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Édesanyámnak örök hálával és emlékezéssel
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„A múltat tiszteld a jelenben
s tartsd a jövőnek!”              
         (Vörösmarty Mihály)
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A kor, melybe beleszülettünk, meghatározója életünknek. Első 
meghatározó közeg a család, melyben indíttatást kapunk, beszélni 
tanulunk, megismerjük a körülöttünk levő szűkebb világot. Majd 
kilépünk az otthon melegéből, és elindulunk a számunkra kijelölt 
életúton. Talán már születésünkkor bennünk van a sorsunk…

Születtem a két világháború között a Bácskában, Szenttamás 
nagyközség Kipovónak nevezett határrészében, a szegedi országútra 
néző egyik tanyán. Szüleim, Kancsár Lajos (1896–1936) és Gá lik 
Jusztina (1900–1969) bérelték a tanyát. 1920-ban kötöttek házassá-
got. Bátyám, Lajos (Lajcsika) 1922-ben született, jómagam 1926-ban. 
Szüleim mindketten földművescsaládból származtak, s természetes, 
hogy földművesek lettek. Abban az időben – a Jugoszláv Királyság 
korában – a szenttamási lakosság, néhány iparoscsalád kivételével, 
földműveléssel foglalkozott. Földművesjellegét a mai napig megtar-
totta a falu. Apáról fi úra szállt a föld szeretete és öröklése. Az összes 
rokonom, retyerutyám, akiket ismertem, mind földművesek voltak.

Legelső emlékképem is a szántóföldhöz kötődik, négy-öt éves le-
hettem, édesanyámmal ebédet vittünk a dűlőúton édesapámnak, aki 
két szállással távolabb szántott. Ha becsukom a szemem, ma is látom 
a fekete, fölszántott hantokat, a két vasderes lovat, amint húzták az 
ekét, és édesapám ment az eke után. Ez a legkorábbi emlékképem. 
A későbbi élményeim már a saját tanyánkhoz kötődnek.

Hamarosan apai nagyszüleim elöregedvén szétosztották vagyo-
nukat, és édesapám megkapta az előzőleg is művelt földet a tanyá-
val. A fiatalabb fiúnak kissé távolabb új szállást építettek. Abban 
az időben minden valamirevaló földműves gazdaszállást adott a 
fiúgyermekének. Itt jegyzem meg, hogy anyai dédapámnak, Gálik 
Mihálynak hat fiúgyermeke volt, és amikor nősültek, mindegyiknek 
szállást adott tíz-tíz hold földdel. Ebből nagyon sok munkával, de 
szerényen meg lehetett élni.

Apai nagyanyám sorsa huszadik századi tragikus sors volt. Édes-
apám másfél éves korában elvesztette az apját. Nagyapám megszúrta a 
lábát, és mire a tanyáról bejutott az orvoshoz, már későnek bizonyult. 
Nagyanyám két hónapos állapotos volt. Hét hónapi özvegység után 
szülte meg második gyermekét. Telt-múlt az idő, és férjhez ment egy 
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Első fényképem
Négyévesen bátyámmal 1931. május 14-én, áldozócsütörtökön
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özvegyemberhez, aki egy kislányt hozott magával a házasságba. Majd 
megszületett a közös gyermekük, egy kisfiú. Közben kitört az első 
világháború, és nagyanyám testvéröccse, akinek már előzőleg meghalt 
a felesége, elesett a világháborúban. Két hét-nyolc éves kisfiú maradt 
utána árván. Abban az időben még nem működtek állami intézetek 
a szülők nélkül maradt gyerekek számára. Nagyanyám, vagyis a 
nagynénjük vette őket a szárnya alá. Hat gyerek lett a családban, de 
négyféle születésű.

Visszatérek szüleim életének leírásához. Átköltöztek a saját tanyá-
jukra, ez 1930–31-ben lehetett. Nagy szorgalommal és reményekkel 
kezdtek gazdálkodni. Szüleiknek évi járandóságot (kommenciót) 
adtak: tűzrevalót, lisztet stb. az akkori szokás szerint. Saját tanya, 
két egészséges gyerek, egy fiú, egy lány, teljes volt a boldogság. De a 
boldogság sohasem állandó. Édesapám hamarosan megbetegedett. 
1896-ban született, így 1915-ben besorozták katonának, részt vett 
az első világháborúban, az olasz fronton harcolt, és megsebesült. 
Az 1918-as összeomlás a kórházban érte. A katonák megindultak 
hazafelé, földijei édesapámat is fölsegítették a vonatra, és eljutottak 
Verbászig, onnan gyalog indultak Szenttamásra. Természetes, hogy 
annyi szenvedés és pokoljárás után, aki menni tudott, rohant haza 
a családjához. Édesapám lemaradt, de a társai Szenttamásra érve 
beszóltak a szüleihez, hogy jön a fiuk, menjenek érte, mert nem tud 
gyalogolni. Fogatos kocsival egy trappban hajtottak is érte, Verbász 
közelében, az országúton találták meg összeroskadva, betegen. Ezt 
hozta a háború, három kitüntetést kapott, és egy rövid életet, negy-
ven évet. Talán, ha nem végezte volna a nehéz fizikai munkát, az 
megkímélte volna, de parasztember volt, dolgoznia kellett.
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Édesapám az első világháborúban, 1916-ban
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Jobbról édesapám, balról katonabajtársa, 
Nagy Mátyás hadi kitüntetéseikkel
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Elemi iskolába nyolcéves koromban az 1934–35-ös tanévben indul-
tam. Mivel decemberi születésű vagyok, előtte szeptemberben nem 
töltöttem be a hetedik életévemet, és nem adtak be az iskolába. Ennek 
véznácska termetemen kívül más oka is lehetett. Abban az időben 
a szállási gyerekek a faluban lakó nagyszüleiktől jártak iskolába, és 
szüleim úgy gondolhatták, majd ha bátyám kimarad az iskolából, 
engem indítanak, hogy a nagyszülőknek kevesebb gondjuk legyen.

Első elemista voltam, amikor 1934-ben meggyilkolták az akkori 
jugoszláv királyt, Karađorđét. A temetésről filmet készítettek, és 
életemben ez volt az első film, amit láttam. A tisztelendő nővér 
vezetett bennünket, mert a magyar osztályok a zárdába jártak. 
Valószínűleg kötelező lehetett a mozilátogatás. (Az ország minden 
részéről különvonatokat indítottak a király temetésére.) A mo-
zielőadásra két dinárt kellett vinnünk, emlékszem, nagyformátú 
kétdináros volt, szorongattuk a markunkban, míg a nővér össze nem 
gyűjtötte. Azután mind a három osztályt, meg a másik iskolákból 
jövőket is, beültették a moziba. Mi, elsősök az első sorban kaptunk 
helyet, és mivel még sohasem jártunk moziban, nem tudtuk, mi a 
film, s mikor elkezdték mutogatni a koporsót, megijedtünk, sírni 
kezdtünk, a nővér hozzánk hajolva simogatott bennünket, hogy ne 
féljünk, nem jön ránk a koporsó. Hát ez volt az első mozilátogatás, 
ami hosszú időre el is szegte a kedvemet a filmtől, sohasem lettem 
nagy mozirajongó, ez a rossz emlék sokáig felidéződött.

A királyi Jugoszláviában egész napos tanítás volt. Délelőtt ti-
zenegy óráig, majd délután két órától ismét. Akik nagyon messze 
laktak, azok a szünetben benn maradtak a tanteremben. Hoztak 
magukkal valami élelmet, leginkább zsíros vagy lekváros kenyeret. 
A betűket palatáblákra írva tanultuk. A táblánkon lógott egy kis 
darab szivacs, azzal lehetett letörölni az írottakat, majd újból teleírni 
a palavesszővel.

A zárda a mai Dózsa György utcában, a templomtól indulva bal 
oldalon az első épület volt. Négy tanterem, zárdakápolna, a nővérek 
lakosztályai és az udvarban egy melléképület. (A nyolcvanas évek 
elején lebontották, a helyén épültek a mai Jovan Jovanović Zmaj 
Általános Iskola sportpályái.) A tantermek az előtte levő térre néz-
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Az első osztály a szenttamási zárdában (1934–35-ös tanév)
Kancsár Ilona fentről a második sorban jobbról a negyedik, a folyosón a 

két falon ülő kisgyerek között Székely Ilona óvónő, a sapkás kisgyerektől 
jobbra Szilver Katica óvodai dada áll
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tek, a kápolna és a lakosztályok a Dózsa György utcára. A bejárat 
a Dózsa György utcában volt. A tantermek előtt széles, oszlopos 
folyosó húzódott. Az előtte levő téren a Szentháromság-szobor és 
az artézi kút állt, és áll ma is. A környékbeliek onnan hordták az 
ivóvizet. A Szentháromság-szobor a templomra néz, és hirdeti a 
lakosság vallásosságát. Az egyháztanács 1896-ban, a millenniumi 
ünnepség alkalmából rendelte el az építését. A zárdát az első világ-
háború előtt, 1912-ben építették. Ekkor telepedtek Szenttamásra a 
kalocsai iskolanővérek. Az 1926-ban indult magyar nyelvű óvoda is 
a zárda épületében kapott helyet. Székely Ilona volt az első óvónő. 
Culikának becézték. A verbászi főgimnázium igazgatójának lánya 
igazi, úgymond, úrilányként szépen hegedült. A szenttamási apró-
ságokat sok szép népdalra megtanította. A közkedvelt Culika évti-
zedeken át, egészen a nyugdíjaztatásáig Szenttamáson dolgozott. A 
családi szájhagyomány szerint, mikor bátyámat hatévesen beíratták 
az óvodába, mint afféle szállási gyerek, aki még sohasem volt távol 
a szüleitől, sírni kezdett. Az óvó néni mellé állt, és hegedült neki, 
Lajcsika azonban továbbra is sírt. Családunk ezt így emlegette: 
Culika minél szebben hegedült, Lajcsika annál jobban sírt. Az óvó 
néni városiként itt találkozott először szállási gyerekkel, aki kis 
„vadóc” volt, és nehezen illeszkedett be a közösségbe.

Az 1935–1936-os tanévben végeztem a második elemi osztályt. 
Kivettek bennünket a zárdából, és áthelyeztek az ún. zsidó iskolába, 
a Kis utcába (az iskola udvarában zsinagóga is állt), szerb tanító 
bácsink lett, aki valamennyire tudott magyarul. Az iskola mellett, 
a sarkon kocsma működött, és reggelente, mikor jött, rendszerint 
bement a kocsmába, de előtte való nap mindig kijelölte a vigyázót, 
és karban kellett mondanunk – leginkább – a kis szorzótáblát.

Az 1936–1937-es tanévben végeztem a harmadik elemi osztályt. 
Valószínűleg a szülők kérelmére visszahelyeztek bennünket a zárdá-
ba. Sajnos a mi családunk ennek nem tudott felhőtlenül örülni, mert 
1936. szeptember 1-jén elveszítettük édesapámat. Tízéves voltam, 
mindenki sírt, felfogtam, hogy nagy vesztesség történt. Reggel öt 
órakor felébresztettek bennünket a bátyámmal, gyorsan a betegágy-
hoz vezettek, hogy édesapám még egyszer láthassa a gyermekeit. Ez 
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a nagyszüleim házában történt. Bátyámmal fogtuk egymás kezét, 
mindannyian a betegágy mellett álltunk. Aztán jöttek fekete ru-
hában a rokonok, szomszédok, másnap a pap fekete miseruhában 
a temetésre. Még ma is emlékszem a száraz göröngyökre, amint 
édesanyám fogta a kezünket, és lépkedtünk a koporsó után.

Abban az időben, amikor édesapám meghalt, Szenttamáson 
még nem volt halottaskocsi, erős férfiak vitték vállukon a kopor-
sót a háztól a temetőig. Nagyszüleim közel laktak a temetőhöz. A 
hosszú búcsúztató szövegét ma is őrzöm, Dudás Mihály kántor írta 
és énekelte a családra szabott búcsúztatót név szerint kiénekelve az 
itt hagyottakat.

A temetés után pár nappal elindítottak a harmadik osztályba. 
A többiek nevetgéltek, futkároztak, nekem a jóságos tisztelendő 
nővér megfogta a kezem, megsimogatott, és mivel nagyobb vigaszt 
nem állt módjában nyújtani, megajándékozott egy szentképpel. 
Aztán jöttek a hűvösebb szeptemberi napok, édesanyám a szép, 
piros, kötött kabátkámat feketére festette, leszedte az aranysárga 
gombokat, és fekete gombokat varrt rá. Mikor először rám adta, 
láttam, hogy könnyes a szeme, és gyerekfejjel megértettem, ennek 
most így kell lennie.

A zárdai kápolnát Szent József tiszteletére szentelték fel. Min-
den év március 19-én ünnepélyes misét tartottak a kápolnában. 
Emlékszem, egyik évben előző nap egy tele kosár ibolyát vittem 
a nagyanyám kertjéből az oltár díszítésére. A nővérek el is csodál-
koztak, hogy ilyen sok ibolyát küldött a nagyanyám. Meg is aján-
dékoztak egy szép szentképpel. Szent József napján nagyanyám is 
eljött a szentmisére. Sokan voltunk, nem is fértünk el mindannyian 
a kápolnában, de a bejárat ajtaját kitárták, és mindenki láthatta az 
oltárt. A zárda szabad területe két részre tagolódott. Egyik felében 
szép virágoskert, a másik fele játszótér, udvar volt.

A nővéreknek sokszor vittem virágot, mert apai nagyanyámnak 
nagy virágoskertje volt. Mikor délután hazaértem az iskolából, leg-
inkább a kertben találtam, kapálgatta a virágágyasait.

A zárdában a nővérektől nemcsak szellemi képzést, hanem lelki 
nevelést is kaptunk. A nővér készített fel bennünket az első szent 
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Édesapám halotti búcsúztatója. Írta Dudás Mihály
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szenttamási kántor 1936. szeptember 1-jén
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áldozásra. Abban az időben mélybe gyökerezett vallási nevelés folyt. 
Áldozócsütörtökön szünetelt a tanítás.

Elsőáldozásom idején édesapám már betegeskedett, és ragaszko-
dott hozzá, hogy nagyon szép kis menyasszony legyek, mert ő már 
igazi menyasszonynak nem fog látni. Az akkori szokások szerint a 
kislányokat egyébként is kis menyasszonyoknak öltöztették. Osz-
tályunkból négy kislánynak Knefély Lajos kereskedő családja vette 
az elsőáldozási ruháit. Minden évben három-négy szegény sorsú 
kislánynak, akiket a nővérek kijelöltek, megvették az ünnepélyes, 
fehér ruhát. Ebben az évben meg különösen segítették az ünnepély 
szervezését, mert kislányuk, Knefély Terike, becenevén Herci is 
osztálytársunk volt. Áldozócsütörtökön a falu egész katolikus ma-
gyarsága ünnepelt. Reggel a zárdában gyülekeztünk, az édesanyák 
is velünk maradtak. Együtt vonultunk a templomba. Áldozáskor 
nem a szokásos rácsozat elé térdeltünk, hanem bent álltunk az oltár 
körül, és az előre kijelölt két kislány fehér gyolcsterítőt húzott ki, és 
az elé térdepeltünk az oltár előtti első lépcsőre. Nagyon ünnepélyes 
volt. Szentmise után az édesanyákkal visszamentünk a zárdába, és 
a tanteremben várt bennünket a közös ünnepi reggelizés. Közösen 
mondtuk el az asztali imát, és tejeskávét reggeliztünk pékkif livel. 
Sok szegény sorsú gyerek talán itt evett először pékkiflit. A tejeskávé 
sem volt szokásos a parasztság körében, mindenki megitta a bögre 
tejét. Itt szép, fehér porceláncsészékben kaptuk a kávét. Örökre 
emlékezetes maradt.

Az ünnepélyes, közös reggelizés után édesanyáink a fényképész-
hez vezettek bennünket. Legtöbb akkori gyereknek ez lett életében 
az első fényképe. Nekem a második, mert négy évvel előbb, mikor 
bátyám volt elsőáldozó, együtt is lefényképeztettek bennünket. 
Ezt azért hangsúlyozom ki, mert ma annyi fénykép készül minden 
alkalomkor, hogy már nem is fényképalbumba gyűjtik, hanem 
képernyőn tárolják. Így változik a világ!

A zárda erős, masszív, a talajtól felmagasított épület volt, még 
kétszáz évig is szolgálta volna a szenttamásiakat. A háborúk dúltak, 
a rendszerek romboltak, a kommunista nézet szerint mindent meg 
kellett semmisíteni, amit örököltek.
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Édesanyámnak nagyon szép, fehér csontfedelű imakönyve volt 
piros Jézus szíve képpel a fedőlapján. Abban az időben még latinul 
misézett a pap, és mindenki imakönyvből imádkozva kísérte a 
szentmise menetét. Mikor édesanyám özvegységre jutott, új ima-
könyvet vásárolt, fekete fedelűt. Ma mindkét imakönyvét őrzöm, 
de a fekete fedelűhöz több emlék fűz. Emlékszem a sok koporsós 
misére, amelyet az elhunyt lelki üdvéért tartottak. A koporsós misé-
hez külön szertartás járt: a templom előterében nagy, fekete lepellel 
leterített improvizált koporsót állítottak. Hagyományuk bizonyára 
a középkorból származott, amikor az egyház minden formában 
igyekezett riogatni a hívő embereket, hogy félelmükben alázatosak 
és szófogadóak legyenek. A régi írásokban sokat lehet olvasni még 
a testi sanyargatások kultuszáról is. Ma már nem tartanak kopor-
sós miséket. Az idők folyamán az egyház megszüntette a koporsó 
felállítását, azóta úgynevezett gyászmisét lehet szolgáltatni. Ezeken 
a koporsós miséken ültem édesanyám mellett, s egész mise alatt a 
fekete emelvényt néztem.

A munkahét folyamán egész napi tanítás folyt az iskolában, csak 
csütörtök délután maradtak el az órák. Minden csütörtökön délben 
bejött értem a kocsi, és kivittek a tanyára. Bizonyára azért, hogy édes-
anyám mellett is legyek, meg nagyszüleim is kicsit megpihenjenek. 
Aztán péntek reggel, ha esett, ha fújt, vittek be a faluba, az iskolába.

Emlékszem, egyszer nagyon rossz, zimankós idő volt, és nem 
értünk be nyolc órára, a tanítás kezdetére. A többiek már piros ötöst 
kaptak, s nekem annyira fájt, hogy lemaradtam, elkezdtem sírni. 
A tisztelendő nővér bizonyára azt gondolta, a hosszú kocsikázás 
alatt megfáztam, és azért sírok; odaültetett a vaskályha mellé, de 
továbbra is sírtam; akkor megkérdezte, miért sírok. Csak annyit 
tudtam mondani, hogy én is tudom a verset. A jó nővér megértette 
a bánatomat, és nekem is adott egy piros ötöst.

Tanév végén a kitűnő tanulók jutalomkönyvet kaptak, a kötet 
szerb nyelven íródott, cirill betűkkel. El sem tudtam olvasni. Már 
diplomás tanítónő voltam, mikor elolvashattam. Szép mesék. Ma 
is őrzöm a könyvet, könyvtáram első kötete lett, még akkor is, ha 
sokáig nem tudtam elolvasni.
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A hitelesség kedvéért megemlítem, hogy a harmadik elemi osz-
tályban már tanultuk a szerb nyelvet, a betűket nem. Egyedül arra 
emlékszem, mikor a magánhangzók nélküli szavakat gyakoroltuk: 
vrt, prst, krst. Nem tudtam őket kimondani. Bizonyára előírta a 
tanterv, azért igyekezett fejünkbe palántálni a nővér.

A harmadik elemi osztály után kimaradtam az iskolából. Több 
osztályt nem lehetett magyarul végezni, szerbül nem tudtam. Édes-
anyám nagy fájdalmában, gyászában talán úgy gondolta, legyek otthon 
vele. Írni, olvasni tudok, majd megtanít a házimunkára, és becsületes 
parasztasszony válik belőlem. Az 1937–38-as, 1938–39-es és 1939–40-
es tanévben nem jártam iskolába. A tanyán éltem, és megismertem a 
tanyai élet velejáróját, a sok nehéz paraszti munkát, a küzdést a meg-
élhetésért, az állatok tartásának módját, a napszámosok, részaratók, 
kukoricaszedők nehéz életét, a kanászok, a béresek sivár életmódját. 
Nem szerettem a tanyát, a sok állatot, kilógtam a családból.

Édesanyám az özvegységében is a tanyán maradt, két kiskorú 
gyermekével harminchat évesen. Abban az időben nem is lehetett 
beköltöznie a faluba, mert íratlan törvények szerint a szállást meg 
kellett őriznie a fiúgyerek számára. A föld jövedelméből éltünk, 
azt munkáltatni kellett. Édesanyám testileg-lelkileg egészséges, 
munkabíró asszony volt, tudott gazdálkodni. Később, a háborús 
években is helytállt. Mindig a munka és a gyerekei jelentették szá-
mára az életet.

Az akkori jugoszláv törvények szerint a kiskorú árvákhoz gyámot 
kellett kinevezni. Nekünk Dudás Mihály lett a gyámunk, aki anyai 
nagyszüleim szomszédságában lakott, és édesapja, Dudás Lajos – 
aki már nem élt – édesapámmal harcolt együtt a világháborúban. 
A két család nagyon szerette és tisztelte egymást. A két édesanya, 
nagyanyám és a Dudás édesanya együtt járt templomba, mindketten 
vallásosak és családszeretők voltak. Vasárnaponként még a délutáni 
litániára is elmentek.

Gyámunk tanult ember volt, abban az időben magyar ember 
nagyérettségivel Szenttamáson ritka volt, mint a fehér holló. Ver bá-
szon végezte el a nyolcosztályos gimnáziumot úgy, hogy „napokat 
evett” jómódú német családoknál. Ez azt jelentette, hogy minden 
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nap másik családhoz osztották be ebédre. Elterjedt szokás szerint 
a tanult férfi ak akkoriban gazdag parasztlányokat vettek feleségül, 
akik húsz-harminc hold földet hoztak hozományba, és így mindjárt 
biztosítva volt a megélhetés. Dudás Mihály, mint Petőfi  elbeszélő 
költeményében János vitéz, beleszeretett a falu árvájába. Az árva 
kislányt a gyermektelen szenttamási kántorcsalád fogadta örökbe. A 
hitközségnek takaros kántorlakása volt a mai Liszt Ferenc utcában. 
Mihály a kántorságot apósától vette át. Mély tenor férfi hangja volt, 
betöltötte az egész templomot. A dalárda énekkarát is vezette. Ab-
ban az időben még reggel tartották a szentmiséket. Minden reggel 
kántorizált a misén, aztán ment a hivatalába; emlékezetem szerint 
valamelyik Gavanski gabonafelvásárló irodában dolgozott. Első 
gyermekük, Tibike pár éves korában meghalt. Kis fehérmárvány sír-
emléket emeltek a sírja fölé, amelyre aranyozott betűkkel írták fel a 
nevét: Dudás Tibike. Nemrégiben láttam, másik kisgyermek sírja van 
a helyén. Minden elismerésem a zsidó vallásúaknak, szerintük ugyanis 
örök a nyugalom, soha nem temetkeznek újból ugyanarra a helyre. A 
római katolikusok csak kiénekelik, hogy végső nyugalom, aztán idők 
múltával kiássák a halottak csontjait. Mikor Szenttamáson 1945 után 
a túlsóvégi, régi római katolikus temetőt házhelyeknek felparcellázták, 
az utcabeli gyerekek a kiásott emberkoponyákkal ijesztgették egymást. 
Hol van itt az örök kegyelet? Az új házépítők annyi kegyelettel sem 
voltak, hogy a felszínre került csontokat elföldelték volna. Egy Njegoš 
utcabeli kisfi ú meg is betegedett, kiütést kapott, az orvos azt mondta 
a családnak, nagyon vigyázzanak a gyerekre, zárják be az udvarba, 
hogy ne fogjon meg többé kiásott emberi csontokat. Dudáséknak 
hamarosan két kisfi uk született, az egyiküknek az akkori plébános 
után, aki a keresztapja lett, a Károly nevet adták.

Dudás Mihály elkísérte édesanyámat Óbecsére a járási hivatal-
ba, amikor édesapám halála után sor került a hagyatéki tárgyalásra 
a bíróságon. Édesapám végrendeletet hagyott, így az örökösödés 
problémamentesen zajlott. Abban az időben a szállást a fiúgyermek 
örökölte, a lánygyermek kevesebb földet kapott, majd a férje eltartja; 
a fiú azonban családfenntartó lesz. Ezek a régi íratlan törvények 
életszerűek voltak, évszázados tapasztalatok alakították ki. A szülő 
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igyekezett gyermekének megélhetést, jövőt biztosítani. Kevesebbet 
áldoztak divatra, de többet az előrelátásra.

Dudás Mihály családjával 1941-ben a kántorházba fogadott egy 
Délvidékre jött magyar tanítónőt. A felesége hamarosan meghalt. 
1944-ben a két fiával áttelepedett Magyarországra, Bátaszékre. 
Ott feleségül vette az említett tanítónőt, és két kislányuk született. 
Bátaszéken is elismert, közkedvelt kántor lett. Mikor a fiai dolgozni 
kezdtek, szigorúan megkövetelte, hogy keresetük bizonyos részét 
minden hónapban hazaadják. Emiatt a fiúk néha lamentáltak is. 
Amikor nősültek, a hazaadott, összegyűjtött pénzösszeget egyben 
átadta a fiainak ezekkel a szavakkal:

– Mivel vagyont nem tudok adni, így igyekeztem elindítani ben-
neteket. Mint legények ezt a pénzt elköltöttétek volna, most pedig 
felhasználhatjátok a családi életetek elindítására.

A fiúk nagyon meghatódtak, és elismeréssel voltak édesapjuk 
iránt. Dudás Mihály a múlt század hetvenes éveinek elején hunyt el, 
a püspök úr is eljött Bátaszékre a megbecsült kántor temetésére. Az 
egész falu tisztelte és megsiratta. Ilyen ember volt a gyámunk.

Édesanyám mindenben el tudott bennünket látni, a gyámság 
csak formaság volt. Sok munkája közepette mindig volt ideje ránk. 
Csonka család voltunk, de édesanyám pótolni tudta édesapánkat 
példaadással, munkával, szeretettel, gondoskodással. Mindig bizton-
ságban éreztük magunkat. Megtanultuk tőle az alapvető értékeket, 
a munkaszeretetet, kitartást, becsületességet, igazmondást.

Szenttamáson akkoriban hétfőn és pénteken tartották a hetipia-
cot. A pénteki volt a nagyobb, a szállásiak rendszerint pénteken men-
tek piacra. Nem szerettem a pénteki napokat. Bátyám és édesanyám 
bementek a piacra, én kint maradtam a tanyán, etetni, itatni kellett 
a kiscsirkéket. Elhagyatottnak, magányosnak éreztem magam, tíz-
tizenegy óra felé már néztem a dűlőútra, jönnek-e a kocsival. Néha 
szinte fizikai fájdalmat éreztem a magánytól.

Életem nagy fordulópontot vett 1941 tavaszán, mikor Délvidéket 
visszacsatolták az anyaországhoz. Szenttamáson megnyílt a tovább-
tanulási lehetőség magyar nyelven. Megnyílt a négyosztályos polgári 
iskola. Addigra édesanyám is megtapasztalta, hogy nem lesz belőlem 
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jó parasztasszony, nem szerettem az állatokat, a tanyát. Ezt sohasem 
mondtam, de okos asszony volt, látta. Nem tudott például megtanítani 
tehenet fejni, szinte minden porcikám irtózott a fejéstől, a tehéntől.

Egy másik próbatétel, ami a tehetetlenségemet bizonyította. 
Abban az időben sok kukoricát termesztettek, mivel sok állatot 
tartottak, kellett a kukorica takarmánynak. A kukoricatermést 
nagy górékban tárolták. Legtöbb tanyai gazdaságban vásároltak kézi 
morzsológépet (kézzel hajtották). A téli hónapokban nálunk is ilyen 
géppel morzsoltak az állatok számára. A nagy, motorral hajtott gépi 
kukoricamorzsolások ideje a tavasz volt, ekkor tanyáról tanyára ment 
a fogadott morzsológép, és a góré teljes kukoricakészletét lemorzsol-
tatták. Eladásra is jutott belőle, adófi zetésre vagy nagyobb kiadásokra 
költötték a pénzt.

Egy ilyen késő tavaszi napon a mi tanyánkra is megérkezett a 
morzsológép a hozzá tartozó munkásokkal. Nagy vesszőkosarakkal 
hordták a csöveket a gépbe. Mikor már kevés kukoricacső maradt a 
góréban, jelentették édesanyámnak:

– Juszti néni, patkány van.
Édesanyám két nagy botot, dorongot keresett, egyikkel a góré 

mellé állt készenlétben a patkány megjelenéséhez, engem a góré 
másik oldalához állított a nagy bottal. Ott álltam, fogtam a botot, 
és imádkoztam, hogy ne erre jöjjön a patkány, mert nem merném 
megütni. Egyszer csak a góré lécei között egy hatalmas patkány dugta 
ki a fejét. Eldobtam a botot, és kiabálva szaladtam édesanyámhoz. 
Édesanyám nem vetette a szememre, amiért nem ütöttem a patkány-
ra. Talán ekkor mérte fel végérvényesen, hogy semmit érő tanyai 
ember lenne belőlem.

Mivel 1941-ben sok magyar család iskoláztatni kezdte gyermekét, 
leginkább a falusi családok, így édesanyám is fontolóra vette a dolgot, 
és jobbnak látta iskolába engedni. Bár a tanyai gyerekek közül alig 
páran indultunk, s jóformán egymagam jutottam el a diplomáig.

Még a nyár folyamán felkészültem az elemi iskola negyedik és 
ötödik osztályának anyagából. Mivel sok pedagógus jött Délvidékre, 
beindult az iskoláztatás. Vajna tanító bácsihoz jártam különórákra 
minden délután. Szeptemberre levizsgáztam, és az 1941–42-es tan-
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évben a helyi magyar nyelvű polgári iskola második osztályos tanuló-
ja lettem. Akkor még különválasztották a fiú- és leányosztályt. Major 
Lajos könyvkereskedésében – mikor a központi parkot létesítették, 
lebontották az épületet – megvettem a második osztályos könyveket 
és a földrajzi atlaszt; ma is őrzöm: 1 pengő 8 fillér volt az ára. Napo-
kig nézegettem, mint a műgyűjtő a kincseit. Ekkor kezdett alattam 
megszilárdulni a talaj, és köszönve szívós, paraszti kitartásomnak, 
eljutottam a tanítói hivatásig. Megtaláltam önmagamat.

A második osztály sikeres befejezése után a nyári szünidőben elké-
szültem a polgári iskola harmadik osztályának anyagából. Lengyel 
Endréné tanárnőhöz jártam órákra, aki a szorgalmamért megszere-
tett, szépen magyarázott, és én szinte szárnyakat kaptam, megjött az 
életkedvem. Szeptemberre levizsgáztam a harmadik polgári iskola 
anyagából, és az 1942–43-as tanévben a polgári iskola negyedik osz-
tályos tanulója lettem. Utolértem unokatestvéremet, Gálik Jolánkát, 
akivel együtt indultunk az első elemibe. Három hónap közöttünk a 
korkülönbség. Jolánka megszakítás nélkül haladt az iskoláztatásban, 
1941 előtt már szerb nyelven tanult a polgári iskolában. Sohasem tudta 
megérteni, miként tudtam pótolni annyi lemaradást. Akkor még nem 
volt szókincsem, hogy értelmesen elmagyarázzam, ma tudom, mi 
segített: a józan paraszti eszem, a szorgalmam és az erős akaratom.

Abban az időben még nem nejlonzacskóba csomagoltak a bolt-
ban, előfordult, hogy valamit újságpapírban adtak. Kisimítottam a 
papírt, és ami látható volt, elolvastam. Rendszerint nem volt vége 
az olvasmánynak, mert a következő lapot a másik vevő kapta. Talán 
azért nem tudom megérteni, hogy a mai gyerekek nem olvasnak, 
mikor annyi szép kiadvány van. Mikor már munkába álltam, és 
fizetést kaptam, csak silány kiadású brosúrákat lehetett venni, mert 
más kiadvány a háború után nem volt kapható.

Negyedikes polgári iskolás lettem. A tanítást szeptember 8-án 
kezdtük Veni Sanctéval, a tanévnyitó szentmisén a tanárok és a di-
ákok a Szentlélek oltalmát, segítségét kérték a sikeres iskolaévhez, 
a szorgalomhoz és a kitartáshoz. Az iskolában abban a tanévben 
valamennyivel több mint háromszáz diák tanult. Hét osztályt nyi-
tottak, az első, második és harmadik évfolyamon különválasztották 
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a fiú- és a lányosztályokat, a negyedik vegyes osztály volt. Ide járt az 
unokatestvérem, Gálik Jolánka és a barátnői, akik befogadtak kö-
zéjük. Életemben először nekem is lett barátnőm. Később is mindig 
nagyon szerettem az osztálytársaimat.

Schank Katinkával ültem az első padban a katedra előtt, mö-
göttem az unokatestvérem Schank Ilonkával. Két unokatestvérpár, 
összetartottunk, mi voltunk a négyes csoport. Diáksapkánk volt. 
Fiúk és lányok együtt tanultunk vegyes osztályban. Nekem maga 
a csoda volt ez, a boldogság tetőfoka. Nagyon boldog voltam. Azt 
csinálhattam, amit szerettem. Még gyorsírási különórákra is jártam: 
Egy pont, egy vonal, tanultuk a gyorsírást. (Ma már nem emlékszem 
a jelekre.) A tanév végén hat-hét jutalomkönyvet osztottak, s különös 
szerencse folytán a legvastagabb kötet nekem jutott, Gárdonyi Géza 
Az én falum című műve. Időről időre már sokszor elolvastam.

Negyedikes polgáristaként aktív tagja voltam az iskola tánccso-
portjának, palotás táncokat tanultunk. Az iskola tornatermében 
gyakoroltunk. Tagja voltam a Szív Gárda Egyletnek, melyet a római 
katolikus hitoktatónk vezetett. Vallási témákat dolgoztunk fel, a 
foglalkozás végén lelkigyakorlaton vettünk részt. Mély vallási ne-
velést kaptunk. Emlékszem, május havában ünnepeltük a madarak 
és fák napját, a csatornán túli Kiserdőbe vonult ki az egész iskola, 
és természetvédelmi témákról hallgattunk előadást. Iskolánkban 
Ifjúsági Vöröskereszt Egylet is működött, különféle gyűjtési akciókat 
szerveztek, amelyekbe mindannyian bekapcsolódtunk.

Nagyon üdvös gyakorlat volt minden tanév végén az iskolai év-
könyv kiadása (ma is őrzöm az évkönyveimet), melyben összegezték 
a tanév legfontosabb eseményeit, feltüntették osztályonként a ta-
nulók névsorát, tanáraink nevét. Az évkönyv segítségével bármikor 
felidézhetem akkori emlékeimet. Őrzöm az összes tankönyvemet, 
a polgári iskola és első tanítóképzős kiadványokat, sajnos a háború 
utáni években nem voltak tankönyveink. Ma már – főleg a kis laká-
sokban – mindent kidobálnak, nincs se múlt, se jövő, csak a jelen… 
Nem vagyok hivatott ennek megítélésére, de a múltat őrizni kell, 
hogy ne legyünk gyökértelenek.
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A második polgári osztályban úgy ültettek bennünket, hogy 
egy magyar és egy szerb tanuló ült egymás mellett a padban. Az én 
padtársam Nikolić Nevena volt, aki szintén tanítónő lett, csak Kar-
lócán végezte a tanítóképzőt. A padtársunknak segítettünk, például 
a történelemkönyvben kijelöltük egyes leckéknél, melyik szakasz a 
fontos, lényeges. Kikérdeztük a leckét, hogy gyakorolja a beszédet. 
Nekem nagyon jó padtársam volt, mert szeretett tanulni, szorgalmas 
volt, és nagyon szép eredményt ért el a tanév végére. Abban az időben 
még nem léteztek automata csengők, az altiszt csengetett, kizárta, 
bezárta az iskolát, mindenes szerepe volt az intézményben.

Kötelező volt a diáksapka viselete. A sapkán levő csíkok jelezték, 
hogy a tanuló hányadik osztályos, mert akkoriban az utcán is szé-
pen kellett viselkedni, illett az iskola becsületét megóvni. (Sajnos 
a mai nevelés kicsúszott az iskolák hatásköréből.) A mozilátogatás 
tilos volt, aki aktív akart lenni, jelentkezett Knefély Lajosnénál, 
a Római Katolikus Nőegylet vezetőjénél, aki gyermek- és ifjúsági 
előadásokat rendezett.

A téglagyáros Schank családról ma már legtöbben csak Gion 
Nándor szenttamási születésű író regényeiben olvashatnak. A család 
tagjai a Latroknak is játszott címen megjelent tetralógia szereplői. A 
Schank testvérek, Frigyes és János az első világháborúban való rész-
vételéről Sgardelli Caesar – a Délvidék hadtörténete című, 1941-ben 
megjelent kötet szerzője – is lejegyzett néhány adatot: Schank János 
„a 6. h. gy. e. szakaszvezetője, téglagyáros, Szenttamás. 1893-ben 
született. 1914. október 26-án vonult be, és december 29-én ment ki 
az orosz frontra. Több ütközetben vett részt, és 1915. március 10-én 
megsebesült. Felgyógyulása után a m. kir. csendőrparancsnokságon 
teljesített szolgálatot. Kitüntetései: Kcsk (Károly csapatkereszt), 
Heé (háborús emlékérem). A Délvidék felszabadulása előtt 1941. 
április 6-án elhurcolták, és hét napig fogva tartották a szerbek”. 
Schank Frigyes „a 6. vártüzérezred őrvezetője, téglagyáros, Szent-
tamás. 1897-ben született. 1915. október 6-án vonult be és 1916. 
január 20-án ment ki az orosz frontra. Zlatagóránál és más ponto-
kon küzdött, majd az olasz harctérre vezényelték, ahol részt vett a 
montellói hegyekben kifejlődött ütközetekben. Kitüntetései: Ob 
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Polgári iskolásként a tánccsoport bemutatóján Hadikfalvi László 
osztálytárssal párként (1942–1943-as tanév, IV. osztály)
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(bronz vitézségi érem), Kcsk, Heé. A szerbek 1941. április 6-án túszul 
magukkal hurcolták, és hét napig fogva tartották”. (Sgardelli Caesar 
szerk.: A Délvidék hadtörténete 1914–1918 [A Délvidék katonái a 
világháborúban]. Budapest, 1941, 362.)

Schank János a szenttamási tuki téglagyár tulajdonosa volt. 
Nejével négy gyermeket neveltek fel: Józsefet, Nándort, Pétert és 
Ilonát. A fiúknak minden nyáron a szünidő alatt két-két héten át a 
téglaégetést kellett tanulniuk. A nyári melegben, a forró kemence 
mellett ez nehéz feladatnak bizonyult. De az akkori nevelés szerint 
az életre képezték a gyerekeket, hogy tudják majd a családi vállal-
kozást tovább vezetni. Az akkori vállalkozóknál rendszerint apáról 
fiúra szállt a gyár vagy az üzem vezetése. S egy üzemet, gyárat csak 
szakértelemmel lehetett sikeresen irányítani. A magántulajdonban 
levő kis manufaktúrák, gyárak sohasem jelentettek csődöt – mint 
manapság –, mert a család minden tagja megtanulta a termelés 
folyamatát, végzését. Ebben volt a nagy tévedése a kommunista 
rendszernek, amely minden folytonosságot megszüntetett, a családi 
hagyományokat, az évszázados tapasztalatokat. Meg is bukott a rend-
szer a maga ideológiájával. Az új érában a téglagyár igazgatójának 
politikuskádert neveztek ki, aki semmi termelési folyamatot nem 
ismert. A gyár irányítása úgy történt, ahogy az idős, tapasztalt mun-
kások mondták az igazgatójuknak: „A Schank úrnál így csináltuk.” 
(Még napjainkban is sorozatban csődöt jelentenek a gyárak, mert 
legtöbbször nem szakemberek irányítják a termelést.)

A Schank családot szerették a környék lakói és a munkásaik, 
mert emberségesen viszonyultak a beosztottjaikhoz, és becsületesen 
bérezték a munkájukat. A településhez is lojálisak voltak: mikor 
Gertner Mihály plébános indítványozására 1936-ban a római ka-
tolikus templom zsindelytetőjét cseréppel cserélték fel, annak elle-
nére, hogy református vallásúak voltak, jótékonyan több ezer darab 
cserepet adtak a munkálatokhoz. Szenttamáson kevés református 
hívő élt, ezért nem is működött templomuk, csak iskolát építettek, 
ez volt egyben az imaházuk is. A német iskola – így nevezte a nép 
– a mai Belgrád, közismertebb nevén Kispesti utcában épült. A 
német lakosság kiűzése után óvodának használták, ma is óvodát 
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működtetnek az épületben. 1943 tavaszán konfirmált a legfiatalabb 
gyermekük, Ilona az unokatestvérével, Schank Katinkával együtt. 
Mint iskolai padtársakat minket is meghívtak Gálik Jolival együtt, 
a család hozzánk is kedves és közvetlen volt.

Emlékszem a református temetőre is. A túlsóvégi (a falu Krivaján 
túli felét Túsóvégnek nevezte, ejtette a nép) római katolikus temető-
től a Krivaja folyó felé eső térségben volt. Ott állt a nagyapjuk már-
ványkeresztje. Ezt a temetőt porig rombolták. Hogy az élő emberek 
ellenségei tudnak lenni egymásnak faji és vallási hovatartozás szerint, 
az is siralmas, de hogy a holtakat is meggyalázzák, az már a legdur-
vább embertelenség. A nyugati, civilizált államokban a régi temetőket 
bekerítik, bezárják, kegyelettel viseltetnek a holtak iránt.

A család háztartásának vezetését Panni néni segítette. Évtizedekig 
hozzátartozott a családhoz, a Schank gyerekeket nagyon szerette, 
dadájuk volt, kölcsönösen tisztelték és becsülték egymást. A néni 
szinte családtagnak számított. Mikor a háború viharában a családot 
elűzték, a legfi atalabb Schank fi ú lágerba (gyűjtőtáborba) került, és 
amikor már csomagot lehetett küldeni, a jóságos Panna néni a szerény 
megélhetéséből küldte a csomagokat, mintha a saját fi a lett volna.

Nekünk is szólt, mert tudta, hogy osztálytársak voltunk a kis-
lányokkal. Mi is küldtünk a lágerba csomagot, többek között egy ibrik 
mézet is. A fi ú édesanyja Németországból levélben köszönte meg, hogy 
a régi barátok segítették a fi át, külön megköszönte a mézet, úgy írta, 
attól gyógyult meg a fi a, mert beteg volt. A fi uk 1954 őszén kapott 
engedélyt, és kitelepedett Németországba, hogy segítse édesanyját és 
húgát. A két idősebb fi ú és az édesapa a háború áldozata lett. Az emlí-
tett Panna néni sokáig levelezett a kint élő családtagokkal. Síremlékét 
a legfi atalabb Schank fi ú emeltette a szenttamási temetőben.

Schank Frigyes a túlsóvégi téglagyár tulajdonosa volt. Gyermekei: 
Béla, Marika és Katinka. A család példamutató életet élt. A mun-
kásaik szerették őket, mert emberségesen viszonyultak hozzájuk. A 
lányok végtelenül kedvesek és barátságosak voltak. Egyszer bátyám 
pár cserepet ment venni a téglagyárukba, és mesélte: míg várakozott 
az árura, látta, hogy Marika ment fel a góréba csutkáért, egy egész 
kosárral hozott le. Ezt azért hangsúlyozom, mert a család életre 
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nevelte gyerekeit, nem nagyúri pompára. Negyedik polgáriban 
Katinkával ültem egy padban. A legjobb barátnő tudott lenni, soha 
semmilyen fölényt nem éreztetett. Örömmel hívott meg a konfir-
málásra, melyet 1943-ban tartottak.

Külön emlékezetesek maradtak számomra a hittanóráik. Ne-
künk, katolikusoknak órarendbe iktatva tartották a hittanórákat. 
A pár református diáknak havonta egyszer jött a lelkész Verbászról, 
erről külön számot kellett vezetniük, mert néha elfoglaltsága miatt 
nem jött a papjuk. A hittanóráikra hozták a kis Bibliájukat, nekünk 
csak vézna kis hittankönyvünk volt.

A háború viharában a lányok édesanyjukkal Németországban tele-
pedtek le. Az édesapa és a fi úgyermek a háború áldozata lett. Marika 
Németországban egy szintén menekült soproni magyar tanítóhoz ment 
feleségül. Katinka egy kötödében kezdett dolgozni. Kezdetben leve-
leztünk, de mikor Lendvára kerültem, megszakadt a kapcsolatunk.

A polgári iskolában mindkét Schank kislány kitűnő tanuló volt. 
Inci bátrabb, Katinka félénkebb, felelések alatt néha izgult, pedig 
mindig tudta a feladatokat.

Ebben az időben már anyai nagyszüleimtől jártam iskolába. Mi-
után édesapámat elveszítettük, megváltozott a légkör, és édesanyám 
szép, tisztaszobai bútorait átszállították anyai nagyszüleimhez. 
Áldott emlékű anyai nagyanyám nagyon szeretett. Vallásos, nemes 
lelkű asszony volt. Valószínűleg sajnált is árvaságom miatt. Soha 
semmit nem parancsolt. Egyedül az artézi kútra jártam vízért, de 
azt szerettem, kimenőnek számított. Az egész környék tudta, hogy 
kitűnő tanuló vagyok, mert akkor még esténként ki-kiültek az ut-
cára a szomszédok, és nagyanyám mindenkinek eldicsekedte. Talán 
a legboldogabb időszakom volt ez a periódus, mert közben ránk 
nehezedtek a háborús évek. Emiatt, mikor a negyedik osztályt befe-
jeztem, édesanyám nem akart tovább iskolába járatni, városba adni 
bizonytalan időkben. Ez 1943 tavaszán történt, bátyám a katonai 
szolgálat letöltése előtt állt, a háborús politikában kezdték a lovakat 
vinni, én meg bömböltem, hogy tovább szeretnék tanulni.

Napokig sírtam, és mondogattam édesanyámnak, hogy hívatja 
az igazgató. Édesanyám felfogta, miért hívatják. Soha nem tettlegelt 
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bennünket, de a hosszú sírásom után már fejbe akart kólintani. 
Jólelkű nagyanyám elém állt, és rám parancsolt, menjek ki a kert-
be. Hogy édesanyámnak mit mondott, ma sem tudom, de másnap 
édesanyám bement az igazgatóhoz, és hazaérve nagy komolyan 
csak annyit mondott, beíratott. Nem mertem megkérdezni, hova 
vagy milyen iskolába; úgy gondoltam, csak iskola legyen, mindent 
vállalok, nehogy megint a tanyára kerüljek. Évek múlva mondta el 
édesanyám, mivel győzte meg az igazgatóm. Azt mondta, hogy éppen 
azért kell iskolába járatni a gyereket, mert háború van, a hozomány, 
a vagyon elveszhet, de ami a fejében lesz, az megmarad.

Így lettem az 1943–44-as tanévben Zomborban a Magyar 
Királyi Állami Leánylíceum-Tanítóképző első osztályos tanulója. 
Édesanyáink Jolival együtt elvittek bennünket Zomborba, a zár-
dába. 1943 őszén bátyám bevonult tényleges katonai szolgálatra, a 
szerencse folytán éppen Zomborban lett katona. Édesanyám egyedül 
maradt a tanyán. Akkor ezt a helyzetét igazából föl sem fogtam, de 
életem folyamán sokszor megsirattam, mennyi áldozatot hozott, 
mennyit köszönhetek neki, hogy elengedett tanulni, és könnyebb 
lett az életem.
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Az 1943–44-es tanévet november 3-án kezdtük. A háborús viszo-
nyok, bombázások miatt nem indították be a tanévet. Az országos 
rádióadások programjába beiktatták az egyes iskolák szeptemberi 
és októberi tananyagának közlését. Papírral és ceruzával ültünk 
a rádiókészülék előtt, és hallgattuk az egyes tantárgyak leckéit, 
fejezeteit, mi a leánylíceum tananyagát jegyzeteltük. A tanévnyitó 
köszöntőt is rádión sugározták. Legjobban az énekközvetítéseket 
szerettük; ezeket rögtön meg tudtuk tanulni. Az egyik dalra, amelyet 
a rádióadásból sajátítottunk el, ma is emlékszem:

Szélről legeljetek, fának ne menjetek,
mert ha fának nekimentek, fejeteket beveritek,
szili kút, szanyi kút, szentandrási sobri kút.

Régi pattogó népdalokat, gyermekdalokat tanultunk. (A tanítói 
hivatásra készítettek fel bennünket, az elemi iskola alsó tagozataiban 
sok népdalt, dalocskát kellett tanítanunk.)

A zombori római katolikus zárda a Miasszonyunk Rendház nevet 
viselte. A kalocsai iskolanővérek vezették. A zárda százharminc férő-
helyes, tágas és szépen berendezett épület volt. Iskolánk önképzőköre 
Kanizsay Dorottyáról kapta a nevét. Az iskolánkban működött a 
levente leánycsoport, az Ifjúsági Vöröskereszt Egyesület és az Ifjúsági 
Sportkör. Kiemelkedő ünnepélyeket, rendezvényeket szerveztünk: 
februárban Ady Endre, Mécs László és Sík Sándor költeményeiből 
szavalóversenyt tartott önképzőkörünk, március 15-én istentisz-
telettel is ünnepeltünk, március 20-án emlékünnepség keretében 
emlékeztünk meg Kossuth Lajos halálának 50. évfordulójáról. Mély 
vallási és hazafias nevelést kaptunk. A képzés öt évig tartott.

Osztályfőnökünknek Waleth Stefánia ének és zene szakos ta-
nárnőt nevezték ki. A vidéki tanulóknak kötelező volt a bentlakás, 
a zárdában mindent biztosítottak a sikeres előrehaladás érdekében, 
a nővérek egyénileg is törődtek velünk. Nagy gondot fordítottak 
a higiéniára és a helyes táplálkozásra, szinte minden nap szerepelt 
a terítéken főzelék, gyümölcs, az ellátottság magas színvonalúnak 
számított. Több zongora is állt a diákok rendelkezésére, órabeosz-
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tással gyakorolhattunk. Haza csak a karácsonyi és a húsvéti szü-
netben mentünk, de a szülők látogathattak bennünket, szép, tágas 
vendégszoba szolgált a találkozások színhelyéül, a fogadásokon a 
főnöknő is rendszerint jelen volt. A zárdában külön orvos dolgozott, 
betegszoba, felügyelet, gondos ápolás…

Nagyon szerettem a zárdában. Egyes, úgymond, „úrilányok” nem-
igen szerették a zárda falait. Otthon valószínűleg szüleikkel együtt 
aktív társadalmi életet éltek. Nekem mennyország volt a zárda. Ott 
semmi munkát nem kellett végezni, csak a tanulni, azt meg szerettem. 
Főleg a történelmet és a földrajzot; rácsodálkoztam a világra, hogyan 
éltek régen, milyen távoli földrészek vannak. Emlékszem, mikor azt 
magyarázta a történelemtanárunk, hogy Párizsban huszonnyolc híd 
szeli át a Szajnát, elképzeltem, ha egyszer elmegyek Párizsba, mind 
a huszonnyolc hídon átsétálok. Sohasem jutottam el Párizsba, de ez 
nem is hiányzott, mert megvolt az életem értelme, munkája.

A zárdába indulás előtt írásban megkaptuk, mit kell magunkkal 
vinnünk, és minden személyes holminkba (fehérnemű stb.) számot 
kellett bevarrnunk. A százhatos számot kaptam, ebből is látható, 
hogy sokan voltunk. De nagyon szépen megszervezett oktatásban 
és jó bánásmódban részesültünk. Mindennek megvolt a maga helye, 
ideje és módja, rend uralkodott; például minden ebéd után közös 
sétára vezettek bennünket, hogy levegőn is tartózkodjunk. Az isko-
lánk külön épületben működött a Széchenyi István körút sarkán. 
Még képzős indulót is szerkesztettek a negyed- és ötödéves tanulók, 
melyet a Bob herceg című operett dallamára énekeltünk, és amelybe 
iskolánk igazgatójának, Fiala Endrének a nevét is belefoglaltuk:

Zomborban, sej, van számos utca,
és minden sarkon iskola.
Széchenyi körút 30. szám alatt
van a preparandiák otthona.
Van ottan kislány szőke és barna,
ábrándos szemű, hű és csalfa.
Ki házasodni ott akar,
beszéljen Endre bácsival!
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A zombori m. kir. állami tanítóképző-leánylíceum 
Zomborban adták ki 1944-ben
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Mikor 1944. március 19-én bejöttek a németek, a zárdát el akar-
ták venni kaszárnyának. Mi, bentlakó lányok ezt nem tudtuk. A zár-
dában sokan voltunk, még Pest megyéből is jöttek tanulni, egy lány 
Kolozsvárról, mert létezett a délvidéki segély, a tandíjkedvezmény. 
Másnap a zárda főnöknője összehívta a zárda minden bentlakóját, 
és elmondta, hogy egyelőre sikerült megmentenie az épületet, de jók 
legyünk, és imádkozzunk a jövőért. Végezetül bevezettek bennünket 
a zárda kápolnájába. Valószínűleg nem imádkoztunk eleget, mert 
sok tragédiát hoztak a későbbi évek.

1944. április elsején befejeztük a tanévet. Megkaptuk a bizonyít-
ványt, a nővérek elbúcsúztattak bennünket, és visszakísértek minden 
tanítványt a szüleihez. A kúlai, szenttamási, óbecsei és péterrévei 
lányokat kikísérte a tisztelendőnővér a Zombor–Óbecse szárny-
vonatra. Ott állt, míg a vonatunk el nem indult velünk. Sírtunk. 
Bizonytalan idők következtek.

Édesanyám kivitt a tanyára. Elraktam a könyveimet. Bátyám 
jelentette, hogy viszik őket Orgovánra, egy dunántúli helységbe. 
Ott kaptak kiképzést, mielőtt bevetették őket a fronton. A magyar 
kapkodó politikusok, országvezetők Zomborból Dunántúlra vit-
ték a századot, s rövid kiképzés után onnan irányították Szegeden 
túlra, a Maros folyó mentére. A bajai hídon a katonaság már alig 
tudott átvergődni, mert Délvidékről tömegesen menekült a lakosság 
Dunántúlra. A Maros folyó mentén felsorakoztatták a maroknyi 
magyar századot, de annyi orosz katona jött, minden kukoricasorban 
három-négy, hogy fél nap alatt szétverték a körülbelül kétszáz főből 
álló magyar csapatot. Alig maradt tizenöt-tizenhat magyar katona 
élve. Isten különös kegyelme, hogy bátyám túlélte, mert édesanyám 
nem tudta volna elviselni, hogy férje után a fiát is elveszítse. A fia 
volt a nehéz tanyai életben a támasza, segítője, aki nem rítt ki a 
családból, mint a lánya.

Az 1944–45-ös tanévben nem jártam iskolába. A magányos 
tanyákon mindenki félt. Nem mertünk a dűlőutakon menni, mert 
a magas kukoricatáblák tele voltak partizánokkal, hallani lehetett, 
hogy bent beszélgetnek. Hajnalonként látszott, hogy egyes szállá-
sokon pörkölik a levágott disznókat, etették a partizánokat. Abban 
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az időben csak decemberben kezdték a disznókat levágni, mikor 
beköszöntöttek a hideg napok.

Aztán októberben Óbecse felől lövöldöztek, ágyúztak, jöttek 
az orosz csapatok. Éjnek idején érték el a tanyánkat, ekkor már egy 
szomszéd tanyabeli asszony is nálunk aludt a három gyerekével. Az 
oroszok átnézték a szobákat, nincs-e katona. Kérdezgették:

– Szoldát, szoldát?
Bizonyára azt akarták megtudni, vannak-e német katonák a 

környéken. Az egyik orosz katona meglátta a kölcsön kapott hege-
dűmet, a hóna alá csapta, és elvitte.

Mielőtt a tanítóképzőbe indultam, pár hétig hegedűórákra 
jártam, mert az akkori képezdékben kötelező volt a zenetanulás. A 
hegedűt az egyik rokonunktól kaptuk kölcsön. Igaz, Zomborban 
mégis a zongora szakot választottam, mert az könnyebbnek bizo-
nyult, mint a hegedülés. Később édesanyám megfizette a hegedű 
árát, mert nem tudtuk visszaadni.

A későbbi hetekben sok rossz hírt hoztak a szomszédok. A tanya 
mellett sorakozó szárkúpok egyikének aljára szalmát hintettek, és ha 
a dűlőúton kocsi vagy lovas közeledett, beültem a szárkúpba. Hála 
Istennek, nem is láttam több orosz katonát, csak azokat, akik elvitték 
a hegedűt. Hónapokig nem mentünk a faluba.

A tél folyamán – partizáncsoportoknak álcázva – kétszer is 
kiraboltak bennünket. Elvitték az összes stafírungomat, amelyet 
a zárdába indulás előtt kötelezően beszerzett édesanyám. A télika-
bátomat, cipőimet, ágyneműt, az iskolai táskámat, mindenem odave-
szett. Bátyám öltönyei, a mézesbödön stb. Később jelenteni lehetett 
a kárt, de édesanyám nem jelentett semmit. Féltünk és hallgattunk. 
Akik jelentették a kárt, a kártérítésükből nem lett semmi, a dolgot 
elnapolták.

Ezekben a nehéz hónapokban apai nagyanyám is kint volt a szál-
láson, a szomszéd tanyán, édesapám féltestvérénél. Egyik nap nagy-
bácsink lovait elvitték az orosz katonák; kikötözték az istállóból. 
Rá pár napra meghalt a nagymama. Már betegen hozták a tanyára, 
hogy együtt legyen a család. Sándor bátyánk átjött jelenteni, hogy a 
nagymama meghalt, de nem tudja hazavinni, mert nincs lova. Édes-
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anyám befogatott a kocsiba, és megindultak a nagymamával a faluba. 
A dűlőúton orosz katonákkal találkoztak, akik szó nélkül kezdték 
kifogni a lovakat a kocsiból. Nagybácsink kitakarta a halottat, ezt 
látván az orosz katonák keresztet hánytak magukra és elmentek. A 
temetés után visszafelé jövet nem találkoztak oroszokkal, így haza-
értek a lovak a kocsival. Abban az időben a földműves nem tudott 
ló nélkül boldogulni, mert minden mezei, földművelési munkála-
tot, szántást, vetést lovakkal végeztek. A ló nélkülözhetetlen volt a 
paraszti gazdaságban.
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Az 1945–46-os tanévben Szabadkán megnyílt a magyar tannyelvű 
tanítóképző. Kértem édesanyámat, engedjen el. Szó nélkül elenge-
dett. A helyi járatú szenttamási vonat még nem közlekedett, csak 
Szabadka–Újvidék között indult be a vasúti forgalom. 1945 szep-
temberében édesanyám kocsin átvitt Verbászra, az állomás közelében 
egy üres ház kapualjában átöltöztem, édesanyám még egy üvegben 
vizet is hozott, hogy mossam le arcomról a kocsiút porát. A vonatig 
nem kísérhetett, mert a lovakat a kocsival nem lehetett otthagyni. 
Így indultam Szabadkára megint elhagyva édesanyámat. Második 
osztályos tanítóképzős lettem Szabadkán.

A második világháború befejeztével Jugoszláviában 1945-ben 
indult be az iskolai oktatás. Szabadkán 1945-ben, a tavaszi hónapok-
ban már a középiskolákat is beindították, de csak a városi gyerekek 
jártak órákra, a vidékieket a szülők nem merték beadni, mert az egész 
környék tele volt orosz katonákkal. Ezt a pár hónapig tartó tanulási 
időszakot teljes iskolaévnek ismerték el. A tanítás csak szerbhorvát 
tannyelven folyt.

A régi hagyományokhoz híven 1945 szeptemberében Szabad-
kán megkezdődött a tanítóképzés, megnyílt a tanítóképző iskola 
magyar és szerbhorvát tagozatokkal. A képzés négy évig tartott. Az 
intézmény a Zrínyi tér 22-es számú épületében működött. Amikor 
a katonaság kivonult az épületből, leromboltságot és rendetlenséget 
hagyott maga után. Kezdetben a diákok is takarítottak, tatarozták 
az épületet, mely a régi római katolikus zárda épülete volt. Őszig 
valamelyest rendbe hozták, és megkezdődött a tanítás. A termekben 
elszaporodtak a poloskák, ezért két hét szünetet kaptunk, ciánozták 
az egész épületet. Megnyílt az internátus is a vidéki tanulók részére, 
a volt intézeti épületben a fiúkat helyezték el, a lányokat a nővérek 
valamikori lakosztályaiban. Kezdetben igen szerény körülmények 
között éltünk, de lassan javítgatták az épületet, és megnyílt a négy-
osztályos gyakorló iskola is magyar és szerbhorvát tagozatokkal.

Az 1945–46-os tanévben a tanítóképzőbe több mint négyszáz 
tanuló iratkozott be, zömében vidékiek, a szabadkaiak inkább 
a gimnáziumot választották. Ebben a tanévben öt szerbhorvát 
tannyelvű tagozatot nyitottak (I. a, I. b, II. a, III. a, IV. a) és hatot 
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magyar nyelven (I. c, I. d, I. e, II. b, III. b, IV. b). Az egyedüli tanév, 
amikor három magyar nyelvű első osztály indult a tanítóképzőben. 
A későbbi években sok reformot és újítást hajtottak végre. Az idők 
folyamán új épületet kapott a tanítóképző iskola a Kertváros terüle-
tén. Az iskola igazgatója, Josip Pančić hibátlanul beszélt magyarul, 
ő tanította negyedik osztályos korunkban a filozófiát, szépen ma-
gyarázott, nagy műveltséggel rendelkezett, magyarázataiba időnként 
latin és görög idézeteket is beleszőtt, amit néha elfelejtett lefordítani, 
ilyenkor óra végén a bátrabbak megkérdezték, mit jelentett az idé-
zet. Negyedik osztályos korunkban Bojana Dimitrijevićet kaptuk 
osztályfőnöknek, idős tanárnő volt, anyanyelvi szinten beszélt 
magyarul. Szerettük.

Szegényes, kezdetleges körülmények közepette folyt a tanítás, az 
iskolai könyvtár nem működött – a Városi Könyvtárba iratkoztunk 
–, a tanári kar egy része nem rendelkezett megfelelő képzettséggel, 
tankönyveink nem voltak, a térképeket magunk rajzoltuk. Egyedül 
az ambíciónk volt nagy, és fiatalos hittel tele voltunk akarással, így 
le tudtuk győzni a mostoha körülményeket, a hideg hálószobákat, a 
mosdók hiányát vagy azt, hogy télen a hajmosást csak otthon tudtuk 
lebonyolítani, mikor hazautaztunk. Akkoriban szombaton is folyt 
a tanítás, sokszor körülményes volt a hazautazás, és a visszaérkezés 
hétfőn reggelre. Számomra a családi körülmények is nehezebbé 
tették az iskolába járást, mert a tanyára kellett kiérnem, és onnan 
indulnom visszafelé. Sárban, porban, de vállaltam mindent, hozzá-
edződtem a körülményekhez. Ezért él olyan élesen emlékezetemben 
a tanya, mert mindig jelen volt az életemben, minden utamra onnan 
indultam.

Előző iskoláztatásom folyamán német nyelvet tanultam, most 
a szerb és az orosz nyelv lett a kötelező. Az 1945–46-os tanévben 
még órarend szerint hittanórákat is tartottak. A következő tanév-
ben már kiiktatták a hittan tanítását. A második osztályban mint 
régi zárdisták vasárnaponként templomba mentünk. Az 1946–47-
es tanévben már azt is figyelték, ezért mindig távolabb, más-más 
templomba mentünk, végül már nem is mertünk templomba járni, 
mert egyes ifjúsági, aktív párttagok számon tartottak bennünket. A 
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második osztály idején még különböző munkaakciókat is szerveztek; 
Szabadkán például a romokat takarítottuk el, a téglákat szedeget-
tük össze, és halmokba raktuk. Késő ősszel, októberben a feketicsi 
határba vittek bennünket kukoricát törni. Ezt a kukoricatörést na-
gyon nehezen viseltük, meg akartunk szökni, de nem lehetett, mert 
Szabadka messze volt, meg féltünk is az ifjúsági vezetőktől (például 
a hegyesi Ernyes Gyurka és mások mindjárt megbélyegezték, ha va-
lakiről úgy gondolták, hogy nem elég hű a rezsimhez; nagy ifjúsági 
gyűléseket tartottak; kötelezővé tették a részvételt). A tanárainktól 
nem féltünk, csak ezektől az aktivistáktól, akik közöttünk voltak, 
és minden lépésünket figyelték.

A második osztályba csak három-négy fiú járt, de a következő 
tanévben annyi fiú jött, hogy két harmadik osztályt indítottak. Még 
októberben, novemberben is jöttek, úgy mondtuk, új fiúk. Régi 
képzősök voltak, akik a háború alatt szétszóródtak, egyeseket mint 
leventéket hajtották gyalog egészen Passauig (Németország).

A negyedik osztályban megint bővült a diáklétszám, mert a 
gimnázium hetedik osztálya után átjöhettek a tanítóképző negyedik 
osztályába, és egy év múlva tanítói állást kaphattak. A szabadkai és a 
zentai gimnáziumból csoportostul jöttek a diákok. Így két nagy lét-
számú negyedik osztály alakult, összesen nyolcvanan érettségiztünk 
(talán többet sem lett ennyi magyar érettségiző a tanítóképzőben). 
Az időközben beiratkozott fiúk két-négy évvel idősebbek voltak 
nálunk, így a mi generációnkból sok házasság kötődött.

1971-ben ünnepélyes keretek között megünnepelték a szabadkai 
tanítóképzés százéves fennállásának évfordulóját, meghívták az 
addig diplomázott tanítóikat, s mindannyian diplomát kaptunk 
emlékbe.

1946-ban bátyám korosztályát, akik a magyar idő alatt voltak 
tényleges katonák, besorozták munkaszolgálatra. Mostar környékén 
utakat építettek. Mindegyik azt írta haza, hogy éheznek, a jól táp-
lált bácskai gyerekeknek gyenge volt az ottani koszt. Az édesanyák 
szövetkeztek, hogy élelmiszert vigyenek éhező fiaiknak. Fabrikáltak 
maguknak hátizsákot, lelevelezték az utazást, vagyis az odaérkezést. 
Közben bejött az aratás, cséplés ideje, és édesanyám nem tudott 
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elmenni, neki már nem volt férje, aki helytállt volna a gazdaságban. 
Engem kellett elindítania. Készített édesanyám is hátizsákot, de nem 
a mai értelemben vett hátizsákra kell gondolni. Teleraktuk sonká-
val, kolbásszal, szalonnával, fehér kenyérrel, kaláccsal, egy köcsög 
lekvárral, egy csupor mézzel stb. Mikor fölpróbáltam, éreztem, hogy 
nehéz, de bátyámról volt szó, akit nagyon szerettem. Talán kicsit az 
apámat is láttam benne, az erősebbet, a védelmezőt. Mikor csonka 
család lettünk, édesanyám azt mondta, szeressük egymást, tartsunk 
össze, mert csak magunkra számíthatunk. Mi ezt meg is értettük, 
soha az életben nem civakodtunk sem gyerekkorban, sem felnőtt-
korban. Még a rokonok is csodáltak bennünket, mert sok helyütt 
veszekedtek a testvérek.

Szenttamáson feltett édesanyám a vonatra az asszonyok mellé, 
négy-öten indultunk útnak. Ment is a vonat, de Újvidék és Belg-
rád között a beškai alagutat még nem tisztították ki, ott megállt 
a vonat, kiszállították az utasokat, és azt mondták, menjünk át a 
dombon, a túlsó oldalon vár bennünket a másik szerelvény. Minden-
ki megindult, én a nehéz zsákkal alig tudtam fölfelé kapaszkodni 
a dombon, a zsák súlya minden lépésnél visszafelé húzott, leért a 
térdemig. Mikor lefelé mentünk a dombról, egyesek már szaladtak, 
ugráltak fel a vonatra, én utolsónak maradtam, már fütyült, moz-
gott a vonat, szerencsémre az utolsó peronon állt egy kalauz, látta 
a kínlódásomat, leugrott, és feltaszigált a legalsó lépcsőre. Beljebb 
nem is lehetett menni, mert a lépcsők is tele voltak utasokkal. (Még 
ritkán jártak a vonatok, de ha közlekedtek, olyankor megrohanták 
őket.) Hálálkodtam, csakhogy fent vagyok. Menet közben a vasúti 
sínek mellett a tüskés bokrok, az akácfacsemeték és csalánsorok 
véresre horzsolták a lábamat. Mikor átszálltunk, bejutottunk a 
vagonba, amelyben pár partizánnő is utazott, és időnként rohamot 
kaptak, olykor fölálltak, kiabáltak. Számomra ez nagyon félelmetes 
látvány volt. Az utolsó szakaszt már marhavagonokban tettük meg. 
Mikor bátyám leemelt a nagy zsákkal, rácsodálkozott, hogy tudtam 
cipelni, én csak annyit mondtam, a vonat hozta. Édesanyámnak sem 
említettem soha, hogy Beškánál majdnem lemaradtam. Bennem volt 
a parasztmentalitás. A parasztember pedig sohasem panaszkodik. 
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Ezt az eseményt azért írtam le, hogy a mai kor embere össze tudja 
hasonlítani az életfeltételeket. A mai autós világban mindenki a 
saját autóján közlekedik.

Az 1946–47-es tanévben végeztem a tanítóképző harmadik 
osztályát. Osztályfőnökünk Horovitz Ignác volt. Az 1947–48-as 
iskolaévben a negyedik osztályt is befejeztem, és érettségi vizsgát 
tettem. Mikor hazavittem a kitűnő tanítói diplomát, édesanyám 
átölelt, megcsókolt, meghitt pillanat volt, olyan, amelyre ma is tisz-
tán emlékszem. A gangban állt a vadonatúj női kerékpár. Előtte is 
tudtam biciklizni, de bátyám férfikerékpárját hajtottam.

Néhány epizód a szabadkai diákévekből. A városi gyerek nem 
tudja, mit jelent vidékről iskolába kerülni, kiszakadni a családból, 
beilleszkedni az idegen környezetbe. Nekünk a háborús évek még 
jobban megnehezítették az életünket. A szabadkai diákéveket is 
Gálik Jolival együtt küzdöttük végig. Ez jónak bizonyult, együtt 
utazgattunk, segítettük egymást. Ebben az időszakban nem volt 
tankönyvünk, a magyarázatokat gyorsan jegyeztük. Jolival külön 
jelrendszert dolgoztunk ki: pl. v – vagy, h – hogy, m – mert, n – 
neveléstan stb. Aztán délután a két hiányos jegyzetből összeállítva 
átmásoltuk az anyagot. Minden leckénk megvolt. Sokszor osz-
tálytársaink is kölcsönkérték füzeteinket. Joli is szorgalmas volt, 
mindketten szerettük az iskolát.

Egyszer Verbászról nem tudtunk tovább utazni Szenttamás felé, 
és az óbecsei lányokkal együtt megindultunk gyalog. Az országúton 
jött egy teherautó, az óbecsei lányok integettek, meg is állt a vezető, 
fölvett bennünket, de a plató tele volt megtöltött zsákokkal, mondta 
is, fogjuk egymás kezét, hogy le ne essünk. Ráhasaltunk a zsákokra, 
fogtunk is egymás kezét, ment is velünk a teherautó. Akkoriban 
azonban az országút mentén nagy, lompos eperfák sorakoztak, és 
időnként egy-egy lehajló faág néhány hajfürtünket kitépte. Másik 
alkalommal Feketicsen leállt a vonat, mindenkit kitessékeltek. 
Jolival begyalogoltunk Feketicsre, megfogtuk a nemzetközi úton a 
torony irányát, és gyalog hazaértünk Szenttamásra. (Boldog idők, 
amikor még gyalogolni tudtunk.) Talán a legszomorúbb az volt 
számomra, mikor egyik alkalommal Verbászon átszállva a szentta-
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mási vicinálisra, az egyik óbecsei osztálytársam, Szántó Tilda nagy 
boldogan mondta:

– Apukám már megy az állomásra elébem.
Kinéztem a vonat ablakán és arra gondoltam, hogy nekem még 

öt-hat kilométerre kell kijutnom a tanyára, és édesapám se nincs.
A negyedik osztályban (1947–48-as tanév) ránk nehezedett a 

háború utáni politika. (1948 rossz, politikailag nehéz év volt. Tito 
és Sztálin útjainak különválása – Informbiro; megnyílt a Goli 
otok, azaz a kommunista Jugoszláviában az elítéltek rabtábora egy 
kopár szigeten.) Előfordult például, hogy dolgozatírás után két 
társunkat kizárták az iskolából. Sohasem tudtuk meg, miért. Ezzel 
a félelemmel kapcsolatban van egy emlékezetes eseményem. Egyik 
délután mentem a könyvkereskedésbe füzetet vásárolni, és az utcán 
kikerültem négy-öt lassan menő falusi asszonyt. Hallom, hogy az 
egyik asszony azt mondja:

– Ez a lány Rencsár Pali bácsi unokája.
Ezt hallva megálltam, és szóba elegyedtem velük. Elmondták, 

hogy a férjeiknél voltak, ők úgy mondták, az uruknál, akiket az 
oroszországi fogságból hoztak haza. Megmagyarázták, hol van a 
kaszárnya, és mondták, hogy ott van a nagybácsim is, Rencsár Sán-
dor, édesapám féltestvére. Az egyik asszony kihangsúlyozta, vigyek 
neki kenyeret, mert nagyon éhes, ők pedig nem tudtak neki adni, 
mert a férjeik is soványak és éhesek voltak.

Ez 1948 tavaszán történt, érettségi előtt álltam. Egész éjjel azon 
gondolkodtam, merjek-e elmenni a kaszárnyába. Végül úgy döntöt-
tem, egyedül megyek, még az unokatestvéremnek sem mondom meg, 
hova megyek, nehogy bajba keverjem. Másnap délután összecsoma-
goltam a hazai élelemkészletem, a zsebpénzemből 500 dinárt vittem. 
Édesanyám mindig több pénzt adott a szükségesnél, de azt mondta, 
ne herdáljam el, azért adja, hogy ha valami rendkívüli adódik, legyen 
pénzem. (Külön megjegyzem, mikor 1948 őszén elkezdtem dolgozni, 
a kezdő tanítói fi zetésem 2000 dinár volt. Tehát egy negyed havi 
fi zetésnek számított az 500 dinár.) Útközben vettem kenyeret, és 
félve mentem a Halasi út végére. Odamentem a kaszárnyához, az 
őrhöz, és mondtam, hogy Rencsár Sándornak hoztam élelmet. Az őr 
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azt mondta, menjek a kerítéshez, mely magas téglafal volt. Jó sokára 
kihajolt Sándor bátyám, de olyan sovány, borostás és ápolatlan volt, 
hogy alig ismertem meg. A csomagot nem tudtam olyan magasra 
felnyújtani, Sándor bátyám annyira kihajolt érte, hogy attól féltem, 
kiesik. Aztán futva siettem vissza az internátusba. Szerencsémre senki 
sem tudta meg, legalábbis nem vontak felelősségre. Ebben a rossz po-
litikai légkörben úgy gondoltam, ha valamiért engem is kizárnak az 
iskolából, nem megyek haza, nem szomorítom édesanyámat, hanem 
beállok virágárusnak. Abban az időben Szenttamáson még nem volt 
virágüzlet, és Szabadkán rácsodálkoztam a virágüzletek kirakataira; 
úgy gondoltam, nagyon szép a munka a virágok között.

A dolgozataink meg az érettségi írásbeli témáink is az akkori 
ideológia követelményeinek függvényében íródtak. A józan paraszti 
eszem mindig megtalálta a helyes utat, és probléma nélkül leérett-
ségiztem. Nem lettem virágárus.

Igazi háborús generáció voltunk. Egyes tantárgyakat alig ta-
nultunk, mert nem volt szaktanár, a történelmet például csak a 
harmadik osztályban kezdték el oktatni. Az ének- és zenei képzés 
teljesen kimaradt, ami pedig hozzátartozik a tanítók képzéséhez. 
Legkevesebb képzést magyar nyelvből kaptunk, a tárgyat olyan 
tanárnő tanította, aki gimnáziumi érettségivel rendelkezett, de 
szakmája szerint optikus volt. A magyar helyesírásból semmit sem 
tanított, csak az irodalmat, az írók életrajzát mondta el úgy, hogy 
ült a katedránál, és előtte nyitva volt a füzete. Helyesírásból csak az 
volt a tarsolyunkban, amit az előző iskolában tanultunk.

Nagy szerencsénk volt, hogy a pedagógiai tantárgyakra kiváló 
tanárt kaptunk. Szűcs Vilmos tanította a neveléstörténetet és a 
módszertant. Minden tantárgyból mintatanítást tartott a képző 
gyakorló iskolájában. Az alsó négy elemi osztályba jártunk hospitál-
ni, órákat látogatni. Kiváló tanítónők dolgoztak itt, akiktől sokat 
lehetett tanulni, főleg azt, hogyan viszonyuljunk a gyerekekhez, 
vagyis a tanulóinkhoz. Szűcs Vilmos tanárunkat nagyon szerettük, 
becsültük, ő nevelt belőlünk tanítót, mindannyiunkat külön-külön 
számon tartott, vérbeli pedagógus volt. Őszinte hálával emlékeztünk 
rá. Szűcs papának neveztük.
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Érettségi csoportkép (Szabadka, 1948. június, IV. b osztály)



e 58 w  q  

q 

Még képzős koromban is minden nyári szünidőt a tanyán töltöt-
tem, oda tartoztam, ott volt az édesanyám, annak a gazdaságnak a 
jövedelméből taníttatott. Mindent biztosított, nem volt anyagi gon-
dom, csak a tanyai elszigeteltséget viseltem nehezen. Hosszú éveken 
át nem tudtam pótolni a rutint a társalgásban. Szótlan voltam.
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1948. augusztus végén megkaptam a tanítói kinevezésemet Moholra. 
Abban az időben a Vajdaság Autonóm Tartomány megfelelő szerve 
nevezett ki bennünket (nem léteztek pályázatok) a munkahelyre. 
Választási lehetőség nem volt, kit hova irányítottak, oda ment. Sze-
rencsésnek mondhattam magam, hogy Moholra kerültem, Bácskába, 
mert legtöbb osztálytársamat Bánátba helyezték, egyes falvakig a 
vonat sem közlekedett. Joli Csókán kapott állást. Akkor még nem 
épült meg a zentai híd, komp közlekedett a folyón. Ősszel ez még 
érdekes is lehetett, de újévre befagyott a Tisza, leállt a komp. Joli 
nem jöhetett haza a szüleihez. Később mondta, hogy újév napján 
sírt az idegen faluban.

Mohol szép fekvésű, Tisza menti falu nagy római katolikus temp-
lommal, párhuzamos, rendezett utcákkal. Szorgalmas és vallásos nép 
lakta. A falu két részre tagolódott: Felvégre és Alvégre. Ilyen felosztás 
Szenttamáson nem volt. Nálunk a település részeinek adtak nevet: 
Tuk, Túlsóvég, Begluk, Rajcsúr, Vásártér, Központ stb. Moholon a 
családokat úgy tartották számon: tisztességes népek, fizetik a hit-
községi adót. A szenttamási közeg, melyben nevelkedtem, szálláson 
élt, nem is tartotta számon, ki mit fizet (egyéb gondjaik voltak).

Akkoriban Moholon külön igazgatóság alatt működött az elemi 
iskola és az algimnázium. A tantestület legfiatalabb tagjaként az 
alvégi gyerekek oktatásával bíztak meg. Az alvégi iskola épületében 
két tanteremben folyt az oktatás. A III. osztályt vezettem mint 
kezdő, elsőéves tanító néni, mellettem a másik tanteremben a IV. 
osztályt Balázs tanító bácsi, akinek az utolsó szolgálati éve telt. Régi 
képzettségű kántortanítóként nagyon szépen hegedült. Akkoriban 
már inkább csak hegedülni szeretett. Kezdőként tele voltam ambí-
cióval, s csak harmincöt év múlva értettem meg a jó Balázs tanító 
bácsit, mikor az utolsó szolgálati év nekem is nehezebbnek tűnt az 
elsőnél. A különböző nemzedékek soha nem is tudják megérteni 
egymást, mert hiányoznak a közös tapasztalatok.

Moholon hallottam egy régi helyi mondást a nősüléssel kapcso-
latban:
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Ha szépet akarsz, menj Adára!
Ha gazdagot akarsz, menj Pecellóra!
Ha jót akarsz, házasodj Moholról!

Moholon abban az időben még létezett libalegelő, egy közös 
terület, amelyen az iskolás gyerekek, főleg kislányok legeltették a 
család libáit. Minden család festékkel megjelölte a saját lúdjait a 
számontartás végett: vagy örvöt festettek a nyakukra valamilyen 
színnel, vagy a szárnyaik hegyét jelölték meg egy-egy színes pettyel. 
Az iskola a tiszai töltésen (gáton) belül földterületet kapott, oda jár-
tunk zöldségféléket ültetni, kapálni a gyerekekkel. Csodálatosan jól 
termő, iszapos föld volt. Ekkor éreztem hasznát annak, hogy tudtam 
kapálni, veteményezni. Az egyik kolléganő megkérdezte:

– Ez milyen mag?
Meg tudtam neki mondani. Gyümölcsöztettem paraszti tudo-

mányomat.
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Az első generációm (Mohol, 1949. június, III. b osztály)
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A következő tanév elején Péterrévére helyeztek. Második félévben 
saját kérésemre Szenttamásra. Akkor még mindenhol tanerőhiány-
nyal küszködtek. Bátyámnak meghalt a felesége, és egy hat hónapos 
kisfiú maradt utána. Kértem a járási tanácsost, ha lehet, helyezzenek 
Szenttamásra, mert bátyám dolgozott, míg én tanultam, és most 
szeretnék mellette lenni. Jó ember lehetett, megsajnált, és áthelyezett 
Szenttamásra.

Hogyan kerültem Péterrévére? Moholon megismerkedtem Fa-
ragó Katalinnal, egy moholi születésű tanítónővel, aki Péterrévén 
tanított. A tanév vége felé azt ajánlotta, kérjünk helycserét:

– Én hazakerülnék édesanyámhoz, te meg úgysem vagy otthon, 
de bekerülnél az Óbecsei járásba – mondta.

Az ötletét elfogadtam, beleegyeztem a helycserébe. Faragó Katalin 
kolléganővel egy szám alatt adtuk be a kérvényünket. A folyamat 
vége az lett, hogy a kolléganőt nem helyezték Moholra, de engem 
áthelyeztek Péterrévére. Nem volt mit tennem, mennem kellett, pedig 
Moholt már megismertem, megszerettem. A házinénim, Gonczlik 
néni nagyon szeretett, mert öt gyermeke Magyarországon élt, a máso-
dik világháború után viszont lezárták az országhatárt Magyarország 
felé, a családtagok nem látogathatták egymást. A legfi atalabb lánya 
tanítónő volt, és a jó öreg néni többször mondogatta nekem:

– Magát az Isten küldte nekem Verácskám helyett!
Vasárnaponként, amikor hazalátogatásom után a kései vonattal 

megérkeztem a téli időben, még ha késett is a vonat, meleg teával 
várt. Hiába mondtam neki, ne fárassza magát.

– Majd az én Verácskámnak is valaki jót tesz – mondogatta.
A jó öreg Gonczlik házaspár valamikor jól menő rőfösüzletet ve-

zetett. Sivár, magányos öregségükben úgy gondoskodtak magukról, 
hogy a régi bolti pultból két koporsót csináltattak, melyek a padlá-
son álltak. Megköszöntem Gonczlik néni szeretetét, és átpakoltam 
Péterrévére, ahol Faragó kolléganő bevett a bérelt lakásába.

Péterrévén Király Pista bácsinál laktunk, az volt a legszebb ház a 
főutcán. Hatablakos, nagy szárazkapu bejárattal. A bácsi nyolcvan-
hét-nyolc éves volt, egyedül élt. Felesége már régen eltávozott, családja 
nem volt. Ha otthon voltunk, szeretett mesélni a régi időkről, milyen 



q  e 63 w

q  

volt, mikor Rómában járt, olyan öltönyt varratott, amit megérkezé-
sekor kifordított, és ünneplő ruha lett belőle. Minden áldott reggel 
ment a hét órai szentmisére, napközben az udvarban üldögélt. Egy 
rokona hordta számára az ebédet. Hiszem, nem volt lényeges számára 
a csekélyke lakbér, amit fizettünk; feltételezem, hogy csak azért adta 
ki az egyik szobát, hogy a nagy házban ne legyen egyedül. Az akkori 
jómódú polgári házakban még alsó épület is volt az udvarban.

Péterrévén is harmadik osztályt kaptam, ami jó volt, mert már 
gyűjtöttem tapasztalatot. Az úgynevezett kisiskolába osztottak be, 
a kezdőket mindig a kihelyezett épületekbe sorolták.

Moholon idősebb, családos kolléganőkkel dolgoztam. Péterrévén 
sok fiatal kolléga tanított, a legtöbbjüket ismertem a szabadkai kép-
zős időszakomból: Hadnagy Aranka, Sörös Gizella, Deli Nándor, 
Szabó József, Raffai Jóska. Moholon még 1948-ban is be lehetett 
surranni a templomba, de Péterrévén előre figyelmeztettek a kollé-
ganők, hogy nem ajánlatos megközelíteni a templomot. Moholon 
Magó Vali kolléganő, akitől átvettem az osztályt, bevezetett a 
plébános úrhoz, bemutatott mint kezdő tanítónőt, a plébános szí-
vélyesen üdvözölt. Péterrévén kipellengérezték azt a pedagógust, 
aki karácsony napján ünneplőben öltözve ment tanítani. Moholon 
1948 decemberében, mikor az igazgatónk a családja védőszentjének 
napját (svečart) ünnepelte, az egész tantestület ment hozzájuk kö-
szönteni az ünnepet. Engem is hívtak, hogy feltétlenül menjek, mert 
ez a hagyomány náluk. A véletlen vagy nem tudom minek folytán a 
pravoszláv pap (pópa) mellé ültettek. Még zavarban is voltam, nem 
tudtam, mit kell ilyenkor mondani.

Ha az ember idegen településre kerül, mindig előbb a különb-
ségeket veszi észre, melyben az a hely eltér a szülőfalujától. Még a 
névadásban is minden településnek egyedi hagyományai, szokásai 
vannak. Péterrévén közkedvelt névnek számított a Cecília, becézve 
Cili, Szenttamáson ez a név nem volt divatban.

Mielőtt beilleszkedtem volna a péterrévei munkaközösségbe, 
átkerültem Szenttamásra.
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Mikor fél év múlva megkaptam az áthelyezésemet Szenttamásra, ami 
csak azért volt lehetséges, mert már az Óbecsei járásban dolgoztam, 
egy lovas kocsival vitettem ki a motyómat az állomásra. Az állomás 
messze volt a főutcától. Moholról még kerékpárral hordtam át a 
holmimat. Mikor felültem a vonatra, úgy éreztem, igazi vándorta-
nító vagyok.

Szülőfalumban 1950 márciusában kezdtem dolgozni. Itt már 
végrehajtották az iskolareformot. Megszűntek az algimnáziumok, és 
ettől kezdve nyolcosztályos általános iskolák működtek. A harmadik 
osztályt kaptam, Kovács Erzsébet kolléganőmtől vettem át, aki ad-
dig két osztályt vezetett. Nagyon jó összetételű tagozat volt, sokan 
továbbtanultak főiskolán, egyetemen például Andróczky Hargita, 
Gaál Teréz, Süge Gizella, Szép Dezső, Végel László.

A szülőfalumban szinte nehezebb lett a helyzetem, a családok 
ismertek, vagy legalábbis tudták, ki fia vagyok, de én nem ismertem 
a családokat, mert mindig szálláson éltem. Az ötvenes években 
még létezett Szenttamáson a kendergyár a Feketics felé vezető 
nemzetközi út mentén. A gyárból fogatos kocsin hozták minden 
nap az iskolaköteles gyerekeket. Kilenc gyereket, ebből három az 
én osztályomba járt. Mikor megérkeztek a szél fújta, kipirosodott 
arcocskákkal, mindig elfogult voltam, saját tanyavilágom jutott 
eszembe. Emlékszem Szakáll Ferikére, mint egy átszellemült an-
gyalka ült a padban, és minden magyarázatra figyelt. Nem járt óvo-
dába, itt hallott először mesét. Csak később tanultam a Pedagógiai 
Akadémián az ingerszegény környezetről. Hát ilyen környezetben 
él a tanyai peremgyerek.

Végel László nevét széles körben ismerik szülőföldjén, a Vajda-
ságban, Szerbiában. Magyarországon és német irodalmi körökben 
is elismert, Kossuth-díjjal kitüntetett író, esszéista, megbecsült 
irodalmár. Mint egykori kisiskolai tanítója a harmadik és negyedik 
osztályos kisfiút látom benne. Negyedik osztályosként már messze 
túlhaladta társait, az első világháború köteteit olvasta, fejből sorolta 
a nagy német generálisok nevét, a csaták színhelyeit; felfigyeltem rá. 
Tehetsége korán kibontakozott. A szenttamási magyarság szegény 
sorsú, zömében földművesek, napszámosok, ritkán születnek erre-
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felé kimagasló képességű egyének. Végel László volt harmincöt évi 
tanítóságom alatt az egyik legkiemelkedőbb tanítványom. Pontosan 
emlékszem, melyik padsorban ült, hogyan nyújtotta kezét a még  
alig kimondott kérdésekre.

Ma már sokszor szerepel újságban, képernyőn, de én a gyermek-
kori arcát látom, amint értelmes, nagy szemeivel rácsodálkozott a 
tanultakra. Egyik testnevelési órán valamilyen játéknál két csoportra 
osztottam az osztályt, fiúk és lányok csapatára. A lánycsapat lett a 
győztes. Végel Laci elém állt, és könnyes szemmel szinte lamentált, 
nem tudta elviselni, hogy nem a fiúk győztek. Megtanított valamire: 
hosszú tanítóságom alatt soha többé nem szerveztem fiúk és lányok 
csapatát, csak vegyes felállításban versenyeztettem őket. Ötödik 
osztályos korában is visszajött hozzám, hogy elmondja sérelmeit. 
Ezzel vigasztaltam: 

– Laci, az életben mindenkit le fogsz győzni!
Beigazolódott.
Mi, pedagógusok hajlamosak vagyunk dicsekedni a kiváló tanít-

ványainkkal. Nem a mi érdemünk. A született adottság bontakozik 
ki. Sokszor vezettem első osztályt, volt alkalmam megfigyelni, hogy 
a gyerekek már a kezdet kezdetén élre törnek vagy lemaradnak a 
tanulásban született képességeik szerint. Kétszeresen jó érzés szá-
momra Végel László kiválósága, mert nemcsak tanítója lehettem, 
hanem szenttamásiként a földije is.

Amikor Szenttamáson kezdtem tanítani, fiatal tanítónőkből 
állt a tantestület. Egyedül az igazgatónk, Tőzsér Ferenc képviselte 
az erősebbik nemet. A következő év elején megjelent iskolánkban 
az inasiskola igazgatója, és magyar nyelvű előadót kért ezzel a kísérő 
szöveggel:

– Melyik tanítónő a legkomolyabb?
Tőzsér igazgató a nevemet említette. Behívtak az irodába meg-

beszélésre, ott nagyon szabadkoztam, hogy nem fogadhatom el a 
munkát. Unokatestvérem, Gálik Jolánka ugyanis Csókán tanított 
az inasiskolában is, és elmesélte az élményeit. Az egyik tanítási órán 
a fiúk egy doboz egeret engedtek szét a tanteremben; Joli annyira 
megijedt a sok futkározó egértől, hogy felugrott a székre. Esetét 
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előadtam, amire az igazgató azt válaszolta, hogy itt ilyesmi nem 
fordulhat elő, jók a gyerekek, és nincs magyar előadójuk. Félve men-
tem az első órára. A legnagyobb tisztelettel fogadtak, szorgalmas, 
iskolaszerető tanulók voltak. A II. magyar osztály osztályfőnökeként 
magyar nyelvet és történelmet tanítottam.

A Knefély család tagjai a közösség által megbecsült emberek 
voltak. Rajtuk kívül a múlt században több ismert család és ember 
is – az iparos Major család, Kuszli Dezső nagykereskedő vagy a 
Blazsanyik család – élt Szenttamáson. A Major édesapa (a nevére 
már nem emlékszem), úgymond, úri szabó volt, az intelligenciának 
varrta a férfiöltönyöket. Abban az időben a parasztság cejgnadrágot 
(a die Zeige bevetett földet, szántót, dűlőt jelentett) vett a kirakodó-
vásárban. A Major családban négy fiúgyerek nevelkedett: Nándor, 
Oszkár, Lajos, László. Mivel az édesapa a jómódú réteggel volt kap-
csolatban, elhatározta, hogy urat nevel a fiaiból. Abban az időben 
az iskoláztatás sok pénzbe került. Ezért a két idősebb fiút, Nándort 
és Oszkárt, papneveldébe íratta; itt ingyenes volt a képzés, a tanít-
tatást az egyház szavatolta. Évekig Zágrábban tanultak az egyház 
költségén. Mielőtt pappá szentelték volna őket, mind a kettő kilépett 
a szerzetből, az egyházi szolgálatból. Nándor orvos lett, Oszkár 
ügyvéd. Mindkettő családot alapított. Két-két gyermek született, de 
alig voltak pár évesek a kicsik, mikor a Major orvos és ügyvéd élete 
tragédiába sodródott. Nándor alkoholista és kábítószerfüggő lett, 
teljesen tönkrement, abbamaradt a praxisa, és hamarosan meghalt. 
Oszkár öngyilkos lett, saját pisztolyával az íróasztala mellett lőtte 
fejbe magát. Ez a tragikus esemény az egész falu lakosságát megráz-
ta. Az idősebb szenttamási hívők azt mondták, Isten büntetése ez 
a családon, mert kihasználták az egyház taníttatását, és az Istent is 
becsapták. Major Lajos nyomdász lett, saját könyvkereskedést nyi-
tott, mikor a központi parkot létesítették, lebontották az épületet. 
László, a legfiatalabb Major fiú is orvos lett a magyar uralom alatt, 
1944-ben Magyarországra telepedett. A nagypolgári, szép Major-ház 
eladásra került. A Virág család vette meg.

A Blazsanyik család (talán Géza volt az apa is) vállalkozó, ba-
romfi- és tojásfelvásárló család volt. Külön kocsist tartottak, aki 
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a piacon összevásárolt tojást szállította haza. Abban az időben 
kofának titulálták, mai szóhasználatban vállalkozót mondanának. 
Akkortájt a tanyákon sok pulykát neveltek, ősszel egyes tanyákról 
két-háromszáz darab pulykát is eladtak, nagy vendégoldalakkal 
szélesítették a kocsit, és az összekötözött nehéz pulykapárokat 
sorba rakva hozták a faluba, azaz Blazsanyik kofához. Blazsanyik a 
kövér pulykákat Angliába szállította. Állítólag még bizonyos ideig 
fogadott asszonyokat is, akik dióval tömték a pulykákat, hogy húsuk 
még ízletesebb legyen. A család két gyermeket nevelt fel, Katalint 
és Gézát. Katalin felnőttként Szabadkára költözött, és génjében 
magával vitte édesapja szervezőképességét, szintén vállalkozó lett. 
Nagy-Jugoszlávia idején Szarajevóba, Zágrábba szállította a sza-
badkai őszibarackot és egyéb gyümölcstermést. (Érdekességként 
megemlítem, hogy mint polgárista a Blazsanyik családnál láttam 
először telefonkészüléket. Alkalmam csak jóval később adódott a 
csodálatos találmányt használni is.)

A legmódosabb parasztgazdák Odry Lajos, Botka István, Pozder 
András, Andróczky Lajos vagy a tizenkilencedik és huszadik század 
fordulóján Gálik Mihály nyolcvanhat lánc szántófölddel, tanyával. 
Gálik Mihály, a dédapám hat fiúgyermeket nevelt fel, egymás után 
sorakoztak, mint az orgonasíp, és szinte egyszerre kerültek legénysor-
ba. A család egy pár lakkcsizmát vásárolt, és vasárnaponként mindig 
az mehetett a faluba, bálba, aki soros volt a csizma viselésében. De 
ugyanezt a pár lakkcsizmát minden házasulandó parasztlegény 
kölcsönkérte, és abban esküdött. (Ezt sokszor hallottam a családi 
legendáriumban, és garantálom, hiteles adat.) De Gálik édesapa 
– amint azt már írásom elején említettem –, mikor fiai nősültek, 
mindegyiknek tanyát adott, és biztosította a megélhetésüket. Száz 
év elteltével a másik századforduló (kétezeredik év) embere csak 
a divatra összpontosít, legtöbb szülő nem tud gyermekének jövőt 
biztosítani, de divatcikkekkel ellátja. Ezen el lehet gondolkodni. 
Gálik Mihály építette a mai Njegoš utca 38. szám alatti házat, 
mely ma már korszerűtlennek hat, de több mint száz évvel ezelőtt 
ilyen, úgynevezett végházakat építettek. A ház már nem az eredeti 
stílusjegyeket viseli magán, hozzáépítéssel megtoldották. Még 
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emlékszem, gyerekkoromban mély, lépcsős bejáratú kiskapuja volt, 
mely a tipikus alföldi építkezés jellegzetessége. (A Bácskában három 
hagyományőrző falu van: Doroszló, Gombos, Bácskertes. Doroszlón 
láttam ilyen stílusú, védetté nyilvánított házat.) Az említett házban 
ma az egyenes leszármazott negyedik nemzedék él: Brasnyó László 
a családjával.
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1954 januárjában férjhez mentem. Férjem, Horváth József is pe-
dagógus volt, Szabadkán együtt jártunk tanítóképzőbe. 1924-ben 
született Gyertyánoson (szlovénül Gaberje), Lendva községben. 
Szeretem a Horváth nevet, magyarosabbnak tartom, mint a csa-
ládi nevemet. Házasságom révén Lendvára kerültem, Zala megye 
déli részére, Szlovéniába. Lendva a történelmi Zala vármegye déli 
részén található, szlovénul a vidék neve Prekmurje, ami magyarul 
Murántúl, de a magyarok Muravidéknek nevezik.

Eddig csak bácskaiként szemléltem a világot, Muravidéken 
azonban megismertem egy más jellegű tájat, amely erdős, csalitos, 
átmenetet képez a síkvidék és a hegyvidék között. Nincsenek tanyák, 
sem népes falvak, mint a Bácskában. Minden három-négy kilomé-
teren található egy település pár száz lakossal. Lendva környéke tele 
van apró, kis falvakkal: Alsólakos, Felsőlakos, Gyertyános (régebben 
Zalagyertyános volt a neve), Kót, Kapca, Hosszúfalu stb.

A felsorolt falvak kis térséget hálóznak be, néhol szinte át lehet 
kiabálni egyik faluból a másikba. A falvak a köves utak mentén léte-
sültek, gyalogjárdák nincsenek. Nem kell utcát söprögetni. A házak 
előtt árok húzódik a lefolyó esővíz levezetésére. Kerékpárral közle-
kednek a köves úton. Minden családtagnak külön kerékpárja van. 
Vasárnaponként is szépen felöltözve kerékpáron mennek Lendvára, 
a templomba. A falvak teljesen Lendva vonzásában élnek. Orvoshoz, 
üzletekbe, moziba, a felsős tanulók oda járnak iskolába.

Lendva igazi kultúrközpont. Nem is lehet összehasonlítani a 
mezőgazdasági jellegű Szenttamással. Régebben járási központ volt. 
Nevezetessége a híres, nagy múltú lendvai vár, amelyben Mátyás 
király is megszállt, mikor Beatrix királynőért ment Olaszországba. 
Kétszázötven lépcsőn lehet megközelíteni, egyszer fölmentünk, 
mondhatom, nem a bácskai síkvidékhez szokott lábnak való. Fentről 
csodálatos a kilátás, látni a hömpölygő Mura folyót, a zalai dombsá-
got, a Kerka folyót, a piciny falvak fentről szétszórt babszemeknek 
hatnak. Lendvának gazdag múltja van. Hat-hét kötet ismertette a vá-
ros történetét, a Muravidék környékének múltját. Rácsodálkoztam, 
hogy Szenttamásnak, mely sokkal népesebb lélekszámú település, 
nincs kiadott monográfiája magyar nyelven.



q  w

q

A lendvai vár

Lendva és környéke



e 74 w  q  

q 

Lendván a belvárosban laktunk, a mozival átellenben. Csak 
egyszobás volt a lakásunk, de gázzal fűtöttünk. Azokban az évek-
ben folytak Lendva környékén a naftafúrások, tele volt a környék 
fúrótornyokkal. A nagy kőolaj-kitermelésnek köszönve sokan 
jól jövedelmező állást kaptak, fellendült a vidék gazdasága. Ma 
hihetetlennek tűnik, hogy ingyen kaptuk a gázt, az iskolákat, a 
lakásokat ingyen fűtötték. A régi nagy vaskályhákba bevezették 
a gázt. Szabályozni nem lehetett, gázórák nem voltak. Ha nagyon 
meleg lett, kinyitottuk az ablakot. Kezdetben a gázkályhán főztem, 
nagyon kellett ügyelnem, mert gyorsan kifutott az étel. Otthon, a 
szálláson kukoricacsutkával tüzeltünk főzés közben. Az iskolában 
olyan meleg volt, hogy beszéd közben néha kiszáradt a torkunk. 
Később kancsóban vizet helyeztek a katedrára. Pár év alatt sajnos 
kimerültek a naftamezők, leszerelték a fúrótornyokat.

A város külterületén működött a régi esernyőgyár, mely 1904-
ben létesült Hungária néven. Működésének elején az egész Monar-
chiát ellátta esernyővel. A vidék tájképén a Lendva-hegy dominál. 
Hegynek mondják, valójában csak domb. Ott vannak a táj híres 
szőlőskertjei a jellegzetes présházakkal. A szőlőskertekben a mó-
kusok örömére sok a diófa és a marónifa (szelídgesztenye). Nekem 
emlékezetes látvány maradt a mókusok hada, fürgén ugráltak egyik 
ágról a másikra. Ilyent a Bácskában nem láttam, órák hosszat el 
tudtam nézni őket, hihetetlenül gyors a mozgásuk. Az ottani népek 
a diótermés dézsmálásával vádolják őket, nekem nagyon kedves állat-
káknak tűntek. A hegyen levő kápolnában nyugszik Hadik Mihály, 
a nagy törökverő, a híres Hadik András gróf édesapja.

Lendván 1954. február 9-én kezdtem el dolgozni. Az iskola évi 
programja szerint minden hónapban egy sportnapot tartottak. 
Február első felében a sportnap a síelés napja volt. Minden gyerek 
első osztálytól hozta a sítalpát. Férjem az algimnáziumban tanított, 
a nagyobb tanulókkal, a jó síelőkkel az ugratóra siklottak. Mi, Po-
ros Leonkával, aki szintén bácskai születésű volt, és még előttem 
Lendvára került, lent álltunk a völgyben. Az iskolánk szlovén igaz-
gatója kerített egy szánkót, felültetett bennünket, és megszánkóz-
tatott. Mi, bácskaiak így sportoltunk. Férjem hamarosan nekem is 
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szerzett sítalpat, és rövid kiképzés után elindultam lefelé a dombon. 
Erről jobb nem írni. Többet estem, mint síeltem. Még a tévében 
sem szeretem a síversenyeket nézni, mert felidéződik bennem, hogy 
hányszor estem el a remek felszerelésben. Én a síkvidéki gyaloglás-
ra születtem. Férjem egyre magyarázta, mutatgatta, hogyan kell 
egyensúlyozni csúszáskor, de nemigen tudott megtanítani a síelés 
fortélyaira. A mai napig a síkvidék szerelmese vagyok.

Muravidéken nincsenek parádés kocsifogatok, szekérrel csak 
a mezőre járnak. A teheneket is befogják, a gazda gyalog sétál a 
szekér mellett (eszembe jutott a bácskai gazda, aki nyakon veri a 
lovait, és robognak vele). Muravidéken nincsenek arabs lovak, csak 
a nagy testű muraközi lovak, azok nem is tudnak galoppozni, csak 
lépésben mennek. Nem vetnek muhart, mint a Bácskában. A szé-
nát a réteken gyűjtik össze. Kétszer, háromszor is kaszálnak a nyár 
folyamán. Elsőrendű fűszéna, nagy pajtákban tárolják. Tejelnek is 
tőle a tehenek.

Lendván akkoriban külön igazgatóság alatt működött a négyosz-
tályos elemi iskola és az algimnázium négy osztálya. Minden falunak 
volt iskolája két-két tanteremmel és két-két tanítói lakással. Régi, 
békebeli épületek, de szépen karbantartva. A legtöbb falusi iskola 
közvetlenül az első világháború előtt, 1914-ben épült. A környéken 
a legkisebb település tizenöt házzal Bánuta, de még ott is volt egy 
kis tanterem, akkoriban négy osztály működött kilenc gyerekkel. 
Minden faluban van legalább harangláb, néhol kápolna is, de csak 
ritkán járt ki a pap misézni.

Valójában Muravidéken érlelődött meg bennem a bácskai élet-
szemlélet. Az ottani nép úgy emlegette a Bácskát, mint az édenker-
tet. A Bácska számukra a jólét Kánaánja volt. Ott hallottam először 
ezt a meghatározást: Bácska csak egy van. Felértékelődött a szemem-
ben a szülőföldem. Igaz, hogy ott sokkal tisztább levegőt szívtak, 
de rozskenyeret ettek. Ilyen a Bácskában abban az időben nem volt. 
Jelenleg szerény nyugdíjamból a drágább rozskenyeret vásárolom, 
mert a szakemberek szerint egészségesebb. Muravidéken egészsége-
sebb az élelmezés. Anyósomnál ettem életemben először gombát, a 
Bácskában abban az időben még senki sem evett gombát. Ma már 
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divatba jött. Még az erdőbe is elvittek gombázni, mindenki ismerte 
a gombafajtákat. Én attól féltem, hogy a mérgeset szedem. Télire is 
szárítottak gombát. A mezőn szedték a papsalátát, ez egy igénytelen 
levelű növényke, de finom saláta készül belőle. A kertekben vörös 
káposztát termesztettek. Szenttamáson nem volt divat a vörös ká-
poszta. A hurkát nem rizsával töltötték, hanem hajdinával.

Összehasonlítva nyelvüket a bácskaiakéval megállapítható, hogy 
a bácskaiak sokszor helytelenül ragoznak, de jellegzetes nyelvjárásuk 
nincs. A Lendva környéki magyarság helyesebben ragoz, de erős a 
tájszólás; például fönek mentem (fölfelé a dombra), lenek (lefelé), 
künek (kifelé), zsiba (kisliba), bürke (a levágott disznó bőre), akkorán 
mentünk (siettünk), tik (tyúk), kokas (kakas). A tölcsért kármen-
tőnek mondják, szerintem logikus elnevezés. Még néhány muravi-
déki tájszó: retuka (létra), püzsöle (kiscsibe), acsku (zacskó), áglál 
(ideiglenesen varr, fércel), akadik (akadály), bagu (bagoly), baligács 
(balkezes), bebe (süketnéma), csér (pocsolya), csörge (tepertő), dudog 
(morog), göbe (nőstény disznó), kóbi (ördög), mujku (buta), ollik 
(némely), párecli (esernyő), racsonya (öregember).

1953. november 11-én alakult meg Lendván a Szabadság Közműve-
lődési Egyesület (Delavsko-prosvetno društvo „Svoboda”), amelynek 
keretében magyar színjátszó csoport is működött. Férjemmel előadá-
sokat rendeztünk, bekapcsolódtunk a város kulturális életébe.

Férjem vadász volt, engem is elvezetett néha az erdőbe. Fenséges, 
szép vidék, alkalmam adódott összehasonlítani a természetet a bács-
kaival. A férjem sorolta: kőrisfa, gyertyánfa, égerfa, mi a Bácskában 
csak az akácfát és az eperfát ismertük. Ismerte a madárvilágot, 
amely nálunk szintén szegényesebb volt: veréb és szarka. Legszebb 
emlékként a virágos rét maradt meg az emlékezetemben. Tavasszal 
tengernyi hóvirág nyílt, fehérlett a mező, majd nyílt a mezei fehér 
nárcisz, a fehér margaréta, a fehér tőzike virág, a lila harangvirág (ma 
védett virágok). Ennél szebb látványban azóta sem volt részem. A 
Bácskában minden talpalatnyi földet felszántottak, a búzatáblákban 
csak pipacs és szarkaláb nyílik, esetleg rózsaszínű konkoly, de vad-
virágos mező nincs. Hálás vagyok a sorsnak, hogy életem folyamán 
két különböző tájegységet ismerhettem meg.
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Közben a Muravidéken bevezették a kétnyelvű oktatást. Minden 
tanítási órán magyarul és szlovénul is ismertetni kellett a tananyagot. 
Rendületlenül tanultam szlovénul: šola (iskola), svinčnik (ceruza), 
deklica (kislány), fant (fiú), hiša (ház), ena (egy), tovariš (elvtárs), a 
kommunizmusban így szólították a gyerekek a tanítót.
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1956-ban a Bácskába telepedtünk, Verbászra, itt dolgoztunk nyug-
díjaztatásunkig. Szlovéniában sokkal magasabb nyugdíjat kapnék, 
mert most nem a Bácska a gazdagabb, hanem a Muravidék. Onnan 
sokan Ausztriába és Németországba mentek vendégmunkásnak, és 
hazahozták a keresetüket. Az ottani kolléganőimtől hallom, hogy 
szinte újjáépültek a falvak, modern, emeletes házakkal vannak tele. 
Változnak a korok, a társadalmi berendezések, a lehetőségek…

Verbászon 1956. szeptember 1-jén kezdtünk el dolgozni. Verbász 
Szenttamás szomszédos települése, de más jellegű. Nem a földműve-
lés, hanem a gyáripar a fő foglalkozási ág. A lakosság túlnyomó része 
gyári munkás. A második világháború előtt itt élt német lakosság 
üzemeket, gyárakat létesített. Az új érában folytatták az iparosí-
tást, sok gyár és üzem működött a városban: a Bácska Cukorgyár, a 
Medela Kekszgyár, a Vital Étolajgyár, a Drina Bútorgyár, a Carnex 
Húsfeldolgozó Üzem, a Trikotaža Kötöde, a Mepol Fémipari Üzem, 
a Zvezda Nyomda, a selyemgyár stb.

A második világháború után az elűzött német lakosság helyé-
re montenegrói népeket telepítettek, akik új szokásokat hoztak 
Verbászra. Váljék becsületükre, családszerető népek, nagyon becsü-
lik idős szüleiket. Összetartó nemzet, amit a magyarokról sohasem 
lehetett elmondani. Segítik egymást. Gyerekeiket iskoláztatják. A 
harmadik bácskai generációjuk mind egyetemet végzett, legtöbbjük 
jogász, orvos. Jó szomszédok. Bajban segítőkészek. Testileg-lelkileg 
egészséges nemzet. Mikor iskolánkba bevezették a környezetnyelv 
tanítását, minden család járatta gyerekét a magyar nyelvi órákra.

Abban az időben az volt a gyakorlat, hogy minden tanító első 
osztálytól negyedik osztályig vezette a tanulóit. Ennek volt jó és 
kevésbé jó oldala is. Verbászon csak egy generációt tanítottam 
négy éven át. Aztán bizonyos testületek úgy döntöttek, hogy már 
az alsó osztályokban szakosítani kell a tanítókat. Ez a gyakorlatban 
azt jelentette, hogy első és második osztályt a tanító vezette, aztán 
továbbadta tanulóit, de a harmadik és negyedik osztályban is osztot-
ták a tantárgyakat, így lett matematikus tanító néni stb. E felosztás 
alapján első és második osztályos tanító néni lettem. Ez szép munka 
volt. Tanév végén minden tanuló írt, olvasott, látszott a munka 
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eredménye. Így mondhatom, hogy az évek során (huszonnyolc évig 
dolgoztam Verbászon) sok verbászi magyar gyereket megtanítottam 
az írás és olvasás tudományára. Voltak családok, ahol a harmadik 
gyerek indult iskolába, és már kölcsönösen ismertük egymást, köny-
nyebb volt az együttműködésünk.

A mai nagy iskolai reformok korszakában sok pedagógus naponta 
utazik más településről a munkahelyére. Ez nagyon rossz gyakorlat. 
A tanítónak ismernie kell a település életét, együtt kell élnie az ot-
tani néppel, akkor tudja megérteni őket, felmérni a lehetőségeiket, 
körülményeiket, részt venni a falu eseményeiben; csak akkor alakul 
ki a kölcsönös bizalom és megbecsülés. Bekapcsolódtunk Verbász 
művelődési életébe, iskolai előadásokat és egyéb ünnepségeket szer-
veztünk. Éveken át szavalókórust vezettem. Férjem színdarabokat 
rendezett, minden kulturális megmozdulásban részt vettünk. Szép 
évek voltak.

A magyarság Verbászon is, úgy, mint Szenttamáson, a falu szélén 
lakott, kiszorulva a szélső utcákba. Minden gyárban, iskolában ma-
gyar asszony volt a takarítónő. Verbászon jelentős a ruszin lakosok 
száma is. A magyar tagozatok mellett ruszin tagozatok is működ-
tek. Jelenleg magyar tagozatok már nem léteznek, mert elfogyott a 
magyar gyerek, elöregedtek a magyarok, a fiatalok elvándoroltak a 
háborús években.

Verbászon dolgoztunk nyugdíjba vonulásunkig. Teljes mun-
kaidővel, harmincöt szolgálati évvel 1983-ban lettem nyugdíjas. 
Férjem szintén teljes munkaidővel, negyven szolgálati évvel 1990-
ben. Férjem 1962-től nyugdíjba vonulásáig huszonnyolc éven át a 
helyi Testvériség–egység Általános Iskola igazgatója volt. Utolsó 
munkaéveiben még kiharcolta a kis létszámú magyar tagozatok 
fennmaradását, de a nyugdíjba vonulása utáni évben, 1993-ban már 
nem indult magyar tagozat.

Tanítónőként Verbászon éltem legszebb éveimet. Pedagógiai 
munkásságom itt teljesedett ki. Férjemmel mindketten szerettük a 
munkahelyünket, az iskolát. Az iskolai munka kitöltötte az életün-
ket. Sokat dolgoztunk, de sok örömöt is kaptunk, mert a jól végzett 
munka megelégedést ad.
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A II. osztály (Verbász, 1964. június 4.)

A verbászi szavalókórus Petőfi Sándor A naphoz című versével 
lépett fel (1973)
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Pályafutásom alatt sok tehetséges diákom volt. Tanítványaimból 
író, felszentelt lelkész, orvos, pedagógus és sok becsületes ember 
lett. Jó érzéssel tölt el, hogy boldogultak az életben. Végel László 
szenttamási diákom Kossuth-díjas író. Felszentelt pap lett a verbászi 
Fuderer László, Óbecsén a belvárosi templom plébánosa. A verbászi 
Röhrig Klaudia református lelkész. A híres, nagy múltú Debreceni 
Kollégiumban tanult, majd Svájcban diplomázott. Jelenleg Buda-
pesten él, már nagymama, férje is református lelkész. Orvos lett: 
Andróczky Hargita, Horváth Kornélia, Faragó Csilla, Szép Dezső. 
Pedagógusok: Gaál Teréz, Serfőző Jolánka, Guzsella Marika, Urbán 
Éva, Varga Irénke, Vendel Ernő, Pogány Mária, Zsigmond Ilona, 
Vodalov Lili, Zóki Melita, Pál Erika…

A tanulási vágy sohasem aludt ki bennem. Mikor 1975-ben 
lehetőség nyílt a Tanítói Akadémia elvégzésére, két évig Újvidékre 
jártam délutánonként az előadásokra. Újra átéltem a képzés örömét. 
Lediplomáztam. Életemben amit elkezdtem, azt sohasem hagytam 
félbe. Ady Endre sorait idézve: „Ami fél, azt el ne fogadd, egészet 
akarj, és egészet adj!”

Rendezett körülmények között éltünk. Édesanyám Verbászon 
házat vásárolt a részünkre. Ez igen nagy dolog volt az akkori lehető-
ségek szerint. Emlékszem, milyen csatározások folytak, ha időnként 
egy-egy állami lakást átutaltak az iskolának, egy lakás és legalább 
egy tucat igénylő. Ettől is megkímélt édesanyám és az őseim, mert 
a ház vételében anyai nagyszüleim házának az értéke is benne volt. 
Ekkor még a nehéz szállási éveimet is megköszöntem, mert mindent 
onnan kaptam, még az egészségemet is, a sok mozgás, gyaloglás, a 
tiszta levegő erősített, őseim edzett, szívós természetét magammal 
hoztam.

Verbászon ápoltam ki az édesanyámat, aki nagy betegség után, 
1969-ben távozott. Elvesztésébe szinte belerokkantam. Vajthó 
László írja a Tanári pályám emlékezete című könyvében, hogy az 
özvegyasszonynak kétszeresen anyásak a gyermekei. Nagyon anyás 
voltam. Nekem édesanyám jelentette a szülő fogalmát. Erős, edzett 
asszony volt, azt gondoltam, vasból van, de a kór legyőzte. Igazából 
akkor válunk felnőtté, amikor elveszítjük édesanyánkat.
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A szavalókórus Menjünk Bergengóciába! című előadása (Verbász, 1976)

Az utolsó kis létszámú generációm; a háttérben a férjem 
(Verbász, 1983. június, II. osztály)
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Családommal verbászi otthonunkban

Lányunk, Kornélia – Nella 
(Érettségi kép, 1974)

Lányunk az orvosi diploma 
megszerzésekor (1979)
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2002 februárjában férjemet is elveszítettem. Szerencsétlenség 
következtében szó nélkül távozott el. Nagy tragédiát éltem át. Egy 
lánygyermeket neveltünk fel, aki miután elvégezte Újvidéken az 
orvosi egyetemet, Szabadkán kapott állást.

A gyászév letelte után eladtam a verbászi házat, és Szabadkára 
költöztem. Szabadka – régi diákvárosunk – sok fiatalkori emlé-
ket idézett fel. Férjemet még ideköltözésem évében áthozattam 
Szabadkára, itt vagyunk mindannyian a volt diákvárosunkban. 
Mindketten szerettük Szabadkát. Mi minden érettségi találkozón 
részt vettünk.
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Szabadkán egy nyolcemeletes tömbház első emeletén lakom. Gyakran 
látom a gyerekeket lift tel fölmenni a hetedik-nyolcadik emeletre. Dél-
utánonként a betonozott parkolóban, a benzinszagú autók mellett, 
a szemétgyűjtők között labdáznak. Sajnálom őket, és megszépül 
előttem gyermekkorom tanyavilága. Mennyivel egészségesebb kör-
nyezetben éltem, mint a nyolcadik emeleti lakásba bezárt gyerekek. 
Most a bezártságot látom sivárnak. És mennyi szépet fedeztem fel a 
tanyai gyermekvilágomban: amikor szedtem a mezei virágokat, mikor 
bátyám egyszer baglyot fogott a padláson. Volt tér és levegő. Körülvett 
bennünket a tiszta természet, hallottuk a pacsirta énekét… Örökre 
bennem maradt a tanya emléke, az aratók bús énekhangja, a nyári 
viharok, amint cibálták az akácfákat. Hallani vélem a lovak nyerítését, 
a bundás kutyák ugatását. Egy kor, melyből kinőttem, de a lelkemben 
tovább vittem, és ma is bennem él. Van mire visszaemlékeznem.

Még az ürgeöntésre is emlékszem. Egyszer kora tavasszal, mikor 
a kukoricavetés már pár levelet hajtott, észrevették, hogy egy jókora 
területen lerágta az ürge. Öregapa nagy bölcsen kijelentette, hogy ki 
fogjuk önteni. Megkeresték az ürgelyukat. Aztán vödrökben vizet 
vittek, legalább kilenc-tíz vödörrel; odaállították őket az ürgelyuk 
mellé. Ahányan voltak, mindenki nagy botot vitt magával. Mikor 
a víz és a botok elő voltak készítve, elkezdődött az ürgeöntés. A 
lyuk nyelte a vizet, gyorsan öntötték, egyik vödörrel a másik után, 
számoltam: egy, kettő, három, négy, öt, hat, aztán a hetedik vagy 
nyolcadik vödör beöntött víz után az ázott ürge kidugta a fejét a 
lyukból. Azóta értem a szólást: olyan, mint az ázott ürge.

A botokkal agyonverték, elfordultam, hogy ne lássam, csúnya 
volt. Aztán nagy elégedettséggel vittük az üres vödröket befelé. A 
lerágott területen meg újra elültették a kukoricabokrokat. Mekkora 
nagy élmény lehetett, ha ma, nyolcvanöt évesen is látom az agyon-
ázott ürgét, amint kibújik a lyukból. Hát ki dicsekedhet még ilyen 
élménnyel? Csakis az, aki látott ürgeöntést. Mikor később, iskolázta-
tásom folyamán Petőfi Sándorról tanultunk, és megismertem Arany 
Lacinak című versét, talán csak egymagam értettem meg vagy éltem 
át a teljes mondandóját. Ma is kedvencem ez a vers, mert öregapám-
mal mi is nyakon csíptük az ürgét, ahogyan Petőfi is írja.
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A tanyán élő családokat az élő természet vette körül. Napfény, 
vihar, időjárási viszontagságok, mindenhez alkalmazkodni kellett. 
Évtizedeken át kialakult tapasztalatok, megfigyelések alapján előre 
tudták, mi várható egyes jeles dátumok idején (Medárd-, Illés-nap). 
Nem hallgatták naponta a meteorológusok jelentéseit, mint ma-
napság, a lemenő nap színeiből is következtetni tudtak a másnapi 
időjárásra.

Gyerekként ennek a tiszta természetnek a szépsége vett körül. 
Nem voltak utcabeli játszópajtások, egymagunkban próbáltuk felfe-
dezni a szépet. Milyen öröm volt, mikor kora tavasszal megérkeztek 
a fecskéink. Szinte ünnepnek számított. Az istálló gerendáin öt-hat 
fecskefészek is díszelgett. Szerettük nézni, mikor építették őket a 
villámgyors röptű madarak, hihetetlen szakértelemmel és szorga-
lommal tapasztották, simították lakóhelyüket. Közben csiviteltek, 
beszélgettek: csak így, csak úgy, fityfirity, fityfirity. A kikelt fiókák 
etetését órákig tudtuk bámulni a bátyámmal, amint a fecskemama 
berepült, a fiókák már tátották csőrüket. Ez az ősi ösztön, az állat-
világ életmódja ma is szinte megfejthetetlen csoda.

Sok ifjúkori emléket már ködképek borítanak, de a tanyai gyerek-
kori emlékek végigkísértek egész életem folyamán. A tanyai paraszt-
családok gyermekeiket tisztességes munkára nevelték. Kevés szóval 
és sok pozitív példaadással. A környezet, ahonnan jöttem, munkára 
és tisztességre tanított. Ezért külön is hálás vagyok parasztőseimnek. 
A jól végzett munka öröm, a megelégedés élményét adja. Emlékszem, 
a tanyán egy-egy nehéz munka (kapálás, krumpliszedés) elvégzése 
után feltört a megelégedettség érzése. A munkának értéke volt, 
nemesített, emberré nevelt. Azóta is a jelmondatom: Becsületesen 
dolgozni, tisztelni az igazat, szeretni az igazságot. Minden felmenőm 
a föld hozadékából élt. Munkabírásuk páratlan volt. Róluk csak 
szeretettel és a legnagyobb tisztelettel emlékezhetem.

A tanyán az volt a szokás, hogy minden munkában a gyerekek is 
részt vettek, nem ültették őket a szobába, hanem aktivizálták. Így 
tanulták meg a paraszti munkálatokat, a tanyai életvitelt. Arra is 
emlékszem, mikor a rajzó méheknek kolompoltunk. Még édesapám 
létesített méhest, öt-hat méhcsaládunk lehetett. A kertben álltak a 
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kaptárok. Édesapám halála után a méhek gondozása is a tizennégy 
éves bátyámra maradt, mint annyi más munka. Abban az időben még 
nem a mai módszerrel kezelték a méheket – ma már nem rajzanak 
ki, mert a méhanyát szakszerűen telepítik. Akkor még időnként 
kirajzottak. Ilyenkor gomolyodtak, mint a sűrű füstfelhő – gyorsan 
kolompoltunk, vertük össze a tepsiket, a födőket, kinek mi akadt a 
kezébe. A lényeg a zajkeltés volt, mert a nagy zajban nem hallották az 
anyaméh zümmögését, és nem tudtak elindulni. Ilyenkor jobb híján 
letelepedtek a legközelebbi fára. Egy szakajtó nagyságú gömbben 
csüngtek a fán. Alájuk raktak egy kisebb kast, és belerázták őket. 
Új méhcsalád lett belőlük. Ha véletlenül senki sem vette észre a 
rajzást, akkor hosszú hömpölygés, gomolygás után megfogtak egy 
irányt, és örökre elrepültek.

Aktív életem folyamán ezek az élmények szunnyadtak bennem, 
de most magányos óráimban előtörnek, szinte újra átélem, és látom a 
régi eseményeket. Még a hosszú kocsikázások is felrémlenek – meny-
nyit kocsikáztunk! – néha még dalolásztunk is: „Lassan paraszt, / 
hogy a kocsi ne rázzon, / hogy a babám / gyönge szíve ne fájjon!”

Eszembe jut néhány múlt századi látványosság, amely az idők 
folyamán eltűnt, elavult, kihullott az idők rostáján, és csak az idős 
emberek emlékezetében él. Ilyen volt a medvetáncoltatás. Nagy 
csinnadrattával, dobveréssel utcáról utcára vezették a medvét, aki 
mellső lábait felemelve forgott, tipegett, úgy mondták, táncoltatják 
a medvét. Az oláhok hozták az állatokat Erdélyből, hatalmas barna 
medvéket. Szaladtunk az utcára nézni. Az akkori szemlélet szerint 
érdekes látvány volt.

A másik nagy eseménynek a kirakodóvásár számított. Évente 
négyszer rendezték a csatornán túl, a Kiserdőnek nevezett erdei 
térség füves területén. Szenttamáson március 12-én, július 26-
án, szeptember 20-án és november 10-én tartották. Ezekre az 
évszakonkénti vásárokra a falu apraja-nagyja elment. A vásárban 
a kislányoknak mézeskalács babát, a kisfiúknak mézeskalács lovat 
vettek, a nagylányok mézeskalács szívet kaptak a legényektől, ez 
volt a vásárfia. A kanásznak rendszerint fújható, sípoló piros kis 
pléhkakast vásároltak.
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Emlékszem, az édesapám halála utáni években, 1937-ben vagy 
1938-ban lehetett, nagy tél volt, befagyott a csatorna teljes széles-
ségében. A tavaszi, márciusi vásárra a befagyott csatornán mentek 
át a vásárba igyekvők. Édesanyámmal és bátyámmal mi is mentünk 
a vásárra. Nekem érdekes volt, hogy a jégen keltek át az emberek. 
Mondtam édesanyámnak:

– Mi is menjünk át a befagyott vízen!
De édesanyám megfogta a kezünket, és a hídon át vezetett ben-

nünket; akkor még régi fahíd kötötte össze a csatorna két partját. 
Nem fogtam még fel, miért nem akarja édesanyám a jégen való 
átkelést. Irigykedve néztem a jégen menőket. Csupán felnőttként 
értettem meg édesanyámat, akinek a férje után csak két gyermeke 
maradt, féltve vigyázott, óvott bennünket, dehogy kockáztatta volna 
meg, hogy beszakadjon alattunk a jég.

A szenttamásiak között is voltak búcsújárók, zarándokjárók. 
Gyerekkoromban szeptember 8-án minden évben Doroszlóra zarán-
dokoltak a szenttamási katolikus hívek. Rendszerint olyan családok, 
amelyeknek betegsége, lelki bánata, fájdalma volt. A doroszlói szent 
kút a Bácska leglátogatottabb búcsújáró helye, Doroszlótól egy ki-
lométerre található. A szent kút templomának százéves jubileumán, 
1974-ben kiadott Búcsús könyvben olvastam, hogy az Árpádok 
korában Bajkút község állt ott. A falu a török időkben elpusztult, 
de kútja megmaradt az 1807-től följegyzett napló tanúsága szerint, 
amelyet a doroszlói plébánosok előbb latinul, 1871-től pedig ma-
gyarul vezettek. Bács megye 1732-ben keletkezett okmányai szerint 
a Mosztonga-patak mellett emberemlékezetet meghaladó idők óta 
létezik egy kutacska, melyet Bajkútnak neveznek. Az első kápolnát 
1796-ban építették a szent kút fölé, majd nagyobb kápolnát építet-
tek, amely az égő gyertyák miatt leégett, helyére a tizenkilencedik 
század közepén a Szűzanya szobrát állították fel.

A szenttamási búcsúsok gyalog mentek Doroszlóra, vitték a 
templomi lobogókat, de minden évben fogatos kocsi kísérte a za-
rándokokat. Ha útközben valaki elfáradt vagy beteg volt, és nem 
tudott gyalogolni, felülhetett a kocsira. Apai nagyszüleim rendszeres 
búcsújárók voltak; öregapa biztosította legtöbbször a fogatos kocsit. 
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Ez a zarándoklat már évtizedek óta vallási megnyilatkoztatás volt a 
szenttamási katolikus hívők körében. Egy régi anekdota is forgott 
szájhagyományként a búcsúsok között, amit éveken át szívesen mesél-
gettek. A processzió útközben minden út menti keresztnél megállt, és 
a hívek énekeltek. Veprődön egy szobor állt a főutcán, de nem tudták, 
kit ábrázol. Az egyik kiskapuban állt egy asszony, és attól kérdezték 
meg, milyen szobor ez, melyik szent. A kérdezett asszony német volt 
(Veprőd német telepes falu volt abban az időben), és azt mondta:

– Ih vásznet. (Ich weiss nicht.)
Erre a búcsúsok elkezdtek énekelni:
– Ó, szent Vásznet, könyörögj érettünk!
Később kitudódott a dolog, és mosolyogva mesélték, hogyan 

jártak az egyszeri búcsújárók.
Mikor édesanyám özvegységre jutott, nagy bánatában csatla-

kozott a búcsújárókhoz. Ez 1937-ben vagy 1938-ban lehetett. A 
kislányát is magával vitte, tizenegy-tizenkét éves voltam. Nagy 
esemény volt számomra. Ha elfáradtam, felültem a fogatos kocsira. 
Bevett szokás szerint a búcsúsok megaludtak Veprődön családok-
nál, és másnap délelőtt értek Doroszlóra. Rendszerint részt vettek a 
szentmisén, mosakodtak a szent kútnál, vizet gyűjtöttek az otthon 
maradottaknak. Azért említem ezt a zarándokutat, amely ma is él az 
emlékezetemben, mert sokszor felidéződött bennem az elköszönés 
Szűz Máriától, ahogyan a lourdes-i Mária-szobor előtt letérdelve 
énekeltek a hívek. A búcsújárók főleg asszonyok voltak, tiszta szívből 
énekeltek és sírtak. Búcsúének a lourdes-i Mária szobor előtt:

Isten veled, Szűz Mária,
Mennyei kinyílott rózsa,
Isten veled Anyánk,
Égi, nagy Patrónánk.

Isten veled, Szűz Mária,
Mindannyiunk édesanyja,
Add ránk áldásidat,
Egek királynéja!
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Egyszer csak azt láttam, hogy édesanyám is zokog. Alig értettem, 
miért sír, én már örültem, hogy megyünk haza, fogtam a búcsúfiát, 
a mézeskalácsból font színes rózsafüzért és egy mézeskalács lovat, 
amelyet a bátyámnak vettünk. Csak felnőtt fejjel fogtam fel teljes 
valóságában, miért sírt édesanyám (és a többi asszony) – elsírta 
szomorú özvegységét, magárautaltságát, kétségeit, hogy mit hoz a 
jövő… Édesanyám otthon sohasem sírt előttünk, de a Szűzanyának 
kiöntötte a bánatát. Később megfejtettem a titkát: nagy kamránk 
volt, és időnként, ha bement a kamrába, becsukta az ajtót, s mikor 
kijött, láttam, hogy könnyes a szeme. De előttünk nem sírt, csak 
törődést és szeretetet kaptunk tőle. Mindent biztosított részünkre. 
Egyszer valamelyik rokonunk megjegyezte:

– Minek ennyi ruha nekik?
Édesanyám azt felelte:
– Ne érezzék, hogy nincs édesapjuk.
Most visszagondolva, bizony nagyon nehéz élete volt édes-

anyámnak, de sohasem panaszkodott senkinek. A szállási özvegység 
kétszeresen nehéz, ott fizikai munkát kell végezni, hiányzik az erős 
férfikéz. Ha nagymisére mentünk a templomba, nagyon szépen 
énekelt a hívőkkel, szép csengő hangja volt, de otthon nem nótázott, 
csak dolgozott reggeltől estig. Köszönöm, hogy ilyen édesanyát 
adott nekem a sors!

Még néhány emlékfoszlány gyermekkorom tanyavilágából. A 
szállásokon eseményszámba ment, mikor az edényfoltozó jött, úgy 
mondták, jön a drótos tót. A kilyukadt nagy fazékra pár dinárért 
foltot tett. A másik szállásokat látogató iparos az úgynevezett 
táskás, egy apróságokat árusító vándorkereskedő volt. A nyakába 
akasztva hordta a portékáját egy dobozféleségben. A dobozában 
tűt, cérnát, inggombot, gyufát, piros sípoló fémkakast, zsebtükröt, 
szagos szappant vitt; mindenféle apróságot. Minden tanyán vettek 
tőle valamit. Erre a házalóra azt mondták, hogy jön a bosnyák. Nem 
tudom megmondani, honnan jöttek, vagy hová tartoztak. Gyalog 
járták a tanyákat, de abban az időben sűrűn lakott volt a tanyavi-
lág. A huszadik század első felében volt a tanyák fénykora. Szinte 
presztízsnek számított a tanya; tanya nélkül nem volt igazi paraszt. 
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Akkoriban születhettek a Ki tanyája ez a nyárfás? és a Meg fordítom 
kocsim rúdját… kezdetű dalok.

Hozzánk a legközelebbi szomszéd szállás a Nikolić-tanya, Milan 
bácsi és Lenka néni tanyája volt. Lenka néni jóval fiatalabb volt 
édesanyámnál, de minden örömét, bánatát édesanyámnak mondta 
el. Magyarul nem sokat tudott, ezért szerbül beszélt, édesanyám 
meg magyarul mondta, és szóról szóra megértették egymást. (Az 
idegen nyelvet könnyebb megérteni, mint beszélni.) A nép között 
soha nem is volt megkülönböztetés, gyűlölet, azt mindig a politi-
kusok csinálták, gerjesztették. Közel állt a tanyánkhoz Radics, a 
nagy Dunđerski-majorság. Még láttam, amikor ökrökkel szántottak, 
tíz-tizenkét ökrös fogat követte egymást; a tagbaszakadt béresek 
meggörnyedve lépkedtek az ekék után. Az uraság saját cséplőgéppel 
rendelkezett, még augusztus végén is hallatszott, amint zúgott a gép, 
csépelték a temérdek búzatermést. Mennyi régi emlék, és mennyit 
változott azóta a világ!

A Kipovónak nevezett szenttamási határrészben, a tanyánktól 
nyugati irányban körülbelül egy kilométer távolságra állt a katonai 
kilátótorony. Közvetlenül az első világháború után építették, és 
katonai kilátónak használták. Több mint húsz méter magas volt, 
erős betontalapzatra épült, és három emelete, azaz platója volt, ahol 
a megfigyelő állhatott. A tetejéről egészen Verbászig és az óbecsei 
határrészig is ellehetett látni. (Talán inkább az északi határ terü-
letét figyelték.) Alakra és magasságra olajfúró toronyra emlékez-
tetett, csak gerendákból épült. Minden katonai térképen jelölték. 
Gyermekkoromban már nem használták, de nem is bontották le. 
Gazdagította a vidék panorámáját. A környékbeliek messzelátónak 
nevezték, és a végtelen kiterjedésű határrészben így tájékozódtak: a 
messzelátó környékén, közelebb a messzelátóhoz, túl a messzelátón… 
A messzelátó látképe mélyen él emlékezetemben, mert célpontként 
feltüntetve már messziről jelezte, hol van a tanyánk. Hozzátartozott 
a táj képéhez. 1968-ban egy hatalmas viharban ledőlt. A környék-
beliek elhordták a gerendáit. Egyes tanyákon a kerítésbe építették, 
mások az udvarban nosztalgiaoszlopot emeltek a maradványaiból. 
Hogy a torony mennyire katonai objektumnak számított, bizonyítja, 
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hogy 1999-ben, a NATO-bombázások idején bombát dobtak rá. 
Állítólag a bomba nem robbant fel, de a torony akkor már nem is 
állt. Ez is jelzi, hogy a kilátótorony a helyi katonai térképen jelölve 
volt. A betontalapzatok még manapság is jól láthatók, 1,20 centi-
méter magasak és 60 × 60 centiméter szélesek. Ma már csak ennyi 
emlékeztet a valamikori kilátótoronyra, a nevezetes messzelátóra.

Elemista koromban apai nagyszüleimtől jártam iskolába. A mai 
Prizreni utcában laktak. Szép, széles utca, és abban az időben sok 
hasonló korú gyerek élt a környéken. Osztálytárs is: Gaál Erzsike, 
Hodoniczki Katica, Szögi Rózsika… Mikor kitavaszodott, jó időben 
estefelé összegyűltünk, közösen játszottunk az utcán, leginkább a 
cicafát szerettük játszani. Kijelöltünk három akácfát (ez alkalmas 
volt, mert magas a törzse), ezek között folyt a játék. A középső fánál 
állt a cica, a jobbra és a balra levő fáknál álltak az egerek. A játék 
menete: az adott jelre az egereknek helyet kellett váltani, cserélni, 
vagyis az egyik fától átszaladni a másik fához, de közben a cica 
igyekezett egeret fogni̧  akit megfogott, az lett a cica. Nagyon jó 
csoportos játéknak bizonyult. Később, ha terepen voltunk, az osz-
tályommal is játszattam. A fiúk az utca másik végében játszottak, 
leginkább Adj, király, katonát! vagy az Utolsó pár, előre fuss! nevű 
játékot. Mikor megszólalt az estéli – nyolc órai – harangszó, mind-
annyian szaladtunk befelé, ez a szokás járta. Az estéli harangszó után 
elcsendesedett az utca. A szabályokat be kellett tartani, nevelésünk 
következetes volt, ehhez hozzászoktunk, így volt természetes. Az 
utcabeliek ismerték egymást. Iskolába menet és jövet mindenkinek 
köszöntünk. A nevelés magába foglalta az idősek tiszteletét. Ezt a 
természetes, vagyis következetes bánásmódot nem is lehet összeha-
sonlítani a mai nevelési formákkal.

A szabadkai tömbházak környékén, ahol lakom, nincs is játszótér. 
Nem a levegőn szaladgálnak a kisiskolások, hanem negyven-ötven 
négyzetméteres lakásokban ülnek a számítógép előtt. Aztán a kö-
telező iskolai vizsgálatok után a statisztikai adatok alapján megál-
lapítják, hány százalékos a lúdtalpas és a rossz testtartású gyerekek 
aránya. A tanyán csendes volt az élet, de mindig akadt elfoglaltság, 
teendő, s a nevelés szempontjából ez nagyon pozitív környezetnek 
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bizonyult. Nagyon lényeges a munkára nevelés. A munkaszerete-
temet a tanyáról hoztam, ott nem volt parancs, hanem példaadás, 
édesanyám mindig elöl járt a munkában, s mi a bátyámmal követ-
tük – én mint leggyöngébb esetleg csak a zsák száját fogtam, amíg 
rakták bele a terményt, de segítettem, és együtt fejeztük be a mun-
kát. Ma másként élnek a családok, voltak tanítványaim, akiknek 
a nyakában lógott a kapu- vagy lakáskulcs. Én gyermekkoromban 
bármikor hazaértem, édesanyám mindig otthon tartózkodott, és 
szeretettel fogadott. Mindig együtt étkeztünk. Bizonyára ezért volt 
erősebb a kötődésem édesanyámhoz, mint a lányomnak hozzám. 
Engem már a hivatásom kötött le, a nap legnagyobb részében távol 
voltam a családtól. Most van időm elemezni a nevelési módokat, és 
fontosnak tartom a család nyújtotta értékeket. Az én gyermekko-
romban a család a maga egyszerűségében megadta a nevelés alap-
elveit, összetartásra és munkára nevelt. Az unokáim gyermekkorát 
figyelve látom, hogy ők már kiskoruk óta önálló életet élnek. Úgy 
tűnik, az elkövetkező generációk élete már szülői ráhatás nélküli 
és szeretetben szegény lesz.
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Tanyánk lebontásának külön története van. Sokszor végiggondol-
tam, hogyan változnak meg az életkörülmények, a lehetőségek, az 
idők szele mit söpör el, és mit hoz. Mikor bátyám öregedni kezdett, 
fogyott az ereje – és a sikertelen házasságai is hozzájárultak –, 
egyetlen fia pedig Németországba ment, a tanya teher lett számára, 
fenntartása céltalanná vált, vagyis a tanyának nem volt már jövőképe. 
Bátyám lebontatta. Sohasem kérdeztem meg tőle, mit érezhetett az 
ősi fészek megsemmisítése alatt. A tényt, a folyamatot megértettem, 
viszont sokszor felrémlett, hogyan küzdött édesanyám, hogy a tanyát 
fenntartsa a fiának.

De ki lát a jövőbe? Majd minden újabb generáció átéli a saját 
lehetőségeit, a kor szellemét, és a megváltozott körülményekhez 
alakítja életútját. Egy emberöltő alatt, amit harminc-negyven évnek 
számítanak, megváltoznak a rendszerek, a társadalmi berendezések, 
életfeltételek, sok minden átalakul, az előző életformák elveszítik 
jelentőségüket, új áramlatok, új feltételek, elvárások alakulnak. 
Az idők változnak, ahogyan azt Ady Endre is megfogalmazta: „Új 
szelek döngetik a fákat!”

Jelenleg, az életem alkonyán, elégedett vagyok az életemmel. 
Mindig megbecsültem, amit kaptam a sorstól. Örülök, hogy fél-
árvaként a nehéz, háborús években haladni tudtam a célom felé. 
Végül minden úgy lett jó, ahogyan történt. Dr. Czeizel Endre 
genetikus szavai jutnak eszembe: „Hogy a csillagokban meg van 
írva sorsunk, azt mindenki hite szerint döntse el. De az örökölt 
génjeink születésünktől fogva meghatározzák lehetőségeinket, 
tehetségünket, megadják habitusunkat!” Hiszek a sorsunk előre 
jelzettségében, sorsunkat, azaz kinek mi rendeltetik, végzetszerűen 
meg kell valósítanunk.
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Anyai dédszüleim

Anyai dédszüleim: a veprődi származású Futó Károly (1846–1899) 
és Erdélyi Katalin (1852–1936).

Anyai nagyszüleim

Anyai nagyszüleim Veprődön kötöttek házasságot. A polgári esküvő 
1895. október 1-jétől lépett hatályba Magyarországon, és fokozatosan 
ezen a vidéken is meghonosodott. Anyai nagyszüleim, Gálik András 
(1873–1950) és Futó Júlia (1877–1961) siettek megesküdni, mielőtt 
Bácskában is bevezetésre került volna a polgári esküvő törvénye, ők 
voltak az utolsó házasságot kötő pár, akik még csak templomban 
esküdhettek. 1897-ben vagy 1898-ban kötöttek házasságot. 

Apai ükapám

Dukai István (1827–1911) ükapám (apai nagyapám nagyapja apai 
részről, anyai ágról) fiatalon átélte az 1848–49-es véres szenttamási 
harcokat. A családi legendárium szájhagyományként őrzi a törté-
nelmi események megpróbáltatásait.

Apai dédszüleim

Apai dédszüleim (anyai ágon), Pozder Ignác (1848–1916) és Dukai 
Viktória (1852–1928) emeltették a szenttamási római katolikus 
temetőben levő nagykeresztet, melyen ma is olvasható a felirat: „Én 
vagyok a feltámadás és az élet. Aki énbennem hisz, ha szinte meghal 
is, élni fog! Dukai István hagyatékából emeltették: Pozder Ignác és 
Dukai Viktória, 1911.”

Apai nagyszüleim

Apai nagyszüleim: Kancsár János (1872–1898) és Pozder Mária 
(1877–1945).
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Anyai dédanyám, a veprődi Erdélyi Katalin 
tíz gyermeket szült
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Anyai nagyszüleim, Futó Júlia és Gálik András 
az első világháború idején
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Pozder Mária, apai nagyanyám (1877–1945)
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Szabadkán nyugodt öregséget adott a sors. Itt él lányom a családjával, 
két felnőtt fiúunokámmal, látogatnak, segédkeznek. Találkozom a 
régi osztálytársaimmal. Igaz, már kevesen vagyunk, de összetartunk. 
Olvasgatom Kosztolányi Dezső, kedvenc íróm írásait, aki Halotti be-
széd című versében kihangsúlyozza, hogy minden ember élete egyedi 
és megismételhetetlen, minden ember egyedüli példány, milliók közt 
az egyetlenegy: „Ilyen az ember. Egyedüli példány. / Nem élt belőle 
több és most sem él, / s mint fán se nő egyforma két levél…”

Lassan fakulnak az ifjúkori emlékek, a letűnt élet, de a tanya 
világa, emléke örökre él bennem, s ha festő volnék, minden részletét 
le tudnám festeni. A tanya már évtizedek óta nem létezik, a romjait 
soha nem akartam megnézni. Őrzöm róla az emlékképeimet, mert 
hozzátartozik édesanyám emlékéhez. Mindent édesanyámnak kö-
szönhetek, aki elindított, és őseimnek, akiktől egészséges géneket 
örököltem: paraszti szívósságot, hideget, meleget tűrni, helytállni, 
küzdeni a fennmaradásért. Ezzel az írással adózom őseimnek, és a 
régi paraszti világnak.

Nekem sok küzdelembe került a szellem kimunkálása, messziről 
indultam – a magányos tanyavilágból. Mindig is magányos voltam, 
a belső érzéseimet soha nem osztottam meg mással. Folyton vívtam 
a magam harcát. Tanulásban, munkában mindig kitartottam. Ma is 
leginkább a könyveimhez ragaszkodom. Szerettem korán lefeküdni 
és korán felkelni – ezt a ritmust még a tanyáról hoztam, és a mai 
napig is megtartottam, a lelkembe ivódott, ebből is látni, hogy lelki 
gyökereimet a tanyáról hoztam. A tanyai életvitelben este korán 
lefeküdtek (nem égették a drága petróleumot a lámpában), reggel 
korán, virradatkor már felkeltek. Ma, hosszú nyugdíjas éveim után 
is minden reggel 6 órakor kelek. A napi teendők reggel várják az 
embert. Nem vagyok lassan ébredő típus, amint kipattan reggel 
a szemem, elhagyom az ágyat. Az ágyban való lustálkodás semmi 
pozitív dologra nem vezet. Különösen nyáron üdvös és szép a korai 
felkelés, látni a napkeltét, hallani a természet ébredését, az első ma-
dárcsicsergést. Ma is emlékezetemben él, amikor korán indultunk a 
faluba, és kísért bennünket a hajnal hasadása, a korai fények, a vörös 
égalj látványa fenséges volt.
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Gyerekkorom egyszerű volt, de szeretetteljes. Az iskoláimtól 
so kat kaptam: tudást, készséget, hitet, élményt, emberséget, szép 
perceket, sikerélményeket. Sokszor kishitű voltam, úgy éreztem, a 
körülöttem levők többet érnek. Talán emiatt akartam mindig bizo-
nyítani, előretörni, hogy utolérjem a többieket. Mindig szerettem az 
osztálytársaimat, később a kolléganőimet, mindenkivel jóban voltam, 
de igazi mély barátságok alig fűznek valakihez. Még gyerekkoromban 
megszoktam a magányos órákat, és ma is szeretem a csöndöt magam 
körül. Nem szoktam zenét hallgatni, ma már inkább nosztalgiázom. 
Szeretem felidézni a múlt emlékeit.

Aktív életünk folyamán nem látjuk magunkat. Most, az élet vé-
gén látom az egész pályafutásom. Jót, szépet, helytállást, mulasztást. 
Mintha egy filmen peregne előttem a múltam, és felkínálja, hogy 
elemezzem. Csak elfogadni lehet, és ezt meg is teszem, ennyire voltam 
képes, ennyi fért a rám szabott életembe, talán mégsem volt hiábava-
ló. Hogy valami sok vagy kevés, egyszerű-e vagy bonyolult, mindig 
a nézőpont dönti el. Jómagam szinte élveztem a sok munkát, nem 
éreztem tehernek. A nyilas jegyében születtem. Jellemző a nyilasokra, 
hogy visszafogottak, csendesek, jó tanulók, szorgalmasak. Én is ilyen 
voltam. Azt vettem észre, hogy az életkorral türelmesebb lettem, már 
az életút vége felé közeledve nagyobb a rálátásom a világra, persze az 
egyéni problémáimra is. Átalakult az énképem. Az ember folyama-
tosan változik. Ha csak ennyi volt, akkor is az enyém volt…

Az öregségemmel nyíltabb lettem, engedett a zárkózottságom, 
nem mondom, hogy talán minden téren bölcsebb, de kiegyensú-
lyozottabb, toleránsabb vagyok. Az öregségi nyugalom talán kell 
is, másként hogyan lehetne elviselni a színek kikopását, lekopását 
az életünkből. Elfogadtam, hogy vannak fájdalmak, amelyek után 
talpra kell állni. Megtanultam megszilárdítani magam, hogy elvi-
selhetővé tegyem a hátralevő életemet. Nem volt mindig könnyű az 
elmúlt 85 esztendő, de sohasem adtam fel. Sohasem szabad feladni 
semmit!

Múltam a szívemben örökké él. Ezzel az írásommal is mentem 
a múltat – a múltamat. Tulajdonképpen akkor nő fel az ember, 
amikor elveszti szeretteit. Édesanyám elvesztése után éreztem, 
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hogy számomra végérvényesen véget ért a gyermekkor. Férjem el-
vesztése után kissé rokkant lettem, árva és védtelen. Édesanyámtól 
tanultam meg, hogy nem szabad panaszkodni. Bölcs asszony volt a 
felejthetetlen, jó édesanyám, aki kemény sorsot élt meg. Kitartásra 
és szorgalomra nevelt.

Vannak dolgok az életben, amelyek sokáig megmaradnak az em-
lékezetünkben. Igen sok emlék köt Verbászhoz, a város iskolájához. 
A munkakör rányomja bélyegét az egyénre. Erre mondják: szakmai 
ártalom. A tanító örökre kicsit gyerekes marad. Nem volt kevés a 
35 nevelőpályán eltöltött év. Sok-sok nemzedék írás- és olvasás-
tanítása, a háttér biztosítása a férjemnek, aki a munkájában látta 
élete értelmét. Huszonnyolc évig iskolaigazgató volt, és becsülettel 
végezte a munkáját.

Köszönöm a sorsnak, hogy képes voltam a helytállásra, több-ke-
vesebb hibával végigdolgozni a harmincöt évet. Tanítani műveltségre 
a magyar nemzedékeket. Ma is hallom egyes tanítványaim hangját, 
teljesítményét, föllépéseiket, érzem az öröm és megelégedettség 
érzését, amit jóságukkal és szorgalmukkal szereztek. Néhány tanít-
ványom szép betűkkel teleírt füzetét még ma is őrzöm bizonyságul a 
szép eredmények emlékére. Volt fizikai és lelki erőm, kitartásom, s 
hittem a munkámban, férjem munkájában, akit soha nem gátoltam 
a feladataiban, biztosítottam számára a nyugodt hátteret. Felidéző-
dik sok-sok kedves emlék. Ahogyan öregszünk, egyre gyakrabban 
idézzük fel a családi legendáriumot, egyre többet jut eszünkbe a 
gyermekkor, az emlékek mindig fájóbbak lesznek, így volt elrendelve: 
„Ne sírj, mert vége lett, mosolyogj, hogy megtörtént!” Fontos, hogy 
minden életkorban megtaláljuk az életünk értelmét és a helyünket 
a világban! Nyolcvanöt évesen erre már képesek vagyunk. Életem 
legboldogabb napjai között említhetem a diplomázásom napját, a 
lányom születését, majd diplomázását az orvosi egyetemen, és az 
unokáim születésének napját. A legnehezebb napjaim: gyermek-
koromban édesapám elvesztése, majd anyai nagyanyám temetése, 
amelyen nem vehettem részt, mert több napos kiránduláson voltam 
a tanítványaimmal (mivel nagyanyám hirtelen halt meg, értesíteni 
sem tudtak, de ha megteszik, akkor sem hagyhattam volna el a ta-
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nítványaimat), édesanyám és testvérem, egyetlen bátyám elvesztése, 
mert mindkettőjükhöz nagyon kötődtem (bátyám halálával kihalt a 
Kancsár családom, egyedül maradtam emlékeimmel és bánatommal). 
A legutolsó nagy tragédia férjem elvesztése volt, ő szerencsétlenül 
járt, és búcsú nélkül távozott. A hosszú élethez nagyon nagy lelkierő 
szükséges, hogy a bajokon túl tudjunk lépni, és megtanuljunk együtt 
élni a veszteségeinkkel. Lelkierő és erős hit kell a megnyugváshoz. 
Amikor sok gonddal küzdött, édesanyám mindig azzal vigasztalta 
magát, hogy valahogy majd csak lesz, sehogy még sosem volt. Ebben 
a mondatban nagy igazság és bölcsesség fogalmazódott meg, mert 
semmi sem tart örökké, sem a boldogság, sem a bánat.

Elfogadtam a koromat és a magányt. Megtanultam együtt élni a 
magányommal. Az élet kiméri azt, ami nekünk jár. Csak olyan gon-
dolatokat dédelgessünk, melyek építőleg hatnak az önbecsülésünkre, 
az önbizalmunkra, az életszeretetünkre, amelyek előbbre visznek. 
Semmiért nem adnám az élményeimet. Sok lelki élményt nyújtott 
az élet – a számvetésem mérlege pozitív. Fontos, hogy az ember 
rendszerezze, átgondolja az életet, a teendőit. Életképek, epizódok, 
emlékek a távolságok tükrében. Hogy volt? Mi maradt meg? Mi volt 
az értelme? A harc és a kitartás mindenképpen megérte. Teljesség 
volt. Akarat a munkában, hit az eredményben, s főként elvárás 
saját magam iránt. Megadatott, hogy hosszú nyugdíjas éveim alatt 
átértékeljem a dolgokat, tisztábban ítélkezzem, és egyben jobban 
értékelem, ami jó és szép volt. Öregedni méltósággal kell. Idősöd-
vén megnyugodni, összegezni, leltározni, szelektálni, mosolyogni a 
kevésbé jó dolgokon is. Élvezni, hogy még süt ránk a nap, fújdogál 
a szellő, s főleg, hogy vannak szép emlékeink.

Köszönöm a Sorsnak, édesanyámnak és Terney Béla polgári 
iskolai igazgatómnak, akik elindítottak az életpályámon. Köszö-
nettel tartozom dr. Horváth Futó Hargitának, aki szorgalmazta, 
hogy írjam le életem történetét. Először idegennek tűnt a gondolat. 
Kit érdekel egy kis ember életútja? Aztán rájöttem, ha leírom, be-
mutathatom, hogyan láttam és éltem át a huszadik század viharos 
történelmét.
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Nyolcvanadik születésnapomon unokáimmal, Adriánnal és Krisztiánnal 
(Szabadka, 2006. december 7-én)
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A magam világában újra átéltem életem főbb eseményeit. Felele-
venedett a családi legendárium, őseim küzdelmes életútja. Kegyes 
volt hozzám a sors, hogy mindezt megírhattam.

Szabadka, 2011. december 7-én
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Horváth Ilona felkérésre készült, tudatosan átgondolt, kronológiai 
rendben megszerkesztett visszaemlékezésének a célja az előző gene-
rációk élettapasztalatainak átadása és megőrzése, egy-egy jelentősebb 
esemény megörökítése, a példamutatás, nevelés. A szakirodalom 
a népi önéletírókat két csoportra osztja: naiv mesterekre és nem 
hivatalos írókra, akik más hivatástól jutottak el az irodalomig, 
de rendelkeztek irodalmi műveltséggel, tudatosan sajátították el 
a műfaj alapvető sajátosságait, és könyvük megírásával maguk is 
íróvá váltak.1 Horváth Ilona ez utóbbi szerzőcsoporthoz tartozik, 
tanítóként élte le az életét, önéletrajzát nyolcvanöt éves korában 
kezdte el írni. Élet-, család-, iskoláztatástörténetét egy év alatt írta 
meg. A több mint százoldalas könyv tizennégy fejezetre oszlik. A 
fejezetek életének egy-egy szakaszát örökítik meg.

A népi önéletrajz élményforrása azonos a mindennapi törté-
netekével: „a hétköznapi valóság epizódokba öntött, ciklusokba 
rendezett megjelenítése, mesélőjének (vagy írójának) személyes 
szempontjai szerint válogatva és személyes sorsával összekapcsolva. A 
ciklusok keretét általában a sorsfordulók – a hagyományos paraszti 
közösségek tagjai számára az életkorok változásai – adják meg. Egy-
egy cikluson belül azonban nemcsak a személyes élmények, hanem 
az ehhez kapcsolódó, másoktól hallott vagy másokkal megesett igaz 
történetek is helyet kapnak. Minél tehetségesebb az élettörténetet 
előadó elbeszélő, annál dúsabb szövetű, általánosabb érvényű az élet-
rajza.”2 A Filléres emlékeim szerzőjének önéletrajza is kiágazik más 
emberek élete felé: gyermekkorában betekintése volt a Gion Nándor 
Latroknak is játszott című tetralógiájában ismertté vált szenttamási 
téglagyáros Schank család életébe, Végel László tanítónőjeként pe-
dig a szenttamási születésű Kossuth-díjas író iskoláskorából közöl 
történeteket újabb adatokat fűzve az író életrajzához.

Írásának tartalma és struktúrája az irodalmi autobiográfiák 
műfaji jegyeihez igazodik. Részei a paratextuális jelek: cím, alcím, 

 1 Szávai János: Az önéletírás. Budapest, 1978, Gondolat, 208.
 2   Vargyas Lajos szerk.: Magyar Néprajz V. Folklór 1. Magyar népköltészet: Élet-

történet-önéletrajz. Budapest, 1988, Akadémiai Kiadó, 259.
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sorozatcím, utószó, mottó, illusztráció. Horváth Ilona könyvének 
címe intertextuális nyom, kedvenc tévéműsorának, a Duna Televízió 
portréműsorának a címét veszi át. A cím mint előreutaló formai elem 
megjelöli a műfajt, az alcím pedig az időkeretet. A szerző édesany-
jának ajánlja művét. Önvallomását arcképeket, családi fényképeket 
és életének jelesebb eseményeit megörökítő fényképeket, dokumen-
tumokat tartalmazó illusztrációs bázissal egészíti ki.

A szenttamási születésű szerző életútelmondása a múlt század hú-
szas éveitől a XXI. század első évtizedének végéig tárja elénk életének 
és élettereinek (Szenttamás, Zombor, Szabadka, Mohol, Péterréve, 
Lendva, Verbász) főbb eseményeit és ezek történeti hátterét. Isko-
láztatása és hivatása révén az 1930-es évektől kezdődően informál a 
vajdasági magyar oktatás, a vajdasági oktatási és nevelési intézmények 
történetének egy-egy szegmentumáról, valamint a szlovéniai magya-
rok lakta helység, Lendva oktatási és kulturális életéről.

Életének egyik fontos vonása a mozgásban levés, amely néha a 
körülmények kényszere, máskor a személyiségének megfelelő élet-
forma kiválasztásából, az önkeresésből ered. Földművescsaládban 
született egy szenttamási tanyán, édesapja korai halála után édes-
anyja tartotta össze a családot, ő volt a családeltartó; küzdött, hogy 
megőrizze a birtokukban lévő ingatlanokat. A tanyán élő Kancsár 
család az utódok érdekében történő, az élet és a faj fenntartásához 
szükséges anyai önfeláldozás és védelem színtere volt.

Az emlékek időrendje a gyermekkor–kamaszkor–felnőttkor 
sémát követi. Önéletrajzát első, négy-öt éves korából származó, 
szüleihez és a szántóföldhöz kapcsolódó emlékképével indítja, 
majd apai nagyszüleinek a családi legendáriumból megismert élet-
történetét beszéli el. A paraszti önéletrajzok értékes kortörténeti 
dokumentumok, történeti-néprajzi források, szövegeikből számos 
olyan tudományterület juthat információkhoz a paraszti kultúráról, 
amelyek „más forrásokból csak nehezen, közvetett úton közelíthetők 
meg (pl. a nép mindennapi élete, a paraszti háztartás problematikája, 
a gazdálkodás formái, a paraszt tudatvilága stb.), másrészt értékes 
adatokat szolgáltathatnak a különböző tudományágak (társada-
lomtörténet, néprajz, nyelvtudomány, meteorológia stb.) számára”.3 



q  e 115 w

q  

Horváth Ilona önéletrajzának gyermekkori fejezetéből kirajzolód-
nak előttünk egy dél-bácskai település lakóinak mindennapjai: 
munkájuk, hétköznapjaik és ünnepeik, iskoláztatásuk, művelődési 
életük, szokásaik, babonáik, életkörülményeik, gondolkodásmód-
juk. Az önálló identitás megtalálásának első lépcsője a családtól való 
leválás, elszakadás.4 Felvilágosult, vagyona felett önállóan rendelke-
ző édesanyjának köszönhetően iratkozhatott be a zombori állami 
leánylíceumba, majd a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőbe. A 
gyermekkort felelevenítő fejezetben az elbeszélő különféle gyermek-
játékokat ír le, a kulturális feltöltődés időszakának számító iskolás 
évek pedig a neveléstörténet kutatói számára szolgáltatnak értékes 
adatokat a kor oktatási és nevelési módszereiről, a tanfelszerelésről 
és iskolai tananyagról, az agrártörténészek a föld megműveléséről 
találhatnak adatokat a szövegben. Önéletrajzába népdalrészleteket, 
halotti búcsúztatót, búcsúéneket is beiktat a szerző.

A szóban elmondott élettörténetek és az írott önéletrajzok is 
„jóval nagyobb teret szentelnek a fiatalkori éveknek, mint az érett 
kor eseményeinek, az utolsó, közeli évek emlékei pedig rendszerint 
egészen röviden összegződnek”.5 Önéletrajzában Horváth Ilona is 
röviden számol be a jelen eseményeiről, nyolcvanöt évesen próbálko-
zik a különféle életperiódusok írásos rekonstruálására, végiggondolja 
életét, összegez, megért, letisztáz, megbocsát, elfogad, s így bocsátja 
útjára önéletrajzát. A szövegen végigvonul a vándorlás, az úton levés 
és a vissza-visszatérés motívuma. Küzdelmekkel, konfliktusokkal, 
választásokkal, társadalmi-kulturális körülményekkel összefonódó, 

 3 Varga János közli: Öreg Gyükér József krónikája 1781–1866. Agrártörténeti 
Szemle, 1964. 6. sz. 453.

 4 Borgos Anna: Az ár ellen. Gyömrői Edit önéletrajzi regénye. In Mekis D. 
János – Z. Varga Zoltán szerk.: Írott és olvasott identitás. Az önéletrajzi 
műfajok kontextusai. Budapest–Pécs, 2008, L’Harmattan – Pécsi Tudomány-
egyetem, 177.

 5  S. Dobos Ilona: Az „igaz” történetek műfajának kérdéséről. Ethnographia, 
1964. 2. sz. 201.
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gazdag érzelmi kapcsolatokkal teli életútjában kialakította magában 
azt a képességet, hogy idegen helyen is hamar otthon tudott lenni, 
társakat találni, beilleszkedni.

Sorsa egybeesik fontos történelmi eseményekkel, írásából meg-
tudhatjuk, milyen érzés volt a huszadik századi világ e kicsiny 
szegletében élni.

    Horváth Futó Hargita
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