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Három emberi sorsról olvashat a kötetet 
kezében tartó olvasó. Egy pacséri, egy 
Pacsérról az Óperenciás-tengeren túlra 
és egy – nem egészen olyan messziről, de 
azért mégis – idegenből erre a vidékre, 
pontosabban a Pacsérral szomszédos 
Bácskossuthfalvára került ember éle-
téről. Az első két történet igazándiból 
a XX. század első felében élt bácskai 
szegény emberek, a két kezük erejére 
támaszkodó napszámosok mindennap-
jait örökíti meg bepillantást engedve 
vidékünk akkori gazdasági és társadalmi 
viszonyaiba. A harmadik élettörténet 
nem a kétkeziek világába kalauzol el 
bennünket. Sokkal inkább az azt elha-
gyók, a XIX. század végén azt feledni 
vágyók, a minden, még becstelenség 
árán is felfelé kapaszkodók világába. 
Érdekes tanulságokat vonhat le magá-
nak, aki az élettörténeteket fi gyelmesen 
végigolvassa.
         Pénovátz Antal
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q  ELŐSZÓFÉLE  w

Három öregkori visszaemlékezést és egy vallomásfélét – 14-15 éves 
kamaszoktól – tart kezében a kíváncsi olvasó. A visszaemlékezések 
közül kettő a paraszti önéletrajz műfajába sorolható önéletírás, egy 
pedig inkább memoár. A kamaszok vallomásait feldolgozó írás viszont 
csak amolyan, a tanítványai gondjai iránt is érdeklődő tanárember 
tanulmánya a felnőtté válás küszöbén álló tizenévesek lelkivilágáról, 
amolyan lélektani okoskodás.

A paraszti önéletrajzok írójának egyike az 1929-ben Brazíliába 
kivándorolt Tóth Ferenc, aki Pacséron született és huszonegy éves 
koráig „ott is ette az édesanyja dagasztotta kenyeret” – ahogyan azt 
első levelében ő maga is írta –, de ekkor az új hatalom hadseregébe 
való bevonulás helyett Magyarországra szökött, ahonnan négyévi ott-
tartózkodás után, az 1928-ban Brazíliába kivándorolt apja és öccse után 
ment. Leveleit onnan, új otthonából küldözgette haza itthon maradt 
rokonainak, elsősorban testvéreinek, a Bácskossuthfalván/Moravicán 
élő Rókáné Tóth Rozáliának és a Pacséron maradt Becéné Tóth Lídiá-
nak, de még inkább Lídia lányának, az ugyancsak Pacséron élő Biczóné 
Bece Júliának, unokahúgának, akik révén rendszeresen tájékozódott 
is az itthoni eseményekről. Rozi testvére1 juttatta el hozzá például a 
bácskossuthfalvi/moravicai Közlöny 2. számát is, amelyben a Farkas 
Julcsa történetével kapcsolatos olvasói reagálásokról olvasott, és írta 
meg a maga verzióját 1978-ban. Már ebben az első levélben is annyi 
mindent említ, hogy nem hagyhattam válasz nélkül, és elkezdtünk 
levelezni. Feri bácsi ekkor 70 éves volt, amikor pedig az utolsó üzenetet 
kaptam tőle (2000 augusztusában) elmúlt 90!

Leveleiben sohasem kesergett, sohasem háborgott, mindent a maga 
természetes valójában fogadott és élt át, úgy tűnt, hogy az életet min-
dig a derűsebb oldaláról nézte. A kihívásoktól sohasem rettent vissza, 
ellenkezőleg: higgadt ésszel, józan megfontoltsággal bátran vállalta a 
harcot, és végül is győzedelmeskedett. A négy elemit végzett Feri bácsit 

 1 A levélírónál három évvel idősebb Rozália szintén szívesen és ízesen emléke-
zett vissza életére, életének egy-egy lélekemelőbb vagy szívet szomorítóbb 
eseményére. Hogy árnyaltabb legyen a kép, amelyet a levelek vázolnak, ezek-
ből az írásokból is bekerült több a kötetbe.
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az első világháború okozta megpróbáltatások miatt már hatéves korában 
libapásztornak szegődtette a hadba vonult családfenntartó édesapa 
nélkül magára maradt édesanyja. Alighogy befejezte az első elemit, 
kiskanásznak szegődtették. Kilencéves korában már napszámba járt, sőt 
aratáskor marokszedőnek állt. Egy évvel később kisbéresnek szegődött, 
majd a negyedik elemi befejezése után a 11. életévében járó kisgyerek 
nyáron újfent markot szedett, ősszel pedig kukoricát tört. Aztán ismét 
kisbéresnek, majd kiskocsisnak állt, és 1925-ben, 17 éves korában igazi 
férfi erőt igénylő részaratást vállalt. De Brazíliában se rettent vissza 
a megpróbáltatásoktól. Volt selyemhernyó-tenyésztő, kiskereskedő, 
asztalos, mindent vállaló és javító ezermester, aztán, amikor már válo-
gathatott is a megbízatásokban: kerékpárjavító és végül könyvkötő.

Akik végigolvassák leveleit, arról is meggyőződhetnek, hogy szer-
zőjük a közszerepléstől se zárkózott el (muzsikált, illetve köszöntőket 
mondott különféle ünnepségeken), sőt – ha úgy adódott – „újságírásra” 
is vállalkozott. Ismeretterjesztő tájékoztatót küldött a trópusi esőről a 
budapesti rádiónak, cikkeket írt a helyi lapnak kivándorlása megpró-
báltatásairól, keserűségeiről, a tőlem kapott adatok alapján beszámolt 
a pacséri lakosságfogyatkozásról stb.

A huszonegy évig tartó levelezésünk során egyszer esett meg vele, 
hogy elérzékenyült. 91 éves korában (71 évi idegenben élés után!) az 
1999. november 28-án kezdett és december 1-jén befejezett levelében 
írta, hogy „meglepett a Szülőföldem szép határának a 2. verse. Megle-
pett azért is, mert az iskolában nem tanultuk, azaz hogy nem ismertem. 
Különösen szíven ütött az utolsó verse: »Kisded hajlék, hol születtem, 
hej tőled be távol estem…« Meg is könnyeztem. Mert csak mostan 
éreztem át igazán, hogy hová jutottam a pacséri Könyves Kálmán utca 
989-es háztól.”

A másik visszaemlékező szintén pacséri, de ő a katonaéveket leszámítva 
huzamosabb időre sohasem hagyta el szülőfaluját, pontosabban szülő-
faluja határát, mert a hetekig tartó nyári és őszi munkák idején bizony 
hetekre is kilométerekre került otthonától, és a hétvégeket leszámítva az 
éppen munkát adó környékbeli uradalmak, nagygazdák szálláshelyein 
hajtotta le fejét pihenni és erőt gyűjteni a másnapi munkára. Mert amíg 
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mozogni bírt, a munka volt élete meghatározója. Ez derült ki élete bár-
melyik szakaszának a felelevenítéséből, elbeszéléséből. Munkaerejének 
elvesztésével vált elkeseredetté, kiszolgáltatottá. 

Életútja a második világháború után bekövetkezett földosztásig 
– leszámítva az inaséveket – nagy általánosságban a nincstelen, a 
földnélküli falusi szegény emberek, vagy ahogyan ő fogalmaz: a föld-
műveléssel foglalkozó napszámosok tipikus életútja volt. Sorsán az 
áldásos földosztás változtatott, és csinált a föld nélküli napszámosból 
földtulajdonnal rendelkező parasztot, aki az erőszakkal létrehozott 
szövetkezetek fölbomlása után élete végéig önállóan gazdálkodott, és 
arra törekedett, hogy gyermekei számára iskoláztatásuk révén a kitörés, 
a fölemelkedés útját biztosítsa.

Hogy megérte-e?
Amíg dolgozni bírt, ezen nem töprengett, amikor pedig magatehe-

tetlenné vált, a töprengés nem segített rajta. Könyöradományra szorult. 
Szomorú summája ez egy hosszú, munkával eltöltött életnek.

A harmadik visszaemlékező egy iskolázott, teológiát végzett írástudó  
ember, egy pap, aki élete alkonyán önigazolásul vetette papírra élete 
folyását. Hogy írását mégis idesorolom, annak oka, hogy írásából – 
egyéni tragédiáján kívül – fény derül a szolgálati helyein végbement 
változásokra, megfi gyelt szokásokra, emberi magatartásokra, melyek 
rögzítésével XIX. század végi, XX. század eleji történelmi, helytörténeti, 
néprajzi, nyelvjárási, művelődéstörténeti stb. értékeket őriz meg.
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q  BRAZÍLIAI LEVELEK  w

Egy 21 éves korában előbb csak Pacsérról Magyarországra szökött, 
majd négyévi ott-tartózkodás után Brazíliába vándorolt hazánkfi a 
levelei viszontagságairól, megpróbáltatásairól, idegenben alakult 
életéről.

Az előzményekről

Készülődve Moravica monográfiájának a megírására, a kutatás  e

során föltárt eredményekről egy-egy alkalmi kiadványban adtunk 
számot. 1976 májusában Közlöny 1., 1977 júliusában Közlöny 2. 
címen. Ez utóbbiban adtam hírt egy olvasói levélről:

„Két évvel ezelőtt2 a Topolya és Környéke3 oldalain Jaj de széles, jaj de 
hosszú ez az út címmel folytatásokban közöltük a Pacséron gyűjtött 
balladákat, balladás történeteket. A 28. folytatás A cséplőgépbe esett 
lány, azaz Farkas Julcsa szomorú történetével foglalkozott. A Pacséron 
lejegyzett szöveg sajnos töredék, és ezt olvasóink közül »azon melegé-
ben« többen is jelezték. Egy ilyen levelet Moravicáról hozott a posta:

Tisztelt Szerkesztőség!

Nagy érdeklődéssel olvasom a Magyar Szót, vele együtt a Topolya és 
Környékét is. Úgyszólván minden betűjét elolvasom, mivel az unokám 
is írt gimnazista korában egy pár riportot a Topolya és Környékében. 
Lehet, hogy emlékeznek még rá: Kókity Rozália.

A vasárnapi, tehát az október 5-i újságban olvastam a Farkas Julcsa 
történetét. Mivel szeretem a népköltészetet, ha nem veszik rossz néven, 
egy kis kiigazítást alkalmazok. Pl. az első vers4 jó. De tovább úgy éne-
keltük gyerekkoromban, csak azzal a különbséggel, hogy mi moravici 
szűrűt énekeltünk. (Ha jól tudom, itt is történt.)

 2 1975–76 folyamán.
 3 A Magyar Szó napilap vasárnapi mellékleteként megjelenő, Topolya és Kishe-

gyes község történéseivel, eseményeivel foglalkozó, önálló szerkesztőséggel 
dolgozó hetilap.

 4 A „jónak” ítélt első versszak szövege: „Ezernyolcszázhatvanhatodik évben 
/ Mi történt a kispacséri szűrűben? / Farkas Julcsa fellépett az asztagra, / 
Egyenesen beleesett a dobba.”
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                 II. vers

Farkas Jóska elkiáltotta magát,
Mikor csupa vérbe látta a húgát,
Gépész uram, álljon meg a masina,
Julcsa húgom beleesett a dobba!
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Gyertek, lányok, tegyük föl a szekérre,
Vigyük el a Hadzsi doktor elébe.
Hadzsi doktor elfordul, és azt mondja:
Ennek csak a jó isten az orvosa.
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III. vers

Farkas néni, nyissa ki a kapuját,
Vérbe fagyva hozzuk a Julcsa lányát.
Jaj, jaj, lányom, mi történhetett veled,
Ha így látlak, az én szívem megreped.

Farkas Julcsát viszik a temetőbe, 
Édesanyja kíséri feketébe…

Fejős Judit 66 éves
Moravica, Beogradska 68

Egy másik olvasói levél Szegedről érkezett. Küldője, Zöldy Pál  e

1975. szeptember 29-én így írt magáról: „Topolyai születésű 
vagyok, de katonasor után elszakadtam szülőfalumtól, és mikor 
nyugdíjba mentem, néprajzgyűjtő lettem, csak amolyan önkéntes 
módon, és hát fiatalkori emlékeimet gyűjtögettem eddig; ugyanis 
eljárt fölöttem az idő, be kell fejezni, ha akarom, ha nem.”
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Ami azonban ennél sokkal jobban meglepett, hogy 1978 nya-
rán hozott a posta levelet a távoli Brazíliából is! Igaz, hogy egy 
kis kerülővel, de ez most nem fontos!

A Közlöny szerkesztőségének Stara Moravica

Tisztelt Szerkesztőség!

A Közlöny 2. száma a nővérem, özv. Róka Rozália jóvoltából hozzám 
is eljutott. Nagy érdeklődéssel olvastam benne a már szinte feledés ho-
mályába (itten nálunk) vesző, de valamikor sokat emlegetett helységne-
veket. Mert 21 éves koromig Pacséron ettem az édesanyám dagasztotta 
kenyeret. 1929-ben katonaszökevényeskedtem5 át Budapestre, majd 
33-ban kijöttem Brazíliába, és azóta már mind ritkábban dalolgatom 
a Kincses tanító úr tanította dalt, hogy „Szülőföldem szép határa, 
meglátlak-e valahára?”

 5 ’katonaszökevényként szöktem’
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De ami a legjobban felköltötte a fi gyelmemet, azaz hogy írásra 
késztetett Az egy olvasói levél margójára című cikk, amiben a 66 éves 
Fejős Judit – bár töredékben – próbálkozik kiegészíteni a Farkas Julcsa 
történetét. Az első verset nem közölték le, mert valószínűleg helyes. 
A második és harmadik vers is helyes, de a három ponttal végződő 
töredéket sose hallottam. Ellenben a töredék helyett a befejező részt 
így daloltuk:

Gépész úr is kiment a temetőbe,
Igenyesen6 az új sírhant elébe.
Imádkozik, kéri a jó teremtőt,
Adjon néki igaz szívű szeretőt.

Még, mint érdekességet, megjegyzem, hogy 1921-ben a morovici 
határban lévő „Süket” Oblák7 [szálláson] (Szalmási8 földnek is ismer-
ték) gulyásgyerekeskedtem. Akkor a pacséri Vidity Milán bácsi bérelte, 
utána a csonoplai svábok vették meg. Ottan, moroviciaktól tanultam 
meg, és úgy daloltuk, hogy Topolyán történt. Csak most a Közlönyből 
tudtam meg, hogy Pacséron.

Fejős Judit azzal kezdi a levelét, hogy a Topolya és Környékében, a 
Jaj de széles, jaj de hosszú ez az útban olvasta. Evvel megint egy régen, 
úgy aratáskor meg kukoricatöréskor sokat dalolt, de már régen elfelejtett 

 6 ’egyenesen’
 7 Helyesen Obláth, de a pacséri és a moravicai népnyelv még napjainkban is 

csak, mint Oblák ismeri és emlegeti.
 8 Szalmásy Ferenc egyike volt azoknak a közbirtokosoknak, akik Moravica ha-

tárát 1800-ban megvették a kincstártól. Arról is adatok tanúskodnak, hogy 
1831–32-ben Szalmásy Miksa földbirtokosnál házitanítóskodott Táncsics 
Mihály publicista, szocialista politikus is, valamint hogy 1849 februárjában, 
márciusában, vagyis a „nagy szaladás” idején, ha Szalmásy Gyula tekintetes 
úr „a Pacséron ’s Bajmokon szállásoló tiszt urakat külömbféle jó borokkal, 
liqeurökkel, befőzöttek, méz ’s más nyalánkságokkal el nem látja, ’s a’ bitan-
goló pór népet szinte naponként nem vendégli, Omorovicán ház épen, ember 
életben alig marad”.
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nótát, a Barna Janit idézte fel bennem. (Már hozzá is kezdtem dalol-
gatni, már amennyiben eszembe jut, mert ugyebár 50 év alatt az ember 
sok mindent elfelejt. Szerbül is jól tudtam, és ma már csak káromkodni 
tudok, a többit elfelejtettem.) Mert a 30-as években, amikor az itteni 
magyar kolónia – 60-70 magyar családot számlált – szombat esténként 
összejöttünk egyik-másik honfi társ tanyáján, és eldalolgattunk. De 41-
ben betiltották az összejöveteleket, majd a 4 éves nagy maláriajárvány 
elűzte a magyarságot, úgyhogy ma az Amazonász vidékétől (Imre 
öcsém is ott van) le az argentin–uruguayi határig mindenütt található 
„itararéi”9 magyar. 41 óta ki-ki magának dalolgat. A citoráink10 még 
megvannak, a rozsda leette a húrt róluk. A klarnétom11 megrepedt 
unalmában. Így osztán12 a Barna Jani nótáját már nem könnyű össze-
eszkábálnom magamnak. Mert Bálint13 már még kevesebbre emlékszik 
mint én. Józsi öcsém meg felcsapott Jehova követőjének, és mint ilyen, 
nem szabad neki csak szent dalokat énekelni. Így a nótázással csak 
magamra maradtam.

De így is néha, ha kedvem kerekedik, egyedül próbálom helyet-
tesíteni az egész magyar kolóniát. Bekapcsolom a magnetofont, és 
olyan nótázásba kezdek, hogy a szomszédjaim valószínűleg azt gon-
dolják, hogy a sinyor Francisco vagy megbolondult, vagy részeg. Van 
mintegy 60 dalom magnetofonszalagra véve. Mind régiek. Úgy, mint 
Hideg szél fúj édesanyám, Édesanyám akkor kezdett siratni, Felleg borul 
az erdőre, Bevádollak az istennél, Elszállott a fecske, majd visszajön 
este satöbbi. Meg van Petőfi nek is 4 örökszép nótája: Fa leszek, ha… 
– meg Az esküvődön én is ott leszek.

És mivel egész nap egyedül vagyok idehaza, a könyvkötés közben 
nótázással szórakoztatom magamat.

 9 Itararé annak a São Paulo melletti brazil városkának a neve, ahol az 1940-es 
évek elején pusztító négyéves maláriajárvány előtt a magyarok (60-70 család) 
tömbben éltek.

 10 ’citeráink’
 11 ’klarinétom’
 12 ’azután’
 13 A levélíró testvérbátyja.



e 16 w  q  

q 

Szíves elnézésüket kérem a hibákért, de ugyebár az ember, ha 60 éves 
korában kezd gépírni, nem megy a karikacsapás szerint. 

Maradtam szívélyes üdvözlettel
a 70 éves Tóth Ferenc
Itararé S. P., Brasil
Rua Itaporanga 170

Mi sem volt természetesebb, hogy erre a levélre a kérdések özö- e

nével válaszoltam: mi köze volt valamikor a húrjait vesztett cite-
rához, az unalmában megrepedt klarinéthoz, tanult-e valamikor 
valakitől muzsikálni, a gulyásoskodáson kívül miféle foglalko-
zásokkal próbálkozott itthon, van-e még rokonsága Pacséron, 
komákra, cimborákra, gyermekkori, legénykori pajtásokra em-
lékszik-e még, és egyáltalán 50 év távlatából hogyan emlékszik 
vissza szülőfalujára?  Persze azt se felejtettem el megkérdezni, 
hogy hogyan került sor a kivándorlására, milyen hányódáson-
vetődésen keresztül jutott el odáig, hogy új hazájában, Brazíliában 
könyvkötő lett.

Kívánságomra aztán hamarosan érkeztek is a levelek. Az első 
1979. július 17-i keltezéssel, és 31-i postázással 1979. augusztus 
8-án. Az utolsó pedig 2000. július 24-i keltezéssel 2000. augusztus 
derekán. (A borítékon nem látszik, vagy rá sem került a meg-
érkezést tanúsító pacséri posta bélyegzőjének a lenyomata.) A 
levelek a családi és a személyes vonatkozású híreken, valamint a 
pacséri évekre való visszaemlékezéseken kívül az új világban átélt 
élményekről, az új otthonnak, illetve az új „hazának” az érdekes-
ségeiről, szokásairól, hiedelmeiről is beszámolnak, éppen ezért a 
bennük föllelhető esetleges vagy nyilvánvaló tévedésekkel együtt 
is forrásértékű dokumentumok. Meggyőződésem, hogy beszédes 
bizonyítékai az első világháború alatti és a háborút követő évek 
falusi – elsősorban a szegény, a napszámossorban élő – emberek 
életének itt ezen a tájon. Egy olyan világ emlékeibe, életvitelébe, 
mentalitásába, etikájába engednek bepillantást, amely a második 
világháborút követő évek változásai által, történései következté-
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ben az 1950-es évek végére errefelé teljesen eltűnt, megváltozott. 
Ezért szövegükben csak a nyilvánvalóan gépelési és helyesírási 
hibának számító vétségeket javítottam ki, illetve – ha a levélíró 
a szövegében a pacséri nyelvjárásra jellemző alakokat használta: 
osztán, citora, klarnét, ímejgős, gyerekik, tik bajotok stb. – még azokat 
sem. Ilyenkor az írásképet változatlanul hagytam, és – ha szük-
ségesnek véltem – a helyes, illetve a köznyelvben szokásos alakot 
lábjegyzetben közöltem.

A levelek némelykor inkább az új hazára jellemző részlete-
ket, furcsaságokat, esetleg időjárási vagy egyéb elhanyagolható 
adatokat tartalmaznak. Ezeket legtöbbször – csakúgy, mint a 
személyes híreket, családi eseményekre vonatkozó részleteket, 
illetve a szokásos levélkezdő és levélzáró formulákat – kihagytam. 
Viszont, ha a jobb megértés megkívánta, a megértést elősegítő 
rövid kiegészítést – más betűtípussal szedve – zárójelbe tettem.

Talán még azt is szükséges elmondanom, hogy az első levél 
szövegét, amelynek terjedelme tizenegy sűrűn gépelt oldal, a 
könnyebb befogadhatóság érdekében tizenhárom részre bontot-
tam, és a részeket – sorszámozva – önálló levelekként adom közre. 
Az önkényes sorszámozást azután a továbbiakban is folytattam, 
mit sem törődve azzal, hogy némelykor a tartalmi érdektelensége 
miatt két-három levél közlése is elmaradt.
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Az első levél , 
amelynek kelte 1979. július 17-e, és amely akár amolyan előszóféle is 
lehetne, illetve amelyben írója az éppen aktuális otthoni események 
mellett elhag yott szülőfalujára, itthon maradt rokonságára, 

gyermekkori barátaira emlékezik

Kedves Pénovátz úr!

Levele kissé meglepett. Nem tudtam elgondolni, hogy ki lehet a levélíró, 
mert a neve teljesen ismeretlen előttem. Csak olvasás közben jöttem rá. 
De így is megörültem neki, hogy ismeretlenül is felkeresett levelével. A 
válasszal egy kicsit elmaradtam, mert a levélírás egy kicsit lassan halad 
nálam, mert néha nem érek rá, máskor meg nem vagyok levélíró han-
gulatban. És ha írok is, nem sokáig bírom, mert elfáradnak a szemeim 
a betűket keresni. Mert 60 éves koromban kezdtem gépírni, osztán14 
csak két ujjal petyegtetem a gépet.

Kér, hogy írjam meg, hogy mire emlékszem még vissza a hazai, azaz 
az 50 év előtti otthoni életemre. Sok mindenre. Mert húsz és fél éves 
voltam, amikor minden búcsú nélkül 1929. április 9-én éjjel átszöktem 
(Madarasnál) Magyarországra. Akkor még nem gondoltam, hogy soha 
többé nem fogom KIS PACSÉRT viszont látni.

Azóta többször eldalolgatom azt a kis dalt, amit Kincses Sándor 
tanító úr a 4. osztályban szeretett velünk énekeltetni:

Szülőföldem szép határa
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
Mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tőle kérdem:
Virulsz-e még szülőföldem?

 14 Az „osztán” itt „és” jelentésben szerepel, egyébként levélírónk is – akárcsak 
általában a népnyelv – leginkább az „aztán, azután” kapcsolatos kötőszó he-
lyett használja. Használata néha fölösleges is, csak mint töltelékszó szerepel.
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Azt kérdezem a felhőktől, 
Azt a suttogó szellőtől.

Kérdezi, hogy mi köze van a citorámnak15 meg a klarnétomnak16 a 
dologhoz. Elég sok. A citorámat Ádor Bálint bácsi csinálta,17 a Makai 
utcában lakott. Nyáron részes munkát végzett, télen meg citorát meg 
tamburát csinált. És a 30-as években avval csináltuk a magyar bálakat 
a kolónián. (Apostol János S. Pauló-i ref. lelkész meg dr. Boglár Lajos S. 
Pauló-i magyar konzul sokat táncoltak a muzsikájára.) (A háború alatt 
Pozsonyban volt konzul, oszt egy orosz katona által véletlenül eldobott 
gránát megölte.) A konzul dalolni szerető, vidám kedvű ember volt. 
Mert mint mondta, hogy itt érezte legjobban magát.

A klarinétot meg már itt vettem Brazíliában, 38-ban.
Apám, trombitás Tóth Lajos tovább,18 mint 30 évig fújta a 

nagykontrát a Sárközi István rezes bandájában. A trombitás előnevet 
azért kapta, mert rajta kívül volt még két Tóth Lajos a faluban. Az 
egyik a harangozó Tóth Lajos, mert harangozó volt a ref. templomban, 
a másik meg, nem tudom, mér,19 a baradicskó előnevet kapta. És apám 
minket is megtanított a muzsikára. De csak Imre öcsémet vették be a 
bandába. A banda tagjai voltak Sárközi karmester, Sztrenkovics Balázs, 
kis Gajdos Lajos, Ratkai Sándor, Sós Lajos, Borbély József, Dódony 
Antal, Dódony Sándor meg Adorján Sándor.

1935 után a magyarság megszaporodott itt a kolónián. Majdnem 
minden szombaton este bálat (poszetát) csináltunk. Mink szolgáltat-
tuk a citorazenét. Majd 37-ben alapítottunk zenekart. Én meg Imre 
öcsém klarnéttal, Barta Imre bráccsal,20 Mihók Jani meg tamburával. 

 15 ’citerámnak’
 16 ’klarinétomnak’
 17 A levélíró szinte kizárólag a csinál igét használja a különféle tevékenységek 

megjelölésére. Ez kissé lompossá teszi a stílusát, de szem előtt tartva a levelek 
dokumentumértékét, nem változtattam rajta. 

 18 ’több’
 19 ’miért’
 20 ’brácsával’
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37-ben csináltunk egy hazai hangulatú szüreti bálat borjúszájú inggel, 
bő gatyával a lányok meg magyar ruhával. Nagy sikere volt. Jelen voltak 
az itararéi elöljáróságok is meg sokan a városiak. Mindenkinek nagyon 
tetszett. De már nem tudtuk megismételni, mert a belviszonyok kezdtek 
zavarosak lenni. Már megkezdődött a németek meg a japánok üldözése. 
A magyarokat nem üldözték, mert a magyarság zöme jugoszláv vagy 
román útlevéllel jött ki, és így hivatalosan nem magyarok voltunk.

Írja, hogy a Bárdi közben lakik. (Mint Gatyaülep utca is ismeretes 
volt.) Jól ismertem, mert az első szerelmem, a Kapusi Albert leánya, 
Julcsa ott lakott. Később a Gulyás Feri komám felesége lett. A köz fe-
nekében meg Borbély Imre iskolatársam, majd később komám lakott. 
Tehát ilyenformán kilukasztották a fenekét az utcának. Elég sok sarat 
tapostam benne.

Én a Könyves Kálmán utcában nevelkedtem. A keleti vége a községi 
Csorda térre lukadt ki. Nyáron ott őrizte Marton Antal bácsi a község 
marháit, amolyan koplaló volt. A közepén volt egy nagy gémeskút. 
Nagyon jó víz volt benne, sokan hordták a vizét inni. A háború után, 
úgy a 20-as években kipucolták, oszt néhány katonafegyvert is találtak 

A szülői ház 1947-ben
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benne. Ja, a házszámunk 989 volt. Tudom, hogy azóta Pacsérnak az a 
része is megváltozott (mint ahogy a közös iskola is emeletes lett), de 
az én lelki szemeim előtt még mindég a vízmosta gödrökkel tarkított 
utcáival, a Hideg-völgyet egészen beborító fűzfáival a régi falu marad.

Pacséron még van rokonságom. Bece Lajosné a nővérem. 70-ben kap-
tam tőle az utolsó levelet. Később megtudtam, hogy a sógor mindég nagy 
rebelliót csinált a levélírásért, mert a bélyeg pénzbe került (osztán21 ke-
vesebb maradt neki pálinkára). Mindég is olyan nem kívánatos rokonság 
voltunk. Az utcán is csak köszöntünk egymásnak. A leányuk, Biczóné 
(özvegy), Júlia. Ővele levelezek is. Meg a Makaiak. (Csak keveset ismer-
tem közülük.) A sógor, M. József a zsidó temetőben volt gondozó.

Aztán barátim22 voltak Varga Albert, Varga József – bíró is volt, 
meghalt –, Keresztúri András, Gulyás Ferenc, Borbély Imre. De semmit 
se tudok róluk, hogy hányan vészelték át a háborút, csak Varga Józsiról 
tudom, hogy tudta nélkül megválasztották bírónak.

Sok szép emlékem van még! (Mert ugyebár 50 év távlatából minden 
régi emlék megszépül.) Írja, hogy minden érdekli, és mivel nem sürgős, 
majd megpróbálom [fölidézni őket]. Mert az ilyesmihöz23 nem csak 
idő meg papír, hanem hangulat is kell, mert az ember nincs mindég 
levélíró hangulatban. De majd apródonként megpróbálom leírni, már 
ahogy eszembe jutnak. De most már abbahagyom mára az írást, mert 
Péter-Pál van, és nagy feszta24 van a Szent Péter téren, és szünet nélkül 
ropognak a rakéták, a banda muzsikál, árverezik a sült tyúkot, tűzifát, 
fajmarhát, -lovat, angóramacskát. A bazárosok sátraiban minden cse-
csebecse kapható. A bárakban kocsmai hangulat van. Isszák a sört meg 
a Coca-Colát. Egy teherautó tetején tanyai legényekből alakult kórus 
régi parasztdalokat ad elő. Szóval amolyan hazai országos vásári meg 
búcsús hangulat van. És mivel itt van közel, alig 300 méterre, lehetetlen 
nem hallani. Na meg Ilonka lányom beszólt, hogy kész az ebéd. Délután 

 21 ’és’
 22 ’barátaim’
 23 ’ilyesmihez’
 24 ’ünnepség’
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meg eljönnek Pólay meg Kaproncai Pista, osztán25 estig elfi lkózgatunk, 
ja meg Bálint is. (Itt egy kis magyar kolónia van. Van az én házam, a 
Józsi öcsémé, mellette a Lajos fi amé – Bálint bátyám is vele lakik, mert 
nőtlen. Józsi nem jön hozzánk, mert felcsapott Jehova követőjének, oszt 
fanatikus lett. Aki nem tér át, avval nincs jóban.)

A második levél, 
amely csak az első levél második része, és amely családi gondokról , 

megélhetési nehézségekről és merész vállalkozásokról szól

Én 1949-ig tanyán laktam. Volt mintegy 42 kat. holdnyi földem a 
Báiro da Szédán. (Széda selymet jelent, mert a vidék a selyemhernyó-
tenyésztésről kapta a nevét. Mi magyarok meg az osztrákok tenyész-
tettük.) De a feleségem 44-ben epilepsziás beteg lett, és lehetetlen 
volt kint maradnom. Akkor még gyógyíthatatlan volt. 49-ben vettem 
Itararén egy élelmiszerboltot, de 3 év alatt a hitel meg a sok orvosság 
elvitte a boltot. Elmentem a Franz Rink bútorgyárba asztaloskodni.26 
De a háború utáni gazdasági válság következtében 8 hónap múlva ő is 
tönkrement, és én munka nélkül maradtam. Mivel mindég szerettem 
a mechanikus munkát, mondtam a feleségemnek, hogy legyen egy kis 
türelemmel, mert lehet, hogy egy kicsit szűkölködni kell, mert én nem 
mék27 másnak dolgozni, felcsaptam olyan mindent javító ezermester-
nek. Elvállaltam és megcsináltam mindent: varrógépet, tölcséres-rugós 
gramafont,28 vadászpuskát, revolvert. Csináltam négy darab kétkerekű 
lovas kenyérkihordó kocsikerékpárt. Vagyis, amint itt mondják: ami a 
hálóba került, az mind hal volt.

Mikor már volt elegendő munkám, már Lajos fi am is segített egy 
kicsit, kezdtem megszűrni [a kínálatot]. Először is a famunkákat hagy-

 25 ’és’
 26 ’asztalosmunkát végezni’
 27 ’megyek’
 28 ’gramofont’
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A házam 1961-ben. 31 évig bordélyház volt, 3 évig meg templom

tam el, mert a fa nagyon drága volt, majd a lőfegyvereket, mert egyszer 
egy Browning elsült a kezemben, oszt majdnem eltalálta apámat.

Úgy 55-ben elkezdtek nagyon szaporodni a kerékpárok. Hamar fel-
fedeztem, hogy a kerékpárjavításnak nagyobb a jövője, ezért elhagytam 
a többi dolgot, de mivel nem volt, aki javította volna a zárakat, kulcso-
kat, villanyvasalókat, azokat még elvállaltam. 58-ban kibéreltem egy 
műhelyt a város központjában. (Kongregációs templom volt, de mivel 
a pásztor torkaszakadtából kiabálva hirdette az igét, és az éneket meg 
ütemes tapsolással kísérték, a környékbeli szomszédok panaszt tettek 
a rendőrségen, oszt betiltották. Most itt van a templomuk a harma-
dik szomszédban, de mérsékelték a lármát. Valószínűleg az ő istenük 
nagyothalló.) Az én házam, mikor megvettem szintén templom volt. 
Azelőtt meg bordélyház volt, tele szép lányokkal.
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 29 ’komputerrel’ (gondolom – P. A.)

1961-ben elhagytam mindent, kizárólag csak kerékpárokat javí-
tottam. Sok csepeli gyártmányú alkatrészt tartottam raktáron, mert 
olcsóbbak és jobbak voltak a cseh meg kelet-német meg a japán gyárt-
mányúaknál.

A harmadik levél, 
amely az első levélnek a harmadik része, és amelyből megtudjuk, hogy néha 
Itaráréban is esik hó, továbbá hogy Feri bácsi új foglalkozásba kezdett, hogy 
öt családja van, és hogy katonaszökevényként vágott neki a nagyvilágnak

Egy kicsit elmaradtam az írással. Ma, július 30-án folytatom. Ugyanis 
az elmúlt hetekben kisebb esők voltak, utána meg olyan hidegek, hogy 
a déli államokban Szent Jokimon meg Kuritibában meg több helyen 
havazott. A tv-ben láttam, hogy egy öreg lengyel házaspár Kuritiba 
utcáján sírva markolászta a havat, és dobálták egymásra. A fi atalok 
meg szintén nagy örömmel dobálództak a hólabdával. Persze a hó csak 
rövid életű, mert néhány óra múlva elolvad. Itten is leesett két fokra a 
fagypont alatt. A dér elég sok kárt okozott, mert sok – még éretlen – 
babot meg cukornádat meg virágzó búzát megégetett. Úgy összehúztuk 
magukat, mint a koszos malacok, mert itt az ember nem tudja megszok-
ni a hideget, mert reggel fagyott, de már úgy két óra tájt lemelegszik 
minden gúnya. De most másképpen volt. Olyan hideg délkeleti szél 
fújt kilenc napon át, hogy nem volt kedvem dolgozni (írni meg még 
úgy se), és nagyon megszaporodott a munkám. A takarékpénztárnak 
meg a prefektúrának (ejnye, magyarul kell leírnom: a városházának) a 
komputadorral29 telefi rkantott lapokat kell bekötnöm könyvnek. Ezt 
elég jól megfi zetik, mert a környéken nincs másik könyvkötő.

A könyvkötést a Lajos fi amtól tanultam, mert hátgerincsérülé-
semmel nyugdíjba küldtek, és a műhelyt átadtam Lajosnak, és mivel a 
műhely az enyém, százalékot ad a jövedelemből, és mivel a nyugdíjam 
az éhenhaláshoz sok, de a megélhetéshez nagyon kevés, na meg nem 
szeretek tétlenkedni, átvettem tőle a könyvkötő felszerelést. Ő már meg-
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unta, mert csak esténként meg vasárnap csinálta. Nappal a műhelyben 
dolgozott velem. Van itten S. Paulóban két kiadóvállalat. Sok könyvet 
úgy adnak ki, hogy minden héten füzeteket adnak ki. 16-20 füzet ad ki 
egy könyvet. Mikor kivan egy könyvre való, kiadják a kemény fedelet, és 
én meg bekötöm nekik. Vannak köztük nagyon jó, minden tudományt 
és a világ minden népét és földrajzi helyzetét ismertető munkák. Ne-
kem is van egy. A címe A 20. század. Az ezerhétszázas évektől kezdve 
minden háborús meg forradalmi megmozdulást felölel. Csak az utolsó 
világháború eseményeinek nagyon ímejgős30 amerikai íze van. Hét vastag 
kötetet adott (140 füzet). Azonkívül van még elég sok könyvem, mert 
vannak, akik megcsináltassák, és elfelejtik elvinni.

 30 ’émelygős’

A katonai behívó
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A rendőri felügyelet alá helyezés véghatározata
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Öt családom van: 3 lányom meg 2 fi am, Lajos meg Ferenc. Feri S. Pau-
lóban egy vegyipari üzemben hivatalnokoskodik. Az idősebb lányom, 
Rozi most áprilisban kapta meg az ügyvédi oklevelet, Maris meg ál-
lami ösztöndíjjal ápolónői tanfolyamot csinál Kampsz de Zsordonon 
S. Paulóhoz közel, ezernyolcszáz méter magasan levő fennsíkon. A 
múlt héten ott is havazott. Ilonka meg, mivel mindég nagyon gyenge 
tanuló volt, a gimnázium első osztályán nem tudott átmenni, most az 
unokahúgom (a Lidi húgom lánya, Julis) szépítő üzemében (kozmetikai 
szalon) dolgozik.

Lajos kitanulta a rádió-televízió technikát, de nem szerette. Van 
neki amatőr rádiója, egy Ford kocsija, és már öt éve az itteni mozinak 
ő a gépésze. Nagyon szeret minden mechanikus munkát. Az itteni 
két nyomda gépeit is ő javítja. Feri fi am már nem szereti, mert nagyon 
piszkos, kenőcsös munka. Most már csak ketten Ilonkával vagyunk a 
nagy házban. Egész nap meg magam vagyok.

Az ám! 29-ben mint jugoszláv katonaszökevényt, nagyon jól fogadtak. 4 
évig voltam Budapesten. Mellékelve küldöm a katonai behívólevelemet. 
Budapesten nagyon humorosan vették, hogy kanalat, villát meg csajkát 
is vinni kellett, mert Sándor királynak nem volt pénze rá. Küldök még 
egy képet a volt házunkról. [A szülői ház részletes leírását lásd a Tol-
dalék a levelekhez cím alatt.] Szeretném, ha írna valamit róla, hogy 
néz ki most. No meg a volt barátaimról, akiket felsoroltam, hogyha 
megvannak még. Ha igen, hogy élnek.

A negyedik levél, 
amely az első levél negyedik része, és amely elsősorban a szegény  ember 
gyerekének emberré válási stációiba (kanász, napszámos) enged bepil-

lantani, de ízelítőt ad a magyargyűlölet felizzásáról is

A gyermekkorom nem volt valami rózsás, mert 1914-ben az első világ-
háború kitörésekor mindössze 6 éves voltam. Apámat elvitték Szerbiába 
hadi munkára, nekem is kijutott a dologból. Kacsákat meg libákat 
őriztem a völgyön meg a kenderáztatóban. (Ha nem tudná, hogy hol 
volt, a vasúti nagyhíd alatt átmentünk, és ott volt. Én is áztattam, azaz 
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mostam a kendert benne.) Aratás után, amikor felszabadultak a tarlók, 
akkor meg a tarlókra hajtottuk ki a libákat. Közben bengéztünk31 is. A 
bengézés32 abból állt, hogy ha találtunk egész kalász búzát vagy árpát, 
azt szépen csokorba kötöttük és hazavittük. Volt olyan, a földnek a 
gazdája, hogy avval az érvvel, hogy a keresztből szedtük ki a kalászo-
kat, elvette tőlünk, mert leginkább csapatosan, néha tízen is voltunk 
libapásztorok. Persze mindég volt köztünk néhány leány is, így osztán 
mindnek megvolt a szeretője is, akivel egész szezonban együtt pásztor-
kodtunk. Kiszedtük egymás lábából a tüskét, mert mezítláb voltunk. 
Ha a tarló kihasította a lábunkat, nyállal mostuk ki egymásét. Persze ma 
nagyon szép visszaemlékezni reá. Szép, gondtalan, felelőtlen élet volt. 
Nem sokat törődtünk Belgrád meg Sabác ostromával. Néha, mindenki 
csodálkozására, elhúzott egy repülőgép a falu felett. Néztük, még csak 
el nem tűnt a szemünk elől.

Az első elemi elvégzése után anyám 1916-ban elszegődtetett Krsztity 
Mito bácsihoz kanásznak. Az egy évi bérem volt 2 métermázsa búza, 2 
kiló szappany,33 1 választási malac meg, ha jól emlékszem, 100 korona. 
Szent György-naptól Szent György-napig. Minden szombaton este ha-
zamentem megmosakodni és tiszta ruhát venni fel. Hogy a hét utolján 
hogy néztem ki, nem tudom, mert nem néztem tükörbe, de azt hiszem, 
hogy nem igen voltam tisztább, mint a malacok. Az élelmezésem nem 
volt irigylésre méltó. A reggeli egy darab kenyér, nyers tej vagy egy kis 
tarhó34 volt. Az ebéd leginkább egy darab kenyér meg egy fej vöröshagy-
ma. Hogy ők mit ettek, nem tudom, mert nekem kihozták az istállóba 
az ebédet. Néha adtak „kiszela csorbát”.35 Egy fél tucat csipetke úszkált 
a tányér levesben. Este aztán bent vacsoráltam velük főtt ételt. Mikor 
az idő engedte, egész nap, virradattól késő estig kint legeltettem a disz-

 31 ’böngésztünk’
 32 ’böngészés’
 33 ’szappan’
 34 Tejtermék, leginkább a ma ismeretes joghurthoz hasonló, de annál ízletesebb 

és sűrűbb állagú, elsősorban birkatejből, de annak hiányában tehéntejből is 
készíthető kocsonyaszerű, savanykás ízű, kanállal kanalazandó eledel.

 35 ’savanyú levest’ (szerbül)
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nókat meg a birkákat. Télen meg, ha nem lehetett kihajtani a jószágot, 
akkor kukoricát morzsoltam, vagy a magnak való búzát rostáltam. De 
ha nem volt más dolog, néha egész nap a lovakat kellett vakarnom meg 
kefélnem. Nagyon nehéz, szomorú esztendő volt a részemre. 

A háború teljes erejével dühöngött. A szerb lakosság magyargyűlölete 
napról napra nőtt. És énvelem nagyon éreztették. Egyszer egy szerb 
pofon ütött azért, mert követelte tőlem, hogy daloljam el neki azt a 
nótát, Megállj, megállj, kutya Szerbia, nem lesz többet tied Bosznia. 
Nem dalolhattam el neki, mert sose hallottam azelőtt. 

A Nagyhíd kenderáztató felőli oldala
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16 őszén egyszer szombaton este mentem haza a faluba, valaki rám 
lőtt katonafegyverrel. A golyó közel ment el hozzám. Akkor hallottam 
először golyót fütyülni. Hogy hogy36 éreztem magam? Egy zabszem 
nem sok, de – szóval nagyon megijedtem.

Az év leteltével hazamentem, és napszámba jártam dolgozni. Kuko-
ricát, krumplit ültetni, kapálni, töltögetni, aratáskor meg marokszedő 
voltam. Emlékszem rá, hogy hajnalban 3-4 órakor felkeltünk kötelet 
csinálni, mikor megvirradt, hogy már látni lehetett, akkor már nem volt 
harmat, megkezdték a kaszálást. Úgy 8 óra tájban megfrustokoltunk,37 

kenyeret füstölt házi kolbászt vagy szalonnát, vagy éppen füstölt sonkát 
vöröshagymával vagy zöldpaprikával. Aztán délig megint egy-egy kis 
pihenővel dolgoztunk. Délben a kocsi meghozta az ebédet. Tyúklevest, 
krumplipaprikást, krumplis tésztát satöbbi, kinek hogyan jutott ki. Ha 
jól emlékszem 16 kaszás volt a bandában. (Sok katona kapott aratási 
szabadságot.) Egy szombaton az egyik kaszás ebéd alatt a vellájára szúrt 
egy gombócot, osztán ment sorba, olvasta, hogy hánynak küldtek gom-
bócot. 14 kaszásnak krumplis gombócot küldtek ebédre.

Ja, ha jól emlékszem rá, az Oblák38 Pali szállásán volt ez. A vasút 
mellett kiterjedt a szabadkai határig. Később egy vasúti megállót is 
tettek oda Pacsirszki39 szállás néven.

Az ötödik levél , 
amely az első levél ötödik része, és amelyben a negyedik levélben meg kezdettek 
folytatódnak, illetve ízelítő az életiskola újabb osztályaiból: kisbéres, 
marokszedő; kisnapszámos: dobos, pelyvahordó, törekhordó. A háború vége, 

a győztesek öröme és a szegény ember téli életvitele

1918 tavaszán, Szent György napján anyám elszegődtetett megint. 
Bent a faluban, amolyan kisbéresnek. Hogy mi volt a fi zetésem, már 
nem emlékszem rá. A gazdám nevére se emlékszek, mert mindenki 
csak Kurjáknak nevezte. Mert merev volt a nyaka. Úgyhogy ha oldalt 

 36 ’hogyan’
 37 ’megreggeliztünk’
 38 ’Obláth’
 39 ’pacséri’ (szerbül)
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akart nézni, az egész testével kellett neki fordulni, hogy lássa. Ha nem 
tévedek, Dáncsó volt a keresztneve. Ott ért a háború vége.

Hogy mit csináltak a bennszülött szerbek a magyarokkal, köztük 
velem is, megérti, hogy mért látom jobbnak nem leírni. Csak annyit, 
hogy apám huszár volt, és hazahozta a piros dísznadrágját, de mivel 
ő nem merte viselni, Király János nagybátyám, szabó lévén, átalakí-
totta nekem. De én se sokáig hordtam, mert egyszer a szerb faluban 
majdnem megvertek a crvena csaksiráért.40 Ja, meg hazahozott még 
két sötétkék atillát is. Majd később anyám befestette a piros nadrágot 
meg a két atillát is feketére, és így mikor már évek múlva lecsillapodtak 
a kedélyek, mertük elviselni őket. (Ja, ha nem tudná, hogy mi is volt 
az atilla. Sötétkék katona huszárblúz, amit csak díszfelvonuláson meg 
ünnepségeken viselhettek a huszárok a piros nadrággal meg csizmával. 
Nagyon szép volt, tele sárga zsinórokkal.)

1919-ben, Szent György napján lejárt az évem. Megint kijártam 
napszámosmunkára. Nyáron a Fernbach (Fenbak) Károly szállásán 
voltam apámnak a marokszedője. A munkaütem a régi volt. Reggel 
3-4 órakor felkeltünk kötelet csinálni. Mikor a harmat felszikkadt, 
megkezdődött a kaszálás. Este meg, mikor már nem láttak kaszálni, 
megkezdtük a kévéket halhéba41 hordani. A kaszások meg rakták a 
keresztet. Leginkább 4-4 kévét vittünk egyszerre. Kettőt a hónunk 
alatt, kettőt meg a két kézben. Mivel mind a két kezünk el volt foglalva, 
a szúnyogok felhasználták az alkalmat, jól bevacsoráltak. Leginkább 
mire elvégeztük a halhézást,42 az arcunk meg a kezünk, illetve karjaink 
tele voltak vörös pettyekkel a sok szúnyogcsípéstől. Leginkább úgy 
tíz-fél tizenegyre végeztünk a munkával. Bementünk a hodályba. Volt, 
aki meg se mosakodott, csak dűlt le a szalmavacokra, oszt mire a farát 
letette, a feje már aludt a kimerültségtől. 

Az aratásért 4%-ot kaptunk a búzából. Az árpából, zabból nem 
emlékszem már rá, hogy mennyit. Minden kaszás kapott egy kocsi 
szalmát. Az uraság mindenkinek hazavitte a részét. Az aratás elvégzése 

 40 ’vörös nadrágért’
 41 A gabonakévék kalászukkal egy irányban rakott halma.
 42 A gabonakeresztek halomba (halhéba) hordása.
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után a cséplést is mink végeztük. Ha jól emlékszem, 2%-ot kaptunk a 
gabonából a munkáért. Én, azaz mi, gyerekek csak fél részt kaptunk. A 
polyvát, töreket hordtuk petrencerudakon. A kévét adogattuk az etető-
nek. Mindenki félnaponként cserélte a munkát, csak a szalmakazalos 
maradt meg mindvégig a hivatalában. Mert a kazalrakás különös tudást 
követelt meg. Csak kevesen tudták csinálni. Mert a kazal mindkét 
végének bikahomlokúnak kellett lenni, és még egy év múlva is talpon 
kellett neki állni, mert ha nem szakember csinálta, pár hónap múlva a 
kazal elfáradt, osztán lefeküdt. 

Szeptemberben megint beiratkoztam a negyedik osztályba. Kincses 
Sándor úr volt a tanítónk. Akkor már kötelező volt a szerb cirill betűk 
tanulása meg a szerb történelem. A könyveink még a régi magyar ki-
adásúak voltak, de nem volt szabad a magyar történelmet tanulnunk. A 
legtöbb magyar történelemről szóló lapot a szerb igazgató kiszakította 
a könyveinkből. 

A nyári szünetben Ádor Károlynak voltam a marokszedője. Az a banda 
csak két kaszából állt. Károly meg Kis Imre bácsi voltak. A Közös úton 
jártunk ki, arra Babapuszta felé egy kisgazdánál. Már nem emlékszem 
a nevére. A zombori országúton.

Ősszel a Farkas Aladár szállásán törtük a kukoricát (a szabadkai 
határban), mert már nem vettek fel az 5. osztályba, mert már nagy 
voltam. Így be kellett érnem a 4 elemi osztállyal.

Télen, ha havazott, eltakarítottuk a ház körül a havat, utat csinál-
tunk a kútig, az volt az egész napi dolgunk. Mire mink felkeltünk, 
anyám befűtötte a banyakemencét. A lángnál megsütött néha két 
tepsi krumplipecsenyét vagy savanyú káposztát. Úgy 10 óra tájban 
megfrustokoltunk.43 De milyen jókat ettünk a pecsenyéből! A krumpli 
szinte szétomlott az ember szájában. A káposztát meg minél többször 
melegítették, annál jobb volt. Azóta már több mint 60 év múlt el a 
fejem felett, de még most is a számban van az íze. Persze a krumplival, 
káposztával mindég sült néhány szelet füstölt szalonna vagy füstölt olda-

 43 ’megreggeliztünk’
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las is. Télen leginkább csak kétszer ettünk naponta. Mink, gyerekik, ha 
megéheztünk, közben kikunyeráltunk anyámtól egy darab kenyeret. 

A hatodik levél, 
amely az első levél hatodik része, és amelyben egyéb téli foglalatosságokról  is 

szó esik

Király szülém már úgy 80 éve ette a kenyeret, már csak a hangunkról 
ismert meg bennünket. Nagyon kicsit látott. Egész nap a kerekes rokka 
mellett ült, és fonta a kendert. [A kender] leginkább a saját termésünk 
volt. Ősszel az áztatás után apám tilózta a kendertörővel, gerebenezte 
egy nagyfogú talpas fésűvel. A kendert nagy copfokba fonta, a gereben 
fogai között maradt kócot meg egy zsákba gyűrte. Eleivel csak úgy egy 
halomba feltette a padlásra, de a macskák klozetnak használták fel, és 
mikor fontuk, bizon44 nem valami kellemes illatot árasztott.

Mint említettem, szülém nagyon kicsit látott, de olyan egyenlő sima 
fonalat font, hogy akármelyik fonógépnek becsületére vált volna. Néha 
odahítta valamelikőnket:45 Gyertek, hajtsátok mán egy kicsit a rokkát, 
mert mán46 elfáradt a lábom.47 Néha fél órát is hajtottuk neki, mert 
szerettem hallgatni a meséjét, hogy öregapját hogy zavarta meg a mérges 
bika, meg mikor Pilák (Pilaszánovics) szállásán szógátak, Pisák hogy 
fosta tele a lámpát. (Na, leírom, és ha jónak látja, kiírja belőle.)

Egyszer télen, úgy ököretetés közben azon vitatkoztak a béresek, 
hogy a fi ng meggyullad-e. Mire Pisák ajálkozott48, hogy próbálják meg 
az övét. Erre meggyútották49 a pilácsot (olajlámpa cilinder nélkül). 
Pisák letolta a nadrágot, öregapja meg odatartotta a pilácsot. De mivel 
Pisáknak hasmenése volt, lefröccsentette öregapámnak az egész karját. 

 44 ’bizony’
 45 ’odahívta valamelyikünket’
 46 ’már’
 47 ’lábam’
 48 ’ajánlkozott’
 49 ’meggyújtották’
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A pilácsot is eloltotta. Este egy kis tüzet csináltak a két jászol közt a 
járdán. Bemegy az ispán, kérdi, hogy mért tüzelnek, mi lett a piláccsal. 
Mire az öregbéres nagy alázatosan azt mondja: Kidobtuk, ispán úr, 
mert Pisák telefosta.

Fenn: Gereben. Alul: Kerekes rokkán fonó nő 
és orsók a gyalogrokkához
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Mink, gyerekik meg, még meg nem untuk, a kócot rágtuk (fontuk) 
a gyalogrokkán. A gyalogrokka olyan volt, hogy egy félméternyi kis 
deszkára egy seprűnyélféle fa volt erősítve, és egy kis megdolgozás, 
azaz szálazás után arra kötöttük fel a kócot. Az orsó meg, mintegy 10 

Ádor János takácsmester által szőtt törülközővégek
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centis kerek deszka, a közepén kifúrva, egy a felső végén kihegyezett 
pálca volt beleerősítve. Ráültünk a rokka talpára, egyik kézzel a kócot 
húztuk, oszt a fogunkkal egyengettük, hogy egyenlő legyen a fonál, a 
másik kézzel meg az orsót sodortuk, ami egy kis ügyességet kívánt meg. 
Király öregapám még az ezernyolcszázas években csinált egy motollát. 
Egyedülálló volt az egész Bácskában. Egy tyúklábon álló szerkezet volt, 
rajta egy 8 küllős kerék, de talpak nélkül. Minden küllő végén volt egy 
l0 centis fa keresztben. Csak rákötöttük a fonalat, oszt hajtottuk.

Mikor megvolt a rőf fonál, akkor csattant egyet. (Egy rőf 60 szál 
volt, az adott egy rőf vásznat.) Akkor átkötöttük, és hajtottuk addig, 
még megint nem csattant. Ádor takács szőtte meg. Nagyon szép törül-
közőket tudott szőni.

Lepedőket, szakajtóruhákat is szőtt. Az utolsó vászonlepedőnk itt 
Brazíliában a hatvanas években szakadt el. A kócfonálból meg zsákokat 
csináltunk. Az volt a parasztzsák. Ha egy kicsit megázott, még a víz is 
megállt benne.

A hetedik levél, 
amely az első levél hetedik része, és amelyből kiderül, hogy az életiskola 
újabb osztályainak kijárása után (gulyásg yerek, kiskocsis) a 17 éves 
kislegény emberszámba léphet, és 1924-ben, életében először teljes értékű 
részes arató (kaszás), illetve cséplőmunkás (kévehányó, zsákhordó), majd 

kukoricatörő lesz

22-ben elszegődtem a morovici határba, a Süket Oblák szállására  (Szal-
mási földnek is ismerték). A pacséri Vidity Milán bácsi bérelte. Két évig 
gu lyás gyerekeskedtem ott. 4000 forint (2 000 dinár), 4 méter  búza, 
egy pár cipő, egy választási malac meg némi gúnyát is kaptam. Évente. 
Minden két hétben mentem haza tisztálkodni. (Elképzelheti, hogy mi-
lyen is lehetett rajtam a ruha!) Mintegy 50 darab marha volt a gulyám. 
Nyáron a letakarított tarlón, ősszel meg a letört kukoricaföldön legel-
tettem.

Reggelenként 4-5 óra tájban keltem, az akolból behajtottam a fejős-
teheneket, megabrakoltam őket, majd megfejtem. Mikor senki se látta, 
jól felhajtottam a meleg, habzó tejből. Ha Dáncsó bácsi, a Milán bácsi 
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Fenn: Aratóbanda kaszálás közben. Középütt: Kasza takaróval 
és tokmány kaszakővel. Alul: Cséplés 1937-ben
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fi a meglátta volna, jól megszidott volna érte, mert annak dacára, hogy 
naponta 100-120 litert fejtem, nagyon ritkán kaptunk belőle, eladták a 
tejgyárnak. A tejnek köszönhettem, hogy annak dacára, hogy csaknem 
egész héten krumplipaprikást ettünk mi cselédek négyen, én mindég 
jó erőben voltam.

Gáspár Bálint bácsi volt a juhász. Hosszú éveken volt a közös iskola 
szolgája. Bal felire béna volt, szél érte, de jobban tudott szaladni, mint 
én. Nagyon szeretett beszélgetni. Fiatal korában járt Budapesten, volt 
az állatkertben. Azt nagyon sokszor elmondta, hogy ha valamikor 
Pestre kerülök, oda elmenjek. Meg is fogadtam a szavát. Ottlétemkor 
sok vasárnap délutánt töltöttem el benne. De ha majd érdekli, erről 
majd később írok.

A második év leteltével még egy évig kiskocsiskodtam Nemes Sándor 
bácsinál a morovici határban. Sándor bácsi nagyon jó ember volt. Ott 
nem volt semmi különös esemény. Reggeltől, azaz hajnaltól késő estig 
dolgoztam. Ha nem volt más dolog, a jószágokat legeltettem.

Szent György-napkor letelt az évem, aztán már otthon maradtam, oszt 
beálltam a Böce50 János bácsi bandájába Fernbach Károlyhoz részesnek 
a csonoplai határba. Kukoricát kapáltunk, arattunk, először voltam 
kaszás. Ha jól emlékszem, 26-an voltunk a bandában.

Kicsit büszkén lötyögtettem a kaszakövet a tokjában. Apám meg 
a bátyám is ott voltak, vagyis hárman voltunk egy családból. Minden 
ment, mint a karikacsapás, csak amikor a bükkönyös zabot vágtuk, 
nagyon megfi rcangolt51 bennünket, mert ha belevágtuk a kaszát, a fél 
zabtábla megmozdult, ugyanis a bükköny a csápjaival egybekötötte az 
egész táblát. Én nagyon kifáradtam, de nem mertem kimutatni, féltem, 
hogy majd kicsúfolnak, hogy fi atal legény, oszt kifárad. De uzsonna 
után, mikor a bandagazda kimondta a szomorú szót, hogy gyerünk, 
emberek, mindenki csak a farát emelgette, csak aztán a fejit.

 50 Írásban Bece, de a pacsériak leginkább Böcének ejtik.
 51 ’megizzasztott’
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Az uraságnak volt cséplőgépje, mink dolgoztunk a gépnél is. Már a szer-
ződésben benne volt. Két százalékot kaptunk a cséplésért. A zsákolás is a 
mienk volt, szintén nehéz dolog volt, mert egész nap hordtuk az 50 kilós 
zsákokat az istállópadlásra. De adott is olyan étvágyat, hogy bármelyik 
farkas megirigyelhette volna. Úgy estefelé már citoráltak52 az inaink 

Fenn: Csuklóra akasztható fosztók és szárvágó kapa. 
Lenn: Szárkúp

 52 ’citeráltak, reszkettek’
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a fáradtságtól. De másnap hajnalban már megújult erővel kezdtük a 
kévehányást, mert naponta cseréltük a munkát.

Az ebédet minden délben kivitték kocsival. Az asszonyoknak minden-
nap 11 órára a bandagazda háza előtt kellett lenni az étellel. A kocsin 
lévő szalmába beágyazták az edényeket, hogy ki ne dűljönek.53 Úgy 11 
óra tájt megindult a kocsival. Nekivágott a szabadkai országútnak. Csak 
lassan kocorászott,54 hogy ki ne lötyögjön az étel. De 12 órára ki kellett 
neki érni. Mindennap másik részes ment az ebédért. De milyen jókat 
ettünk a tyúklevesből, a mákos, túrós vagy krumplis tésztából! Néha 
anyám palacsintát küldött. Túróst vagy lekvárosat. Szombaton szokás 
szerint majdnem mindenkinek krumplis gombóc volt az ebédje. És úgy 
2-3 óra tájt mentünk haza. Persze gyalog dicsértük a Jézust hazáig. A 
cséplés igencsak eltartott úgy augusztus utójáig. Majd egy-két het pi-
henés után megkezdtük a kukoricatörést.

A kukoricatörés úgy ment, hogy egy parasztzsákra nyaklót kötöttünk, 
a nyakunkba akasztottuk és a két lábunk közt a földön húztuk, oszt a 
megfosztott kukoricacsövet dobáltuk bele. A fosztó egy a csuklónkon 
lógó kihegyezett fadarab vagy leginkább marhalábszárcsontból szé-
pen kidolgozott alkalmatosság volt. A csont azért is jobb volt a fánál, 
mert simább volt, és nem vette magába a vizet. Minden ember két sort 
hajtott egyszerre. Mikor már annyi volt a zsákban, hogy nehéz volt 
húzni, felkaptuk, oszt szaladtunk vele a kocsihoz. Ott kiöntöttük, oszt 
siettünk vissza, hogy el ne maradjunk. Mikor megtelt a kocsi, akkor 
egy kocsis behúzatta, és hagyott ott egy másik üreset. Minden 2-3 törő 
után volt egy szárvágó. A szárat egy kis – direkt arra gyártott – rövid 
nyelű kapával vágtuk.

Volt, ahol sarlót használtak, de a kapa jobb volt, mert földszint vágta el 
[a szárat], míg a sarló hosszú szárú, hegyes tuskót hagyott maga után, 
és ha az ember nem vigyázott, hamar kihasította a lábát. A vágónak 

 53 ’dőljenek’
 54 ’poroszkált, kocogó léptekkel haladt’ (a ló – P. A.)
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ugyancsak gebeckélni55 kellett, hogy le ne maradjon. A törőknek a sar-
kában kellett, hogy legyen. Mert ha egyszer lemaradt, nagyon nehezen 
érte utol magát.

A szárvágás úgy ment, hogy a lábait széttette, megölelte a szárat, és 
úgy vágott, hogy a kapa a két lába közt ment el. Mikor a nyalábja tele 
volt, letette, oszt addig rakta rá, még egy kévére való lett. Leginkább 
hajnalban kötöttünk, mert éjjel a szár megereszkedett, osztán nem 
tört, mert magával a szárral köttük56 be [a kévéket]. A kötés után ösz-
szehordtuk, kúpokba állítottuk, majd később szekerekkel behordták 
és nagy kerek kúpokba rakták úgy, hogy a hegyei a szárnak a közepén, 
a töve meg kifelé álltak.

A nyolcadik levél, 
amely az első levél nyolcadik része, és amelyből az is kiderül, hogy az embert 

próbáló munkák során a tréfának sem voltak híján

Mikor Fernbach Károlynál arattam, Bece Lajos sógor is a bandában 
volt. Sok bolondságra volt kapható. Volt egy marokszedő gyerek (a ne-
vére nem emlékszem), nagyon szeretett volna fürjet fogni. Ha valahol 
meghallotta, hogy pityeg, ha csak tehette, szaladt oda, hogy megfogja. 
De sose sikerült neki. Egyszer Böce elment a kukorica közé szükségét 
végezni. Egyszer csak elkezd kiabálni a gyereknek: – Gyere hama,57 meg-
fogtam egy gyöngyös nyakú fürjet! A gyerek felugrott, oszt atlétának is 
beillő futásnak eredt. Bece leborította a kalappal, oszt fi gyelmeztette, 
hogy vigyázzon, óvatosan nyúljon be a kalap alá, nehogy elszaladjon. 
A gyerek benyúlt, de egy kicsit lenyomta a kalap tetejét, hogy a madár 
ne mozogjon. De mekkora volt a meglepetése, hogy a fürj helyett va-
lami ragadós masszát markolt meg! Böce felkapta a kalapját, de kicsit 
megkésett. A gyerek meg csak nézte a kellemetlen illatú ember gumis 
kezét, oszt csak annyit mondott: – Az istenit magának! De Böcének 

 55 ’igyekezni ’, egyébként ’erőlködni, erőlködve csinálni valamit’
 56 ’kötöttük’. A pacséri népnyelvre egyébként nem jellemző a múlt időnek ilyen-

fajta használata.
 57 ’hamar’
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is torkán akadt a nevetés, mert a tréfa visszafelé sült el, mert a kalapja 
belől ki volt bélelve a saját hulladékjával. Csak annyit válaszolt a gye-
reknek: – Az anyád istenit neked is! Azon a héten Böce kalap nélkül 
aratott tovább, de a gyereknek is elment a kedve a fürjfogástól. De azon 
a nyáron sokszor szóba került a „gyöngyös nyakú fürj” esete.

Egy másik história is eszembe jut. Még marokszedő gyerek voltam az 
Oblák Pali szállásán. Egyszer ebéd alatt szóba jött a szaladás, hogy 
az iskolában ki hogy tudott futni. Az egyik kaszás azzal dicsekedett, 
hogy ő volt a legjobb futó az osztályban. Erre azt mondja Ivanyos, hogy 
ő fogadni mer vele, hogy ő egy gyereket a nyakába köt lábánál fogva, 
osztán elhagyja a futásban. Mingyár58 felszólította a marokszedőket, 
hogy ki ajánlkozik rá, hogy a nyakába kösse. Egy marokszedő osztán 
vállalkozott rá. A nyakába kötötték a lábánál fogva úgy, hogy hátul 
lógott fejjel lefelé. Megindultak. De alig szaladtak valamennyit, Ivanyos 
letolta a nadrágját, osztán leült a szükségletét végezni. Persze az egész 
banda hahotázott. A gyerek egyre csavargatta a fejét, nem szerette az 
illatot. Egyszer csak megsokallta, oszt nagyot harapott az Ivanyos há-
tulsó fertályába. Ivanyos nagyot ordított kínjában, hogy híj, az anyád 
istenit, még harapsz, oszt ledobta a nyakából. De azon a nyáron szólás 
maradt, hogy úgy elszaladt, mint Ivanyos a marokszedővel.

Ilyen és ehhez hasonló szórakozásaink voltak, mert akármilyen 
nehéz volt a munka, mindég került, akinek volt kedve bolondozni.

A kilencedik levél, 
amely az első levél kilencedik része, és amelyből néhány helyi szólás 

születésére kapunk magyarázatot

1926 telén a babapusztai állomáson vagonéroztuk59 be a cukorrépát. A 
répa nagy, mintegy 200 méter hosszú és 3 méter magos bangétokba60 
volt felhalmozva, és a fagy ellen földdel letakarva. 15 tonnás vagonon-

 58 ’mindjárt’
 59 ’vagoníroz’, azaz ’árut, szállítmányt vagonba rak’
 60 bangét vagy bangéta a. m. 1. ’halom, rakás, csomó’ 2. ’vályognak szárítás céljá-

ból összerakott halma’
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ként ezer dinárt kaptunk. De a vagonokat 24 órán belül be kellett 
vagonérozni, hogy a gyár ne fi zessen fekbért. Volt úgy, hogy a holdvi-
lágnál, hajnali 3-4 óráig is dolgoztunk. Nehéz munka volt, de elég jól 
lehetett vele keresni. Megraktuk az egykerekű talicskát, és feltoltuk 
a vagonba. Néha fél napot is szaladva jártunk, hogy a határidőre be 
bírjuk rakni, mert ha mi miattunk késett, a fekbért lefogták tőlünk. 
Egyszer bevégeztük a vagonozást, a mozdony már ott pöfögött, várta, 
hogy bekapcsolhasson. Az öreg Madocsai meg köpdöste a kérges tenye-
rét, oszt megkapta az üres talicska szarvát, megindult vele, oszt nagy 
megelégedéssel mondja:

– Na, gyerekik, ezen is átestünk. Abban a pillanatban a talicskája 
kereke belezöttyent egy gödörbe, oszt ő meg keresztülesett rajta. Sokáig 
fenn maradt, ha valamit bevégeztünk, hogy na, ezen is keresztülestünk, 
mint Madocsai a talicskán.

A következő esetre már nem igen emlékszem, hogy 1919-ben vagy 
20-ban volt-e. De ez nem is fontos. Még olyan suttyó gyerkőc voltam. 
A háború dühöngése már megszűnt. A frontról hazatérő katonák 
legfőbb gondja a mulatás volt. A rezesbanda nem győzte a szolgálást. 
Apám, mivel trombitás volt, nem ritkán két napig se ment haza, mert a 
mulatók nem engedték őket. Hogy honnan került a pénz, nem tudom, 
de mindenkinek volt a mulatásra. Divat lett a rezesbanda-kísérettel 
hazamenni. Mi, gyerkőcök, már a muzsikáról tudtuk, hogy kit kísér-
nek haza. Például, ha a banda azt fújta, hogy Új sír van a temetőben, 
rajta virág, koszorú, már tudtuk, hogy Pocsai Péter bácsi mén haza 
vigasztalni a feleségit. Egy másiknak meg (nem jut eszembe a neve) 
Úgy elmegyek, hírt sem hallasz felőlem [volt a nótája]. Persze egy szerb 
kólót is el kellett muzsikálni, mert ha nem, akkor meggyűlt a bajuk 
a rendőrséggel.

Egyszer Pocsai Péter bácsi úgy, olyan borgőzös állapotban elkezdte 
kiabálni:

– Hej, ha gyönnek a magyarok, a fogadáson én mék elöl a lobogóval! 
Hazaérve lefeküdt, még el sem aludt, már ott volt érte két policáj.61 

 61 ’rendőr’
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Bevitték a községházára, oszt ráverték a 25 botot. A faluban mindenki 
sajnálta, mert a légynek se ártó, jó ember volt. Kőművesmester volt. 
Beszélték, hogy mikor hazaengedték, kérdezték tőle, hogy fájt-e a ve-
rés. Fenét – mondta –, csak az első három ütés fájt, a többit mán a telt 
nadrágra verték. Fennmaradt szóbeszédben, ha valakinek valamilyen 
vállalkozása balul ütött ki, azt mondták rá, hogy ráfi zetett, mint Pocsai 
a lobogóhordozásra.

A tizedik levél,
amely az első levél tizedik része, és amelyből kiderül, hogy néha az ártatlan 

gyerekjáték is tragédiába torkollik

Az első világháború alatt nekünk, gyerekiknek is kijutott a dologból. 
Két tavaszon jártunk Angyal Bandira cukorrépát kapálni. A cukor-
gyár jól fi zetett, megfi zette az útiköltséget oda-vissza. Angyalbandi62 

Morovica után az első kis állomás volt. Lelpak63 Janinak meg Lelpak 
Toncsinak voltak ott nagy birtokjaik, és nagyban ültették a cukorrépát. 
Kis lóhúzó64 vasúton hordták a cukorrépát az állomásra. Mink, nagyobb 
részben 8-12 éves gyerekek kapáltuk. A sorok közét ekekapával meg-
ekézték, a sorokat meg egy háromujjnyi széles, rövid nyelű kiskapával 
kapáltuk, és egyúttal ritkítottuk, egyeztük. Ez nemigen volt embernek 
való munka, mert először guzsgolva,65 majd térdelve, ülve, végül már 
fekve kapáltunk. De avval nem törődött a csősz. A fontos az volt, hogy 
jól megcsinálva haladjon a munka.

Hogy esténként milyen ricsaj volt a hodályban, el lehet képzelni! 
Voltunk vagy százhúszan Pacsérról meg Morovicáról. Volt mintegy 
10-12 ember [fölnőtt férfi – P. A.] a bandában, a többi mind gyerek 
[fiú – P. A.], lány keverve. Játszottunk seggreverőcskét, dungócskát, 
zavarócskát, kinek hogy tetszett.

 62 Alsó- és Felső-Roglatica puszta neve a nép száján. De a környékbe-
li nagybirtoko sok igényeit kielégítő vasúti megálló hivatalos neve is 
Angyalbandi lett.

 63 ’Lelbach ’
 64 ’lóvasúton, ló húzta vasúton’
 65 ’guggolva’



q  e 45 w

q  

Egyszer hozzáfogtunk kabáttal verni egymást. Szaladtam a másik 
után, oszt ha elértem, ráütöttem a kabáttal. A másik meg szaladt én-
utánam, és ha elért, rám húzott a kabáttal. 

Egyik este Pityut, egy morovici gyereket zavarta valaki. Ahogy 
ráütött a kabáttal, Pityu elesett. Na oszt neki vagy hárman! Elkezdtük 
kabátolni. Végül azt mondja az egyik, hogy nézzétek csak, Pityu nem 
mozog. Megfordította, azt mondja nagy ijedten, hogy vérzik a szája. 
Megfordítottuk, a szemei fel voltak fordulva, osztán láttuk, hogy egy 
halottat kabátoztunk. Megállapították, hogy ahogy a másik gyerek 
ráütött a kabáttal, elesett, és az állával egy, a szalma közt rejtőző fa-
darabra esett, és eltört a nyaka. Az eredmény: nem volt szabad többet 
kabátozni.

A tizenegyedik levél, 
amely az első levél tizenegyedik része, és amelyből kiderül, hogy aki keres, 

az néha télen is talál munkát

1927-ben Fernbach Károlynál voltam részes. Tavasszal kukoricát ül-
tettünk, később kapáltuk, majd fattyaztuk. Nyáron arattunk, ősszel 
kukoricát törtünk. Télire meg Evetovics Péter sógorom – szabadkai 
születésű volt, az apja bunyevác volt, nagyon jó ember volt, és a sógo-
rok közt ő volt az első, aki meghalt – beszegődött egy pálinkafőzőhöz 
papramorgót66 főzni.

A pálinkafőző kazán kerekekre volt szerelve, úgyhogy két ló odahúz-
ta, ahova kellett. Ugyanis a bortermelők, amikor kipréselték a szőlőt szü-
retkor, a törkőt67 beleöntötték egy nagy kádba, nyakon öntötték vízzel, 
majd jól lesarazták, hogy nyugodtabban megforrhasson. Télen osztán 
kihívták a pálinkafőzőt. Az két lóval odahúzatta a kazánt az udvarra, 
oszt ott helyben kifőzték a pálinkát. Azt mondták, hogy nagyon jó a 
törkőpálinka, de én nem szerettem, mert nagyon erős pálinkaíze volt. 
Sose szerettem a pálinkát. Azaz hogy hazudok, mert itt Itararén volt 

 66 ’pálinkát’
 67 ’törkölyt’
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egy osztrák tanyaszomszédunk, cukornádpálinka-főzéssel foglalkozott. 
Egyszer az öreg Grabermaier adott egy pohár hatéves pálinkát. Azt 
megszerettem, mert az igazán jó volt. Ugyanis eltett 100 litert a saját 
használatára, de csak kóstolót adott belőle, el nem adott semennyiért se 
belőle. 1937-ben meglátogatta az itteni magyar kolóniát Szentmiklósy 
Andor miniszteri tanácsos, adott neki is egy kis kóstolót. Nagyon 
megszerette. Hosszas kérésre adott neki ingyen két litert.

Azon a télen a sógor nekem is szerzett helyet. Probojcsevics Jóska 
bácsihoz beajánlott kocsisnak. Egész télen ott kocsiskodtam. Volt neki 
úgy 20 lánc körül földje, sok szőleje, jó bora, de nekem „fokhagymás” 
volt. Néha, ha lent volt dolgom a pincében, a lopóval kihúztam egy-két 
kortyot. Sokat nem mertem, mert féltem, hogy észreveszi rajtam. Télen 
a trágyát hordtuk ki a földekre, és szórtuk szét. Az egyik darab földje 
kiment a Palicsi-tóig. Akkor láttam életemben először olyan nagy vizet. 
A tó széle nádas meg kákás volt. Tavasszal osztán szántogattunk, csak 
úgy két-két lóval ekénként. Vetegettük a zabot, a tavaszi árpát, kukoricát. 
300 dinár volt a havi fi zetésem. Vettem magamnak egy öltözet barna 
szövetruhát, pörge szélű kalapot. Apám nagyon megharagudott érte, 
pedig ha otthon maradok, semmit se kerestem volna egész télen, és még 
enni is otthon ettem volna. De apám nagyon pénzéhes ember volt.

A tizenkettedik levél, 
amely az első levél tizenkettedik része, és amelyben a Brazíliába való 

kitelepülés indítékairól és körülményeiről lesz szó

Májusban haza kellett mennem, mert apám meg a két öcsém kijöttek 
Brazíliába. Én, Bálint bátyám, Lidi húgom meg anyám otthon ma-
radtunk, mert a ház árából nem futotta több hajójegyre. Ugyanis a 
Hamburg Dél-amerikai Hajótársaságnak volt egy zsidó ügynöke, aki 
– annak dacára, hogy a brazil állam 1924-ben megszüntette az ingyen 
bevándorlást – továbbra is bolondította a népet. (Addig ugyanis a föld-
munkásokat a brazil állam ingyen vitette ki, de a kivándorló családban 
legkevesebb három munkaerőnek kellett lenni, és köteleznie kellett 
magát, hogy három évig a kávéültetvényeken fog dolgozni. De mikor 
kiértek, mindenki oda ment, ahová akart.) Különösen Morovicáról 
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jöttek volna ki sokan. Pacsérról csak mink jöttünk. Böce sógor azt 
mondta, hogy ő majd csak akkor jön ki Brazíliába, ha gyalog vagy 
kocsival lehet átjönni a tengeren. Mind eladogatták mindenüket. A 
zsidónak meg – valahányszor kiment – mindég kellett valamire pénzt 
adni. Kitűzték az indulás napját is. De kijött egy másik ügynök, és az 
felrobbantotta a bombát, vagyis hogy csak azok mehetnek, akiknek 
van pénzük a hajójegyet kifi zetni.

Sokan nem bírták, mert a pénzük nem futotta, és teljesen semmi 
nélkül maradtak, mert a zsidó minden pénzüket kicsalta. A pórul jár-
tak beperelték a hajóstársaságot, és kártérítést kaptak. Az egyik öcsém 
helyett én jöttem volna ki, de mivel a következő évben már katonai soro-
zásra kellett mennem, így nem adtak útlevelet. Így én otthon maradtam 
még egy évet. De mivel nem akartam a Sándor király madárijesztője 
lenni, 1929 áprilisában átszöktem Magyarországra.

A magyarokkal egyébként nagyon gorombán bántak. Még nagyon 
élt bennük a magyargyűlölet.

Szabadkán, a Wesselényi úton többször láttam a katonákat elnyűtt, 
agyonfoltozott nadrágban meg blúzban, ahogy mentek ki gyakorlatozni. 
Némelyiknek a cipője is úgy tátogott, mint valami kiéhezett aligátor. 
Az időben a civil lakosság nagyon lenézte őket, hogy még rendes ru-
hát se tudott a király a katonáinak adni. Semmi kedvem se volt olyan 
madárijesztő lenni.

A tizenharmadik levél, 
amely az első levél tizenharmadik része, és amelyben régi emlékek 

sorjáznak

Szerettem Szabadkán. Azért is, mert vasárnaponként kimentem a 
korzóra. A korzó a Kossuth utca volt. A városház tértől ki az állomás 
térig terjedt. Abban az időben sok pacséri lány cselédeskedett a város-
ban, és mindég találkoztam néhány ismerőssel. Ott kezdtem kurizálni 
előbb Szilágyi Marisnak, majd később Kapusi Julcsának. A korzózás 
abból állt, hogy sétáltunk a Kossuth utca egyik végétől a másikig oda 
meg vissza. Néha közénk keveredett egy fi áker a bakon köcsögkalapú 
kocsissal. (A köcsögkalap – ha nem tudná – amolyan kerek tetejű, 
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pörge szélű kemény fejfedő volt. Én nem szerettem, mert bütyköt tört 
az ember fején, olyan kemény volt.)

Akkortájt a taxi még megbízhatatlan alkalmatosság volt. Akkor még 
nem nagy jövőt jósoltak neki, mert az embernek a szél mind felbor-
zolta a haját, ha beleült. És akkorákat pöfögött, hogy elijesztett min-
den jószágot. A hintó igen! Az kényelmes, csendes járású volt a fehér 
gumikerekeivel. Csak a ló patkójának egyenletes kopogása zavarta a 
csendet. Szép volt. Esténként sokszor elnézegettem, ahogy a kövezet a 
patkó alatt a ló minden lépésénél szikrát vetett. Kétféle hintó volt. A 
csukott – azon csak a kocsis bakja volt kint. A nyitottnak meg olyan 
lecsukható fedele volt, mint az első Ford kocsiknak.

Egyszer mentem Szabadkára vonaton. Ahogy odaért Sándorhoz (Sza-
badka külvárosa), a híd alól egy villamos bújt ki, oszt ment a város felé. 
Egy idősebb néni meglátta, meglöki a lányát, oszt azt mondja nagy 
csodálkozva:

– Nézd, lányom, mi lehet az, se nem füstöl, se ló nem húzza, oszt 
mégis hogy szalad! A lánya próbálta neki megmagyarázni, hogy az vil-
lamos, édesanyám. De a néni sehogyan se tudta megérteni, hogy hogy 
hajthassa azt a villám, mikor el sincs borulva.

Pacséron is elég sok baja volt a vállalatnak, mikor a villanyt vezették be. 
Ha jól emlékszem rá, 1924-ben. Sokan azért nem vezették be a villanyt, 
mert féltek, hogy a drót odacsalja a villámot. Volt, aki még a háza előtt 
se akarta megengedni, hogy elvezessék, mert félt a villámtól.

Egy másik érdekes eset. Még suttyó legény voltam. Rózsa Sándor bá-
csinak volt az első rádiója Pacséron. Ott volt a kocsmája a kövesúton, 
a Kisgödör utca sarkán. (Ott közel a Zöld utcához.) Odajártunk cso-
dálkozni, hogy Budapestről milyen szép zenét meg beszédeket lehetett 
hallani. Szerbiának még nem volt rádióleadója. Minden vasárnap dél-
előtt közvetítette a budapesti bazilikából a misét. A végén elénekelték 
a himnuszt. Egy vasárnap én is elmentem meghallgatni. Mikor a rádió 
a himnuszt kezdte, becsukták az ajtót, és mindenki állva, kalappal a 



q  e 49 w

q  

kézben, síri csendben hallgatta. Egyszer csak kinyílik az ajtó, és bekuk-
kant rajta egy policáj. Sándor bácsi ijedtében olyan fehér lett, mint a fal. 
De szerencsére, ha jól emlékszem vissza, Csányi Sándor volt a rendőr. 
Csak benézett, oszt hirtelen, hogy a másik be ne lásson, becsukta az 
ajtót. Még hallottuk, hogy mondta a társának szerbül:

– Nincs bent senki – oszt mentek tovább.

Egy vasárnap meg egy idős bácsi azon vitatkozott Ratkai Lajossal, hogy 
az nem igaz, hogy a levegőben jön a hang meg a zene. Ott bent valahol 
eldugva egy gramofon szól, oszt a dróton (az antennán) mén oda a hang 
a rádióba. Hiába magyarázták neki, sehogy se értette meg. Végül felkelt, 
kivette a szájából a hosszú, görbe szárú pipáját, kivette belőle a szárát, 
a pipát letette a pultra, a szárát meg letette úgy egy méternyi távolságra 
a pipától, és azt mondja Ratkainak:

– Hát az istenit, most szídd ezt a pipát! A pipa itt van a szára meg ott! 
Ilyen keményfejűek is voltak. Én megértettem, mert mindég szerettem 
a tudományt, de a televíziót én se hittem, hogy megvalósul.

A tizennegyedik levél 
– kelte 1983. május 5-e –, amelyben egy sajátságos népességi statisztikáról 
olvashatunk, továbbá amelyben a barátokra való emlékezés kapcsán 

kerülnek felszínre a régi emlékek

A honvágy is csak olyan visszaemlékezéssé vált már, mert tudom, hogyha 
hazamennék, már alig találnék ismerőst vagy rokont, sőt azt hiszem, 
hogy Pacséron a faluban se ismerném már ki magamat. Mert ahogy 50 
év alatt nagy változás ment végbe itt, azt hiszem, hogy Pacsér se maradt 
el a kor követelte modernizálástól. 1929-ben, mikor eljöttem Pacsérról 
úgy 10-11 000 lakosa lehetett. Most, úgy gondolom, hogy a duplája 
lehet. 35-ben, mikor Itararéra jöttem, a falunak alig volt 10 000 lako-
sa. Most meghaladja a 45 000-et. 1933-ban S. Paulónak alig volt több 
mint 800 000 [lakosa] (Budapestnek egymillió-kétszázezer volt). Ma 
S. Pauló lakossága meghaladja a 13 milliót. Az ország lakossága 33-ban 
30 millió körül volt, most már meghaladja a 140 milliót. A második 
háború után 8 millió vándorolt be.
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Írja, hogy a legjobb barátaim: Varga Albert meg Józsi, Gulyás Feri, 
Borbély Imre meghaltak. Bogosity Feri megtartotta a régi szokását, 
hogy mindenből tréfát csinál? Vasárnap délutánonként kimentünk az 
állomásra, amolyan korzó volt, várni a vonatot. Feri mindég körül volt 
állva, a tréfáit hallgatták.

Írja, hogy január 15-én leesett az első hó, de mindjárt el is olvadt, vagyis 
a tél se olyan, mint régen.

1929-ben január, február meg márciusban olyan nagy havazások voltak, 
hogy én is két hónapig hánytam a havat a vasúton napszámba. Ugyanis 
nappal kitisztítottuk a levágásokból a havat, reggelre telehordta a szél, 
és kezdtük minden nap elölről, hogy a vonat mehessen. Volt egy óra 
ebédidő, de senki se ült le enni, csak úgy gyöszmékelve68 ettük meg a 
kenyeret, szalonnát vagy kolbászt egy fej vöröshagymával. Alig nyeltük le 
az utolsó falatot, fogtuk a lapátot, oszt mentünk dolgozni, nem lehetett 
megállni. Tüzet gyújtani se, mert utána megdermedt volna az ember. 
Lehetett szánkózni, korcsolyázni, na meg csúszkálni.

Téli estéken összejöttünk, leginkább Varga Albertéknál, osztán ha volt 
néhány lány meg citorás, akkor olyan poszetát69 csaptunk, hogy néha 
éjfélig is eltartott. A citorásnak meg közösen megfi zettük a leszakadt 
húrokat. Italt nem vihetett senki se, mert az hama verekedést okozott. 
Néha a rendőrök szétzavarták a társaságot, mert nem volt szabad csi-
nálni.

Ha elég nagy volt a hó, akkor vasárnap délutánonként befogtak a 
szánkóba csak azért is, hogy a lovakat megjártassák. Megpakolták 
legényekkel, lányokkal, oszt a faluban le-fel jártatták a lovakat, mink 
meg rágyújtottunk a nótákra egész délután, hogy rekedtre daloltuk 
magunkat. Néha átmentünk Morovicára is, vagy pedig a kenderáztató 
jegén csúszkáltunk. Akinek volt korcsolyája, az korcsolyázott. De alig 

 68 ’gyüszmékelve’
 69 ’házi táncmulatság’
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volt néhánynak. Mink, akiknek nem jutott rávaló, két cipőnagyságú 
deszkadarabra ráerősítettünk két vastag drótot, a cipőre kötöttük, 
osztán azon korcsolyáztunk. Persze nem volt olyan alkalmatos, mint 
a vaskorcsolya, de érdekesebb volt, mert azt mink csináltuk. Szánkót 
is csináltunk. Két deszkának lekerekítettük az egyik végét, két vagy 
három deszkát keresztbe szegeztünk rajta, darab kötelet kötöttünk rá, 
oszt kész volt a szánkó. Persze a jobb módúaknak szépen kidolgozott, 
akác vagy egyéb keményfából [készült] szánkójuk volt.

Néha, de leginkább az iskolában, olyan hólabdacsatákat vívtunk, 
hogy a csatakiáltások kilométerre is elhallatszottak.

Az udvaron vagy a Csorda téren olyan hóembereket csináltunk, hogy 
öröm volt nézni! Pipát is tettünk a szájába. Faszénnel szép gombokat 
rajzoltunk a kabátjára. Az udvarunkon néha egész télen is megvolt. Ha 
éjjel hó esett, akkor reggel szépen letakarítottuk a rárakódott havat. A 
Csorda téren nem sokáig maradt meg, mert mindég került olyan, aki 
szétverte.

Úgy hat-hét éves lehettem, nagy havazás volt. Anyám, mikor elment 
hazulról, és szülénk nagyon gyengén látott, hogy ki ne mehessünk a 
házból, eldugta a cipőnket. De nem volt nagy baj, mert elszöktünk. Én 
meg Józsi öcsém. Egy ingben, mezítláb lementünk a folyóra csúszkálni. 
Mikor kimentünk, elejével fáztam, de elkezdtem szaladgálni a hóban, 
alig egy perc múltán úgy égett a lábom, mintha tűz égett volna benne. 
Persze nem lehetett megállni. Egyszer Józsi öcsém megállt egy kicsit, 
oszt elkezdett ríni, mert leragadt a jégre a talpa. Elrántottuk onnan, de 
többet nem mert lemenni.

Egyszer az orvos megállított az utcán, oszt kérdi, hogy ki fi a vagyok. 
Mondom neki, hogy a Trombitás Tóth Lajosé. Azt mondja, hát fi am, 
csak szaladgálj, mert még a tik házatoknál nem voltam. Pedig nyolcan 
voltunk testvérek!

Egyszer, emlékszem, hogy torokfájásunk volt, akkor volt nálunk az 
orvos. De az iskolát is becsukták majd egy hónapra! Ez 1914-ben vagy 
15-ben volt. Egyébként egészségesek voltunk.



e 52 w  q  

q 

A tizenötödik levél 
– kelte 1985. július 15-e –, amelyben a régi disznótorokra való emlékezés 
mellett a város névadó folyójának, Itararénak a legendájával is meg-

ismerkedhetünk

Kicsit irigykedve gondolok az otthoni disznóvágásokra. Sok szép emlé-
kem van róla. A jó hurka, kolbász, fánk, na meg a jó paprikásnak, töltött 
káposztának még 56 év után is a számban van az íze. Itten Itararén nem 
szabad disznót tartani, mert a rossz szag nagyon elterjed a környéken, no 
meg az éghajlat miatt sem. A disznóhúsevés egészségtelen. Ha beteg az 
ember, az orvos legelőször is a disznóhúst, a kávét meg a cigarettát tiltja 
el. Az öreg magyarok között sokan a disznóhúsnak lettek az áldozatai, 
mert nem tudták elképzelni, hogy a disznóhús árt az embernek, mert 
nehéz, zsíros étel, és az itteni meleg éghajlaton nem jó.

És most a legenda:
Taiguára a guananyáz törzs bátor harcosa halálosan beleszeretett a 

szomszédos tupiguarani törzs legszebb leányába, Uaririba. Hogy bebi-
zonyítsa nagy szerelmét, Taiguárá mindennap lemerült a taba (a törzs 
nagy háza) mellett folydogáló kristálytiszta vizű folyóba, és gyönyörű 

Disznóölés Tóthéknál a narancsfák alatt. 
Édesapám (áll), édesanyám, Maris (Imre öcsém felesége), Bálint, 

leguzsgolva én. A mi szállásunkon 1939-ben
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szép, fényes, a szivárvány minden színében ragyogó kövecskéket hozott 
fel, ami mindég nagy örömet szerzett Uaririnek.

Egyszer, mikor Taiguárá lemerült a vízbe, belevágta a fejét egy a víz 
alatt rejtőző hegyes kőbe. A vére pirosra festette a folyó vizét, és Taiguárá 
eltűnt örökre. Amikor Uariri megtudta, hogy mi történt a kedvesével, 
utána vetette magát, és ő is eltűnt örökre a vízben.

Azon az éjjelen mindkét törzs lakói kimentek a rétre, ahol nagy 
hangos jajveszékeléssel búcsúztatták el őket.

Uirapurú, a madarak istene megvitte a szomorú hírt Tupãnak, az 
égzengés istenének. Tupã meghallgatta Uirapurút, és nagy haragra ger-
jedt. Megígérte, hogy bosszút áll értük a folyón. Úgy is lett. Eget-földet 
megrengető dörgésbe kezdett. Még Jaci (a hold) is a legsötétebb felhő 
mögé bújt ijedtében. A föld is meghasadt, és a folyó is a hasadékban, a kö-
vek között keresett magának menedéket. Az indiánok is földre vetették 
magukat, mert féltek a Tupã haragjától, és kórusban kiáltották: Itararé, 
Itararé, Itararé! Így akarták tudtára adni a felháborodott Tupãnak, hogy 
a folyó a föld alá, a hasadékba, a kövek közé bújt szégyenében.

Az Iguazú-vízesés
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Ez Itararé legendája egy régi indián szájhagyomány szerint.
Itararé víz vájta követ jelent, Itaporanga meg gyönyörű követ, így 

én tupigurani nyelven Vízvájta kő város, Gyönyörű kő utcájában 
lakom.

Most pedig, hogy érthetőbb legyen az Itararé legendája, megírom, hogy 
mi a valóság belőle. Az Itararé folyó két kilométerre van a várostól, (és) 
több mint 30 méter mélyen a város felszíne alatt. A folyó, mielőtt meg-
közelíti a várost, mintegy 3 kilométer hosszan teljesen a föld alatt folyik, 
úgyhogy a vasúti töltést minden különösebb megerősítés nélkül ráépí-
tették a folyóra. Nagyon köves vidék. Csak itt-ott van egy szelelőlyuk, 
ahol lehet hallani a víz zuhogását, de a vizet nem látni, mert néhol 30 
méter mélyen folyik. A Barreira nevű barlangban lát ismét napvilágot. 
A barlangból a víz mintegy 20-25 méteres szakadékba rohan tovább.

1939-ben ifj ú Horthy Miklós Rióban volt nagykövet, oszt háromszor 
volt itt a magyar kolónián. (Akkor több mint 100 magyar család [élt 
itt].) Azt mondta, hogy napokig is el tudná hallgatni a víz zuhogását.

A tizenhatodik levél 
– kelte 1987. december 3-a –, amelyben egy hasznos kezdeményezésről, 
a Mákvirág együttes brazíliai látogatásáról és egy sikeres magyar estről 

tájékozódhatunk

Eltérve a szokásoktól most nem küldök karácsonyi képeslapot, hanem 
küldök egy fényképet. Az Itararé folyó ebben a barlangban lát újra 
napvilágot. Az itararéi elöljáróság kezdeményezésére amolyan nemzetek 
hónapját csináltak októberből. A város épített kilenc barakkot, minden 
nemzetnek és leszármazottaiknak egyet. Októberben minden szombat 
és vasárnap este egy-egy nemzetnek az ünnepe volt. A magyar ünnep 
október 24-én volt. Az volt a legjobban sikerült feszta. Az ünnepségen 
részt vett Terjék Mihály, a Sao Pauló-i magyar konzul is a Mákvirág 
dalos együttessel, akik a Rio de Janeiróban megtartott magyar héten is 
részt vettek. (Budapestről jöttek.) Mind a konzul, mind a Márvirágok 
nagyon meg voltak elégedve a fogadtatásukkal, meg nagyon szépnek 
találták a barlangot.
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A vacsora a szenzala szállóban volt. Mintegy ötvenen vettünk rajta 
részt, magyarok és a leszármazottak, valamint az itararéi polgármes-
ter és felesége. A vacsora kezdetén én üdvözöltem rövid beszédben a 
vendégeket.

Fenn: Meghívó.
Lenn: Az itararéi barlangnál. Balról jobbra: Halcsik András, Horváth 

Károly Mákv., Gyurica Gábor tolmács, Kátai Zoltán Mákv. Előtte: 
Pólai István tanár, előtte a szakállas Szíjjártó Csaba Mákv., a korlátnál 
Lajos fi am, mellette Halcsik Ferenc, mellette kék ruhában Terjék Mi-

hály konzul, előtte Mihók Frigyes és a korlátnál én vagyok 
Itararé, 1987. október 24.



e 56 w  q  

q 

Most csak annyit, hogy a káposztás, a tökös, a lekváros rétest, a 
lekváros palacsintát, a piskótát, a marhapaprikást nagyon megszerették 
a brazilok. Mind újdonság volt nekik. Minden ételnek, süteménynek 
magyarul írtuk ki a nevét, és ez felkeltette az érdeklődésüket. A bevé-
telek jótékonysági célokra lettek felajánlva. A magyar barakk jövedelme 
a szegény gyerekek otthonának lett adva.

A tizenhetedik levél 
– kelte 1990. október 26-a –, amelyben arról értesülünk, hogy a szü lő-
faluról készült régi képeslapok – a távoli, az elhagyott haza emlékét idézve 
– könnyeket csalnak a kivándoroltak, a messzire kerültek szemébe, illetve 
hogy Feri bácsi az emlékeiről olykor-olykor a helyi újságokban is beszámol

A márciusban írt levelét megkaptam, és nagyon megörültem neki, kü-
lönösen a pacséri képeknek. Józsi öcsémnek is kihullottak a könnyei, 
amikor nézte őket. Hogy is ne! Hiszen az életünk legboldogabb napjait 
éltük le azokban az utcákban. (Szívből köszönjük a füzetet.) De egyes 
újabbi képekről azt látom, hogy Pacsér nem nagyon változott meg. 
A Nagy Béla- meg a Huncinger-boltokra nagyon jól emlékszem. A 
Huncinger boltja a 20-as években mozi volt. Sokat néztük benne a Miki 
egeret meg a Chaplint, Harold Lloyd meg Zorro és Huru komédiáit. 
Maga talán nem sokat tud róluk, de akkor világhírűek voltak. Persze 
még némafi lmek voltak, de nagyon sokat nevettünk rajtuk.

A vasútállomásra is jól emlékszem. Az első világháború alatt sokat 
jártunk ki anyámmal a Szerbiából visszaérkező sebesült katonákat 
nézni. Anyám mindég vitt nekik valami kalácsot. Egytől vett két rézmo-
zsarat. A nagyobb lehetett olyan öt- vagy hatkilós, kihozta Brazíliába, 
nem akart megválni a sabáci mozsártól, nagyon vigyázott rá.

Augusztus 28-án, a 96 éves Itararé születésnapján megjelent a har-
madik dolgozatom az itteni O Guarani hetilapban Keserves utazásom 
Budapesttől Itararéig címmel. A jobb hangzás miatt adtam neki ezt a 
címet, mert a valóságban Pacséron kezdtem, tehát Pacsértól Itararéig. 
Sok gratulálást kaptam az itteni magyar, német, lengyel meg litván 
kolónia tagjaitól. Úgy jártak sokan, mint Mihók Jani, nem tudta visz-
szatartani a könnyeit. A régi utazásra való visszaemlékezés könnyeket 
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csalt a szemükbe. A csaknem egy hónapig tartó tengeri utazás, mert 
akkor még a legtöbbjük fi atal gyerek volt, és a legtöbbjük úgy járt, mint 
én. Nem értette a nyelvet, nem ismerte a szokásokat, a pénzt; oda ment, 
ahova vitték. Nagyon nehéz napok voltak, de érdekesek is.

Írja, hogyha otthon maradtam volna, csak „tengeri” fürdőt vehettem 
volna. Elárulom, hogy 1927-ben néhányszor megfürdöttem a bácskai 
tengerben. Szabadkán Probojcsevics Jóska bácsinál szolgáltam, és volt 
neki egy darab földje, lement a Palicsi-tóig. Mikor ott dolgoztunk, min-
den délben megfürdöttünk benne. Persze „tengeri” fürdőt is elég sokat 
vettem, különösen kapáláskor. Ezeket és az ezekhez hasonló dolgokat 
néha megvitattuk itt is Józsival meg Bálinttal (még élt), hogyha otthon 
maradtunk volna, nemcsak a tengert, hanem nagyon sok mindent nem 
láttunk volna, na meg nem tudtunk volna. Megismertük sok nép szo-
kását, mert itt Itararén tizennégy nemzetiség lakosa él, és közülük még 
sokan tartják a nemzeti szokásaikat. Van itten egy ruszki szomszédom. 
Csak úgy köszönünk: dobre jutro, harasó…

A tizennyolcadik levél 
– kelte 1992. november 3-a –, amelyből kiderül, hogy néha a levelek is 
elkallódnak, továbbá hogy a valóság most sem egyezik a képzelet szülte 
adatokkal, és hogy a Jehova követőinek vezetői – akárcsak más földi 

halandók – nagyon is ragaszkodnak az evilági javakhoz

Kedves Pénovátz úr, nekem is nagy örömet okozott a levele, mert az 
igazat mondva nemigen bíztam benne, hogy a levelemet megkapja. 
(Ugye érti, hogy mire gondolok!) Mert már előbb írtam egy hosszú 
levelet, amiben leírtam, hogy milyen a trópusi eső. De mivelhogy nem 
említette a levelében, valószínűleg nem kapta meg. (A másodlatot el-
küldtem a Szülőföldünk rádió szerkesztőségének Budapestre. Nagyon 
érdekesnek találták.) Ja, meg úgy hallom a hírekben, hogy a fegyverek 
már kevesebbet dörögnek.

Én Pacsér lakosságát úgy számítottam ki, hogy a mi házszámunk 
989-es volt. De azután még sok házat építettek, és házanként csak öt 
személyt számítva jutottam el annyi számig.70 Tehát csalódtam. Írja, 
hogy ritkaságszámba megy a háromgyerekes család.

 70 Lásd a 14. levél adatait!
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Nekem van két leányom és egy fi am. Házasok. Kilenc unokám van. 
A napokban találkoztam egy keresztkomámmal. Már rég nem lakik 
Itararén. Kétszer nősült, és tizenegy családja van. Az apja szomszédom 
volt a tanyán, szintén kétszer nősült és tizennégy családja volt neki.

Október 22-én Józsi öcsém reggel rosszul érezte magát. Bevitték a 
kórházba. Odaérve mintegy 10 perc múlva meghalt. Mivel Jehova kö-
vetője volt, a hittestvérei mindjárt kivitték, és intézkedtek a temetésről. 
Mindjárt a tudtunkra is adták, hogy mindenét a templomra hagyta. 
Nemigen hittük el, de utánanéztünk, hát tényleg hivatalosan a temp-
lomra hagyta a házát. De csak a házat, a bútort nem. De a kulcsot nem 
akarják ideadni, hogy kivigyük a bútorokat. Most az ügyvéd kezében 
van a dolog. Tehát ez a vallás. Legjobban csak a pénz érdekli őket. 
Halcsik Pista is három szép házat hagyott nekik.

Nagyapa és Andriska unokája tricikliversenyre készül
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A tizenkilencedik levél 
– kelte 1993. február 10-e –, amelyből kiderül, hogy Brazíliában sem hiszi 
el mindenki az újságban olvasottakat, ezenkívül szó esik még a ragad vány-

nevek használatáról és egy furcsa déd-unokatestvéri találkozásról is

Az itteni hetilap (O Guarani) karácsonyi számába írtam egy cikket. 
Megírtam benne Pacsér holdfogyatkozáshoz hasonló összemenését. 
Sokan érdekesnek találták, mert ilyen eseteket az itteni hírekben nem 
lehet hallani. De a kommunistákkal rokonszenvezők nem akarták 
elhinni. Azt állítják, hogy mindezt én találtam ki. Megírtam, hogy a 
háború71 nem ért oda, csak a következményeit szenvedik.

Az azonos nevű családok előneveire nemigen emlékszem. Csupán 
a Zubi Kovácsokét72 tudom. Egyik elődjük (én nem ismertem) szerette 
a borocskát, és borgőzös fejjel elkezdett táncolni, és a tánc ütemére 
mondogatta, hogy hopp zub, hopp zub, és végül megkapta a Zubi 
Kovács nevet. De a Tótokra nem nagyon emlékszem. Annyit tudok, 
hogy abban az időben négy Tóth Lajos volt Pacséron: Baradicskó Tóth 
Lajos, Zsódos Tóth Lajos, Harangozó Tóth Lajos (mert a református 
templomban volt harangozó), édesapám pedig, mivel vagy húsz évig 
fújta a nagykontrát a Sárközi Pista bácsi bandájában, kapta a Trombitás 
Tóth Lajos nevet. De a mi családfánk nem tartozik egyikhez sem. Az 
én dédöregapámnak Jászberény környékén nagy nemesi birtokja volt, 
és mint nemes tevékenyen részt vett az 1848-as szabadságharcban. A 
szabadságharc elvesztése után bujdosni kellett neki. Morovicán tele-
pedett le. A nevét megváltoztatta Galambosnak, de a Tóth okmányait 
megőrizte. A megmaradt pénzén és egyéb értékein vett egy kis házat 
meg egy kocsit, lovat, és fuvarozással kereste kenyerét. Édesapám még 

 71 Az 1991 és 1995 között dúló balkáni háborúk, melyek végül is Jugoszlávia 
felbomlásához vezettek.

 72 Nemcsak a Kovács nevűek között használatos megkülönböztető elemként a 
Zubi előnév, hanem a Varga nevezetűek között is. Ez utóbbiakéra már 1788. 
október 12-e óta van írásos adatunk, ugyanis a református egyházközség 
anyakönyveinek tanúsága szerint ezen a napon Zubi Varga György és felesé-
ge, Szathmári Sára tartotta keresztvíz alá Máji István fiát, Istvánt.
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Morovicán született 1873-ban, de a négy testvére: Bálint, Sándor, József 
és András már Pacséron születtek. Öregapánkra nem emlékszek, csak a 
temetésére 1915 vagy 1916-ban. Szülénket már ismertem. Ő 1922-ben 
vagy 23-ban halt meg. 

Itt megemlítek egy érdekes esetet. 1949-ben eladtuk a földünket, 
és én bejöttem Itararéra lakni. Többször kérdezték tőlem, hogy a Toti 
rokonom-e. Nem, mert nem is ismertem. Az itteni repülőtéren dol-
gozott. Egyszer Lajos fi am – 8 éves volt – azt mondja, hogy szeretne 
egyszer repülőgépet látni a földön. Kimentünk egy vasárnap megnézni. 
Egyszer odajön egy bácsi. Köszönt, majd beszélgettünk. Egyszer kérde-
zi, hogy nem ismerem őtet. Mondom, hogy nem. Bemutatkozik: Toti 
Orlando vagyok. (Ő ismert engem.) Ő olasz, még fi atalkorában jött ki 
Brazilba. Tudta, hogy én magyar vagyok. Egyszer azt mondja, hogy az ő 
dédöregapja is magyar volt. A kérdésemre ugyanazt a históriát mondta 
el, ami az én dédöregapámmal is történt. Nemes volt, és a szabadságharc 
leverése után kimenekült Itáliába. Ott megnősült, és ott is maradt. Kér-
dem tőle, hogy emlékszik-e rá, hogy mi volt a falu neve. Gondolkozott. 
Egyszer csak mondja, hogy olyan zsázbirini, ilyesvalami volt a neve. 
Fogtam egy papírt, és ráírtam Jászberény. Ő: ez az hát, ismerem. (Úgy 
a talián, mint a portugál a j betűt zsének ejtik, és a Tóthot is Totinak 
ejtik ki.) Kezet nyújtok neki, és mondom: hát akkor szervusz, rokon, 
és elmondtam neki az én dédöregapám históriáját. Meggyőződött 
róla, hogy valószínűleg rokonok vagyunk. Ugye milyen kerek a világ! 
Brazíliába kellett jönnünk rokont találni.

1922-ben összeültek a nagybátyáim nálunk, és elhatározták, azaz 
hogy megegyeztek és megbíztak egy ügyvédet, hogy menjen el Jász-
berénybe. Odaadták neki dédöregapám meglévő okmányait, hogy 
nézze meg, vissza lehetne-e kapni valamit a birtokból. Az ügyvéd 
visszaérve mondta, hogy megtalált mindent. Két falu tartozott a bir-
tokához, de mutattak neki egy okmányt, amiben lemondott minden 
JÓSZÁGJÁRÓL az állam javára. Saját kezűleg írta alá.

A dolog csattanója, hogy dédöregapám írástudatlan ember volt, a 
nevét se tudta leírni.
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A huszadik levél 
– kelte 1994. december 7-e –, amelyben a moravicai Kossuth-szoborra való 
visszaemlékezésen kívül szó esik a 87 éves Feri bácsi látási gondjairól és 

fizikai erőnlétéről, továbbá az élet múlandóságáról

Örömmel vettem kedves levelét a Kossuth Lajos szobrával. Még 
HALVÁNYAN emlékszem rá. Ha jól emlékszem, 1917-ben voltam 
édesanyámmal a morovici vásáron, akkor láttam.

Március 25-én bementem S. Paulóba. Bent voltam két hétig, új 
szemüveget csináltattam. Minden 3-4 évenként cserélni kell, mert a 
szemeim már nagyon használtak, és gyengülnek. Egyébként elég jól 
megvagyok. Naponta még vagy másfél órát taposom a bicikli pedálját. 
A családjaim örülnek neki, hogy a 87 évemmel még biciklizek.

Itten is fogyunk, magyarok. Március 26-án meghalt a 86 éves 
Kovács Andrásné Kanász Mária, bánáti volt. 27-én meg meghalt az 
ugyancsak 86 éves Halcsik Józsefné. Már csak négyen vagyunk a nagy 
magyar kolóniából.

A huszonegyedik levél 
– kelte 1996. február 2-a –, amelyben – ha érintőleg is, de – szó van a 
háború okozta gondokról, a brazíliai nyár viszontagságairól, az öregkor 
látási problémáiról, a hivatalnokok magatartásáról és a rengeteg eső okozta 

bajokról

Kívánom, hogy levelem golyómentesen érjen oda, és jó egészségben 
találja kedves családjaival együtt. A január 5-én73 írt levelét 25-én 
megkaptam, megörültem neki, mert ebből azt látom, hogy a béke kezd 
helyrejönni.

Itt már a nyár tombol, azaz pörköl. Csak 38 fokos a meleg! Idehaza 
fürdőnadrágban, ing nélkül dicsérjük a Jézust, mert az ing, nadrág hi-
hetetlenül nehéz. (Meleg.) De ott maguknál meg most minél nehezebb 
a gúnya, annál jobb.

 73 1996. január 5-éről van szó.
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Az én szememet a meleg nap nagyon sanyargatja. Kint egészen sötét 
szemüveggel járok. Új szemüveget majd csak úgy február utolján kapok. 
Amióta megoperálták a szemem, néha megyek az utcán, találkozok 
ismerőssel, és alig ismerem meg. De ha egy szép nő jön felém, nagyon 
szépen meglátom. (A természet csodája!)

Hogy a Toti Orlandóval találkozok-e? Már nyolc éve meghalt. A 
fi aival meg nem vagyok jóban, mert a városházán hivatalnokoskodnak, 
és néhány évvel ezelőtt összediskuráltam velük az adó miatt. Ugyanis 
behívattak, hogy 1989-ben nem fi zettem ki a házadót. Bevittem az 
adóívet, hogy a bankban befi zettem. Elkezdtek diskurálni, hogy nézzek 
utána, mert a bank nem fi zette be. Mondtam, hogy ez a tik bajotok, 
keressétek a bankban. Elkezdtek gorombáskodni velem. Erre odavágtam 
nekik, hogy ha kifi zetem, ez nektek borravaló lesz. Nem fi zetem ki, pe-
reljetek be! Nem pereltek. De a bankban utánanéztem, és kimutatták, 
hogy ki van fi zetve. Az ilyesmi itten nem ritkaság.

Azt hiszem, hogy az ottani tévében is látták az itteni özönvizeket. 
Hihetetlen, azaz hogy rengeteg sok eső esett az idén. Házakat öntött 
el. Nagyon sokan elvesztették minden bútorukat, még a házukat is. 
Szomorú, hogy egész életében dolgozott, hogy legyen valamije, és az 
eső elviszi mindenét. Igaz, hogy sokan egész a folyópartra építették a 
házukat. Sokat meg a hegycsuszamlás temetett el a bentlakókkal együtt, 
mert itten nincs törvény, ami szabályozná, hogy hová és hogyan szabad 
építeni.

Mink itten Itararén ebből a részből szerencsések vagyunk. Itararé 
– mint Pacsér is – magaslaton fekszik. A víz leszalad bármilyen meny-
nyiségű is. A völgyekben meg alig van ház. Igaz, hogy itten is van, aki a 
folyó tetejére, gerendákra építette a házát. Az én utcám 18 méter széles, 
és január 9-én az egész utcán mintegy arasznyi vastagon folyt a víz. Egy 
kicsit kezdtem aggódni, mert az udvarról nem bírt kifolyni a víz az 
utcára. De fél óra múlva elállt az eső, és nem lett semmi baj.
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A huszonkettedik levél 
– kelte 1996. április 18-a –, amelyben szó lesz a Csantavérről kivándo-
roltakról, a brazíliai magyar kolónia megszűntéről és az első szerető 

emlékéről

Kérdezi, hogy vannak-e Itararén csantavéri magyarok. (Ebből arra 
következtetek, hogy maga csantavéri.) Sajnos, de csak a temetőben. 
Ha jól emlékszem, hárman. Szepcsik István és a felesége, Tallós Piros 
csantavériek (voltak). A fi a, István és családjáról mellékelve küldök 
két fényképet. (A felesége neve Juhász Ágnes volt.) Az öregnek volt 
még két lánya: Rozi és – ha jól emlékszem – Vera. Az öregebbik fi a, 
Antal – Imre öcsémnek a veje – valahol az Amazonas környékén van. 
Nagy fazendája van, mintegy 2000 (kétezer) katasztrális hold. Őserdő. 
Alig tudnak rajta megélni, mert homok a talaj. Két-három évig terem 
valamit, de azután csak gazlik. De amióta Imre meghalt, nem tudok 
róluk semmi hírt.

Szepcsik István és családja 1941 augusztusában
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Aztán volt még egy család, idős Körmöci János. (A temetőben nyug-
szik.) Volt két fi a: János és Imre. A János felesége Lovas Erzsébet volt. 
Az Imre felesége neve Szepcsik Teréz volt. Már mind halottak. Itararén 
nincsenek semmi leszármazottaik, és semmit se tudok róluk.

Azt hiszem, hogy már megírtam, hogy 1938-tól 42-ig a négyéves ma-
láriajárvány vetett véget a magyar meg az osztrák kolóniának. Mindenki 
menekült otthagyva mindent, amit nem bírt eladni (mert nem volt 
vevő), és mentek az ország minden részébe, de a legtöbbjük S. Paulóba. 
Mindössze hatan maradtunk magyarok meg négy osztrák Itararén, és 
a volt magyar kolónia egész területe ma már marhalegelő.

Mostan én is kérdezek. Kapusi Julis (a Zöld utcában nevelkedett, 
ő volt az első szeretőm Pacséron, a Gulyás Feri felesége lett) él-e még? 
Feri, tudom, hogy már nem él. Azt hiszem, hogy a volt barátaim közül 
már nincsen egy se az élők között.

A huszonharmadik levél, 
amely 1998. április 20-a és 23-a között íródott, és amelyből megtudjuk, 
hogy hogyan ünnepelték március 15-ét az első világháború előtt, milyen 
változásokat hozott az impériumváltás, továbbá hogy a négy elemivel 

rendelkező Feri bácsiból új hazájában majdnem tanító lett

Március 15-ét harmadik osztályos koromig ünnepeltük az iskolában, de 
a faluban nem. A tanító előadást tartott a szabadságharcról, elénekeltük 
a Kossuth-nótát, a Talpra magyart, a Himnuszt, a 13 aradi vértanút. 
A tanítónőnk Huszár Vilma kisasszony volt. A negyedik osztályban, 
1919–20-ban Kincses Sándor volt a tanítónk. De akkor már nem volt 
szabad [március 15-ét ünnepelni]. A szerbek betiltották. Egyszer reggel a 
tanító bejött az osztályba, leült az asztalhoz, gondolkozott egy darabig, 
majd azt mondta, vegyétek elő az olvasókönyvet, és lapozzátok végig, 
és ahol a MAGYAR szó van, fi rkáljátok le, mert nem szabad többet 
a MAGYAR szót kimondani. Majd leborult az asztalra, és elkezdett 
hangosan sírni. Akkor még nem tudtuk megérteni az okát. Csak évek 
múlva értettem meg, hogy miért sírt. Mint magyarnak nagyon a szívére 
ütött a rendelet.
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Az iskolai értesítő könyvecském még megvan. A hátulsó fedelén van 
a Himnusz. Szeretettel őrzöm. Pacséron nem ismertem senkit sem, aki 
részt vett volna a szabadságharcban. Dédöregapám, Tóth András mint 
nemes részt vett benne, de nem ismertem őtet sem. Hogy volt-e valami 
összeütközés a magyarok meg a szerbek között a faluban, nem tudok 
róla. Azt tudom, hogy [a szerbek] nagyon gyűlölték a magyarokat.

Egyszer négy szerb legény bement a Marton Imre kocsmájában tar-
tott bálba. Leültek a padra, majd az egyik kigombolta a nadrágja elejét, 
és mutatta, hogy mi van ott. Valaki odahívta a szolgálatos rendőrt. 
Kitessékelte őket, és nem volt szabad neki többet bemenni.

Az én esetem a piros nadrággal is egyik bizonysága volt a magyarok 
gyűlöletének. 1921-ben valamiért el kellett mennem Vidity Milán bá-
csihoz. A piros nadrágba mentem. Közel a szerb templomhoz néhány 
suhanc gyerek körül vett, és le akarták venni rólam a piros nadrágot. 
Védekeztem, ahogyan tudtam, de már kerültek elő nagyobbak is, így 
jobbnak láttam elszaladni. És mivel kiskanász koromban sokat kellett 
szaladgálnom a disznók után, futósabb voltam, mint ők. Nem értek 
utol. Hazaérve elmeséltem az esetet, és mondtam, hogy nem veszem 
rám többet a piros nadrágot. Úgy is lett. Nem vettem rám többet, mert 
édesanyám befestette sötétkékre, és úgy viseltem el.

Nem vagyok irigy ember, de egy kicsit irigylem, hogy a meleg szo-
bában kényelmesen ülve nézi a televízióban az adásokat, úgymint az 
1848-as szabadságharc képsorozatát Magyarországról magyarul. Ne-
künk ez itten lehetetlen. Csak a Szülőföldünk rádió adásából halljuk, 
amikor lehet fogni, mert az itteni nyáron nem jön be a melegtől. Csak 
mostan, április derekán kezdett bejönni. És most már hogy hűl az idő, 
kezd bejönni.

1938-ban tanítóvá akartak előléptetni. (Annak az volt az oka, 
hogy voltak iskolák, de nem volt tanító, azaz hogy hiányzott a tanító. 
Az időben az volt a helyzet – például ismertem egy fi atalembert, alig 
tudta a nevét leírni, és felvették a bankba dolgozni, mert nem volt ki-
képzett ember. Persze azután tanulni kellett neki.) A Londrina város 
polgármestere felajánlta, hogy a város fi zet havonta 100 milreist. (Jó 
pénz volt!) A református egyház is adott volna ugyanannyit. Minden 
tanuló fi zetett volna 5 milreist havonta. Jól kerestem volna, csak egy 
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volt a bibi. A második világháború szele már kezdett fújdogálni. Már 
a német és a japán iskolákat kezdték becsukni, és én jobbnak láttam 
lemondani. Egy S. Paulo-i mechanikus foglalta el a helyemet, de csak 
két hónapig tanított, mert becsukták az iskolát. San Paulóban is volt 
négy magyar iskola. A magyar állam tartotta fenn őket. Hivatalosan 
elismertek voltak. Minden iskolának volt egy brazil tanítója, hetente 
egy órát tanított brazilul. De későbben a magyar iskolákat is becsukták. 
(Én nem bántam meg, hogy Itararén maradtam vattát ültetni, mert így 
legalább nem molesztáltak, és a vattatermés jól jövedelmezett.)

A huszonnegyedik levél, 
amely 2000. július 11-e és 24-e között íródott, és amelyből kiderül, hogy a 
92 éves Feri bácsi küzd ugyan a látással, de szellemi frissessége még mindig 

kifogástalan

Máma [2000. július 11-én] elhatároztam, hogy hozzáfogok írni. De 
hogy mikor végezem be, nem tudom. Mert legalább egy hétig megtart 
megírni. (Ugyanis a szemeim nem sokáig bírják nézni a billentyűket, 
bár én a dolgom felől ráérnék.)

Kérdezi a levelében, hogy megtanultam-e portugálul? Portugálul 
nem, csak brazilul. Ugyanis a portugál beszéd nagyon eltér a braziltól. 
A portugál nem mondja, hogy brazil, hanem brasil. Sok szót egészen 
másképpen mondanak, úgyhogy nehéz megérteni a brazilnak. A brazil 
össze van keverve olasz, spanyol, latin és sok indián szavakkal, tehát a 
brazil és a portugál beszéd sokban különbözik egymástól. Mellékelve 
küldöm az Itararé legendáját. Már nem emlékszem rá, hogy annak ide-
jén küldtem-e magának, mert már vagy 15 évvel ezelőtt én fordítottam 
le magyarra. Tehát ez azt jelenti, hogy már megtanultam brazilul. A 
templomtéren csak brazilul pletykázunk. Néha magyarul is: Mihók 
Frigyessel meg Bagdal Jánossal meg Halcsik druszámmal. Halcsik 
Ilona két évvel ezelőtt volt Európában. Budapestet nem találta szép-
nek. (Persze nem járt a Duna-parton, nem is látta a Dunát.) Szabadkát 
sokkal szebbnek találta. Volt Csantavéren is, az apja szülőfalujában, azt 
se találta szépnek.
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Írja, hogy mostanában Topolya néprajzával foglalkozik. 1928 nyarán 
ott dolgoztam, fagylaltot csináltam, és délutánonként árultam az utcán. 
(Nézze meg jól, hogy a szélmalomból van-e még valami!)

Vajdaság többi részéről nem sokat tudok. Csak Cservenkáig jártam, 
de akkor még 99%-ban németek lakták.

És ezzel véget ért a brazíliai levelek érkezése. Az életet mindig a  e

derűsebb oldaláról néző Feri bácsi nem jelentkezett többé. Leve-
leiben sohasem kesergett, sohasem háborgott, mindent a maga 
természetes valójában fogadott el és élt át. A kihívásoktól sohasem 
rettent vissza, ellenkezőleg: higgadt ésszel, józan megfontoltság-
gal bátran vállalta a harcot, és végül is győzedelmeskedett. A 
huszonegy évig tartó levelezésünk során egyszer esett meg vele, 
hogy elérzékenyült. 91 éves korában, az 1999. november 28-án 
kezdett és december 1-jén befejezett levelében írta: „meglepett a 
Szülőföldem szép határának a 2. verse. Meglepett azért is, mert az 
iskolában nem tanultuk, azaz hogy nem ismertem. Különösen 
szíven ütött az utolsó verse: »Kisded hajlék, hol születtem, hej 
tőled be távol estem…« Meg is könnyeztem. Mert csak mostan 
éreztem át igazán, hogy hová jutottam a pacséri Könyves Kálmán 
utca 989-es háztól.”



e   q   

q   



q  e 69 w

q  TOLDALÉK A LEVELEKHEZ  w

Miután nem érkezett több levél Brazíliából, talán pontot is tehet- e

nék a mindenképpen sok tanulsággal szolgáló visszaemlékezések 
végére, ám hogy mégsem teszem, annak egyszerű oka, hogy az 
1928-ban idegenbe távozott család itthon maradt tagjai közül egy, 
a levélírónál három évvel idősebb Tóth Rozália74 szintén szívesen 
és ízesen emlékezett vissza életére, életének egy-egy lélekemelőbb 
vagy szívet szomorítóbb eseményére, melyeket Csete K. István 
pacséri református lelkész, később püspök biztatására írásos for-
mában is megörökített. Ezekből az írásokból szemezgetett és adott 
közre néhány részletet Németh István a Híd című folyóirat 1977. 
júniusi és szeptemberi számában,75 melyeket – hogy árnyaltabb 
legyen a levelek vázolta kép – toldalékként magam is jónak, sőt 
szükségesnek tartok közreadni.

És ebben a háborgó világban

És ebben a háborgós világban, amelyben mindenfelé csak a nagy 
kérdőjeleket láttuk, ért véget az én iskolai tanulásom. Decemberi szü-
letésű vagyok 1905-ben. Tehát én csak az 1912-ik években kezdtem 
az iskolát látogatni. Ezt azért írom így, mert az őszi időben fellépett 
az egész faluban a vörös himlő. Az iskolát bezárták, tanítás nem volt. 
Mi a családunkból hárman jártunk iskolába, de három hónapig nem 
mehettünk, mert az egész családon átment a himlő, és még az utolsó is 
fel nem gyógyult, iskolába nem mehettünk. Év végén az értesítőbe csak 
ennyit írtak: betegség miatt nem osztályozható. Így az elsőt ismételni 
kellett, és ezáltal lett csak négy osztályom. Kétévi késés. Ha ez ma tör-
ténne meg velem, azt mondanám: No! Ez is jól kezdődik! Talán jobb 
lesz abbahagyni. De azért mégis jó, hogy nem kellett abbahagyni, ha 
nehezen indult is, meg későn is, de elsántikáltam azt a hátralevő négy 

 74 Születésekor Király Rózsa néven írták be az anyakönyvbe. 
 75 Király Rózsa füzetei (Levelek Brazíliába). Híd, 1977. június, 6. sz. 780–791.; 

Király Rózsa füzetei (Gyerekkor, magány). Híd, 1977. szeptember, 9. sz. 
1114–1126.
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esztendőt. Hogy milyen eredménnyel? Ezt az olvasóim elbírálására 
bízom. Engem az nyugtatott meg a második osztályban, hogy az első 
padban az első helyen Arany Kató ült, az akkori lelkész lánya. Én meg 
a padnak a másik végén a negyedik. Még ma is csodálkozom azon, 
hogy az én kopott, fakó ruhám hogyan is illett oda, amikor abban a 
padban csupa jómódú gazdáknak a lányai ültek. Vagy a nevemre voltak 
tekintettel? Mert akkor még Király lány voltam.

És ezt a helyet tartottam a harmadik osztályban is, de a negyedik-
ben már nagyság szerint ültünk, és akkor bizony a leghátulsó padba 
kerültem, mert a lányok között én voltam a legmagasabb. Rám nézve 
ez nem volt valami kedvező a családban, mert hamar kinőttem a ru-
hámból, és az akkori háborús helyzetben nehéz volt újat venni. Apánk a 
háborúban volt kezdettől a végéig, és kilencen voltunk testvérek. Én az 
ötödik voltam, akár felfelé számítva, akár lefelé. Néha a rokonok adtak 
olyan divatját múlta ruhákat, amiket még a míderek világában viseltek 
az asszonynépek, de én örültem neki, mert szép színe volt, és ami a 
legfőbb, nem volt foltos. Pedig a foltozást nagyon hamar megtanultam. 
Anyánknak egy lánya sem foltozott annyit, mint én. A nagyobbak 
azért, mert mindig dolgoztak kint a határban. Bálint gazdaháznál 
szolgált, vasárnap délelőtt hazajött, ha szakadt volt a ruhája, nekem 
vasárnap délelőtt meg kellett javítani, hogy mire délután megy ki a 
munkahelyére, rendben legyen. Anyánk ráfércelte a foltokat, és ezeket 
én szépen rávarrtam. Még amikor a libákat őriztem, ott is varrtam... 
vagy foltoztam. Ha az nem volt, akkor kiszabott anyánk a fi úknak 
kendervászonból gatyákat, megfércelte, és azokat varrogattam. És hogy 
nagyon unalmas ne legyen a magány, ha az anyánknak más irányban 
volt dolga, a 8 és 10 évvel fi atalabb testvéreimet is nekem kellett ma-
gammal vinni a libákkal. Ott azután gondolkozhattam, hogy melyik 
dolgomat csináljam! Varrjak? A libákat fordítsam vissza, vagy a kicsik 
kívánságának tegyek eleget? Azok szerettek az ölemben ülni. A libák 
szerettek a folyóba menni, onnan pedig a Csernókék fűkaszálójába. 
Nekik is van abban a kis liba fejükben annyi ész, hogy ott nagyobbat 
lehet harapni, mint azon a gyepen, ahol minden és mindenki jár és 
tapossa a füvet, és abból ugyan nem lehet nagyot harapni! Így én nem 
nagyon unatkoztam a libák mellett. Ha iskolaidő volt, a tanulás is a 
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libaőrzés mellé volt beosztva. Még az a jó, hogy a libák nem tudnak 
beszélni, mert ha félhangosan tanultam, ők is megtanulták volna a 
leckét, és kikiabálták volnál.

Tengeri nádbot

Nem tudom, emlékezel-e arra, amikor apánk az olasz frontról hazajött 
szabadságra, és hozott haza egy tengeri nádbotot, amely volt jó kétujjnyi 
vastag és 1 méternél jóval hosszabb volt, mert ha apánk a kezébe vette, 
a fejénél jóval magasabb volt. Hegymászó botnak használták. Nohát, 
ez a bot ott volt a szobában. Egyszer felkapta nagy mérgesen, és olyat 
a hátamra ütött vele, hogy mindjárt kettőbe tört. Én elfordultam, 
amikor láttam, hogy a bothoz lépett, hogy az ütés a hátamat érje, de 
azután visszafordultam, és a botot kikaptam a kezéből, és kidobtam 
az udvarra. Azután visszaléptem, megálltam előtte, és mondom neki: 
Nem megyek ki! És keményen én is odamondom neki, hogy engem 
ugyan meg nem üt többet, mert majd én is találok módot a visszaütésre. 
Álltunk ott szemben egymással, a botnak a másik darabját is kidobtam 
a konyhába, és öltözködtem tovább. Anyánk bejött, és összeszedte az 
eltört bot elhullott apró darabjait, és bedobta a kemencébe. Apánk 
dühösen kiment, és azt mondta anyánknak: Ha nem jönnek ki, mire 
hazajövök, itthon ne találjam őket, egyiket sem. 14 éves voltam, és el 
vagyok üldözve a háztól. Elmentem a Király szülémhez. Nem kérdezett 
tőlem semmit, látta, hogy valami baj van, és ezért jöttem el otthonról. 
Kínál vacsorával, nem kértem. Most minden keserű lett volna a szám-
ban, még a legédesebb sütemény is.

Anyánk nagyon sírt a jelenet után. Amikor szülénk kérdezi, hogy 
ott alszok-e? Mondom, elmegyek haza, mert anyánk nem tudja, hogy 
hova lettem.

Amikor hazaérek, látom, hogy Maris is otthon van. Rendeztük ru-
háinkat, anyánk vett nekem két ingnek valót, rózsaszín kanavászt és egy 
festő ruhának valót, mert bizony e téren igen gyéren voltam ellátva, nem 
azért, mert anyám nem gondoskodott volna rólam, hanem ha ősszel 
megvarrtak egy ruhát nekem, azt a következő őszön már nem bírtam 
magamra venni; olyan rohamosan fejlődtem, hogy Maris ugyanis öt 
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évvel volt idősebb, mégis ő viselte az én kinőtt ruháimat. Nekem mindig 
újat kellett venni. No de ez is csak addig volt, ameddig anyánk varrta 
a ruháimat. Amikor már magam vehettem Szabadkán olyat, amilyet 
szerettem, és ami a legjobban megfelelt az ottani kívánalmaknak, ta-
láltam Pacséron egy középkorú asszonyt. Varrjon meg nekem egyet, és 
meglátjuk, hogy sikerül. Minden hónapban hazajövök egyszer, és akkor 
eljövök próbára. Ez az asszony varrt nekem aztán egészen addig, amíg 
24 éves koromban férjhez nem mentem, azután már anyósom varrta a 
ruháimat. Talán még emlékezel Makai Jánosnéra, Sárközi Szidi nénire. 
Ő varrta azokat a tetszetős ruhákat. És ezentúl apám keresetéből nem 
kellett, hogy jusson nekem is. Szegény anyánk! Egyszer vett fejkendőt 
Marisnak is meg nekem is, de azért, hogy nekem is vett, apánktól kapott 
olyat, hogy három napig sírt utána. Nekem nem mondta meg, a kendőt 
Maris hozta el, de a Király szülénk elmondta nekem. Erre vettem két 
méter szép, piros mintás anyagot a 10 évvel fi atalabb húgomnak, egy 
kis nyári ruhának valót.

Amikor Szerbiában voltam és jöttem haza, mindig hoztam valami 
szép kendőt, blúznak valót, kötényeket. Ezt a mi anyánk egyik lányától 
sem kaphatta meg, mert hamarabb is férjhez mentek, meg nyáron otthon 
dolgoztak. Szerbiából, ha jöttem haza, éjjel 12 órakor értem Szabadkára. 
Elmentem a Pressburger Kálmán rőföskereskedőhöz, akinek a lakásán 
volt az üzlete, ott a napnak minden órájában kinyílt előttem a kapu. 
Az állomásról odamentem, megvettem, amit gondoltam, magamnak is, 
anyánknak is, kicsit elbeszélgettünk, indultam az állomásra, és jöttem 
haza. Nagyon rendes zsidó házaspár volt, de nem is bírt vagyont gyűjte-
ni, öregségükre csak egy kis házat bírtak venni. Sokat vásároltam náluk, 
és egyszer azt mondja nekem az asszony: Maga, Rozika, annyi pénzt 
hoz nekünk; ha a világban magának nem lesz hol megállni, itt ebben a 
házban mindég lesz magának két tégla, amelyen megállhat.

Nem kerülhetett rá sor, mert Hitler kivette kezükből még azt a két 
téglát is, amit nekem gondoltak adni.

Anyánk többször mondta, amikor hoztam valami ruhát a részére: 
Ugyan, hogy találtál rá? Már olyan régen keresek ilyen apró mintás ru-
haanyagot, és nem találok. Mondom tréfásan anyánknak, hogy én éjjel 
megyek vásárolni, és biztosan azért találok. 1920-tól 1941-ig vásároltam 
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a Pressburger házaspárnál, és ha Szabadkán kellett aludni, ott helyem 
mindég volt. Sajnos Hitler eltulajdonította ezt a helyet is.

No de nagyon is eltértem eredeti célomtól. Amikor elmentünk 
Marissal Szabadkára, Maris Balog Samuhoz került, én meg a húgához, 
Balog Sárihoz és az édesanyjukhoz. Én a 15. évemet már ott értem 
meg. Előbb szolgáltam már Moravicán 3 hónapig, de a lábaimmal nem 
bírtam. De csak amióta moravicai lakos vagyok, azóta hallom, hogy 
a Szász tanítónét még az ördögök is elkerülték. Merthogy a tanítóné 
óvónő volt, és ideges. A tanító meg az iskolában volt ideges…

Bajmokra kerültem, onnan hazahívtak aratásra. Ott is úgy voltam, 
mint mindig. A lábaim fájnak, a mozgásom nehéz. Még mindezeket 
megtetézte az, hogy sokat folyt az orrom vére. Leültem, de az nyugod-
tan folyt tovább. Mondják az emberek, hogy feküdjek le a hátamra, 
majd eláll. Nem állt el, a torkomba folyt. Mentem tovább, szedtem a 
markot, de az a rend, ahol dolgoztam, végig véres volt. Ez már majdnem 
mindennapos volt. Utoljára már nagyon szédültem. De apámat ez mind 
nem érdekelte. Nekem akkor az volt a bajom, hogy az éveimhez képest 
igen magas voltam és vérszegény. Ha emlékezel rá, olyan voltam, mint 
egy hosszú, vékony paszulykaró, csak a lábamhoz kellett volna ültetni 
azt a bizonyos futóbabot, és lett volna neki hova felfutni.

Illés-napon végeztük el az aratást, pénteken. Apánk mondja a 
bandának, hogy ő nem bír itt maradni a behordásra, mert szombaton 
mennek lakodalomba Baranyába. Én embert nem fogadok, helyettem 
itt van a lányom, elég erős a kévét hányni, bírja ő is. Rajcsicsnénak az 
ura, Csányi Lajos bácsi azt mondja: Ej, ej, Lajos, te azt hiszed, ha ez a 
lány magas, akkor már erős is? Erre apánk azt mondja: Ha akarja, akkor 
bírja! Lajos bácsi erre azt mondja: Próbálná csak meg nem bírni, ha te 
úgy akarod.

A rezesbanda hajnalban elment a lakodalomba. Vasárnap bálat 
szolgáltak ki, kedden egy újabb lakodalmat. Úgyhogy csütörtökön jó 
délután jött haza apám.

Mire a búzavágás készen lett, a jobb kezemen a mutatóujjam kezdett 
fájni. Körömmérgezés lett belőle. Én kint hánytam a kévéket kocsira. 
Minden kévehányónak 3 kocsija volt és pihenés semmi. Mire a kocsit 
meghánytuk, már ott várt a másik. De az én ujjam nyugodtan fáj 
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tovább, mit sem törődve avval, hogy nem érek rá vele foglalkozni. 18 
pár arató volt, két bandában dolgoztunk, négy nap hánytam három 
kocsira a kévét, az ujjam hűségesen fájt tovább nem törődve azzal, hogy 
az orrom vére is versenyre kelt vele, és az is boldogít kitartóan. Még azt 
sem veszi fi gyelembe, hogy a kötényem végig csupa vér. Próbáltam az 
orrom alatt kendőt átkötni, de úgy nem kaptam levegőt, és ez sem volt 
jó. Mit tehettem? Ráhagytam, csinálja, ha úgy látja jónak.

Még leírom, hogy mit kaptunk enni. Reggel hozott ki a kocsi egy kis 
jó avas szalonnát, sületlen kenyeret. Délben bementünk, krumplileves 
nagy csipetkével. A szakácsnő azt mondja, emberek, a levessel egyenek 
kenyeret is, mert más nincs. A levesben a paprika a tál fenekén volt. 
Este krumplipaprikás, sületlen kenyér. Az étrendben változás nem volt 
semmi, a munkában sem. No, egyszer volt ebédre bableves hús nélkül, 
a fenekén paprikával, a kenyér sületlen. Bizonyára nem volt mivel befű-
teni a kemencét, a szalonna is kitartóan jó avas. Még egy hagymát sem 
adtak mellé, vizet ihattunk tetszés szerint, kinek mennyi kellett. No, 
hogy ne panaszkodjunk, étel is, szalonna, kenyér is volt, mindig maradt 
belőle bőven a tálakban. Csak mi lettünk mindég vékonyabbak. Egyik-
másik ember evés után, amikor felállt, szorít egyet a nadrágszíjon, és 
mondja: A fene egye meg ezt a nadrágot; egész nyáron szűk volt, most 
meg mindég le akar esni rólam!

Valami szabadkai bunyevác volt itt a bérlő akkor. Elképzelheted, 
milyen állapotban értem haza szerdán gyalog. Az emberek elsiettek, 
és én egyedül vigasztaltam magamat avval, hogy most már elvégeztem 
a munkát, meg az ujjam is megörvendeztetett, amikor az utolsó kévét 
dobtam fel a kocsira, kifakadt.

Hazaérve anyánk megijedt, amikor meglátott. Belenéztem a tükörbe, 
és nem is csodálkoztam az ijedelmen. Megmosakodtam, és lefeküdtem. 
Reggel jön be anyánk, és kérdezi, hogy miért vagyok olyan színtelen. 
Mondom, hogy a kezemen körömméreg volt, 3 kocsira hánytam a 
kévét, pihenés semmi. Elmondtam, hogy mit kaptunk enni, aludni 
nem bírtam, amíg kint voltam, de az éjjel sem aludtam. Most is sokat 
folyt az orrom vére, a kötényemet bele is tettem vízbe, mert egészen 
kemény a vértől.
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Anyám hozott tejet, ettem egy kis kenyeret vele. Anyánk elküldött 
az orvoshoz, de jött ő is, mire odaértem. Azt mondja az orvos, hogy 
nagyon vérszegény vagyok és nehezet dolgoztam. Adott valami vérsza-
porítót, és feküdjek pár napig.

Apánk csütörtökön jó délután jött haza, de nem volt semmi kér dez-
nivalója. Hogy anyánkkal mit beszéltek, azt nem tudom, de Csányi Lajos 
bácsi elküldte a feleségét, nézze meg, hogy értem haza. Itt megjegyzem, 
hogy amíg hordásban kint voltunk, Lajos bácsi vett védelmébe, mert azt 
tudod, hogy tolakodók mindég voltak. Az egész társaság férfi , nő egyedül 
vagyok. Az én apámnak ez nem adott gondot. Féltem is, amikor vasárnap 
este kimentünk. De Lajos bácsi azt mondta ott a társaság előtt, hogy én 
az ő védelme alatt vagyok, amíg a hordást el nem végezzük. Ha valaki 
bántja ezt a lányt, velem gyűlik meg a baja. A fal mellé fektetett a sorban, 
ő távolabb feküdt le tőlem. Nem bántott senki, míg kint voltunk.

Három napig feküdtem, de apánknak nem volt semmi kérdezniva-
lója. Két hét múlva Szabadkára mentünk Marissal kenyeret és ruhát 
keresni magunknak.

Ezekben a forgandós időkben

Hogy visszatérjek Julcsára, aki sose ér rá, hogy valakinek segítsen. Erre 
én mondom neki: Akkor nekem sokkal jobb, mint neked, mert mi a 
Rózsa férjemmel az egész falunak dolgozunk, és mégis győzzük. Hogy 
megértsed, én a piacra termelek, a Rózsám meg mint lakatos. Nagy da-
rab földön nem volt olyan lakatos, aki a vasmunka minden ágában úgy 
kiismerje magát, mint ő. És ami a legjobb volt a háborús időben, hogy 
sok anyagkészlettel rendelkezett minden téren. Ezekben a forgandós, 
változó időkben igen sok baj volt a wertheimkasszákkal. A tartalmát 
ugyan elvitték, de a kulcsot nem hagyták itt. Akik jöttek, mind azt 
remélték, hogy nem maradt üresen. Volt, amelyiket a helyszínen ki bírt 
nyitni, míg a másikat házhoz kellett hozni. Volt neki nyitószerszáma, 
de csak a lemezes zárakhoz. Voltak azonban olyanok, amelyeknek kö-
zönséges kulccsal záródott az ajtajuk. És mivel ezt kívülről látni nem 
lehetett, az acélfúrót kellett elővenni, és szétrombolni a zárat. Azután a 
rombolást nehezebb volt elsimítani. Kocsira feltenni 6-7 mázsás súlyban 
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levő vasat, amelyet alig lehet megfogni, mert olyan sima, mint az üveglap. 
Morovicára hozták a lakatosműhelybe forrasztani, azután, ha le volt 
munkálva a vas, jött az asztalos, és átfestette. Közben elkészült a kulcs, és 
jöhettek érte. De ez mind elég hosszú nóta. És bizony a morovicai jegyző 
elvitte a Rózsám munkadíját, hiába mondták neki a községi emberek, 
hogy az is egy szegény ember. Amikor már a vészes vihar szele hozta a 
nehéz viharfelhőket, és ott tornyosultak már a fejünk felett, elment a 
Rózsám a jegyzőhöz a munkadíjért, de nem fi zette ki, azt mondta, jöjjön 
két nap múlva. Ekkor Rózsám az ablakra mutat, és azt mondja neki: 
Jegyző úr! Azt gondolja maga, hogy én nem tudom, mit jelent ez a kép, 
amit itt látok? Ez azt jelenti, hogy maga a holnap reggelt már nem fogja 
itt megérni. Én életemben már harmadszor látom ezt a népvándorlást, 
és tudom, hogy miért nem akar engem kifi zetni. Hát csak szaladjon, 
fusson, amíg fel nem bukik. Én itt maradok. Nekem nem kell félni 
attól sem, aki elmegy, attól sem, aki jön. Az én munkámra mindenkor 
és mindenkinek szüksége lesz, mert az én kalapácsom és tudásom nem-
zetközi. Egy hét múlva, lehet, hogy megint hívnak, hogy nyissam ki ezt 
a kasszát, mert aki jön, az is akarja használni. E szavak után köszönés 
nélkül otthagyta a jegyzőt, és eljött haza. Csak sokkal később tudtuk 
meg, hogy az a spórolós jegyző este már elhagyta Morovicát. És hogy 
a község emberei az ajtón kívül reszketve hallgatták Rózsám kemény 
szavait, de a jegyző mindezekre nem szólt semmit.

Két hét elmúltával Rózsámat hívják Morovicára kinyitni a kasszát. 
Most könnyű volt a dolga, mert a kulcs rajza megvolt, csak meg kellett 
csinálni a kulcsot. Ekkor megfi zették neki az egész munkadíjat, pedig 
pénz dolgában szűken voltak, mert a jegyző minden pénzt elvitt, még 
a kulcsot is.

Ilyen soha ki nem fi zetett munkája sok volt ezekben a változó idők-
ben, de ekkor is dolgozni kellett. Ezekben a szívszorongató napokban 
a két változás alatt mindig egyedül voltam a háznál. A Rózsámat egész 
nap foglalkoztatták, a lezárt ajtókat nyitogattatták vele. Karikára fűzte 
az összes nyitókulcsokat, és ment, amerre vezették katonai parancsra. 
Hát biz nem volt az mindegy. Bár nem vagyok félős természetű, mert 
ha nem is látok körülöttem senkit, tudom, hogy nem vagyok egyedül, 
van, aki vigyáz rám. Van egy felsőbb hatalom e földi hatalmaknál, a 
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mi Mennyei Atyánk, aki mindig velünk van, és megőriz ott, ahol a baj. 
Itt egy példát említek meg. Amikor az oroszok jöttek be a faluba, én 
nem tudtam otthon semmit. Korán reggel elmentem ivóvízért az artézi 
kúthoz a szerb templomhoz, hogy azután ne legyen az utcán dolgom. 
Rózsámat reggel korán elhívták. Mikor elment, azt mondta, ne menjek 
ki az utcára, a kaput be ne zárjam, mert katonaság előtt bezárt kapu 
nincs. Ha be van zárva, betörik, és bemennek.

Amikor az állatok körül elvégeztem, gondolkoztam, hogy mit 
csináljak? Valamivel kell foglalkozni, ami az adott helyzetben jó ideg-
csillapítónak is. Jó gondolatom támadt, hozzáfogtam kóróseprűt kötni. 
(Ezt még iskolás koromban megtanultam). Ment is elég jól a munka. 
Egyszer magasan a fejem felett elsüvít egy puskagolyó. Pedig olyan 
csendes minden, hogy azt mondhatom, hogy idegölő. Semmi nesz, 
hang, legalább egy kutya ugatna, de még azt sem hallani. Én csinálom a 
seprűbabákat, és azután megkötöm dróttal. (Látod? 4 mesterembernek 
voltam a felesége, de a seprűket mindig én kötöttem. Erre még apánk 
tanított meg, mondván mindent jó tudni, így csináld.) Ebben az évben 
96 seprűm lett. Jó pénzeket kaptam érte…

Több golyó nem jött. Én csendben dolgozok elgondolkozva azon, 
vajon mit hoz a holnap. No, nem kellett holnapot várni. Nem sok idő 
múlva neszt hallok. Sok emberi hang nem hallható, csak az a halk 
mozgás, de állandóan. Legalább fél óráig fi gyelek, de mindég egyforma. 
Végül nevetést hallok, férfi hang. Kinyitom a nagykapu kis felét, és a 
keskeny nyíláson kinézek. Megláttak, és két katona odajött. Az egyik 
mutatja, hogy vizet adjak, a másik mutatja cigarettáját ujjnyi vastag 
újságpapírban. Mit tehettem? Húztam vizet a kútból, és vittem poharat 
is a kanna vízhez. A kaput nyitva hagytam, hogy beláthassanak, gon-
doltam, ha becsukom, hátha egy golyót eresztenek utánam.

Mikor a vizet kivittem, jöttek többen is. Hogy tájékozva legyél, az 
utca tele volt végig nagy katonai szekerekkel megrakva jó magasra és 
ponyvával letakarva. Három sorban végig álltak az utcán egy szó nél-
kül. Aki a gyufát kérte, azt adtam annak, a vizet öntöttem a pohárba, 
és akinek kellett, ivott. A víz el is fogyott. Utoljára az ivott, aki kérte a 
vizet. Amikor kiitta a pohárból a vizet, magára mutat egyik kezével, a 
másik kezében a pohárral a kocsira mutat. Mondja ő az ő nyelvükön, 
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de én a kézmozdulatait értem. Fogom a kezét a pohárral, és mutatok a 
kocsira.

Katonásan megköszönte. Bokáját összecsapta, és olyan forma 
mozdulatot tett, mint amikor a magyar katona szabad idejében egy 
nő előtt katonásan köszönően meghajol. Nem is gondoltam, hogy 
még szemtanúja is volt a jelenetnek. A velünk szemben lakó szomszéd, 
Sedlar Andrija a padlás ablakából nézte végig a jelenetet. Persze, hogy 
ezt csak későbben tudtam meg. Most már az üres kannával a kezemben 
elköszönést intettem a katonáknak, mert láttam, hogy az utcasarkon 
mindkét oldalon gyalogos katonák jönnek. A kaput nem csuktam be. 
Akik ott álltak, benéztek utánam, és látták, hogy a munkámhoz visz-
szamentem; a kaput behúzták. Én meg szépen bezártam, és evvel véget 
ért a vendégfogadás.

Most már egyedül vagyok itt…

Most már én is olyan egyedül vagyok itt, mint ti ott, Brazíliában. De 
te legalább várhatod haza a gyerekeidet, és ha megérkeznek, hangos 
tőlük a házad környéke, s ettől a hangos jókedvtől néha talán még te is 
fölvidulsz, elfelejted a szomorú magányt. De látod? Nekem az írás az 
egyedüli, amiben feltalálom magamat. Félek elindulni valahová, szédü-
lök, és mindég a falakat támogatom az utcán, hogy rám ne dűljenek. De 
hát látod, még itt is, az írásban is van akadály. A szemüvegem néha nem 
akar látni, máskor meg a vonalak bújnak el a szemeim elől, számtalan-
szor a kezemet rángatja valami, és a betűim kilencsarkosra sikerülnek. 
Sokszor, amikor végignézek az írásomon, dicsérem a tanítókat, akik az 
iskolában tanítottak. Hát így tudtak engem megtanítani? Hogy néha 
bűvészet elolvasni az írásomat. Több esetben félbe is hagyom. Minek 
írjam le ezeket a dolgokat? Már neked is írtam olyan levelet, amelyben 
küldtem mindjárt az ajánlatot is, hogy hívjál cigányasszonyt, az majd 
megkártyázza, hogy mi is a levél tartalma. Abba is hagyom, hadd pihen-
jen kicsit a szemüvegem, gyűjtsön egy kis erőt a további munkához.

Sokat gondolok anyánk szavaira, amit akkor mondott, amikor 
még kisebb-nagyobb gyerekek voltunk, és valami civakodás támadt 
közöttetek, fi úk között. „Békességben legyetek, mert megérhetitek azt 
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az időt, hogy még kívánva sem láthatjátok egymást!” És megértük. Én 
itt egyedül maradtam a testvérek közül Julcsával, akivel még véletlenül 
sem találkozok. Elmegyek az orvoshoz, a patikába vagy a temetőbe és 
Lidusékhoz. De ott is ritka vendég vagyok. Elhagyott az erőm, és nem 
tudom utolérni. Még tart a hideg, nem is igen várok javulást, és még 
az is kérdés, hogy a jó idővel megjön-e a várva várt javulás. Nappal is le 
kell feküdni, de aludni éjjel sem tudok. Én is úgy vagyok, mint Maris, 
nézem az éjszakát, amibe nem látok semmit. Még az utcára sem láthatok 
ki, mert az ablakom a szomszéd kertjére néz, és recés üveg van rajta.

Igen, én itt árváskodok a családból, mert ti országokon, tengereken 
túl vagytok, és a kívánságok és sóhajok csak a levelek által jutnak el hoz-
zánk nagy ritkán. Én ugyan írok, de a válaszra mindég sokáig kell várni. 
Palinak is írtam két hosszú levelet, az elsőre Mancika írt egy húsvéti 
lapot egy megjegyzéssel, hogy majd Pali, ha ráér, bőven válaszol kérdése-
imre. Decemberben írtam neki, arra saját kezűleg írt egy lapot, melyben 
boldog ünnepeket kíván. Most e tekintetben tanácstalan vagyok. Írjak-e 
még neki? Vagy ezen nem érdemes gondolkozni? Örökre elment innen? 
Ő, úgy látszik, hogy a mágnest elveszítette; most már el is lesz feledve 
a szülőfaluja, ahol gyermekéveit eltöltötte, és mindenki szerette. Őt a 
háború vihara sodorta a messze orosz földre, ahonnan ugyan visszajött, 
de hazájába már csak vendégnek jöhetett el. Fájó érzés lehet neki az, 
hogy szülei elhaltak, és még a temetésre sem jöhetett haza.

Tőletek is jönnek levelek. Én is írok, de sohasem tudjuk, hogy vajon 
melyik lesz az utolsó. Halandók vagyunk, és nem tudhatjuk, hogy vajon 
ki lesz soron. A leveleket elküldözzük ugyan, de sohasem tudhatjuk, 
hogy melyik érkezik későn. Mindezekkel számolni kell, mert az idő 
múlik felettünk és körülöttünk változik a világ.

Most külön nem írok Józsinak, olvassátok el soraimat valamennyien, 
úgy értem, hogy akit érdekel.

Ezt a levelet nehezen tudom bevégezni, mivel nem mindég bírok 
írni, most, hogy jó órában legyen mondva, elég jól megyen az íróm, de 
gondolom, hogy megértitek: két példányban írom le a leveleket, és ez 
nem csekély időbe kerül. Ezek mellett írok leveleket még más irányban 
is. Ezeket az írásokat magamnak is lemásolom, és azt remélem, hogy 
ott Ti is összerakjátok. Igaz, hogy számolni kell a lehetőséggel, hogy 
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vajon végig bírom-e csinálni. Lesz-e idő rá? És ha lesz, eljut-e hozzátok? 
Ez is egy nagy kérdés.

Itt ringott a bölcsőm

Ma nincs kedvem semmihez. Elvégeztem azokat a munkákat, ame-
lyek a mindennapi élethez szükségesek, bezártam a kaput, és hogy ne 
érezzem olyan nagyon a magányt, visszatekintve egy fél évszázadon is 
túlra megpróbálom leírni, tollal lefesteni gyermekkori otthonunkat. 
Nem tudom, hogy kit milyen érzések fűznek a régi otthonhoz, de ha én 
visszagondolok azokra az évekre, amelyeket anyám védelme vagy védő 
szárnyai alatt eltöltöttem, mindig valami bizsergő, jóleső melegség önti 
el szívemet az édes otthonra gondolva.

Úgy írom le azt a házat, hogy ha valakinek kedve tartja megkeresni 
most vagy bármikor a jövőben, könnyen rátaláljon.

Ha elindulunk a vasútállomásról be a faluba, jobb kéz felől az első 
széles utcába befordulunk, s lemegyünk egészen a völgyre. Itt a hídon 
áthaladva felfelé indulunk a domboldalon lévő széles utcában a jobb 
oldali első házig. Ez a ház a Mike János tulajdona a jelen időben, és 
pálinkafőző van most itt. A mi gyermekkorunkban Mike István szá-
razmalma volt itt. A ház megett van egy kis utca néhány házzal. Ha 
itt elindulunk be az utcába, bal kéz felől az első háznál álljunk meg, és 
nézzük meg jól.

Ez volt az én szüleimnek a háza 1905-től 1928-ig, amikor azért adták 
el, mert kivándoroltak Brazíliába. Azután sűrűn cserélt gazdát a ház, 
míg végül egyik unokaöcsém, Makai Józsi vette meg, és most az ő tu-
lajdona, ki tudja, meddig? Ki tudja, kié lesz majd évtizedek után? Mert 
az én elgondolásom szerint minden ház olyan, mint egy vendégfogadó. 
Ha meghal a gazdája, nem rombolják le a házat, hanem beköltözik az új 
gazdája, majd a másik, a harmadik, és ki tudja, hányadik? Így váltogatják 
egymást, ki tudja, meddig? Ez a sorsa fényes palotáknak és nádfedeles 
kis kunyhóknak.

A ház az utcáról nézve igen magas. [Lásd a fényképet a 20. oldalon.] 
Kicsiny ablakai a magasból úgy néznek el az utcai járókelőkre, mint óriás 
a törpére. A kiskapu olyan, mint a többi kiskapu. Festetlen, gyalulatlan, 
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az idő múlása igen meglátszik rajta, mert nagyon viharvert állapotban 
van. És mégsem olyan, mint a többi. A kilincse kívülről rendesen állt, 
olyan igen régi girbe-görbe fajta, nem sima, mint a későbbiek. Hanem 
belülről fordítva volt a kapura felépítve. Úgyhogy a kilincsre, ha rátet-
tük a kezünket, nem lefelé kellett nyomni, hanem felfelé emelni, hogy 
nyisson. Aki ezt nem tudta, de be akart jönni hozzánk, bizony sokat 
bajlódott a kilinccsel; ezen mi, gyerekek igen-igen jókat mulattunk.

És a nagykapu? Az is csak úgy volt összeácsolva, mint más szegény 
ember nagykapuja. A deszkák fekvő helyzetben voltak beállítva a két 
oszlop közötti két erősebb fába. Az egész nagykapu vaskarikával volt 
odaerősítve a tartóoszlophoz.

Ha felmásztunk az ablak alatt a téglarakásra, és elnéztünk a folyó 
felé, igen szép tájat láthattunk. Az utca túlsó oldalán már akkor sem volt 
ház a miénk előtt, hanem lapos kertek húzódnak le egészen a folyóig. 
Igen szépen lehet látni a folyón túl is a kerteket, az egész zöld dombol-
dalt. A kertekben fák, a domb tetején ismét házak sorakoztak.

Ha balra néztünk, a vasútvonal volt látható a magas töltéssel és a 
nagy híddal [lásd a fényképet a 29. oldalon], amely alatt átjáró volt, és 
a folyó is átfolyt alatta. Nagyon szerettük innen nézni, ha jött a vonat. 
Füstölgő kéményét és zakatoló kerekeit nem győztük csodálni. Hát még 
mikor fütyült is!? Ez volt csak a nagy élvezet!

Az udvarba belépve egy Sajó nevű kutya hangja fogadja az érkezőt. 
Nagyon takaros, kis, világossárga, rövid szőrű kutyuska, érdekesen 
szép állású fejjel és okos szemekkel. Hűségesen őrködött; nappal még 
ha be is jöhetett tőle valaki, de éjjel csak a családtagokat eresztette be. 
Jó tulajdonságai közé tartozott, hogy idegen jószágot az udvaron meg 
nem tűrt, s a férgek is messze elkerülték Sajó birodalmát. De a kisgye-
rekeknek igen kedves játszótársa volt. Tizenkét évig szolgálta hűséggel 
a családot.

Az udvar a kapu felé igen lejtős, ami igen előnyös nagy esőzések és 
hóolvadások idején, mert a víz mindjárt lefolyik, és nem marad sáros 
az udvar.

Bemenvén a kapun, jobb kéz felől, az utcafal mellett a kert húzódik. 
Szép nagy kert, első részében, mindjárt elöl van a kút. Itt egy darabon 
lapos, de távolabb magas a kert. Amikor szüleim megvették a házat, az 
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udvar is olyan magas volt, amilyen magasan áll a ház és a kert távolabbi 
része. De a szegény embernek minden idejét ki kell használni. Ha apánk-
nak máshol nem akadt munkája, otthon vályogot vert a családdal. Erre 
használta fel a ház előtti földet. Tavasszal, amikor igen keresett volt a vá-
lyog, nálunk mindég kapható volt. 1905-ben szüleim a házat vették 360 
forintért, de ezt az összeget apám sokszorosan kiárulta a vályogból.

Balra a házat látjuk, ahová hat lépcsőfokon lehet feljutni az udvarból. 
Ha rátekintünk a konyha ajtójára, mindjárt látjuk, hogy amolyan Noé 
idejéből itt felejtett ajtó, ami ide ugyan megfelel, mert a konyhának 
nyitott kéménye lévén, meleget úgysem tarthat. A konyhába belépve 
elöl egy tulipántos láda, amellyel valamelyik nagyanyánk ment férjhez 
fi atalkorában. A kémény alatt, a falban óriás patkó alakú bevágás van, 
ide tányérok, tálak, bögrék és kis lábasok sokasága volt szegre aggatva. 
Ennyi tányérra és edényre bizony nagy szükség volt, mert kilencen vol-
tunk testvérek, és még egy-egy nagymama is igencsak akadt a háznál. A 
konyha jobb oldalán, szintén a kémény alatt, széles padka és a kemen-
ceajtó, e mellett a külső sarokban katlan, ahol óriási vaslábosban vizet 
szoktunk melegíteni mosáshoz vagy más alkalmakkor. A kemenceajtó 
előtt pedig a háromlábú vaslábon a vaslábosban főtt az étel vagy sült a 
szalonna vagy tojás kolbászkarikákkal. Szóval, amit gyorsan el lehetett 
készíteni. A kemencében szalmával, a katlanban kukoricatuskóval, a 
vasláb alatt pedig kukoricacsutkával vagy faágakkal tüzeltünk. Abban 
az időben még sarlóval vágták le a kukoricaszárat, és a tuskója, vagyis a 
gyökere jó volt tüzelőnek. Búzavetés után ezek a gyökerek vagy tuskók 
kiálltak a földből, vagy egészen fent feküdtek a föld tetején. Tavaszkor 
a gazdák mindég keresték az olyan családokat, akik hajlandók voltak 
leszedni a búzáról a tuskót. Ez abból állt, hogy vittünk magunkkal egy 
nagy kosarat, meg mindenki egy 40–50 centi hosszú, 2 ujjnyi vastag 
botot. A bottal kivertük a tuskóból a földet, a tuskót beledobtuk a 
kosárba. Ha ez megtelt, elvittük, és csomóba öntöttük. Ha sok volt a 
szedni való tuskó, vagy jobban mondva sűrű volt, akkor nem raktuk 
kosárba, hanem csomóba dobáltuk. Ezért a munkáért az volt a jutalom, 
hogy a gazda kocsival hazaszállította a tuskót a házhoz. Egész éven át 
tüzelhettünk vele. Az udvaron nagy kazalba raktuk, és nekünk gyere-
keknek volt a feladatunk, hogy az egész kazal külső részét berakjuk úgy, 
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hogy a tuskója legyen kívül, a szára belül. Így a tuskókazal nem ázott 
be, a közepe mindég száraz maradt. A kazal így összerakva úgy festett, 
mint egy óriási cigányasszony borzas feje. Azok a szálas gyökerek mind 
az égnek álltak. És mi, gyerekek? Gyönyörködve néztük munkánk 
eredményét, és ahol egy kicsit kifelé dudorodott a kazal, vaslapáttal 
igazítottuk, tapsikoltuk helyre, így az egész szabályosan szép domború 
lett, hogy a víz lefelé csurogjon róla. Az ilyen sikeres munkáért a szep-
temberi vásárkor kaptunk 10 krajcárt.

A háború alatt egyszer elmentünk Feri öcsémmel felibe tőzegganét 
taposni. Ez is tűzrevaló volt. Evvel is a vasláb alatt tüzeltek. Mégpedig 
olyan formában, hogy a vaslábon főtt a lábasban valami paprikásféle, 
mellette, a tűz mellé állítva köcsög alakú cserépfazékban a húsleves, egy 
másik fazékban a töltött káposzta és még ami volt. A tőzeggané nem 
égett lánggal, inkább parázslott. Apáink erre szokták mondani a mi 
gyermekkorunkban: marhaszarral főzték a fi nom húslevest!

Most pedig elmondom, hogy is csináltuk a tőzeget. Az udvar sima 
részén, pormentes helyen ujjnyi vastagon elszórtunk búzapelyvát és 
töreket. A törek a szalmának az aprója és a levele; az akkori cséplőgépek 
ezt különválasztották a pelyvától is meg a szalmától is. Azután a gazda 
kihordta az istállóból az erre a célra összegyűjtött tehéntrágyát. Ezt vas-
lapátokkal elterítettük az elszórt pelyván úgy, hogy körülbelül egyenlő 
rész legyen pelyvából, ganéból. Azután újra megszórtuk pelyvával és 
törekkel. A további dolgunk az volt, hogy mezítláb addig tapostuk 
ezt az összeállított vegyes mindenfélét, amíg egy óriási palacsinta nem 
lett belőle. Amikor a töreket és pelyvát a trágya annyira átnedvesítette, 
hogy egybeállt az egész, akkor a munka első része kész volt. A gazda 
azt mondta, hogy két nap múlva jelentkezzünk, és majd csináljuk to-
vább. Amikor jelentkeztünk, a gazda fogott egy éles ásót és vagdosni, 
szabdalni kezdte a nagy lepényt olyan tízszer húszcentis darabokra. Ezt 
nekünk kellett csomóba úgy összerakni, hogy közte a levegő szabadon 
járjon, hogy minél előbb megszáradjon. Szerencsénk volt, nem volt eső, 
és így gyorsan megszáradt. A felezéshez már anyánk is eljött. A gazda is 
örült, meg anyánk is. A gazda kocsival hazaszállította a mi részünket. 
De a mi anyánk már nem főzött vele, hanem a katlan alatt lett eltüzelve 
lekvárfőzéskor, mert annak jó a csendes tűz.
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De már nagyon is messze elkalandozok eredeti célomtól. Visszaté-
rek a konyhába, ahol a bal oldalon is padka húzódik a kemence szája 
előtt, itt, a külső sarkán a padkának van egy ilyen kezdetleges tűzhely, 
ahol anyánk nyáron főzött. A kémény alól visszalépve jobbra is, balra 
is szobába vezető ajtó. A konyha egyetlen bútordarabja a tulipántos 
láda, amelynek az volt a rendeltetése, hogy a mosni való ruháinkat 
raktuk bele.

A hátsó szoba bútorzata 4 ágy. Középen, a fal mellett asztal és székek, 
ezek apám készítményei. Az asztal felett, a falon tükör, mellette a fali-
naptár. Egy igen kicsi ablak szűri gyéren a világosságot. A konyha felőli 
sarokban a búbos kemence, mellette a tűzhely, ahol télen fő a leves. Még 
található a szobában néhány akácfából készült, alacsony, négylábú szék, 
amelynek végébe lapos vasat szoktak beütni, hogy morzsolni lehessen 
rajta. Abban az időben ezek voltak a kézi morzsolók, mert gépekről 
még nem is álmodoztak. A mai fi atalok már nem is tudják, hogy mire 
voltak jók azok a székek. Most már el is veszítették értéküket, szóval 
letűntek.

Az első szobába lépve völgyre néző ablakokat látunk. Az ablakokon 
valami függönyféle széles fehér-lila csíkozattal, ami anyánk leánykori 
báli ruhájából készült. A két ablak között, a falon nagy tükör. A tükör 
és az ablakok alatt karos fapad kínálja az ülő- vagy a fekvőhelyet. A 
két utcai sarokban ágyak magasan felvetve. Mindkét ágy belső végénél 
szekrény. Az ajtó megett, a sarokban kiskaszli. Ezt a szót bizonyára 
a németek felejtették itt az 1800-as évekből. Az ajtó megett, a falon 
sétálós falióra méri az időt fáradhatatlanul, ki tudja, mióta. A szoba 
közepén görbe lábú asztal, mellette négy szék. Az ajtó felől, az asztal 
végénél áll a varrógép. A búbos kemence tetején hatalmas rézmozsár, 
a falon szegre akasztva apánk réztrombitája. Az ám, ni! A kemence 
mellett még egy kis szék egészíti ki a szoba nagyon is egyszerű, szegé-
nyes berendezését.

Ha kilépünk a konyhából, és jobbra nézünk, az ereszalja kiszéle-
sítve egy külön kis lakást képez, amelyben egy magányos öregember 
lakik. Egy kis szoba-konyha. Ha balra indulunk, a hátsó szoba végén 
a kamra található, amelyből a padlásra lehet felmenni. A kamra után 
folytatódnak az ólak és egy kis fészer. Az udvar másik felében nagy 
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szalmakazal, alatta a fa tűzrevalónak van hely csinálva. Az udvar kerti 
oldalán téglapince, a kapuhoz elég közel a nagy nádtetejű fészer, ahová 
a vályogot raktuk be az idő viszontagságai elől.

Az udvarról, ha visszanézünk a házra, még jobban szembetűnő a 
hátsó szoba kicsiny ablaka, amely bizony kevés világosságot ad a szo-
bának. Mivel a szobában nappal sokan tartózkodtunk, anyánk reggel 
is, este is jól kiszellőztette a szobát, és reggel, este befűtötte a kemencét. 
De a mi lakásunk nem azért volt meleg, mert jól befűtötték, hanem 
anyánk szeretete és féltő gondoskodása tette azt meleggé és olyan na-
gyon kedvessé részünkre. Anyánk szerető gondoskodása mindenkire 
kiterjedt. Kivétel nélkül egyformán osztogatta szeretetét és kenyerét, 
amely kifogyhatatlan, mint a bibliai özvegy olajoskorsója.

A ház tetejét nád takarta, csak fent, a gerincen húzódott végig 
nyolc-tíz sor apró cserép, amelynek az utcai végére kerepelő szélkereket 
szereltek a fi úk.

Elmenőben, kilépve a kapun, legelőször a folyóparton végighúzódó 
két hatalmas jegenyenyárfasor tűnik szembe, amely szeles időben úgy 
imbolyog, ahogyan azt a szél szeszélyes játéka megkívánja. A két jege-
nyesor a folyó két partján kígyószerű kanyargással fut keresztül az egész 
falun, nyári hőségben árnyékot kínálva embernek, állatnak egyaránt. 
A folyó mindkét oldalán szép füves volt a völgy. Nyáron itt mindég 
igen sok liba legelt.

Könyves Kálmán utca 989. szám.
Itt születtem, itt ringott a bölcsőm, itt tanultam meg az első lépése-

ket. Itt voltam gyermek. Itt tanultam megismerni az élet apró örömeit, 
és itt ért az első baleset, amely egész életemre sötét árnyékot vetett. 
Ugyanis eltörött a lábam, ezért örök életemre sánta maradtam. Innen 
indultam el, hogy megtanuljak egyedül is élni. Pedig én sohasem sze-
rettem egyedül, mégis így kell élnem.

1927-ben történt, március utolsó napjaiban

Bizonyára mindenkinek van a gyermekéveiből vagy fi atalkorából olyan 
emléke, amelyre még a magasabb életkorban is mosolyogva gondol visz-
sza. Az én fi atalkoromnak egy ilyen kimagasló pontja a 12 gombóc.
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Nem tudom, hogy létezik-e olyan ház, ahol a krumplis gombócot 
vagy a krumplis pogácsát nem szeretnék. Nálunk az egész családnak 
igen kedves eledele volt mind a kettő. Ettem már sok házban gombócot, 
de sehol se tudták azt olyan ízesre, zamatosra megcsinálni, mint a mi 
anyánk. A sok között találtam olyat is, ami éppen jó volt, de amilyet 
anyánk csinált, ahhoz még csak egy kicsit sem hasonlított. Én leánya 
vagyok anyámnak, de olyat mégsem tudok csinálni. Igaz, hogy én olyan 
fi atalon kerültem el a szülői háztól, hogy nem is volt időm a főzés mű-
vészetét megtanulni otthon. Ezt egy szabadkai, 84 éves zsidó asszonytól 
tanultam, aki igen ízletes ételeket tudott készíteni, de a krumplis gom-
bócának és a pogácsájának az íze nagyon idegen volt részemre. Hogy 
anyánk mivel és hogyan tudta azt úgy elvarázsolni, az még előttem, 
az édeslánya előtt is örök titok maradt. Megcsinálom én is, mások azt 
állítják, hogy igen jól megcsinálom, de ha én eszem a magam készítette 
gombócot, mindég az jut eszembe, amit anyánk főzött, és sehogyan 
sem vagyok megelégedve a magam készítette gombóccal. Éppen most is 
gombócot akarok főzni, és erről jut eszembe a 12 gombóc; elgondolásom 
szerint érdemes arra, hogy néhány sorban megemlékezzek róla.

Nálunk nagy tál étel kellett az asztalra, mert sokan voltunk. Szü-
leimnek kilenc élő gyermekük volt, ezek között én voltam az ötödik. 
Mindég volt egy nagymama is a háznál. Ha valamelyik leány férjhez 
ment, az asztalnál emiatt nemigen lett hiány, mert ugyanakkor egy 
sógorral szaporodott a családi létszám, későbben pedig néhány unoká-
val. Szóval anyánk, ha főzött, mindég számítani kellett neki arra, hogy 
mire az étel elkészül, és az asztalra kerül, egy-két tányérral mindég több 
kell. Azt lehet mondani, hogy a 8–10 tányér naponta az asztalra került, 
nem ritkán a 12.

Nálunk soha nem készült lekváros gombóc, mert apánk nincstelen 
szegény ember volt, aki napszámos-, részesmunkával tartotta fent 
családját, örültünk, ha a ritkán sült hájas kifl ibe került egy kis lekvár 
vagy dió. Így nálunk a gombóc mindég üresen főtt meg, csak kívül volt 
ízesítve; mákkal igen ritkán, sűrűbben cimetes cukorral vagy szárított 
kenyérmorzsával zsíron megpirítva.

Amikor még én iskolába jártam, az 1914-es háború alatt, egyik 
esztendőben igen nagy szárazság lévén a krumplitermés igen gyenge 
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volt. Mint középnagyságú dió, akkora volt a legnagyobb. Ebben az 
évben több húst ettünk, mint krumplit! Mi, gyerekek mindég kérleltük 
anyánkat, hogy főzzön gombócot. Nem tudtuk megérteni, hogy ez 
lehetetlen. Egyszer anyánk megunta a sok könyörgést hallgatni, egyik 
napon azt mondja: Jól van, ma gombócot főzök, de itt legyetek krumplit 
tisztítani! Nosza, hoztuk a krumplit a pincéből, és mostuk, válogattuk. 
Egyikünk tüzet rakott a katlan alá. Anyánk ugyanis kijelentette, hogy 
mielőtt a krumplit megtisztítanánk, meg kell főzni.

Hát igen kíváncsiak voltunk arra, hogy lesz gombóc a hajába főtt 
krumpliból! Máskor a krumplit mindég nyersen tisztítottuk meg. No, 
kíváncsiságunk igen hamar ki lett elégítve. Amikor a krumpli megfőtt, 
anyánk levette és leszűrte róla a vizet, és amennyien otthon voltunk, 
mind a krumplit tisztítottuk. Nevetgéltünk, tréfálkoztunk, mozgott 
a kezünk szaporán, és bár nehezen, a tisztított krumpli szaporodott a 
tálban. A krumpli általában mogyoró nagyságú volt, vagy még annál is 
kisebb. Ami nagyobb volt, azt hagyta anyánk nyersen tisztítani. Végre, 
sok várakozás után, elkészült a gombóc, de megnyúlt ábrázattal, csa-
lódottan fogtunk az éveshez. Mert ez nem volt olyan jó, mint máskor. 
Nem is kívántuk aztán, hogy anyánk még egyszer főzzön abból az apró 
krumpliból.

Múlt az idő, repültek az évek felettünk. A gyerekek megnőttek, és a 
naptár 1927-et mutatott. Ebben az évben én nagyon messze kerültem 
a falumtól. Egyik iskolai tanítómnak a lányánál szolgáltam, aki egy 
állomásfőnök felesége volt. Ez időben a magyar vasutasokat mind lehe-
lyezték Szerbiába, és így kerültünk mi is Macedóniába a Beograd–Niš–
Szkopje–Gyevgyelia vasútvonalon Miletkovóra, amely igen közel van a 
határvároshoz, Gyevgyeliához. Hogy miért mentem el én is a családdal? 
Iskolában a legkedvesebb tantárgyam volt a földrajz. Már akkor az volt a 
vágyam, ha megérem, hogy felnőtt leszek, ha megtalálom rá a lehetősé-
get, én az országban széjjelnézek. 1926-ban kínálkozott ez az alkalom, 
és éltem is a lehetőséggel. Amikor a főnökéket elhelyezték, elmentem 
velük, gondolván, ha most nem élek a kínálkozó alkalommal, lehet, 
hogy soha többé nem lesz ilyen szerencsém. Angyalbandiról indultunk 
el 1926. november 26-án reggel, amikor igen ködös, hideg idő volt, és 
mentünk a paraćin–zaječari vonalon Krivi Virre. Három hónapig vol-
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tunk itt, és újra költözködnünk kellett Macedóniába, Miletkovóra. Itt 
6 hónapig voltunk, innen a szarajevói vonalon lévő Slatinára mentünk; 
ez az állomás Kraljevo és Čačak között van. Három hónap után újra 
vonaton ültünk, és jöttünk a smederevo–požarevaci vonalon levő Beli 
Potokra, ez Beogradtól a második állomás.

Tehát Miletkovón március utolsó napján vonatra ültünk, és a 
főnökné, a két gyerek meg én hazajöttünk látogatóba. Nem akarom 
részletezni a végtelennek tetsző, unalmas utazást, de 34 órán át ülni 
egy vonatban egy kicsit nehéz volt, de ekkor még nem is értünk haza, 
csak Beogradba. A következő nap délutánján végül mégis hazaértem. 
Nem írtam meg, hogy jövök, így nagy volt a meglepetés. Ekkor három 
nap voltam itthon.

E három napnak az egyikén történt, ha jól emlékezem, a hazaérkezé-
sem utáni napon. Anyánk megkérdezi, hogy no, gyerekek, mit főzzek? A 
gyerekek egyhangúlag azt mondják, hogy gombócot! Anyánk elhárító 
mozdulatot tesz, és azt mondja: Ugyan, menjetek! Hiszen tegnap volt 
krumplis tészta, ma megint tésztát főzzek? Imre, a legfi atalabb öcsém ka-
tonásan kihúzza magát, és azt mondja: Nekem a gombóc nem tészta!

Anyánk erre rám néz, és azt kérdezi: Mondd meg te, hogy mit csi-
náljak. Mondom, hogy csinálja meg azt a gombócot, én mostanában 
úgyis ritkán juthatok hozzá. Így hát az én kedvemért elkészült a gombóc 
szárított kenyérmorzsával, zsíron megpirítva.

Megérkezésem hírére a legközelebb lakó néném három gyermeke 
is eljött megnézni, hogy csakugyan megjöttem-e. Természetes, hogy 
néhány gombócra azok is ottmaradtak. A gombócok elég nagyra sike-
rültek, mert anyánknak sietnie kellett a főzéssel. Bár én megígértem, 
hogy segítek neki, de ekkorára úgy összejöttek a szomszédok, rokonok és 
ismerősök, akik mind engem jöttek megnézni, mint valami világcsodát, 
hogy nem mehettem ki a konyhába.

Hát hogy is ne jöttem volna el megnézni téged, ha már olyan 
messziről jöttél, mondja az egyik szomszédasszony. Hiszen csodálatos 
helyről jöttél! Bizony, Krisztus urunk idejében az apostolok jártak azon 
a földön, és neked volt olyan szerencséd, hogy szintén ott járhattál, 
és láthattad azt a földet! Így áradozik a Melegné szomszédasszony. A 
többiek is kérdeznek sok mindenről, hogy alig győzök felelni a kérdé-
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sekre. No, végül eltávozik a kíváncsiak tábora, és asztalhoz ülhetünk. 
A gombóc, mint mindég, most is jól sikerült. Mindenki ehetett kedve 
szerint, mert volt elég.

Amikor mindenki megelégedetten távozik az asztaltól, a tálban 12 
gombóc maradt. Bálint bátyámnak halaszthatatlan dolga akadt, el kellett 
mennie otthonról. Már jó délután járt az idő, amikor a nálam fi atalabb 
három fi ú keresni kezdi a megmaradt 12 gombócot. Mivel nem találják, 
egyhangúlag megállapítják, hogy Bálint biztos elrejtette. Igen, de hová? 
Felkutatják az egész lakást. Minden elképzelhető helyen megnézik, de 
sehol sem találják. Ekkor valamelyik azt indítványozza, hogy próbálják 
kint keresni. Egy megy a padlásra, egy a kamrába, egy meg a pincébe. 
Most már a legnagyobb izgalommal folyik a gombóc keresése. Vajon hol 
lehet? Mindenki a számára kijelölt helyen végzi a kutatást, amikor a pin-
céből felhallatszik Józsi kiáltó hangja. Gyertek! Hozzatok villát! Nosza, 
igyekszik a másik kettő! Pillanatok alatt előkerülnek, és már rohanva 
igyekeznek a pincébe. Amikor a három fi ú előkerül a pincéből, látom, 
hogy nagyon tanakodnak egymással. Sejtettem, hogy ezek most valami 
tréfán törik a fejüket. Bejöttek a lakásba, még néhány szót váltottak, 
azután Feri öcsém papírt, ceruzát vesz a kezébe, és eltűnnek a kertben. 
Egyszer csak arra leszek fi gyelmes, hogy valami dalfélét gyakorolnak 
nagy buzgalommal, de nem tulajdonítottam neki semmi fontosságot. 
Amikor előjöttek a kertből, ravaszul mosolygott mind a három.

Ezek a betyárok most már csak azt lesték, mikor jön haza Bálint. 
Végre azután megérkezett. Persze nem vette észre, hogy ez a három 
betyár minden mozdulatát fi gyeli. Kerül-fordul, megy le a pincébe. 
De amint leér, a káposztás dézsa alól előhúzza a tálat, a három betyár 
már odasompolygott a pinceajtóhoz, és kórusban kezdik nagy hangon 
dalolni, hogy:

A gombóc, jaj, de jó!
A gombóc, ó, mily jó!
A gombóc, a gombóc
A leg jobb a világon!
A gombóc tizenkettő,
Négyönknek elegendő.
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Ki-ki hármat megeszik,
Ami maradt –
Megeszi a negyedik!

Bálint akármire gondolhatott volna, épp csak erre nem. Megle-
pődve nézi a három vidám fi út, és gyorsan megemeli a fedőt. Ekkor 
már megértette, mit jelent a vidám dal és a három fi ú csúfolódó arca. 
Megfenyegette a tréfacsinálókat, felkapta az edényeket, és felszaladt a 
pincéből egyenesen anyánkhoz. Tréfás elkeseredéssel mutatja a három 
gombócot, és azt kérdezi: Már most hogy osztom én el ezt négyfelé? 
(Ugyanis Bálinton kívül még hárman voltunk otthon, akik nem ettünk 
a maradék gombócból: anyánk, én és a húgom.) Ezek a falánk ördögök 
csak magukra gondoltak, másra nem. Pedig, ugye, hugám, te is szerettél 
volna még enni belőle? – kérdezi hozzám fordulva. Hát bizony nem lett 
volna rossz, mondom, de ha már ezek így megették, mit kezdhetünk 
most már ezzel a hárommal? Hát én azt ajánlom, hogy edd meg, és váljon 
egészségedre. Majd ha megint hazajövök, anyánk megint főz gombócot. 
E végső szóra beér a három „kicsi” (Feri 19 éves, Józsi 17, Imre 15), és 
közös megegyezéssel kérlelik anyánkat, hogy holnap újra gombócot 
főzzön, hogy még én is ehessek belőle. És a gombóc másnap újra megfőtt 
az én kedvemért, hogy elutazásom előtt még egyszer jóllakhassak.

Egy év múlva újra itthon voltam, most már végleg, mert a család ké-
szült kivándorolni Brazíliába. El is indultak 1928 áprilisában, apánk két 
fi úval; 1930 áprilisában pedig anyánk a bátyámmal és a húgommal.

Mire megvirrad a reggel…

Vegyes érzelmekkel tekintek a holnapi nap elé. Ugyanis tegnap levelet 
kaptam – vőlegényemtől? – kicsit furcsán hangzik, de az, aki a levelet 
írta, bizonyára annak érzi magát. Levelében az áll, hogy elsején a hajnali 
vonattal érkezik, én intézkedjek, hogy még aznap folyamán a törvényes 
formaságok keretében házasságot köthessen velem. Bár eddig nem is 
gondoltam rá valami komolyan, de Ő, úgy látszik, nagyon is komolyan 
foglalkozik velem.
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Már egészen fi atal koromban hallottam megjegyzéseket, amelyek 
megértették velem, hogy külsőm bármilyen varázserővel rendelkezik 
is, a testi hibám (sántaságom) miatt a józan ész mégis azt diktálja a fér-
fi aknak, hogy feleségül ne engemet, hanem mást vegyenek el. Ezt nem 
is vettem rossz néven tőlük. Anyám szavai szerint jobb a rövid útról 
visszatérni, mint a hosszúról visszasírni. Végeredményben azt is meg 
lehet szokni, ha valakit sűrűn faképnél hagynak. Nekem ez életemben 
még csak egy jutott, aki hűségesen kitartott mellettem a sírig, és annak 
az elvesztése igen fáj még ma is. Mert valakit meglátni és megszeretni 
néha pillanatok műve is lehet, de valakit szeretni és aztán máról hol-
napra csak úgy faképnél hagyni, bizony már más eset.

De a legújabb tapasztalat azt mutatja, hogy a régi varázserő még 
nem pergett le rólam egészen. Vannak néhányan, akik szerencséjüknek 
tartották volna, ha elfogadom házassági ajánlatukat. Bár nem minden 
esetben vagyok tisztába azzal, hogy az ajánlat kizárólag nekem szól-e 
vagy megboldogult férjem hagyatékának.

Azt remélem, hogy ez esetben csak rólam van szó, mert első látása 
alkalmával még nem tudta, milyen anyagi körülmények között élek. 
Még nem is valami előnyös – hogy úgy mondjam: nem utcaképes öltö-
zetben látott. Későbbi állítása szerint Ő csak az asszonyt látta bennem. 
Bizonyára csak nyugtatni akart.

Önmagam ámítanám, ha azt akarnám elhitetni magammal, hogy 
mindegy: jön-e értem, vagy nem jön? A házasság tele van jó és rossz 
lehetőségekkel. Vajon ha jön, melyik lehetőséghez állunk közelebb? 
Fogja-e kedvelni, hogy én sokat írok? Ha nem, akkor valami nagy csa-
lódás lesz részemre, mert nehezen tudnék lemondani róla. Úgy érzem, 
hogy nekem az írás valami életszükséglet, amelyet nem tudnék csak úgy 
máról holnapra abbahagyni.

Háromnegyed tizenkettő, megyek aludni. Mire megvirrad a reggel, 
megtudok minden tudnivalót.

*
Reggel korán ébredtem, de a vonatfüttyöt nem hallottam. Fél háromkor 
jött a vonat, én pedig négy órakor ébredtem. Első gondolatom az volt, 
hogy vajon megjött-e a vonattal hajnalban. Felkeltem, és azon tűnődtem, 
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hogy talán mindjárt hozzákezdek a reggeli munkához, ha esetleg jön, 
ne legyek lemaradva. Alig gondolom mindezt végig, valaki megnyitotta 
a kaput. A kutyám erősen ugat. Igen! Megjött az ember. Restelkedve 
vallja be, milyen szégyenletesnek tartja, hogy egyetlen gyermekétől 
kell menekülnie, hogy biztosíthassa jövőjét, hogy ne maradjon kenyér 
és otthon nélkül.

Déli 12 órakor mentünk az anyakönyvi hivatalba, hogy onnan 
mint törvényes házastársak térjünk vissza otthonunkba. Még mindég 
kétkedve a dolgok valóságában, hazafelé tartva döbbenek rá arra, hogy 
e napon Rózsa Ferencné megszűnt létezni. A Rózsa Ferencné helyét ma 
elfoglalta Ubornyi Jánosné.

(Jani részéről a tanú Soós Sándor, az én részemről a Soós Béla felesé-
ge, Ilonka volt, aki karon fogva vezetett az utcán, mivel a nemrégi man-
dulaműtét miatt még mindig olyan gyenge voltam, hogy szédültem.)

*
Három év múlva, 1962. augusztus 19-én Ubornyi János hirtelen meg-
halt maga után hagyva sok-sok kedves emléket. A ház környéke újra 
csendes lett.

Vajon megérem-e azt ennél a háznál, hogy letéve a gyászkendőt le-
hetek vidámabb is, mint a jelen pillanatban? Megpróbáltam fordítani 
sorsomon, hogy jobb, könnyebb legyen, hogy legyen mellettem valaki, 
aki könnyít sorsomon, hogy ne egyedül viseljem az élet terhét. Legyen 
valaki mellettem, aki hozzám tartozik, és szeretetével vesz körül. És ez 
a valaki rám talált, itt volt három évig, és elment. Ez a három év olyan 
rövid volt, mintha csak vendég lett volna nálam. Sokszor felteszem a 
kérdést magamban: Vajon miért üldöz engem a sors ennyire? Miért? 
Az elmúlt napok egyikén kinyitom a rádiót, Pestről híreket közvetíte-
nek, és hallom, hogy egy bizonyos pár most ünnepelte 101. házassági 
évfordulóját. 17 éves korukban kötöttek házasságot, és mindketten jó 
egészségben vannak. Ha jól emlékszem, 12 gyerekük, 17 unokájuk és 
rengeteg dédunokájuk van.

Ha én élnék 118 évig, és a sorsom továbbra is ilyen változatos volna, 
vajon hányszor változna még a nevem? Törvénytelen házasságban szü-
lettem, és az anyakönyvben Király névre írtak be. 10 év múlva apám a 
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nevére íratott, akkor a Tóth nevet kaptam. 24 éves koromban férjhez 
mentem, akkor lettem Tavasziné. 12 év után elváltunk, és újra férjhez 
mentem, és így lettem Rózsáné. 15 év múlva özvegy lettem, 2 évig egye-
dül éltem, amikor újra férjhez mentem, és lettem Ubornyiné.

Most vagyok 57 éves, tehát még a felét sem értem el annak az élet-
kornak, amit a 101 éves házasok elértek, és már három férjem meghalt. 
Igaz, hogy az elsőt nem én temettem el, mert amikor az meghalt, én már 
10 éve Rózsáné voltam. De éppen ez tette lehetővé, hogy 10 év leforgása 
alatt 3 férjem került ki a temetőbe. Az elsőt az édesanyja temette el, a 
másodikat és a harmadikat én.

Én elmondhatom magamról, hogy az én életem nem gyöngyvirágos. 
Nekem az életben nem sok öröm jutott, de annál több keserűség és 
bánat. Nem is tudom elképzelni, hogy további életem mit is rejtegethet 
még számomra. De ne akarjunk betekinteni a sors rejtelmes függönye 
mögé. Nagyon jól van, hogy nem láthatjuk a jövőt, mert attól igen 
sokszor visszariadnánk.

Ha nehezen is, de megnyugszom Isten akaratában. Ő tudja, mit 
miért cselekszik.

                     Özv. Ubornyi Jánosné
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q  NAPSZÁMOSBÓL PARASZT LETTEM  w

Egy – a katonáskodás másfél évét leszámítva – a születésétől a haláláig 
szülőfalujában élő, kivételes meg figyelő- és elbeszélőképességgel 
megáldott falusi ember, Markus Lajos visszatekintése életére, az 
élete során átélt megpróbáltatásokra, történetekre

„Leírom az életemet, ahogyan eszembe jut. Ehhez a munkához, érzem,  e

én laikus vagyok, na de mindegy, írom, ahogy tudom. Kezdjük!” – és 
húszegynéhány dolgozatfüzetből kitépett lapon következnek a 
gyermekkor, a serdülőkor, a legénykor és a felnőttkor emlékeiről, 
valamint egy hatvanlapos füzetben legfőképpen az öregkor ke-
serűségeiről valló sorok. Ezek alapul vételével, és a múlt század 
hetvenes éveiben magnószalagon rögzített hosszabb-rövidebb 
beszélgetéseknek a felhasználásával készült, szerkesztődött egybe 
ez a visszaemlékezés. Ennek a kettősségnek, az írásbeliségnek és 
a szóbeliségnek a jelenléte jól érzékelhető a közreadott szöveg 
stílusán, megformálásán is. Ennek eredetiségén egyáltalán nem 
volt szándékom változtatni. Amit tettem, hogy a szerkesztés 
folyamán a népnyelvben szinte kizárólagosan alkalmazott oszt, 
osztán kötőszóval történő kapcsolás, mondatfűzés unos-untalan 
használatát némelykor tompítottam a köznyelvben inkább illő, in-
kább szokásos egyéb kapcsolatos kötőszók beiktatásával. Tettem 
ezt a könnyedebb és az élvezetesebb előadásmód kedvéért. Nem 
változtattam viszont első előfordulásuk alkalmával a szavaknak 
a pacséri népnyelvben szokásos változatán. Összetartozó vagy 
egymáshoz közel eső szövegrészekben való többszöri előfor-
dulásuk esetén azonban az első előfordulásuk után – amit dőlt 
betűkkel szedettem – a továbbiakban már – ha úgy éreztem, hogy 
stílusbélileg semmit sem változtat a módosítás – igen sokszor a 
köznyelvi alakot használtam.

A szerkesztés folyamán az időrendiség mellett igyekeztem 
a szöveg tartalmi összefüggéseire koncentrálni, ezért az egyes 
témákra, témakörökre való többszöri visszatérés esetén az is-
métléseket összevontam, és a már előforduló részeket – ha csak 
lehetett – kihagytam. 
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 A történetek a pacsériak, a pacséri és a Pacsér környéki ta-
nyavilág, valamint a Pacsérhoz közeli egykori nagybirtokok, 
uradalmak kommenciósainak a hétköznapjairól szólnak be-
pillantást engedve ez által mindennapjaikba, és emléket állítva 
szorgos-dolgos kétkezi munkájuknak.

Hogy ki a visszaemlékező? Elárulom: néhai adatközlőm a kivé-
teles megfigyelő-, emlékező- és elbeszélőképességgel rendelkező 
Markus Lajos pacséri lakos.

És most tényleg kezdjük!

1907-ben születtem december 11-én Pacséron földművesszülők gyer-
mekeként. De hogy jobban megértsük, földműveléssel foglalkozó 
napszámos volt az apám semmi földdel. 1913-ban vettek egy kis házat 
a Csorda közben. Két szoba volt, közepin meg egy konyha, de az a 
szabadkíminyes konyha, oszt āra is [az utca felé eső első szobában, a 
nagyházban is – P. A.] kemence, meg hátra is [az udvar felé eső hátsó 
szobában, a kisházban is – P. A.] kemence, itten meg padka. A padka 
alatt hamutartó, a kemencébű oda gyött bele a parázs, majd másnap lett 
az kivíve… emittend meg katlany, ott a nagy katlany, itten meg a kis 
kasztrós katlany… abba [értsd: azon – P. A.] főzött anyám. Szalmával 
tüzeltünk… vagy ami volt: szárízík, oszt… hogy miféle étel lehetett, 
de – emlékszek rá – olyan tésztavalami… olyan kis csóva szalmákat 
csináltunk, hogy nagy láng ne legyen, mert kifut… így tüzelgettünk.

Ott tüzelgettem a kis kasztró alá, mer olyan kis vaslábas vót, de 
vászonfazik is vót… Abban meg télen… hát banya volt úgy az egyik, 
mint a másik szobában, de az elsőben laktunk… befűtött anyám, akkor 
oszt a vászonfazékba aprókáposztát, árpakását, egy-két darab kövérebb 
húst tett anyám… oszt ott a kemencében szép csendesen megfőtt. Va-
sárnap ez volt a vacsora. Apám másnapra meg a kemencében hajába 
krumplit sütött.

Mosáskor egész nap kellett tüzelgetni. Gyereknek borzasztó! A többi 
ott kint játszhatott, nekem meg tüzelni… Áj, de nagy míreg vót! De hát 
muszáj volt valakinek segíteni. Akkor még a mosások egísz nap tartot-
tak. Hogy oszt sok gúnyánk vót-i, vagy pedig sok hétig nem mosott az 
anyám, már pontosan nem tudom, de reggeltől estig mosott. Akkor még 
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három-négy vízbű vagy hánybú… oszt akkor mink sokszor megkérdez-
tük, hogy mégse az öblögetís, mer akkó má nem kellett tüzelni.

1914-ben jött a több mint négy évig tartó háború. Apám berukkolt 
az első nap, és 1918-ban az utolsó nap szabadult a nagy vérengzésből.

A gyermekkor egyéb emlékei

Én 1914. szeptember 1-jén indultam az iskolába, az első elemibe, és 
mikor megjöttek a katonák, a szülők, már az ötödik elemit jártam. 
1918 ősze emlékezetes marad a számomra, mert – miután bevonultak 
a szerbek – jött a tanítónk lesújtva:

– Na, gyerekek, helyváltozás lesz.
Ahova jártunk, református kántoriskola volt, onnan át kellett hur-

colkodnunk a közös iskolába. Fogtuk a fogasokat, a nagy táblát, a falról 
leakasztottuk a térképet, egyszóval, ami mozgatható volt, és vittük a 
közös iskolába. Ott kaptunk egy termet, és oda jártunk, de akkor már a 
tanítás is döcögött. A könyvekben sok mindent le kellett ragasztani. 

Megjött a tavasz. A kiszolgált katonák elszegődtek uraságokhoz, 
ahonnan be is rukkoltak. Mehettek vissza béresnek, kocsisnak, bakter-

V–VI. osztályosok 1921 júniusában
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nak, csősznek. Az iskolában minden nap kevesebben voltunk. Hát én 
is untam az új nevelési módszert, ezért hát győzködtem apámat:

– Mán ez se gyött iskolába, az se… Ratkai Lajos, Majlát Sándor… 
De felesleges időtöltés a neveket felsorolni.

Elég könnyen hagyták a tanítók is.
Mondom:
– Apám, nem is tanulunk, csak veszekszünk.
– Hát akkor, fi am, te se menj! Nem leszel te se ügyvéd, se orvos…
Erre nagyon emlékszem, ezekre a szavaira.

Mi nem mentünk urasághoz szolgálni, tanyára, majorba. Az anyám 
jól kereső varrónő volt, apámnak meg sok jószágja volt, és úgy kicsiben 
kereskedett velük. Nemigen törődött ezzel senki, csak ne lopjon, ne 
csaljon, élhet, ahogy tud.

Az iskolából se kerestek. Á, nem! A libákat, malacokat lehajtottam a 
völgyre, és ott pásztorkodtunk, játszottunk estefeléig. Apám meg elállt 
részaratónak, úgyhogy kenyér az volt, sőt disznót is vágtunk minden 
évben. Így hát nem éheztünk.

Egyszer, ezerkilencszázhuszonháromban vagy -négyben vett apám egy 
göbe disznót Bajmokon, egy nagy vörös disznót, mert akkor még nem 
voltak ezek a fehér húsdisznók. Vörös, fekete meg ez a Jenei bodor fajta, 
ezek voltak. Nahát aztán ősszel, törés után, amikor a kert már szabad 
– nagy kertünk volt amottand, a Csorda közben, olyan két-három-
kvadrátos porta, aminek a hátsó része el volt rekesztve, az volt a nagy 
kert. Nahát ősszel, mikor a kert már szabad, mikor már minden kijött 
onnan, krumpli, kukorica, bab, minden, akkor kinyitottuk a kaput, 
oszt a tyúkok oda bejártak. Akkor már nem tettek kárt semmiben, 
ameddig nem vetett apám oda őszi árpát, salátát. Volt a kertben egy 
nagy kővályú is. Abban volt víz a baromfi nak. De itt kapott enni ez a 
göbe disznó is, mert az óljának nem volt akolja. Úgy emlékszek rá, olyan 
gyerek voltam, anyám hozta szakajtóban a korpát oda hátra, majd ad 
a kővályúban, nem ott bent az ólban, hanem kint a nagy kertben ad 
neki enni. Kiöntette velem a vizet a kővályúból, és beleöntötte a kor-
pát. A disznó meg odajött, mert olyan szelíd disznó volt, és mindjárt 
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nekiesett annak a száraz korpának. Anyám alig érkezett vizet önteni 
rá a vederből, úgy megette a korpát. Olyan jó étkes disznó volt, meg jól 
malacozó göbe is. Abban az időben, ha hét-nyolc malacot malacozott, 
akkor az jó göbe volt, nem úgy mint most, hogy tizennégyet-tizenhatot 
ad, hanem ötöt, hármat, négyet, kettőt, szóval ilyenek voltak akkor a 
születési arányszámok. 

Én ezt a disznót többször lehajtottam a völgyre legeltetni, jártatni. 
Olyan fi atal vemhes vagy búgott volt még, olyan könnyű, úgy értve, 
hogy nem sovány, hanem hogy még nem volt nehéz. Néha elhajtottam 
a Csorda-völgy felé is. Ott meg ennek a Bárdinak, aki itt a kövesen la-
kott, nagy kertje volt. Lehet, hogy volt az egy lánc is. Egy nagy völgyes 
kert nagyon rossz kerítéssel, úgyhogy a göbe könnyen bebújt rajta. Én 
olyan tizenöt-hat éves gyerek voltam, de velem volt egy nálam néhány 
évvel fi atalabb gyerek is, Tyatyara, itt lakott a sarkon, Tyatyara Palágyi. 
Hogy elbeszélgettünk-e, elbámészkodtunk-e, de egyszer csak azt veszem 
észre, hogy a nagy disznó bent van a Bárdi kertjében. Hű – mondom 
oszt ennek a gyereknek, hogy –, eridj csak, Sanyi, zavard ki azt a disz-
nót, mert ha ez a Bárdi ott éri, abból borzasztó nagy baj lesz. Nagyon 

Markus Lajos (ekkor még napszámos) kukoricát szór a disznóknak
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rettentő, magának való ember volt ez a Bárdi, nem nézett az semmit, 
az agyonverte volna a disznót. 

Szalad a gyerek be, olyan szófogadó gyerek volt. Én kintről nézem. 
Mikor közel ért a disznóhoz, az nekifordult! De ekkor már én se vettem 
tréfába a dolgot, beugrottam, a disznót megódalítottam, hogy eltereljem 
a fi gyelmét, a gyereket meg a kerítésen kívülre küldtem. Ha nem lépek 
közbe, nem tudom, mi történt volna! A disznó csak úgy ment neki!

*
Amiről most beszélek, az jóval korábban történt. Olyan nyolc-kilenc 
éves gyerek voltam. Még dúlt a háború. A Csorda közben laktunk. 
Volt ott egy üres porta. Nagy Rózsa Ferenc bácsié. Szőlő volt benne. 
Mellette meg az öreg Ortónak volt kertje, szintén lakatlan, üres porta, 
de be voltak kerítve. Ferenc bácsié fallal, emez meg deszkával. Mi meg 
hát rossz kölkek, de ekkor én nem voltam a században, bebúkátak 
ottand. Kutyakaparáson-i, vízfolyáson-i, de bebúkátak, oszt ott bent 
megtámadták a szőlőt, hát mint a gyerekik, ugyi. Már olyan volt, hogy 
meg lehetett enni. De én – mondom – nem voltam velük, kint álltam az 
utcán, és – hogy akkor köztünk veszekedés volt-e, mert hát mi gyerekek 
sűrűn összecsaptunk, és akkor azt kiközösítették – néztem, hogy azok 
bent dézsmálják a szőlőt.

Nem akarom mondani, hogy én különb lettem volna, hogy én nem 
dézsmáltam volna, ha bent vagyok, de akkor nem voltam köztük, kint 
álltam az utcán. 

Király Zsófi  néni meg – által lakott ennek az üres portának, olyan 
rendes hívő asszony volt, öregasszony – éppen kijött az utcára, és látott 
engem, hogy ott állok az utcán, meg azt is, hogy ezek a gyerekik most 
már búkának ki, kezükben a kalap megrakva szőlővel. De ismerte 
Ferenc bácsit, a kert gazdáját, és tudta, hogy nagytörvényű ember. 
Nemigen adott a gyerekeknek egy-egy fürt szőlőt, hogy ne bántsák a 
többit. Nem. Ami az övé, az az övé!

A gyerekek eltűntek, de jött Ferenc bácsi. Nagy kiabálás, nemhogy 
Zsófi  nénivel perelt, hanem csak annyit:

– Hát maga látta, Zsófi néni, hogy kik vótak ezek a gyerekik, mer 
én ezt nem hagyom, hát oan kárt csinátak itt, hogy…
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– Hát láttam, meg ott van Markus Lajcsi, az is kint át az utcán.
Ferenc bácsi hát nem is hagyta annyiba, a szőlődézsmálásból köz-

ségháza lett.
Másnap oszt menni kellett a községházára, be voltam idézve. Zsófi  

néni fogta a kezem, és mentünk a községházára.
A tanácsteremben a bíróság, az akkori bíró:
– Te láttad, hogy ezek bebúttak a kerítésen?
– Láttam.
– Ki vót?
Hát el kellett a neveket mondanom. (Azok a másik teremben voltak, 

máshova voltak zárva.) Hát ezek meg ezek voltak.
– Szóval láttad?
– Láttam.
Hát hogyne láttam volna! Zsófi  néni is ott állt mellettem.
– Maga is, Zsófi néni?
– Hát én is láttam.
Ezek után a szülők – mert a gyerekért a szülő felelős – valamennyivel 

meg lettek bírságolva, én meg valahány krajcárt kaptam meg egy kis 
fekete cukrot.

*
De nem csak velem estek meg ilyesféle történetek. A velem egyívású 
cimboráknak is hasonlókban volt részük. Sokáig emlegették az alábbi 
esetet is:

Egy embernek, Takács András bácsinak a szállása helyén – nem volt 
már meg a tanyája, leszedte – méhek voltak. András bácsi nagy méhész 
volt, ezt a dolgot az állam is támogatta, no de mindegy, szóval ott kint 
voltak a méhek télen-nyáron. A terület körül volt kerítve fallal, besűrítve 
akácfával. Rengeteg sok méhecskéje volt. Nem messze ettől a helytől, a 
szomszédban szintén volt egy szállás. Ott ezek a Káplár Kis Sándorék 
voltak bérlők. Jobban az apjuk, de hát ekkor a gyerekek voltak kint a 
tanyán. Az egyik, a nagyobbik, Sándor – tizennégy-öt éves gyerek volt 
–, az már szántott, úgy nyáron ugarolta a tarlót, az akácméz, az meg 
még nem volt pergetve. A kisebbik gyereknek, Józsinak – úgy nyolc-
tíz-tizenegy éves lehetett – a komái, Trenka, Récs meg nem tudom 
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még kik, nyári szünidőben kimentek oda, és játszottak meg őrözték a 
disznókat. Disznóőrzés közben be-beleskelődtek a méhesbe, hogy jó 
volna onnan egy kis mézet kihozni. Akkor még ezek a ládák nem voltak 
lelakatolva, hanem csak sróff al, görbölővel voltak lezárva. Addig-addig, 
hogy bementek a gyerekek. Próbálgatták fölnyitni, de nem ment, nagyon 
zúgtak a méhek. Hát nem lehet!

De nem adták fel. Beugrik újra az egyik, de visszajön: nem lehet 
kivenni. Beugrik a másik, annak se sikerült. Beugrik hát a harmadik, 
ez a Récs, és valamivel kirántott vagy három-négy keretet a ládából, és 
uzsgyi, kifelé. De nem jutott messzire, mert a megszerzett zsákmány, 
tele mézzel, méhével, lezuhant a földre. A méhek fölbolydulva kering-
tek-zúgtak, Récs meg hajts ki a falon!

A gazda kisebbik fi a, Józsi:
– Hát ezt így nem hagyhassuk, ezt megtudják, ezt be kell csináni!
Bement, és valahogy visszarakta a kereteket, meg lecsukta a ládát. 

Mire elkészült és kiugrott, egy adta méhecske lett, nem látszott ki 
semmije; arca, keze tele lett méhecskével. Be a kukoricásba! Emezek 
meg kiabálják:

– Hányd le magadról a gúnyát!
Mire a kukoricatábla másik felén kijött, tiszta meztelen volt, és csak 

üvöltötte:
– Trenka, Récs, ne maradjatok el, de üssétek a míhét!
Ezek aztán követték, mentek utána, és úgy tettek, mintha ütnék, 

csapkodnák a méheket.
Így jutottak be a szállásra. Józsi bele a vályúba, és csak kiabálta:
– Trenka, Récs, szedjétek a fullánkot!
Ezek aztán elkapták egy-egy szál haját, és ujjongva kiáltozták:
– Kigyött egy fúlánk! Kigyött egy fúlánk!
De nem jött ott ki semmi se. A pórul járt fi únak meg dagadt a feje, 

keze, mindene. Mikor ránézett a kezére, és meglátta, megrémült:
– Jaj, megtudják!
Az idősebbik testvér, Sándor olyan vicces gyerek volt. Mikor bejött a 

lovakat megitatni, meleg délután volt, nyár, kezébe vette a zsákmányból 
valahogy megmenekített mézzel teli sejtet, leült és elkezdte szopogatni:
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– Na, gyertek, ha má kivettítek! Ezt úgy is meg kell fi zetni.
De egynek se kellett. Ő meg akkor szopogatta, nyalogatta azt a sejtet.

*
Hát így nőttem, növögettem, és egyszer csak suszterinas lettem. Négy 
évig. Amikor felszabadultam, mehettem cukorrépát kapálni, egyezni, 
mert a mesterséget folytatni nem lehetett. Jött a Bata cipőgyár, és a 
cipőkisiparost tönkretette, megölte. Átvedlettem hát napszámosnak.

A legénykor évei, eseményei

1926-ban Őz Iván bácsinál voltam előhasi kaszás. Először vállaltam 
felnőtt emberszámba munkát, lettem tagja egy aratóbandának. Ősszel 
meg kukoricatörést vállaltam. A keresetet hazaadtam. Érte szüleim 
ruhát vettek, meg zsebpénzt kaptam. Legénykedtünk, danoltunk… 
Aztán, amikor olyan borközi állapotban a társaság valamelyik tagja 
szundikálni kezdett, és már nemigen hallotta a többit, akkor körül-
álltuk és elkezdtük:

Elment Szent Péter Rómába,
Nagy botot vett a vállára,
Bot végén csutora,
Csutorában jó bora,
A mi kedves Trenka Józsi 
(vagy hát aki éppen aluszik, annak a nevét)
barátunkat is megkínálta.
Rogyó, rogyó, rogyogyó,
Rogyó, rogyó, rogyogyó…

Egy meg közben bökdösi, ébresztgeti, poharat teszi a kezébe:

Rogyó, rogyó, rogyogyó…

Most még ki nem issza, addig megy ez a rogyó, rogyó, rogyogyó… 
Amikor pedig kiitta:
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A jóisten éltesse!

1927-ben Csernók Józsi bácsinál arattunk. Akkoriban tizenegyedén 
meg tizenkettedén ment az aratás… de tizenegyedén volt leginkább… 
Tizenegyedin, egy méter biztosítás…

Hogy mit jelentett ez? Hát azt, hogy az arató a termés tizenegyed 
vagy tizenketted részét kapta, illetve: ha a biztosítást választotta, akkor 
csak a biztosításként kikötött mennyiséget, bármennyit fi zetett is a 
learatott gabona.

– Egy nap kaszáltok, választani kell! – így a gazda.
Dörzsölgessük… hát elég szép… hát arrú mondjuk meg… ha szorult 

a szem, akkor kevesebb… de hát nagy szalma, sűrű, jó gabona… ájjunk 
tán a részhő!

Mikor aztán elcsépeltünk, egy méterrel kevesebbet kaptunk, mint 
a biztosítás. Az hát a mi bajunk volt. Az ilyen gazda nem volt kóser a 
szegény embernek. De a rendesebb gazdáknál – ilyen kevesebb volt – 
nem kellett választani. 

Itt volt ez a Tóth Sándor bácsi… több évben arattam nála… olyan 
rendesebb gazda volt, oszt ő kezdte:

– Hát, akkor hogy lesz az aratás, Lajcsi?
Már majdnem kimondtam, hogy ennyiért csináltuk, de hát mon-

dom:
– Hogy szokták, Sándor bácsi?
– Mink a tizediket szoktuk odaadni az aratónak meg méter bizto-

sítás. Választani nem kell. Ha több folyik, a tied, ha nem adja ki, akkor 
kiadjuk.

*
Ebben az évben (1927-ben) mentünk Morovicára sorozásra is.

Eddig kihagytam, volt egy testvérem is. Józsefnek hívták. Két és 
fél évvel volt öregebb, mint én, és papucsos volt. Zomborban dolgo-
zott évekig, de hiba volt a nevelésében, mert csak olyankor jött haza, 
ha kellett egy kis elemózsia: sonka, kolbász, szalonna. A keresetéből 
azonban csak nagy néha adott haza száz-száz dinárt, de többet sohase. 
A többi kellett neki… mulatni. Még útiköltséget is itthonról kapott! 
Azért hangsúlyoztam: a nevelése lanyha volt.
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A testvérem ekkor már harmadszor jött vizitációra… akkor így 
híttuk… és mind a ketten bemaradtunk. Ő visszament Zomborba, 
élte regrutaéletét, én meg mentem vissza aratni, aratás után a géphez… 
cséplőgéphez csépelni, aztán meg jött a törés, törés közben meg a pacséri 
vásár, illetve a kövérkacsa-szezon.

– Na, fi am, vasárnap bemész Zomborba, viszel Józsinak egy kövér 
kacsát, kalácsot – mondta apám.

Bementem. A műhelyben több segéd is dolgozott. Szombat este a 
többiek egymás után mentek be a fi zetésért, hozták ki.

– Te nem mész? – kérdem a testvéremtől.
– Van nálad? – kérdez vissza.
– Van, száz dinár meg valamennyi apró…
– Akkor majd én kiveszem holnap, úgyis akarok küldeni…
Belenyugodtam. A pénzemet elvertük. Reggel fejzúgással kelek, de 

várom a délutánt. Megyek hozzá, de ő csűri-csavarja a dolgot, húzza 
az időt…

– Hát – mondom – mit mondtál, hogy küldsz apánknak egy kis 
pénzt?

Egy darabig Tamásnak tetette magát.
– Jó – mondja aztán.
De én látom, hogy iszonyodva mén be a gazdához. Kijött.
– Na, gyerünk!
Kikísér az állomásra, és közben az utcán ideadja a száz dinárt.
Ahogy hazaérek, mondom apámnak, hogy hoztam a küldött pénzt, 

de úgy láttam, ez előleg a jövő hetekre, mert nagyon vonakodott bemen-
ni a mesterhez. Mondom: az én pénzem szombat este megzenésítettük, 
máma oszt nem ittunk semmit, jók voltunk. Itt a pénz, az enyém az 
elment.

Apám úgy találta igazságosnak, hogy a küldött száz dinárt az enyém 
helyett nálam hagyta.

*
A bátyám karácsonyra hazajött megest. Az ünnep első napján elmen-
tünk Örzse nénémékhez a Csorda közbe karácsonyt köszönteni. Ta-
nyázunk, tanyázunk…

– Na – mondom –, gyerünk most már haza.
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Ő nem bír hazajönni. Kocsival hoztuk haza a tanyából. Ágynak 
esett. Egész télen nyomta az ágyat.

Tavasszal (1928-ban) megkaptuk a behívókat. Ő kapott orvo si 
bizonylatot, és itthon maradt, én pedig elmentem. Becsén az okrug-
parancsnok, valami Svábity ezredes, katonai körzetparancsnok, miután 
a többieket elszólították a tábla alól, megkérdi:

– Téged hogy hívnak?
Mondom a nevem… Keresik a könyvekben… Meglett a nevem…
Odajön az ezredes elébem:
– Na, te fi am, elmész haza. Majd ha a bátyád meggyógyul, letölti a 

másfél évet, te is szolgálsz kilenc hónapot.
Fogtam a kufferom, elbúcsúztam a földiektől, megyek haza.

Az egykori ar atásokról

Hát elég szép nyaralásom lett! Apám ugyanis elálltatott magával együtt 
a Fembak méltóságos úrhoz aratónak. A dolog kukoricavetéssel kez-
dődött április elején és kukoricatöréssel végződött november derekán. 
Április elejétől november derekáig kevés híjával mindennap. Nem 
mondom, kerestünk is szépen: 14-15 métermázsa búzát, 3 métermázsa 
árpát, 3 métermázsa zabot, ez húsz-huszonegy métermázsa gabona, 
ősszel meg közel 30 métermázsa csöves kukorica. Hát tömören ennyit 
az 1928-as évről!

– Engem azonban a részletek is érdekelnek – biztatom adatközlőm, 
és ő megadással folytatja:

– Fernbach Károly méltóságos úrnál három évig voltam részes arató. 
Nagyon jó volt ott annak, akinek volt annyi ereje, hogy a felesége ki 
tudott főzni. Akinek volt lisztje kenyérnek, szalonnája, zsírja, esetleg 
egy kis kolbász, sonka… meg nevelt baromfi t, hogy a szezon ideje alatt 
legyen mivel a tarisznyáját megrakni, illetve legyen miből az ebédet meg-
főzni. Mert a szezon megkezdődött úgy április derekán: kukoricavetés, 
ganéhordás, kapálás, aratás, kukoricatörés, muharvágás…

Nagy dolgok voltak ottan, ahhoz kitartás kellett. Az uraság kosztot 
nem adott, de lovat, kocsit, hogy az ebédet kihozzák, adott. Az is jó volt. 
Főtt ételt ehettünk mindennap.
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Meg az is jó volt, hogy a kukoricát nem adta ki bosnyákoknak. Az 
vitte a szegény embert legjobban oda. Volt ott mit tudom én mennyi 
hold kukorica, úgyhogy ott egy ember 40 mázsa kukoricát is kereshetett 
egy őszi szezonban. Itthon meg 5-6 mázsát, a bosnyákok úgy elözönlöt-
ték a határt. Itthon már régen el is felejtették, hogy kukoricatörés volt, 
a határban már rég egy szál kukorica se volt, ott meg még jó pár hétig 
vagy egy hónapig is törhettük a kukoricát. Szóval szívesen mentünk 
oda… Fernbach méltóságos úrhoz részesnek.

A nagyobb dolgok: aratás, cséplés… nekünk, részeseknek persze 
átajjás volt. Ha arattunk, csépeltünk, kukoricatöréskor nekünk nem 
járt fi zetés, de ha kapáltunk, ganét szórtunk vagy kihívott bennünket 
kukoricakapálás előtt ekézni, akkor – mint a többi napszámosnak – 
pontosan elszámolta a járandóságát, és szombaton este, mikor jöttünk 
haza, kifi zetett. Kufertába volt a pénz, a gazda olvasta a neveket, és az 
ablakon adta ki mindenkinek a napszámját.

Hogy mi az a kifőzés?
Mi úgy arattunk, hogy nem ottand egy vaslábas, és egy kis babot 
rottyantunk, hanem vártuk hazúrul kifele a jó húslevest, csirkepapri-
kást… meg ha még székbeli hús volt, azt is szerettük… egy kis fánk, egy 
kis palacsinta, szóval jó étel kellett, mert erős dolog volt az… tizenhat 
órákat dolgozni. Reggel két óra, fél háromkor felkeltünk, este kilenc-tíz 
óra volt mire ágyba… szalmára, nem ágyba kerültünk.

Minden reggel gyött egy ember haza az ebédért. Egy kötél szalmát 
tett a kocsira, abban lesz majd visszafelé az ebéd. A faluban odaállt a 
megbeszélt helyre, leginkább a bandagazda háza elé, a szalmát szétiga-
zította a kocsiderékban, tizenegy órára gyöttek az asszonyok, felpakolták 
az ebédet, az edényeket eligazgatták, beágyazták a szalmába, hogy ki 
ne dűj jö nek, és hozta ki az ebédet. Délre pontosan kint kellett lenni, 
mert olyan volt az a gazdaság, mint a zsebóra. Tizenegykor a kocsisok 
kifogtak, egy órakor – pontosan – befogtak. Itt, hogy majd valamikor 
fél háromkor gyön elő valamelyik kocsi, hogy a lónak ne legyen ideje 
evésre!… A lónak menni kellett a többi után. Nem emlékszem, hogy 
egyszer is elmaradt volna valamelyik iga. Pontosan délre kint volt, egy 
óráig evett, akkor fogták be, és ment szántani vagy ahova kellett annak 
a lónak menni.
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Nálunk az volt a szokás, hogy nem harmados volt a marikverő, hanem 
kialkudott bére volt, esetleg negyedes, és a kosztjáról a kaszása gondos-
kodott. Ha harmados volt a marékverő, akkor a kosztját maga állta.

Én igencsak azt szerettem, ha kialkudott bérben állapodtunk meg, 
ha a marékverőt pénzben, és nem természetben fi zettem ki. Nem 
számoltam úgy azt a főtt ételt, azt a csirkét, sonkát, kenyeret, mert az 
megvolt, minthogy most három méter búzát adjak neki.

Reggeli hát volt, ami volt. Kenyér, szalonna, sonka, kolbász… kinek 
mije volt. Én aratáskor szalonnát keveset ettem. A tarisznyában ugyan 
mindig volt egy darab szalonna, hogyha netalán… ha nem lesz elég vagy 
valami, de igen kevésszer kellett hozzányúlni. Ennek örültem is, mert 
nem kívántam abban a… pláne már szombat felé… tarisznyaszagú… 
Sonka volt, ha nyersen, ha sülve, ha főve, azt inkább megettem, de 
szalonnát…

Délben meg ettük, amit hazulról küldtek ki. De hol? Ott kint… 
a napon. Majd felforrtunk! Fa nem volt a közelben, egy kilométert, 
kettőt, hármat meg nem mehetett az ember egy ebédért. Ott a tallón. 
Kiültünk a tarló közepére, mert ha kereszt mellé ültünk, úgy leizzad-
tunk, hogy csak no. Kiültünk a tarló közepére, elterítettük a pokrócot, 
kabátot, rápakoltuk az ételt, szedtük és ettük. Csupa lucskok voltunk, 
mire jóllaktunk.

Ebéd után a kaszások, akik délután kaszálnak, kalapálták a kaszát, 
de az a hat ember, aki nem kaszált, mert a tizennyolcból hat köt, azok 
meg a marékverőkkel, ahogy le van nyelve a falat, rögtön fel, és hordani 
össze a kévéket úgy halhéba. Majd este meg, mikor lemín a nap, rakjuk 
össze keresztbe. Ez se volt nagyon jó, de hát ezt össze kellett hordani.

Na, amikor ez is megvolt, délután a dolog ment tovább: kaszáltunk, 
kötöttünk, kinek mi volt a sora.

Este meg, mikor közel volt a nap a lemenéshez, hogy még lássunk, 
megvacsoráztunk. A tarisznyák kint voltak – letakarva kabátokkal, 
pokrócokkal – a kereszt tövében, nem romlott el sose az étel.

Este – ahogy mondom – megvacsoráztunk, hogy ne lámpánál, mert 
ott kint nem volt lámpánk, akkor aztán még össze nem raktuk azt a napi 
munkát… A délelőttit rögtön bírtuk rakni, emberek. A jányok kaptak 
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egy embert, aki mutatta a halhésorokat, azok meg hordták a délutánit 
össze, mert az nem volt összehordva, csak a délelőtti. Úgyhogy mire ők 
összehordták, mink igencsak össze is raktuk. Ekkor aztán a motyót a 
hátunkra, vállunkra – a kaszát minden este be kellett vinni a majorba, 
mert ugye a jószág ki talál szabadulni vagy valami… Oszt hát ugyi a 
fi atalság belevágott a nótába. Jókedvből-e, keserűségből-e, csak befeléig 
danoltunk. Bent meg volt egy igen jó kertészbujtár, valami Tanka 
gyerek, morovici, nagyon szépen tudott hegedülni, az meg ott várt – le-
gényember volt –, várt bennünket a hídnál, volt ott egy folyó a völgyben, 
azon volt egy híd, ott várt a hegedűvel, úgyhogy bizony a holdvilágnál 
még össze is kapaszkodtunk, még öregember is összekapaszkodott egy 
öreg marékverő asszonnyal, osztán egy párat táncoltunk.

Kaparni hát nem kellett, másnap reggel lovas nagygereblyével az 
uraság kapartatta… Két kaszás meg favillával szedte ezeket a kaparék-
hurkákat – mert azok aztán hurkák voltak, gép húzta össze – egy kaszás 
meg kötötte… Egy marékverő a kötelet terítette, a kaszás meg kötötte 
össze. Úgyhogy három pár kasza ment egy partiba: ebből két ember 
szedte, egy kötötte, mint már mondtam, a marékverők is – mindnek 
megvolt a saját dolga: egy a kötelet terítette, egy a bekötött kévéket vitte 
a kereszthő, a harmadik meg húzta a kaparék ajját össze.

Aratás a Fernbach-birtokon
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Tizennyolc pár arató. Tizennyolc kasza. Nagy gabona volt… úgy-
hogy 1928-ban a fejünk felett össze tudtuk kötni a Fernbach Károly 
búzáját, olyan nagy búza volt. Ilyen szálú ember, mint én is… Még volt 
éntüllem gyengébb fájú is, de én úgy láttam – volt ott egy nagy erős 
ember, ennek a Majlát Lajcsinak az apja, nekem sógorom –, az is elfáradt. 
Szóval nehéz dolog volt nagyon. Nagy gabona, sűrű gabona, oszt hát 
mondom, korán kezdtük.

Reggel háromkor keltünk, akkor negyed, fél órát ballagtunk kifele, 
ahol a parcella volt, ahol megkezdtük az aratást. Kötélcsinálással kezd-
tük. A bandagazda kiadta:

– Huszonöt kereszt kötelet páronként, akié kész, leülhet!
No, most volt, akinek volt egy rendes marékverője, meg a kaszás is 

tudta. Nagyon kevés kaszásra lehetett itt mondani, hogy nem tudta 
fonni a kötelet, mert rá volt kínszerítve, mert másként nem mehetett, 
ha nem tudott kötelet fonni, úgy értve, hogy gyorsan.

Huszonöt kereszt kötelet! Tizennyolc kötél van egy keresztben, 
hát ez huszonötször tizennyolc kötél. Én nem is tudom már, hogy az 
mennyi kötél, de sok.

Elkezdtük fonogatni. 
Ugye a jányok, a marékverők hát külöm átak. Meg volt, amelyik 

[kaszás]: gyere ide, ide állj mellém. Ezt is meg kellett neki tenni.
Nekem is nagy, erős jány volt a marékverőm. Nem híttam én… Csak 

annyit mondtam neki, hogy Luca vagy Roza vagy mit tudom én, hogy 
hítták, majd vigyázz, hogy nehogy…

Egyszer oszt gyött, hogy olvasta má, Lajos bácsi? Mondom: olvastam. 
Hát ennyi vagy annyi van.

Neki is.
Mondom, szeretném, ha egy kicsit itt csinálnád mellettem, majd én 

megmondom mingyá, hogy van-i neked annyi.
No oszt akkor hát felhúztuk azt a kötelet, levertük a földet, elkezd-

tük fonogatni. Én most űtet fi gyelem. Csinátuk egy öt percig vagy 
meddig, oszt mikor én ellöktem, mikor látom, hogy ő is lökte el, akkor 
már nem fíltem tűlle, hogy nincs kötele. Mondom: van. Ha ellöki, mikor 
én, akkor, akkor má van kötele.
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De volt ottand egy híres nagylány, valami Piroska! De első marék-
verő! A bandagazdának volt a… Az már mindjárt nagy tekintély, hogy 
a bandagazdának volt a marékverője. Aztán meg hát – nem mondom 
– ügyes is volt, de kétféleképp is: huncut is volt.

Hát én még akkor legínkaszás vótam. Nem azír, hogy a jányokkal…, 
mit tudom én…, csak eccer úgy felheccelt…

– No, Lajcsi…
Mert elismert kötélcsináló voltam mindjárt az elején is. Nem hogy 

dicsekedtem, meglátták.
– Má te leülté?
– Rágyútottál?
– Hát kivan.
No osztan a bandagazda:
– No, Lajcsi, hogy állsz?
– Valamennyi még híja van. Annak a rám eső résznek…
– A miénk már kivan!
Én osztán kísérem fi gyelemmel a Pirost. Én mindig ellökök hármat, 

mire ő kettőt. Mondom, itt valami svindli van a dologban. Csináljuk. 
Egyszer ők megint rágyújtanak, pipálnak. Mán nem a jány, csak nem 
csinálja, mer nem tartozott segíteni egyik a másikának. Ugye hát nem 
mondom, hogy egy öregebb nem állt az öreg sógor mellé, oszt lökött 
neki egy öt-hat kötelet, tízet, hogy hát má ajis szabadújjon. Meg nem 
vártunk ittend órák hosszát egyre! Azért mondom, hogy igencsak 
mindnek kellett tudni a kötelet csinálni.

Másnap vagy harmad reggel odaálltam mellé. Megint ő lett hama-
rabb kész, oszt én ellökök hármat, mire ű kettőt! De hányja a kötelet! 
Na, mondom, én még jobban hányom. Figyelem, én többet dobok.

Egyszer olvassa.
– Na – kérdi – a magáé kész?
– Hát – mondom – majd megolvasom én is.
Az övé kész, tizenkét vagy tizenhárom kereszt. Huszonöt kereszt 

páronként. Hát akkor annak a fele. Ő tizenháromat megcsinált, kész.
Olvasom. Hát az enyimnek még pár kötél híja, de ez is ott áll. Hát 

bekötöm én is, osztán mondom:
– Piros, ha meg nem sértelek.
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– No, mondja.
Mondom:
– Én úgy láttam, hogy én több kötelet eldobtam, mint te.
– Olvassa meg!
– Nem haragszol érte?
– Nem.
Oldom ki, hát huszonhat kötél van egy csomóban, mert két keresztet 

szoktunk egybe bekötni. Hát itten már hat [tíz] kötél hiánydzik. Hat-
hét kötél híja volt, szóval egy csomóban, két keresztben.

Azért, mondom, én kísértem fi gyelemmel az eldobásodat, az elárulja 
ám, hogy ki hogy csinálja. Én mindig hamarabb eldobtam, hát hogy lett 
a tied hamarabb kész? Hát ezért. Ott az egész banda előtt.

– Hát, emberek, meg lesz olvasva a kötél! – mondta valamelyik. – 
Iparkodhat mindenki, ahogy akar, de lecsapunk, megolvassuk! Ehhő 
jogunk van!

Kötélcsinálás után következett a frustukolás.
Reggeli után felátunk… sorszámra: egy kaszás, egy marékverő, megint 

egy kaszás, egy marékverő, akkor egy kötő, a kötőnek a marékverője meg 
kötelet teríteni, ilyen volt a beosztás. Ahogy kaszáltunk, mindjárt be 
is lett kötve. Ha jött valami vihar – mert az hát előfordult –, nem ért 
bennünket meglepetés. Mert ha külön aratott az ember, egymaga vagy 
ketten, és a kévéket nem kötötték be mindjárt, sokszor egész csomót 
széthányt az idő… Az borzasztó, azt aztán össze kellett szedni.

Mikor aztán egy-két rendet kivágtunk, a bandagazda:
– Emberek, rá lehet gyútani!
Akkor rágyújtottunk… Ittunk, rágyújtottunk, no, hogy inni szabad 

volt mindig.

Ivóvízről a gazda gondoskodott. Voltak neki olyan lajtjai, falajtok… a 
szerződésbe is belevette, hogy naponta két lajt vizet kihoz… de ehhez, 
ha meleg volt, egyáltalán nem ragaszkodott. Volt, hogy úgy kilenc óra 
után – de már akkor perkelt a nap –, fél tíz fele jött ki a laptikán, első 
útja a lajthoz vezetett… volt olyan csapja, dugója… kihúzta, megkóstolta, 
de mikor már fordult, és nyargalt befele, akkor már tudtuk, hogy nem 
találja megfelelőnek a vizet. Negyed óra múlva már ott is volt a másik 
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lajt víz… Volt, hogy délután is kicseréltette a vizet, úgyhogy néggyel 
küldött ki, a szerződés pedig csak kettőről szólt.

Az embereknek mindig legyen hideg víz, mert másképp lebetegsze-
nek, nem bírnak dolgozni, és abból neki is kárja van. 

Délben megebédeltünk. Ebéd után a kaszások, akik délután ka-
szálnak, kalapálták a kaszát, az a hat ember meg, aki nem kaszál, mert 
tizennyolcból hat köt, azok a többi marékverővel ebéd után, ahogy le 
van nyelve a falat, rögtön fel, és hordani össze a kévéket halhéba. Mikor 
ez megvolt, a dolog ment tovább: kaszáltunk, kötöttünk, kinek mi volt 
a dolga. Majd este, mikor lemín a nap, rakjuk össze keresztbe.

Másnap aztán minden kezdődött elölről: kötélcsinálás, frustukolás 
aztán kaszálás, míg el nem fogyott. Megkezdtük egy hetfüi nap 1928-
ban, és pont három hét múlva szombaton, szombati nap végeztünk. 

Kaszakalapálás
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Tizennyolc nap azon a forró nyáron… Közben egy fél óra eső, de sem-
mi nem volt, hogy egy kis pihenést… olyan száraz volt a nyár. Nagyon 
lestrapált bennünket. Nem mondom, keresni is kerestünk szépen, de 
megdolgoztunk érte.

Különösen, aki kölcsönkaszával dolgozott.

Ahogy már mondtam is, a kaszások, akik délután kaszálnak, ebéd után, 
amíg a többiek hordják össze halhéba a kévéket, kalapálnak. Volt köz-
tünk egy kaszás, Bóni. Erős fájú ember volt, sűrű, de igen szegény ember. 
Úgy is kezdte: semmivel, hát az ilyen igencsak avval is szokta végezni: 
semmivel. Pláne abban az időben! Elcsaládosodott, még egy kaszát se 
bírt venni. Azelőtt szógát, nem szerezte be a szerszámot, mert cselédnek 
az nem kellett. Ahogy megnősült, hát bizony aratásra szorult.

– Hát majd odaadom én a kaszámat, gyere el érte – valamelyik 
szomszéd.

A kaszának – pontosabban az örvnek –, amit kapott, kulcsa volt, de 
a kulcsot nem találta a gazdája, neki meg még az a pár dinárja se volt, 
hogy kulcsot csináltasson bele a kováccsal. Kijött úgy, kihozta a kaszát, 
le se bírta venni egész nyáron. Kalapáláskor egy kéve búzát tett a háta 
megé, arra rátette a nyelet, és akkor… De elég lassan ment a kalapálás. 
Félig se lehetett el vele:

– No, mi az? Még mindig van, aki kalapál? – tette szóvá valaki.
– Én miattam mehetünk – mondja. – Engem ne várjon, csak gye-

rünk! Azzal fogta a kaszát, a vállára vette, aztán…
– Hát – mondom – nem értél félig se…
– Nem baj az, sógor – mondja. Úgy sógoroztuk egymást – azé én 

ēkaszágatok…
Megindultunk kaszálni. Nagy, nehéz gaz! Nem lehetett rálátni a 

tetejére, akkora volt a búza. Hát az emészti a madzagot, a jó madzagot 
is, hát még egy rossz, összekötözött madzagot! Hát elszakadt a csapó-
madzag ja.

– Erics csak, sógor – ha valamelyikőnk utána volt –, maj én meg-
igazítom, megkötözgetem.

Kötözgeti, kötözgeti, de lemaradt, ugye. Megkötötte az egyik he-
lyen, elszakadt a másik helyen. Nagyon rossz volt már az a madzag. 
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Mire ahogy-úgy összetákolta, mink, többiek jól elhaladtunk. Kinézek, 
kihajolok: Messzi van ám a sógor!

Egyszer oszt elkezdte merigetni… De – mondom – olyan jó, sűrű 
kis ember volt, nem volt ő nagy, de jó kaszás, jó munkás volt. Egyszer 
csak rákezdte ezt a nótát, hogy:

Lám, megmondtam, kurva ne légy,
Köpje be a picsád a légy!
Kurva letté szépségedbe,
Szarok a sírkeresztedre tenéked.

Nem én lettem hűtlen hozzád, 
Bevetted a baka faszát…

De mondja tovább: Aki téged föl is csinát… Meg így… ilyeneket.
Mink meg fogtuk a hasunkat, legények, jányok, és egyszer csak ott 

van Bóni.
– Na, mehetünk! – mondja. 

Kaszavásárlás 

A kaszát nem csak úgy veszik, azt választani szokták! Akad mindig szak-
értő, aki azért a bizonyos pohár borért, mert nem kell azért fi zetni…

– Válassz nekem egy…
– Lehet – mondja. – Majd vasárnap ott leszek… – mert akkor még 

vasárnap is nyitva voltak a boltok.
Én is vasárnap vettem. A bandagazda, Mészáros Antal nagy, híres 

kaszaválasztónak tartotta magát, meg talán mi is.
Nekem is kell, Lajcsi, venni, akkor majd veszünk neked is, ha el-

jössz.
Elmentünk vasárnap a Petró-bótba. Bemegyünk.
– Károly, vannak kaszák?
– Van – mondja a boltos. – Róka. Lisica.
Olyan elismert kaszák lettek azok. Azelőtt volt az a török kasza, tán 

volt még ekkor is, de ekkor már ez újabb volt, ez a Róka–Lisica. 
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Hogy mi ez? Ugye szerbül lisica, az róka, hát az volt ráírva: Lisica. 
Ezért híttuk Róka–Lisica kaszának.

– Ehun vannak, ni! – mutat a kaszákra Károly bácsi, a boltos.
Antal bácsi hozott a zsebében egy darab szalmát. Ekkorára eltörte, 

megnyálazta, és rátette a kasza élire, és azt mondta:
– Ha a szalma megfordul, a kasza jó. 
És a szalmadarab megfordult.
– Ez jó lesz, Lajcsi – mondta Antal bácsi, és a mázsakörtét, a két-

méterest tetette oda Károly bácsival… 
Kongatta, odaütötte:
– Hallgasd csak! Hallod?
Hát úgy kongott, pengett… De jó is lett az én kaszám, amit így 

választott ki Antal bácsi!

*

Hordás
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Csillag sógornak meg, Lidus apjának… Vasutas volt, de jó parasztem-
ber is, meg akkor minden esztendőben kiengedték őket aratni… oszt 
Dani bácsival, az előmunkással… az is olyan jó arató ember is volt meg 
előmunkás is… Egyszer Csillag sógor:

– Dani bácsi, választ nekem kaszát?
– Lehet – aszongya – lehet. Én is veszek magamnak.
Petrónál… De akkor nem itt volt a boltja a sarkon, hanem arrább a 

kövesen. De italmérés is volt a boltban. 
Bemegyünk – meséli a sógor.
– Tőtsé, Károly, két pohár bort!
– Hát tán válasszátok ki előbb a kaszákat, Józsi, jobban halljátok 

a… – mondja a boltos.
– Nem, csak tőtsé két pohár bort! – erősködik a sógor.
– Hun vannak azok a kaszák? – kérdi Dani bácsi.
– Ahun vannak, ni!
Odament Dani bácsi, megfogott két kaszát úgy behumott szemmel, 

kivágta a kövesútra:
– No – aszongya –, hozd be! Az egyik a tijed, a másik az enyim.
Olyan jó kasza lett, hogy csuda!

Hordás, asztagrakás

Hát ugye előbb le kellett aratni. Akkor a gazdák vártak még egy-két 
napot, hogy a gabona fújja ki magát a keresztben. Aztán ha jó, száraz idő 
ígérkezett, akkor aratás után pár napra megkezdték a hordást… lóigával, 
parasztszekéren. Tettek rá vendégoldalt, keresztfát… szóval a vendég-
oldalt felkötötték, a keresztfát meg, mikor rakodtak, akkor dugták a 
helyire. Mikor teli volt a derék, meg volt rakva, akkor tették fel előbb a 
keresztfát, majd arra ráigazították a kocsi oldalán lógó vendégoldalt, és 
megkezdték rakni a vendégoldalra a gabonát, a kívís gabonát. 

Helyben, kötés nélkül hat keresztet… öt-hat keresztet, hogyha volt 
elég iga, osztán csak trapp ki, trapp be. De ha messzirül, kintrül be a 
faluba hordtunk, szérűbe valahová, mert akkor még házaknál ritkán 
volt a cséplés, kint a faluszélen jogok voltak, azok szűrűknek voltak meg-
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hagyva, oda hordtunk. Akkor hát hét-nyolc keresztet is, hogyha jobbak 
voltak az iga is, a kocsi is, meg a lovak is. Azé súlya volt annak!

A kocsi odaállt, ahol ki volt jelölve az asztagnak a hele, ott már ott 
volt az asztagmester, igencsak egy korosabb bácsi, mert ameddig bírta 
magát, addig nem adta át a családnak, a fi ának az asztagrakást, addig 
ő csinálta mindig. Azé szerette, ha az nézi, meg odavette az öregebbet, 
má hogy, no így ni, fi am, így ni, fi am, oszt minden kívít mutatott, hogy 
hogy kell odatenni. 

Raktam én is asztagot, ugye… Hát van annak fortélya. Először 
kiteszi a kévét, akkor a kötélig bélel, vagyis a következő kévét szembe 
fordítva a lefektetettel – ezt hívják bélelésnek – helyezi rá, oszt akkor az 
így mén körbe-körbe, úgyhogy csak az első kévének a feje ér le a földre, 
a többi mind ezen van.

Az Oblák-szálláson az intéző úr:
– Tud maga, Lajos, asztagot rakni?
– Nemigen tudok – mondom. Hát nem akartam vállalni. – Vannak 

itt korosabbak – mondom.
– De meg tudja maga – aszongya.
Hát így rám tuszkolta. Hát meg is raktam.
– Hát tudja maga…
– Hát tudom, tudom, de – mondom – jobb szeretem, ha más rakja.
Mert azért felelősség van, beázik vagy valami, akkor meg az embert 

egy kicsit…
Az asztag nagysága a keresztek számától függött. Több kereszt 

esetén nagyobb, kevesebb kereszt esetén kisebb asztag készült. A jó 
asztagrakó, mint a kőműves is, hogy egy négyzetméterbe mennyi tégla 
kell, tudja, hogy hány keresztből mekkora asztagot rakhat. Rendes 
asztagnál kétharmada hajazat, egyharmada az oldal. Mikor eléri azt a 
magasságot, hogy még két ilyen magos lesz, akkor megkezdi a hajazást, 
kifele fordítani a fejit. 

A csonoplai fődön igencsak egy sor hajazat van. Nekem nem tetszett 
az az asztag, egy sor ērül, egy sor kíve meg emērül, ez vót az egísz hajazat. 
Űk – azt mondják, hogy – azír csináják így, mert így nem mín annyi 
kárba, de nálunk, Pacséron az asztag magasságának kétharmad része 
volt hajazat, egy meg volt a fal. Nem ázott az be, ha jól meg volt rakva, 
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és lefolyt rúlla a víz. A csonoplaiak aszongyák, hogy beázik, több a kár 
benne, a vízkár, ha esős a nyár.

Apám nagyon szépen tudta rakni. Egy kis kerek feneket csinált, a 
gazda ott nízett, Morovicán vót, Varnyú Sándor. Jó gazda volt, annál 
arattunk. 

– Józsi bácsi, össze tudja maga rakni?
– Hát össze tudom, ha van segítsíg – aszongya –, de magam nem 

ugrálok én…
– Lesz segítsíg, Józsi bácsi… 
Én is ott kinn voltam, olyan gyerek voltam, maríkverő, de hát aztán, 

ha nem is volt dolgom, mert szeretett bennünket az a gazda… Aztán, 
hogy olyan kis feneket kezd apám…

– Hát, Józsi bácsi – aszongya – én akarok itt egy háromszáz…
– Rámín erre még ötszáz is!
Csak nézett. De, mondom, nem nagy volt a fenék, nem tom, volt-e 

ekkora mint ez a szoba…Egyszer csak szépen engedi… így ni… Olyan 
gyönyörű asztag volt, hogy a gazda csak megállt, és azt mondja:

– Még ilyen a szállásomon nem volt, Józsi bácsi!

*
Itt is volt egy jó paraszt, Csernók. Olyan úri parasztféle… most Nyírő 
Imre van a tanyáján, az örökölte, az lett az örököse. Ott is arattunk 
huszonhétben.

– Druszám – aszongya apámnak, mer az is hát József vót –, össze 
tudod rakni az asztagot?

De apám már szétnézett előre, hogy itt nem lesz jó asztagrakás, ittend 
egyikünk kocsisnak kell, az egyik cimbora, a másik meg kívehányónak, 
ittend… itt nem lesz segítsíg.

– Nem tudom, druszám, így összerakni, hogy én ugrájjak egyik 
szílirül a másikra a kívíjí… így én nem vállalom – aszongya.

Hát én nem lettem annyira beoktatva, mert mire mán én odake-
rültem, hogy virtikli leszek, akkorra elmúlt az aratás, elmúlt az asz-
tagrakás. Ennyihányat rakosgattam itten… a cimboráét is, meg még 
a Létai szomszédét is, osztán az is csak nézett, hogy hát meg tudod te 
rakni, szomszéd. 
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– Hát meg tudom én – mondom –, csak nem nagyon szeretem, jobb 
szeretem, ha más rakja.

Cséplés

Mihánst le lett aratva, a gép állt ki a jogra, és csépeltünk. Nem vártunk 
itt arra, hogy hordjanak… a gép kiállt, és oda hordtak mellé. Amíg itt 
csépelt a falu alatt, a jogokba, addig hazamentünk aludni, de ha már 
kinn voltunk a szállásokon, akkor már a gép körül, ott a szalma körül 
csináltunk magunknak helet, ha meg eső vagy valami idő volt, akkor 
meg bementünk a szállásra, adott a gazda az istállóban vagy valahun 
helet. 

Előtte persze elmentünk a géptulajdonoshoz, hogy hát Gejszler úr, 
vagy Csányi úr, vagy mit tudom én… van-e még híjja a bandának?

– Hát – mondja – elmész vagy Kaposi Sándor, vagy mit tudom 
én… két-három évben voltam én is… ott lehet megtudni, hogy hogy áll 
a banda. Ő van megbízva, ő lesz a bandagazda. (Négy-öt évben én is 
voltam bandagazda. Két-három évet ennél a Gejszlernél, egy-két évig 
Német Imrénél, de mondom így valahogy volt, hogy megjegyezték: ezt 
az embert hagyd ki, ne vedd be.)

Cséplés tüzes géppel
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Igencsak 20-22 munkás kellett a géphez. Hatan voltak a szalmán, 
négyen a kévén, az tíz… akkor voltak az etetők, kettő… hát azok is 
gépmunkások voltak… az tizenkettő, hat kisnapszámos (akik még nem 
teszik meg emberszámba: kévét hányni, zsákot hordani… mer annak 
kötelező vót a zsákhordás is, ha úgy gyött ki… aki mán emberszámba 
állt, az már zsákot is kapott… ha hirtelen pakolás vagy valami, akkor 
annak is oda kellett menni, oszt a zsákot felrakni a kocsira) ez hármat 
számított, ez tizenöt… bandagazda, ez tizenhat, pévakazlas… tizenhét, 
ebédhordó, fűtő…úgyhogy igencsak 20-22 ember dolgozott, annyi fele 
ment a rész. A szalmások fél napig voltak a szalmán, fél napig a kívín. Ez 
a négy ember váltotta egymást. Két szalmakazlas volt, egy vice… alkazlas 
meg egy főkazlas… ezek nem gyöttek soha kévére… ezek állandóan a 
szalmát rakták. Emez a négy délután a kévéről ment a szalmára, onnan 
meg gyöttek vissza a kévére. Fél napig voltak kévén, fél napig szalmán… 
váltották egymást. A pévakazlasnak is állandó munkája volt, az csak 
a pévát rakta. 

A kisnapszámosok szintén váltották egymást. Dobos kettő… onnan 
a pévára… onnan a törekre. Kettesével mentek. Fél napig voltak egy-egy 
helyen azok is.

A dobos… a dobosjányok… mer hát igencsak… de hát volt, hogy fi ú 
volt helyette, de hát dobosjányoknak híttuk űket… a dobosjány adogatta a 
kévét az etetőnek. Vágta el késsel, és adta a kezébe. Ez pillanat műve volt, 
még lerajzolni se lehet, hogy milyen gyorsan ment, mert ugye háromszáz 
métert egy nap el kellett csépelni, hogy legyen valamennyi kereset. Volt 
tehát hajbókolás! Egy jánynak meg kellett győzni azt a két mázsálást! 
Az etetők is két mérést leeresztettek, akkor váltották egymást… A do-
bosnak meg adta a konyhás. Úgy hítták azt a kévehányót, aki ott állt 
közvetlenül a dobnál: konyhás. Amazok meg hát… hogy mekkora volt az 
asztag… hun kettő, hun egy volt fenn. Két mázsálás után ezek is váltot-
ták egymást… de ha nagy fenék volt – az asztagnak az a része, amelyik a 
dobnál lejjebb van, az a fenék, onnantól már felfele kellett hányni, az a 
nehezebbik része a munkának –, akkor volt, hogy mind a négynek ott 
kellett lenni, akkor nem bírtunk lemenni cigarettázgatni…



e 122 w  q  

q 

Bandaállításra ugyanis a bandagazda volt hivatott, de igencsak be-
leavatkozott abba a géptulajdonos is. Ha tavalyról volt neki egy-két 
jeles embere, aki úgy feszegette, hogy ennyiért nem dolgozunk, akkor 
meghagyta a bandagazdának, hogy ezt meg ezt hagyja ki. Volt, akit a 
munkájáért hagyatott ki, hogy gyengébb vagy rosszabb munkás volt az 
átlagnál. De amelyik elismert, jó munkás volt, arról számot vezetett:

– Pányinak szójjál, mert ő lesz a kazlas!

Elmentünk hát a megbízotthoz: 
– Hogy áll a gép, ki van a banda?
A bandagazda előbb egy kicsit – egy kis áldomás reményében – 

vakaródzott, hogy hát ugyi… vóna is itt má ajálkozó, de hát nem 
nagyon bizalmas…

Ebből az lett, hogy gyerünk el egy-két pohár borra… akkor aztán 
beírt, de annyit hozzáfűzött:

– Ha szólok, akkor egy óra múlva ott legyen mindenki, mert aki 
nem lesz ott, annak a helyébe már valaki más lesz. 

A megbízható, az elismerten jó cséplőmunkásnak nem is kellett 
ajánlkozni. Azt számon tartották, és már a géptulajdonos jelezte a 
bandagazdának, hogy kazlast ne állítsá, de Pányinak szójjá, mer ű 
lesz a kazlas.

Apámat is megbecsülték. Ő is nagyon tudott kazlat rakni. Egyszer, 
1925-ben a csonoplai fődeken csépeltünk. Ő volt a pévakazlas. Nagyon 
tudott ő pévát is rakni. Olyan pévakazal, mint amilyent apám rakott, 
nemigen volt másik a határban. Azok a csonoplyai sváb parasztok is 
csak megálltak, és nézték. Bikahomlokra rakta, meg kacsákat a végire… 
Nagyon szép volt. Az olyannak hát nagyon örült a gazda.

*
Mikor az utolsó kéve is el lett csépelve, a cséplés be lett fejezve, követke-
zett a behúzatás. Ez amolyan ünnepféle volt. Akkorra kaptunk hazulról 
tiszta inget, alsót, egy cájgnadrágot, megmosakodtunk, és felöltöztünk, 
hogy ne legyünk már olyan utolsók, és hangos énekszóval hazakísértük 
a gépet, úgy értve, hogy fönt ültünk a tetején, és jókedvűen, vidáman 
dalolásztunk egészen hazáig. A lányok – vagy aki hát értett hozza – 
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búzából kötöttek koszorút, vettünk rá szalagot, és amikor beértünk 
az udvarba, átadták a géptulajdonosnak. Ott meg már a fészer alatt, a 
gangban asztalok, mindenkinek hely… A géptulajdonos egy kis vacso-
rával köszönte meg a munkánkat.

R észelés

Behúzatás után egy-két nap pihenő, és jött a kirészelés. Ezt úgy csi-
náltuk, hogy három-négy ember, aki egy kicsit jobb számoló: Ráérsz 
holnap? Rá… Akkor elmentünk a géptulajdonoshoz, kiteregettük a 
papírjainkat, hogy mi van, és számolgattunk… Összeadtunk, osztot-
tunk, és kiszámoltuk, hogy mi esik egynek…

Mikor engem kinevezett bandagazdának, mert én első ízben nem lettem 
fogadva, úgy lettem odatéve a fogadott bandagazda helyett. Az valamin 
összeveszett a géptulajdonossal, és nem is jött ki a géphez. No, szóval, 
ahogy engem kinevezett, azt mondja az apósa, az ipa:

Cséplőmunkások 1937-ben
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– Na, Lajcsi, két méter búza biztos.
– Mér?
– A bandagazda itt annyival mindig többet kap…
– Majd meglátom! – mondom.
Hát meg is láttam. Amikor elmentünk a géptulajdonoshoz… hát 

énnálam pontos lajstrom volt, úgyhogy én mindennap megmondtam: 
mámma kerestünk ennyit, aki nem volt ott, vonást kapott, aki ott 
volt, az megkapta azt a húsz vagy huszonöt kilót, vagy amennyit aznap 
keresett.

Mikor aztán összeadtuk, hogy egy embernek mi jár, még két méter 
valamennyi kimaradt.

Nem mondta a géptulajdonos, hogy én majd vigyek több zsákot, de 
ha szólt volna is, hogy ezt nekem adja, azt mondtam volna, hogy ez nem 
jár nekem, ez az embereké. Ha akar adni az övéből, azt nem bánom, 
elfogadom, de ez az embereké. Mondom aztán:

– Gejszler úr!
– Mondja, Lajos!
– Száztíz méter ötven kila rész van, ebből száznyolc métert osz-

tottunk ki, itt van még kétszázötven kila. Itt még tíz-tíz kila jár egy 
embernek.

– Na, jól van – azt mondja –, akkor írja oda nekik.
De akkor már láttam, hogy nekem itt nem lesz két méter többlet.

*
Néhány, gépnél eltöltött év után oda lyukadtam, hogy a gépnél nemigen 
lehet többet keresni öt-hat méter búzánál, az már nagyon jó kereset, de 
közben aratni se lehet tőle, mert ha indul a gép, és nincs ott az ember, 
kiesik. Mondjuk, ha két ember összeállt, és két-három lánc búzát levá-
gott, az három méter búza, meg a gépnél kerestek öt-öt métert, akkor az 
hat és fél méter búza fejenként, de négy hétig, három hétig kísérgették 
a gépet, nyelték a port… Én inkább kaszálok, gondoltam.

Volt itt egy gazda, Tóth Sándor… a szomszédunk volt, az megszó-
lított:

– Van aratásod?
– Jelenleg még nincsen.
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Hát adott kilenc lánc búzát, úgyhogy én ott tizenegypár méter búzát 
kerestem egy hét alatt… Ahány lánc, annyi nap alatt el lett végezve… és 
nem kísértem a gépet hetekig. A gépnél se keres többet az ember, aratni 
meg nem mehet, mert ha megyen, akkor nem jut be a géphez.

Ennél a Marton Janinál arattunk… aligha harmincháromban… 
evvel a két Vitmannyal meg Rózsa Lajos bácsival. Na osztán, amit 
elvállaltunk, de átunk a géphő is mindnyájan, négy ember… levágtuk 
azt a tizenöt lánc búzát, mer láncra beszéltünk, de volt neki még hét és 
fél lánc vágnivalója itt a falu alatt, a jogokban.

– Vágjátok még azt is le, Lajcsi!
– Hát – mondom – ide f igyejj, Jani, nem vághassuk le! Amit 

felfogtunk, le van vágva, de hónap, ha indul a gép, nem leszünk ott, 
mink kiesünk. Itt három méter búzáért elvesztünk 15-20 métert, hát 
ezt nem kívánhatod.

– Odadom – volt egy erős kocsisa –, odadom – aszongya – Csipakot, 
oszt akkor, ha reggel szólnak nektek, hogy indul a gép, mehettek, csak 
vágjátok azt a búzát le!

Hát jól van, gyerünk, ne mondja, hogy nem akarunk dolgozni.
No oszt gyött is ez a béres. Olyan 19 éves, de igen erős fájú gyerek 

volt. Hát én is még akkor legény voltam, csak hát én elég jól tudtam 
kaszálni… Elég az hozzá, hogy valamelyik odaadta neki a kaszát:

– No, hát itt van egy kasza, oszt…
De ez a Csipak vágta a földet is, de olyan nehezen kaszált, hogy… 

Rózsa Lajos bácsi:
– Hogy kaszálsz, te? – aszongya. – Nézem, Lajcsi az oly könnyen 

kaszál, te meg nagy, erős ember vagy, osztán… Hát nem tudod te a 
kaszát hordani?

Ő béres volt, ugye, és nem volt még arató, de hát kaszálni tudott, mert 
heréé, takarmányé ki lett ő küldve, de gabonát kaszálni másképp kell.

De ez megtörténik előhasi kaszásokkal is – én is úgy kaszáltam előbb 
–, mert nem tudják, hogy a sarkát le kell ereszteni annak a kaszának, 
meg a hegyit is le kell engedni…, mert ha csak úgy hintázik, akkor az 
nemcsak, hogy nehéz, de nem is szép, akkor olyan nagy serínnye marad 
a tallónak.
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Sok hát megsajnálta azt a kezdőt, oszt… mutasd a kaszádat… látom, 
erős ember vagy… hát az ereje megvóna hozzá, ugye, de nem tudott… 
Elvette akkor a kaszáját, egy párat csapott vele, és már akkor tudta, 
hogy hogyan kell tartani a bal kezét, jobb kezét, mert az is hozza a jó 
kaszálást.

– Tartsd fel így a kaszanyelet, tartsd fel a bal kezed, tartsd fel! Mi-
kor könnyen csapsz – aszongya –, akkor azt csak fi gyeld meg, és úgy 
csapkodj mindig vele. 

Akkor elővette a kalapácsot és kisebbre vagy nagyobbra vette azt a 
kaszát… Főleg jobban kisebbre kellett venni, mert nagyra állítja az ilyen 
új kaszás , mert azt gondolja, hogy akkor könnyebben kaszál, jobban 
halad vele. Pedig nem jó, mert akkor budák. Ha igenyesen áll a kasza, 
akkor fogja az egészet, nagyon nehéz, hanem ha nagy kasza és kicsire van 
állítva, akkor könnyen csúszik a gabonában. Szóval, ez a fortélya…

*
Inkább arattam. Nehéz volt az aratás, de a gépnél se keres többet az 
ember, aratni meg nem mehet, mert ha megyen, akkor nem jut be a 
géphez, kiesik.

Volt, aki hát csak többre nézte a gépet, mert ott félre lehetett állni. 
Meg volt, aki nagyon is félre tudott állni, hogy hát sose tudta a sorát, 
úgy kellett keresni, hogy már fent a heled… Ilyen emberek is voltak. De 
olyanok is, mint Rigya Pásztor.

1928-ban történt. Fernbachnál csépeltünk. Olyan egyezségünk 
volt, hogy fél percenttel többet ád, mint a faluban. Ha a faluban adnak 
háromat, ű ád három és felet, lefolyt száztól három és fél métert. Vagy 
ha a faluban adnak három és felet, ő ad négyet, mert őnála zsákolni is 
kellett, a raktárba vinni a búzát. 

No oszt akkó, vót ottand egy ember, meghalt má azúta, ez a Rigya 
Pásztor Sándor. Egyszer, ahogy az ebédet esszük, kivesz egy papírost 
a kosarából:

– A faluba négy! – mondja.
De már egyszer vagy kétszer volt javítás, mert hármon kezdtük, de 

ekkorra már elhaladtunk négyig. Olyan emberszűke is volt abban a 
28-as évben.
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– Hát jól van, Sándor, ha így van, kérünk javítást, ez van a szerző-
désben, állunk hozzá…

De másnak nem jött, csak éppen őneki, cédula.
Egy órakor kijött a gazda. 
Borbély Ferenc bácsi volt a bandagazda:
– Gazda úr, kérem…
– Na, mondja, mi van!
– Gyött egy embernek a kosarában a papír, hogy a faluban négyet 

adnak, tehát akkor…
– Nem adok többet semmit. Négyet megadtam, ha tetszik, dolgoz-

nak, ha nem, menjenek!
Felmentünk oszt a helyünkre, megindult a gép, de megbeszéltük, 

hogy otthagyjuk a gépet. Én hát legényember voltam többedmagammal, 
mink voltunk a szalmán. A kívísek integetnek, hogy hagyjátok ott. 
Kiabálom oszt vissza:

– Ne legyetek buták! Nem hogy mink félünk ettül, de ha mink itt 
hagyjuk, összetörik a gép – a szalma ugye eldugul –, akkor azt meg 
kell fi zetni. Tik ne hányjátok a kívít, akkor mink megyünk le mingyá, 
eltakarítsuk, akkó megyünk le.

Végül megértették, hogy miről van szó. Legyöttünk.
A gépész mindjárt nekiugrott a gépnek…
– Nem kell kiengedni a gőzt! Lökje le a szíjat, járassa a gépet! – a 

gazda.
Üzent aztán, hogy hozzák a Zafírt, a laptikást, olyan kétkerekű 

laptika volt, két rúd között egy ló, hajts kifele…
A cselédek meg ott ugaroltak kint.
Még ki se értünk a határútra, már duruzsolt a gép. Pásztor megcsi-

nálta az izét, hogy a faluban négy. Nem volt igaz. Nem adták a faluban 
a négyet.

Este csak veri valaki az ablakot, mert délután jöttünk haza, ebéd 
után.

– Lajcsi, itthon vagy?
– Itthon – hát megismerem a hangját –, mit akarsz?
– Gyere csak ki egy kicsit!
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Kis Feri volt, Kis sógornak a bátyja, aki olyan rosszul járt a rend-
őrséggel:

– Nem akarsz gyönni géphő? Kikkel gyöttetek haza? Ki van még 
itt? Komendáj egy párat…

Hogyan lettem katona?

Huszonkilenc tavaszán apám meg egy-két koma közreműködésével egy 
nagy eperfát vettünk ki az udvarunkban. A faluban meg trombitálnak, 
mulatnak a legények, megkapták a behívót, mennek katonának. A 
bátyám lábra állt, de még nem vonult be. Töprengek magamban: Mire 
várok? Még két-három év is eltelhet, mire a bátyám letölti a másfél évet. 
Fogtam magam és – senkinek se szólva – elmentem a katonai ügyosz-
tályra. Az ügyosztály vezetője Jójity Milán volt. Kérdem tőle: 

Káplárok. A jobb szélen Markus Lajos
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– Jójity úr, miként lehetne nekem ezekkel berukkolni?
– Akarsz?
– Igen.
– Hozzá 25 dináros okmánybélyeget!
Ő gépel, én hozom a bélyeget. Na, írjam alá!
Hittem is, nem is, hogy kellek. El is mentem móvázni erre-arra. 

Úgy egy hét múlva Ratkai sógornál verjük a kerítésfalat, jön két lány. 
Anyámnak mindig voltak varrólányai:

– Lajcsi, gyere, megjött a behívód. 
Elköszöntem:
– Isten velük, mék készíteni a kuff ert, holnapután kell menni.
Eljött a nap… megvirradt… délután egy órára az állomáson kell lenni 

koff erral és az előírt fogpasztákkal…

El is rukkoltam, és nem küldött vissza senki se. Nem dicsekvésképpen 
írom, de hat hónappal később már káplár és a kézi raktár raktárosa 
voltam. Ez – gondolom – a megbízhatóság jele volt. 1930. október 17-én 
szabadultam mint tartalékos szakaszvezető (rezervni podnarednik). 

K apálás 

Leszerelés után ott folytattam, ahol bevonulás előtt abbahagytam, nap-
számba jártam. Abban az időben a szegény ember nem is igen tehetett 
mást: vagy elszegődött uraságokhoz, parasztgazdákhoz cselédnek, vagy 
maradt napszámos. A szegődményesek: cselédek, béresek, kocsisok 
kommenciót kaptak, azoknak megvolt a kenyere, de aki nem szegődött, 
akinek nem volt más lehetősége, az napszámra várt, napszám által keres-
te a kenyerét. Aratással, részmunkával meg napszámmal. De faluhelyen 
napszám se igen akadt. Egy hét, kettő kapálás, egy-két nap ganéhordás, 
de arra is már az aratók lettek megszólítva, szóval, akinek még nem 
volt valami biztos helye, az járhatott az emberpiacra… az várhatta a 
napszámot… Mert amelyik olyan gazda volt, annak már, mire bejöttek a 
tavaszi napszámok, annak már megvoltak a munkásai. Vagy a tavalyiak 
megmaradtak, vagy… Volt, amelyik maga… volt, amelyik pedig szólt az 
aratójának, hogy négy-öt embert, olyan magadhoz valót…
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Volt itt egy paraszt, Pásztor Bálint bácsi. Ő nem szokott lemenni a 
piacra kapást fogadni, elment a házhoz. Engem is besorolt sok évben. 
Amelyiknek úgy megfelelő munkája volt, annak ő, mikor itt a kapálás, 
de még piac előtt, mert le szoktunk oda menni, vasárnap reggel… ott 
elállni, a piacon, azt mink emberpiacnak híttuk.

– Lajcsi, kapálunk holnap. Megleszel?
– Hát megleszek, Bálint bácsi.

Kapálni napszámban úgy szoktunk, hogy módjával… Nemhogy állni, 
beszélgetni, cigarettázni… Nem, erre nem fogadják az embert, vagy 
hogy leüljön a végin, nem… De volt, hogy amelyik gazda nem volt úgy 
beijedve: Na, le kell ülni, oszt rágyújtani… Mert elég hosszú az a nap. 
Reggel még a nap fel se kelt, mink máris kapálunk, majd azután búvik 
fel a négyórási nap… Este is. Ő mán lement, otthagyott bennünket, 
mi még bekapáltunk a végirül… Ilyen is volt. Ennél a Bálint bácsinál 
nem volt elég sohase a nap hossza. Nála fi gyeltük meg azt is, hogy az 
aratójai úgy egy pár lépéssel mindig előbbre igyekeznek… Volt, hogy 
valamelyikünk fel is húzta az orrát, megbokrosodott, oszt kikerülte azt 
az aratót… Mikor aztán nem volt kint a gazda:

– Hajjátok, emberek, ē ne kerüjjetek, mert nekünk meg van mondva: 
öt dinárral – akkor nagy píz vót – többet kapunk napszámot, de két 
lépéssel mindig előttetek legyünk! Ha ti elkerültök, nekünk még két 
lépéssel előrébb kell menni. Ti csak gyertek rendesen, majd mink azt a 
két lépést tartjuk. Hát mindegy, nekünk az az öt dinár meg van ajánlva, 
az a miénk, azt nem osztjuk nektek el, de hogyha ti hajtatok, akkor ti is 
ráfi zettek, mert nekünk még jobban kell mennünk, hogy az a két lépés 
meglegyen. Azt a két lépést tartsátok be…

Hát szóval be is bírjuk azt tartani… akkor nem megyek annyira… Ű 
hát rendesen kapál, mink is rendesen, de az a távolság mindig… oszt ak-
kor meg volt a becsületje neki is, meg mink se voltunk agyonhajtva.

*
Egy esztendőben, harminchatban kezdett a munkásság egy kicsit 
mozgolódni. Voltak itt egyes emberek, mert itt szervezetről én nem 
tudok, hanem így egymásnak… hogy honnan jött, Morovicáról-e… 
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ez az intelem… csak hát már annyira le is nyomták a napszámot, hogy 
muszáj volt a népnek egy kicsit…

– Ne menjen ki senki dolgozni!
Elállták a kijáratokat, küldték vissza a munkásokat. 
– A községházára megyünk, béremelés van, sztrájk!
Szót fogadtunk, hazajöttünk. Meg is egyezett a paritásos bizottság: 

öttől fél hétig, nem naptól napig.
Én akkor is itt kapáltam Bálint bácsinál. Bálint bácsi már szólt reg-

gel, de lementünk mink is kíváncsiskodni, hogy mi lesz a helyzet. Mink 
ott a piacon beszélgetünk, bent meg, a községházán meg a gazdák meg 
a szegény emberek egyezkednek. Összehozták, hogy öt órától fél hétig 
dolgoznak a munkások. De ott volt Bálint bácsi is.

– Bálint bácsi, hát ezen az alapon kellünk? Mink nem akarnánk 
sztrájktörők lenni.

– Jó, hát ha ez van, megadom én is.
Hétfőn reggel akkor már úgy indultunk. Egy óra járásra van a 

szállás… Máskor kellett nekünk háromkor indulni, hogy négyre kint 
legyünk, négykor a nap jön fel, most négykor indulunk, öt órára kint 
voltunk, úgy az a banda, akit ő megfogadott kapálni. De van köztünk 
egy ember, Budai János, az meg olyan nagy seggnyaló volt, az már ki-
szaladt, pedig megmondtuk neki, hogy arra megyünk, amerre lakik, 
beszólunk neki, csak nyugodt legyen. Nem, ő kiszaladt, oszt elkezdtek 
ott bennünket ócsárolni, hogy ilyen a szegíny ember, itt vóna a dolog, 
oszt most nem gyön. 

Na, mindegy. Beleállunk a kapálásba. A gazda nem jött ki közénk. 
Azt a fi tyók pálinkát szétosztotta, azt minden reggel megadta Bálint 
bácsi, meg láttuk, hogy egy kicsit olyan seggfordítással fogadott ben-
nünket, mert a nap öt órakor már jól fent van… 

No, oszt akkor hát mink beleálltunk a kukoricába, és elkezdtük ezt 
a Budait macerálni:

– Hát nem megmondtuk, hogy arra megyünk! Minek szaladtál 
ki? Hát nem tudod, hogy van az egyezség? Nem tudod, hogy Bálint 
bácsi is megadta? Úgy lesz, ahogy másnál. Hát akkor mért szaladtál 
te ki négy órára?
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Hebegett ott valamit… Egy darabig bírta, aztán fogta a kapát, le-
vágta, oszt beszaladt Bálint bácsihoz.

Jön oszt ki Bálint bácsi:
– Mi van, emberek?
Hát én is, meg a másik is… Nem hogy kiabálni vele, hanem hát…
– Bálint bácsi – mondom –, én magát megkérdeztem tegnap ott 

a piacon, hogy elálljunk-e, mert hínak bennünket öttől fél hétig… 
hogy maga azon az alapon akarja-e, hogy kapáljunk… ha akarja, ak-
kor gyövünk magáhó, de ha maga azon az alapon nem akarja, akkó 
nem gyövünk magáhó. Hát ha ez a rendelet, megadom én is. Nem ezt 
mondta, Bálint bácsi?

– Ezt mondtam, de nem bírom, higgyétek, nem bírom ki, én, aki a 
kenyeret adom, én fenn vagyok, tik meg még heverjetek…

– Hát így kellett volna beszélni tegnap, Bálint bácsi. Akkor nem 
gyövünk ide. Nem akarunk mi itt veszekedni, de azt is tudja má maga, 
hogy hetfün má mink munkát otthon nem kapunk, tehát rá vagyunk 
utalva, hogy itt kapáljunk magánál a héten, ki vagyunk magának szol-
gáltatva, ahogy maga akarja…

– Hát nézzék, emberek, két dinárral többet adok, de kapáljanak 
estig.

Tudtuk, hogy rá vagyunk utalva. Ha eljövünk, nem lesz még az a… 
Hat napot elszalajtunk. De tudta ő is, hogy ha ad, ha nem ad, mink 
mán nem hagyhatjuk ott, mert minekünk másik vasárnapig nincs 
munkafogásunk. Itten hétfőn, kedden nem lehetett munkát kapni, csak 
vasárnap. Ha eljövünk, hat napot elszalajtunk… Hát belementünk.

A túlsó végen ezek a Dáncsóék kapáltak. Kiabálnak rettent: fél 
hét… Emelgetik a kapát… Hát ilyet kell csinálni, mikor meg van adva!… 
Bántott ez minket, de hát nekünk így van most már az egyezség…

Elgyött oszt a másik vasárnap, de maradt még kapálni… Mondom 
én Bálint bácsinak:

– Bálint bácsi, én nem kanászkodok itt, de látta, hogy fenyegettek 
bennünket. Én hetfün nem gyövök…
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Kukoricatörés

Ősszel meg törtük a kukoricát… Jártunk mi sokfele… ahány gazda 
volt, annyifele… Egynek volt három-négy-öt helen is fődje… Volt négy-
öt gazda is, akinél törtük a kukoricát… Emebbe a düllőbe, amabba a 
düllőbe, utóbb már annyira megismertük a határt, hogy mentünk náluk 
nekül kifele… Itt elvégeztük, akkor mentünk oda, ami következett 
sorba, törtük ottand. Ha valami miatt nem lehetett keresztülvágni, 
akkor rátértünk a düllőútra, akkor azon mentünk… Az úton azért 
könnyebb volt, mert rajtunk volt mindenféle felszerelés, teszem azt a 
suba, tarisznya… hát majd az ebéd gyön délben a kocsival, de egy kis 
kenyér, mi csak volt nálunk… 

Mink olyanokat fogtunk, akinek hogy nem volt kint szállása, haza-
hordta a kukoricát. Tanyán hát jobb hele vót a törőnek… ugye bent… 
az istállóban volt, mink meg egy kíve szárat magunk alá gyűrtünk, 
oszt akkó a subát ránk húztuk, oszt aludtunk ott, ahun összeestünk, a 
fődön kint. Azok hát ugye istállóban, jó… rendesen szalma alattuk, de 
hát megfi zették, mert két nap törtek, egy nap góréztak, minden héten 
két napot nem törtek, góréztak.

*
Olyan erős, fi atal banda törte ott ennél a Pásztor Bálintnál… Hát az 
apjánál, nem ennél… Mi meg a végin húzattunk, úgy értem a húzatást, 
hogy amott elvígeztünk, oszt akkor gyöttünk másik darabba. Ott 
gyöttünk el a düllőúton, azok meg a végin kinn vótak:

– No, mennyi van mán? – ez a Varga rendőr, ez akkor… aztán lett 
még rendőr.

Azt mondja Albert, akkor éppen ő volt a könyvelő:
– Megmondom én mindjárt.
Vette ki a noteszt:
– Huszonhárom méter van egy embernek.
– Odafent is laknak!
Mondom:
– Valamirül tik megfeledkeztek, Károly.
– Mirül, te?
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– Tik egy héten csak négy nap törtök, de mink hat nap törünk.
– Úgy lehet – azt mondja.

*
Érdekes volt, hogy mennyire pontosan meg lehetett mondani, hogy 
egy-egy darabbal mikorra végzünk.

– Két lánc van előtted, Lajos. Ez kedden délre kész lesz, ha valami idő 
– ezt már bele kellett érteni –, akkor kész… Kedden délre mi ott leszünk…

Egy lánc nekünk egy nap… Á… Négyen voltunk, az nem tartott 
nekünk egy nap. Másfél nap alatt két láncot leszedtünk… Most van 
négy gazdánk vagy három… ez mind akar vetni… hát nem lehet, hogy 
egyét letörjük mind… Letörtünk itt két-három láncot, emitt két-három 
láncot, és akkor pár napra mindnek volt dolga… Vagy a ganét hordta 
szét a földön, vagy ugarolta azt a tuskót, vagy mit tudom én… úgyhogy 
szóval így be kellett osztani. De mondom: olyan érdekes volt, hogy itt 
egy fél óra se igen nem volt tévedés, hogyha az idő el nem rontotta.

*
Kukoricatöréskor előhosszra járogattunk… régen, mikor még garmadá-
ba törtük… zsákba. Akkor egy-egy előt törtünk, de most már ugye fődre 
hányjuk… most már végigjárjuk a sort. Addig szedtük a zsákot, még teli 
nem lett. Mikor teli lett, akkor az egy előhossz volt. Akkor a közepire 
garmadát, és oda öntöttük a zsákbul, akkor gyöttünk vissza gyalog. 
Miután ezt az előt behajtottuk, az után megléptük, hogy körülbelül 
milyen hosszú, akkor amaz végirül is léptünk annyit, oszt onnan meg 
hajtottuk ide. Ez is egyzsákos elő volt. Ha jobb volt a kukorica, akkor 
rövidebben jártunk, ha rossz volt a kukorica, akkor hosszabban lett teli 
a zsák. Két sort hajtva, körülbelül harminc lépésrül lett egy zsákkal.

Törni vagy tizedin törtük, vagy pedig átajjába… két-három méteré 
láncát, mert akkor hát nem volt még ez a százméter-formán… meg öt 
kila liszt, fél kila szalonna, meg tíz dínár, vagy mennyi az a szárpíz. 
Annak az volt a jelentősége, hogy: „De a szárat is lehordjátok!”

Volt, aki hát ezt lealkudta:
– Józsi, mennyivel töritek ócsóbban, ha a szárat én lehordom?
– Nem adja a szárpízt, Gergely bácsi. 
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A szárat vágni kellett. Ezt úgy csináltuk, hogy három ember tört… két 
sort hajtottunk… négy volt egy bandában… egy ember meg utánuk 
azt a hat sor szárat aprította, vágta, de mint a hülye. Mikor aztán ezek 
kiértek, mert ezek is szaladtak, a törők, ő meg még jobban… úgyhogy 
mikor lejárt a sora, úgy vágta oda a kapát, és fogta a zsákot, de már ment 
is a többi után, mert azok meg már beleálltak az új sorba, csak a kapaleső 
állt ottan még nagy bánatosan, hogy most rajta a sor, neki kell vágni. 

Voltak, akik abban találtak gyorsaságot, hogy letörték azt a hat-hat 
sort, akkor fogták a kapát és csihé-puhé…

Mikor kötöttük, egy állt középen, kettő meg szélen… no, most négyen 
vagyunk, egy meg amottan megfogta a középső sort, hogy mindjárt 
bírja áligatni… mer mi mingyá álítottuk is, nem hogy csak eldobni, 
oszt aztán meg menni, járkálni. Ahogy három kívít bekötöttünk… má 
állította össze, emezeket meg csak dobtuk oda, oszt ahogy esett, úgy 
puff ant, nem hogy eldűlt, mert ugyi az, aki ott a középső soron állt, az 
úgy megállította, hogy ahhó a többi hozzádobhatta…

Ha este nem lehetett kötni a szárat, mert száraz volt, akkor hajnal-
ban kötöttük.

Amikor nyolcan voltunk a bandában, kettő vágott. Hat törte a 
kukoricát, kettő meg vágta a szárat. Egy előt… 

Nekem volt egy kapám… nyolcan voltunk a bandában, de mind 
azt vitte… 

– Ideadod, sógor, a kapát?
– Hát, odaadom, odaadom…
De szét is verték akkor ősszel… Vót egy jó kapám, oszt szét lett verve…
Ez a Kis Imre bácsi, má meghalt szegíny: 
– Nem is dógoztá te még szerszámmal, nézd meg a Markus sógorét 

– aszongya –, csak vágj egy valamennyit vele…
– Ideadod, sógor?
– Hát odaadom… Hát mit mondjak? Hogy nem adom?
Aztán ő is avval vágta mindég, meg a másik is, pedig úgy eldícsírtík 

a kapájukat, hogy de micsoda kapa…
Kis sógor úgy egyszer: 
– Mutasd csak a kiskapádat!
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Neki is jó szerszámja szokott lenni.
– Ehun van, ni!
– Hát – aszongya – evvel álom vágni…
– Hát csak vágd le – mondom – a ríszed…

*
Részelni meg úgy részeltünk, hogy nem ám, hogy majd hazamegyünk, 
oszt úgy részelünk… nem. Kinn vót a mázsa, oszt akkó odaátak a 
garmadáhó… Minden garmadához oda kellett vinni a mázsát – ezt hát 
gyalog vittük. Ott helyet csináltunk neki, letettük, eligazítottuk… egy, 
aki ott volt elöl, leütötte, hogy játszik-e, nem kurta-e vagy hanyagol, 
vagy valami… Mikor jónak találtuk, akkor a kosarakat… oszt raktuk és 
mértük.  Nem mondom, hogy ippen nem válogattuk meg egy kicsit, ha 
a mi részünket mértük, de hát nem baj az, ha kis csű is vót, csak ha nem 
olyan ódalgós meg ritka szemű… belehántuk a magunk részire, oszt hát 
ott kirészeltünk, de nem gyöttünk haza egy napig itt részelgetni.

Mikor Fernbach méltóságos úrnál voltam részes arató (1928-ban), ősszel 
hát ott is törtük a kukoricát, mert az is a szerződésben volt. Volt ott 
egy kis hatodos is, nem harmados ám, mint ittend… meg azt kétszer 
ingyen kapáltuk, de akkor is, a hatodik hamarabb volt, mint a tizedik. 
Hatodik kocsi volt a miénk. 

Egyformán rakodtunk. Hát ugye a szegény ember… meg tán a gazda 
is… a maga részére… Mink is, mikor a mi részünk gyött, a saroglyalánco-
kat megeresztettük előre, hátulra egy kicsit, akkor oszt felugráltunk arra 
a kocsira, gázoltuk egy kicsit… Hogy oszt több ment-e avval, nem-e… 
De volt, hogy a gazda, mert igen szemfüles gazda volt: 

– A góréhoz!
A kocsisnak, hát annak oda kellett állni. Majd a másik kocsi ment a 

mienkhez. De nem minden résszel tett így, de ami mán, hogy ippen… 
mer minden részt ő nem is látott… De amelyik hát… Nem lett az meg-
szurkálva, pokróccal le volt terítve, de hát púpozva volt a pokróc vagy 
egy kicsit laposabban…

– Nézd, hát nem ide áll? Hát mi van? – a kocsisnak mink, a górésok. 
Mert mindig tiszta munka volt. Három ember bent górézott.
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– Gazda úr azt mondta, ide.
Gyött a másik kocsi:
– Ezt ide a fészer alá!
Ott volt nekünk bent kulcsos fészer, két ajtaja volt, ezen bement, 

amazon meg kiment… lefordítottuk a kocsiról, akkor ment kifele. 
Bezártuk az ajtót, oda nem ment be senki se.

Minden reggel gyött egy ember haza, ebédért. A banda kiment, csak 
a három górés, meg aki megyen ebédért, meg a bandagazda, aki írta meg 
mérte… az maradt bent.

A bandagazda nem górézott, de a másik tizenhét… Na most akkor 
volt egy-két-három korosabb ember, akkor hát… csak maradjon … majd 
benn maradok helette… úgyhogy ötször három tizenöt, ezek rendesen 
mindig összeszokott  három ember, az maradt bent, azok voltak a gó-
résok, szóval együtt… mindig együtt góréztak…

Szepi nagyon fi neszes gazdatiszt volt, úgyhogy nem górézta mindjárt 
azt a kukoricát. Két hétig kint a földön levegőztette… Nála garmadába 
törtük, de más mindég kocsira törette, és azért kellett három embernek 
bent lenni, hogy azok mindjárt górézták… tették a helire.

Kimértük neki, ami járt, azt a tíz méter kukoricát… felpakoltuk a 
kocsira, egy kötél szalmát rátett a kocsira… abban lesz majd visszafele 
az ebéd… és hozta haza a részt. Otthon felhordta a padlásra, mert hát 
nemigen volt górénk, és odaállt a sarokra, gyöttek az asszonyok, a szal-
mát szétigazították az aldeszkára, felpakoltak, és hozta ki az ebédet. 
Délre pontosan kint kellett lenni.

Csúnya ügy – expozíció 
(Történik az 1930-as évek elején)

Mikoriban összekerültünk, nem voltunk olyan nagyon elesett szegény 
emberek. Család is egy volt jó darabig… úgyhogy hát a keresetet nem 
kocsmába hordtuk… megbecsültük. Egy-két hízót hizlalgattunk, úgy-
hogy volt egy kis pízünk, amihez nem kellett mindennap hozzányúlni. 
Ádor sógor meg igen szegínysígbe vót. Ēgyött oda hozzánk, hogy venne 
egy tehenet, ha kisegítenénk. Egy hónapról van szó… ez volt január 
elején… Jövő hónapban eladja a hízókat, akkor megadja a pénzt. Meg 
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oszt hát menjek ki egyúttal én is oda a Szabó intézőhöz az Oblák-féle 
szállásra, ott vette a tehenet… ezernégyszáz dinárért. Nagy pénz volt 
az akkor! Hát én odadtam ezt a pénzt neki. Ott volt Kis sógor is, mint 
tehénszakértő. Körültapogatta… nehezen adja-e a tejet… Én mint 
pénzadó… Mikor elmúlt február, nem gyön az én sógorom a pénzzel… 
Egyáltalán… Én se szóltam…

Egyszer… mert voltak olyan megszorult emberek, olyan szegény 
emberek, akikkel együtt dolgoztam Fernbachnál… nem volna pár száz 
dinárod… adok bele búzát…

Lehet…
De hozzám gyött még egy gazdaember is, aki hát nagy gazdaszál-

láson… Aszongya, kapok én Nagy Bélánál is, de az tíz dinár levonással 
adja. Mert úgy szokták adni: száz dinár a búza, de kilencven dinárt adott, 
mert tíz dinár a levonás…

– Hát – mondom – nézze, a pénzem, ami itthon volt, szétoszto-
gattam. Volna még egy helyen pénzem, de ha azt megszólítom, akkor 
beütöm a fejit… Nem bírtam annak pénzt adni.

Elgyött augusztus, akkor adta meg az én sógorom a pénzt. Jól van, 
megint nem szóltam semmit.

Egyszer eljön a felesége, hogy nagykabátot kéne venni, de ippen 
nincsen pénzük… majd hogyha Ferenc eladja a hízókat… Kilencszáz 
dinár körül került a nagykabát… Hát adtam neki… Ez volt másodszor. 
Aztán még egyszer adtam neki, akkor is ezer dinárt. Ezeket én mind 
megjegyeztem magamnak. Hát, mondom, én mán most űtet segítettem, 
ha netalán nekem is lesz valami, bízok, hogy ha elmék hozzá…

No, oszt vettük azt a kis házat ottand… Hát Kis sógornak is adtam 
egyszer, de ű többet adott nekünk… Hát nem volt nekem annyi pén-
zem… Hát elmék Kis sógorhoz… mondom: 

– Szóbelileg megvan az egyezség, hát rajtad is áll, hogyha segícc 
valamennyivel egy bizonyos ideig. 

– Lehet – aszongya –, kétezer dinárt adok, majd ha meg bírod adni, 
odáig, nem tűzöm határidőhöz. 

Ez nagyon szép volt. Elmék Ádor sógorhoz. Mondom: 
– Megvettük azt a kis házat, hogyha bírná egy kis pízt…
Tudtam, hogy van pénze.
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– Lehet – aszongya. 
– Mert – mondom –, akkor nem veszem meg, ha nem bírsz segíteni, 

vagy pedig másképp egyezek.
– Vedd meg, adok!
Megvolt a foglalózás. Elgyött az első törlesztés, mert kétszeri fi zetésre 

vettem… Szedem össze a pénzt. Előbb Kis sógorhoz megyek, ő adja is 
a megígértet. Megyek Ádor sógorhoz is, ű nem ád…

– Hát ember – mondom –, hát hogy gondoltad te ezt… a te szavadra 
vettem én meg, foglalóztam le azt a házat, most vesszen ott a foglaló, 
vagy mit csináljak?

Hát ez az ezer dinár akkor még nagy pénz volt… 
– Hát én most azt máshunnat nem tudom előteremteni, ez direkt 

bele van kalkulálva a mostani fi zetésbe…
Ő nem adhat, mert ő téglafalat akar rakatni, kapuoszlopot…
– Hát nem gondolod, hogy ez nem emberség, Ádor sógor?
De nem adta.
Elmentem a házeladóhoz és mondom neki, hogy jártam az egyik 

sógorommal, vagy itt vész a kétezer dinár foglaló, mert én azt a pénzt 
nem bírom előteremteni… hát hova házaljak… bank nem ád pízt ilye-
neknek…

– Ne is menj, Lajcsi – aszongya –, majd megadod később, ha lesz.

Közben múlt az idő. A háborún is meg a háború utáni földosztáson is 
túl voltunk.

Egyszer szólnak, hogy vasárnap délután két órára gyerünk oda az 
ipamékhoz, ott lesz az egész testvérség, megegyezésről van szó. Az öre-
gek most már odajutottak, hogy azoknak gondviselő kell, tehát ezt a 
dolgot el kell intézni. Van az a ház, elég szép ház, meg elég értékes ház, 
hát az lesz majd, ugye…

Össze is gyöttünk. Az apósom – hát szerette ő is – még bort is készí-
tett erre a nemes alkalomra. Nem hogy zabálásig, de úgy egy három 
litert hozatott. Voltunk vagy hatan, hát mi az… fél-fél liter bor. Ettől 
még józanul hallgattuk végig a beszédjét, hogy nekik gondviselő kéne, 
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mert odajutottak… hanem hát, hogyha belenyugszunk, arra gondoltak, 
hogy Ferencé lenne… mivel úgyis itt lakik a házban, hogy Ferenc lesz 
a gondviselő, aki űket eltarcsa, gondoskodik eltakarításukrú… A ház 
felét kifi zeti, már úgy fi zeti ki, hogy ezer dinárt ad fejenként… Hát jól 
van. A ház – tudtuk – jóval többet érő, de hát nagy gondot is vett ő 
magára. Belenyugodtunk. De a földről nem volt szó. 

Kis sógor másnap már kapta is az ezer dinárt. Akkor Zsuzsa nénje 
is hamarosan elkapta, mert volt pénze Ferencnek, akkor örökölt a 
felesége. A két magyarországi testvér: a gödöllői meg a szentesi volt a 
leggavallérabb. Azt mondták, hogy az eltartásért ők visszaadják, nem 
kell nekik. De hát, mondom, Kis sógor jobb állású, mint én, és elfogad-
ta, hát – avval voltam – ha adja, én is elfogadom. Ez volt úgy március, 
szóval tavasz elején, még a dolog se állt be… gyött be. De én nem kapom, 
hanem hallom, hogy a pénzünkön, mán az enyimen is kukoricát vett, 
felöntötte a padlásra, nyereségre. 

Ez volt a harmadik pénzadásom Ádor sógornak. Kétszer kért költ-
sön, egyszer meg nem adta ide, ami járt volna. 

Elgyött az augusztus vége, de ekkor már mink is takarmány híjában 
voltunk. Mondom a feleségemnek, eredj el bátyádhoz… nekünk kuko-
ricát úgyis kell venni, neki meg, tudom, hogy van, ha ad el, hát akár 
ki is fi zetem, mert hát volt énnékem még azon felül is egy kis pénzem, 
de ha akarja, meg hát van nála pénzünk, számolja le. Három méter 
kukoricát elhoztunk bele, a többit megadta, de búzát ezen a pénzen 
már nem bírtam venni.

Pár évre a napam meghalt. Betegségbe esett, és rövid idő alatt meghalt. 
De az öreg még soká élt… tizennyolc-húsz évig még élt utána. Meg is 
nősült! Hetvenvalahány éves korában, hetvennégy-hetvenöt évesen… 
maga is már lassan tehetetlen, de evvel a szüvísse igen sok pízt keresett. 
Nem nézte, hogy kilenc óra, szövögetett, és pénzt keresett vele. Új 
életet akart kezdeni. Hozott egy asszonyt Morovicárul. Ezen oszt a fi a 
annyira felberzelkedett, hogy az apját úgy meggyűlölte… lehet, hogy 
igaza volt, lehet, hogy nem… de mindjárt ki is zavarta a házból… mert 
az öregnek most már csak élvezete volt a házra. Az öreg hát elment, pár 
hónapig odaélt másfele… 



q  e 141 w

q  

A régi Jugoszlávia vége

1941. április 2-án újra behívtak… Kátyra, és ott mint szakaszvezető 
teljesítettem a kötelességem. De igen puskaporos volt a levegő. Április 
6-án már meg is jöttek az ellenséges gépek. Egyet éppen ott lőtt le 
felettünk egy jugoszláv vadász. Végig is néztem a csatát… Az őrmester 
úr meg is dorgált, hogy kiállok nem törődve azzal, hogy azok lőnek, és 
a golyók meg szállnak.

Hál’ istennek, nem ért semmi baj. Átmentünk a Dunán, utánunk fel 
is robbantották a hidat. Pár nap múlva, amikor visszajöttünk, kompon 
kellett átjönni a Dunán. A hidat ott mosta a víz. Az újságban olvastam, 
hogy a hidat angol módra robbantották fel, hogy a híd íve úgy essen 
bele a Dunába, hogy hajó se mehessen a vízen. Részünkre ezzel véget is 
ért a háború. Hazajöhettünk. Itthon újra a dolog várt. Már család volt, 
és azoknak enni kellett adni.

Magyar idők

Hogy ismét az anyaországhoz kerültünk, örömmel töltött el, de nem 
lettem nagyobb magyar, mint amilyen korábban is voltam. Nem könyö-
költem, nem kapaszkodtam a jobb megélhetésért, továbbra is maradtam 
részes arató, kukoricatörő, kapás – bár lett volna rá lehetőség, mert a 
magyarnak több szava volt… 

Ezekben az években a részes munkák mellett béreltem is egy-két 
holdat. Legnagyobb tétel nálam az a három hold volt, amit 1944-ben 
béreltem. Egy holdat Kovács Károly bácsitól, két holdat meg Pacsér 
községtől. A Károly bácsitól búza alá, emezt meg kukorica alá. A 
Károly bácsitól bérelté fi zettem száz pengőt, a községtől bérelté pedig 
száztizennégy pengőt, 57 pengőt holdjáért. A községtől kettőt kaptam 
majdnem annyiért, amennyiért Károly bácsitól egyet. Abba vetettem 
kukoricát, ebbe búzát. 

Szemesi Józsinál arattunk, ott voltam részes arató. Fáradságos volt 
nagyon, egész héten azt a nagy búzát vágni, akkor vasárnap – pihenő 
helyett – kaszát a vállra, tarisznyát egész napi élelemmel kettőnkre, 
mama meg hát hozta a nagygereblyét, meg nem tudom, még volt-e 
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valami más is… jól felpakolva, és mentünk kifele a Tokaji-szálláshoz, a 
mellett volt a búzánk. Hát mire kiértünk… ugye háromkor indultunk… 
négy óra elmúlt. De még semmi kötelünk! Akkor húsz kereszt kötelet 
megcsináltunk ketten… tíz-tíz keresztet… és csak azután foghattunk 
az aratáshoz… a kaszáláshoz. Tizennyolc kereszt lett… 

Egy kicsit olyan zöldes is volt, de már itthon is vágtuk a búzákat, 
csak majdnem olyan… meg fáradtak, kedvetlenek is voltunk… tán hagy-
juk itt! De egyet megfi gyeltem, hogy teli volt avval a szipolybogárral. 
Mondom, ha itt hagyjuk, a jövő héten nem találunk ebben semmit… 
a jövő vasárnap. De így is volt a sora, mert másik vasárnap meg már 
kellett hordani. Ha akkor aratom, akkor nem gyön ki a hordás sehogy 
se, mert ugye hétköznap nem bírtam én itten… akkor a gazdáét kellett 
csináni… se aratni, se hordani.

*
Aztán hát hítt ű (Szemesi Józsi) törni is, jobban mondva az apja 
erőködött, hogy fi am, hát meg kell adni az embereknek… De olyan nya-
kas volt ez a Józsi fi ú, ez, aki még most is megvan, akkó még megvót az 
apja is, negyvennígybe. Osz má akkó nagyon összevissza világ vót ittend. 
Egyik ēre menekült, másik amāra menekült… meg ha nem is menekült, 
de mán most ott állt, hogy közelgett az ágyúszó, aztán aki iparkodott 
vagy megadta… akkó má az ember nem nézett arra, hogy hát…

– Hát kosztot nem bírok, édesapám, adni… 
Hát dehogynem! Két asszony vót… má az anyja is meg a felesíge is… 

mind a kettő jó erőbe vót még… Nem akart…
No oszt akkor… nagyon kapósak voltunk. Erős, nyócas bandánk 

vót… fi atalemberek… Trenka komát, azt meg – Cseri Gyulánál ara-
tott – az dögönyözte, hogy na, Józsi, akkó fogd fel, egyezzünk meg a 
kukoricára. Hát lehet, itt vagyunk, aszongya, nyócan vagyunk, hát 
megegyezhetünk… De ez az Ortó, ez pedig Pap Sándor bácsi – az is 
meghalt… nagyon rendes, jóravaló ember volt, magyar ember, osztan 
nagyon a szívire vette ezt a menekülést… mikor egy vasárnap itt mene-
kültek a székely… ezekbül a csángó kössígekbül, osztán meghalt…

Ortó Ferenc meg Nagy Jóskával, evvel a… harangozó volt a reformá-
tusoknál… az meg ott egyezett a kövesen Pap Sándor bácsival, én a köz-
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ségházakapuban Szemesivel. Mellettem is volt egy cimbora, Trenkával 
is ott volt valaki meg Ortóval is, mondom, ez a Nagy Jóska…

Csak hát Szemesi…
– Add meg, fi am – aszongya az apja –, add meg, meg kell adni, fi am…
– Nnnem lehet, nem lehet, édesapám… nem lehet! – azt mondja.
– Hát – mondom – másképp nem megyünk, Józsi. Harag ne legyen, 

én másképp nem foghatom fel. Itt egy van, hogy kosztért vállalunk 
munkát.

Nem olyan sokba szoktuk mink nézni azt a kosztozást, de hát 
most úgy megkötöttük magunkat, éreztük a sztálini szellemet… hogy 
közeledik.

No oszt akkor Cseritől Trenka kiált, hogy no, hogy álltok, Ferenc… 
hogy álltok? Gyula megadta. Meszelt Ortó a kezivel, hogy kész… Sándor 
bácsihó megyünk. Úgy ráhallgattunk, pedig fijatalabb vót tűllünk. De 
én ezt olyan nagy szerencsének tartom még mámma is, mer ha Cserihő 
megyünk… Cserinek a munkásait mind elvitték, abbul nem gyött vissza 
egy se. Ha mink vagyunk ott, minket visznek el…

Így jobban jártunk, mert itt voltunk a Zombori úton, azon az úton 
(a Cseri szállása felé vezetőn) meg volt a felhajtás, oszt ahogy azok kinn 
voltak, mink is kinn lettünk volna, mert akkor már nem volt itthon 
maradás, dobolták, hogy csak kifele munkára… 

Mink meg hát gyöttünk haza a Zombori úton, mer haza kellett 
gyönni minden este… Egyik ezt hall, másik azt… az úton… ahogy ösz-
szetalálkozunk… estefele, nem este… Húúú… este! Mire öt óra, itthon 
kell lenni! Ilyen volt a dobszó, a parancs… Szóval összetalálkozunk az 
egyik kisbíróval, Nécó bácsival:

– Mi van, Nécó bácsi? Mit szaladgálnak… hova mennek?
Ő nem tudja, de volt itt már orosz, volt itt már magyar, de talán még 

német is… Német talán nem, de magyar meg orosz…
No oszt akkor, hát ugyi mink gyöttünk a faluba, ott a szerb vőgyön, a 

folyó mellett… De minden ablakra… ott, ahogy vannak a hegyoldalban 
azok a házak… olyan gyanúsan leskelődtünk, hogy egyszer csak… hát 
mámma ki felel valakié…

No oszt Nagy Jóska a harangozóháznál lemaradt, ő ott lakott, haza-
ért, én meg mentem fel a kövesre. Hát ez a Horvát Dani… azóta már ez is 
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meghalt… gyön… Csordásnál dolgozott, ott a Szávó-féle mészárszékben 
volt ennek a Csordás suszternek a műhelye:

– Mondd má, mi van itt!
– Vótunk má – aszongya – magyarok, vótunk má oroszok, vótunk 

má mindenek – aszongya. – Itt ment tizenkét huszár, orosz… aztán 
meg gyött egy század magyar, itt állították le a katolikus templomnál 
a gépfegyvereket… De aztán – így mondják, hogy – Csete tiszteletes 
úr odament, hogy maguk elmennek, mink maradunk, mink isszuk 
meg a levét…

Valahogy hát hazaértünk. Akkor nap jöttek be az oroszok. Haza-
értem, egy-két óra múlva itt voltak a faluban az oroszok.

Egy pár nap nem is mentünk ki, de egymást se kerestük olyan nagyon 
fel. Másnap-e, harmadnap-e elgyön Trenka:

– No, hogy értetek haza?
– Hát hazaértünk szépen – mondom –, nem bántott senki se ben-

nünket.
– Mink „jól jártunk” – azt mondja. – Azt akartuk elkerülni, hogy 

ne menjünk bele a tűzbe, mint tik, és mi kerültünk bele, bekerültünk 
a Szever pincéjébe.

Ahogy bejöttek az oroszok, őrséget állítottak minden útnál, ilyen 
falubejárati útnál. Gondolták: katonaság vagy valami… oszt gyönnek itt 
ezek a munkásfélék… Sztoj! – oroszul… Bele a pincébe! Vitték űket… 
Egy kísérte… oszt oda le… bele a pincébe…

Azt is hallottuk, hogy Csonoplán – hát lehet, hogy rege volt – a 
községháza kapu alatt folyik ki a vér! Hát német község volt, lehet, 
hogy csináltak ott is, de itt is… Amit én itt elsorolok, itten volt egy 
40-50 ember, aki eltűnt, Pacsérról. Ezt is, ha a községházán… ennek 
is megindul a vére folyni. De hát ezeket elvitték Bajmokra, egy részét 
Topolyára, Szabadkára, ottan végezték ki vagy mit csináltak, mert nem 
jöttek elő sose.

Akik hát… No, hát azokat, no, mondjuk, hogy tán valami vót, 
háj a fejin vagy mit tudom én, hát azt megértette jobban az ember. 
De azt a munkásembert, a határban összefogottakat… Ezt mondtam 
én Trenkának… Gyere oda közzénk… nagyon hítt… mondom, ide 



q  e 145 w

q  

fi gyelj, addig ne is híjj, míg arra nem gyön elfogadható magyarázat, 
hogy megbüntessük űket, mer az olyan munka volt, az nem emberi 
munka volt.

Ahogy már mondtam is, Ortónak köszönhessük, hogy még világí-
tunk, mert Cserinek a munkásait mind elvitték. 

Hogy kik?
Partizánok… olyan felelőtlen egyének… Jártak itten kocsival… a szál-

lásokon meg a fődeken, ahun talátak népeket… gyerünk csak kocsira… 
Két-három üres kocsi utánuk, osztán vitték űket Bajmokra… meg ki 
tudja, hova… Berkó Károlyt, Palágyi Lajost, a Páti gyereket, a Cindel 
gyerekiket, Szabó gyereket… szóval sokat, nagyon sokat…

Egy szerb emberhő ment magyar asszony férhe. Vót néki három 
családja… egy megvan, a Gyorgye, kettőt azt ottan kivígeztek, elvittek. 
Hogy hova? Ki tudja! Hogy mit csináltak velük, soha senki meg nem 
tudta, de közülük egy se került vissza. Pár napra rá bejöttek az oroszok, 
és elcsendesedett, megnyugodott minden. 

Az új Jugoszláviában

Aztán, hogy ismét változott a világ, és „felszabadultunk”, jött a földosz-
tás. Megjegyzem, a magyar időben is osztottak földet, de mint három-
gyerekes, nem jutottam be a jogosultak táborába. Akkor az volt az elv, 
hogy adjunk ugyan földet, de azért a munkáskéz megmaradjon. Nehogy 
már ne legyen, aki túrja a földet! Nagyon fájt, mikor még legényembert 
is fölé helyeztek egy háromcsaládos embernek! 

Az új hatalom aztán adott földet, de úgy megrakta teherrel, hogy az 
ingyen föld igen sokat a sírba vitt. A beszolgáltatás nagyon terhes volt. 
Búzát, kukoricát, disznót, baromfi t, mindent… Ha beadta az ember, 
jött az új kötelezettség. Megesett, hogy mire az ember hazaért a kirótt 
kötelezettség beszolgáltatásából, már várta az új tartozást követelő cé-
dula. Aztán, ha nem vitte – mert már nem volt mit vinnie – beidézték. 
A községháza pincéjébe zárták, verték, szőrét tépték, szájába köptek… 
Cudarabbul bántak az emberrel, mint az állattal. Szóval embertelen 
idők voltak azok nagyon.
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Földtulajdonos és par aszt lettem! 

Én is kaptam azt a rossz, árendás földet, meg is örültem neki, de azt 
jószág nélkül megjavítani nem lehetett. Jószágot tartani meg nem hogy 
nem volt kifi zetődő, de kész ráfi zetés volt. A meghizlalt jószágot keve-
sebbért vették át, mint amennyibe a növendék állat, illetve a föletetett 
takarmány került. Be is kényszerítettek a zadrugába. Három évet ott 
is lehúztam. De oda már az asszonynak is be kellett kapcsolódni, mert 
magam nem győztem. A legöregebb családunk ekkor már (1949–1953) 
bent járt Szabadkán a tanítóképzőbe. A taníttatás pedig idegenben 
sokba kerül. Kvártély, koszt, ruházat… Éhezni talán nem éhezett, de 
igen sokat nélkülözött. 

A szövetkezetek felbomlása után önállóan gazdálkodtam. Lovat 
is vettem, és amíg erővel bírtam, nem hagytam magam. Talán az alatt 
a másfél-két évtized alatt voltam a legkevésbé más keze-lába. Napszá-
mosból paraszt lettem. De olyan igazi, mint aki azt gyerekkorában 
kezdi, sohase.

Kis sógor nagyon jó paraszt volt. Ő az volt, nem volt suszterinas, 
mint én. Szántott, vetett… Mert hát ugye volt itt is, aki még paraszt 
volt, de soha nem kellett lóval dolgozni, csak napszámos. Hát én is ugye 
sokáig voltam paraszt, de lóval nem dolgoztam, hanem napszámba. 
Kapáltam, arattam, kaszáltam, gépnél voltam, kukoricát törtem, de 
lóval nem szántottam.

Hogy ki az igazi paraszt? 
Az az igazi paraszt, aki elszegődik kanásznak… Ott már, kanász 

korában má odadják neki a lovat is egy kicsit, hogy ugarójjá csak csen-
desen, erősebb kanásznak. Hát az oszt megtanulja… az a gyerek. Mert 
annak is van sora. Azt, ha nem tudja, akkor… akkor csak baggadozik. 
Nem igazi paraszt.

A „vizsga” már a borozdolással kezdődik. Egy igenyes borozdát húzni, 
nem minden új kocsisnak sikerül. Mert amelyik kocsis nem tud igenyesen 
hajtani, annál a lovak – ahogy irányítsák – ēre-āra elmennek.

Borozdój meg, aztán majd én szántok! Akkor az a jobb paraszt 
megborozdol. Húz egy olyan középborozdát vagy akármit, hogy csak 
no…
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Hát megborozdoltam én is, meg bele is gyakorlódik az ember, de még 
azért mindig volt egy igazi paraszt mellett egy kis különbség, mikor az 
megcsinálta, vagy én megcsináltam.

Mondom, ez a Kis sógor, hát szóval nagyon jó paraszt. Ez úgy el tudta 
irányítani a lovakat, hogy mintha nem is fogná a száját… Oda volt az 
ekeszarvára kötve az a gyeplű, ő meg az egyik kezével fogta a szarvat, a 
másikkal meg a… Oszt csak ennyit. Amelyik félrement, húzta vissza, 
osztán szép igenyes borozdát húzott.

Mondják, vagy hát mondjuk, hogy mindenkor lehetek paraszt… Eredj 
el, fi am, inasnak – mondja a szegény ember a fi ának –, mindenkor 
lehetsz paraszt. De olyan paraszt sohase nem lehet, mint aki azt gyerek-
korában kezdi. Én már tapasztalt ember… Mondom, én is inas voltam, 
aztán hát lettem paraszt is, lóval dolgoztam, de meglátszott az, hogy 

A kocsin Markus gazda, a járdán pedig 
az iskolába induló tanítónő lánya
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nem voltam én olyan paraszt, mint amaz. Lehet paraszt, de olyan igazi 
paraszt nem.

A csúnya ügy háború utáni folytatása

Most elbeszélem a földosztásnak egy családunkat érintő részletét, illetve 
az abból származó bonyodalmat. Bár egy cseppet sem dicsekvésre méltó 
eset, mégis megteszem, hisz a történésekhez nekem is közöm volt, az 
előzmények pedig még a háború előttre nyúlnak vissza, és azokról már 
korábban szóltam is. A folytatás meg úgy volt, hogy megjött az az ál-
dásos agrárreform…(1946). Hát örültünk is neki… Hát bele is estünk 
mindjárt az elsőbe… Fődadásba.

Ádor sógor hát ugye negyedmagával volt, két család meg ők ketten… 
Odabent azt nem tartoztak ekkor még tudni, hogy van ott több család 
is, hát az apjuk is ott volt velük… Elég az hozzá, hogy négy hold földet 
kapott.

Trenka koma volt olyan földosztó nagyember. Aszongya:
– Na, mit szól Ádor sógor a földnek? Örül?
– Örül, örül, de egy kicsit keveselli.
– Hogy kevés? Hát nem járhat több. Ahány családtag, annyi hold 

föld.
– De hát – mondom – az apja is ott van.
– Az apja? Ű tartsa? 
– Hát – mondom – így van egyezve. 
– No – azt mondja –, majd én intézkedek.
Itt lakott akkor nekem átal ez a Trenka koma. Kint ülünk a sarkon, 

ott Dáncsó előtt, azon a garádicson. Olyan időszak volt, pihenő. Gyön 
Márkó, ez meg volt az írnok, olyan jó tisztviselő a községházán.

– Te, Márkó, gyere csak ide!
– No, mondjad, Józsi, mi van? – olyan rendesen.
– Hát nem jól csináltuk. Ádornak nem adtunk rendesen földet.
– Hát dehogynem, Józsi. Hát apa, anya meg két család. Nincs ott 

több.
– De hát ott van az öreg Ádor is – azt mondja.
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– Hát, Józsi, nincs rajta az izén, a papíron, hogy öten vannak, hát 
azért kapott négy holdat. 

– Ember – azt mondja –, ennek még…
– De Józsi, ide már nem lehet adni földet, mert én lezártam azt a…
– Hát az öreg Ádor Jánosnak?
– Oda lehet – azt mondja. – Van is ittend egy helyen 18 kvadrát, 

szép darab föld – azt mondja –, ezt hát oda bírom neki adni.
Oda is adta.

Tízegynéhány évvel később… mikor gyött ez a másik ügy, azért is men-
tem olyan könnyen bele. Énnékem nincs rajta mit vesztenem… Bántott 
egy kicsit a lelkiismeret, hogy nem ippen helyes dolog, de nincs mit vele 
vesztenem. De nézzük csak sorjában!

Meg is halt az öreg. Egyszer mondom én Kis sógornak – mert a földet 
mink munkáltuk lóval –, ennek ám egy negyed része a tied!

– Hogyhogy?
– Hát – mondom – ez az öreg Ádor földje.
Ő nem is volt evvel tisztában. Mondom: ezt az öreg Ádor kapta. 

Már tíz éve, hogy meghalt, és nem hínak bennünket tárgyallásra. Hát, 
mondom, nézd meg a községházán… De megállj, mondom, nekem a 
doktorral, a Szűcs doktorral lesz dolgom a héten, én megkérdezem tőlle, 
hogy hogy is áll ez. No oszt el is mentünk hozzá.

Egyszer jövök a másik családomtól biciklivel le a kövesen, a doktor 
meg jött felfele gyalog. A hídnál találkozunk.

– Megállj csak, Lajcsi – a doktor nekem.
Megállok. 
– Úgy van, ahogy te mondod. Egy hold kétszáz szegöl főd az Ádor 

János nevén van.
– Nahát, akkor mit csináljunk evvel?
– Bementek – azt mondja – Milorádhoz, és megsürgetitek a tár-

gyalást.
Leadom ezt Kis sógornak. 
De közben még egyszer volt dolgom a doktornál, az ügyvédnél.
– Hát mi van avval a földdel, Lajos? – kérdi az ügyvéd.
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– Hát – mondom – állítólag el akarjuk venni…
– Nem mondom – azt mondja –, húsz-harmincezer dinár… Több 

úgy se jár nektek, de azért örök haragot… Mert jogilag nektek van 
igazatok, de ebből örök harag lesz… 

Hát az is lett, ezt sikerült elérnünk.
Mondom aztán Kis sógornak:
– Hallod, Kis sógor, én nem piszkálom. Rozi, a feleségem azt mond-

ja, őneki nem kell, nekem meg semmi közöm hozzá, nem az enyém az 
örökség, nem én kapom. 

Öt-hat hónap múlva azt mondja Kis sógor:
– Hát az öregebb várjon a fi atalabbnak a halálára?
– Mit akarsz már megint? – így én.
– Elvesszük azt a földet!
– De mondtuk, hogy nem avatkozunk bele.
– Hát én elmék hozzá! 
El is ment. 
– Jó, hogy gyössz, Kis sógor – gyere, osztán igyál! – meséli később 

Kis sógor.
– Megállj – azt mondja –, előbb megmondom, miért gyöttem. Aztán 

még ha van kedved, akkor ihatunk. Azért gyöttem, Ádor sógor, hogy 
most már azt a fődet el kék tán rendezni.

– Benne vagyok, azt mondja, lehet – így Ádor. Boros fővel-e, 
hogy-e… de ekkor beleegyezett. 

Elmegyünk oszt Milorádhoz, hogy ezt meg ezt a földet akarnánk 
megsürgetni… a tárgyalást. 

Mindjárt összeírta az adatokat, a családtagokat, holtartózkodási 
helüket, egyik Szentesen, másik Gödöllőn, Zsuzsa nénje Szabadkán, 
Ferenc, Mári (Kis sógor felesége), Rozi (az én feleségem) meg itt hely-
ben. 

Meg is volt a tárgyalás a külföldön élők nélkül, de azok is részesek 
lettek benne. Ferenc sógor nagy mérgében leköszönt, hogy nekem nem 
kell. Zsuzsa nénje meg tán egy kicsit úgy olyan dörgölődzésképpen – hát 
ő nyugdíjas asszony – azt mondta, neki se kell. Megint csak négyfele 
ment az a tizennyolc kodrát főd. 
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Kis sógor azon volt, hogy adjuk el. Százezer dinárért odaadhatod, és 
elosztjuk a pénzt. Hírül is adtuk. Gyöttek oda vevők, Majlát Albert 
sógor feleségestül:

– Mit kér érte, sógor?
Hát én egy kicsivel többet kértem, mondom:
– Százhuszonötezer dinár.
Avval nyúl a zsebbe, és adta ki a foglalót:
– Tessék, akkor le van foglalózva. 
Akkoriban így mentek a földek. Egy rendes, nem agrárföldet is 

ennyiért adtak el. Meg is lett a szerződés is csinálva. Én aztán jelentkez-
tem a Magyarországon élőknek, hogy gyertek, van itt egy kis örökség… 
Horribilis valamire ne gondoljatok, de annyit megér, hogy szét is néz-
tek, meg kaptok egy kis pénzt, vásároltok valamit és az útiköltségtek 
is talán meglesz. 

A csúnya ügy epilógusa

Hátul az udvarban rakom a kúpot, Kis sógor meg hányja le a kocsiról 
a szárkévéket, Ádor sógor meg sunyiskodik, megyen el a kapunál, de 
úgy benézett. 

– Ez is – mondom –, még nem vettük el a főggyit, sose nézett ēre, 
most hogy elvettük a főggyit, beles a kapun.

Felhívatott a községházához, hogy oltalmat kér. 
Kis sógort is felcitálta egyszer a községházához. Az meg úgy történt, 

hogy közben ő meg is nősült… hát egy olyan asszonyt talát elvenni, 
mert előbb szegény lányt vett el, de most megválogatta, hogy teli volt 
mindennel. Nagy házuk volt, de volt ott egy három-négy lánc föld is. 
Nagy ház, aminek minden fülkéje, padlása, pincéje tele volt ki limmel, 
ki lommal, úgyhogy egy hétig – nekem is akkor megvolt még a lovam 
– én is minden nap tettem egy fordulót, de csak úgy, sógorság fejében. 
Ő se kérdezte, hogy mivel tartozik, én se mondtam neki, hogy nekem 
ennyi jár.

– Ráérsz? 
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Hát Kis sógor volt az egyik: 
– Gyere el! – aszongya. Cimborák is voltunk.
– Jól van hát, kerülünk egyet.
Hol egy kocsi téglát, hol egy kocsi lomot, szóval mindig hoztunk 

valamit. Teli is lett neki mindene: kamrája, gangja, fészerje…
Volt ott egy szekrény, ami még hát elég lehető volt, de nem tudta 

hova tenni. Azt mondja Kis sógornak: Vidd el!
Hát elhozta Kis sógor, de nem úgy vette ő azt, hogy most már azt 

elkapta, csak hát, hogy fedél alá vigye, mert ha a szabad ég alatt marad, 
szétrepedezik. 

Egyszer üzent Ádor sógor, hogy a szekrényt hozd haza. Kis sógor 
meg visszaüzent neki: ha kell, gyere el érte.

Ádor sógor fel gyorsan a községházához, hogy hát… hogy elvitte a 
szekrényt a sógora, de nem hozza haza.

Természetes, hogy a hatóságnak az a kötelessége, hogy a bepanaszolt 
felet felhívassa, és megkérdezze, hogy milyen szekrényről van szó, és 
miért nem adja haza.

Kis sógor azonban nem volt megijedve, hanem Ádor sógort úgy 
csúff á tette, lekiabálta, hogy olyat még nem kapott a sógor. 

A vég

Ahogy az erőm fogyott, a földet eladogattam, az árát pedig a gyerekek 
közt szétosztottam. Maradt még másfél hold. Ebből éldegéltünk, amíg 
bírtuk magunkat erővel. Amíg a földön a gyalogmunkát el bírtam 
végezni, addig elég volt, addig meg tudtunk élni belőle. Csikorogtunk 
meg nyögtünk, de nem jajgattunk. 

1976 aztán bekoronázott! Először abból a drága magból kétszer 
vetni, kétszer géppel eldolgoztatni… De már megmunkálni nem bír-
tuk. Kint voltunk mind a ketten a mamával, meg csináltuk is, de nem 
haladtunk. Én még két nap kimentem, utána a harmadik nap Évi, a 
kis unokám is kijött utánam, úgyhogy fél holdat bekapálgattunk, de a 
többit nem bírtuk erővel. Ki kellett adni. Trenka Feri és neje kapálták 
be. A másodszori kapálással a dolog megismétlődött. Fél holdat üggyel-
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bajjal bekapáltam, de a többit ki kellett adni. Addig-addig, hogy a 
jövedelmet megette a munkabér.

Ezen aztán úgy elkeseredtem, hogy ősszel, mikor nagy kínnal-bajjal 
elvégeztük a törést, mondom a mamának: 

– Én ide ki nem jövök többet! 
Ő se, mondja a mama is. 
Látta ezt több arra dolgozó földszomszéd: 
– Nem adja ki, Lajos bácsi? Szóljon, én kiveszem…

Aztán, hogy már végleg nem bírtuk, se a mama, se én, hát döntöttünk: 
kiadjuk. De a zadruga ezt a számításunkat is áthúzta. Abban az évben 
a szolgáltatás, a műtrágya, a vetőmag ára toronymagasságig emelkedett, 
a kukorica ára pedig lefelé süllyedt, az előző évi 12 500 dinárról 8 500 
dinárra esett. De még ilyen áron se kellett a kukorica senkinek. Így 
a szomszédok, akik a földet akarták volna kivenni, visszahőköltek, 
elálltak a szándékuktól.

Akadt volna ugyan egy fi atal pár, aki kivette volna, de az árendát csak 
az újból (ősszel, amikor a termést betakarítja) vállalta volna fi zetni. 

Csakhogy az ilyen üzletre Ratkai Károly sógorék már ráfi zettek. 
Az ilyen árendás eljárása, hogy pénz nélkül kiveszi a földet, a gépi 

munkát a zadrugával a föld terhére elvégezteti, kapáláskor kapálni 
odamegy, ahol a munkájáért pénzt kap, aztán ősszel a termés nagyját 
lekapja (leszedi), az árendát meg a gazdával, amíg az győzi cérnával, 
váratja. Aztán, ha a gazda türelmét vesztve fölkeresi, hogy hát mi lesz 
az árendával, közli, hogy ő bizony nem is töri, meg nem is viszi, ott 
van, oszt szedje, de a szántás, vetés meg miegyéb a föld nevén van, azt 
ki kell fi zetni.

Mivel ebbe a csapdába aztán végképp nem akartam beleesni, mit 
volt mit tenni, eladtam az utolsó másfél holdat is. Ennek az árát is szét 
akartam osztani a család közt, de mind tiltakozott: 

– Ne ossza szét, papa! Éljenek belőle.
Hát éltünk is, de meddig?
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Decemberben eljön a középső lányom. Olyan bánatos arcot vágva, 
keserves hangon panaszolja, hogy ők nem bírnak vágni. Megsajnáltam. 
Hát – mondom – van itt egy kis pénz, az utcafalra van tartogatva, ha 
április elejéig-derekáig meg bírjátok adni, akkor odadom. Májusban 
már kell a pénz, az utcára fel kell rakatni a falat.

– Még előbb megadjuk! – fogadkozott.
A felét megadták, de azt se időre. A másik felét meg meg se adják, 

mert tudtunkra adta, hogy haragszik.
Haragszik? De hát miért? Talán azért, mert megint rászedett, be-

csa pott?
És nem először! Már máskor is megjártam vele. Még régen, amikor 

odadtam neki az adóra félretett pénzt. Azt is csak rövid időre kérte, 
de aztán elfelejtette visszaadni (akárcsak a biciklit). A pénzem mellett 
nekem is úgy kellett kérnem, hogy az adót időben rendezzem. Nála csak 
az a fontos, hogy kapjon. A megadás az egészen más, arra ő nem sokat 
gondol, arra gondoljon a kölcsönadó. 

A nagyobbik jányom már befejezte a tanítóképzőt, már tanított is, 
amikor ő, a kisebbik még a nyolcosztályost se akarta befejezni. Pedig 
biztattam, noszogattam: 

– Eredj, jányom, iskolába, mert majd szemrehányást teszel, hogy 
téged nem járattunk!

Én szerettem volna, de ő nem… Ő nem tanul – hajtogatta.
De nem is igen dolgozott, hogy keresett volna. Férjhezmenetelekor 

(úgy szökött meg!) azért követelte a bútort meg a staférungot. Amikor 
meg a földet eladtuk, két részre tartott igényt, mert neki nincs iskolája! 
Hát ezért? 

Vagy talán azért, hogy mivel már nincs erőm dolgozni, és a tartalék 
is rég elfogyott, így hát néha nemcsak kapni, de adni is kéne? Ezért?

Töprenghetek ezen eleget, akkor se tudom megfejteni. Van három 
családom, de öreg napjaimban nincs sok örömöm benne. Én igen sze-
rettem őket egytől egyig, még a falatot is megvontam a számtól, csak 
nekik legyen jó. De most, hogy öreg napjaimban tőlük kéne egy kis 
segítség kosztra, miegyébre, kettő közülük inkább haragszik. Talán, 
ha annak idején másképp gondolkodom, és nem adogatom el a földet, 
vagy nem osztom szét az árát, akkor most vénségemre a földért, házért 
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csak akadna valaki, aki eltartana bennünket eltakarításig. Mert régen 
ez úgy volt: ha a szülő már nem bírt dolgozni, a gyermek tudta a kö-
telességét. De ez már a múlt. Erre már nem érdemes szót fecsérelni. A 
jelenre meg marad a szomorú valóság, hogy akinek élete folyamatosan 
gonddal-bajjal volt teli, annak a végnapjai se lesznek vidámak. Sajnos, 
hogy erre csak most, hetvenegynéhány éves fejjel döbbentem rá. Amikor 
a földet eladtam, és az árát a gyerekeim közt szétosztottam, akkor ezt 
még nem tudtam… 
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Egy több mint negyed évszázadot Moravicán szolgáló református 
lelkész, öreg tiszteletes, Hetesy Viktor jubileumi visszaemlékezése, 
illetve öregkori meghurcoltatásának elbeszélése

Az eklézsiakövetésről (is) hírt adó öreg fóliánsokat lapozgattam a  e

moravicai református egyház lelkészi hivatalában, amikor a múlt 
század hetvenes éveinek a derekán ráakadtam néhai Hetesy Viktor 
ref. lelkész egykori visszaemlékezéseire, melyeket olvasgatva sok 
mindenre fény derült, amit addig Moravicával kapcsolatosan nem, 
vagy nem úgy tudtam, ahogyan az a valóságban történt, illetve 
megtörtént. Példának okáért a templomkert parkosítása, illetve az 
1970-es évek második felében állami védelem alá helyezett kocsá-
nyos tölgy korának a meghatározása…

A visszaemlékezésekben olvasottak megdöbbentettek, s hüle-
dezve kérdeztem, valóban itt, Moravicán történt ez? Tizenöt évi 
szol gálat után ily gyalázatosan megalázni, meghurcolni egy idős, 
62 éves embert, a közösség lelki vezetőjét, aki a megér keztéig ren-
dezetlen, elhanyagolt, összekuszált, anyagi gondokkal küszködő 
eklézsiából szép, rendezett, példaértékű, a traktusban rangot jelentő 
egyházközséget varázsolt…

Bár akkori kutatásaim hajdanvolt emberi sorsokra, életekre 
irányultak, az olvasottakat – az akkori viszonyok közepette – még-
sem véltem tanácsosnak közreadni. Inkább csak azokat az érdekes 
néprajzi megfigyeléseit emlegettem, idézgettem, amelyeket korábbi 
állomáshelyein (elsősorban Drávafokon) szolgálva figyelt meg, és 
visszaemlékezve az akkori időkre vetett papírra,  hisz hasonló vagy 
éppen azonos adatokra addig csak Kiss Géza Ormánysági szótárában 
találtam. Ám most, hogy egy olyan kötet összeállítására vállal-
koztam, amelyben hiteles, a megélők által elbeszélt vagy papírra 
vetett sorsok, élettörténetek kerülnének nyomtatott formában ki-
adásra, eszembe jutott a több mint négy évtizedet, ebből több mint 
negyed évszázadot Moravicán szolgáló öreg tiszteletes jubileumi 
visszaemlékezése, öregkori meghurcoltatása, amelyet tanulságul 
az utókornak nagyon is érdemesnek tartok közreadni. 
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Visszaemlékezéseit a tiszteletes 1915-ben, 72 éves korában, 
mo   ro  vici szolgálatának negyed évszázados jubileuma kapcsán 
kezd te írni, de befejezésére, végső formába öntésére – amint ő 
maga is megjegyezte – 1916-ban került sor, tizenegy évvel az 
inkriminált eset után. 1905-ben történt ugyanis, hogy a 62 éves 
öregembert olyan gyalázatos rágalommal illették, melynek igaz 
volta, hitelessége már koránál, tisztségénél, méltóságánál fogva 
is minden jó szándékú, józan gondolkodású, épeszű embert el 
kellett volna, hogy gondolkoztasson. De nem! Még – legalább a 
mundér becsületéért – a felettesei, sőt a szintén tiszteletes sógora 
sem álltak ki mellette!

S hogy mi volt ez a kegyetlen rágalom, amely elszenvedőjét any-
nyira megviselte, hogy nyilvánosságra hozatala után még hónapok 
múlva se tudott sírás nélkül beszélni, amellyel annyira megkeserí-
tették életét, hogy még tíz évvel az ügy tisztázása, a vád alól való 
fölmentése után is úgy érezte: elrabolták becsületét, megrabolták 
múltját, megbecstelenítették jövőjét? Kiderül írásának a kálváriáját 
elbeszélő harmadik részéből. 

A visszaemlékezések az Ómoravicán eltöltött 25 évre való vissza-
tekintéssel kezdődnek, azzal hogy vezetése alatt honnan hová  jutott 
el az ómorovicai református egyház. A részt záró Kiengesztelődés, 
illetve A lelkész áldása alapján akár azt is föltételezhetnénk, hogy a 
jubileumi megemlékezés kapcsán ennél talán többet nem is akart 
elmondani életéről. Erre utalnak az áldás után olvasható bejegyzé-
sek: „Az én tragédiám olvasható a Superintendentialis végzések Proto-
kollumoka című II. könyvben. Régi sárgás kemény borítékban, illetve A 
következő római számmal jegyzettek később jutottak eszembe, pedig azok 
is lényeges dolgok.” Úgy látszik azonban, hogy később meggondolta 
magát, és a csak Moravicával, a moravicai egyházépítéssel foglal-
kozó első rész után egy, a lelkészi pályájának a Moravicára érkezése 
előtti szakaszát felvázoló második résszel: Életem a lelkészi pályán, 
illetve az élete alkonyát megkeserítő egyéni tragédiájának az elbe-
szélését felölelő harmadik résszel: Omoravica, később Bácskossuthfalva 
egészítette ki teljessé téve ezáltal csaknem fél évszázados lelkészi 
pályájának bemutatását.
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25 ÉV A BÁCSKOSSUTHFALVI REF. EGYHÁZBAN (1890–1915)

Az idén telik be 25 esztendeje, hogy az akkor még omoravicai ref. egyház 
lelkészi állását elfoglaltam. 25 év sok idő. Rengeteg változások történnek 
ennyi idő alatt. A bölcsőben mosolygó csecsemő 25 év multán saját 
gyermekét ringathatja karjain, a fakardos legénykéből huszárkapitány 
lehet, a szolgabíróból miniszter, a falusi papból püspök. Sok gazdagból 
szegény, sok szegényből gazdag, sok háznépek megszaporodnak, s be-
teljesül rajtuk a zsoltáríró ígérete: „Meglátod gyermekidet te asztalod 
körül, mint olajvesszőt, kikben szíved örül.” Sokan pedig elveszítve 
családjuk tagjait, kipusztulva a kedves környezet, sóhajtoznak Jeremiás 
prófétával: „Jaj nekem, mert úgy maradék, mint nyári takarodás után 
a tarló, mint szedés után a megszedett szőlő.”

Nem csuda hát, ha a társadalom meg szokta ünnepelni a század 
negyedrészét, hiszen még a cseléd is, ki ennyi ideig szolgál egy helyen, 
gazdájától is, a hatóságtól is jutalomban, elismerésben részesül. Az ilyen 
évfordulót nevezik jubileumnak, örömnapnak, melyről Szt. Dávid azt 
mondja: „Ez a nap, melyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk 
azon.” Öröme volt ekkor a gazdagnak, hogy az Úr megáldotta földi 
javakkal, öröme volt a szegénynek, mert sok ajándékban, jótétemény-
ben részesült, öröme volt az adósnak, mert visszakapta zálogban levő 
jószágát, öröme volt a rabszolgának, mert visszanyerte szabadságát.

Ha tehát minden foglalkozásban megünneplik ezt az évfordulót, 
méltán kiterjed az a lelkészre is.

A református lelkészi állás! Teremtő Isten, mely sok balfelfogás 
környékezi azt.

Nem általános szólásmód-e az: Könnyű a papnak!
Persze, hogy könnyű – de csak annak, kinek nincs más gondja, mint 

fi zetésének felvétele, ki nem törődik egyházának erkölcsi és anyagi 
állapotával, ki nem száll szembe a visszaélésekkel, a rendetlenséggel, 
hanem mint az élő halott úszik az árral, s azt az elvet követi: „Tettesd 
magad halottnak, és senki sem fog agyonverni”, vagy aki egy anya-
gilag, erkölcsileg rendezett egyházba mehet.

Ámde nehéz annak, ki egy romokban heverő egyházat vesz át, aki 
hatni, alkotni akar, aki nem tűri a rendetlenséget, a léhaságot, egyesek 
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túlkapásait, aki személyválogatás nélkül viselkedik szegényhez, gaz-
daghoz, aki nem alkalmazkodik a boldogulás azon egyszerű program-
jához, hogy az ember úgy cselekedjék, mint a jó barométer; kinek az 
az óhajtása, hogy midőn majd gyülekezetével megáll az ítélő bíró előtt, 
nyugodtan mondhassa: Ímhol, atyám, kiket az én gondjaimra bíztál, 
egy is azok közül el nem veszett.

Nehéz az ő helyzete, mert igyekezetében százféle gáncsoskodással, 
dacoskodással találkozik. Éretlen bírálgatások, félreértések, rágalmak, 
gyanúsítások szórnak tövist útjára, s minél inkább kíván istennek tet-
szeni, annál jobban elveszíti az embereket.

Erre a gyűlöletre sok példát mutat fel a biblia.
Az idén telik hát be 25 éve, hogy az omorovicai ref. egyházba jöttem 

lelkésznek. Ezt a jubiláris évet ezzel az emlékirattal kívánom meg-
örökíteni, melyben a gyülekezet elé tárom azokat a dolgokat, melyek 
vezetésem alatt történtek az egyházban, melyből meg lehet ítélni, hogy 
híven munkálkodtam-e, hogy előre haladt-e az egyház. Elmondom, 
hogy minő állapotban volt idejövetelemkor, és minő most. Akinek 
szemet adott az Isten, az az Istent bántja meg, aki szemeit becsukva a 
világosság előtt azt állítja, hogy nem lát semmit.

Milyen volt az egyház idejövetelemkor? 
Erre a kérdésre tájékozást nyújt a következő történet:

Ómoravica, később Bácskossuthfalva
A református templom és parókia
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A csúzai lelkészlakon négyen beszélgettünk, mikor kapom a távira-
tot, hogy Omoravicára megválasztattam: Tóth János esperes, Kulcsár 
Sándor hercegszöllősi pap, Apostol János vörösmarti tanító és én. 
Amint felolvasom a táviratot, esperes úr így szólt: 

– Ne menjen oda, Viktor öcsém, erről a békés helyről, én ismerem 
azt az eklézsiát, hogy minő darázsfészek az. Romokban hever ott, s 
összegabalyodva minden. 

E nyilatkozat után kétszer-háromszor – gondolatokba mélyedve – 
végig ment a szobán, s hirtelen felém fordulva így szólt: 

– De mégis menjen el, mert ha valakit, akkor önt ismerem olyan 
erélyes férfinak, aki képes lesz rendbe hozni azt a züllött, de külön-
ben szép, nagy eklézsiát.

Hogy miként feleltem meg e bizalomnak, csak egy percig kell időzni 
az akkori és a mostani eklézsia összehasonlításán.

A paplak
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Pénzviszonyok. Épületek

A pénzügyek rendezetlen állapotban voltak. Adóssága több ezer forintra 
rúgott. A tanítókat nem tudta pontosan fi zetni, az egyházmegyei és 
kerületi járulékok folyton hátralékban…

Az épületek: lelkészi, tanítói lakok, az egyetlen nagy fi úiskola kivé-
telével, teljesen lerongyolva, pusztulásban. A lelkészlak (zsuppal fedett) 
legnyomorúságosabb a traktusban, az iskolákban, tanítólakásokban 
szalmával fűthető őskori banyakemencék, kapuk, kerítések düledezők, 
a régi zsindelytetők lyukain becsurgó eső ellen teknőkkel védekeztek 
a tanítók stb. Mindezek rendbe hozására éppen a legszükségesebb 
hiányzott: a pénz.

Ennek az elhagyatottságnak fő oka az volt, hogy elődöm 23 évig 
teljesen világtalan lévén, subplántáló helyettesek csak a mindenkinek 
kedvét kereső népszerűség hajhászásában utaztak.

Új paplak építése

A mai nemzedék, mely büszke szép lelkészlakára, s gyönyörködhet a 
környező kertben, nem is tudja elképzelni, hogy minő pusztaság, kiet-
lenség s összevisszaság volt azok helyén idejövetelemkor.

A régi lelkészlak a Pacsér felöli oldalon állt százesztendős, fél öl szé-
lességű vályogfalával, zsupptetővel, három alacsony szűk szobácskájával. 
A traktusban nem volt ilyen rozzant parókia. Az akkori presbitérium 
maga is belátta ezt s hajlandó volt újat építeni. De az volt a baj, hogy az 
építkezéshez nem csupán hajlandóság kell, hanem pénz is. Az pedig nem 
volt. Eleget töprengettem, hogy hol szerezzünk. A kerület pénztára adott 
volna, de azzal a feltétellel, hogy a presbiterek betelekkönyveztessék 
vagyonukra. Világért sem cselekedték. Jól is tették. Tanácskozás köz-
ben az az eszmém támadt, hogy hátha lehetne kamat nélküli kölcsönt 
kapni 3-4 évre a jobb módú gazdáktól… Le akartak erről beszélni. De 
nekem tetszetős levén az eszme, felajánlottam, hogy magam elmegyek 
50 gazdához. Nagy mosolygás támadt erre. Az egyik presbiter még 
fogadást is ajánlott, hogy 500 forintot sem bírok összeszedni. Fogadni 
– mondok – nem szoktam, de megpróbálom. 
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Vasárnap prédikáltam a szegény özvegyről, ki megtakarított fi llé-
rét is szívesen adta templomépítésre. Kihirdettem, hogy elmegyek 50 
gazdához 3 évre szóló kamat nélküli kölcsönért, hogy a lelkészlakra 
történő kivetés egyedül a birtokosokat terhelendi, de szívesen veszem 
a birtoktalanoknak saját jószántukból behozandó adományát is.

Délután elindultam a harangozóval. Nehéz, lélekemésztő munka 
volt ez. Új ember voltam, nem ismertem a család tagjait, beléptemkor 
nem tudtam, ki a gazda, ki a szolga. Úgy kellett viselkednem, hogy 
állásom méltóságát se alázzam meg, de a szívekhez is úgy beszéljek, 
hogy a zsebek megnyíljanak. Ez a lelki felvontság annyira kimerített, 
hogy egyik este elszédültem, s a harangozó vezetett be a parókiába. De 
vasárnap folytattam, s hatodnap alatt meg volt jutalmazva fáradozásom, 
még azok is adakoztak, kik megizenték, hogy hiába megyek hozzájuk. 
Elmentem ezekhez is, és – mint mondták – nem tudtak ellentállni a 
szívhez szóló beszédnek. Az eredmény: kamatnélküli kölcsön 4525 
forint, vissza nem fi zetendő ajándék 4158 forint és 21 000 tégla.

Mikor a gyűlésen beszámoltam a nem reménylett eredményről, 
annyira nekilelkesedtek a presbiterek, hogy felosztva maguk közt az 
utcákat, elmentek azokhoz, kiknél én nem voltam, s összegyűjtöttek 
1500 forintot.

A birtoktalanok is a saját jószántukból behoztak 250 forintot.
Volt hát pénz! A háztervet magam készítettem. Árlejtésen valami 

Csákvári nevű bulkeszi ember vállalta el. Meg is kezdte. A funda-
mentum kihányása után Pestre kellett mennem. Hazajöttömkor nagy 
zúgolódásba találom a presbitereket. 

– Mi baj van, urak?
– Nagy a baj, mert X és Y tanító urak azt mondták, hogy az épület 

el lesz fuserálva, egyetlen szoba szeglete sem rendes, egy ágyat sem lehet 
benne elhelyezni rendesen. 

A gyülekezetet meg azzal bujtatták ellenem, hogy akkora palotát 
építtet, hogy még az unokáik is nyögnek a költségen, hanem így és így 
kell csinálni, akkor kisebb is lesz, olcsóbb is lesz, rendesebb is lesz.

Annyira neki bujtatták őket, hogy a kiásott fundamentumot be 
akarták húzatni.
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Mondok, mit hallgatnak a bujtogatók szavára, kik, mikor itthon 
vagyok, felé se tekintenek az egyházi dolgoknak, s távollétemet bujtoga-
tásra használják! Nem engedem, hogy a megállapított tervtől eltérjenek! 
S mivel láttam a duzzogást, hát kijelentettem, hogyha az épület nem lesz 
célszerű, ha többe kerül a megállapított összegnél, kötelezem magam 
tízezer forint lefi zetésére, de azt is kijelentem, hogy a terv ellen többé 
senki ne okoskodjék.

Ezen igen megnyugodtak. Mikor aztán az épület elkészült, a pres-
bitérium annyira el lett ragadtatva, hogy vasárnap délutánonként 
családjuk tagjaival s a gyülekezeti tagokkal egész búcsút jártak a 
megtekintésére, s ha más községbeli vendégeik jöttek, el nem mulasz-
tották ide elvezetni és dicsekedni, hogy ilyen gyönyörű paplak nincs 
a traktusban.

A kivetést is letörlesztették 3 év alatt, s belátták, hogy az is csupán 
a lelkész elleni aljas lázítás volt.

A templompark és a lelkészlak udvar ának rendezése

A gyülekezet idősebb tagjai talán emlékeznek még, hogy a templom 
környéke minő rendetlenségben volt idejövetelemkor. Libák, tyúkok, 
malacok legelésztek, piszkítottak bosszúságára a tiszta cipőknek, és 
szoknyaaljaknak. Ott meg, hol a bukszusok díszlenek, egész az utca 
felöli alsó kerítésig, öles mélységű vízmosások tátongtak egészen egy 
régi uradalmi pinceajtó üregéig. Ennek is érdekes története van.

A község településekor mind református költözött ide. Később nyolc 
pápista uraság vette meg a községet, kik a bordézsma elhelyezésére pincé-
ket ásattak a templom fundusán az egyház megkérdezése nélkül. Akkor 
még hatalmasak voltak a pápista urak! Később megszűnt a bordézsma, 
de ez alatt igen elszaporodtak a pápista urak pápista cselédjei, s az egyik 
uraság, Szalmásy a fundus keleti részén volt pinceszobát kápolnává szen-
teltette a cselédség részére. 1840 táján megépülvén a pápista templom, a 
kápolna elbontatott, a tégláját megvette a ref. eklézsia, s idejövetelemkor 
már csupán az ajtó helye tátogott. 
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Idejövetelem után nemsokára Schadl Ignác helyettes plébános azzal a 
követeléssel lépett fel a községi testülethez beadott kérvényében, hogy az 
a hely, hol a kápolna volt a pápista egyházat illeti, tehát adassék át neki. 

Én egy memorandumban kimutattam, hogy nem csak joga nincs 
ehhez, sőt az volt a jogtalanság, hogy a pápista uraságok a ref. egyház 
engedélye nélkül pincéket ásattak a ref. templomfunduson. Csakhogy 
akkor még olyan világ volt, hogy ha a kurátor ellent mert volna állni, 
aligha fel nem protestálták volna 25-tel. A kápolna oda építése csak 
folytatása volt az akkori pápista abszolutizmusnak.  

A templom környékét parkíroztam. Díszbokrokkal beültettem, 
hárs, platán, nyár stb. fákkal, mely ma már árnyékot és ózondús levegőt 
szolgáltat az alattuk járóknak. A cidóniák piros virága, a spireák többféle 
faja, a példányszerű bukszusok, piramis alakú tuják pedig gyönyörűségei 
a szemnek, dísze a községnek. 

A lelkészlak udvara pusztaság volt. A kút mellett mély meszesgödör 
ásítozott. Csalán, bozót mindenfelé. Úgy nézett ki ez a fundus, mint 
a mesebeli elátkozott herceg kopár ősisége. Ezt is szép rendbe hoztam. 
Szőlővel, gyümölcsfával beültettem, a gazdasági udvart elkerítettem.

Banyakemencék

Idejövetelem első telén megyek az iskolába. Hát a tanító urakat téli-
kabátban, bélelt sapkában, a gyerekeket meg hónuk alá dugott kézzel 
találtam.

– Mit csinálnak, tanító úr?
– Hát írni kellene, de a gyermekek keze nem tud a hideg miatt.
Nem is csoda, mert a banyakemence terjeszt ugyan szagot eleget, de 

meleget keveset az iskola nagy termében. 
Az első presbiteri gyűlésen ajánlottam a Friedlander kályhákat. Nagy 

zúgás támadt. Minek a’? Ha én ki tudtam járni az iskolát banyakemence 
mellett, ki tudják most is. Stb., stb. 

Annyit sikerült kivinnem, hogy próbaképpen egy vaskályha vételét 
megszavazták. Én bizony kettővel tétettem próbát. Célszerűségét be-
látták, s a következő télre minden iskolába vaskályha állíttatott. Ekkor 
meg a tanító urak kértek, hogy az ő lakásukba is Meidinger kályhákat 
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állíttassak. Ezt is keresztül vittem a gyűlésen. A szalmafűtés elmaradt, 
helyette készpénzt fi zet nekik az eklézsia.

Az előrelátás jó volt, mert tagosítás után vagy drágán, vagy sehogy 
se lehetett szalmát kapni.

A tagosítás

Midőn manapság minden kis- és nagybirtokos boldogan munkálja egy 
tagban levő földjét, nem is jut már eszébe, hogy mely nagy küzdelem 
folyt a tagosítás miatt. A lakosok két párton voltak: tagosítók és nem 
tagosítók, s igen élére állították a küzdelmet.

Én az egyház hat szavazatával a tagosítás mellett voltam. Ezért 
megharagudott rám a nem tagosítók pártja, kiknek vezére a mindenféle 
zsírral megkent, de eszes: Kara Sándor.

A tagosítás – 5 évi huzavona után – végre is megtörtént. Minden 
gazda szállást igyekezett építeni a birtokán. Kellett a lelkész szesszióján 
is. Még akkor is kellett volna, ha magam akartam volna gazdálkodni, de 
még inkább azért, mert a gazdálkodás miatt nem akartam hivatalomat 
elhanyagolni, hanem bérbe adtam, a bérlőnek pedig lakás kellett.

De mivel akkor még csupán folyamatban volt az egyház pénzügyi 
rendezése, hát úgy egyeztem a presbitériummal, hogy ha az építkezés 
600 forinton felyül kerül, a felesleget sajátomból fi zetem, a 600 forintot 
pedig előlegeztem, hogy az egyház akkor adja meg, mikor legkönnyeb-
ben teheti. Bizony többe került 600 forintnál. A melléképületet pedig 
egészen a magam költségén emeltettem.

A lelkészi szesszió hova esése körül is zavar, kellemetlenség támadt. 
Ugyanis a tagosító bizottság azt állapította meg, hogy a községet négy 
részre osztva a keresztező utcák szerint, ki-ki abban a határban kapja 
földjét, amely utcarészbe esik a háza. Ez állt tehát a két felekezet szesszi-
ójára is. Ámde Schadl Ignác plébános azt a földet szerette volna, amely 
most a ref. lelkészé, mely ezt illette jog szerint, és mégis keresztülvitte 
a törvényszéknél, hogy a ref. és pápista lelkészek földjének hova esése 
sorshúzás által döntessék el.

Ez ellen fellebbezést írtam, rajzban is kimutattam és indokoltam, 
hogyha a szegregációkor követtetett volna el az az ostobaság, hogy a 
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két lelkészi birtokra járás a Zombori úton keresztezze egymást, most a 
végleges tagosításkor kellene azt helyrehozni.

Mikor a fellebbezést megírtam, elhívattam néhány presbitert, hogy 
írják alá, mellé az a hiúság is bujkált bennem, hogy ezek mennyire meg 
fogják dicsérni a jól megszerkesztett fellebbezést, s az egyház jogának 
megvédelmezését.

Hát amint felolvasom, nagy ámulatomra kijelentik, hogy nemcsak 
alá nem írnak, de elküldeni se engedik, mert úgy informálta őket a plé-
bános, hogy ha a törvényszék végzése fellebbezve lesz, akkor a tagosítás 
még sok évig elhúzódik.

Hiába mondtam, hogy ez csupa félrevezetés, hogy ennek semmi be-
folyása nincs a tagosítás idejére, hogyha a sorshúzás véletlen ezt az oldalt 
juttatja a plébánosnak, még a késő maradék is kárhoztatni s gúnyolni 
fogja az egyházat, hogy ilyen ostobaságot megengedett.

Hiába volt az okos beszéd, mert nagy betegség az itt évtizedek óta, 
hogy a kálvinista presbiterek egy része inkább hallgat a velük pertuban 
levő, s velük együtt éjszakázó plébános szavára, mint saját lelkészükére. 

Nem írták alá!
Szemükre is hánytam alacsony gondolkodásukat, s kijelentettem: 

ha nem írják is alá, elküldöm saját nevemben. 
Ezért meg a tagosítási párt neheztelt meg rám.
De elküldtem a Szegedi K(irályi) Táblához, előbbre tartván a ref. 

egyház jogát, becsületét, mint némelyek duzzogását. S íme, alig pár 
hét múlva levelet kapok a plébánostól, hogy a sorshúzásról lemond, s 
mindegyik felekezet lelkésze a maga rátájába kapja meg szesszióját.

Így mentettem meg az egyház jogát, s örök időkre a ref. lelkész 
kényelmét.

K ánoni látogatás

Szabó Péter esperes 1897. május 19-én Poór József vizitáló társával 
megvizsgálván mindeneket elismerését fejezi ki a lelkész és elöljáróság 
együttes munkálkodásán, s örömmel fejezte ki azt, hogy ez az egyház 
a lelkész bölcs vezetése mellett minden tekintetben szép fejlődésnek és 
virágzásnak indult.
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Ekkor felállt Poór József úr, ki 1871-ben itt káplánkodott, s meg-
ható szavakban fejezte ki bámulatát a változáson, melyet lát a mostani 
lelkész vezetése alatt: 

– Én voltam itt segédlelkész, s így legjobban meg tudom ítélni azt 
a rendkívüli változást, mely szívemet örömmel tölti el. Ez az egyház 
lélekszám szerint első az egyházmegyében, s örömmel látom, hogy 
rendben, szépségben is az elsők közé emelkedett, s mivel ezt a változást 
Hetessy V. lelkész úrnak alig hatévi vezetése, működése idézte elő, jól 
esik nekem itt szíves elismerést nyilvánítani.

Ideiglenes átjáró a ref. egyház engedélyével

Régi törvény, ősi szokás, hogy a lakosok által használt olyan fundus, 
melynél a tulajdonos semmiféle óvással nem biztosította a tulajdonjogát, 
32 év elteltével átmegy a község tulajdonába.

Látván pedig, hogy a templom funduson szabad járás-kelés történik, 
nehogy az egyház elveszítse a tulajdonjogot, a presbitérium határozatá-
ból az ajtókra ezt a felírást szegeztettem ki: 

„Ideiglenes átjáró a ref. egyház engedélyéből.”

Nosza, lett erre felzúdulás a nyugati oldalon lakóktól, hogy a pap 
(mert mindig a toronyra hull a villám) el akarja zárni az átjárást. Lár-
máztak, kárhoztattak, mert általános szokás kálvinista embernél, hogy 
minden nem tetsző dologért a papot kárhoztatja. A lármával nem tö-
rődtem – de fájt, hogy a legjobb akaratért is kisebbítést kell szenvednem 
–, s az egyház jogát megmentettem.

Emléktáblák a templomban

A temetők sírköveiben sok ezer korona érték fekszik. Mennyivel előbb 
állna az egyház, ha a gyászos felek azzal örökítették volna meg kedveseik 
emlékét, hogy a sírkő helyett az egyháznál tettek volna alapítványt. Ez 
az emlék maradandóbb is, hasznosabb is. Maradandóbb, mert a sírkövek 
időjártával eltöredeznek, a családok elhunytával nem gondoztatnak, s 
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feledésbe mennek. Ellenben az egyháznál tett alapítvány által a családi 
név fennmarad még akkor is, ha a fi ak kihaltával a női ágon idegen 
névre megy a vagyon.

De nem csak maradandóbb, hanem hasznosabb is, mert oly nagy 
tőke gyűlhetne össze, melynek kamata elég lenne az egyházi kiadások 
fedezésére, s így a párbér egy koronára leszállíttathatnék, amit minden 
szegény szívesen megfi zetne, s megszűnnék a mostani keserűség, zúgo-
lódás, részben kilépés a nagy megterheltetés miatt.

Ez az ok indított engem arra, hogy márványtáblákon örökítsük meg 
az alapítványtevők neveit, ami nagyon buzdítaná a hagyományozókat, 
mert az a templomban hirdetné a késő unokáknak is őseiknek egyház-
hoz való szeretetét, s azoknak is buzdítására lenne.

A márványtáblák sok jó lelkek örömére be is helyeztettek a templom-
ba, de Kara Sándor és Juhász Bálint bujtogatására zavarok keletkeztek, 
s kivétettek onnét.

Ez a két ember ezzel a bujtogatással sok ezer kárt okozott az egyház-
nak, mert a táblák kivételével visszavonták előre felajánlott hagyomá-
nyaikat. Az öreg Madarász házaspár maga ötezer forintot ajánlott meg 
nekem. De mikor meghallották, hogy kitették az emléket a templomból, 
visszavonták ajánlatukat.

Juhász Bálint maga is rájött erre a megkárosításra, mert eljött hoz-
zám, hogy két asszony is nyolcezer koronát ajánlott, ha nevük megörö-
kíttetik a templomban.

K ar ácsonyi öröm a szegényház lakóinak

Mind az Ó-, mind az Új testamentum parancsolja a szegények gondo-
zását. Mózes rendeli: „Ha a te felebarátod köztetek megszegényedik, 
tégy jót ővele.”

Bácskossuthfalva szépen teljesíti ezt a kötelességet, mert az elhagya-
tottakat elhelyezi a sok ezrekbe kerülő szegényházban.

Karácsony ünnepén minden házban öröm van. A kalács is fehérebb, 
a táplálék is ízletesebb. Csupán a szegényház lakóinak nem hozott 
változást a karácsony. Indítványomra elhatározta a presbitérium, hogy 
vigasztaljuk, örvendeztessük meg őket ünnepi ajándékkal. Első ünnep 
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kihirdettem a szószékből, hogy most ez a két utca hozza be ünnepi mara-
dékát a gondnoki szobába. Össze is hordtak kalácsot, töltött káposztát, 
húst, bort, dohányt stb. Nagy kétfüles kosárral vitték a kisbírók délután, 
én is kimentem a vállalkozó presbiterekkel, rövid beszédet tartottam, s 
kiosztottuk a kegyes alamizsnát valláskülönbség nélkül. Azt az örömöt 
csak látni és élvezni lehet, de nem kibeszélni! Még ruhám szegélyét is 
csókolgatták.

A tanítók korpótléka

1898-ban a törvény elrendelte a tanítók korpótlékának életbeléptetését, 
azaz az iskolafenntartó testület minden ötévi szolgálat után köteles 
fokozatosan emelni a fi zetést. Akkor még hat volt itt a tanító. Beleke-
rültek volna évenként 1200-2400 koronáig. Ennek hallatára megré-
mült a presbitérium. Én azonban alaposan utánajártam, okmányokat 
összegyűjtöttem, költségvetésben kimutattam, hogy ezt a terhet nem 
bírja meg az egyház. Felterjesztettem a minisztériumhoz, s az lett az 
eredmény, hogy a tanítók korpótlékát az állam fedezi.

A traktusban én voltam az első, aki ezt keresztülvittem!

A presbitérium elismerése

Erről az eredményről örömmel és hálával értesült a presbitérium, úgy-
hogy az 1903. augusztus 30-án tartott gyűlésen a következő határozatot 
hozta:

„Ezen alkalommal a lelkésznek az egyház érdekében kifejtett buz-
galmáért, az egyház ügyeiben sokat fáradozott és sok eredményt 
elért működéséért elismerés és hálás köszönet nyilváníttatik, és 
felkéretik, hogy ezután is oly lelkiismeretesen vezesse az egyházat, 
és szolgálja oly hűséggel, mint eddig cselekedte.”

Ezt követően Juhász Bálint a következő indítványt terjesztette elő:
– Mivel minden munkás méltó a jutalomra, s az elismerésen kívül 

anyagi jutalmazásra is, s mivel a nagytiszteletű úr olyan áldásos munkát 
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teljesített, melyekkel ezreket megtakarított az egyháznak, mint pl. a 
tanítói korpótléktól való megszabadítás, indítványozom, hogy minden 
öt évben, melyben a korpótlékkal az egyházat megmenti, jutalmaztassék 
meg száz koronával.

Csak a szíveket látó Isten tudja, hogy minő jól estek ezek az el-
ismerések, nem azért az egy évre eső 20 koronáért, hanem abban a 
tudatban, hogy itteni küzdelmeim, sok munkálkodásom elismeréssel 
találkozott. 

A vihar

Mikor már mindenek szép és ékes rendbe hozattak, a lelkészlak meg-
épült, az iskolák, tanítólakok megújultak, a templom környéke szép 
parkká változott, a pénzügyek rendeztettek, esperesek, presbiterek 
elismerése megnyilvánult, midőn hát azt reménylettem, hogy testi-lelki 
töredelemmel járt munkálkodásom után alkonyodó napjaimat csen-
dességben tölthetem, egyszerre olyan vihar támadt, mely összetördelte 
reményemet, megtépázta egész életen át szerzett tisztességemet, sárral 
fecskendezte be becsületemet, s megkeserítette hátralevő életemet.

Egy utálatos váddal támadtattam meg. Meghurcoltattam egyházi, 
világi törvényszékek előtt, s bár mindegyik fölmentett, de a vérző seb 
máig sem hegedt be, s nem is fog behegedni soha.

Utálatos és istentelen volt a vád, melyre azonnal megtettem nyilat-
kozatomat a presbitérium előtt, de amely akkor elég megkeményedett 
szívű volt arra nem hallgatni, melyet ma is ismételek, s mely maga 
bizonyíthatja, hogy a vád alaptalan, hogy támadás, bujtogatás műve, 
amit később maguk is beismertek. Ezt mondtam öregember létemre 
könnyek között:

– 62 éves elmúltam, tehát mindennap várhatom azt az időt, melyben 
Isten ítélőszéke előtt kell megjelennem, hol világosságra jön minden 
titok, hiábavaló minden tagadás, az álarc lehull, s az embernek a maga 
valóságában kell megállnia, tehát ebben az ünnepélyes órában ismét 
kijelentem: négy gyermekem, tíz unokám van, de az Isten se egyiknek, 
se másiknak ne adjon egy pillanatnyi boldogságot sem a földön, sem 
a mennyben, engem pedig vessen az örök kárhozatra, ha csak egy haj-
szálnyira is érintkeztem azzal a szolgálóval.
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Az előre elkészített hajsza nem hallgatott az átokra, az esküre, az 
öreg lelkész könnyeire. Mint később bevallották, maguk sem tudják, 
hogy miért.

Ezt az isten nélkül való gonoszságot leírom részletesen a következő 
lapokon.

*
De nem azt teszi, hanem  e Saját egyéniségem cím alatt néhány sorban 
megemlékezik irodalmi tevékenykedéséről, közszerepléseiről 
stb. Így ír:

Az irodalom terén is ismert nevet szereztem. Munkáim lesznek emlék-
oszlopaim, mert nem az hal meg, akit eltemetnek, hanem akit elfeled-
nek. Prédikációim, gyászbeszédeim jó ideig fenntartják emlékezetemet. 
Itt pedig az a két imádság, melyet ma is tanítanak az iskolában, melyet 
unokáitok még akkor is rebegni fognak a betegség sorvasztó ágyán, 
mikor már ti is velem együtt elporladoztatok a temetőben. 

Ide iktatom ezt a két imádságomat:

Betegségben:

Beteg vagyok, Atyám, ágyban hervadozok,
Sem éjjel, sem nappal nyugodni nem tudok,
Ha te nem segítesz, nincs szabadulásom,
Elhervasztja éltem emésztő fájdalom.
 Oh, jó Atyám, tekints beteg gyermekedre, 
 Hallgass gyenge ajkam esedezésére, 
 Add vissza előbbi jó egészségemet,
 Hogy hálával áldjam a te kegyelmedet!
     Ámen

Felgyógyuláskor:

Hálát adok neked, kegyelmes jó Atyám,
Hogy nem hagytál tovább a betegség ágyán.
Visszaadtad ismét jó egészségemet,
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Örömre fordítád hervadó éltemet.
 Őrködj ezután is egészségem felett,
Hogy mindig hálával áldjam szent nevedet.
     Ámen

Mint lelkipásztor, nem is emelhettem volna ennél tiszteletesebb 
emléket.

A közügyeket is készséggel szolgáltam. Somogy vármegye bizottsá-
gi tagja, Baranya megye központi bizottságának tagja, egyházmegyei 
aljegyző, főjegyző, tanügyi bizottsági elnök, olvasókör elnök…

Mindezekből látható, hogy egész életemet hasznos munkásságban 
töltöttem.

Ha pedig még most is találkoznék olyan elfogult, olyan engesztelhe-
tetlen, olyan megrögzött, aki gyűlöletet táplálna szívében, azt a kérdést 
intézem hozzá, amit a Megváltó intézett az őt arcul ütő szolgához: „Ha 
gonoszul cselekedtem, mondd meg mi az, ha pedig nem cselekedtem, 
miért versz engemet?” (Jn 18,23)

Kiengesztelődés

Ámde a vihar elmúlt, a hullámok lecsendesedtek. Hiszen tíz év múltán 
legkedvesebbjeink halálán is megenyhülünk. Sokan nyilvánították 
már előttem, mennyire sajnálják, hogy engedték magukat fellázíttatni, 
sajnálják az én méltatlan meghurcoltatásomat is, sajnálják az eklézsiát 
is, mely nemcsak perköltséget fi zetett, de ma is 2050 koronát fi zet rá 
évente, sajnálják a lelkész meghurcoltatásából származott vallási és 
erkölcsi élet meglazulását.

Én is kiengesztelődtem. A kegyetlenség fáj ma is, de a seb immár 
kevésbé vérzik. Meg is bocsátok azoknak, akik jóhiszeműleg cseleked-
tek, de a bujtogatókat Isten szigorú ítéletére bízom, ami már is sokakon 
megnyilatkozott.

Végre itt, az én életem közellevő határánál kijelentem, hogy nyugodt 
lélekkel fogok megállani az Ítélő bíró előtt, mert híven szolgáltam a reám 
bízott három egyházban, kivált pedig széppé, rendbe hozottá tettem a 
bácskossuthfalvi egyházat, állásom tisztességét mindenütt megőriztem, 
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sőt emeltem. Életemet hasznos munkásságban töltöttem, tehát a 25 éves 
jubileum alkalmával méltán reménylhetem az Úrnak helybenhagyását: 
„Jól vagyon jámbor és hív szolgám, kevesen voltál hív, sokra bízlak 
ezután, menj be a te Uradnak örökébe.” (Mt 25,2l)

A lelkész áldása

Istennek áldó kegyelme legyen e gyülekezeten, s az egész községen! 
Az atyákat és anyákat áldja meg jó példaadással s gyermekeikben való 
örvendezéssel, a gyermekeket szüleik megbecsülésével, a szegényeket 
Istenbe vetett bizodalommal, a gazdagokat adakozó kegyes szívvel, a 
község lakosait – valláskülönbség nélkül – testvéri szeretettel, a presbite-
reket esküjük hív megtartásával, az elöljárókat, bírákat igazsággal, hogy 
ez a szép község, s a mi szépen rendbe hozott református egyházunk 
fejlődhessen és virágozhasson mind az időknek végezetéig. Ámen.

*
Az én tragédiám olvasható a Superintendentialis végzések Proto-
collumoka című II. könyvben. Régi sárgás kemény borítékban.

A következők később jutottak eszembe, pedig azok is lényeges dolgok.

Szállásépítés a lelkészi szesszión

Mihelyt a sokáig húzódott tagosítás meglett, minden gazda sietett épü-
letet emelni birtokán, mert nem csak emeli a birtok értékét, de – aki 
mint én is, nem akartam a papnak nem való gazdálkodásba kezdeni – 
könnyebben kiadhat bérbe olyan földet, melyen épület van.

Előterjesztettem hát a presbitériumban, de Juhász Bálint heteken át 
akadékoskodott, mely a jegyzőkönyvben olvasható, másrészről akkor 
még az egyház pénzügyei a rendezés alatt álltak, hát végre azt ajánlot-
tam, hogy egy részről előlegezem a költségeket, melyet az egyház majd 
akkor adjon vissza, mikor minden megterheltetés nélkül megteheti, 
másrészről, hogyha 600 forintnál többe kerülne, a felesleget sajátomból 
fi zetem. Így aztán megszavazták.
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Fel is építtettem, de többe került 600 forintnál, sőt a melléképület 
90 forintba kerülvén, ezt sohasem is fi zették vissza, s így azt bármikor 
eladhatom. Az esperesi vizit jegyzőkönyvébe ez fel is vétetett.

Bezzeg volt emiatt is lázítás, mert Juhász Bálint és Kara Sándor azzal 
bujtogattak, hogy az isten se győzi a papot… 

Pedig én áldoztam… 

S elég volt nékem az a keserűség, hogy egy olyan züllött egyházba 
jöttem, amelyben mindennek helyrehozása, megcsinálása rám neheze-
dett. De minden meg lett csinálva. Fákkal körül ültettem, az udvart 
elkeríttettem, ebbe eperfákat ültettem, s utódom nyugodtan sétálhat 
ki annak látogatására, valamint nyugodtan élhet a sok keserűséggel 
rendbe hozott egyházban.

Ágendásokért járó 50 kr ajcár

Az ágendások vizsgája után felhívtam a gyermekeket, hogy törvény sze-
rint mindegyik 50 krajcárt köteles hozni. Nem hozott egy sem. Utána 
jártam a dolognak, hogy itt ismét valami bujtogató keze működik. Itt is 

Szállás Bajsa határában
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egyik fő lázító Juhász Bálint, másik Kara Sándor volt. Hogy pedig még 
avatottabb kéz is működött, csak évek múlva tudtam meg Fejős János 
csendőr fi ától, hogy ő is többekkel felvitte az 50 krajcárt, de Kovács 
Gyula tanító elfogta őket a folyosón, s azt mondta: Oda ne adjátok, 
mert az nem dukál neki, az csak zsarolás. Egy tanító! Mit beszélhetett 
ő a hátam megett?

Végre is kiegyeztem a presbitériummal 30 forintban, mely összeget 
vizsga letevésekor fi zetik. Utódomnak ezért se kell ízetlenkedni.

Leszoktatások

Csak elámultam idejövetelem után azon a tiszteletlenségen, hogy 
18-20 éves legénykék szivarozva s feltett kalappal léptek szobámba, s 
nyújtogatták kezüket. (Hogy ez a konfi dencia miből származott, majd 
elmondom később Az én tragédiámban.)

Igen bántott ez, s kezdtem őket leszoktatni, úgyszintén a presbi-
tereket is, kik szintén így jöttek be. – Le is szoktak, ámde mennyire 
hintették ellenem a gyűlöletet, hogy milyen kevély vagyok, mennyire 
lenézem a polgárt stb. Mivel pedig ilyen nagy eklézsiában alig néhány 
emberrel érintkezik a lelkész, hát a nagy rész, ötezerből négyezer hitelt 
ád a rossz hírnek, s azt nyájas, szelíd maga alkalmazással nem lehet 
ellensúlyozni, s így megmarad a gyűlölet.
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ÉLETEM A LELKÉSZI PÁLYÁN 

Mikor a kápláni vizsgát 1866-ban letettem, s a „tiszteletes” címet 
elértem, bájos érzés s a férfi as önérzet büszkesége töltötte el lelkemet. 
A tiszteletes címmel sajátságos erő, tisztesség és büszkeség jár. Nem 
kozmopolita deáknak éreztem magam, hanem olyannak, aki már 
„valaki”. A deákot spektábilisnek titulálják a világi pályán, a teológust 
tiszteletesnek, a kellnerek mindegyiket nagyságos úrnak, mert tapasz-
talták, hogy a deák a nagyságolásért egy hatos borravalóval igyekszik 
súlyt adni magának.

A címkórság nagy betegsége a társadalomnak. Hasznot nem hajt, de 
okozhat keserűséget. A suszterinastól az Atya Úristenig minő lajtorjája 
a címzéseknek! Ha a bárót nagyságosnak mondod: neveletlen paraszt 
vagy, mert ő méltóságoztatja magát, a hentesné majd kicsattan örömé-
ben a nagyságától. Jaj annak, aki ebben a labirintusban eltéved! Sok 
duzzogás, elrejtett meggyűlölés származik abból. A deák sem duzzog, 
ha nagyságolják, de az ifi úrért méregbe jön. Pedig a nagyobb, tehát 
illetéktelen címzés nem szerez örömöt annak, aki adja, sem annak, aki 
kapja. Aki adja, hízeleg, s úgy berzeng magában: A koszos, hadd örüljön 
neki! Ezt ugyan bolonddá tettem. Aki kapja, így tűnődik: Vajon nem 
a markába nevet-e ez a szemtelen?

A kápláni vizsga letevésével hát elértem a tiszteletes címet, s mikor az 
első hónapokban hallottam a „tiszteletes uramat”, nagyobbnak éreztem 
magam, mint később a nagytiszteletű címre.

A pályakezdő Timotheusokra az is igen ünnepélyes kérdés, hogy 
minő lesz első káplánságuk. Milyen a principális, a principálisné, a 
kisasszony? A család mogorva kedélyű-e vagy barátságos? Van-e jó koszt? 
Nem kevélyek-e? Hogy szoktak bánni a káplánnal stb.?

Ma már megfordítva, a lelkészek feszegetik a kérdéseket. Mert a 
káplánok nagyobb része követelő, hencegő, némelyik még azt is emlegeti, 
hogy ő a kenyérkereső, kivált az idős özvegy papnékkal szemben. Nem 
így volt ez a hatvanas években! Ma minden káplán szocialista, mihelyt 
eklézsiát kap: autokrata. Akkor mindig volt vakanciában egy-kettő, ma 
már a teológusok is káplánoknak alkalmaztatnak. Hát sokan éreztetik, 
hogy szükség van rájuk.
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Szabolcsi káplánság

Az első vizsga letevésekor megszólított Hamar András baranyai esperes, 
hogy menjek az ő traktusába, szívesen odarendeltet. Nekem mindegy 
volt, mert faluhelyen soha nem laktam, nem ismertem hát a falusi életet. 
Drávaszabolcsra rendeltetett.

Az esperes szép kinézésű, ősz szakállú, víg kedélyű magyar ember, 
és jó ember. Szinte sajnáltam, mikor a Ludas Matyi százféle variáció-
ban gyalázta Együgyű András és fiam, Pali cím alatt. Ez a Pali a kis 
szentmártoni pap volt, az öreg feketevérű, veszekedő természetű fi a, ki 
miatt sokat kellett tűrnie, ki inkább dirigálta a traktust, mint az apja.

Az öregebb káplánok közrekaptak, hogy igen jó helyem lesz 
Drávaszabolcson. A parókián csupán az agglegény öreg lelkész van 
meg a szakácsnéja, kinek Róza néni a neve. Öreg, himlőhelyes, sánta s 
összesen egypár foga van, azok is kiállnak az ajakán. Szóval az Úristen 
igen satnyán stafírozta ki.

Leutaztam hát Baranyába. Kocsim megállt a parókia kapujánál. 
Amint belépek az udvarba, hát látok egy szoknyás alakot bicegni, felém 
fordul… Teremtő Isten! Hát ezt is a magad képére teremtetted? No ezzel 
ugyancsak kompromittáltad esztétikai érzékedet! Egyik válla lejjebb 
állt, mint a másik, ábrázata babszemnyi ripacsos, a rengeteg szájból 
négy kiálló fog, őszes haja lóg ki a kendő alól. 

Ráismertem a kapott információból. Odakiáltok: 
– Jó napot, Róza néni! Megjöttem, én vagyok a káplán.
– Adjon Isten! De honnan tudja, hogy ki vagyok?
– Hogyne tudnám. Olyan híre van magának, mint a tatárjárásnak.
Szívélyes köszöntésem nagyon jól esett neki. Beállította a kocsit, s 

úgy vezetett be a tisztelendő úrhoz, mintha már régi ismerősök lettünk 
volna.

Bernáth István lelkész 50 év körüli magas, egyenes, őszülő szép alak, 
arca szelíd, hosszúkás, szürkülő szakállal, komoly, de szíves modor, 
beteges szenvedő vonások az arcán.

A község kicsiny, 350 lélek. A paplak előtt vezet a Drávára vezető 
harkányi műút, ami nagy élénkséget szolgáltat a községnek. Kocsma a 
templommal szemközt, de mészárszék még nem volt 1866-ban.
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Kedden érkeztem meg, vasárnap hát nekem kellene prédikálni. De 
mit? Miből? Mert amit elmondtam legátus koromban, azt én egy hétig 
sem tudtam fejemben tartani, és nem volt se prédikációs, se imádsá-
gos könyvem. A helyett azonban volt vörös Garibaldi ingem. Ebben 
jártam előadásra a teológián – s mint később megírtam az Egyházi 
Lapban – a nélkül, hogy az én – különben – jeles tanáraim csak egy 
árva szóval is fi gyelmeztettek volna, hogy az ilyen kosztüm szép lehet 
egy szabólegénynek, de nem egy teológusnak, s ugyanebben a lapban 
ajánlottam a végig gombolós mellényt, amit azonnal be is hozattak a 
teológián.

Mondok: 
– Nincs ám nekem semmiféle könyvem, mert hogy még nem voltam 

káplán.
– Hát ott a téka, keressen benne.
Találtam is az őskeresztyénség idejéből valókat. Igen megtetszett 

egyiknek a címe: Együgyű falusi elmékhez alkalmaztatott egynéhány 
tanítások. Ez kell ide! Minden prédikáció mesével kezdődött, s fele 
deákos idézetekkel volt megtömve. Bevágtam egyet, s eldeklamáltam 
a szabolcsiak ámulatára s öreg lelkész úr pukkadozására. (Azt mondta, 
hogy soha se szorongatta még ennyire a nevetés.)

A tisztelendő úr aranyeres, gyomorbajos, derékfájós ember, tehát 
sokszor rossz kedélyű. Sajnáltam, mikor le-lefeküdt a díványra. Hát jól 
megmasszíroztam, pedig ez nem volt benne a 40 forintos fi zetésemben. 
De hát a szenvedők iránt mindig részvétet éreztem, meg természetes-
nek találtam, hogy a káplán kedvére tegyen a principálisnak, hiszen a 
família tagja.

Lakott a faluban ideiglenesen egy Rozmanus nevű, Pécsről oda kine-
vezett Drávabiztos, kinek csupán az volt a dolga, hogy meg-megnézze, 
jó helyen állnak-e a vízi malmok. De mikor halat akart enni, akkor 
sohase álltak jó helyen. A parttól fél öllel hol beljebb, hol kijjebb voltak, 
de néhány font hal rendes helyükre húzta.

Más dolga nem lévén, délelőtt, délután az öregúr nyakára járt. Ott 
olvasta az újságot, s azzal akarta mulattatni, hogy amit az öregúr már 
délelőtt elolvasott, azt ő délután felolvasta. Pedig az öregúr szerette a 
magányt, az olvasgatást, a pipát meg az ún. édes gyökérrágcsálást obst-



q  e 181 w

q  

rukció ellen, de nem szerette a naponkénti aggatást, a már elolvasott 
újság hallgatását. 

Egy ízben bemegyek hozzá, hát elsárgulva, magából kikelve zúgo-
lódik: ez az ember megöl. Itt ül a nyakamon… stb. 

Mondok: Hát csak ez a baj? Segítek én azon! Mért nem szólt 
előbb?

– Segít, maga? Ugyan hogyan?
– Az az én dolgom.
Ez a beszélgetés délelőtt történt. Tudtam, hogy délután két óra felé 

ismét jön, hát lestem az én szobám ablakából. Jött is. Kopogtatok neki, 
hogy jöjjön az én szobámba. Bejött.

– Tudja, Rozmanus úr, ne menjen maga az öregúrhoz, gyomorbajos, 
derékfájós, kedvetlen, ki nem állhatja a vendéget. Hanem ha olykor 
bemegy is, 5-6 percnél ne maradjon ott tovább, jöjjön be énhozzám, 
itt eltöltjük az időt.

Úgy is lett. Rozmanusnak nem esett rosszul (sőt jól esett) a fi gyel-
meztetés, a tisztelendő úrnak meg igen jól esett, s megmaradtak jó 
barátságban. Nekem meg jól esett, hogy jót tehettem egyiknek, anélkül 
hogy megsértettem volna a másikat.

A káplán legyen családtag

A kápláni állapotot általában családiasnak tartottam. Gondolkozási 
körömön kívül esett, hogy egy káplán alattomos ellenség lehessen, 
hogy suplántáljon, s eleven akarja föld alá tenni princiját. Formális 
istenkáromlásnak tartottam volna őt kisebbíteni vagy kisebbítését 
eltűrni. Familiáris kötelességnek tartottam gyöngeségeit elpalástolni, 
a háztartás fogyatkozásait elhallgatni.

El is mondok pár esetet, melyek közül az utóbbi hangosan kiáltozza a 
fi atal papnak: házasodjál meg, mert sokat kell tűrnöd a gazdasszonytól, 
pedig itt semmi bizalmaskodás nem volt.

Egyik fogyatkozás volt, hogy a cipőt nem vikszelték. Eleinte rosszul 
esett, mert deák koromban sem pucoltam. Én hívtam fel Kecskemétről 
Merényi nevű megzavarodott elméjű teológust cipőpucolásra. Mások-
nak is pucolt egy kevés pénzecskéért. – Később hallottam, hogy bankár 
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lett belőle, de csupán a teológián. Ő expediálta zálogházba a deákok 
hummiját, a szerelmes leveleket… Utóbb igénybe vették jogászok, 
orvosnövendékek, s oly jól ment az üzlete, hogy ő adhatott kölcsön az 
ifj úságnak.

Egypár reggel csak kipucolta Róza néni, de csakhamar kezdte 
elhanyagolni, s mikor látta, hogy nem szólok, s magam kipucoltam, 
hát el is hagyta egészen. Hálás is volt érte. Ezért is meg általában az 
iránta mutatott familiáris alkalmazkodásomért. Amilyen volt ő, olyan 
volt hálája kimutatása. Be-bejött 10 óra felé: Gyere csak, gyerek, van a 
konyhában egy kis harapnivaló. Az eff éle konfi denciát is mosolyogva 
fogadtam, mert ő nem tudta másként nyilvánítani szeretetét és hozzám 
való jó szívét. Bámulatos asszony volt. Maga végzett a háznál mindent, 
négy tehenet etetett, fejt, istállót tisztított, fát vágott, főzött, ásott stb. 
Hát én is segítettem neki gyomlálni, fűrészelni, kapálni, és nem lett 
vele kisebb „tiszteletes”-ségem.

A másik fogyatkozás az agglegényi állapottal van kapcsolatban. 
Nevetséges is, sértő is, otromba is.

A községben nem volt mészárszék. Kovácshidáról hozattak húst 
olykor iskolásokkal. De hús nélkül is megéltünk. Az ebédet négy tálban 
hordta fel Róza néni, a szakácsné: rántott leves, bab, derelye, dió. Vacso-
rára öntött saláta semmi egyéb, néha tojással. Az öregúr gyomorbajos 
volt, nem igen kellett neki az étel, én pedig igen alpári úri embernek 
tartottam azt, aki szót emel hasáért.

Egy ízben már ismét két hétig nem volt hús az asztalon. Tisztelendő 
úr indítványozta, hogy menjünk át az ipacsfai papot meglátogatni. 
Persze gyalog. Vállra vettem tisztelendő úr dióverőjét, öles szimpla 
puskáját, gyerünk.

Nosza, Róza néni hozza a szakajtóruhát, teszi a vadásztarisznyába, 
lelkére köti a tisztelendő úrnak, hogy visszajövet hozzunk húst Ko-
vács hidáról. Még a kisajtóból is utánunk kiáltott, hogy el ne felejtsük.

Visszajövet a mészárszék előtt jöttünk el, de tisztelendő úr nem szólt, 
én pedig világért nem emlékeztettem volna.

Amint hazaérünk, kiált ám Róza néni: Hoztak-e húst?
Tisztelendő úr feleli: Ejnye, el is felejtettem. 
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Mire Róza néni toroktátva rákiáltott: Ö. m. a. f. a fösvény szentödet, 
el is felejted, amire pénz kell!

Én majd megmeredtem ámulatomban is, nevettemben is. Az öregúr 
csupán ennyit mondott: Látja? Ilyen ám ez a vén bolond.

Csak annyit mondok ma már, ötven év múltán, hogyha a férjek 
tizedrésznyit tűrnének tisztességes nejeiknek, mint az agglegények 
durva szakácsnéiknak, sokkal kevesebb házi jelenetek adódnának elő. 
Ezért ajánlom: Házasodni!

Így telt el két év. Soha nem volt közöttünk ízetlenség. Szereztem az 
öregúrnak meg Róza néninek sok derűs órát jó kedélyemmel.

Pár atlan hála a Bernáth István-féle alapítványnak

Mikor már 8-10 éves lelkész voltam Drávafokon, a kunszentmiklósi 
gimnázium igazgatója értesít, hogy Bernáth István ezer forintos alapít-
ványt tett azzal a kikötéssel, hogy annak kamatait az én Hetesy utódaim 
férfi  és nő tagjai és Kovács Antal esperes utódai élvezzék. (Élvezték is, 
és késő utódaim is fogják élvezni.) Kérdezték: Mért Kovács Antalnak?  
Azért mert igen jó komám volt. – Mért Hetesynek? Azért mert sok 
káplánjaim közt ő volt az egyedül családias, türelmes, őszinte, nem 
supplantáló, és igaz, mint én.

Kisharsányi káplánság

Drávaszabolcsról Kisharsányba rendeltettem. Annyi ringlót soha sem 
láttam, mint itt a lelkész kertjében. 20-30 akó cefréje is volt a pap 
bácsinak. De nem a ringló volt itt az érdekes, hanem a parókia négy 
lakója.

A lelkész 70 év körüli agglegény. Szikár, magas alak, komoly higgadt 
szelíd arc, valamely sajátságos fájdalom húzódott szemeiben. Mosoly-
gása is úgy tűnt fel, mintha nagy megerőltetésébe kerülne. Gyomorba-
josnak képzelte magát. Nem vacsorált soha. 

Minden reggel megkérdeztem:
– Hogy aludt, tisztelendő úr?



e 184 w  q  

q 

Egyszer azt felelte: 
– Bizony, rosszul. Az estve elrontottam gyomromat. 
– Ugyan mivel?
– Hát egy asszony hozott egy tányér szőlőt, abból tisztesség okáért 

megettem egy szemet.
Bizonnyal [értsd: határozottan – P. A.] állította, hogy attól nem 

aludt. Máskülönben igen jó ember volt, a traktus „pap bácsinak” hívta.
A másik alak a „katona bácsi”. A forradalom előtti vagy alatti időből 

nyugalmazott kapitány. Valami rokona a lelkésznek, szintén agglegény. 
A község szélén volt egy kertje. Azt teleplántálta törpe gyümölcsfával, 
alakított belőlük pohár, piramis, kereszt alakút. Egyiknek ágaiba 32 
fajta körte! Igaz, hogy a 32 se termett egy becsületes ágra valót, de 
hát tavasztól őszig ez volt a kedvenc foglalkozása. Ősztől tavaszig a 
házba szorultak, s mivel se nem kártyáztak, se nem dohányoztak, hát 
rettenetesen unatkoztak, s örökösen veszekedtek egymás között is, de 
mindketten a harmadik alakkal, Heti nénivel.

Heti néni szintén közeli rokon. 60 év körül járó elhízott öreglány, a 
háznak vezetője, főzője, tehát parancsolója. Mert minden házban a főző 
parancsol, ott is ahol szakácsné a főző, de ott még inkább, ahol nincs 
házi úrnő. Ez természetes. A hasát mindenki szereti, tehát respektálják 
azt, aki a hast kiszolgálja, s ha még jó is a kiszolgálás, sokat eltűrnek 
neki, mert ha nem tűrnének, vegzálhatná őket elsózott levessel, égetett 
hússal, kozmás káposztával, sületlen kenyérrel s mindenek felett későn 
tálalással. 

Ez a három személy civakodott, duruzsolt naponként. Vén kurva, 
vén gazember volt a rendes titulus, de mindemellett is együtt maradtak 
holtig. 

Ezeket a jégeső nélküli komor felhőket, menykő nélküli dörgéseket 
besugározta nekem a negyedik alak, egy 18 éves, szőke, szép hajadon, 
Vinay Etelka, a Heti néni testvérének, a bellyei papnak a leánya, kit az 
öregek neveltek és tartottak, és akivel elnevetgélgettünk a három öreg 
egész napos morgolódásán.

Ebben a komikus borulatban és tragikus derületben csak három 
hónapig szerezhettem a családi boldogság tapasztalatait, mert az én 
jóakaró esperes urambátyám a megholt drávafoki pap helyére nevezett 
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ki adminisztrátornak, abban a hiszemben, hátha megszeretnek és meg-
választanak.

Dr ávafok

Ez az egyház Somogy és Baranya megyék között fekszik. Polgári 
igazgatásra Somogyhoz, egyházira Baranyához tartozik, a fehér biklás 
Ormányság kicsiny köztársaságába.

Bár harmadik esztendős káplán voltam, mégis nagy lelki gyötrő-
désekkel mentem oda, mert hogy fogok én kiállítani anyakönyvi ki-
vonatot, pláne családi értesítőt, aki nemcsak hogy nem állítottam még 
ki soha, de nem is láttam anyakönyvet. A teológián nem tanították a 
gyakorlatot, káplán koromban meg végeztem minden funkciót, de az 
anyakönyvezést a principális cselekedte, mivelhogy a stólát akkor és 
neki fi zették, úgy szintén ő adta ki a kivonatokat.

Mikor pedig beértem a községbe, valósággal megrémültem az em-
berektől. Miféle zulukaff er népség ez? Nagy tagú óriások, némelyiknek 
csimbók lógott a füle mellett, mezítelen gyomruk tenyérnyi szélességben 
napszítta fekete övvel, mert az ümög csak a köldökig ért, gatyájuk alig 
térdig, hasábnyi mezítelen lábszárukon alul a nagy bocskor. Nyakukban 
félvállra vetett rövid szűrkankó, melynek szíjjal összekötött nyakánál 
lógott az elmaradhatatlan balta, ormánysági nyelven: balaska.

Amint a kocsiról megláttam ezeket a rémítő alakokat, megfogadtam, 
hogy csak egyszer kiszabadulhassak innét, nem jövök ide még pápának 
sem. Azt képzeltem, hogy ez egy vad, gyilkos nép. Így csal a külső, mert 
kegyesebb, szelídebb, jobb népet sehol nem láttam.

A ruházat fogyatékossága az ősökről öröklődött, a balaskahordás 
szintén, mert rengeteg erdőség közepén laktak, ezekben legeltettek, 
ősztől tavaszig ezekben dolgoztak, hát olyan szükséges kellék volt ne-
kik a balta, mint városi gavallérnak a sétapálca, s mondhatom, hogy a 
pálcákban több álnokság lakozott – legalább az én időmben.

A férfi ak összes ruházata: rövid ümög (ing), rövidszárú gatya, bocs-
kor, félvállra vetett szűr. Se nyakravaló, se mellény, se nadrág. Hanem a 
ruházat kiegészítő része volt a tarisznya. Mivel se kabát-, se mellényzseb 
nem volt, hát ebben hordták a pipát, gyufát, dohányt, bicskát stb.
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Este hát igen könnyű volt a levetkőzés, lerúgta a bocskort, kiakasz-
totta nyakából a szűrt és tarisznyát, azzal feküdt fel az ágyra felesége 
mellé még 70 éves korában is, mert az együtt nem alvás a házassági 
szentség megtörése lett volna.

A felöltözés is könnyű volt. Csaknem egészen igaz a mondásuk: Add 
ide, feleségem, a tarisznyát, hadd öltözzek fel!

Az asszonyaik is bámulatos robusztus alakok, az igen fi nnyás aka-
démikusok szerint robuszták. Maguk szőtte fehér biklában, rövid ing, 
kurta szoknya, piros vagy zöld selyemkötény, ugyanilyen színű 2-3 ujjnyi 
széles csík (tászli) az ingujjban. Cipőnek híre sem volt 1869-ben! A nők 
karácsonykor is mezítláb jöttek a templomba. Így tartották ki a téglán a 
prédikációt, az úrvacsoraosztást, s vidáman mentek haza hóban, fagy-
ban. Nem is volt ott ismeretes a nátha! Csupán az öregasszonyok varrtak 
a strimfl i talpára valamelyes posztófélét, s ebből állt téli csizmájuk.

Csizma is csupán egy pár volt, Bittó István földesúr gazdájának, de az 
is csak akkor húzta fel, mikor vendégei érkeztek a kegyelmes uraságnak.

Ámde lassanként sok minden megváltozott. Elhagyogatták a saját 
szőtte ruhaneműt, vettek helyette boltbeli virágos fehér haszontalansá-
got. A mezítlábosság is később eltünedezett. Ma is jól emlékszem az első 
cipőre. Egyik vasárnap egy leány hosszi szárú ún. debardeur cipőben 
állított be a templomba. Olyan feltűnést keltett, hogy mindenki kiha-
jolt, a hátul levő székekben ülők felálltak bámulatára. Valami baranyai 
suszterlegény szeretője csinálta neki. Alig három év alatt úgy elterjedt 
szerető nélkül is, mint ahogy egy kanál ecet elront egész hordó jó bort.

A bocskor is kezdett kimenni a szokásból. Az ifj ak – de csak vasár-
naponként – gyűrött (ráncos) szárú csizmában büszkélkedtek. 

A csimbók is kiment divatból. Az utolsó csimbókviselők Szatyor 
János és Sandó János voltak. A csimbók somogyi specialitás. Ámbár 
másutt is viselték. A hajat nem nyírták meg, hanem a fej közepén két-
felé választva egy-egy ágra befonták, a fül táján csomót, azaz csimbókot 
kötöttek rajta, s a szem és fül között leeresztették. Úgy hallottam, hogy 
a csimbók a tisztességet képviselte, mert az azt jelentette, hogy viselőjét 
még nem csapták meg Kaposváron, mert akit ott deresre fektettek, 
annak a csimbókját levágták.
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Baranyában – de talán mindenütt – a nép között az a felfogás ural-
kodik, hogy a jó papnak első kvalifi kációja a nagy hang és a nagy test. 
(Ezért jut hamar eklézsiába sok üres hordó.) Nekem pedig nem volt 
dörgedelmes hangom, s vékonydongájú is voltam, de olyan hangom volt, 
mely nem megrémítést okozott, hanem behízelegte magát a szívekbe. 
Az első 3-4 vasárnap az volt rólam a bírálat: Szépen beszél, de kár, hogy 
gyenge a hangja. De csakhamar másként vélekedtek, amit Kis Hegedűs 
János kegyes presbiter ki is nyilvánított az egyik gyűlésen mondván, 
most látjuk csak, hogy nem a nagy hangban van a jó pap, hanem az 
édes szép beszédben. El is neveztek „aranyszájúnak”.

Elődöm, az öregúr nem törődött semmivel, még a saját fi zetésével 
sem. Gyermektelen, kedélyes, jó humorú ember volt. Eléldegéltek fele-
ségével olyan lakmából, aminőt vittek. Mikor szemetes búzát vitt neki 
valamelyik, azt mondta neki: Jól van ez, édes lelkem, ezt sem érdemlem 
meg ezért a rövid prédikációért.

A tisztelendő asszony kezelte a gabona árát, a tisztelendő úré volt a 
stóla. Külön kasszájuk volt. Egyik a másik reszortjába nem avatkozott. 
Annyira nem, hogy egyszer az öregúr a konyhában sétálgatott, a tiszte-
lendő asszony meg a kertben foglalatoskodott. Mikor bejött, látja, hogy 
két kirántani való csirke belefúlt a moslékos dézsába. 

– Hát maga itt jár a konyhában, és nem látta, hogy a csibék a dé-
zsába estek?

– Dehogy nem láttam, édes lelkem, de nem akartam a te dolgodba 
avatkozni.

Maga az özvegy beszélte ezeket.

Belmisszió

Ebben az időben a pesti belmissziózás szele már némely falusi papot 
is kezdett legyintgetni, mint például az iványi papot, a buzgó Kimiti 
Lászlót, ki egyházát szép rendben tartotta, tisztelték, becsülték hívei, 
soha nem kellemetlenkedtek neki addig, míg ez a pesti szellő hozzá is el 
nem hatolt. Megpróbálta a belmissziót. Olvasókört alakított valami 15 
emberből. A lelkész tanulószobájában jöttek össze. Pár hét múlva már 
kezdtek elmaradozni. Nem is csoda, mert ha a tél gyenge, akkora sár van 
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Iványiban, hogy öreg emberek bizony nem bírnak abban elmászkálni, 
ha nem kénytelenek vele. Csak ha jól megfagy a sár. Mert a belmisszió 
csak télre való faluhelyen. Igaz, hogy akkor sem. De azért az iványi 
atya magyarázgatta a Lapokat a fagyon jötteknek. Nagy baj azonban, 
hogy ilyenkor szokás füstölni a disznórelikviákat: sonkát, kolbászt, 
szalonnát, s az történt, hogy míg a buzgó atya magyarázta az Olvasó-
kör tagjainak a tulajdon szentségét, azalatt a legények leszedegették a 
kéményből a füstölnivalókat. Másnap szidta is a tisztelendő asszony 
az atyát a misszióval együtt. De a buzgó lelkész nem csüggedt, s más 
alkalommal addig magyarázta Flammarint, hogy egyik holdvilágos este 
minden kiteregetett fehérneműt elloptak a padlásról. Lehet-e nagyobb 
katasztrófa egy falusi papra, mintha kifosztják kéményét is, padlását is. 
Be is fejezte a belmissziót.

Én nem belmisszióztam, mert azt tartottam, hogy faluhelyen a 
papnak minden szava, cselekedete belmisszió. Csináltam szép prédiká-
ciókat, elmondogattam jó kedvvel; örömestebb mentem a katedrába, 
mint a lakodalmas házba, s nem tűnt el sem sonka, sem gatya, se élő 
jószág, pedig 17 évi ott létem alatt soha nem volt betéve a kapu, és a 17. 
év utolsó vasárnapjain is csak annyian jártak templomba, mint az első 
évekéiben. Egyéb belmisszióra nincs is szükség faluhelyen. Publikuma 
se lenne, a lelkész is belefáradna, s egy fi karcnyival se mozdítaná előbbre 
az erkölcsi és vallási életet.

Egy lelkészt évtizedeken át hallgat ugyanaz a közönség. Vasárnap 
kétszer. Hol van az a táltos, ki hetenként két jó munkát készítsen és 
megtanuljon, s ezen kívül még hétköznap is zaklassa gyülekezetét is, 
magát is? Hiszen nincs a belmissziónak olyan tárgya, melyet fel ne lehet-
ne ölelni a prédikációban. Vasárnap egész gyülekezet előtt hintheti a jó 
magokat, egyletekben pedig csak néhány tag előtt, nők előtt meg pláne 
nem. Ezenkívül azt is mérlegelni kell, hogy a falusi papnak univerzá-
lisnak kell lenni: ő az egyház, a gondnok, számadó, építtető bizottság, 
iskolaszék, közmunkakereső, tervkészítő, felügyelő, fi nancier, politikus 
és diplomata. Mind e tulajdonságok jó részben megvannak a falusi pap-
ban. Ezért épültek fel kicsiny községekben díszes templomok, parókiák, 
iskolák anélkül, hogy végig koldulták volna az országot gyűjtőívekkel. 
Mind belmisszió ez! Igaz, hogy nem abból áll, hogy térdepelésre, indus 
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gyermekekért való imádkozásra szoktassa a kálvinista embert; az ő 
missziója terhesebb a szemforgató pietistáénál, aki tele hassal biztatja 
türelemre a korgó gyomrot; nagyobb bölcsességgel járó is egymagának 
lenni mindennek, mint város helyen, ahol tízen is csinálják azt, amit ő 
egymaga, ahol urak, úrnők, tanárok s egyéb jólelkek felváltva sportolnak 
a tévelygők megtérítéséért.

A dr ávafokiak szeretete

A drávafokiak hát nagyon megszerettek. Nem is szeretet volt az, hanem 
imádat. Úgy néztek rám, mint valamely felsőbb lényre, mert – úgy 
mondván – csupán a katedrában és vasárnap délutánonkénti beszél-
getésben ismertek, házakhoz nem jártam, azaz nem akartam minden 
kézen megforduló krajcár lenni. Az utcán 40-50 lépésnyire megállt 
az öreg pógár, levette kalapját, megvárt és könnyezett. Mért sír, János 
bácsi? Hát… hát… hogy kigyelmedet látom.

Eleinte minden lakodalomba meghívtak. Nem mentem, szépen 
elhárítottam, de egybe mégis el, a kurátor fi a lakodalmába. Két vőfény 
hívott meg ékes rigmusokkal. Délelőtt volt az esketés. Ezután bejött 
maga a kurátor, igen kért, hogy menjek el ebédre. Kiszabadkoztam 
magam. Eljött ismét, majd harmadszor is. Nagy kérésre fogta a dolgot 
az egész lakodalmas sereg nevében. Szinte sajnáltam. Gondoltam, itt 
leghelyesebb egyenesen kirukkolni. Így szóltam tehát:

– Mondja meg, kigyelmed, igaz lelkére, kevélynek tart-e engem!
– Dehogy, hiszen olyan, mint egy falat kenyér. 
– Nohát akkor beláthatja, hogy nem kevélységből nem akarok 

menni, de lássa, ha elmegyek, az egész lakodalmi sereget és mulatságot 
feszélyezem, mert ha a legénység jelenlétemben duhajkodik, nekem esik 
rosszul, ha pedig nem lesz szabadjára eresztve, neki esik rosszul. 

Erre ő is őszintén felelt:
– Igazsága van, kigyelmednek. Én is azt mondom: papnak pap a 

barátja, pógárnak pógár, de azért igen szerettük volna, ha csak egy kevés 
időre is eljött volna, hogy láttuk volna színről színre.

– Na, jól van, elmegyek, de nem ebédre, hanem ebéd után, 3 óra 
fele. Jöjjön el értem.
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El is jött. 
A lakodalmas háztól vagy 100 lépésnyire elébem jött az egész nász-

sereg. Mikor összeértünk, a cigányok rárántották a Rákóczit, s annak 
hangja mellett vonultunk az épületbe. Az asztalfőre ültettek. Kétfelől a 
legidősebb két asszonyt ültették, s kínálgattak a maradékkal. Mindenki 
úgy nézett rám, mint a templomban. A cigányok elhallgattak, a fi atalok 
az asztal körül állva sorakoztak. Egyszer érzem, hogy karomat, lábomat, 
hátamat tapogatják; látom, hogy hol egyik, hol másik szülike nyúkál 
hozzám. Mondok szelíden:

– Mért tapogatnak, kigyelmetek?
– Oh… oh… hogy nem Krisztus teste van-e benne.
Nem is földi lénynek tartottak.
Kevés idő múlva, fel akarván őket szabadítani az önmaguk által 

csinált mulatságzárlat alól, mondok: Hadd muzsikáljanak, hadd lássam 
meg az idevaló nép táncát!

Rárántottak, táncoltak, de egy illetlen kurjantást se szalasztottak 
ki. Egyszer csak Kovács Ádám János presbiter, 60 éven felyüli férfi ú 
előránt egy menyecskét, s elém állva olyan csárdást apróztak, aminél 
szebbet nem láttam. A új pár és az öregek egészségére fél pohár bort 
ittam, s félórai ott időzés után az egész nászsereg elkísért muzsikaszóval 
a parókiáig, honnét nagy örömmel visszamentek, s boldogok voltak, 
hogy megjelenésemmel mintegy megszenteltem a lakodalmat.

Drávafokon már hét hónapja adminisztrálkodtam, midőn egy pres-
biteri gyűlésen azt mondja Kis Hegedűs János:

– Kigyelmed már ennyi ideje itt van, és még soha sem szólt, hogy 
megmaradna-e köztünk. 

– János bácsi – mondok határozottan –, ezt elő ne hozza többet. 
Válasszanak, akit akarnak, s a választás után kérdezzék meg az illetőt, 
hogy elfogadja-e. Nem is hozta elő többet.

Bittó István

1869-ben – mikor én adminisztrátor lettem Drávafokon – csupán kö-
zönséges tekintetes úr volt. Volt itt neki ezer hold földje és a szigetvári 
választókerület képviselője volt. Mint adminisztrátor, meglátogattam. 
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Nőtlen, 46 év körüli agglegény. Neki is jól esett, hogy az ottani egyetlen 
kvalifi kált emberrel érintkezhet. Összejártunk délelőtt, délután. Ha két 
napig nem mentem, a hajdúját küldte értem. Az 1869-iki választásra 
már megindult a korteskedés. Én együgyű elmével azt kérdeztem, hol 
tölti a telet. Elkedvetlenedett. 

– Magam sem tudom – többet nem szólt. 
A társalgás megakadt. A hirtelen beállt változás okát nem értettem, 

és eljöttem. Később jöttem rá, hogy azért, mert az a kérdés azt feltéte-
lezte, hogy ő most nem lesz megválasztva, mert ha meg lenne, akkor 
tudnám, hogy a telet Pesten tölti.

Elmúlt pár nap, nem küldött értem, én meg nem mentem, így 
érkezett el a képviselőválasztás napja, a híres 1869-iki, mely az egész 
országot felforgatta. 

Két párt volt akkor, jobb- és balpárt. De annyira élére volt állítva a 
választás, hogy apa fi ával, testvér testvérével évekig hurcolta szívében 
a gyűlöletet.

 A nép lelkesedett. Nem kellett se napszám, se fuvar a balpártnak, 
legfeljebb egy kis pörkölt, rá kevés borocska útközben. Bittó jobbpárt 
volt. Fiatalember voltam, kötni kellett volna engem, ha 24 éves ember 
létemre nem lettem volna balpárti. Bittó megbukott Mednyánszkyval 
szemben, ki akkor jött haza Kossuth mellől.

Megjegyzem, hogy a nép között soha és sehol nem korteskedtem. 
Azt kérdezték a fokiak:

– Kire szavaz, kigyelmed?
– Mednyánszkyra, ha egytől egyig ők is. 
A választás Szigetváron történt. Gyalog 4 óra járás Fokról. Estére 

ballagtak haza. Itthon a nagy örömben danolták Bittó háza táján:

Megették a birkafejet, 
Viselik a szamár nevet

– mert az útba eső szetmihályfai uradalomban birkapörkölttel 
traktálták meg a jobbpártot.

Daloltak még bizony nem éppen nyomda alá való nótákat is. 
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Másnap reggel durva levélben felelőssé tett a trágár nótákért, az 
inzultusokért egy bukott jelölt fellobbanó és meg nem fontolt harag-
jával. Hogy pedig megbosszulja magát, elment Török Pál püspökhöz 
gróf Andrássyval és még két ilyen nagy emberrel, hogy helyezzen el 
Drávafokról. Rögtön írt a püspök, hogy azonnal menjek Csepelre. 

Amint elrendeltetésem híre elterjedt a községben, azonnal összese-
reglett az egész gyülekezet a parókia udvarán, s megígértették velem, 
hogy addig nem fogadok el lelkészi állást, míg náluk is ki nem tűzik, 
de ők is megfogadták, hogy mást nem választanak.

Elmentem hát Csepelre. Itt négy hónap múlva sárgaságot kaptam, 
s elmentem gyógyulni Kunszentmiklósra Baksay sógoromhoz. Mi-
kor jobban lettem, elrendelt a püspök Bugyira. A lelkész meghalt, s a 
bugyiak 365 szavazatából 360 aláírással hoztak be hozzám meghívót, 
de kijelentettem, hogy Drávafok választásáig nem fogadom el, ahol meg 
a püspök – Bittó kérésére – halogatta a választás elrendelését.

Bugyiról Ádandra rendeltettem, Drávafokon pedig 1869-től 1871-ig 
húzódott a választás elrendelése. Két adminisztrátort is hallgathattak a 
két év alatt, de bizony egyhangúlag engem választottak meg 1871-ben.

Dr ávafokr a hurcolkodás

A dravafoki négy presbiter – ennyi volt az összes számuk – három négy-
lovas kocsin jött elébem Szigetvárig. Édes volt a viszontlátás. Az egy-
szerű nép könnyeivel mutatta ezt. Én se tudtam mással viszonozni.

A parókia udvarán várt az egész gyülekezet. Nagy kedveskedéssel 
vezet tek be az üres parókiába. De mégis volt benne valami, igen kedves 
tárgyak, amit a falusi szegénység és szeretet hordott oda: maguk szőtte vá-
szon, szakajtóruha, bab, lencse, krumpli, egy kotlós alja csirke. Ez is nagy 
áldozat a szegénytől! Viszonoztam is nekik szeretettel egész ott létem alatt.

A parókiába beplántálódtam. Hátra volt még az installáció. Ezt is 
megzavarta Alföldi Sándor esperes rosszakarata. Neki ugyanis örökös 
pere volt a vajszlói pappal, Hetesy Dániellel, hát a traktusba jött má-
sik Hetesyt kívánta megvegzálni. Így szólott hozzám négyszemközt: 
Öcsém, maga bejött a traktusba, de fi gyelmeztetem, hogyha a bajt 
kerülni akarja, ne barátkozzon a másik Hetesyvel.
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Ezt a vajszlói papot én előbb soha nem láttam, nem is tudtam, 
hogy atyafi , de hallottam, hogy önérzetes ember, kellemes ember, 
csakhogy három nagy korifeus az ellensége: az esperes, Hamar Pál, 
a kisszentmártoni pap és Környei Lajos luzsoki pap. E két utóbbinak 
igen kis, satnya eklézsiájuk lévén, hát folyton bujtatták a vajszlói népet 
papjuk ellen, hogy esetleg valamelyőjük jöhetne helyébe. 

Installáció

Alföldi Sándor esperessel megállapodtam a beiktatás vasárnapjában. Ki 
is hirdettem. A gyülekezet – szokás szerint – vendégeket hívott erre a 
nagy ünnepségre, hozzám is lejöttek szüleim, Baksay sógoromék… 

Szombaton levelet kapok az esperestől, hogy a beiktatást elhalasztja.
Mit csináljunk? A vendégek meghívva, a baromfi ak levágva, a kalács 

bedagasztva minden háznál. 
A presbitériummal egyetértőleg installáltam magamat. Két vasárnap 

múlva, második harangozáskor beállít Kerek Sándor sósvertikai pap 
az esperes levelével, melyben őt bízza meg az általa mai napra kitűzött 
beiktatásommal. Mondtam: Ebédre szívesen látom, de én már beik-
tattam magam.

Az esperes persze úgy jelentette be a traktusban, hogy én visszauta-
sítottam az esperesi megbízottat, de amint elmondtam a gyűlésen, hogy 
miért és mint történt a dolog, mindenki helyeselte eljárásomat. 

Be voltam hát iktatva. Az eklézsia szegény, a ládában 2 forint 40 
krajcár volt, de volt 750 forint adóssága. A parókia is szűk volt, az iskola 
használhatatlan, melléképületek romokban. A parókia szép nagy fun-
dusán csupán három eperfa, abból is kettő kan, mert nem termett.

Először is a paplak és templom előtti rossz istálló elvitele vétetett 
programba. Egy napon összejöttek a férfi ak, széjjelszedték a faalkot-
mányt, másik nap a kijelölt helyen fölállították. Bekarózták, sárral 
megrakták, zsuppal befedték és kész volt. Nem került egy krajcárba 
sem, mindent maguk megcsináltak.

Abban az időben saját házaikat is, fatalpakra – vastag gerendák ké-
pezték a fundamentumot – mikor a felső gerendák is készen voltak, ka-
rókkal egymástól fél sukk távolságra kikarózták, a karók közét szalmás 
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sárral berakták, mikor ez megszáradt, sárral kisimították, száradás után 
bemeszelték, s kész volt az épület. Mivel pedig fa volt az alapgerenda, 
hát az egész házat el is lehetett szállítani. Láttam is ilyen esetet. A házat 
az egyik oldalán felemelték rudakkal úgy, hogy a kar vastagságú apró 
hengerek alá férjenek, akkor a rudakkal átmentek a ház másik oldalá-
ra, a rudakat a gerenda alá helyezték, s „na most!” kiáltásra egyszerre 
emelték, s a túlsó oldalon a hengereken tovább csúszott az egész épület. 
Ekkor újra kezdték ezt a műveletet, míg a ház a rendelt helyére nem 
tolatott. Az ilyen fafundamentumos vidéken nem is tartották viccnek 
a kisigmándi templom feliratát: Itt készült helyben. Mert készülhetett 
másutt is, aminthogy toltak is így faalapú templomokat egyik helyről 
a másikra, kivált a vallásüldözés idejében.

Dr ávafok rendbehozása

Az egyháznak se tőkepénze, se fekvő birtoka nem volt odamenete lem-
kor, de volt 750 forint adóssága.

Parókia szűk, iskola kritikán aluli, melléképületek romokban.
Felbuzdítottam a gyülekezetet közmunkára, s az első évben felvállalt 

a gyülekezet 80 hold búzaaratást és 80 hold kukoricatörést 5-5 forint-
jával, s kerestünk 800 forintot, az adósságot kifi zettük.

Második évben vályogot vettettem, kiégettettem, lett tégla, geren-
dának valót vágtak az erdőben, s a harmadik évben cserepes, szép iskola 
épült. Majd a parókiát is kibővíttettem, s lelkészi s tanítói melléképü-
leteket jó karba hozattam. Minden szépen rendbe jött.

Bittó Istvánról még egyszer

1869-ben elrendeltetett az adminisztrátorságból. 1870-ben megnősült, 
1871-ben Drávafokra mentem rendes lelkésznek. 1872-ben gróf Ráday 
Gedeon összebékéltetett bennünket, s attól kezdve egész Drávafokon 
létem alatt a legszívélyesebb viszonyban voltunk. Minden héten egy-
szer-kétszer ebédre hívott az akkor már kegyelmes úr (volt igazságügyi 
miniszter, miniszterelnök, házelnök), meg megállt a parókia előtt kocsi-
val s vitt magával vadászni. Vendége pedig soha sem volt anélkül, hogy 
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engem meg ne hívott volna. Felesége szellemes, kedves, szép asszony 
volt, ki nagyra becsülte a kálvinista papot, mert a maguk plébánosáról 
azt mondta, hogy az nagy paraszt. Bizony igen óvatosnak kellett len-
nem abban az excellenciás körben. Itt mutatott be gr. Festeticsnek, gr. 
Jankovicsnak, Igmándy Károlynak, Inkey uraságnak, Eötvös Károly-
nak, Samassa egri érseknek stb. Ezek jártak hozzá. Egész délután elkug-
liztunk lógó kuglival. Hát hogy közöttük korrektül megálltam a helyem, 
bizonyítja, hogy eljövetelemig évről évre erősbödött a rokonszenv. Sőt, 
a kegyelmes asszonnyal azóta is levelezésben vagyok.

Képviselő-jelöltségem

A szigetvári választókerület úri publikuma ki akarta buktatni az öreg 
Fornszek Sándort a képviselőségből, s olyan embert keresett, akit az 
úri közönség is szeret, a polgárság előtt is tiszteletben áll. Bizony ritka 
dicsőség, hogy ennek a nem református urakból álló társaságnak a fi -
gyelme az igénytelen Drávafok felé irányult, s az úri kaszinó egy hangot 
kivéve engem jelölt, az az egy hang magára szavazott. 

Körutat tettem. Szónokoltam. Sok helyen nagy hatással, némelyik 
helyen pedig – ahol Fornszeknek előttem járt kortese arra biztatta a 
közönséget – meg sem hallgattak.

Nóta nélkül nincs képviselőválasztás. Hát fabrikáltam egyet ek-
képpen:

                                            Kossuth Lajos azt izente nótájára

Beborult az égboltozat
Hejh, de sok könny hull az alatt!
Ki a könnyet felszárítja,
Az lesz szívünk választottja.
 Éljen Hetesy!

Sok tüske a rózsa ágán,
De több baj van a nép vállán,
Ki a terhet majd könnyíti,
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Szívünk, lelkünk őt követi.
 Éljen Hetesy!

Felsütött a nap az égre,
Szigetvárnak környékére, 
Új fény derül, új követ lesz,
Ki a népért mindent megtesz.
 Éljen Hetesy!

Hazánk, hazánk, édes hazánk,
Boldogabb nap virrad-e ránk?
Ne félj, magyar, lesz jó napod,
Hogyha velünk ezt kiáltod:
 Éljen Hetesy!

Nekem nem került másba, mint a 47 zászlóba, és néhány forint 
fuvarba. De meg is buktam, mert sokat elköltött az ellenfél.

Italt, egy iccét sem fi zettem. A szegény drávafokiak összes szavaza-
taikkal (talán 87) bementek a 7 óra járásnyi Szigetvárra gyalog. Haza 
is jöttek gyalog. De a nóta annyira tetszett az ellenpártnak is, hogy az 
is ezt dalolta azzal a különbséggel, hogy a saját jelöltje nevét tette az 
enyém helyébe. A drávafokiak azzal vettek elégtételt a bukásért, hogy 
hazajövet kiáltozták a győző pártnak: De ugye, a mi nótánk mellett 
választottatok.

Búcsú Dr ávafoktól

Így töltöttem 17 évet Drávafokon. Tagja voltam Somogy megye törvény-
hatóságának, Dr. Foki név alatt írtam a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapban, melyben én alapítottam meg az Apróságok rovatot. 1888-ban 
mentem Csúzára. A búcsúzás megható volt. A délelőtti istentisztele-
ten együtt sírtam velük. Haza se mentek, hanem az udvaron várták 
délutánig a kocsi előállását. Férfi ak, nők mind bejöttek kezet csókolni, 
mindegyiknek volt hozzám egy kedves, édes szava. Négy órakor előállt 
a kocsi. Mikor felültem, körülvettek az egyházi és községi elöljárók és 
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az egész közönség, s egy halotti éneket énekeltek, mely után elváltunk 
felejthetetlen kedves emlékekkel. 

Csúzai papságom

Olvasom az Egyházi Lapból, hogy a csúzai pap meghalt. A csúzaiakról 
azt hallottam, hogy mindig jelesebb nevű lelkészt óhajtottak. Gondol-
tam, hogy Szász Károly, Baksay Sándor, Szilády Áron nagyhírű papok 
nem pályáznak, utánuk pedig nekem volt jó hírnevem, megpróbálom. 
Még feleségemnek se szóltam. Pályáztam. 

1888. január havában, mikor már letettem a csúzai reményről, mivel 
hónapok óta semmi értesítést nem kaptam, Ivánkovics István dombói 
földbirtokos barátom csengős szánt küldött értem szombat reggel friss 
kolbászra. Elmentem. Este, szép holdvilág mellett hazaérek úgy 9 óra 
tájon. Hát néhány fekete ruhás idegen alak áll az udvaron, jön elébem, 
bemutatják magukat, hogy ők 12-en csúzai küldöttek meghallgatásom-
ra. A többiek a községben jártak felőlem tudakozódni. Amint értesültek 
hazaérkezésemről, mind jöttek hozzám. 

Egész délután vártak, s féltek, hogy nem megyek haza, s hiába jöttek 
oly távolságról. De feleségem biztosította őket, hogy soha nem szoktam 
elmaradni, bizonyosan hazajövök.

Amint bemegyek bundásan a konyhába, azzal fogad: Te pályáztál 
Csúzára? Itt vannak a csúzaiak. 

Másnap meghallgattak, és szó nélkül elmentek.
– No – gondoltam – aligha tetszettem meg, mivelhogy köszönés 

nélkül itt hagytak.
De bizony, igenis megtetszettem, meg is választottak nagy többséggel.
32 kocsi jött értem. A csúzai nép bandériummal, nagy lelkesedéssel 

fogadott. Tisztességtudóbb, jobb indulatú és magaviseletű népet nem 
ismertem. Életem, az ott töltött harmadfél év alatt pünkösdi királyság 
volt. Tiszteltek, szerettek. Olyanok, kik kedves gyermekük halálán 
elkeseredve megfogadták, hogy soha nem mennek templomba, ezen 
fogadásnak 10-14 évig való megtartása után – szép prédikálásom híre 
folytán – bejöttek a templomba. 

Bár ott maradtam volna! De eljöttem Omoravicára.
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OMORAVICA, KÉSŐBB BÁCSKOSSUTHFALVA

Az én tr agédiám

A csúzai nép annyira dicsért engem a dárdai, zombori heti vásárokon, 
hogy az omoravicai lelkész halála után a presbitérium felhívott pályá-
zatra. Meghallgatásomra eljött 12 presbiter, élükön a vezérszerepet 
játszani szerető Kovács Gyula tanítóval, kinek esze ágában sem volt 
mást választani, mint rokonát, Szilágyi Benőt, a különben derék 
gyömrői papot.

Már előbb is eleget hallottam a bácskai betyárkodásokról, kevélység-
ről, Csúzán meg nagy szeretetben lévén, hát éppen nem kapaszkodtam 
Omoravica után. Másrészről pedig egész életemben olyan önérzetes 
voltam, hogy protekciót soha nem kértem, nem is vettem igénybe sem 
a drávafoki, sem a csúzai választásoknál. Mikor hát az omoravicai 
küldöttek igen dicsekedtek népes és jó jövedelmű eklézsiájukkal, ki-
jelentettem, hogy én nem tartom szerencsének, ha megválasztanak, 
hanem tartsa szerencséjének az eklézsia, bármelyik, ahova elmennék, 
elmegyek családom érdekében, mert itt se doktor, se patika, s a vasút 
messze és rossz az út.

Ezt a megjegyzésemet még 15 év múlva is előhozták, mire feleltem: 
Nos, hát igazam volt-e? 

A presbitériumban másik párt alakul

A paphallgató deputáció először Gyömrőre ment, de amint megtudták, 
hogy a pap Kovács Gyulának rokona, összenéztek, mert erről nem szólt 
nekik a tanító, s ki lett adva a jelszó: A tanító atyafi a nem kell!

Meghallgatták még Vinczy Gyulát is, de a presbitériumban egye-
dül engem ajánlott a deputáció. Ekkor Buruzs István, a részeges azt 
mondta, hogy a választás ne legyen egyhangú, mert Hetesy Viktor 
elbízza magát, ajánlja Vinczyt, a béllyei papot. Megalakult hát az ő 
pártja is: Buruzs István és sógora, Kara Sándor vezetése alatt. Kara 
megválasztásomkor kijelentette: Ti behozzátok, én meg kihordatom. 
Pedig soha nem látott.
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Megválasztásom távir ata

A csúzai paplak előszobájában négyen tarokkoztunk, mikor a táviratot 
megkaptam: Tóth János esperes, Kulcsár Sándor hercegszöllősi pap, 
Apostol János vörösmarti öreg tanító és én. Az esperes így szólt: Ne 
menjen oda, Viktor öcsém, ebből a békés egyházból, én ismerem azt a 
népet, hogy milyen darázsfészek az. E nyilatkozata után felkelt, végig 
sétált a szobán gondolkozva, s hirtelen felém fordulva mondja: De 
mégis menjen el, mert ha valakit, akkor önt ismerem olyan embernek, 
aki rendbe hozza azt a különben szép nagy eklézsiát.

A csúzaiak kérve kértek, ne menjek e közé a nép közé, ők ismerik, 
hogy milyenek, nem csúzai nép ám az, csak eliszonyodunk tőlük, mikor 
ide jönnek bort venni.

Milyen hát ez a gyülekezet?

A nép jómódú, a Polgári Körben megtanulja az úri szórakozásokat: 
biliárd, ferbli, makaó, tárkli, bicikli… A jó mód elkevélyítette őket. A 
hivatalnok, az iparos csak jöttment szolga előttük.

Büszkeségüket nagyban emelte a világi urak kegyhajhászása. 
Mindegyik epekedett községi, pláne megyei képviselőségre, ezért az-
tán csömörlettig menő hízelgéssel, kezeléssel, barátkozással keresték a 
népszerűséget. 

Hát még a káplánok!
Kivált elődöm 23 esztendei világtalansága alatt. Nem egyéni szép 

tulajdonokkal igyekeztek tiszteletet szerezni, hanem velük töltött 
éjjelezésekkel, dorbézolással, pertuskodással törekedtek arra, hogy 
azt mondják felőlük: ez ám a barátságos ember! Egymásra licitáltak e 
vélemény megszerzésében, abban a reményben, hogy majd csak meghal 
az öreg, s akkor a „barátságost” választják meg. De úgy jártak, mint a 
róka a kossal, egyetlen egy se kapott közülük szavazatot.

Ennyi év alatt annyira tönkretették a papi tisztességet, hogy idejöve-
telemkor fi atal suhancok feltett kalappal, szivarozva jöttek szobámba, 
s konfi denter nyújtották kezeiket. Az utcán nem köszöntek, a járdáról 
le nem tért a beszélgető 3-4 ember.
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Annyira bántott ez a tiszteletlenség, hogy egyszer megemlítettem 
ezt Méhes Sándor gondnoknak, egy derék, értelmes, szókimondó em-
bernek. Azt felelte: az a csuda, hogy ennyi tisztességet is tudunk, mert 
a káplánok fele presbiterekkel együtt részegeskedett, egymást húzgálták 
az árokból, de nagytiszteletű úr csak folytassa, amint elkezdte, majd 
csak rendre szokunk.

A kabát és kivált a lelkész iránti tisztelet hiányára nagy befolyással 
volt az idevaló plébánosnak a kálvinista gazdákkal együtt tivornyázása, 
részegeskedése.

Ezekhez járult az, hogy a világtalan lelkész alatt 23 évig Kovács 
Gyula tanító dirigálta az egyházat, s megszokta a vezérszerepet, de 
idejövetelem miatt ez kiesett a kezéből. Vezetése mellett és a káplánok 
magaviselete mellett ezerféle rendetlenség támadt. A paplak csaknem 
lakhatatlan szalmás viskó, az iskolaépületek, egy kivételével, romokban, 
az iskolákban meleget nem terjesztő banyakályhák, a templomkörnyék 
baromfi  és disznójárás, ezrekre menő hátralékok és adósság, a párbérnek 
szemetes gabonában való szedése stb.

Ilyen anyagi és erkölcsi züllöttségben volt az egyház elődöm halá-
lakor. Nagyon igaza volt hát a keserves tapasztalattal bíró esperesnek, 
mikor azt mondta, ne menjen el oda, én ismerem azt a darázsfészket.

Bejövetelem

Impozáns volt. Bandérium, üdvözletek, nagy bankett. Ezen hintetett 
el egy konkoly, mely folyton szaporodott itteni működésem mezején. 
Nevezetesen, Kovács Gyula tanító, ki – miként később megtudtam 
– zugprókátorkodott itt: a peres ügyekben Topolyán eljárt, testamen-
tumot készített; Polgári Kör elnöke volt, nagy szónoklatokat tartott 
ünnepségeken, azaz vezérszerepet vitt. Többek között úgy köszöntött 
fel, hogy ők nem csupán lelkészt, hanem községi ügyekben vezért is 
kívántak bennem választani, mire én rögtön válaszoltam, hogy a társa-
dalmi életben kinek-kinek megvan a maga működési köre, mint az égen 
a kisebb-nagyobb csillagrendszereknek, s ezek azért nem ütköznek össze, 
mert kiszabott határát egyik sem lépi túl, mindegyik a maga pályáján 
halad. A társadalmi életben is ezt kell követni, egymás körébe ne avat-
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kozzunk. A jegyző, bíró vezessék a község ügyeit, a lelkész az egyházét, 
a tanító tanítson… Kijelentem, hogy a község ügyeibe nem avatkozom, 
de azt se engedem meg, hogy idegen az egyházéba avatkozzék.

Alig végződött be az ebéd, Kovács Gyula és Máthé László tanítók, 
különben sógorok, eltűntek. Később – hónapok múlva – tudtam meg, 
hogy sértve érezték magukat. Ezzel elkezdték hinteni a konkolyt. Min-
denek előtt a presbitereket fogták elő, hogy most, eleinte ne engedjenek a 
papnak, mert nyakukra nő. Ezt maguk a presbiterek beszélték el nekem. 
A szülőket azzal bujtogatta ellenem, hogy kapzsi, zsaroló vagyok, mert 
törvénytelen az ágendásoktól követelt 50 krajcár.

Az egyháziasság emelésére Rákóczi egyletet alakítottam. A jelent-
kezőket azzal beszélte le, hogy maga is tagja annak a spicli társaságnak, 
mellyel a pap a maga szekerét akarja tolatni. Ki is léptek sokan. Erről 
Csáki István káplán értesített.

Az ellenpárt vezéreit megszólítgatta: Hát már magukra szorul a pap, 
eddig hogy lenézte magukat. Ezt maga Juhász Bálint, az ellenpárt egyik 
korifeusa mondta el, és még azt is mondta: Higgye el, nagytiszteletű úr, 
nem lesz itt békesség, míg ez a két tanító itt lesz.

A lelkészlak építésekor ő bujtatta fel a presbitereket, hogy olyan 
palotát építtet a kevély, hogy még maradékaik is nyögnek terhe alatt, 
és hogy nem lesz egy rendes szeglete az épületnek. 

Holländer Mór felesége jelentette nekem, hogy intsem le Kovács 
Gyulát, mert temetéseken az oráció mondásom alatt folyton gúnyosan 
hunyorog a szemével, fejét csóválja, s így a közönség fi gyelmét megrontja. 

Az ellenem intézett utálatos hajsza folyása alatt meglátogatott 
Schadl Ignác plébános, s azt mondta, hogy a fő bujtogató Kovács Gyula, 
mert ő sokat hall a Polgári Körben. 

1905. Miként kezdődött az istentelenség?

A községi óvoda elnöke már tíz évig voltam. Itt szolgált Búzás Zsófi  az 
utolsó öt évben, ki oly alázatosan viselte magát, hogy szinte esküdni 
lehetett volna tisztaságára.

1905. január 28-án az óvónő értesít cédulában, hogy a szolgálót 
már kétszer hívatta, és nem ment, holott január hónap az óvoda-
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szolgáló fogadása, és azt hallotta, hogy viselős, tehát én mint elnök 
intézkedjem.

Azonnal hívattam a harangozóval. Kérdőre vontam, mért nem 
ment az óvónő üzenetére. Zavartan felelt, hogy nem volt idehaza, hogy 
Újvidéken volt, csupán a nagytiszteletű asszony temetésére jött haza. 
Ráparancsoltam, hogy máskor engedelmeskedjék az óvónőnek. – De, 
Zsófi , az a hír, hogy már állapotos vagy…

– Oh, az Isten verje meg, aki mondta, hiszen én soha nem ismertem 
férfi t, nem igaz!

– Na, ha így van, eredj az óvónőhöz, s hozd rendbe vele a dolgot.
Ezzel eltávozott. Én, mint aff éle haszontalan pletykát, el is felej-

tettem. Ámde január 30-án jön hozzám Janóné Sándor Julis bába, és 
előadja, hogy mikor én az óvónővel decemberben Szabadkán voltam a 
karácsonyfa végett, beszólította őt Zsófi  az óvodába, hogy kenje meg, 
mert már három hónap óta elállt a havi baja.

– De hogy kenjelek meg, mikor nincs zsír? Majd holnap hozok. 
– Úgy is történt. Megkentem. Ekkor mondtam neki: Te viselős vagy, 
nagy a hasad! Méltatlankodva felelt: Ugyan, Janó néni, hogy lennék 
én viselős, holott férfi t nem ismertem. A nagytiszteletű úr ígért nekem 
száz forintot, de avval se cselekedtem.

Erre az aljas rágalomra felháborodva rögtön elküldtem érte a haran-
gozót, Janónét pedig itt fogtam, hogy mondja szemébe. De behívattam a 
gondnokot, Méhes Jánost, az éppen nála időző Méhes Sándor presbitert 
és Cs. Szabó János egyházfi t.

Mikor Zsófi  megjött, így szóltam:
– Igaz-e, hogy ez a bába megkent, mikor az óvónővel Szabadkán 

voltam?
Égre, földre esküdözött, hogy nem igaz.
A bába szemébe esküdözött, hogy igaz. S mikor a bába a zsírhozatalt 

mondta, azt felelte, hogy csupán megtapogatta a hasát.
Mondok: 
– Micsoda vakmerőség az, hogy szemébe eltagadod a kenést?
– De őtet nem kente meg! ...
– Hát az igaz-e, hogy azt mondtad neki: a nagytiszteletű úr is ígért 

nekem száz forintot, de azzal se cselekedtem?
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– Én mondtam? – felelt dühösen. – Nem igaz, nem mondtam! 
Hogy mondtam volna, mikor a nagytiszteletű soha mást nem szólt 
hozzám, mikor az óvodába jött: No, mit csinálnak a gyerekek? – s azzal 
otthagyott.

– De meg kell ám erre esküdni!
– Meg is esküszöm, mert én nem mondtam.
A bába szintén esküt ajánlott, hogy mondta.
Erre megdorgáltam mind a kettőt, hogy ilyen gyalázatos hírt terjesz-

tettek rólam, mert a bába a megkenés után elmondta ezt Méheséknél és 
Nagy Bálintéknál, hogy Zsófi  viselős, és hogy rólam mit mondott. 

Mondtam a bábának: 
– Mért nem jött decemberben mindjárt hozzám bejelenteni, mért 

harangozta be vele a szomszédokat?

A bába feljelenti a csendőrségnél

A bába feljelentette a szolgálót, hogy aligha elkenetni akarja, mert 
egyiknek azt mondta, hogy Újvidéken volt, másiknak, hogy Feketehe-
gyen, majd hogy Temerinben. A csendőrök február 1-jén megidézték, 
orvossal megvizsgáltatták, kinek – miután megállapította a terhességet 
– minden kérdezés nélkül azt mondta: a nagytiszteletű úrtól van. A 
csendőröknek is ezt mondta. Erről a gyalázatosságról másnap délután 
értesültem. Nagy felháborodással megyek a községházához. A jegyző, 
Pálics Antal az én indignálódásomra azt mondta: 

– Fel sem kell venni, régen ismerem én, hogy milyen komisz ringyó az. 
Felkértem a bírót, hogy rendelje fel reggelre. Fel is jött. A bíró és 

albíró előtt felszólítottam:
– Igaz-e, hogy a doktor és csendőr előtt azt mondtad, hogy tőlem van?
Egyszerre, mint amit jól betanult, gyorsan hadarta: 
– Igaz, most is azt mondom, meg is esküszöm rá, hogy október 17-én, 

a beíratás napján délelőtt eljött, s akkor erőszakot tett rajtam, elvette 
szüzességemet, s egyszerre teherbe ejtett. 

– De hisz pár nap előtt tanúk előtt esküdöztél, hogy férfi t nem 
ismertél, hogy száz forintért se cselekedted velem, hát mért mondtad 
ezt akkor?
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– Azért, mert nagytiszteletű úr ezer forintot ígért, hogy hallgassak. 
– Mikor ígértem, hisz azóta nem is láttalak!
Erre csak hebegett. 
– De hát beíratás reggelén ott volt az óvónő anyja és még két anya 

is, s az írta be a felvezetett gyermekeket.
– Igen, de délután visszajött, s akkor történt.
Tehát, ugyanabban a percben előbb délelőttöt, azután délutánt 

mondott.
– Te, Zsófi ! – kiálték magamon kívül. – Nem félsz, hogy megnyí-

lik alattad a föld, és rád szakad az ég, hogy ilyen hazugságot mersz 
állítani?

– Nem félek én, meg is esküszöm rá!
Látván, hogy egy kitanított bestiával van dolgom, őrület fogott el, 

lelkem megrendült, Isten csodája, hogy szívem meg nem hasadt. 
Másnap feljelentettem Topolyán rágalmazásért, nem tudván, hogy 

csendőrök és bíróság előtt tett rágalom nem képezi büntetés tárgyát. 
A tárgyaláson ismét október 17-ét vétetett jegyzőkönyvbe, és azt, 

hogy csak akkor egyszer voltam vele, soha többet, sem előtte, sem 
utána.

A járásbíróság elmarasztalta, de a törvényszék felmentette azon az 
okon, hogy csendőrök előtt, vizsgálat alatt tett állítás nem képez rá-
galmat.

Presbiterek magatartása

Február 5-én presbiteri gyűlést hívtam össze, hogy magamtól hallják 
meg az aljas rágalmat. (Előbb tudták azok, mint én!) Ezen ezt a nyilat-
kozatot tettem, és pedig sírva, az én 63 esztendőmmel: 

„5 gyermekem és 7 unokám van, de az Isten se egyiknek, se másik-
nak ne adjon se a földön, se a mennyben egy pillanatnyi boldogságot, 
ha csak egy hajszállal is közeledtem ahhoz a szolgálóhoz.”

Völgyesi Nagy Sándor így szólt erre a könnyek között mondott 
beszédre:

– Ne hallgassuk tovább, menjünk innét! 
(Fel is akasztotta magát!)
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Ekkor megértettem, hogy ezek már előbb tudták a rágalmat, mint 
én, mert különben mért nem hallgatták volna tovább beszédemet, és 
hogy előre összeesküdtek ellenem.

El is mentek vele öten, a többi pedig megígérte, hogy a beadandó 
per végeztéig nem avatkoznak bele. És mi történik? 

Ugyanezek a presbiterek a Faragó József által a Polgári Körbe össze-
hívott többiekkel már másnap levelet írnak alá, melyben felszólítnak, 
hogy mondjak le a lelkészi állásról.

Tehát vizsgálat, kihallgatás nélkül egy szolgáló puszta rágalmára 
kimondták felettem a halálos ítéletet, mert ez erkölcsi halál egy lel-
készre. 

Egyetlen egy presbiter találkozott köztük, ki rájuk támadt, hogy 
nem kell hinni a szolgálónak, hogy egy lelkészt nem szabad így be-
mocskolni. 

Rátámadtak. Mire ő ezt felelte: 
– Alábbvalók vagytok a szodomabelieknél! Többet nem jövök kö-

zétek, még a presbiterséget is leteszem! – s azzal otthagyta őket. 
Ez az ember Nagy Juhász János volt, nemcsak vasárnap, de hétköznap 

is templomba járó, köztiszteletben álló, kegyes adakozó.

Terrorizálás

Csodálatos, hogy egy községben se jegyző, se doktor, se plébános ellen 
nem lehet népet oly könnyen felizgatni, mint a kálvinista pap ellen. 
Persze, mert a világiaknak pártfogója a főbíró, alispán, a plébánosnak 
az érsek és minden feljebbvalója, de a kálvinista pap pártfogója csupán 
az Isten. Az is különös, hogy kálvinista polgár semmivel sem érzi magát 
annyira kompromittálva, mint azzal, ha azt mondják felőle: ez a pap 
barátja, a pap szekerét tolja. Nem szégyenli annyira, ha gazembernek 
mondják. Ezért van aztán, hogyha a pap ellen támad valami kifogás, 
senki se meri nyíltan pártját fogni. A jobb érzésűek hallgatnak, félrehú-
zódnak, a lázítók a porondon maradnak, és szabadon garázdálkodnak. 
Így történt itt is.

Faragó József és társai a presbiterekkel ingerelték a népet annyira, 
hogy febr. 8-ikán, tehát alig néhány napra a szolgáló rágalma után 
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formális lázadást támasztottak ellenem. Hetivásár volt. Az összegyü-
lekezett csőcseléket felbujtották, hogy törjenek rám. Méhes János 
gondnok meghallotta a szándékot, besietett hozzám, hogy hívassam a 
csendőröket, mert nagy baj következik. Írtam is nekik, de már akkor 
jöttek, mikor mindennek vége lett.

Úgy 9 óra tájon valami 150-200 legény, asszony, alja népség vonult 
az udvarba, a ház elébe élükön Szoboszlai nevezetű szőlőcsősszel. Ki-
mentem az üvegszoba elébe, s rájuk kiáltottam: Mit akarnak?

Szoboszlai felelt: Ha ki nem megy a parókiából vasárnapig, hát 
meglátja, mi lesz!

Rákiáltok: Hogy hívják? 
Nem felel. Az odaérkezett rendőrnek mondom: Írja fel a nevét!
Ekkor egy másik, közismerten részeges napszámos, Józsa Lajos 

mondja: Jobb lesz, ha elmegy szép szóval.
Kérdezem: Hogy hívják? 
Nem felel. Erre rájuk támadok, micsoda hitvány emberek maguk, 

lázítani tudnak, de mikor felelni kell cselekedeteikért, még nevüket 
se merik megmondani. Erre a háttérben ácsorgó legények, asszonyok 
elkezdtek nevetni, s amint jöttek, úgy el is mentek gyalázatos kiabá-
lások között.

Hogy mi indította ezt a szemét népet? Mert egyetlen szavazó képes 
birtokos se volt köztük, templomba soha nem jártak, velem soha nem 
érintkeztek, csupán eszközök voltak a bujtogatók kezében.

Az a Szoboszlai, 40 év körüli ember, ki csupán háromnapi időt 
tűzött, 5 hónap múlva meghalt.

Vádlevél az espereshez

Nem elég, hogy piacon, útfélen lázítottak a presbiterek Faragó József 
vezérlete és utasítása alatt, hanem kihirdették, hogy a következő he-
tivásáron menjenek a Polgári Körbe, s írjanak alá minél többen a pap 
elleni folyamodványnak. Alá is írták sokan: legények, öregek, asszonyok, 
iskolás gyerekek, hogy minél több aláírás legyen.

A folyamodványt Faragó József írta, melyben az is benne volt, hogy 
akár ment fel a törvény, akár nem, helyezzenek el innét.
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Ezt a folyamodványt febr. 19-én elvitték az espereshez. A Polgári 
Körnél volt a gyülekezés, itt pakoltak fel három kocsira, így mentek a 
topolyai vasútra. Az utcát végig kiabálta Forgó: Megyünk az espereshez, 
a papot kihordatni! Ezt Wilheim nyomdász és felesége megbotránkozva 
beszélték nekem. 

Az esperesnél Faragó elszónokolta a folyamodványt, melyben az is 
van, hogy mind kilépnek az egyházból, ha kívánságuk nem teljesül. 

Az esperes felelt: Kilépni kinek-kinek joga van, vizsgálat előtt nem 
mondhat semmit. 

Látván, hogy az esperes nem biztatta meg őket, idehaza terrorizálás-
hoz fogtak. Az utcán gyalázatosságokat kiabáltak, azt hirdették, hogyha 
3 vasárnap egy lélek se megy templomba, a lelkésznek – eo ipso – el kell 
mennie. S mivel ennek dacára is mentek kegyes lelkek, akkor tüntetéssel 
felkeltek és kivonultak a templomból az erre meghívott 40-45 legény 
és asszony, és hívták ki a kegyeseket is, s mivel ezek nem mentek ki, 
hát kijövet rájuk kiabáltak, és gyerekekkel megdobáltatták a tisztes 
öregeket. Kívülről minden vasárnap két csendőr cirkált a templom 
körül. Ez tartott 5 vasárnap. Hiába jelentettem esperesnek, püspöknek, 
éppen semmi okosat nem tudtak cselekedni, pedig a püspök sógorom 
volt, az esperes jó barátom. Tájékozatlanok valának. Így aztán egészen 
magamra voltam hagyatva.

Én magam kértem vizsgálatot. Állásomtól fel lettem függesztve. 
Az izgatás nem szünetelt. Valami Csákvári nevű napszámossal három 
ízben hurcoltattak vádlevelet aláíratás végett. Így aztán az időközön-
ként hurcoltatott aláírások, a Polgári Körben való folytonos gyűlésezés 
nem engedték lelankadni a lázongást. A Polgári Kör elnöke egyébként 
Kovács Gyula tanító volt, kiről a plébános mondta, hogy az is egyik fő 
bujtogató.

Hogy az egész mozgalom a presbiterek vezetése alatt történt, bizo-
nyítja az, hogy naponként gyűléseztek a Polgári Körben, és amikor az es-
peres kötelességükké tette hivatalos levélben, hogy járjanak templomba, 
s ha mások kimennek is, maradjanak benn, nem maradtak benn, mert a 
botrány kezdete óta – absolute – nem is jártak templomba. Sőt, mikor 
az esperes kánoni látogatáskor kárhoztatta a templomból kimenőket, 
Kötő János gondnok azt felelte: Jól tették, hogy kimentek… És az esperes 
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nem függesztette fel azonnal állásából! De az Isten meglátogatta Kötő 
Jánost, mert arcán támadt rákban, kínok között megholt.

Presbiteri gyűlés

Micsoda kimondhatatlan lelki fájdalmon mentem át! Ártatlanul 
szenvedni! Akik előbb tisztességet mutattak, most felébem kerekedve 
kéjelegtek gyötrelmeimen. Hallgattam a föld porában. A szégyenérzet, 
az elkeseredés összeszorították torkomat. 

40 évi lelkészkedésem alatt ritka köztisztelet vett körül valláskülönb-
ség nélkül. Drávafokon napos vendége voltam a volt miniszterelnöknek, 
tagja voltam Somogy és Baranya megye törvényhatóságának, jó hírem 
után három egyház megválasztott lelkészének… Voltam egyházmegyei 
főjegyző, tanügyi bizottsági elnök, többféle egyletek elnöke stb. Mind-
ezek az én tisztességes voltom természetes bizonyságai, és most egyszerre 
arcul verve, szembe köpdösve, megalázva, földhöz verve...

Juhász Bálint kijelenti, hogy a nép ítélete az, hogy a nagytiszteletű 
úrnak el kell innét menni. (Ez az ember megvakult és úgy halt meg!) A 
másik, hogy ne fungáljak, hanem tartsak káplánt, a harmadik: hogy cse-
réltessem el magamat a vőmmel, Baky Ferenccel. Bak János (aki később 
három ízben kért bűnbánó bocsánatot) az esperesről azt mondta, hogy 
az csupán pénzért tud idejönni, lám ők ingyen jönnek a gyűlésbe stb.

Midőn a jegyzőnek mondtam, hogy mindezeket vegye jegyzőkönyv-
be, Mendege János azt mondta: 

– Hát, amit ők mondanak, mindent jegyzőkönyvbe vétetek? 
– Igen, mert ide komoly tanácskozásra hívattak, nem pedig gyanú-

sítgatásokra, sértegetésekre, s ki-ki felelős azért, amit mond.
– Akkor – feleli – menjünk innét, le is mondunk a presbiterségről. 

Azzal eltávoztak.

Egyházmegyei első vizsgálat

Kelecsényi Zádor világi tanácsbíró és Molnár Hugó jöttek ki április 
utója felé személyes vizsgálatra a szolgáló egyetlen ügyében, mert más 
vád nem volt ellenem beadva.
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A szolgáló előadta, hogy október 17-én délelőtt 10 órától 11-ig 
birkóztam vele. Egyik kezemmel a kezét fogtam, a másikkal az össze-
kulcsolt lábát feszegettem. 

Kelecsényi kérdezi tőle: Ha két keze így el volt foglalva, mivel irányí-
totta az erőszakra, mert e nélkül nem lehet szűzön erőszakot tenni?

Erre nem felelt, csupán azt állította, hogy akkor egyszerre vettem 
el szüzességét is, és ejtettem teherbe; és soha többet, sem előtte, sem 
utána nem volt velem. 

Dejszen, mondja Kelecsényi, nincs olyan fi atalember, aki egy óráig 
kibírná az ilyet, nem ám egy öregember! Látom én, hogy te egy bitang 
szajha vagy, ki a lelkészt meg akarod pumpolni! 

A presbiterek is egyenként kikérdeztettek, hogy mit tudnak elle-
nem. 

Nem tudtak semmit.
A délután folytatódott vizsgálatra Faragó József magával hozta a 

szolgálót is, és azt a konfi denciát terjesztette elő, hogy a bizottság ne 
is hallgassa ki a szolgálót, mert ő már kihallgatta és jegyzőkönyvbe is 
vette. Persze elutasíttatott.

Ellenem hát csupán a szolgáló vád adatott be, csupán azt kellett 
volna vizsgálni. De mi történik? Kelecsényi kihirdeti, hogy 8 nap múlva 
ismét megjelennek, akkorra szedjenek össze vádakat, melyeknek írásba 
foglalásával éppen a lázítás vezetőjét, Faragót bízta meg. Példátlan és 
bűnös eset, hogy bíróság hívja fel a lázongókat vádak beadására!

Szózat a gyülekezethez

E hihetetlen nagymérvű lázongás közepette szózatot intéztem a gyü-
lekezethez ezer példányban, melyben felhívtam minden nőt, hogy 
jelentkezzék, aki 14 évi itt létem alatt csak egy illetlen szót is hallott 
tőlem. Ez a nyílt szózat sokakat meggyőzött ártatlanságomról, mert 
ártatlannak kell annak lenni, aki ki meri jelenteni, hogy egy tőle hallott 
illetlen szóért vagy cselekedetért leteszi hivatalát. De nem találkozott 
egy sem. Vakmerő lépés volt, mert csak utóbb gondoltam arra, hogy a 
gonosz lázítók akár fogadhattak volna is fel egypárat. 
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Ómoroviczai Református Gyülekezet!

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól
és az Úr Jézus Krisztustól

A legnagyobb méltatlankodással vettem tudomást arról az alaptalan és 
szégyenletes vádról, mely ellenem a Nagytiszteletű Esperesi Hivatalnál 
emeltetett s melyet ártatlanságom tudatában határozottan visszautasítok.

Mivel azonban a vádlevélben az a kegyetlen kérelem is foglaltatik, 
hogy itteni állásomtól elmozdíttassam s így hanyatló korom napjaira 
magam és árváim kenyér és hajlék nélkül hagyassanak; – mely büntetés 
csak a legnagyobb kánoni vétségeknél, és pedig többszöri megintés, feddés 
sikertelensége esetén alkalmazható; – tehát e szívtelen és igazságtalan 
kérelemnek a következőkben válaszolok:

39 éve vagyok a református egyház szolgálatában, mely hosszú idő alatt 
nemcsak hogy egyetlen egyszer sem részesültem felsőbbségi megintésben, sőt, 
mindenek részéről a legnagyobb elismeréssel és tisztelettel találkoztam. 

De ne én szóljak magamról, hanem beszéljenek a tények. Három évig 
voltam egyházmegyei aljegyző, – 14 év óta főjegyző, s alig néhány hónap 
előtt választattam meg az országos zsinat képviselőjének.

Öt egyház hívott meg lelkészének, három ezek közül megválasztott, és pe-
dig nem korteskedés, vesztegetés által, hanem tiszteletes jó hírnevem folytán.

Föltehető-e józan elmével, hogy aki 39 évig híven, becsületesen sá-
fárkodott, az hivatalának negyvenedik esztendőjében kövessen el olyan 
gyalázatot, melyért állását kellene elhagynia. – Mert ha igaza volna 
annak a vádnak: minden bírói ítélet nélkül elhagynám nem csupán itteni 
állásomat, hanem általában a lelkészi hivatalt.

Ómoroviczán 14 év óta szolgálom az egyházat. – Tehát e gyalázatos 
rágalom igazságos megítélhetése végett úgy teszek, mint Sámuel próféta, 
ki felhívta a népet, hogy az ő szolgálatáról tegyen igaz ítéletet.

Jertek hát elő Ómoraviczai református gyülekezet minden nő tagjai, két-
ezernél több keresztényanyák, kik megfordultatok nálam olykor egyenként, 
olykor többen: van-e közöttetek csak egy is, kit illetlen magamviseletével, 
kétértelmű, rosszra csábító szavaimmal megbotránkoztattam volna?!
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Jertek elő viszályos házasságban élt asszonyok, kik 14 év alatt számosan 
jöttetek hozzám bizalmasan panaszaitokkal, kik négy szem között feltár-
tátok előttem lelketek bánatát: szóljatok, volt-e egyetlen egy eset is, hogy 
bizalmatokkal visszaéltem volna, s titeket nem a férjetek iránti hűségre, 
szeretetre, megbocsátásra intettem volna?! Volt-e rá eset, hogy illetlen 
magamviseletével csak egyet is megbotránkoztattam volna közületek?!

Jertek elő 14 év alatt nálam szolgált cselédlányok, kikkel néha – csa-
ládom tag jainak távollétében – hetekig laktam egy födél alatt: Van-e 
közöttetek csak egyetlen egy is, kit illetlen, kétértelmű beszédemmel, 
ígéretemmel megbotránkoztattam volna?!

Feltételezhető-e tehát józan értelemmel, hogy aminő tisztességgel 
viselkedtem híveim között ifj abb éveimben, annyi ezer és ezer nő iránt, 
ugyanazt a tisztességet meg ne tartottam volna hajlott korom idejében?!

Valóban, ha csak egy eset volna is, melyben az én híveim lelkének 
félrevezetésére, szívének megrontására gondoltam volna: kimondanám 
magamra az ítéletet, s megválnék nem csak itteni hivatalomtól, de általá-
ban a lelkészi hivataltól is. – De nyugodt lelkiismeretemben, mindenekhez 
szelíd és tiszteletes magamviselete tudatában kijelentem, hogy lelkészi 
állásomat holtig viselendem.

Mikor a megváltót törvényszék elé állították, egy Malkusz nevű szolga 
dühösségében arcul ütötte őt, melyre Jézus így szólott: Miért versz enge-
met? Ha rosszat cselekedtem, mondd meg, mi az?… Ha pedig rosszat nem 
cselekedtem, akkor miért versz engemet?…

A megváltó ezen szavait intézem azokhoz a kegyetlen szívekhez, me-
lyek gyalázatban borítván becsületemet, még kenyeremtől is meg fosztani 
akarnak: álljatok elő, hogy mi rosszat cselekedtem? Talán azt az aljas, 
képtelen rágalmat, mely, mint a hiéna, még a sírba helyezett holtakat is 
összemarcangolja? …melynek egyetlen egy elfogulatlan, higgadt elméjű 
ember sem ád hitelt! S megvetéssel kellene tőle elfordulnia! Mondjatok 
hát okot a kegyetlenkedésre?!

Van-e közöttetek egyetlen egy, akit megbántottam, megkárosítottam 
volna, akinek meg ne bocsátottam volna, akinek – ha megkért – ne szolgál-
tam volna! Mivel pedig ilyen ember nem találkozik, így e lázongás nem 
származik másból, mint egypár elrejtett kéz vakandok izgatásából, mely 
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némelyeket – mint egy játékszert – felhasznál bosszúálló, kárörvendő 
céljára. 

Fájdalommal említem meg a lelkeknek azon romlottságát, mely még 
az Isten házába is behurcolta szenvedélyét, s azt botránkozás helyévé tette, 
a kegyes szíveket elszomorította, s az ifj úság lelkét megmételyezte. Mert 
gondolják meg, mi lesz felnőtt korukban azokból a gyerekekből, kik az 
Isten háza megcáfolásának, s lelkipásztoruk meggyalázásának látásában 
növekednek föl! 

Végre megemlítem, hogy az ember csupán addig élhet társadalomban, 
míg tiszteletben tartja a törvényeket, míg panaszait törvényes úton intézi 
el, mert ha az erőszak lesz az uralkodó, ha ki-ki egy személyben vádló és 
bíró lesz, akkor széjjelbomlik a társadalom. A gyermek kidobhatja szülőit 
hajlékából, mihelyt erősebb lesz; a birtokost kiűzheti birtokából néhány 
nekivadult ember, megszűnik a személy- és vagyonbiztonság, s az ember 
hasonlóvá leszen az erdei vadakhoz, melyeknél az erősebb felfalhatja a 
gyengébbet.

Vezessen hát mindenkit a törvény, nem pedig az erőszak; és ne engedje 
magát senki játékszerül felhasználhatni a vallásos élet és köztisztesség 
megrontására!

Ómoraviczai református Gyülekezet! Hozzád kívántam intézni ezt az 
atyai szózatot, mert látom, hogy sok lelkek alaptalanul félrevezettettek, 
felizgattattak, s olyan térre léptek, mely nagy kárára van minden erkölcsi 
és vallási érzelemnek. Igazságokat mondtam… de szóltam jóakarattal. Jól 
megértsétek, nem a magam mentegetéséből, mert erre csak a bűnösnek van 
szüksége, hanem szóltam azért, mert szeretem egyházamat és vallásomat, 
melynek 39 év óta hű szolgája vagyok és holtam napjáig az is maradok.

A békességnek Istene szenteljen meg titeket, és a ti elmétek épségben 
és lelketek s testetek ártatlanságban tartassanak meg a mi Urunk, Jézus 
Krisztusnak eljövetelére. Ámen!

Ómorovicza, 1905. március havában

   Hetesy Viktor
   ref. lelkész, egyházmegyei főjegyző
   s országos zsinati képviselő
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Második vizsgálat

Nyolc nap múlva kijött ismét a bizottság. Minő 8 nap volt ez! A presbi-
terek házról házra jártak, hogy aki csak tud valamit, menjen Faragóhoz. 
14 év alatt nálam volt minden szolgálót meghívattak, 10 évi elnökségem 
alatt volt minden óvodaszolgálót és fűtőt, sőt, Faragó egy nálam szolgált 
leányt még Zomborból is meghozatott. 

De egy helytelenséget se tudtak mondani!
Egy kályhafűtő öreg azt állította, hogy egy éjjel az Obláth közében 

kergettem a feleségemet. A szőlőcsősz meg azt, hogy Szász Miklós tanító 
szüretjére menve, mikor a kocsiról leszálltam, megcsókoltam a feleségét. 
Maga a tanító segített le, s ott voltak a szedőkkel 19-en. Egy ember azt 
állította, hogy 160 forintot kértem gyermeke törvényesítéséért, holott 
két ízben elutasítottam, és egy fi llért sem fogadtam el.

Szóval 8 nap alatt egyetlen komoly vádat sem bírtak találni, de 
megvolt a lázongás, s a szuggerálás, hogy a papot nem kell megtűrni.

A lelki kín, az igazságtalanságnak, a gonoszságnak rám nehezedése 
annyira megrendítették szívemet, hogy zokogás nélkül egy percig se 
tudtam beszélni. Isten csodája, s ártatlanságom tudata, hogy szívszél-
hűdés nem ért!

Ugyanekkor meghívatták az óvónőt, s Kelecsényi három óra hosz-
száig faggatta, hogy vallja be, hogy engem megcsókolt. Községi óvónő, 
semmi köze nem lett volna hozzá, a férje pedig tiltakozott, hogy senki 
ne avatkozzék az ő családi ügyébe. El se kellett volna mennie a felekezeti 
bizottság elé.

A presbiterek is újra kikérdeztettek, de abszolúte semmi mást nem 
tudtak mondani, mint a szolgáló rágalmát. 

Ez bizonyítja az én korrekt magaviseletemet, mert ha csak egy haj-
szálnyi helytelenséget cselekedtem volna 14 év alatt, kikutatták volna, 
s vontatókötélnek növették [értsd: növesztették – P. A.] volna.
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A szolgáló kölyke megszületik

Szodomában mégis találkoztak, kik ártatlannak is tartottak, sajnáltak 
is, a presbitereket kárhoztatták, s titokban el-eljöttek hozzám vigasz-
talni. Ilyen volt Nagy Juhász János, Méhes János, Sárkányné, Mészáros 
Józsefné, Jegesné, Földi Lídia bába…

Ez a bába május 23-án reggel szalad be hozzám, hogy megszületett 
a szolgáló gyermeke, teljesen kifejlett 9 hónapos gyerek. Mivel pedig a 
szolgáló a községházánál is, a járásbíróság előtt is, az esperesi vizsgálat 
előtt is október 17-ét mondott az erőszaktétellel történt fogamzásra, 
annak pedig 7 hónapja, hát ez maga megcáfolja a hazugságát. De azt 
tanácsolja, hogy a gyereket vizsgáltassam meg hatóságilag, mert később 
ráfoghatják, hogy gyönge, vézna volt ugyan, de azóta megerősödött, de 
minél előbb!

Én azt se tudtam, mi a hatósági gyermekvizsgálat. Megmagyarázta. 
Mentem azonnal Topolyára a járásbírósághoz. Ez rögtön táviratilag 
Szabadkán intézkedett a törvényszéknél, honnét a szolgáló is hozatott 
orvost Faragó által, mely bizottság előtt már október 10-et mondott 
a fogamzásra, hogy azzal a hét nappal is hosszabbítsa a hét hónapot. 
Ez előtt a bizottság előtt is kijelentette, hogy csupán egyszer közösül-
tem vele. 

A bizottság egyhangúlag kijelentette, jegyzőkönyvbe vette, hogy 
a gyermek sem 17-én, sem 10-én nem fogamzhatott, hanem 9 hónap 
előtt.

Amint ennek híre ment a községben, azonnal lejjebb szállt Faragó 
és társai hencegése. Ekkor meg az ifj ú Kovács Gyula, kit szülei kérésére 
hozattam ide segédtanítónak, az idősebb Kovács Gyula fi a a ház előtt 
levő padokon ülőknek mondta, hogy a doktorok vizsgálata, hátha csak 
optica fallacia. A jobb érzésűek kezdték hangjukat felemelni, szidták a 
szolgálót, hogy az egyházat ilyen gyalázatba keverte.

Április 24-én megjött a helyettes, s átvette az egyház vezetését. 
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Apasági kereset

Faragó József egy szabadkai ügyvéd, Székely Simon dr. által apasági 
keresetet adott be. A tárgyaláson a szolgáló azt mondta, hogy augusz-
tusban is közösültem vele.

Én elmondtam, hogy a községi bíróság és a szolgabíróság előtt okt. 
17-ét mondott, és soha máskor, a gyermekvizsgálatkor már október 
10-ét, továbbá hogy az orvosi vizsgálat rendes 9 hónapot állapított 
meg, valamint hogy augusztusban nem is voltam Omoravicán, amit 
esperessel és az anyakönyvekkel igazolok.

Erre a szolgáló elsápadt. Ügyvédje pedig azt mondta, tessék letétetni 
velem az esküt, s ő kijelenti, hogy látván az egészet, meg sem fellebbezi 
a hozandó felmentő ítéletet.

A szolgáló elutasíttatott keresetével, s a perköltségben elmarasztal-
tatott.

A világi bíróság előtt hát rendbe jött ez az istentelenség! Igaza van 
Madáchnak:

Gáncstól hatalmas nagyság sem menekül,
A színerényt is sebzi, hát megül
A rágalom. Nincs föld erős királya,
Rossz nyelv epéjének, ki útját állja.

Egyházmegyei bíróság

A bíróság az evangélikus templomban ült össze. Az ügyész a vádakat 
három osztályba sorozta: a szolgáló ügy, az elévült dolgok és az óvó-
nőféle vád.

A fűtő és a szőlőcsősz említette és Faragó által megfogalmazott 
vádakra az ügyész azt mondta, ezek elévültek, nem tárgyalandók.

Az óvónőre vonatkozó pletykára szintén azt mondta, hogy ez se 
képezheti ítélet tárgyát, mert a férj tiltakozott, hogy családi dolgaiba 
senki ne avatkozzék. 

Maradt a szolgáló rágalma.
Előállították a szolgálót. Az esperes nyájasan szólt hozzá:
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– Gyere közelebb, édes lányom, mondj el mindent bátran!
El is mondott mindent, csupán azt a módosítást tette, hogy nem 

október 17-én, hanem már augusztusban is többször voltam vele.
– De eddig azt állítottad, vizsgálat előtt is, hogy csupán október 

17-én, és sem előtte, sem utána nem voltál vele többet…
Erre nem felelt. Három-négy ízben is faggatták, de nem szólt. Erre 

felszólaltam, hogy augusztusban nem is voltam Omorovicán, amit 
akkor az esperesnek is bejelentettem, hogy fürdőre megyek. Erre el-
halványult, és egy hangot nem tudott kiejteni.

És e némaságban mi történt?
A hallgatást megtöri az egyik világi bíró, Kozma László, és a szolgáló 

segítségére megy e szavakkal: 
– Hát ugye azt nem tudja, mikor, de azt állítja, hogy a lelkész vette 

el ártatlanságát.
Schneider Károly másik világi bíró rögtön odahajol hozzá, és fi gyel-

mezteti, hogy a bíró ne adjon tanácsot a vádlónak
De senki se vétette jegyzőkönyvbe ezt a törvénytelenséget! De eny-

nyi szájba adás is elég volt. Azzal kisegítette a nagy zavarból, s felelte 
hebegve:

– Igen, igen. Azt nem tudom, mikor, de azt állítom, hogy a lelkész 
vette el ártatlanságomat.

És Kozma László úrnak volt lelke ezt venni jegyzőkönyvbe, s ezt a 
kifejezést iktatni az ítéletbe, s felterjeszteni – mint a szolgáló vádját – a 
kerületre.

Varjas Sándor, Méhes Sándor stb. presbiterek fülem hallatára mond-
ták egymásnak: vége, a pert elvesztettük.

Én pedig élő halott voltam.
Februártól idehaza a lázongás, a templomi botrányok, az utcáról 

kiabáló inzultusok. Tűrni mindent, és se esperes, se püspök nem tudnak 
adni tanácsot vagy rendet csinálni. Lelkem megtörött, könnyek nélkül 
szólni se bírtam, még rendszeresen gondolkodni sem. A szégyenérzet, 
a meghurcoltatás, a jövő miatti aggodalom… Össze voltam roskadva. 
Ehhez járult a törvénykezésben való járatlanságom. Ez az oka, hogy 
még Kozma László visszaélése ellen se tiltakoztam. Torkom elszorult, 
valósággal nem tudtam szólni, s hogy mindezek dacára fölmentettem, 
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nagyon bizonyítja, hogy a rosszakarat sem találhatott gáncsot lelkészi 
működésemben.

Az egyházmegyei bíróság fölmentett. A presbitereket kétezer korona 
körül elmarasztalta.

Nosza volt itthon megrökönyödés, Faragó szidása a Polgári Körben, 
hogy ő ugratta be őket stb.

Az ítéletet azért megfellebbezték.

Kerületi bíróság

A presbiterek megfellebbezték az egyházmegyei ítéletet. Most már nem 
az én személyem érdekelte őket, hanem saját zsebük, azaz az egyházme-
gyei bíróság által rájuk szabott bírság. 

Deputációba mentek fel 14-en Pestre Faragó József vezetése alatt, 
aki Fernbach Józsefnek ebben a kerületben történt megválasztatásakor 
éppen fő kortese volt. Elmentek hozzá, felkérték, hogy vezesse őket 
Darányihoz. Ő azonban igen becsületesen azt válaszolta, hogy községi 
ügyben készséggel fogja pártjukat, de felekezeti, egyházi ügyben nem 
teszi, lévén ő pápista. 

De addig könyörögtek, hogy mégis elvezette őket Darányihoz, és ez 
a főgondnok – lelkész elleni ügyben – elfogadott egy pápista úr által 
vezetett deputációt!

Előre említettem Baktay püspök sógoromnak: beszélj vele, és mondd 
meg neki, hogy ez csupán műlázítás. De Baktay nem ment, egy szót sem 
szólt senkinek előre, azt mondván nekem: Darányi sokkal nagyobb úr, 
minthogy peres ügyben deputációt elfogadjon.

Elment a deputáció Nagy Dezsőhöz is. 
Mellékesen megemlítem, hogy mind Fernbach József, mind Darányi 

Ignác, mind Nagy Dezső erős Tisza ellenesek voltak, én pedig Tisza-
párti, mely voltomat jól ismerték a Lapokban írott vezércikkekből.

Én nem mentem senkihez. Püspök sógorom se tett mellettem egy lé-
pést sem. Lehetetlennek tartottam, hogy elítéljenek egy teljesen ártatlan 
embert. A presbitereknek azért kellett a deputáció, mert tudták, hogy 
nincs igazuk. Pressziót akartak gyakorolni. Célt is értek, mert Nagy 
Dezső előadására a presbitereket fölmentették a büntetéstől.
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Kiegyezés

A gyülekezet teljesen lecsendesült, pedig itt maradtam. Jöttek hozzám 
többen bocsánatot kérni, hogy aláírtak ellenem, de a nagy erőszakos-
kodásnak nem tudtak ellenállni…

Az egyház vezetését átvettem.
Ekkor a presbiterek arra kértek, tartsak helyettest, az egyház is 

hoz zájárul.
Jól van, én szolgálatomat senkire nem tukmálom. Fizessen az egyház 

évenként 700 koronát.
Beleegyeztek.
Én hát így penzionáltam magam a presbitériummal kötött egyezség 

folytán, melyet megerősített az esperes is, a püspök is.

Az élet alkonyán 

40 évi szolgálatom után nyugodt lélekkel mondhatom, hogy mindenfelé 
tiszteletet szereztem a református lelkésztestületnek. Három elhanya-
golt egyházat szép rendbe hoztam, a népet szerettem, de a népszerűséget 
nem hajhásztam. A bácskossuthfalvi gonoszság tehát egy katasztrófa, 
mint a földrengés vagy villámölés, mely éppen azt érte, ki túlságosan 
sokat adott állása méltóságára. A pápisták mondogatták: micsodák 
ezek a kálvinisták? Ha nekünk ilyen papunk volna, a tenyerünkön 
hordoznánk.

Itt is voltak jó lelkek, kik fájlalták a látott méltatlanságot, de a jó 
érzésűek félrevonultak. A tömeg pedig szereti a heccet, pláne, ami 
kabátos bőrére megy.

Borzasztó az a vétek, amit elkövettek! Elrabolták becsületemet, 
megrövidítették életemet, megtörték kedélyemet, megrendítették 
szívemet, hogy hónapok múlva sem tudtam sírás nélkül beszélni. 
Megbélyegezték nevemet, s így megkeserítették gyerekeim életét is. 
Megrabolták múltamat, meggyalázták jelenemet, megbecstelenítették 
jövőmet. Úgy érzem magam az élet alkonyán, mint a sebekkel borított 
s mindenéből kifosztott jerikói utas, mint az a szerencsétlen hajós, ki 
csaknem a révpartnál szenvedett hajótörést, s egész élete keresményét 
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látja elmerülni. S ha nyomorult élete megmenekül is, elvesztett szerze-
ményei feletti búsongásban fogja azt eltölteni.

Ezt a tragédiát ide írtam 1916. évben, tehát 11 évre amaz isten-
telenség után. És ha arra gondolok, hogy kik élnek még az ellenem 
támadt presbiterek közül, mintha az Isten büntetését látnám rajtuk. 
Előbb elhaltak, pedig ifj abbak voltak nálam, nagyobb részint… Elhalt 
a legtöbbje nyomorult betegségben, én pedig még élek!
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Egy általános iskola nyolcadikosainak vallomásai

A fejlődéslélektan művelői és ismerői számára nem újság, hogy a  e

gyermek lelki fejlődésében szociális körülményeire, ezen körül-
ményeinek változására is tekintettel kell lennünk. Továbbá az sem, 
hogy a kamasz- vagy serdülőkornak nevezett szakaszban a gyermek 
értelmi fejlődése meggyorsul; érdeklődése elmélyül és specializáló-
dik. Behatol az elvont fogalmak értelmébe, s az újonnan megismert 
eszmék, tudományos elméletek hatására másképpen látja a világot, 
magát, otthonát, mint eddig. Mindig érdekelt: hogyan van ez a va-
lóságban, miről milyen véleménnyel vannak a fejlődésszakasznak 
ebben a csoportjába tartozó általános iskolát befejező tanulók.

A különféle kérdőívek kitöltésekor kapott válaszok, adatok 
őszintesége az idén arra az elhatározásra késztetett: írassak életrajzi 
dolgozatot nyolcadikos tanítványaimmal, amelyben számoljanak be 
eddigi életükről, valljanak gondjaikról, problémáikról úgy, mintha 
a legmeghittebb társuknak vagy csak önmaguknak vallanának, 
mert a dolgozatokban közölt titkok titkok maradnak, róluk csak 
írójuk és én fogok tudni.

S hogy most mégis közreadom, annak egyszerű magyarázata az, 
hogy nem is a titkok titkolása a lényeg, hanem a vallomást tevők 
személyének kell továbbra is ismeretlennek maradnia. 

Huszonnégy tanuló írt dolgozatot. A huszonnégy dolgozatból hat 
(mind a hat fi úé) még csak napi (év végi) gondokkal: osztályzatok, 
bizonyítvány, pályaválasztás foglalkozik. Öt (mind az öt leányé) 
már a napi gondokon kívül a barátkozásról, udvarlásról, illetve a 
szerelemről is szól dolgozatában, igazolván a tételt, hogy a lányoknál 
általában két évvel korábban következik be az érés. 

Tizenöt éves vagyok. A pályaválasztás nagy szeget ütött a fejembe. Négy 
évig tanárnő szerettem volna lenni. Azonban a nyolcadik osztály elején 
úgy döntöttem, és ez most már végleges, hogy gyógyszerész leszek. 
Problémám igen sokszor akad. Sajnos olyan barátnőt még nem találtam, 
akivel megértettük volna egymást. Ha valami bánt vagy örömöm van, 
azt édesanyámmal osztom meg. Ő az, aki a legjobban megért. Hogy 
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miért nem tudok barátnőt találni? Nem tudnak titkot tartani. Ha 
beszélek egy fi úval, azt ők úgy veszik, mintha udvarlóm lenne. Előttük 
ismeretlen az a szó, hogy barát. Nem tudják megérteni, hogy én csak 
barátokat és jó ismerősöket akarok szerezni, nem pedig udvarlókat. 
Erről úgyszólván nem is igen beszélek, hiszen félreértenek.

Életem fő célja, hogy kitanuljak gyógyszerésznek, fi zetésem legyen. 
Ez, tudom, még nyolc évet követel tőlem. De nálam ez nem számít. 
Nem mondhatnám magamról, hogy ugrálok a fi úkért, sőt a faluba se 
igen szeretek járni. Ha megyek, csak azért megyek, hogy ne unatkozzam 
annyira otthon. A fi úkkal kapcsolatban? Annyiban érdekelnek, hogy 
megnézem őket. Egy fi ú „járt” velem. Azért teszem idézőjelbe, mert 
ez csak barátság volt, habár ő úgy gondolta, hogy járni fog velem. Azt 
vettem észre, hogy óriási különbség van a külső csín és a belső tartalom 
(hogyha csak külsőre nézzük, vagy ha belülről is megismerjük) között. 
Ez a fi ú nekem egyáltalán nem tetszik. Nem hozzám való. Lehet, hogy 
nem mindegyik ilyen. Ezt nem tudhatom, mert így még csak őt ismer tem 
meg, és hamarosan nem is akarok mást. Nyolc év után férjhez megyek. 
Meleg családi otthonra vágyom, s természetesen egy szép, jó és megértő 
férjre. Ha arra gondolok, hogy férjhez is kell menni, nem mindegy. Mi 
lesz, ha nem találom meg azt, akit keresek? Két gyereket szeretnék, 
akiknek mindenük meglenne, és jó nevelésben részesítenénk őket.

Ez, amit itt leírtam, tán csak a fele. Vannak olyan dolgok is, ame-
lyeket édesanyámmal nem lehet megbeszélni. Barátnőre szorulnék, de 
az meg nincs. Így csak hallgatok, és sokat gondolkozom. Ha teljesül a 
vágyam, és kitanulok gyógyszerésznek, akkor mindenem meglesz, amit 
most még csak tervezgetek.

A dolgozatból világosan kitetszik, hogy milyen életbevágóan fon- e

tos kérdése ennek a fejlődési szakasznak az igazi barátság, az igazi 
barát keresése; valamint ami ezzel egy időben, szinte párhuzamo-
san jelentkezik: a szülőkkel való kapcsolatok meglazulása.

No persze nem mindegyik tanuló képes ennyire tömör, átfogó 
képet rajzolni lelki világáról, de ez a lényegen mit sem változtat:
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Tizenötödik életévem töltöm. Bajban, bánatban nem szűkölködtem. 
Ezeket leginkább szüleimmel, vagy amit esetleg nekik sem merek meg-
mondani, mert haragszanak érte, azt a barátnőmmel oldjuk meg. 

Nagy fejtörést okoz például az is, hogy még nem jutottam végleges 
elhatározásra, hogy hova is menjek a VIII. után. Szüleim nagyon szeret-
nék, ha tovább tanulnék, én pedig olyan szakmát szeretnék, amelyikhez 
nem kell sok iskola.

Az is gondot okoz, ha barátom akad, „igen”-nel vagy „nem”-mel 
válaszoljak. De inkább nemmel, mert úgy gondolom, fi atal vagyok még 
az „igen”-re. Habár azon is gondolkodtam már, hogy az osztálytársaim 
mit gondolhatnak, hiszen bármikor megyek végig az utcán, leginkább 
találkozom velük, ahogyan párosan sétálgatnak. Én azt gondolom, erre 
van még idő.

Igazi élettörténetet két tanuló írt. Az egyik (lány) élete eddig a  e

kívánalmaknak megfelelően, diszharmónia nélkül zajlott, kikí-
vánkozó problémája sincs. A másik (fiú) életében egy állandó 
determináló elem is jelen volt:

Tizenöt éves vagyok. Alacsony növésű, sovány gyerek. Ebben talán az 
is közrejátszott, hogy kiskoromban naponta egyszer ettem, olyan szegé-
nyek voltunk. Édesapám – részeges ember lévén – fele fi zetését mindig 
elitta. Négy- vagy ötéves lehettem, amikor először kaptam új cipőt. 
Azelőtt mindig használt cipőkben jártam. Ezt a cipőt édesanyám vette 
a saját keresetéből; ugyanis mosni járt. Ekkor otthagyott bennünket 
édesapám. Tél volt. Ő elment, és magával vitte azt a kis élelmet is, ami 
a kamrában volt. Két hónap múlva visszajött, s anyu visszafogadta. Egy 
évre rá, 1961-ben megszületett a testvérem. Apu újra elkezdett inni, 
és mindig részegen jött haza. Ilyenkor megverte anyut, s a lakásban 
is tört-zúzott. Nem volt már jóformán semmink sem. Aput kidobták 
az állásából, és nem kapott sehol munkát. Otthon volt ő is, és hogy 
legyen egy kis pénz, gyékényt szőttek. Apu újra megjavult. Visszavet-
ték az állásába. Most már jobban ment sorunk, mert anyu folytatta a 
gyékényszövést, és apu is adott haza valamit. 
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1962-ben vettünk kétkvadrátnyi földet, ahol házat akartunk építeni. 
Édesapám 500 000 dinár kölcsönt vett fel. Mindjárt megvette az anya-
got is hozzá. Két évig dolgoztunk rajta mi hárman. 1964-ben nagy tél 
volt, és tavasszal az olvadáskor feltört a talajvíz. A háznak rossz volt az 
alapja, és összedőlt. Nagy nehezen sikerült eladni, és itt venni egy házat. 
Nem sokkal később édesapámat szerencsétlenség érte, elütötte egy autó 
és munkaképtelenné vált. Kap egy kis nyugdíjat, de azt megissza, s így 
minket édesanyámnak kell eltartania. Anyu külföldre jár svercelni. 
Most már jobban megy a sorunk. Több jut ruhára, és a házat is át bírjuk 
alakítani. Most már nincs semmiben szükségünk, de gyötrelmes gyer-
mekkoromat megsínylettem. Kicsi és sovány maradtam. Arra a pályára 
pedig, ahova én akarok menni, nagy és erős gyerekek kellenek. 

További csoportosítást a determináló elem azonossága, a mostoha  e

sors tesz lehetővé. Ugyanis három tanuló életsorsát a szülők meg 
nem értése, válása; két tanulóét pedig az édesanya elvesztése után 
bekövetkezett új házasságkötés teszi hasonlóvá. 

Az új állapot, a kialakuló új viszonyok sok nehézségre, össze-
ütközésre adhatnak okot, aminek leküzdéséhez igen nagyfokú 
tapintat, jóakarat, türelem és megértés szükséges. Konfliktusoktól 
főképpen a mostohaanya és a serdülő leánygyermek viszonya 
terhes. S ha figyelembe vesszük, hogy a serdülés idején a szülői 
háztól (pontosabban a szülői függéstől, felügyelettől) való elsza-
kadási hajlam amúgy is erős, nem lesz nehéz megállapítanunk, 
hogy a mostohaanyával élő gyermekben (különösen leányban) 
még jobban megerősödik a vélemény: az édesanyja megértőbb 
lenne vele szemben:

Lassan tizennégy éves leszek. Az iskolában jeles tanuló vagyok. S hogy 
nem jobb, annak oka van. Soha sincs jókedvem. Szeretek társaságban, 
de a mama tiltja. Apukám mindig küld: „Eredj!” Mennék is én, de ha 
elmegyek, az a baj, ha otthon maradok, az a baj. Így otthon maradok, 
és csinálok valamit. Kitakarítok, rendbe rakom a ruháim… Soha nem 
ülök egy percet sem. S akkor jön a mama:

– Mi a fészkes fenét tudsz ennyit pöszmötölni?
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Hát ez bánt engem a legjobban. Mindent megteszek, és semmi se 
jó. Mindenben találnak hibát. 

Másképp volna ez, ha élne az édesanyám! Mindennél többet érne 
nekem egy meleg, szerető pillantás. De helyette egész nap csak azt 
vágják a fejemhez, hogy ilyen rendetlen vagy, mikor akarsz már rendet 
tanulni stb.

Legjobban bátyámat szeretem, mert őneki is ugyanez a sorsa. Csak ő 
kéthetenként kapja, én meg reggel, délben este. Mintha ezzel jóllaknék. 
Ma reggel pl. azzal költött fel a mama, hogy öt perc alatt intézzek el 
mindent. Iskolába induláskor mindig egy sort papol. Már meg se hall-
gatom, hisz évek óta csak ezt hajtja. Apukám ezt mind látja, de hallgat. 
Hát én is követem a példáját. Elmúlik a délelőtt, jön a dél, s ismét kezdi 
elölről. Délután szintén. Hát van énnekem nyugodt percem? Nincs. A 
tanulástól már rég elment a kedvem, csak belebámulok a könyvbe, és 
sírok. Azokra a szép percekre gondolok, amikor velem volt édesanyám. 
Mindig eszembe jut szelíd hangja. Abban az asszonyban megértés, sze-
retet volt. De miért hagyott itt? Miért?... Beteg volt szegény…

Van egy másik gondom is. A pályaválasztás. A mama mindig azzal 
fenyeget, hogy nem megyek tovább iskolába. De majd ha az ő lánya 
kerül oda, akármilyen tökfejű lesz is, az majd megy.

Én tizenhárom éves fejemmel úgy döntöttem, hogy küzdeni kell 
és várni.

A testalkat serdülőkorban különösen fontos jellemformáló ténye- e

zőnek számít:

Tizenöt éves leszek ebben az évben. Elég sok bánatom van, és ezek közül 
mesélek el egy párat.

Barátnőim, osztálytársnőim legnagyobb része jár valamelyik fi úval, 
vagy érdeklődnek utána a fi úk. Én a vékony lábam miatt senkinek sem 
tetszem, és nem járok fi úval. Ezért néha úgy érzem, a lányok kicsit lenéz-
nek. Igaz, idáig még nem hiányzott a fi útársaság, de azért mégis bánt.

Az is bánt, amikor szüleim mesélik, hogy találkoztak ez egyik osz-
tálytársammal, és az gőgösen elfordította a fejét, és nem köszönt nekik. 
Én tudom, hogy azért nem, mert parasztok.
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Az iskolában is lenézően és gúnyosan beszél a parasztokról, és be-
széde alapján cigányoknak tartja őket. Pedig az ő szülei is azok voltak. 
Olyankor nem gondol rájuk? A többiek, lehet, nem is veszik észre, vagy 
nem akarják észrevenni. Én sajnos észreveszem, és tudom, hogy a csinos 
lányoknak azt is megbocsátják, ha parasztok a szülei.

A dolgozatok közül kettő arra is felhívja a figyelmünket, hogy az  e

eszmélésre, az emberi értelem nyiladozására a személyiségjegyek 
kialakulására mily döntő befolyással van a környezet:

1955. IX. 3-án születtem Suboticán. Tulajdonképpen nem is Suboticán, 
hanem egy közeli birtokon, de ez nem fontos. Egyéves koromban elke-
rültem nagyanyámékhoz a szállásra, ami, úgy érzem, nagyon befolyá-
solja tanulásomat is. Nem volt játékom, és egyáltalán nem foglalkoztak 
velem. Amikor később hazahoztak a faluba, már óvodába kellett járnom. 
Sohasem fogom elfelejteni, hogy megrémültem a sok gyerektől. (Nem 
is jártam egy évig óvodába.) Attól kezdve nem szerettem kimenni a 
szállásra. Mindig elbújtam, amikor anyó (így hívtuk nagyanyánkat) 
bejött értem, mert ha kivitt, akkor nem jöhettem haza. Egyedül még 
nem tudtam hazajönni, túl kicsi voltam, meg mindig ijesztgettek is.

A dolgozat folytatása visszavezet bennünket a szerelem pubertás- e

kori jelenségéhez. A szerelemről mint a serdülőkor természetes 
velejárójáról, már említést tettem. Elmondtam, hogy ez az érzés 
biológiai fejlődésünknek megfelelően egy-két évvel korábban 
jelentkezik a lányoknál, de nem szóltam még arról, hogy a fel-
támadó érdeklődés jellegében is különbözik a két nem között: a 
fiúk realisztikusabbak, a lányok érzelmesebbek, ábrándozóbbak; 
továbbá arról sem, hogy a kamaszkori szerelem gyakran csak 
nagyon rövid ideig tart. A fiatalok kiábrándulnak egymásból, 
vagy megismerkednek egy új társukkal, aki jobban hasonlít az 
„igazihoz”. Néha azonban az ebben a korban kialakuló kapcsolat 
életre szóló jelentőségű lesz.
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Az előző dolgozat befejező része: e

A hatodik osztály második felének elején megismerkedtem egy akkor 
hetedikbe járó fi úval. Valóban úgy ismerkedtem meg vele, mert addig 
nem is ismertem, vagy csak nem tűnt fel, hogy ő is létezik. Szerb tagozat-
ra járt, de az anyja magyar neki. Először csak úgy jártunk. Nem nagyon 
érdekelt. De később mindig jobban. Már év végén jóban voltunk. Volt 
is irigylőm, nem is egy, és így elkezdték lecsapni a kezemről. Én meg 
a buta fejemmel kezdtem mindjobban féltékeny lenni. Mert szép fi ú. 
Talán nagyon is, és ezért nagyon féltettem. De akkor volt a legnagyobb 
baj, amikor állítólag egy másik lány után szaladt. Rettentő bajban 
voltam! Nem tudtam, mit tegyek. De később kiderült, hogy pletyka 
volt az egész. Akkor döbbentem rá, hogy tulajdonképpen szeretem. 
Én még most is szeretem. Igaz, ő most Novi Sadon jár iskolába, de ez 
semmit sem változtat.

Részlet egy másik dolgozatból: e

14 éves vagyok… Barátnőim, osztálytársaim velem szemben elég jók. 
Tanulásban idáig még mindig jó eredményt értem el. Talán hatodik 
osztályban voltam a leggyöngébb. Amelyik fi út megláttam az utcán, 
abba mindjárt szerelmes lettem. Otthon, ha a leckéhez fogtam, mindjárt 
arra a fi úra gondoltam. Most már rájöttem, hogy nem lesz ez így jó, de 
akkor nem kaptam senkitől sem választ, hogy miért vagyok én ilyen, 
hogy inkább a fi úkat nézem, mintsem hogy tanuljak.

Utoljára hagytam a generációs problémát tartalmazó két dolgo- e

zatot. A nemzedékellentétnek a testi serdülésen kívül a puber-
táskorban (de máskor is) lelki és társadalmi okai is vannak. A fő 
ellentmondás a vágyak és a lehetőségek összeütközéséből fakad. 
A serdülő érzi, hogy már nem gyermek, de tudja azt is, hogy még 
nem is igazi felnőtt; ám önálló egyénnek tartja magát, akinek jogai 
vannak. S ezekből az önállósodási, függetlenedési törekvésekből 
gyakran éles szembeszegülés, összezördülés támad:
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15 év. Mennyi bánat és mennyi öröm volt ez alatt a tizenöt év alatt! 
Még a tizennegyedik életévemet be sem töltöttem, és már a szívem 
egészen megtelt bánattal. Szüleim magatartása, nagyszüleim elvesztése 
és egyéb nyomasztó események hatottak rám lehangolólag. Nem tudom 
megérteni az idősebbeket, vagy ők nem tudnak megérteni engem, mert 
ők mindig úgy szeretnék, mint ahogyan az az ő gyermekkorukban volt. 
Pedig azóta sok minden megváltozott, és ők ezt nem értik, vagy nem 
akarják megérteni. Szüleim is úgy akarnak nevelni, mint ahogyan őket 
nevelték. De nekem ez a nevelés nem kell. Én is úgy akarok élni, mint a 
többi fi atal, és nem félni senkitől és semmitől. De ők nagyon féltenek. 
Attól félnek, hogy valami bajom eshet, ha este megyek az utcán, és 
mindig azt hangoztatják, hogy amikor ők voltak olyan idősek, mint 
én, este nem mentek sehova.

Megértem én őket is. De arra ők nem gondolnak, hogy ez még 
vezethet rosszra is?

– Esti szórakozás?! Az meg mire jó – kérdezték tőlem szüleim. – Az 
nem vezet jóra, ha te este elmászkálsz.

– Hát mikor szórakozzak, ha nappal dolgozom?
Szeretnék szakmát tanulni. Ezt nem ellenzik. Délelőtt iskola, dél-

után munka, és a szórakozás csak estére marad.
Ezt nem azért írom így, mert szüleimet nem szeretem, hanem 

azért, mert nincs mindig igazuk. A fi atal lányok és fi úk igazat adnak a 
szüleiknek, ha tényleg igazuk van, de a szülők nem. Azok, ha úgy van 
is, letagadják. Ha nekik van igazuk, akkor rendben van, de ha nekem 
van igazam, akkor is úgy lesz, ahogy ők akarják. Nekünk a magunk 
esze szerint nem lehet semmit, s ez nincs rendben, mert így sokszor 
ballépéseik vannak.

A fogalmazás kissé nehézkes, de azért így is kiérződik a nemzedé- e

kek közötti erkölcsi vonatkozású ellentét, valamint a felfokozódó 
igazságérzet, illetve az eszményi igazságkeresés. 
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Huszonnégy dolgozat, huszonnégy tömör egyszerűséggel meg-
fogalmazott emberi sors sokszínű, sokrétű kibontakozása tárulko-
zott elém a tanóra 45 percének eltelte után. Emberpalánták gondja, 
baja, melyeken a dolgozatok margójára írt megjegyzéseimen kívül 
talán már azzal is segítettem, hogy szólhattak róla, s úgy hiszem, 
az ilyesmi még a felnőtt ember életében sem éppen az utolsó do-
log, hát még a vívódással életében először találkozó emberpalánta 
életében. 
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Olvasószerkesztő és korrektor Kaszás Angéla
Műszaki szerkesztő Beszédes István

Készült az újvidéki Verzál 021 Nyomdában
500 példányban

ISBN 978-86-86469-65-6
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Pénovátz Antal
SORSOK, EMBEREK, 
NEM MINDENNAPI ÉLETEK 

ISBN 978-86-86469-65-6

Három emberi sorsról olvashat a kötetet 
kezében tartó olvasó. Egy pacséri, egy 
Pacsérról az Óperenciás-tengeren túlra 
és egy – nem egészen olyan messziről, de 
azért mégis – idegenből erre a vidékre, 
pontosabban a Pacsérral szomszédos 
Bácskossuthfalvára került ember éle-
téről. Az első két történet igazándiból 
a XX. század első felében élt bácskai 
szegény emberek, a két kezük erejére 
támaszkodó napszámosok mindennap-
jait örökíti meg bepillantást engedve 
vidékünk akkori gazdasági és társadalmi 
viszonyaiba. A harmadik élettörténet 
nem a kétkeziek világába kalauzol el 
bennünket. Sokkal inkább az azt elha-
gyók, a XIX. század végén azt feledni 
vágyók, a minden, még becstelenség 
árán is felfelé kapaszkodók világába. 
Érdekes tanulságokat vonhat le magá-
nak, aki az élettörténeteket fi gyelmesen 
végigolvassa.
         Pénovátz Antal

Emlékezet 

A sorozatban eddig 
megjelent

Zabosné Geleta Piroska:
Így zajlott az életem

Idősb Bálint József:
Imádkozzál és dolgozzál!

Kovačevné Fehér Ilona:
Csoda és csoroszlya

Szabó Eszter:
A barázdák mellől a katedrára

Müller Teréz:

Igaz történet

Horváth Ilona:
Filléres emlékeim

Huber Mihály:

Egy úri szabó és kétszer 
száz tű hossza

A sorozat következő kötetei

Erős Istvánné Kovács Teréz:
„Mint vadmadár a vadonban...”

Szabó József:
„Az embert úgy alkotta Isten, hogy
valakinek valahova tartoznia kell”
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