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KÖNYÖRÜLETESSÉG A FEGYVEREK KÖZÖTT  
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          A jászárokszállási Vöröskereszt Egyesület, a Bajtársi Szolgálat 
és a 212. sz. Honvédkórház emlékét idézı könyv 2000-ben jelent 
meg. Utóéletét Kató Ernı a Magyar Vöröskereszt 
fıtitkárhelyettesének szép idézete: „Per Humanitatum ad pacem” 
szép jelszava indította útjára.1 

Ha most, félévszázad múltán megkérdezzük azokat az 
embereket, akik azt a világégést megélték, a válaszokból 
megállapíthatjuk, hogy emberiességtıl teljesek voltak azok az idık. 
Tudták az itt élık, hogy a válságos helyzetben nemzetmentı minden 
munka, s ebben részt venni mindnyájunk feladata. A szép példákat 
követtem én is, és elvégeztem az önkéntes ápolónık tanfolyamát, 
mint Vöröskeresztes Egyesület tagja. 
     Amikor a sikeres vizsga után ünnepélyes keretek között az, esküt 
letettük, tudtuk, hogy ez az eskü lemondásra, áldozatvállalásra 
kötelez, híven az erkölcshöz csak teljes értékő munkát kell 
végeznünk. Ezt láttuk vezetıinkben, akik helytállást követeltek 
tılünk is.  

A könyv megjelenése után elismerı sorokat is kaptunk az 
ország minden részérıl: Jászkisérrıl, Szolnokról, Budapestrıl, 
Debrecenbıl, Nagykanizsáról, Zalaegerszegrıl, Miskolcról, 
Svédországból, Svájcból, Németországból, Amerikából, sıt 
Ausztráliából is. 
 „Ez a visszaemlékezés nemcsak szép, hanem igaz is, mert hitelessé 
tették, nemcsak okiratok, korabeli feljegyzések, államapparátus 
iratai, a II. világháború poklát, szörnyőségeit túlélık írásai, 
visszaemlékezései is”- volt a visszajelzés. 
 

                                                           
1 A könyv megjelenését a Jászárokszállás Város Önkormányzata, a Magyar 
Vöröskereszt és számos magánszemély támogatta. 
 



     Szándékosan hagytam utoljára azt, hogyan fogadta a könyvet 
Csallóköz, illetve Nyékvárkony, ahová a 212. sz. jászárokszállási 
hadikórház települni kényszerült. A könyv zárószavai szerint: életem 
alkonyán szeretném megérni azt, hogy fölkereshessem 
Nyékvárkonyban eltemetett katonák sírját, és sírhalmukra tehessek 
virágot. Ez az óhajom teljesült. Nyékvárkony polgármestere Fekete 
János kíséretében róhattam le kegyeletemet a gondozott síroknál. (1. 
sz. kép) A község hivatalában már értesültem arról, hogy a 
határozatuk szerint sem 25, sem 50 év után nem tekintették 
„lejártnak” az ott nyugvó hısi halottaink sírját, amiért köszönetet 
mondtam. 

Késıbb bekopogtattam ismeretlenül is Végh Mária ny. ig. 
helyetteshez. Kértem segítsen felderíteni, kiknek köszönhetjük, hogy 
a katonáink sírját 56 éve gondozzák. Barátságukba fogadtak, 
segítettek! 
     Bekopogtattam a régi kastélyba, az egykori hadikórház épületébe 
is. Most a gondozottjaik sérült, fogyatékos emberek. Ott 
tudakozódtam azok után, akiknek egykor orvosi segítséget 
nyújtottunk. Az igazgató közölte, hogy a fıkönyvelıjük csonkolt 
kező asszony volt. Lassan kibontakozott elıttem a Pirike további 
sorsa, akinek életmentı mőtétjét a könyvben leírtam. Végh Mária 
tanárnı eljuttatta hozzá azt a könyvet, amelyik az óta is kézrıl kézre 
jár. Az egykori kedves kislánynak 9 levele ad számot sorsáról. Az 
elsıbıl idézek: 
„Nagyon megörültem, hogy annyi év után rátalálok azokra, akik az 
én életemet megmentették. Hálás köszönet, hogy élek, bár sok 
fájdalomban és szomorúságban volt részem. Emlékszem a háború 
okozta balesetemre, arra, hogy csak a húsvéti ünnepek után tudtuk 
meg, hogy Nyéken létezik egy katonakórház. Odavittek, majdnem 
késın! Emlékszem a mőtıre, az altatós kisüvegre, késıbb a gézbıl 
vart babára is. 
Édesanyámtól azt kérdezgettem, hogy mikor nı ki a kezem? 1946-
ban Csehországba telepítettek bennünket. Két évig ott jártam 
iskolába, ahol csúfoltak a gyerekek a csonka kezem miatt.” (2. sz 
kép)  Mint késıbb írta, leérettségizett, 50%-os háborús rokkant, de a 



fájdalmát nem pótolhatja semmi. Idézek a 2000. október 23-án írt 
levelébıl: 
     „Egy tucatnyi levél is kevés ahhoz, hogy a felelevenített 
emlékeket egyedül leírhassam. Elmondhatom, hogy szinte mindenki 
nagy szeretettel gondol a Jászárokszállásiakra. A szemek könnyekkel 
telve elevenítik fel az 55 év elıtti eseményeket, mert valóban a 
hadikórház a könyörületesség szellemében végezte áldásos 
tevékenységét. 
     Nemcsak a sebesült katonákat ápolták, hanem segítséget 
nyújtottak mind Nyékvárkony, mind a környék lakosságának is. 
Ezért most, az egymásra találás érzésével köszöntjük a jászokat” 
     Sajnos a kis Piroska élete késıbb is csak fájdalmat okozott. 
Nagyon beteg. Mégis így ír: Bízom a jó Istenben, hogy még sikerül 
találkoznunk. De elég-e csak bíznia a sorsüldözött léleknek? Utolsó 
levelében küldött versébıl idézek: 
 
              Riadt kérdéssel fordultam az Úrhoz: 
              azt ígérted, soha nem hagysz el engem, 
              Gyermekem, sose hagytalak el téged! 
              mert a legsúlyosabb próbák alatt 
              téged vállamon hordoztalak! 
 

Miért ez jutott osztályrészül a háború ártatlan áldozatának? 
Pedig ottlétemkor dicsérték felettesei, munkatársai és azok, akiknek 
nyugdíjazása óta tudásával segít. 

Végh Mária tanárnı segítségével egyre több, érdekesebb 
adatok érkeztek. (3. sz. kép) A kedves levelek közléseit felsorolni 
lehetetlen lenne, azokat azonban szeretném kiemelni, amelyek 
tükrözik, hogy hogyan igyekeztünk megvalósítani azt a szép 
jelmondatot: „Emberiességgel a békéért”?  

Dunaszerdahely és Nyékvárkony magától értıdı barátsággal 
nyitották elıttünk otthonukat, amikor odamenekítettük a betegeinket.  
İk emlékeznek, hogy nemcsak Piroskát mentettük meg az életnek, 
hanem Vég Erzsikét is a sikeres vakbélmőtéttel. Pedig olyan 
megkésett állapotban volt, hogy karjukon hozták az eszméletlen 
beteget a katonakórházba. A sikeres mőtét után is 1 hónapig volt a 



betegünk. Egyszerő szülei jó házikenyérrel köszönték meg lányuk 
szerencsés gyógyulását. A sekrestyést fájó fogától is ott szabadították 
meg. İ hálaképpen hordós káposztával kopogtatott be a kórház 
konyhájába, ahol szívesen fogadták a nem várt ajándékot, ahogy a 
kedves, barátságos szomszédokat szokták. A környékrıl szekérrel 
hozott szülıanyának is világra segítette iker fiait Potoczky Gyula, aki 
szerencsére szülıorvos volt. 

Tehetségüktıl függıen nem jöttek üres kézzel a sebesültek 
látogatására. Sokszor az ügyesebb gyermekeikre bízták a szerény 
ajándék átadását. Ennek az idısebbek örültek a legjobban. Amikor 
köszönetképpen megsimogatták a kis látogatót, biztosan távollevı 
gyermekükre gondoltak. Örültek, mert karácsonyi köszöntıt 
mondottak a betegek kérésére. Így igyekeztek melegséget hozni a 
szomorú kórtermekbe. 
     A látogatásomkor a szép gótikus templomba is beléptem, hiszen 
itt kötött hat pár házasságot, remélve, hogy közös útjuk boldogabb 
jövı felé viszi ıket. Végh Etelka a sekrestyés, az érdeklıdésemre 
elmondta, hogy megboldogult édesanyja nem mulasztotta el, hogy 
mindenszentek ünnepére 1-1 szál krizantént és 1-1 szál gyertyát 
tegyen, vagy tılük küldjön a hısök sírjára. 
     Az Árokszállásiak Baráti Köre és az Ágóiak Baráti Egyesületének 
budapesti csoportja szintén bemutatót rendezett, melyen Gyızı 
Gyula a következıképpen méltatta a könyvet: „Ez a könyv nagy 
jelentıségő, kiemelt figyelmet érdemel a kötelesség és dokumentum 
értéke. Olyan idıknek állít emléket, ahol a humánum igyekszik 
helyreállítani, amit a politika elrontott… Öt évtized elmúltával is 
szíven ütöttek bennünket azok a tragikus, megható események, 
amikrıl a jelenlévık, az egykori átélık beszámoltak…Erıt 
meríthetünk a könyvbıl, a  fiataloknak pedig intı példa az 
értelmetlen szenvedés, a halál elkerülésére. Ezzel a könyvvel 
Jászárokszállás bekerült a Vöröskereszt történetébe.” (4. sz. kép) 
          Ez az este és a könyv elolvasása megerısített abban, hogy az 
emberek összetartó ereje, felebaráti szeretete, segítségnyújtási 
készsége milyen fontos volt az 1940-45-ös években. És ıszinte baráti 
érzés kötötte össze a sebesülteket és a csallóközi magyarokat, velünk, 
jászokkal, a mai napig is. 



Néhány hét után Kósa Magda levelét találtam a postám 
között. Idézek belıle: „A temetıben találkoztam Véghné Házi 
Marika tanárnıvel, aki azt kérdezte hány éves voltam a háború 
idején? Mire emlékszem ebbıl az idıbıl? Kezembe adott egy 
könyvet, hogy olvassam el. Otthon kinyitottam a könyvet és elém 
tárult a múltnak egy része, amit nem tudok és nem is, akarok az 
életembıl kitörölni! A háború.  

Jött a karácsony szomorúan, reménytelenül. Laci öcsém 
elment a keresztapjáékhoz mendikálni (kántálni). A sötét utcán 
összetalálkozott egy katonával „Kisfiam! Énekelj nekem egy 
karácsonyi éneket” Laci énekelt: „Krisztus Jézus született 
örvendezzünk”. A „Katona” levette a sapkáját és ott, az út közepén 
megsimogatta a gyerek fejét és kezébe nyomott egy lyukas 
húszfillérest. Lehet, hogy gyermeke hangját akarta Laci 
gyerekhangjában felismerni. Tavaszodott. Mind közelebbrıl 
hallatszott a fegyverek hangja. Nagypénteken a kórház parancsot 
kapott, és elindultak határi utakon Somorja felé, a bizonytalanságba. 
Aki itt maradt, orvosok és nıvérek, a hiányosan felszerelt kórházban 
gyógyítottak, mindenkit, aki hozzájuk fordult. Szeretettel emlékezem 
a nıvérkékrıl, akik annyi könnyet is verítéket letöröltek. Annyi sebet 
bekötöztek. Gyógyították a testet és a lelket is. Biztattuk mi is, hogy 
hazajutsz! Elhitte szegény, mert ı is így akarta.      

Emlékszem Palotai Imre levente temetésére. Dél körül volt a 
szertartás az országzászlónál. Nagyon szép, barna fiú volt. Gyönyörő 
hátrafésült hajjal feküdt a nyitott koporsóban. Körülötte álltak a 
nıvérkék. Palotai temetése alatt sütött a nap pár percig és 
szállingózott a hó. A szép barna haján csillogott pár hópihe. Úgy 
szerettem volna letörölni, de nem volt bátorságom. Ez évben 
november elsején kivittem a temetıbe egy kis csokor sárga rózsát a 
sírjára.  
Várták az apát, a testvért, hogy hátha…Utoljára már örömöt hozott 
egy tábori lap is.” 
Végül így fejezte be levelét: „Úgy-e a tüzet nem hagyod kialudni? 
Tápláld a lángot írásaiddal!” 
  



     A könyv lapján írtam, hogy az akkor érettségizett Palotai Imre 
endrıdi leventének a sokat ígérı élete ért szomorú véget a háború 
poklában - ez történt Nyékvárkonyban is. A segítıkész tanárnı 
segítségével tudtam meg a 2-2 testvér kálváriáját is. 
     Fekete Béláné, leánynevén Bénes Borbála, annak a két testvérnek 
egyike, akik 1946. év óta a Csallóközben az ott eltemetett 212. sz. 
hadikórház elhalt sebesültjeinek a sírját, nemcsak meglátogatják 
kegyeletbıl, hanem 58 év óta rendszeresen gondozzák. Hogy ez 
valóban így van, arról 2000. októberében magam is 
meggyızıdhettem. A legnagyobb sajnálatomra akkor még a sírok 
gondozóját nem tudtam kideríteni. 
„Végh Marika tanító nénitıl tudom, hogy itt tetszettek járni a mi kis 
falunkban, helyesebben a nyéki temetıben. Itt a nyéki temetıben, 
amelyik sírt mi gondozzuk, amit szerényen körbe is kerítettünk, ott 
Vajda István nyugszik. De mi ezért nem várunk köszönetet. 
Szerettem volna találkozni önökkel. A könyvet, amit itt tetszett 
hagyni sírva, de végig olvastam, nagyon megható volt. Számomra 
talán duplán, mivel én is gyászolok. Egy testvéremet, aki 1945-ben 
esett el, mint levente 18 évesen Magyarországon. Pontosan Kecskéd 
nevő faluban volt eltemetve. Egy katonai temetıbe. Ezért mi ketten a 
nıvéremmel a bátyánk iránt érzett tisztelettel itt a nyéki temetıben 
gondozunk 2 elesett katona sírját. Még élt édesanyánk addig ı. Utána 
pedig mi.” 
     Mondanom sem kell, milyen nagy öröm volt számomra, hogy már 
nem voltak ismeretlenek számomra a két áldozatos lelkő sírgondozó 
asszony. 
     Bénes Margitnak, az idısebb testvérnek szomorú emlékei vannak 
a testvéröccse elvesztésérıl: 
„A testvérem Rudolf, aki 1927. március 21-én Nyékvárkonyban 
született. 1941. január végén vitték el, mint leventét, beosztották a 
Jász-kun 1. számú huszárezredébe ás 1945. március 4-én hısi halált 
halt, pedig még nem töltötte be a 18. életévét sem. Úgy vitték el több 
társával együtt. Közöttük volt a József nevő testvérbátyánk is, csupán 
két évvel volt idısebb nála, de máshová osztották be, nem 
maradhattak tovább együtt. Vértes hegységben, Oroszlányban 
folytak a harcok. Odakerültek fiatalon, kiképzés nélkül. Kecskéd 



nevő községben voltak elszállásolva parasztházaknál, istállóban. 
Hogy, hogy történt a halálesete, csak levél útján kaptuk a rövid 
szomorú hírt. Ezután édesanyám, édesapám és én elindultunk, hogy 
elmegyünk a sírját felkeresni. Csak Komáromig tudtunk vonattal 
menni, mert ott a katonák leszállították a civil utasokat, nekik kellett 
a vonat. Ezután szomorú szívvel elindultunk gyalog. Elképzelni se 
tudtuk, hogy merre, hogyan tudunk menni! Már jó ideje mentünk 
gyalog, fáradtan, szomorúan, amikor szembejött velünk egy katonai 
teherautó. Én hátranéztem és hátul ott volt a másik bátyám József. İ 
is felfigyelt rám, édesapámra és édesanyámra. Jelzett a sofırnek és 
az autó megállt. İ elmondta, hogy már el is van temetve Rudolf 
öcsénk. 

Mama, Józsi és én, hazafelé indultunk. Édesapánk elindult az 
ismeretlen Kecskéd felé. Édesapám csak egy szál papírvirágot hozott 
Rudolf testvérünk sírjáról, amit a kis leventék készítettek, elıbb a 
koporsójára, majd a sírjára tették, hogy a maguk módján díszesebb 
legyen a kis barátjuk sírja. 

Mikor a helyzet úgy alakult, hogy már át lehetett a 
visszaállított határon menni, elsıként édesanyánk indult el a 
családból. Nagyon szomorúan jött haza, hogy a legkisebb, 
legkedvesebb fia olyan messze nyugszik a kecskédi temetıben. 
Mikor a helyzet úgy alakult, megengedték, hogy mi is el tudjunk 
menni, kétszer évente. 

Kecskéden volt két néni, akiket megbíztunk, hogy gondozzák 
a sírt, akikre az óta is hálával és tisztelettel gondolunk. Szappan 
Imréné egészen addig szeretettel gondozta a sírt, amíg ki nem 
hantolták a kedves öcsénk maradványait, és ki nem vitték a budaörsi 
katonatemetıbe, ahol most már örök nyughelye van. 

2002. november 18-án nagy öröm ért bennünket. Útra keltünk 
a testvéremmel, Margittal és szerencsésen Magyarországra jutottunk. 
Vajda Imre és kedves felesége a Keleti pályaudvaron vártak 
bennünket, ahová a vonattal érkeztünk. Az állomáson úgy vártak, 
olyan szeretettel, mint a rokonokat. Szerencsés megérkezésünk után 
elvittek bennünket a budaörsi hısök temetıjébe. Mert az utunk célja 
az volt, hogy rátaláljunk szeretett öcsénk sírkeresztjére. 



Könnyes szemmel betőztük a nevét a testvéremmel, majd csendben 
imádkoztunk érte. Talán ez az érzés volt a Vajda testvérek szívében 
is Nyékvárkonyban az édesapjuk sírjánál, ahol már kétszer volt 
alkalmunk találkozni, a könyv nyomán. 

Soha el nem múló hálával gondolunk Vajda Imrére és 
feleségére. Az a három nap, amit ott töltöttünk velük a gyöngyösi 
otthonukban, azt a figyelmességet, jóságot, gondosságot elfeledni 
nem lehet. 
     Tiszanánán élı rokonaim és a polgármesteri hivatal segített 
abban, hogy Vajda István hozzátartozóit értesíthessük, akik helyett 
1945-ben munkatársaimmal mi adtuk meg a végtisztességet a 
földimnek, akin sajnos súlyos betegségébıl nem tudtunk megmenteni 
a gondos ápolással sem. 
     Bénes Margit sorai a találkozásról: „A Vajda család már 
bizonyára beszámolt önnek a nálunk tett, illetve a temetı 
látogatásról. De én úgy érzem, meg kell osztanom Önnel azt a 
megható pillanatot, amikor a Vajda István két fia megpillantotta az 
Édesapjuk sírját. Hát én is a könnyeimmel küszködve alig bírtam, 
olyan megható volt. Ennyi év után rátalálni a sírra. Biztosan ezt a 
látogatást több is fogja követni, hisz szép márvány emléktáblát is 
hoztak Édesapjuk sírjára. Örülök, hogy megismerhettem ıket, 
kellemes találkozás volt. Ezt a találkozást Önnek lehet köszönni.” 
     Néprajzkutató munkásságom során nem volt szokatlan számomra, 
hogy azért keresnek, mert szakdolgozathoz segítséget kérnek. Most 
csendes, szomorú szemő látogatók a meghatottságtól szándékukat 
közölték: „Mi, Vajda István fiai és unokái vagyunk. Szeretnénk 
köszönetet mondani azért, hogy helyettünk Apánkat ápolták és utolsó 
útjára kisérték.” 
     „Személyes emlékem apámról sajnos nincsen, mivel én 17 
hónapos voltam, mikor utoljára láttam. Gyermekként nem tudtam 
felfogni, megérezni az ı hiányát, csak azt láttam, hogyha valaki 
felemlegeti apánkat, akkor édesanyánkat mindig csak sírni láttam. 
Kamasz koromban kezdtem jobban érdeklıdni apám felıl. Ezt az 
idıszakot az ellentmondások jellemezték. A hivatalos szervek 
szemében kulák volt, magánemberektıl viszont csak jót hallottam 
róla, dicsérték emberségét, mindenkin segíteni kész szándékát. 



Apánkat a sokszoros bizonyítékok ellenére sem fogadták el 
hısi halottnak, eltőntként tartották nyilván. A család birtokában lévı 
iratokból tudtam meg az ı halálának körülményeit, temetését. A 
temetıt megtaláltuk, apánk sírját nem. 2001 nyarán tudomást 
szereztünk arról, hogy Faragóné-Anci néni könyvet írt a 212. sz. 
Vöröskeresztes hadikórházról. A könyv adatgyőjtése kapcsán Anci 
néni járt Nyékvárkonyban és ı is meglepıdve tapasztalta, hogy ott 
egy katonasírt 56 éve gondoz egy helyi család. Ez a sír a mi apánk 
sírja. Anci néni segítségével megtudtuk a nyékvárkonyi sírápolók 
nevét és címét. 
  Úgy a két család Fekete és a Horváth, mint az apánk sírja, 
ápoltsága a legszebb, legmerészebb elképzelésünket is túlszárnyalta. 

 A két sírápoló elmondta, hogy a háború vége felé a bátyjuk 
Bénes Rudolf leventeként szolgált, majd elesett a harcok során és 
Magyarországon temették el. A szülei megkeresték a sírját, és 
meglepıdve tapasztalták, hogy egy idıs asszony gondozza a sírt. Ez 
olyan jó érzéssel töltötte el ıket, hogy hazatérve elhatározták, hogy 
ık is gondozásukba fogadtak egy ottani katonasírt és a sors kegyes 
szeszélye folytán az apánk sírjára esett a választásuk. A szülık 
elhatározása után két lányuk és családjuk folytatta a szülık által 
megkezdett gondozást. A két család olyan fogadtatásban részesített 
bennünket, amit még rokoni körben is igen szeretetreméltónak 
kellene nevezni, mintha évtizedes ismeretség után találkoztunk 
volna. Ez a kapcsolat az óta még inkább elmélyült. A második 
találkozásunkkor említették a testvérek, hogy bátyjuk sírját egy 
német alapítvány által mőködtetett csoport kihantolta és a budaörsi 
német katonai temetıbe temették újra. De a nyughelyét nem sikerült 
megtalálni, pedig személyesen is keresték. Legnagyobb örömünkre 
közölte Boriska és Margitka, hogy november 18-án eljönnének 
hozzánk úgy, hogy a budaörsi temetıbe is elmennénk. 
     18-án délelıtt vártuk ıket a Keleti pályaudvaron, megérkezésük 
után azonnal elindultunk a budaörsi temetıbe. A temetıt meg is 
találtuk. Itt található egy kiállítás, ami bemutatja az egyesület által 
gondozott Magyarország-i temetıket. Kívül található a regisztrációs 
nyilvántartás, amiben benne találhatók az általuk ismert katonák 
adatai és az elhantolásuk helye és száma is. 



Legnagyobb meglepetésünkre megtaláltuk a két testvér bátyjának a 
sírját is. A két testvér szemmel látható megilletıdéssel gyújtott 
mécsest a bátyjuk újra megtalált sírjánál. 

Súlyos betegként István fia is el tudott menni édesapja 
sírjához. Hogy a bátyám mit érzett, vagy gondolt, amikor apánk sírját 
megtaláltuk 56 év elteltével, errıl İ soha nem beszélt. De azt 
elmondhatom, hogy azt a megilletıdöttséget, amit akkor láttam az 
arcán, amikor elıször pillantotta meg apánk sírját még élek nem, 
fogom elfelejteni! 

Egy szülı sírjánál mindig megilletıdik az ember, de hogy ezt 
70 évesen, gyermekként elveszített apa sírjánál hogy éli meg az 
ember, ezt csak az érezheti át, aki maga is átélt ilyet. 
Összegezve a fentieket, elmondhatom, hogy az apám elvesztésén 
érzett fájdalmakat enyhítette az a tudat, hogy az utolsó perceiben 
olyan emberek vették körül, akik megpróbáltak mindent megtenni 
érte, és amikor már nem volt tovább, legalább vigasztalva engedték 
át a másik életbe. 

Magamat szerencsésnek érzem, hogy olyan értékes 
emberekkel hozott össze a sors, mint Faragóné Anci néni, Sándor 
Irén volt ápolónı, a Bénes testvérek és mindannyiuk kedves családja. 
Szlovákiai magyar falu lakóival hozott össze a sors és sikerült velük 
megismerkednem. Az isten áldja meg mindannyiukat!”  
     A kicsi Piroska után többen is felkeresték Thıresz doktor lányát 
levélben, hogy megköszönjék a kórház segítségét és édesapja jóságát 
ismeretlenül is. Karácsonyra élelmet küldött édesapja, amit a 
házigazdák adtak jósszívvel. Tátos hadapród felesége is emlékezett, 
hogy rendszeresen ellátták jó tejjel. Kósa Magda máig is emlékszik 
rá, hogy édesapja a csonkakórházból hazatérıknek a kerékpárját 
ajándékozta, annyi élelmet adtak búcsúzóul, hogy még itthon is 
részesültek belıle a családjaik. 
     Igaz barátságról kedves levélküldemény adott számot húsvéti 
ajándékként a számomra. Megsárgult, beszakadozott, féltve ırzött 
levelek voltak. Itthonról köszönı soraikat küldték Sike Istvánnak, aki 
otthonát megnyitotta Sándor Gizella, Pethes Teréz ápolónıknek. 
Lırincz Kálmán karp. honvéd „Nem tudom meghálálni a jóságukat” 



így írt. Ezeket az unoka ırizte, és ajándékként nekem küldte a 
nagyszülık fényképével együtt. 
     Barátságot, emberséget a határ sem szakíthatja el! 
 
Váratlan események életem alkonyán 

 
Ez évben kórházi ápolás után látogatók jöttek hozzám. Még 

lábadozó voltam, amikor látogatóba jött városunk két vezetıje. Nagy 
meglepetésemre azt közölték, hogy a Vöröskereszt Országos 
Szövetségétıl kapták a hírt, hogy idén a Nemzetközi Vöröskereszt 
Bizottsága az egyik legrangosabb kitüntetését a Florance Nightingale 
érdemérmet nekem ítélte Genfben.  

A meglepetéstıl sokáig szólni sem tudtam. Soha gondolni 
sem mertem volna, hogy utódjának tartanak a csodálatos, nemes 
lelkő országos fınökasszony báró Apor Gizellának, akit 1920-ban 
tüntettek ki Durkó Ilonával együtt. Városunkban ismerıs volt báró 
Apor Gizella neve „Jászárokszálláson 1940-ben az elsı ápolónıi 
tanfolyamot kitüntette a Vöröskereszt fınökasszonya a 
megjelenésével. Jóságos egyénisége könnyen átsegítette az elsı 
percek lámpalázán, amikor a kérdéseket feltette. A sikeres vizsga 
végén a fınökasszony megindító beszédében mondta azt is, hogy 
akik a Vöröskeresztes jelvényt viselik, nemcsak a maguk, hanem a 
mások keresztjét is, segítik vinni békében is, de háborúban is. A 
lányok megismerték benne a Vöröskereszt igazi képviselıjét. Ezért 
megszerették a fınökasszonyt” –közölte a Jászvidék 1940. június 8-i 
száma.  
     Az álom folytatódott Budapesten a Magyar Vöröskereszt 
Országos Szövetségének konferenciáján Andics László elnök 
ünnepélyes keretek között átadta a kitüntetést, s utána felolvasta a 
Magyar Köztársaság Miniszterelnökének a levelét is. Szürke életem 
munkásságát ismertették, amit, mint önkéntes ápolónı, és mint 
pedagógus a Vöröskeresztes Egyesület tagjaként végeztem. Pedig 
csak azt tettük, amire társaimmal esküt tettünk. 
     Itthon a városháza dísztermében volt folytatása az álomnak. 
Gergely Zoltán polgármester és Drapos Béláné alpolgármester szavai 
nyitották meg a kedves ünnepséget. „Ma már Genfben is tudják, 



hogy létezik Jászárokszállás, ahol nagyszerő emberek élnek, mint 
Faragó Jánosné is. Mert Anci néni felismerte a fehér mezıben vörös 
kereszt egyértelmő üzenetét: segíteni bajbajutott embertársainkon. 
Az emberiesség és a könyörületesség jegyében” – mondták. (5. sz. 
kép) 
  A képviselı-testület tagjai, a civilszervezetek vezetıin kívül 
kedves meglepetésként szülıföldem Tiszanána község nevében,  
Tóth József polgármester és Joó István jegyzı és Nyékvárkony 
polgármestere Fekete János is üdvözöltek, kívántak nyugodt, békés 
öregséget. 
      A mezítlábasok tanítónıje újabb jelzıt kapott:  
     „Emberséges ember volt, ha az élet azt követelte tıle.” 
   
 


