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iparos, alkalmazott, egy órás, még egy fuvaros is, aki 
a lovát deszkából összetákolt istállóban tartotta. Józan 
életű, rendes emberek voltak, 90 éves koráig tartot-
ták az édesanyjukat. „Pukli néni” legfeljebb félévente 
beszélt az édesanyámmal, természetesen németül. A 
német szavaihoz tolmácsot kellett volna hívnunk. Az 
összefüggésekből sejtettük, hogy mit kérdez vagy fe-
lel. Valamennyi környékbeli lakótárs elcsatolt ország-
részből származott. Gyári munkás, egy fiatalabb nő, a 
sógora képviselték az elit fogalmát, állandó jövedelem-
mel. Ott is élt még egy idős özvegyasszony. Egy házas-
pár és egy hadiözvegy. Gyermek elég sok volt egyedül 
az édesanyjukkal, akiknek az apjuk a „háborúban ma-
radt”. Valamilyen módon mindenki személyesen érin-
tett volt a háború és a békeszerződés csapásaitól. Az 
otthagyott, elcsatolt vidékeken birtokkal rendelkeztek, 
aminek az új állam lett a tulajdonosa. Lakott még egy 
idős, valamilyen szláv nyelvű asszony három húsz év 
körüli fiával. A fiatal férfiak nem voltak házasok. Felté-

"»Alulnézetből« írom le a magyarság életkörül mé
nyeit a békediktátum után, a két világháború kö zött 
és azóta."

A szerző négy részes cikksorozatának második 
részét ismerheti meg most az olvasó.

Kis lakások a város peremén
Szüleim Pesterzsébeten, közel a Wekerle-telepi határt 
képező Nagykőrösi úthoz, a Valéria utcában kis, egy-
szobás-konyhás, kamrás, házacskát építettek. Pester-
zsébeten 1935-ben a Nagykőrösi úttól az első keresztut-
cáig (Latinovics utca) talán húsz házhely volt beépítve 
mindkét oldalon. Valamennyi igen szerény, stílustalan. 
Legfeljebb egy kétszobás házra emlékszem ebből a 
húszból. A többire ettől sokkal szerényebb meghatáro-
zás illett. A kis házak lakói kisebb arányban hazai szár-
mazású, vagyis magyar vidéki család neveltjei voltak, 
a legrégibb házban, közvetlenül mellettünk egy német 
nemzetiségű család lakott. A fiatalabbak között volt 

TÖRTÉNELEM

Trianon-emlékmű Sarkadon



48 TÖrTéNELEM

„Úgy tudtuk meg, ki milyen hitvalláshoz kötődik 
bármilyen fokon, hogy a kifüggesztett gyászjelentés 
elolvasása után általában elmentünk a temetésre, 
és megláttuk a papot, milyen liturgiát celebrál.”

Az iskolázottság foka a mai átlagosnál sokkal alacso-
nyabb szinten állt. Az idős özvegyasszonyok legtöbbje 
analfabéta volt. Az átlagos férfilakosság sem végzett 
többet hét „eleminél”. A harmincas években szavazati 
jog sem illetett meg mindenkit. Nőket csak az érettsé-
gitől és attól magasabb diplomától. Ilyen fokon tanult 
nők azonban egyáltalán nem laktak ezen a fertályon. 
Nyugdíjat ebben az utcában postás nem fizetett ki sen-
kinek. édesapám cseppecskényi rokkantjáradékáról 
mindenki tudott. Számontartották azt is, hogyha va-
laki megrendelt nála szabómunkát, még egy nadrág-
vasalást is, ötven fillérért. Köteles volt édesapám ezt 
beírni a forgalmiadó-könyvébe. 

Gyakorló vallásos ember ezen a környéken nem la-
kott. Szóba nem került soha vallási téma. Úgy tudtuk 
meg, ki milyen hitvalláshoz kötődik bármilyen fokon, 
hogy a kifüggesztett gyászjelentés elolvasása után ál-
talában elmentünk a temetésre, és megláttuk a papot, 
milyen liturgiát celebrál. Természetesen a többség ró-
mai katolikus volt. Arra, hogy volt-e ünnepélyes házas-
ságkötés templomban vagy bárhol, egyáltalán nem em-
lékszem. Egy kisgyermek keresztelőjére egyszer hívott 
egy szemben lakó egyedülálló asszony. Férje nem volt, 
gyermeke született, és valamilyen rokona elvállalta a 
keresztszülőséget. Ők sem jártak templomba egyéb-
ként. 1919-ben Pestszenterzsébet neve Leninváros volt. 
Ez a név világnézetileg orientálta a lakosságot. A terü-
let ökológiája Gubacs-pusztától az Erzsébetfalván és a 
bonyolult, bolsevista forradalmi világ rövid idejű for-
mációján át a mai állapotáig rengeteg sokat változott. A 
harmincas években a város említett elnevezése miatt az 
orosz forradalmárról a „jobb családok” megvetését kel-
lett tűrnie a szegényebb embernek, ha netán kiderült, 
hogy hol lakik. Az erzsébeti diákokat a pesti középis-
kolákban durva szavakkal bírálgatták a lakóhelyük mi-
att. Akiket Budapest tíz kerületéből kitiltott a bíróság, 
jórészt Erzsébeten települtek le, aztán – mi tagadás – 
bejártak a belső kerületekbe lopni, csórni, besurranni, 
esetleg csomagot hordani a pályaudvarokon.

Pesterzsébeten egy jó kezdeményezés is kiindult, 
amikor a világon először itt, 1933-ban leplezték le az 
Anyák szobrát a Templomtér előtti parkban. Alacsony, 
emberközeli alapzaton hosszú ruhás női alak, jobb 
karján egy kisebb gyerek ül, a másik oldalon egy na-
gyobbacska leány áll mellette. A bronzszobor nagyon 
kifejező. A „nőt” mutatja be, aki mindnyájunkat nevelt, 
szeretett, megértett, és akinek a szemében mindnyájan 

teleztük, hogy rendszeres apróbb bűncselekményekből 
élnek. Gyanítottuk, hogy a mi baromfiállományunkat 
is megdézsmálták. Az első eset után apám az ólak aj-
taja elé – frontszolgálata tapasztalatai alapján – egy 
védő-riasztó rendszert húzott. A fémhuzal végén kon-
zerves dobozban csörgött-zörgött egy-két kavics, ha 
éjszaka valaki megmozdította. Egy alkalommal – ta-
lán egyik novemberben – ez be is következett. Apám 
kinézett az ablakon, és látta, hogy három férfi árnya 
a kerítésen átvetődve távozik. Az eseményről nem tett 
feljelentést, mert a megtorlásoktól tartott. 

Az esetlegességre épülő gyermekkori megfigyelése-
im emlékei szerint a sarkon egy fűszerüzlet (szatócs) 
kereskedett. Mindenféle árucikkel foglalkozott Lede-
rer úr, a zsidó ember, petróleumtól a péksüteményig 
és a tejtermékig. húskészítményeket nem árult, vajat, 
sajtot, túrót igen. Mielőtt ezekhez nyúlt volna – mond-
juk a petróleum kimérése után –, nagy citromsárga, 
hosszan csíkozott törlőrongyba törülte a kezét. Min-
dig barátságosan köszönt. Mindenkinek adott hitelt, a 
nevéhez írta az adósságot és a törlesztést. Minket a „jó 
adósok” között tartott nyilván, mert péntek kora dél-
utánig általában fizettünk. Az üzlete előtt állt meg egy 
nagy, speciális, pirosra festett, petróleumszállító kocsi, 
azon angol cégfelirat. Ez az első angol elnevezés volt, 
amit életemben megtanultam. Sunflower Vacuum Oil 
Company. Természetesen a betűket „magyar módra” 
ejtettem ki, és amikor ezt Lederer úr előtt is „elkövet-
tem”, mosolyogva kisegített: „Nem úgy, kisfiam! Ezt 
tanuld meg így, mert ez egy világmárka.” Aztán el-
mondta, hogy napraforgót jelent az első szó. Talán még 
a kőolajlepárlást is elmagyarázta, de az nem biztos. 

Az erzsébeti utca utolsó szakaszának másik végén 
később épített lakóházat, és vele egy üzletet nyitott 
egy Ring nevű tulajdonos. Akkor így mondtuk: „rőfös”, 
vagyis textil-, méteráru-, szabókellékes volt. Mi törzs-
vásárlónak minősültünk nála. A többi lakókról elkép-
zelésünk sem volt, hogy miből élnek. Zárkózottak és bi-
zalmatlanok voltak. Esti sötétedéskor kulcsra zárták az 
utcai kaput. Az udvart nagy testű házőrzők vigyázták. 
Komondorok és keverékek őrizték a gazdát és a vagyo-
nát. Bár ez inkább csak hangos ugatásban nyilvánult 
meg, ha egy járókelő, de főleg a postás arra kerekezett, 
netalán megállt a kapu előtt. Az üzleteket időnként éj-
szakai látogatók keresték meg, és ráragasztottak a zár-
ra egy kis bélyeget: „Őrzik a hadirokkant vagyonőrök.” 
Azt a feladatot töltötték be, mint a mai polgárőrség. 
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„Elmondták a gyerekek egymásnak: »Hallottad? 
Kirabolták az Isten ajándékát!« Aztán ezt 
negyedévenként ismételték, mert a rablások 
mindig ezt vették célba, ha már Isten ajándéka.”

az öv csatjára kifúrták az ellenőrző számát, az egysze-
rű sötétkék posztóruhájukon vagy talán a rendőrcsá-
kón még egy másik helyen szintén megadták ezt a szá-
mot. Általában a biztonság érzetét keltette a közrendőr, 
illetve a „biztos úr”, aki szigorúan, előírásszerűen in-
tézkedett, ha erre szükség volt. Nem riadt attól sem 
vissza, hogy gumibotot használjon. A bűnöző elfogása 
és előállítása egyéni feladata volt. Egyszer kíváncsisá-
gom csillapítására mindezt elmondattam édesanyám-
mal, édesapámmal, és megtanultam, hogy a közrendet 
tisztelni, a törvénysértéstől óvakodni kell. Ezen kívül 
titkosrendőrség, nyomozók és egyéb „törvényszolgák” 
is működtek. Mi a bíróságon soha nem jártunk, sem 
vádlóként, sem vádlottként, de olykor hallottam em-
legetni. Pesterzsébet megyei város nem volt városias 
jellegű. Egy homokból, porból hirtelen kinőtt, nagy 
területű, aprócska szegényfészek. A Kossuth utca és 
egy-két keresztutcája néhány középületét kivéve. A 
Kossuth utca túlnyúlt a Nagykőrösi út felé, ott kezdték 
építeni a két-három szobás, sátortetős házakat. A há-
ború kitörése után épültek egy-két évig. Egyikre valaki 
azt a szokatlan mondatot íratta ki a homlokzatra: Is-
ten ajándéka. A feliratot mindenki megcsodálta. Azon 
nem is csodálkoztak, hogy az új szép házat nemsokára 
kirabolták. Elmondták a gyerekek egymásnak: „hal-
lottad? Kirabolták az Isten ajándékát!” Aztán ezt ne-
gyedévenként ismételték, mert a rablások mindig ezt 
vették célba, ha már Isten ajándéka. Mindaddig, amíg 
ezt a feliratot leverték a kőművesek a vakolatról. 

Pesterzsébet utcáinak legtöbbje teljesen gondozat-
lan földút volt, kitaposott járdákkal, lovas kocsik által 
feltört úttestekkel, helyenként árkokkal, amelyekben 
az esővíz napokig megállt. A Kossuth Lajos utca fe-
lőli enyhe dombról zúdult lefelé a villamos, jobbról a 
gimnázium mellett, a Török Flóris utcán, aki „város-
atyaként” tisztelt névadó. A gimnáziumban tettem 18 
éves koromban a kereskedelmi után másodszor (latin 
nyelvből is) érettségi magánvizsgát. Működött egy 
polgári fiúiskola, közel a városházához egy polgári 
leányiskola. 1944-ben az első légitámadás romba dön-
tötte. Városi könyvtár, színház, helytörténeti múzeum 
nem volt, kiállításokat nem rendeztek. Semmi hírne-
ves múltja nem volt Pesterzsébetnek, de a harmincas 
évekre milliós várossá duzzasztotta a sok bevándor-
ló Budapestet. Akkor még nem járt ez Pesterzsébetre 
nézve különösebb hatással, mint rohamos népesedés-
sel. A leszegényedett menekültek örültek, hogy a sok 

örökre drága jó gyermekek vagyunk. Az alapzaton egy 
intelem betűi olvashatók: „Állj meg és gondolj édes-
anyádra!” A szobor leleplezése tanítási időszakban volt. 
Az összes erzsébeti iskolás gyermeket odavezényelték. 
Beszédet tartottak, és elénekelte valamennyi jelenlévő 
a magyar himnuszt. 

Bizonyos pozitív társadalmi integrációnak foghatjuk 
föl, hogy ezen a területen a harmincas évek első feléig a 
meghonosodás, beilleszkedés nehezen alakuló lépése-
ivel együtt éledt a magyarságtudat. Ennek megnyilvá-
nulásai jelentkeznek a gondolkodásban, viselkedésben, 
törvénytiszteletben. Nem utolsósorban, hanem alapve-
tően maga a vallásosság formálta az emberi jellem tu-
lajdonságait. Ezen át megjelenik az emberek életében 
az a gondolat, hogy nekik személy szerint mégis van 
helyük ebben a balsors által tépett hazában. Ebben a 
környezetben váltam én is magyarrá. Ahogy Széchenyi 
grófnak, a legnagyobb magyarnak németül mondták a 
szülei, hogy soha ne felejtse, ő magyar. Felém ez a szü-
lői intelem ugyanezen a nyelven, szó szerint ugyanígy 
hangzott el, pedig szüleim még nem hallották addig a 
híres, hírneves Széchenyi család nevét. Magyaroknak 
vallották magukat. Ezt a visszahonosítás, a másféle 
anyanyelv és „apanyelv” ellenére velem életre szólóan 
megértették. „Akkor nagy Magyarország volt, sokféle 
nép lakta, és mindnyájan magyar állampolgárok vol-
tunk” – mondta elég gyakran édesanyám bárkinek, aki 
felhozta a nemzetiségi kérdést.  

Azokban az években a családos asszonyok munka-
vállalása nem volt elterjedve. Az asszonyok otthon vol-
tak és vezették a háztartást, nevelték a gyermekeket. A 
házasságkötésig egyes gyárakban dolgoztak fiatal nők. 
A nagy Soroksári úti szövőgyár alkalmazott 16 éves 
kortól nőket, tekintet nélkül az iskolai végzettségük-
re. Napi 8 órás és szombati 4 órás volt a munkahét. A 
szövőgyár akkordbért fizetett a legyártott anyag meny-
nyisége után. Kezdő, fiatal szövőnők 7 pengőt, később 
enyhe emelkedés után és begyakorolt munkavégzéssel 
esetleg 12 pengőt kereshettek egy héten. Szép kereset-
nek minősült ez a munkabér, bár a legkisebb minőségi 
hiányt, értékcsökkenést büntették. A gyárat részvény-
társasági formában németek vezették. A fizetési bo-
ríték kétnyelvű volt, amíg csak a gyár át nem került 
orosz tulajdonba. 

A Jókai Mór utca – ahol hurokjáratban a 32-es villa-
mos Pestre, visszafelé közlekedett – Kossuth Lajos ut-
cai kereszteződésében egy rendőr posztolt. A derekán 
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„A fényes ünnepséggel azt kívánta volna kifejezni a 
regnáló hatalom, hogy Magyarország véglegesen 
kiheverte a háborút, belenyugodott a békekötésbe, 
elfoglalta helyét az európai államok között.”

Mária, Ottokár”. Erre emlékszem, és tudom, hogy az 
Ottokár férfinév, de csak ez a név jut az eszembe. Na-
gyobbacska korától a matrózruhás nővéremet, Margi-
tot hazaengedték, és velem csoda jókat játszott.

1938-ban kettős szent évet hirdettek, és bíboros pápai 
küldött látogatott Magyarországra. A szent fogalmat 
egy eucharisztikus világkongresszus jellemezte. Ezen 
olvasta föl XI. Pius pápa levelét a bíboros. A hatalmas 
ünnepség után Szent István király mumifikálódott jobb 
kezének ereklyéjét körmenetben mutatták be. Emléke-
zetem szerint édesapámat akkor a kíváncsisága arra 
késztette, hogy fiával bemenjen Pestszenterzsébetről a 
belvárosba gyalog, és részt vegyen a körmeneten. Úgy 
emlékszem, a református kormányzó, maga Horthy 
Miklós is részt vett a nagy eseményen, talán a hagyo-
mányosan fehér lován, a főrendi urak, vitézek, minisz-
terek kíséretében. díszmagyarban akkor láttam először 
embereket, több tucat kitüntetéssel katonatiszteket, or-
szágos közéleti személyiségeket, amint a papokkal telt 
körmenetben az államalapító király ereklyéjét díszes 
üvegszekrényben elhordozták a vállaikon. A fényes ün-
nepséggel azt kívánta volna kifejezni a regnáló hatalom, 
hogy Magyarország véglegesen kiheverte a háborút, be-
lenyugodott a békekötésbe, elfoglalta helyét az európai 
államok között. Ez viszont jámbor és naiv reménység 
formájában sem tükröződött tartósan a külföld véle-
ményéből. A nemzet jólétén sem nem ártott, sem nem 
használt. Sok köztéri fém villanyoszlopot helyeztek el, 
amivel a háború elbánt, de nagy meglepetésemmel a 
Margitszigeten egyszer bemutattam néhány akkori cí-
meres dísszel telepített lámpatartó oszlopot. Eredetileg 
világos szürkében díszelegtek Budapesten.

A város és a lakónegyed leírásához fűzöm még, hogy 
a nevezetes 1920-as nyár által behatárolt éveinkhez 
tartozott a felekezeti helyzet alakulása. Úgy emlék-
szem, hogy megépült a város közepén egy evangélikus 
templom, egy karmelita kolostor és kápolna. Az Erzsé-
bet téri nagy templomra és a Szabó-telepi kisebb fel-
építésére tartottak gyűjtést. A gyűjtő embereket apám 
durván elutasította. A viselkedését édesanyám nem 
hagyta szó nélkül. „Adhattál volna nekik legalább egy 
pengőt!” Ez az összeg édesapám szemében óriási volt 
egy templomért, valóságos olaj volt a tűzre. Kettőjük 
között komoly felekezeti vita támadt. én ebből szin-
te semmit nem értettem. Csak furcsálltam édesanyám 
váratlan energikusságát. Addig a napig apám esetleges 
gorombaságaira csak sírt, sóhajtozott, és nem mondott 

kis olcsó albérletet Pesterzsébeten ki bírták fizetni. A 
ráérő fiatalság és gyermekek szórakozása az Erzsébet 
téri mozi volt, ahol nagy fürtökben várakozó hatalmas 
ifjúsági csoport lóbálta a lábát a vaskorlátokon, vára-
kozva a mozinyitásig. Tisztességes ember nem enged-
te közéjük a gyerekét. Engem is óvtak a szüleim attól, 
hogy ott lopjam a napot közöttük. Nem is kívánkoz-
tam, mert sok rosszat hallottam róluk. 

Egyszer talán mégis a mozi oldalán láttam meg egy 
nagy fehér hirdetést. Nem emlékszem másra, hogy mi-
ről is szólt az egész, csak az aláírásra, a polgármester 
nevére. Egészen szokatlan neve volt: dr. vitéz Chikán 
Béla. (Kiejtve Csikánynak hallottam.) Valami kínos 
csikorgást éreztem a fogaim között. A rangja, híre-neve 
valóságosan megrémített. Akkor találkoztam olyan né-
vírással először, ami nem fonetikusan volt ejthető. Attól 
kezdve bárhol láttam, ezt a borzongást sokáig éreztem.

Úgy élt ezen a vidéken a kisemberek óriási tömege, 
mint egy nagyon elmaradott faluban. Az embereket 
hagyták homályban, olykor dezinformálták. Sorsukkal 
senki nem törődött. ha lopáson kapták, megbüntették, 
ha betörésen, elítélték és becsukták. A házastársak egy-
más között nem éltek jól, sokat panaszkodtak, de nem 
váltak el. „Vadházasnak” nevezték azt, aki „nem törvé-
nyes” párkapcsolatban élt, de én erről úgy tudtam, a szí-
nésznőknél szokásos. Az természetes volt, hogy a fele-
séget néha megverte, arcul ütötte a férje, kivált italosan. 
A mi családunkból hiányzott az ilyen „jelenet”, bár elég 
gyakran voltak heves szócsaták. Ezt be lehetett tudni 
két tényezőnek: édesapám korábbi nyomorúságos hely-
zetének, és annak is, hogy rokkantsága mellett 17 évvel 
idősebb volt, mint az édesanyám. Özvegyemberként 
vette el az édesanyámat 1925-ben. Első házasságából 
Petrovácz Máriával egy nővérem, féltestvérem volt. 
édesapám egy idő után azt a neveltetési kedvezményt 
kapta a társadalomtól, hogy a törökbálinti apácák 14 
éves koráig levették a vállairól a leánynevelés gondját. 
Mi évente, félévente elmentünk meglátogatni őt a zár-
dába. A római katolikus egyházzal gyakorlatilag éle-
temben először ott találkoztam. Az intézet 80 éves öreg 
papja mellém szegődött, s valahová elsétáltunk. Az idős 
szerzetes megjegyezte, hogy mi ketten egyforma „gyor-
san” bírunk járni, mivel mindketten csoszogtunk: én 
már, ő még. Egy nagyon kedves apáca pedig megaján-
dékozott engem egy szentképpel. Gyönyörű fiatal női 
arc mosolygott reám, a tiszta oldalán pedig csodálato-
san szép gyöngybetűkkel írta rá egyházi nevét: „Soro 
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„A tantárgyakat elmagyarázta egyszer, feladta 
a megtanulásukat, következő órán felkérdezte, 
aki nem tudta, azt alaposan elverte nádbottal.”

badkozik, az igazgató közli, hogy a gyereket akárhová 
viszi az anyja, az apja után római katolikus, és ha nem 
megy hitoktatásra, akkor őt megbüntetik, esetleg el is 
zárják. Attól kezdve tehát római katolikus lettem. 

Milyen volt akkor a hazafias nevelés? A kortárs ma-
gyar költészetből hozok erre egyszerű példákat. Min-
den reggel az első órán fennállva imádkozott egy tanult 
szöveget az osztály az első óra alatt. Aztán elmondta a 

„Magyar hiszekegyet”. Ez egy versike volt: 

Hiszek egy Istenben,  
hiszek egy hazában, 

Hiszek egy isteni örök 
igazságban. 

Hiszek Magyarország 
feltámadásában. 

Úgy emlékszem, hogy valahol olvastam a szerző ne-
vét, egy katonatiszt felesége írta, Papp Váry Elemérné. 

Még bizonytalanabb az eredet a horthy-idő iskolái-
ban állandóan felbukkanó hazai reklámszöveg alakjá-
ban, amit talán minden füzet hátlapjára nyomtattak:

„Nem, nem soha!”

Van ugyan egy vers is, aminek része lehetne, csak-
hogy ezt soha, egyetlenegyszer sem hallottam iskolában. 
Az elcsatolt országrészekre gondoltunk, hogy az idegen 
állam megszállása alá nem kerülhet. Nem, nem soha!

A második osztálytól a negyedikig, tehát három tan-
évben az elsős tanító nénit, Cseh … tanító nénit felvál-
totta egy férfi, Tariska Ferenc. Ő aztán az 50 fős fiúosz-
tályt katonai függelemre nevelte. Az ajtó fölé rúddal és 
trikolorral fel volt szögezve egy első világháború által 
megviselt csapatzászló, ami előtt jövet-menet az osz-
tály minden tagja egyénileg tisztelegni volt köteles. 

A tantárgyakat elmagyarázta egyszer, feladta a meg-
tanulásukat, következő órán felkérdezte, aki nem tudta, 
azt alaposan elverte nádbottal. Tornaórán külön meg-
büntették. Az ötödik osztályban a Gábor utcai polgári-
ba jártam. Itt tandíjat kellett fizetni, de mivel „jó rendű” 
és hadigondozott voltam, tandíjmentesen tanulhattam. 
A sapkámon az iskolai címer felett megkülönböztető 

semmit. Ezután, mintha kicserélték volna.
Mielőtt a szép, egytornyos katolikus templom az 

Erzsébet téren megépült, a helyén lévő nagy homok-
dombról hordták a baptista asszonyok kötényben az 
imaház építéséhez a homokot. A férfiak között akadt 
egy-két kubikus talicska is, de az ő munkaerejüket a 
kőművesek mellett a kiszolgálók feladatai kötötték 
le. én még nem éltem akkor, de sokszor hallottam az 
építkezésről a későbbi évtizedekben. Nagy erőfeszítés 
volt ez a talán száztagú gyülekezet részéről. A város-
háza magyaros stílusában épült fel a baptista imaház. 
Jellegzetes építmény mellett két kisebb és egyszerűbb 
lakást is felépítettek az ikerházhelyen a lelkészi és a 
gondnoki lakásnak. A pesterzsébeti baptisták az egyik 
legkorábbi imaházat építették föl a fővárost körülvevő 
agglomerációban.

Eddig nem sikerült megállapítani az erzsébeti vá-
rosháza tervezőjének nevét, de az építés stílusa és a régi 
baptista imaház építészeti vonásai a Ferenc utcában 
teljesen egyezők. Kár, hogy eladás után az új tulajdo-
nos hagyta a falat kidőlni, nem vigyázott, és senki nem 
is derítette ki az épület tervezőjét. A háború viharaival 
is dacoló falakat az idő vasfoga szaggatta meg. Száza-
dunkban dőlt ki. 

Jóval későbbi volt két másik evangéliumi közösség 
imaházának és missziójának az indulása. Az egyik pün-
kösdi gyülekezet bérelt egy pincehelyiséget az Angyal 
utcában (a későbbi hosszú utcában). Ám néhány év 
után ez a misszió elvándorolt onnan. Az Üdvhadsereg 
lépett az örökükbe. Ez egy különös, egyenruhás, ka-
tonai szervezethez hasonló felekezetközi evangéliumi 
formáció. hamarosan megjelentek az utcákon is kato-
nazenével. Evangelizáltak, iratokat terjesztettek, össze-
szedték az ittas embereket, bevitték, megvárták a kijóza-
nodásukat, aztán a lelkükre beszéltek. Egyáltalán nem 
volt eredménytelen a munkájuk, bár 1939-ben mindkét 
utóbbi felekezetet hatóságilag betiltották. A betiltástól a 
baptistákat állami elismerésük mentesítette.

A harmincas évek derekára esik egy élményem, ami 
azzal függ össze, hogy édesanyám engem rendszeresen 
elvitt a baptista imaházba. én tehát baptistának érez-
tem magam. Bejött a katolikus hitoktató a tanterembe, 
nagyot kiáltott: „Más vallásúak, zsidók, kifelé!” Talán 
öten-hatan kioldalogtunk, és a fekete salakos udva-
ron rugdaltuk a rongylabdát. Csengetésre aztán visz-
szamentünk. Egy nap beállít apámhoz az igazgató, és 
figyelmezteti, a fia nem jár hittanórára. Az apám sza-
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„A tornatanár Szikora Ernő viszont néha 
őrjöngve ütötte-verte az osztály egyetlen 
zsidó fiúját, de a többit sem kímélte.”

a világnak, amiben éltem, minden anomáliáját, amit 
csak egy jóhiszemű gyerek életre szóló fájdalommal 
megélhetett. Még két dolgot kell megismételnem en-
nek a fejezetnek az előbbi soraiból, első a nyomor, a 
pénztelenség, a valóságos éhezés, ellátatlanság. Talán 
elég érthetően fogalmaztam erről. A második az a tö-
rekvés, hogy mindezeknek ellenére adtunk a becsüle-
tünkre. A szegény ember nem okvetlenül bűnöző, ezt 
akartuk bizonyítani. A szegény ember nem okvetlenül 
tolvaj, betörő, és bármikor megfelel az erkölcsi köve-
telménynek.

A gyerek talált ötven fillért. Ki tudja, mikor, hon-
nan és kitől gurult el az árokba, őt ez lázba hozta. 
Késő délután volt, a nap lassan leáldozott, de a gyerek 
még nem evett. Ilyenkor pénzt találni? Törölgette az 
ezüstös fehér fémérmet, fényesítette a rövid nadrágja 
szárába. Egyszerre hirtelen újra éhes lett. Kedvence, a 
párizsi íze futotta el a száját. Szorongatta kezében a 
pénzt, nehogy kiguruljon, újra elvesszen. Mert a pénz 
az ilyen, nehéz megtalálni, könnyű elveszíteni. Sen-
kinek nem szólt róla, csak elindult az utcán, majd ro-
hant vele a Földvári nevű hentesig, és ott 50 fillérért 
párizsit kért, persze így mondta: „parizer”. A hen-
tes így is értette, csak azt nem, honnan van ennek a 
gyereknek pénze? Megkérdezte azonnal tőle: „Na, és 
pénzed van?” A gyerek megmutatta az ötvenfillérest. 
A hentes elcsodálkozott. Csak vágta, szeletelte a pári-
zsit, majd mérte, csomagolta és odaadta. A gyerek újra 
szaladt, már sötétedés lehetett, mire hazaért a hófehér 
csomaggal. A szülők meresztették a szemüket. Ennyi 
csemege! honnan vetted? Miből vetted? Azt nem hit-
ték, hogy a gyerek találta az ötven fillért, gyanították, 
hogy lopta. „Istenem, hát ide jutott a mi fiunk?” El-
kezdődött a vallatás. „A boltból loptad a felvágottat, 
vagy a pénzt loptad az utcán?” Kitől loptad? hogyan 
loptad, kosárból emelted el? Elcsattant az első pofon, 
aminek rendben akadt még bőven követője. A gyerek 
mondogatta, hogy meg tudja mutatni, ahol az árok-
ban hevert a fémdarab. Természetesen annak ott már 
nyoma nem volt. „hát még hazudsz is?” Újabb sorozat 
pofon. Valahogy ott zárult le a penitencia, hogy is-
métlődés esetén újabb és súlyosabb lesz a megtorlás. A 
pofonok anyai kéztől estek, nyomot nem hagytak, de 
a bizalom elvesztése, megrendülése, a szellemi sérülés 
talán egy életre kihatott. 

ezüstjelzés volt. Osztályunkban talán ketten-hárman 
voltunk jó rendűek, és ketten kitűnőek. Azoknak a bi-
zonyítványuk színjeles volt. A nevelés-oktatási mun-
kát tantárgyanként más szaktanár látta el a polgáriban. 
Közöttük sem volt túl sok kivétel a testi fenyíték al-
kalmazása tekintetében. Egy-két tanárnő is volt már 
a tanári testületben, róluk nem hallottuk, hogy verték 
volna a gyerekeket. A tornatanár Szikora Ernő viszont 
néha őrjöngve ütötte-verte az osztály egyetlen zsidó fi-
úját, de a többit sem kímélte. 

Már közeledtünk a negyedik év vége felé. Szikora 
Ernő tanár úr, aki jószerével mást nem tudott, csak 
vezényszavakat ismételgetni, egyszer csak megpuhul-
ni látszott. Elkezdte magát dicsérgetni. Milyen sokat 
tanított minket, ha továbbtanulunk, milyen sokra 
visszük, majd meglátjuk. Ő nekünk mindig a javunkat 
akarta stb., stb. 

Akkor már megfordult a világ, új, nemzetiszocialis-
ta rendszer igyekezett bekerülni és meghonosodni, de 
még a „sváb” gyerekek szerények voltak. Mivel a tanár 
azt mondta, hogy legyünk felnőttebbek már, és mond-
juk meg az egyetértésünket őszintén, nekibátorodtam. 

„Tanár úr, tisztelettel jelentem, valahányszor ütötte 
a ringet, nekem minden csapás fájt a saját hátamon, 
karomon, fejemen, ahová a ringre sújtott. Azért verte, 
mert zsidó? Nem tehet arról a ring. Soha senki nem 
kérdezte meg tőle: Akarsz-e zsidó lenni? Ő is úgy szü-
letett, mint mi. Ő a zsidóságával együtt ember, mint 
mi is azok vagyunk, emberek. Miért tetszett vele négy 
éven át így bánni?” 

A tanár elképedt. Szemei kidülledtek. Nagy lélegzetet 
vett, éppen kiabált volna, de megszólalt az óra végét jel-
ző csengő. Kifújta magát, és csak ennyit morgott félhan-
gosan: „Na, majd meglátod…” – Vagy valami hasonlót.

Még volt előttünk egy tanév, de én már akkorra a 
Mester utcai kereskedelmibe jártam, és a tanév a bom-
bázás miatt korán zárult le. ring György, a barátom, 
akivel együtt jöttünk-mentünk a polgáriba, még ott-
hon volt, de a bombázás után csak sokkal később érte-
sültem az auschwitzi haláláról. Néha úgy érzem, sajog 
rajtam minden gazul rávert ütés. 

Van még egy emlékem, ami ahhoz a korhoz, a gyer-
meki „sorshoz” fűződik, és jellemzi az erzsébeti élet 
antagonisztikus állapotát a Trianon utáni második 
évtizedben. Azt a címet adhatnám ennek az emléke-
zésemnek: „A talált pénz”. Így elég romantikus, mégis 
szürke téma, de ami ezután jön, az már tükrözi annak A cikk folytatása a szolgatars.hu oldalon található meg.


