a „gyermekgyáros”, egy gólyapár 
fészkelt. Ezek minden évben délre – talán Dél-Afrikába - repültek, de onnan vissza is tértek és 
néha fiókát is neveltek. Az volt a sors iróniája, hogy ez a tekintélyes ember, aki oly sok 
gyereknek adott ebben a városban életet, és aki annyi ember életét védte, maga - bár nagyon 
szerette a kisgyerekeket, sajnos gyereketlen maradt. Nagyban neki köszönhették a hozzánk 
tartozó gyerekek az életüket, mert nemcsak a születéseket felülvigyázta, hanem a 
betegségeknél is nagy segítséget jelentett. Gyakorló katolikussága volt az oka, hogy kórházi 
szolgálatán kívül egyetlen abortusznál sem asszisztált a városban, és az emberi élet megtartása 
volt meggyızıdése. A kórházban biztosan tanúja lehetett a rendszeres abortuszoknak, ami egy 
igazi nıgyógyászt ugyanúgy megrendített, mint minden jóérzéső embert. De az akkori idık 
jogszabályai engedélyezték. Ha ı nem segített volna orvosi tanácsaival a családnak, akkor 
talán három testvér nem marad életben, mert orvosismeretség nélkül nehezebb lett volna 
nekik betegségüket túlélni. Vonatkozik ez a három utolsó szülöttre; M-t (7) egy szerencsétlen 
baleset érte, É (6) és G.(8) pedig súlyosan megbetegedtek. Ötven évvel elıbb talán meghaltak 
volna, amit annak idején csak sorscsapásának neveztek. 

Ez a nagybácsi volt, aki késıbb magához vette J-t(1) és È-t,(6), akiket felnevelt és 
részben tanítatott, hogy az otthonmaradottaknak „több” jusson. Igaz J.-t anyagilag akkor már 
kis öccse – I.(3) is rendszeresen támogatott, aki mint szakmunkás hamarabb kitanult. A 
nagybácsi pedig még késıbb azzal is törıdött, hogy minden S. gyerek valami pályára 
kerüljön, és ahol tudott, eljárt érdekükben. Bár külsöleg nagyon szókimondó és mogorva 
ember volt, de szívében a jászos, családi összefogás honolt.  Ö csak mértékkel segíthetett és a 
hozzám tartozók életének ezen a pontján már az is szerepet játszott, hogy saját maguk is 
mennyire voltak agilisak, érdeklıdık és életrevalók. 

A gazdálkodói szellem, amit a gyerekek a családba szívhattak volna magukba, meg 
lett béklyózva, elvetendı és rossz példa lett. A tsz-sítéssel elvették az emberek kedvét, mert 
üldözték a gazdákat. De mit lehetett csinálni, végül is be kellett illeszkedni a munkás-paraszt 
államba, s valahogy úgy alakult, hogy akik a gyerekek közül jó tanulók voltak, azok nagy 
nehezen igaz, de haladhattak egy választott értelmiségi pálya felé, akik csak közepes 
eredményt értek el, azoknak csak a városban adódó ipari tanulói lehetıségek jutottak. Az, 
hogy valaki emberseges legyen, szülö es testver tisztelö, annak nem a diploma a 
merceje. Végül is mindegyiküknek lett végzettsége, kinek valamivel jobb, kinek nem 
annyira, de egy bizonyos idı után ez már saját kezükben volt, s ha talán annakidején jobban 
akarták volna - tudtak volna többre is jutni, ha késıbb továbbtanultak volna.  Az biztos, hogy 
éppen a kamaszkorban nagyon magukra lettek hagyatva és nem úgy nıttek fel, mint 
elkényeztetett egykék. Vizet hordtak ismerıs családoknak, különbözı munkákat vállaltak, 
amit kisebb-nagyobb zsebpénzzel honoráltak. Azzal is kivették részüket a nagy család 
mindennapos küzdelmében, amikor is mindegyiküknek megvolt a napi kötelessége. Így aztán 
az iskolai feladatok elvégzésére kevesebb idı maradt. A szülıknek csak egy célja lehetett, 
hogy a gyerekeknek legalább valamilyen végzettségük legyen. A gyereksereg sokszor öreg, 
kifordított kabátokból varrónı segítségével megvarrt holmikat hordott. Nagyon gyakran 
agyonstoppolt harisnyában jártak, belenıttek egymás cipıjébe. Ha egyikük korcsolyázni 
ment, a másik csak akkor következhetett, ha újra otthon volt a korcsolya.  
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Annak idején nemcsak az eleven és önfeledt gyerekhad szórakoztatott engem, hanem 
jöttek az utcabeli barátaik is, akik ötleteikkel még színesebbé tették az életet körülöttem. Volt 
ott hinta, magasugrás, focizás, snúrozás az udvaron, de ki lett próbálva egy padláson talált 
vívókard is. Télen az apa felügyelete alatt társasjátékoztak, korcsolyázni, szánkózni jártak, 
nyáron pedig selyemhernyót tenyésztettek, szitakötıt, pillangókat és bogarakat fogtak és 
preparálták ıket. Az elsıszülött barátai segítségével még detektoros rádiót is épített és 
éjszakánként drótokba csavarodva hallgatta a varázsos nagyvilág üzeneteit. Valószínőleg már 
akkor szívébe költözött a messzi távol titokzatossága és a vágy, hogy egyszer megismerje azt. 
A barátok pedig még húsz-harminc év elmúltával is csillogó szemekkel emlékeznek a nálunk 
elfogyasztott sok-sok fánkra, krémes lepényre, amit a gyerekek édesanyja gyártott. Jutott 
abból mindenkinek, míg nekik volt nem volt az annyira kiszámolva. De még e szorgalmas 
édesanya jóságos arcát is maguk elıtt látják, akit soha nem zavart, ha négy-öt gyerekkel több 
kosztolója volt délutánonként. 

Az biztos, hogy néha hajmeresztı dolgok is történtek itt körülöttem, de hálistennek 
valahogy soha nem fulladt tragédiába. Elıfordult, hogy a gyerekek és barátaik a 
padlásszellıztetın kibújván még a palatetıre is kimásztak, és mint a kismacskák 
magabiztosan siklottak, egyensúlyoztak a gerincemen, pl. egy antennaszerelés ürügyén, de 
néha már csak egyszerően szórakozásként és változatosság miatt. Az arra járó emberek, szinte 
frászt kaptak, ha feltekintettek és siettek azonnal beárulni ıket a szülıknek. 

Ahogy nıttek a gyerekek úgy kezdıdött személyiségük lassú, de biztos kialakulása is. 
J.(1) mivel októberben született egy évet veszített a beiskoláztatásnál, ami azt jelentette, hogy 
egy évvel tovább kell neki óvodába járnia. Mivel nagyon értelmes fiú volt, (már négy éves 
korában kicsit írni és olvasni tudott, mert állandóan az olvasó keresztszülık ölében üldögélt, 
és tudni akarta a betők világát) unta már az óvodát. Így egy napon szépen elkerülte azt. 
Megette a tízórait egy utcasarkon, de ott hagyta elemózsiás táskáját, mint „corpus delicti”-t, 
amiben valahol benne volt a neve. İ egész nap csak csavargott a városban és hozzávetıleg a 
megszokott idıben aztán hazajött. Igaz, akkor már valaki beadta a szülıknek az uzsonnás 
táskát, akik sejtették, mi történhetett. J-nek nem volt sikere a mellébeszéléssel, és bizony a 
sarokba térdeltették.  

A padlásom és a pincém a cseperedı gyerekeknek szemében nagyon titokzatosnak 
tőntek, hiszen oda sok lépcsı vezetett. Mindkét helység más világ volt, mint a házbeli, 
megszokott szobák. Lehetett ott régi holmikat találni a nagyszülık idejébıl: egy, aranyozott, 
nagy tükörkeretet, amibıl hiányzott a tükör, de valahogy egy messzi, még szebb idık varázsát 
sugallta. Volt ott vajköpülı, lószerszám, hatalmas szakajtók, sziták, vívókard, családi képek, 
amiket lenn nem aggattak már a falra.  És ami a gyerekeket nagyon szórakoztatta, hogy volt 
ott egy olyan rejtekhely, ahol egy ember is el tudott volna bújni, ha erre lett volna szüksége. 
Néha aztán ık is bebújtak oda. Nekik még nem volt sátruk, mint a mai gyerekeknek.  A nyári 
nagy meleg kibírhatatlannak tőnt a tetı alatt. Az a nagy meleg csak a szilvaaszalásra és a 
hagymaszárításra volt jó. A pince pedig tele volt hordókkal, teknıkkel és házatlan csigákkal, 
amitıl mindenki undorodott. Igaz nyáron jó volt oda rövid idıre lemenni, mert 36-38°C 
melegben csak ott volt lehőlés. A jó görögdinnyék és a nyári madártej is ott hőtıdött be 
kellemesre a fogyasztás elıtt, mert akkor még nem volt hőtıszekrény.  A pincelejáró elıtt 
pedig egy nagy fonott utazókosár állt, amiben valaha I. holmiijait szállították Magyaróvárra, 
ahol a 3 évet töltötte el az Akadémián. Az olvasott könyvek mellett talán ennek az 
utazókosárnak a látványa ébresztette fel egyes gyerekben a messzire menés titokzatos álmait, 
ki tudja. 

Egyszer, amikor a szülık nem voltak otthon, éppen e pince lépcsıin gurult le B. a 
négyéves kisfiú és Á-nak (a másodszülöttnek) kellett különleges rázogatással magához 
térítenie. Azt úgy csinálta, hogy magasra feldobta, majd elkapta. Az apa ugyanezt csinálta 
P.(4)-vel, aki gyakran, ha meglátott egy szép lovat vagy egy kis csikót annyira megörült 
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nekik, hogy sokszor nem kapott levegıt, és szinte megkékült. Egy néhány ilyen feldobás után 
aztán valahogy rendbejött a kisöreg.  

Ugyancsak B.(5) egyszer hogy úgy mondjam „elveszett” egy éjszakára, és azzal egy 
nagy ijedelmet okozott a szülıknek, akik a hosszú hiábavaló keresés után egész éjjel nem 
tudták lehunyni szemüket. De csak a történt, hogy a hat éves B. éppen a Nagytemplomban 
volt egyedül elsı áldozási elıkészítések miatt, amikor ugyanott egy ismerıs tanyai hölgynek 
az esküvıje zajlott. B. hozzájuk csatlakozott és a lakodalmi társasággal lovas kocsin kiment 
mulatni a tanyai lagzira. Másnap természetesen fuccs lett az elsı áldozásnak, de hazatértével 
nagy örömet okozott a szülıknek és testvéreknek. 
 
A háború utáni lakók 

A négy szobából csak két szobát, elıszobát, konyhát és a kamrát hagytak meg a 
háziaknak, a másik kettıbe mindig lakókat tettek, mert kevés lakás volt a városban. Ha 
szőkösen is, de mégis otthonukban maradhattak, mert a két szoba konyha bizony nekik is 
nagyon szők volt. De lehetett volna ez akkor még rosszabb is, mert mint ismert dolog, sok 
családot kitelepítettek, és elıfordult, hogy egy kis mosókonyhában kellett azoknak 
meghúzódniok. Fıleg télen volt nagyon szoros az együttlét, és nem csoda, hogy nem lett 
minden gyerekbıl jó tanuló, hiszen nem akadt mindegyiknek külön asztal, ahol egyedül 
tanulhatott volna. 

Az utcai két szobának, amit legtöbbször mások laktak, különbözı lakói voltak. A 
kronológia szerint elıször B. tanítóék (egy 2 gyerekes család), ıket követte az ún. 
Kultúrmérnöki Hívatal, ahová naponta jött egy mérnök, hogy ott végezze teendöit. Majd a 
város párttitkárnıje következett (K. F-né és családja), akikkel végül is – egy bizonyos 
távolságot tartván, de minden ideológiai különbség ellenére – relatíve jól kijött a család. Az 
udvaron, a folyosón alkalom adódott egy kis traccspartira, és kislányuk néha együtt játszott a 
gyerekekkel. Követte ıket 2-3 orosz tiszti család, majd B-né - a hírhedt Maricza - aki úgy 
került hozzánk, hogy rendırrel felnyittatta az ebédlınket egy szeptember 1-jén, amiben akkor 
a ház urának gyerekei, a három középsı fiú aludt ott, akiknek vaságyait kirakatta a folyosóra. 
Egyszerően tehát „rájuk-költözött”. A gyerekek az ısz végéig, a hideg beálltáig a folyosón 
aludtak a beköltözött Maricza orra elıtt, hogy ezzel egy kicsit, de idegesítsék és kiszekírozzák 
onnan. De ı csak azután ment el, miután a háziasszony feljelentette az orosz parancsnokságon 
illegális beköltözése miatt. Erre a parancsnokság egy orosz tisztet költöztetett Maricza 
nyakára, mire ı ezt nem bírta, kénytelen volt más lakás után nézni. Sajnos ezután a gyerekek 
keresztszüleinél sikerült neki lakáshoz jutnia, ahol tovább folytatta kisded játékait. Mert ez a 
boszorkány természető nı hírhedt volt arról, hogy kihasználta a rendszer kuláküldözési 
praktikáit és azt a maga javára fordította. Árveréseken összeharácsolt bútoraival csak olyan 
nagy lakásokba fért el, mint a miénk vagy ahhoz hasonlóakban. És rendszeresen belekötött a 
háziakba, majd feljelentette ıket. Még az is megtörtént, hogy hamis tanúkat fogadott. Egyszer 
aztán éppen ez lett a veszte, mert a bíróságon végül is sikerült rábizonyítani a hamis tanúzás 
vádját, és így aztán ı került börtönbe, nem pedig D.P, akiknél lakott. 

Az oroszok közül legtovább B.-ék tartózkodtak nálunk a Juracska és Szerjózsa nevő 
fiukkal. Majd Zója néni és férje és Szasa nevő fiuk következett. Zója a lavórban fızte a 
lekvárt, ami nem volt valami higiénikus dolog és mindenki undorodott tıle, ha abból kínálta a 
háziakat. Esténként pedig e hölgy néha úgy mosdatta kisfiát, hogy a szájába vizet vett, amit a 
markába köpött, és azzal mosta le Szása arcát. Amolyan macskamosdatásszerően. Mivel  
hozzátartozóim gyerekei akkor már az iskolában oroszul is tanultak, nem volt probléma – 
fıleg a kis Á-nak, hogy kevés tudásával megértesse magát. Néha pedig, ha a fiatal házaspár 
szórakozni ment, ı vigyázott éjszakánként a gyerekeikre. A forradalom kitörésével ezek a 
lakók is eltőntek, ill. ıket Budapestre helyezték. Mivel jól kijöttek a háziakkal, egyszer -
évekkel késıbb- felkeresték ıket. Hozzánk késıbb ideköltöztek a gyerekek anyai nagyszülei, 
akiknek házait elvette az állam, és egyikben sem volt maradásuk. 
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Az anyai nagyapának akkor már súlyos szívelégtelensége volt, és nem tudott dolgozni. 
Nagyon kímélnie kellett magát, napjait újságolvasással, keresztrejtvényfejtéssel vagy éppen 
unokái szórakoztatásával töltötte. Így aztán nagyban részt vett a gyereknevelésben, akikre rá 
is fért, hiszen apjuk csak a hétvégéken volt otthon. İ Jászberényben nem kaphatott munkát. A 
nagyapa délutánonként olyan falusias módon kiült a ház elé, hogy legyen egy kis társasága, 
mert az utcánk a temetıbe vezetett, mindig akadt partner, aki leült mellé a padra, hogy egyben 
fáradságos, hosszú útját kicsit megszakítsa. A férfiakkal legtöbbször a helyi történésekrıl, 
politikáról beszélgetett, a nıkkel pedig el-elviccelıdött szegény. A nagymamának ezt mind el 
kellett tőrnie, és úgy látszott, hogy nem is orrolt ı azért. Ünnepnapokon a nagypapa öltönyt 
öltvén nyakkendısen, csinosan kiöltözött, mintha templomba ment volna. Megadta a módját, 
és tartotta a tekintélyét nemcsak a városi emberek, de a saját unokái elıtt is. Mivel ı a 
gazdálkodás mellett még szarvasmarhát is adott-vett, és valaha még egy irodája és titkárnıje 
is volt, kicsit megközelíthetetlennek tőnt e furcsa világával, aminek a változás után szintén 
lıttek. İ is osztotta velünk a kisemmizettek sorsát.  Az, hogy néha a konyhán is besegített; jó 
kovászos uborkákat csinált és nyaranta gyakran finom fokhagymás uborkasalátát, az pozitív 
hatással volt az unokákra, akik tágra nyílt szemekkel néztek, és tıle tanulták, hogy a konyha 
nemcsak a nık gondja, hanem a férfiaké is lehet. 

Késıbb tudtuk meg, hogy valaha gimnáziumba is járt, ahol kitőnı tanuló volt, de 
valami - a tanáraival való - összekülönbözés után otthagyta az iskolát, és kezébe vette saját 
életét, besorakozván Jászberény akkori legjobb adófizetıi körébe. Nem tudatosan, de a 
Schiller Tell Vilmosából származó idézet lehetett a mottója, hogy a  „Starke ist das mächtigste 
allein”  (=az akaraterıs ember egyedül a leghatalmasabb). Még az autóvezetı vizsgát is 
letette, s ha nincs rendszerváltozás, meglehet, ö is vett volna magának egy divatos jármővet, 
amivel annakidején még csak kevés ember dicsekedhetett. Sokáig nálunk nevelték elvált fiuk 
egyik gyermekét is, összeszorulva, a legkisebb szobámban. Egyszer aztán amikor 
visszakapták egyik házukat hazaköltöztek. 

Azonkívül minden héten legalább egyszer vendégünk volt egy arisztokrata, emigrált 
orosz hölgy – Maruszja néni, akinek alig volt jövedelme, és aki nyelvórákat adott bizonyos 
„jobb módú” családoknál egy ebéd ellenében. Nem különös nyelvórák voltak azok, inkább 
csak saját történetével szórakoztatott az öreg hölgy felnıttet és gyereket. Állítólag valaha a 
Milánói Scalában is énekelt. Arra a kérdésre, hogy miért éppen Magyarországon és a 
Jászságban kötött ki, az volt a válasz, hogy: a világon itt talált a legjobb emberekre. Bizony, 
bizony, hiszen a szociális beállítottságú háziasszonyom, még egyszer kérésére néhány üveg 
paradicsomot is befızött neki és legnagyobb kislányát pedig elküldte hozzá nagytakarításra. 
Az öreg hölgy mindent szeretett, csak a munkát nem. Úgy is nézett ki szegénynek a nagyon is 
elpiszkolódott otthona. 
 
1956 

 
A forradalom a mi városunkon is végigsöpört és egy rövid pillanatra felkeltette az 

emberekben a reményt, hogy végre majd egy igazságosabb rendszer váltja fel a szovjet 
mintájú demokráciát, de sajnos, abból aztán semmi sem lett, csak halálos áldozatok és 
rombolás, mert a városunk fıtemplomának tornyába a Fıtéren tartózkodó orosz tankok úgy 
belelıttek, hogy a lángra kapott, és a kupolája nyakáig leégett. 
A fiatalok - mert a forradalom magját mindig a fiatalság képezi – fékezhetetlenek voltak, és 
aki tudott, valami fegyvert szerzett magának, és az elszabadult pokolban azzal hısködött. Így 
tett az akkor nálunk lakó F. J. is, aki géppisztollyal a hátán és motorkerékpáron száguldozott a 
városban, s ha néha hazajött szinte, mint egy ittas, égı szemekkel kérdezte a nagyapát,  hogy 
„S. bácsi mondja, kit lıjek agyon”?  A nagyapa talán a nyelvére harapott, de nem felelt. A 
zavaros helyzet miatt szinte hihetetlennek látszott, hogy gyökeres változások lehetnek. Így 
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aztán magára hagyta J-t összekuszált gondjaival, akit úgy se lehetett volna megállítani, mert 
az ilyen megszállottat mint J. akkor volt, csak az orosz tankok tudtak lecsendesíteni. 

A forradalom leverése után, amikor már újra nyugalom volt, és minden forradalmár 
fegyverét begyőjtötték,  ugyanez a J, aki feleségével, L-lel, a mi ebédlınk lakója volt, mivel 
nem ment jól a házassága, egyszer csak megfenyegette feleségét, hogy lelövi. A feleség erre 
feljelentette a saját férjét. Így aztán jött a rendırség, házkutatást tartott nálunk, újra bevitték a 
ház urát (I) is, akire, ha akarták volna, könnyen rá tudták volna bizonyítani az akkori 
módszerekkel, hogy fegyvert rejteget. Annyi történt, hogy egy brutális éjszakai kihallgatás 
után I-nek másnap rendıri felügyelet mellett fel kellett ásnia saját kertjét, hogy megtalálja a 
nevezett puskát. Hálistennek, J-ból kiverték az igazságot, és elismerte, hogy ı ásta el, nem 
pedig a háztulajdonos és apósa, akire bizonyítani akarták. Így háziurunk megmenekült a 
bebörtönzéstıl, és az igazi tettest került a hővösre. 
 
Ismét a családról 
 

Az 1948-1956-os évek – a Rákosi rezsim évei tönkretették gazdáim életét. Velük is 
azok az igazságtalanságok történtek, ami sok más középosztálybeli emberrel: elvették 
vagyonukat, majd jogtalanul az elvett birtokok után is adót követeltek, és ha fizettek 
elkoboztak minden mozgatható holmijukat, élelmüket, egyebüket. Tejért, kenyérért, szénért 
kellett már hajnalonként sorba állni, amiben a gyerekek is részt vettek, de elıfordult, hogy 
nagy fagyoskodás után éppen az orruk elıtt fogyott el az áru. Hogy miként bírták ki, az szinte 
elmondhatatlan. De valahogy mindig volt egy szőkös megoldás, és eljött a másik nap 
reménye. 

Voltak jó emberek, akik ha tudtak, segítettek, még ha nem is rendszeresen. Fıleg a 
szomszédban élı P. család törıdött legjobban velük. De még ebben a szegénységben is volt 
irigyünk, és elıfordult, hogy a közelben élı cigányok megloptak bennünket; egyszer éjszaka 
elnyírták a speiz ablakán lévı dróthálót, és elvittek egy bödön zsírt. Máskor, egy este, mikor a 
gyerekek egyedül voltak otthon, kicsalták ıket a kapuhoz, és ez idı alatt hátulról - a kerten 
keresztül cimborájuk elvitt egy nagy kenyeret és egy 5 l-es üveg lekvárt, amivel aztán bizony 
nemcsak egy hétre való ennivaló tőnt el. 

A keresztszülık, akiknek nem voltak gyerekeik, valahogy segíteni akartak, és így 
történt, hogy három csemetét magukhoz vettek. A kis I.(3) ( a harmadszülött) D-ékhez került 
a Költı utcába. Maga a történet rendkívül egyszerő. M, a keresztanya megkérdezte egyszer –
„nos, akkor most ki jön el velem?”, és erre a kis I.(3) megfogta kezét, és ezzel a sorsa örökre 
megpecsételtetett. Ott nıtt fel náluk, onnan járt iskolába. De nem volt izolálva a családtól, 
mert vasárnaponként néha az egész család odajött délután látogatóba, amikor a férfiak 
sakkoztak, kártyáztak, a gyerek pedig társasjátékot játszottak, vagy nyaranta az ottani kertben 
bóklásztak. Ekkor az elsıszülött J. már régen SF-néknél volt, de mivel valami miatt nem 
nagyon tetszett ott neki, egyszer csak hazajött, és P.(4)  öccsét küldte el egy ruháskosárral a 
holmijaiért. De amikor a gimnáziumot kezdte, akkor újra vissza kellett oda mennie. A kis É. 
(6) pedig a betegsége után került oda, mert keresztanyja egy kislányt is akart. Borzasztó 
állapot lehetett ez mind a gyerekeknek, mind a szülıknek, de csak így tudtak megélni, és 
részben biztosít lett a továbbtanulás is. Vasárnaponként természetesen hazalátogatott 
mindegyik, vagy találkoztak a nagynéninél, akik a legnagyobb erkölcsi támaszt és támogatást 
adták ezeknek a gyerekeknek. Mindig megvolt az öröm, ha az egész társaság együtt lehetett 
mert szerették egymást.  Igaz, ha a kis É (6) jött haza, akkor az örömöt „kicsi a rakás, nagyot 
kívánnak” hívták, amikor is É volt legalul és felette a 3-4 fiútestvére, akik csak arra vágytak, 
hogy megbunyózhassák, miután ı jól felajzotta ıket. É. ugyanis apai nagyanyja 
vérmérsékletét örökölte, aki állítólag nagyon temperamentumos volt. 

J., az elsıszülött ekkor már mindig példamutatóan viselkedett, hiszen az egész család 
csillogó szemmel nézett fel rá iskolai teljesítményei miatt, és beléje helyezték családunk 
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„újrafelemelkedésének” minden reményét. Az édesanya sokszor hangoztatta annak idején: 
„tanuljatok gyerekek, azt nem tudják elvenni soha tıletek”, ha sok más ingót, ingatlant 
ugyanakkor éppen el is vettek már. 

A gyerekek édesapja arra kényszerült, hogy járja az országot, mert a kedves 
szülıhelyén nem alkalmazták. Ez íratlan szabálya volt az akkori közigazgatásnak. Így aztán 
legtöbbször csak a hétvégét töltötte otthon. Akkor pedig egy kicsit ki akart kapcsolódni, és 
gyakran a szomszédunkban lakó F. J. mérnök úrral sakkozott a folyosón. Ilyenkor legtöbbször 
a Marseillaise-t fütyörészte, dúdolta, amivel nagy benyomást tett a körülöttük oldalgó 
gyerekeire. F. J.  annak a híres mérnöknek volt fia, aki nevéhez a Szabadsághíd tervezése és 
építése főzıdik, kinek felesége még utolsó éveit a mellettünk lévı Koller kastélyban töltötte. 
Ez a vékonyka, idıs asszonyka olyan volt, mint egy törékeny kismadár, akit utolsó éveiben a 
menye ápolt. Sokáig jó szomszédaink voltak. Ki fogadna be egy agyvérzéses beteget, mint 
amilyen J bácsi volt. Egyszer feleségének az jutott eszébe, hogy hozzánk hozassa a kórházból 
egy-két napos ápolásra ezt a lebénult embert, mert neki valami intéznivalója volt. Asszonyom 
természetesen elvállalta, de gyermekei csak részvéttel nézték a már beszélni sem tudó 
öregurat. Késıbb, miután J bácsi meghalt, felesége és fia Nagymarosra költözött. 

Ekkor már az én külsımön is meglátszott, hogy a család nagyon lerongyolódott. 
Hullott a vakolat, a tetı, a kémény megroggyant, az utcaajtó, a kapuk ferdére dıltek, a régen 
annyira szépen ápolt kert is elvesztette arculatát; az örökzöld buxusokat és a nagy 
gesztenyefát is ki kellett vágni tüzelıanyag pótlására. Az alsóudvar formája is megváltozott. 
A bombázás után már nem építették fel a gazdasági épületeket. Az anya, ahol tudott, 
konyhanövényeket veteményezett. Így aztán hagyma, retek, borsó, paradicsom, paprika vagy 
foghagyma betermett, és az a néhány gyümölcsfa is leadta termését, ha nem verte el a fagy. 
Néha volt mit befızni is, hogy legyen a hosszú télre. A kert azonkívül nyaranta helyet adott 
ötven keltetıbıl hozott kis csirkének, ami a család eleségéül szolgált, és néha szaladoztak ott 
kacsák, libák is, amikböl pedig a karácsonyi ünnepi ebédek lettek. Csak így lehetett túlélni az 
akkori idıket, hogy az ember önellátó volt. Annakidején az üzletbıl legfeljebb gyufát, cukrot 
vagy sütıport kellett csak venni, a tejet pedig egy parasztháztól hozták meg legtöbbször a 
gyerekek (ez a munka szépen be volt közöttük osztva).  Más minden beteremtése valahogy 
megoldódott. A kenyeret otthon dagasztották és hetente tolókocsin egy pékhez tolták, ahol 
megsült, és ahonnan aztán haza kellett hozni. Hatalmas vekni volt az, jó nagy szeletet lehetett 
belıle vágni, és sokszor jutott abból még az ott szédelgı barátoknak is. Mert voltak emberek, 
akiknek még ennyi eledelük se volt. 

Megvolt a nagy család, de a szokásos megélhetési módnak befellegzett, amikor még 
tele volt a spájz. Az apának jobb volt valami állás után nézni, mert azzal biztosítva volt a 
családi pótlék, és ha szegényen is, de valahogy a legszükségesebb dolgokat meg lehetett 
venni. A gyerekek öltöztetésére és tanítására el kellett még adni a néhány sor szılıt és egy 
kertet.  A megkeresett pénzbıl csak máról holnapra lehetett élni. Az apa járta az országot, hol 
az olajfúróknál, hol a talajjavítóknál dolgozott vagy ahol éppen munkája akadt. Többnyire jó 
piszkos munkák voltak, de neki se volt más választása. Késıbb megtudtuk, hogy sok más 
embernek is hasonló lett a sorsa, nem maradt más, mint tőrni ezt a megaláztatást. Az apa az 
utolsó éveiben egy hımérıgyárban dolgozott, ahol valószínőleg higanymérgezést kapott, mert  
fogai  rendre kihullottak. Azt bebizonyítani, hogy ezt a munkája okozta, nem lehetett és idı se 
volt már rá, mert hirtelen megbetegedett és három hónap múlva meghalt. Az operáció után 
még sokáig kórházban volt, de az utolsó két napot már falaim között töltötte. Onnan vitték ki 
a temetıbe az édesanyja mellé. Halálos ágyán az utólsó szavaival a gyerekeinek azt mondta: 
Szeressétek egymást!  

Az özvegynek munkát kellett találnia, hogy a négy kiskorú gyerekével élni tudjon 
valamibıl. Igazi végzettsége nélkül és férjhezmenetele elıtt az egyik helyi bankban 
dolgozgatott.  Az utolsó húsz évben az ott szerzett tudása már nagyon elhalványult, és nem 
tudott volna újra ilyen területen elhelyezkedni. Ezek után szerencséje volt, hogy a helybeli 
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KTSz-nél felvették betanított munkásnak. Késöbb Pestre került a Keksz és Ostyagyárban, 
majd egy Lottózóban, végül pedig az Orvosegyetem Irattárában kötött ki, ahol nyugdíjas 
koráig maradt. Azonkívül, amikor csak tudták, végzettséget szerzett gyermekei segítették ıt 
és a kisebb testvéreket. Utóbb a kisebbek is, ha csak tehették, szintén vállaltak valami alkalmi 
munkát, pénzüket pedig édesanyjuknak adták. 

Amikor az anya már Budapesten lakott döntöttek úgy, hogy eladnak. Az apa halála 
után ugyanis nem volt más kiút: ekkora házra rengeteget kellett volna költeni. Az udvari rész 
annyira megroggyant, hogy lakhatatlanná vált. Segítıkész szomszédok feldúcolták ugyan, de 
csak azért, hogy az omladozó rész nehogy magával rántsa a még a jó állapotút. A család egy 
idıre - mert végre kimentek a lakók - átköltözött az utcai szobákba, de ez csak egy rövid idıre 
szóló megoldás lett. Ezért született meg a legnagyobb fiú gondolata, hogy majd lebontanak, és 
eladják a telket. Lakóim pedig Pestre költöznek egy elhúnyt nagynéni lakásába, egy 
ferencvárosi bérházba, ahol annakidején már Á (2) lakott J-vel (1). Az értem kapott pénzt, 
pedig szétosztották egymás között. Mivel Á., a másodszülött férjhez ment, így lett itt helye 
késöbb a többi testvérnek is. Ezekben az években nagyon nehezen lehetett lakáshoz jutni, 
föleg Budapesten.  

A család végül is nagyon szétszakadt: voltak, akik Berényben maradtak, a még ott élı 
nagynéni fogadta be ıket. Ugyanide került megnyirbált berendezésem romja is. 
 
 
A  harmadik generáció 
 

Végül is eddig tartott én hetven békés, néha kissé háborgatott éveim. A  család 
harmadik generációja pedig ott kötött ki, ahol a  nehéz, szocialista idıben megtalálta 
munkáját, párját és lakását. Ki Budapesten, ki vidéken, ki pedig valahol Európában, ahová 
édesanyjuk bánatára a „szél és a sors” sodorta ıket. Idöközben ugyan már más életfilozófiát is 
szívtak magukba; az egyikük talán, úgy keletiesen azt, hogy nem érdemes házat építeni, elég  
egy lakás, hiszen az élet csak egy híd, s hídra minek a ház? A másikuk pedig maradt ısei 
nézeteinél és lett háza, fája és gyermeke, a harmadik valahogy másként – e kétfajta filozófia 
között -  találta meg élete beteljesülését. 

A szerteszét szóródott harmadik generáció életét már nem a jász föld határozta meg. 
Talán véletlenül, de egyikük se került a mezıgazdaság közelébe. Mindegyikük talált magának 
munkát, elért egy célt, amit maga elé tőzött. Édesanyjuk mindenkire egyaránt áradó szeretete 
és saját belátásuk mindeddig összekapcsolta öket. Ahol és amennyire tudtak, segítettek 
egymásnak, ezzel is továbbadván öseik tulajdonságát. 

J.(1) aki végzettségével végül is Nyugaton próbált szerencsét azzal a mottóval, hogy 
„egy mindenkiért...mindenki az egyért”. Ö volt az, aki, ott segitett, ahol tudott minden 
testvérének, mert a család legidısebbjeként, mindig felelısséget érzett, és érez máig is értük. 

Á (2) aki, férjhezmenetele után gyorsabban lakáshoz jutatta testvéreit. Ha távol is volt,  
gondolatban mindig velük maradt és lehetısége szerint szintén segített. 

I (3) aki részben J (1) továbbtanulását finanszírozta, és családjával mindig terített és 
bıven megrakott asztalnál fogadta, fogadja hazalátogató testvéreit. 

P (4) okulva saját nehéz életébıl, nagy anyagi eröfeszítéssel és kitartással 
gondoskodott arról, hogy legifjabb öccse lányából orvos lehessen. Ezzel akarta megmutatni, 
hogy minden megalázás ellenére, milyen ısi összefogás lakozik ebben a családban. 

B.(5) idıs édesanyjuk mellett maradt. 
É (6) él a legjobb anyagi körülmények között, így ı adta és adhatta a legtöbb 

támogatást a rászorulóknak. 
M (7) és férje ajtaja mindig nyitva a nagyszámú rokonság elıtt. Náluk - akár egy 

múzeumban - megmaradt az elıdök családi életmódja. 
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G (8) és családja is mindig kiveszik részüket az ünnepek megoldásából, mikor nagy 
számban összefut a család.  
 
E történetet édesapánk emlékére és édesanyánk vigasztalására íródott. 
 
 
Hozzátartozóim hálás köszönettel tartoznak a következö jászberényi családoknak, akik jóságukkal a nehéz 
idıkben - valamilyen módon - segítségükre voltak: Sárközy Ferenc és felesége, Dósa Pál és felesége, Balla 
Péterné (az anyai dédanya), Sinka József és felesége, Pesti Béla és felesége, Sinka Károly és felesége, Mizsei 
Béláné, Feketeházy János és felesége, Czigány Miklós és felesége, Czigány Mihály és felesége, Szántai 
Józsefné, Terenyi Jánosné. Rajtuk kívül Petényi Pál és felesége, és leányuk Éva, Scsáp Ágostonné (budapestiek), 
a rokon Bartal család több tagja (Jászberény-Basel), Nagy Ilona és testvérének Sárközy Judithnak (Bécs). 
 
 
 
 


