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Uferné Sárközy Ágnes
A  BERÉNYI  POLGÁRHÁZAK  BELSÕ  VILÁGA– Szántai Katalin fényképeivel –
Jártomban-keltemben felfigyeltem arra, hogy a mezõvárosokra jellemzõ régiparasztházak mellett akad egy másik jellegzetes háztípus is. A város XIX-XX.században épült polgárházai ma is szemrevaló, karakteres építmények. Utcáranézõ homlokzatuk igen díszes, pillérekkel, rizalittal, gazdagon díszítettablakokkal tagolt. Nincs két egyforma közöttük! Félve attól, hogy a múlt emegõrzésre méltó emlékei esetleg eltûnnek, elhatároztam, hogy lefényképezemõket. Gyûjtõmunkám eredményét albumba ragasztottam, amit megmutattambarátnõmnek, Sárközy Ágnesnek. Õ a képeket szemlélve felismerte családtagjai,rokonai otthonait, s utóbb emlékeit felidézve megírta, hogy miként zajlott az életezekben a részben ma is álló polgárházakban.  (Sz. K.)
Jászberényben könnyen rátalálhatunk néhány 19. század végén vagy a 20. századelején épült, egykoron jómódú gazdák, földbirtokosok lakta, jellegzetes házra,olyanokra, amelyek bizonyos mértékig õrzik az egykori monarchia világát. Arculatu-kat karakteresre formálták, díszítõelemeik mintegy „egyéniséget” kölcsönöztek aházaknak. Ma még kincsei a városnak, mert messze kitûnnek a szocialista idõbenépült, egyfazonú, kissé unalmas épületek közül. Meg kellene õket becsülni és õrizni!Három házról írok bõvebben. A vidéki, mezõgazdasággal foglalkozó kisvárosbana gazdálkodók, a paraszti életet élõk mellett csak kisszámú kézmûves, iparos, ügyvéd,orvos és tanár élte mindennapjait. Ezen a vidéken akkor még hiányzott a tõke, sohanem volt komolyabb beruházás, olyan, amely ipari fejlõdésnek nyitott volna teret.Ráadásul a mezõgazdaság sem volt igazán termelékeny, hiszen csak az emberi kezekmunkájára és az állatok igaerejére alapozódott. Gépesítése lassan és vontatottanterjedt, néhány kisebb õrlõ, daráló mellett pusztán a kölcsönözhetõ cséplõgép jeleztea változások irányát.Ezek a családok gazdálkodtak, dolgoztak és élték a paraszti élettel kapcsolatosritmust. Templomba jártak: keresztelõ, bérmálás, esküvõ, névnapolás, vetés, aratás,cséplés, szüret, temetés volt az életük. Egyesek a Palotásy énekkarban is énekeltek.A nõk jótékonykodtak. Szabadidejükben dominóztak, sakkoztak, kártyáztak, a jobb-módúak pedig vadásztak.Nem voltak olyan gazdagok, hogy utazgathattak, vagy színházba járhattak volna.Berényben báloztak és az itteni iskolák kulturális programját (hangverseny, színi-elõadás) látogatták. Többre talán igényük se volt, mert arra már nem telt. Többnyirea házuk vált státuszuk megjelenítõjévé, szimbólumává.    

Az itt élõknek, akik vonaton legfeljebb Pestig jutottak, vagy legtöbbször lovaskocsin a közeli faluba, városba, csak annyi volt a céljuk, mint elõldjeiknek: megszerez-ni egy kis birtokot, ami a megélhetést megadja, s késõbb a szorgalom által s a lehe-tõségek szerint szaporítani azt, miáltal városuk tekintélyre méltó polgárai közésorolódhattak be.  Egyes esetekben gyermekeik továbbtanulását tudták még bizto-sítani, de ez már nagy erõfeszítésnek számított. Voltak olyanok is, akiknek eszükbejutott, hogy csak úgy lesz haladás, ha az errefelé élõk gyerekeinek továbbtanulásmiatt nem kell messzire menniök. Ilyenek voltak a Dósák, akik nevéhez füzõdik azApátiban alapított és késõbb a Berénybe került gimnázium létesítése.
A volt  Dósa ház

Valószínûleg kevesen tudják, hogy makfalvi Dósa Pál (1731-1792) földbirtokos,jászapáti fõbíró és jászkerületi kapitány volt, aki adományával rakta le alapjait amostani Lehel Vezér Gimnáziumnak. Neve éppen csak megemlíttetik a gimnáziumiévkönyvben, de vele sokkal többet nem foglalkoznak, hiszen nem maradt róla egyportré sem. Pedig ez a jótékony Dósa nagyon is megérdemelne egy posztu-muszdíjat, vagy egy nevére utaló táblát a gimnázium homlokzatán, akár talán egy utcanevetutólagos kitüntetésként.Dósa Pál egyik leszármazottja volt D. Pál (1897-1965) keresztapám, aki Berénybenlakott. Õ soha nem hivalkodott ezzel a híres elõddel; éppen csak megemlítette. Mintahogy megemlítette, hogy a Dózsa Györgynek elkeresztelt õsüket is tulajdonképpenvalamikor Dósának hívták. (Lásd.: Muhoray György: A Makfalvi Dósa nemzetségc. könyvét)  Az tény, hogy tekintélyes családból származik, s hogy õsei tettekvalamit e vidék kultúrájáért, az ma már vitathatatlan. Azóta mennyi embernek adottmunkát ez az iskola, azóta hány ezer és ezer diák végzett ebben a gimnáziumban ésalapozta meg életét. Ezért talán megilletné végre õt egy kis méltatás.A Dósák köznemesek voltak és tehetõsebbek, mint sok más alföldi gazda. Igaznem mindegyikük, mert gyakori volt az ilyen családokban is az elszegényedés, éssokuknak kereskedõként vagy iparosként kellett megélnie. Az élet nem ment másként,mint ma; ha örököltél és megtartottad, azon kívül még szaporítottad, akkor sikerülttekintélyre szert tenned, de ha valami módon nem mentek jól az üzletek vagyelherdáltad, akkor lecsúsztál. Néha igaz segített a nagy család, de voltak családok,ahol pereskedés, veszekedés volt soron. Ilyen szempontból alig változott a világ.Dósa Pál háza a Költõ-utcában áll még ma is. Húgom, Margit ill. férje, Vincze Imreörökölték és példás rendben tartják. Ilyen jó állapotban talán a régi tulajdonosidejében sem volt. Keresztanyám közlése szerint, férje szülei Pintér Mihálynál (aváros volt polgármesterénél) voltak tiszttartók, rájuk örökítették azt a területet, ahola ház ma is áll. (A kert egy részén ma már emeletes házak is állnak) A házat a századelején alakították mai formájára. Utóbb D. Pál, mint egyetlen megmaradt fiú kaptaörökül, miután apja Apátira költözött. D. P. állatorvosira járt valamikor, de az
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egyetemet abbahagyva gazdálkodott az öröklött 170-holdas birtokán. A szõlõk, atanyák és a lakóházuk között õk is lovas kocsin közlekedtek, mert akkor még kevésembernek volt autója. Télen pedig, ha nagy hidegek voltak, valaha lovas szánkón isjártak, aminek romjai sokáig ott álltak még a régi tornakert mögötti istállóban.A lakás berendezése valamivel pompásabb volt, mint a miénk; volt egy neobarokkszalonjuk, ami eredetileg türkiz színû brokát selyemmel volt behúzva. Itt csüngöttegy velencei kristály csillár, és itt állt a cimbalom, amin keresztanyám valahajátszogatott. Azon kívül volt még egy neobarokk ebédlõgarnitúrájuk – magas támlás(cirádával díszített) székekkel, karosszékekkel és biborszínü bársony huzattal. Ahálószobájuk XX. századbeli, öntött, fémdíszes, olyasfajta expresszionista-formalistabútordarabokból állt. Volt még egy Thonet – fonott ülésû – hintaszék, amiben, migyerekek nagyon szerettünk hintázgatni, üldögélni. Ezekbõl sok minden a háborúután a végrehajtók martaléka lett. A csillárba az oroszok lõttek bele, maradványaitmi gyerekek csak egy ládában láttuk már. Érdekes volt az üvegprizmákkal játszadozni,mert azok a szivárvány minden színében remekül törték a fényt.

Keresztanyám, Sár-közy Margit (1897-1990), aki szinte vala-mennyiünknek részbenkeresztanyja, részben abérmálás alkalmábólhívott keresztszülõjevolt. Saját nevén sohanem szólítottuk, õ mind-annyiunknak csak ke-resztanyja volt, férjepedig a keresztapa. Hameglátogattuk õket,akkor mindig kétmosolygó, kiegyensú-lyozott felnõttel talál-koztunk, akik azt sugá-rozták felénk, hogyszeretnek bennünket,aggódnak értünk. Eznekünk, gyerekeknekrettentõ nagy biztonsá-got nyújtott, és mi isviszontszerettük õket.Sajnos nekik nem lehet-tek gyerekeik. Így aztánbeletörõdtek abba, hogycsak mi vagyunk ésúgy kezeltek bennün-ket, mint saját gyere-küket. A hétvégeken sokszor mindannyian ott voltunk, de elõfordult, hogy máskoris beszaladtunk, mert nem laktak tõlünk messzire.Margit az apácáknál nevelkedett és élete végéig nagyon hívõ ember volt. Mintszép jász leánynak, fiatal korában ugyancsak elegendõ udvarlója akadt. Olvasott,zenélt és részt vett a korabeli kisvárosunk társadalmi életében. Mivel akkor a vagyona vagyonhoz tartozott, hozzáadták a földbirtokos Dósa Pálhoz, akivel életük végéigboldogságban éltek. Ténykérdés viszont, hogy náluk sem volt minden felhõtlen.Problémáik talán könnyebben megoldódtak, mert tûrtek egymásnak, megszoktákegymás sajátságait. Így aztán keresztapám engedte, hogy keresztanyám tartsa a„gyeplõt“. Ennek ellenére mégis mindig úgy alakult, ahogy õ akarta. Csekély, hétköz-

Dósa Pál háza (Költõ u. 3.)

Dósa Pál házának ablaka
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napi történések és csetepaték voltak ezek. Nekünk mindenre figyelõ, szimatológyerekeknek mégis sokat jelentettek, olyanokat, amit bizony néha megmosolyogtunk.Margit kitûnõ háziasszony volt, a háztartás minden csínját-bínját tudta. A háborúután még szappant is fõzött és kenyeret sütött. Kenyeret, de milyen finomat, aminekízét, szagát és illatát még most is érzem. Ha ünnepi ebédre voltunk ott, akkor énkenyérrel laktam jól. Nálunk otthon is sütöttünk még kenyeret, de az teljesen másízû volt. Sajnos nem tanultam meg ezt a titkos receptet, pedig most már én is kipró-bálhatnám. Híres volt még a süteményeirõl, 6-12 tojásos tortáiról. Sütött puncs-,fatörzs- és mogyorótortát, de gyakran készített habrolót és finom kekszeket iskarácsony elõtt. A barátnõi gyakran megkérték, hogy segédkezzen, ha névnapokrakellett valami különösen szépet-jót sütni.Felejthetetlenek voltak az októberben megtartott születésnapok. Keresztapánkoktóberben született, és az ugyanebben a hónapban született három testvérem isvele ünnepelhetett. Semmivel sem voltak kisebb események a disznóölések. Nekika háború után volt olyan szerencséjük, hogy egy régi alkalmazottjuktól mindenévben kaptak egy kismalacot, amit végül felneveltek, és így lett téli eledelük. Enneka malacnak sokszor nevet adtak. Volt egy Pénteknek nevezett süldõjük, ami szintecsaládtagnak számított, mert etetésnél bizony még beszélgettek is vele. Ha pedigközeledett a disznóölés napja, akkor már napokkal elõtte másról sem beszéltek,minthogy szegény Pénteknek közeledik az utolsó órája. Számukra ez talán minden-napos volt, de nekünk gyerekeknek rendkívüli eseménynek számított. Utóbb aztánmi is elfogadtuk, hogy a Péntekekbõl hurka, kolbász és szalonna lesz, azon kívülegy finom disznótoros ebéd. Soha életemben olyan finom levest sehol nem ettem,mint disznótoron. Egészen különleges ízû volt az a fûszeres, köménymagos,aranysárgán csillogó étek!  A tetején számolgattuk az úszó zsírfoltokat. Úgy tartottáka családban, hogy egykoron Krisztus is így tett, annyi pénzzel fizetett egy, a levesétfelajánló szegény koldusnak, ahány zsírfolt úszkált a tányérján.Bibliai történeteket õk is meséltek nekünk, csak úgy mellékesen, amikor ottsürgölõdtünk körülöttük. Õk foglalkoztak a lelkünk nevelésével, amire édesanyánaknem volt sok ideje. Fõleg a bátyámra jutott sok idejük, mert õ volt a legérdeklõdõbb,legfogékonyabb. Mivel keresztszüleink sokat olvastak, nekik köszönhetõ, hogybátyám már négyéves korában olvasni tudott, mert gyakran ott ült az ölükben vagyaz asztalnál, és a kérdései nem maradtak válasz nélkül.Engem is szerettek, mert sokáig egyedül voltam kislány a négy fiútestvérem között.Keresztapám mindig erõsítette az öntudatomat, hogy egyenlõnek érezzem magam afiúkkal, mert bizony nem volt mindig jó dolgom közöttük, õk fiúsan, vadabbulviselkedtek. De keresztapám elterelte errõl a figyelmet, hármunkat-négyünketmegforgatott, vagy „lovagol a németet” játszott egymásután velünk.Amikor pedig már nagyobbak voltunk, kezdõdtek a nagy kanaszta- és römipartik.Így tanultuk meg, hogy az életben néha veszíteni is kell. Igaz, nem ment mindig

Dósa Pál házának udvara



64          História História    65
napi történések és csetepaték voltak ezek. Nekünk mindenre figyelõ, szimatológyerekeknek mégis sokat jelentettek, olyanokat, amit bizony néha megmosolyogtunk.Margit kitûnõ háziasszony volt, a háztartás minden csínját-bínját tudta. A háborúután még szappant is fõzött és kenyeret sütött. Kenyeret, de milyen finomat, aminekízét, szagát és illatát még most is érzem. Ha ünnepi ebédre voltunk ott, akkor énkenyérrel laktam jól. Nálunk otthon is sütöttünk még kenyeret, de az teljesen másízû volt. Sajnos nem tanultam meg ezt a titkos receptet, pedig most már én is kipró-bálhatnám. Híres volt még a süteményeirõl, 6-12 tojásos tortáiról. Sütött puncs-,fatörzs- és mogyorótortát, de gyakran készített habrolót és finom kekszeket iskarácsony elõtt. A barátnõi gyakran megkérték, hogy segédkezzen, ha névnapokrakellett valami különösen szépet-jót sütni.Felejthetetlenek voltak az októberben megtartott születésnapok. Keresztapánkoktóberben született, és az ugyanebben a hónapban született három testvérem isvele ünnepelhetett. Semmivel sem voltak kisebb események a disznóölések. Nekika háború után volt olyan szerencséjük, hogy egy régi alkalmazottjuktól mindenévben kaptak egy kismalacot, amit végül felneveltek, és így lett téli eledelük. Enneka malacnak sokszor nevet adtak. Volt egy Pénteknek nevezett süldõjük, ami szintecsaládtagnak számított, mert etetésnél bizony még beszélgettek is vele. Ha pedigközeledett a disznóölés napja, akkor már napokkal elõtte másról sem beszéltek,minthogy szegény Pénteknek közeledik az utolsó órája. Számukra ez talán minden-napos volt, de nekünk gyerekeknek rendkívüli eseménynek számított. Utóbb aztánmi is elfogadtuk, hogy a Péntekekbõl hurka, kolbász és szalonna lesz, azon kívülegy finom disznótoros ebéd. Soha életemben olyan finom levest sehol nem ettem,mint disznótoron. Egészen különleges ízû volt az a fûszeres, köménymagos,aranysárgán csillogó étek!  A tetején számolgattuk az úszó zsírfoltokat. Úgy tartottáka családban, hogy egykoron Krisztus is így tett, annyi pénzzel fizetett egy, a levesétfelajánló szegény koldusnak, ahány zsírfolt úszkált a tányérján.Bibliai történeteket õk is meséltek nekünk, csak úgy mellékesen, amikor ottsürgölõdtünk körülöttük. Õk foglalkoztak a lelkünk nevelésével, amire édesanyánaknem volt sok ideje. Fõleg a bátyámra jutott sok idejük, mert õ volt a legérdeklõdõbb,legfogékonyabb. Mivel keresztszüleink sokat olvastak, nekik köszönhetõ, hogybátyám már négyéves korában olvasni tudott, mert gyakran ott ült az ölükben vagyaz asztalnál, és a kérdései nem maradtak válasz nélkül.Engem is szerettek, mert sokáig egyedül voltam kislány a négy fiútestvérem között.Keresztapám mindig erõsítette az öntudatomat, hogy egyenlõnek érezzem magam afiúkkal, mert bizony nem volt mindig jó dolgom közöttük, õk fiúsan, vadabbulviselkedtek. De keresztapám elterelte errõl a figyelmet, hármunkat-négyünketmegforgatott, vagy „lovagol a németet” játszott egymásután velünk.Amikor pedig már nagyobbak voltunk, kezdõdtek a nagy kanaszta- és römipartik.Így tanultuk meg, hogy az életben néha veszíteni is kell. Igaz, nem ment mindig
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egyszerûen. Eleinte ravaszkásan megengedték, hogy nyerhessünk. Elõfordult néha,hogy a vesztes sírva fakadt.Egy fiútestvérem – miként említettem – hozzájuk került és õk nevelték. Így aztánnekik is szülõi feladataik lettek, amit tisztességgel elláttak. Öcsémnek jól alakult asorsa. Nem volt kitûnõ tanuló, de szerencséjére, keresztapám tudott vele foglalkozni.Meg-megújuló, tanulásra bíztató nógatásuk hozzájárult ahhoz, hogy végül diplomátszerzett.Keresztapánkat a bizonyítványosztás utáni szertartás teszi felejthetetlenné. Beve-zette azt, hogy megjutalmaz ill., megró bennünket, aszerint, hogy ki mit érdemel. Ígyaztán a jól tanuló testvéreim évente kétszer külön jutalmat kaptak tõle. Akiknek eznem sikerült, fizetni kellett volna. Ezek a testvérek viszont meg se jelentek nála.Pontosabban ez egyik öcsémmel fordult elõ, akinek üzengetett, s így emlékeztetteõt az adósságára. Természetesen ez csak egy játék volt és kellemesen elszóra-koztatott mindannyiunkat. Mi pedig, akik jobb tanulók voltunk, így jutottunk egycsekély zsebpénzhez, amivel saját magunk tudtunk gazdálkodni és így tanultukmeg lassan a pénz értékét és a beosztást. Lélektani szempontból jó, nevelõ hatásúfogások voltak ezek az igazságosztások. Azon kívül minket a körülöttünk lévõfelnõttek életvitele nevelt, és legtöbbünkre ráragadt a példa, az õ példájuk. Azbiztos, hogy minden generáció lép egyet elõbbre és ha nem is egy az egyben, delemásolja a szülõk életét. Így az alapokat, mégis õk adták és gondolom, hogy szívünkmélyén ez mindannyiunkban benne él.A háború után, keresztszüleink is az üldözött családokhoz tartoztak, bár házukbanmaradhattak, de csak egy kis 12 négyzetméteres lukban, a régi mosókonyhájukban.Mégis, mi ott is ugyanúgy meglátogathattuk õket. Ezen a kis helyen ugyanúgyfolyt és ment tovább az élet; ugyanúgy megebédelt karácsonykor együtt 8-10 em-ber, mint máskor. Ilyesmit ma soha senki meg nem tenne, de D. Pál egy áldott jóember volt, mindig mondta feleségének, hogy hívja meg a családját. Mi mindigmentünk, pedig annak idején csak sült tök jutott, hetente akár  ötször.A végrehajtók náluk is ki-bejártak. Minket ilyenkor kiküldtek, a „látogatás” utánviszont szájtátva hallgattuk szüleink beszámolóit. Hasonló módon érdeklõdtünk aháború alatt történtekrõl. Náluk akkor orosz tisztek laktak. Úgy éltek ott, minthaotthon lettek volna, a berendezésbõl elajándékozgattak egyes dolgokat, máskorpedig törtek, zúztak.A szentestét mindig nálunk töltötték, mert õk alig állítottak karácsonyfát. Ezek azesték is örökre emlékezetembe szövõdtek mikor megjelentek a nagy télikabátjukban.M.-nek volt egy rókaprémje, rajta rókafejjel – ettõl mi gyerekek eleinte nagyonféltünk. És a muff, ami szintén egy kicsit egzotikusnak tûnt. Mindenesetre néhaezekkel a dolgokkal is játszadoztunk, mert játékra a háború után nem nagyon tellett.Majd pedig az ünnepet megkoronázó éjféli mise következett, ahová elvittek bennün-ket is, pedig alig tudtunk már a lábunkon állni. Akkor pedig, megcsodáltuk kereszt-

apánk különös „bunkós” botját, amit azért hordott magával, hogy védekezhessen,ha megtámadják.D. Pál halt meg elõbb, és mivel én már hazámtól távol éltem, nem vehettem részt atemetésén. Utoljára az esküvõmön láttam, ahol még táncolt is velem. Tekintetétsoha nem felejtem el, mert szomorú volt, hogy külföldre mentem férjhez. Õ volt anásznagyunk, a másik pedig orvos nagybátyám. Számomra ez az esküvõ is felejt-hetetlen, mert a családi tradíciónk folytatását jelentette. Azt, amiért a felnõttekküzdenek, hogy sikerüljön valamit továbbadniuk, fennmaradjon valami a családmúltjából. Most anyaként magam is jobban átérzem annak jelentõségét, hogy valami-lyen tradíciót továbbadjak a gyerekeinknek.Dósáné 20 évvel túl élte férjét és utolsó leheletéig támaszunk maradt. Õ megélte,hogy végül is mindannyian felnõttek lettünk, családot alapítottunk. Generációsproblémát is meg kellett emésztenie, a családok keveredése miatt ugyanis egyrekevesebb családi tradíció maradt életben. A saját életével és tartásával viszontmindig példát mutatott. Örömmel vette a családunk szaporodását; Õ lett az unokák„mamusa”, mivel nem volt igazi nagymama. Sokat olvasott az utolsó éveiben, köny-veket és újságokat egyaránt. Felajánlotta házát a családi találkozások színhelyének,mivel a nagy tágas szobákban lehetett egy olyan asztalt kihúzni, amihez mindannyian,már férjestül, feleségestül, gyerekestül, ha másként nem, de két „mûszakban“odafértünk. Még utazgatott is, mert a húgom, aki Nyugaton lakott gyakran kivitettemagukhoz. Az ottani sógorom neki nagyon szimpatikus volt, és így fõleg azok azunokák nõttek a szívéhez. Élete már csak egyik látogatástól a másikig tartott. Az lettaz élete értelme, hogy mindig várt valakire, mindig volt látogató.Keresztanyánk kilencvenedik, vele együtt édesanyánk hetvenedik születésnapjátegy étteremben ünnepeltük, amit a bátyám videóra is felvett. Egy jó vacsora után,magyar nóták éneklése kíséretében folyt le az este; mindenkinek jó hangulata volt.Csak a fiatalság csodálkozott egy kissé, mert szokatlan volt számukra ez a magyarosdínom-dánom.Mindig hívott bennünket, hogy jöjjünk haza látogatóba és mindig úgy búcsúzott,hogy „szervusz drágám, hátha már nem látjuk egymást”. Aztán így is történt, mertcombnyaktörés után egy tüdõgyulladásba belehalt. Azon az éjjelen, a halál-tusájaórájában különös dolog történt. Sokan – tõle több száz kilométerre – különös módonéjszaka fél 3-kor felébredtünk, és csak késõbb jöttünk rá, hogy talán éppen ekkorbúcsúzott el tõlünk.
A volt Sárközy házak

Ugyancsak gazdálkodó család volt a Sárközy is Berényben. Õk nem leszár-mazottként, hanem beházasodás által kerültek rokonságba a Dósákkal. Meglehet,közöttük is voltak gazdagabbak valaha. A fáma emlékezik egy Sárközy Mihályra,
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egyszerûen. Eleinte ravaszkásan megengedték, hogy nyerhessünk. Elõfordult néha,hogy a vesztes sírva fakadt.Egy fiútestvérem – miként említettem – hozzájuk került és õk nevelték. Így aztánnekik is szülõi feladataik lettek, amit tisztességgel elláttak. Öcsémnek jól alakult asorsa. Nem volt kitûnõ tanuló, de szerencséjére, keresztapám tudott vele foglalkozni.Meg-megújuló, tanulásra bíztató nógatásuk hozzájárult ahhoz, hogy végül diplomátszerzett.Keresztapánkat a bizonyítványosztás utáni szertartás teszi felejthetetlenné. Beve-zette azt, hogy megjutalmaz ill., megró bennünket, aszerint, hogy ki mit érdemel. Ígyaztán a jól tanuló testvéreim évente kétszer külön jutalmat kaptak tõle. Akiknek eznem sikerült, fizetni kellett volna. Ezek a testvérek viszont meg se jelentek nála.Pontosabban ez egyik öcsémmel fordult elõ, akinek üzengetett, s így emlékeztetteõt az adósságára. Természetesen ez csak egy játék volt és kellemesen elszóra-koztatott mindannyiunkat. Mi pedig, akik jobb tanulók voltunk, így jutottunk egycsekély zsebpénzhez, amivel saját magunk tudtunk gazdálkodni és így tanultukmeg lassan a pénz értékét és a beosztást. Lélektani szempontból jó, nevelõ hatásúfogások voltak ezek az igazságosztások. Azon kívül minket a körülöttünk lévõfelnõttek életvitele nevelt, és legtöbbünkre ráragadt a példa, az õ példájuk. Azbiztos, hogy minden generáció lép egyet elõbbre és ha nem is egy az egyben, delemásolja a szülõk életét. Így az alapokat, mégis õk adták és gondolom, hogy szívünkmélyén ez mindannyiunkban benne él.A háború után, keresztszüleink is az üldözött családokhoz tartoztak, bár házukbanmaradhattak, de csak egy kis 12 négyzetméteres lukban, a régi mosókonyhájukban.Mégis, mi ott is ugyanúgy meglátogathattuk õket. Ezen a kis helyen ugyanúgyfolyt és ment tovább az élet; ugyanúgy megebédelt karácsonykor együtt 8-10 em-ber, mint máskor. Ilyesmit ma soha senki meg nem tenne, de D. Pál egy áldott jóember volt, mindig mondta feleségének, hogy hívja meg a családját. Mi mindigmentünk, pedig annak idején csak sült tök jutott, hetente akár  ötször.A végrehajtók náluk is ki-bejártak. Minket ilyenkor kiküldtek, a „látogatás” utánviszont szájtátva hallgattuk szüleink beszámolóit. Hasonló módon érdeklõdtünk aháború alatt történtekrõl. Náluk akkor orosz tisztek laktak. Úgy éltek ott, minthaotthon lettek volna, a berendezésbõl elajándékozgattak egyes dolgokat, máskorpedig törtek, zúztak.A szentestét mindig nálunk töltötték, mert õk alig állítottak karácsonyfát. Ezek azesték is örökre emlékezetembe szövõdtek mikor megjelentek a nagy télikabátjukban.M.-nek volt egy rókaprémje, rajta rókafejjel – ettõl mi gyerekek eleinte nagyonféltünk. És a muff, ami szintén egy kicsit egzotikusnak tûnt. Mindenesetre néhaezekkel a dolgokkal is játszadoztunk, mert játékra a háború után nem nagyon tellett.Majd pedig az ünnepet megkoronázó éjféli mise következett, ahová elvittek bennün-ket is, pedig alig tudtunk már a lábunkon állni. Akkor pedig, megcsodáltuk kereszt-

apánk különös „bunkós” botját, amit azért hordott magával, hogy védekezhessen,ha megtámadják.D. Pál halt meg elõbb, és mivel én már hazámtól távol éltem, nem vehettem részt atemetésén. Utoljára az esküvõmön láttam, ahol még táncolt is velem. Tekintetétsoha nem felejtem el, mert szomorú volt, hogy külföldre mentem férjhez. Õ volt anásznagyunk, a másik pedig orvos nagybátyám. Számomra ez az esküvõ is felejt-hetetlen, mert a családi tradíciónk folytatását jelentette. Azt, amiért a felnõttekküzdenek, hogy sikerüljön valamit továbbadniuk, fennmaradjon valami a családmúltjából. Most anyaként magam is jobban átérzem annak jelentõségét, hogy valami-lyen tradíciót továbbadjak a gyerekeinknek.Dósáné 20 évvel túl élte férjét és utolsó leheletéig támaszunk maradt. Õ megélte,hogy végül is mindannyian felnõttek lettünk, családot alapítottunk. Generációsproblémát is meg kellett emésztenie, a családok keveredése miatt ugyanis egyrekevesebb családi tradíció maradt életben. A saját életével és tartásával viszontmindig példát mutatott. Örömmel vette a családunk szaporodását; Õ lett az unokák„mamusa”, mivel nem volt igazi nagymama. Sokat olvasott az utolsó éveiben, köny-veket és újságokat egyaránt. Felajánlotta házát a családi találkozások színhelyének,mivel a nagy tágas szobákban lehetett egy olyan asztalt kihúzni, amihez mindannyian,már férjestül, feleségestül, gyerekestül, ha másként nem, de két „mûszakban“odafértünk. Még utazgatott is, mert a húgom, aki Nyugaton lakott gyakran kivitettemagukhoz. Az ottani sógorom neki nagyon szimpatikus volt, és így fõleg azok azunokák nõttek a szívéhez. Élete már csak egyik látogatástól a másikig tartott. Az lettaz élete értelme, hogy mindig várt valakire, mindig volt látogató.Keresztanyánk kilencvenedik, vele együtt édesanyánk hetvenedik születésnapjátegy étteremben ünnepeltük, amit a bátyám videóra is felvett. Egy jó vacsora után,magyar nóták éneklése kíséretében folyt le az este; mindenkinek jó hangulata volt.Csak a fiatalság csodálkozott egy kissé, mert szokatlan volt számukra ez a magyarosdínom-dánom.Mindig hívott bennünket, hogy jöjjünk haza látogatóba és mindig úgy búcsúzott,hogy „szervusz drágám, hátha már nem látjuk egymást”. Aztán így is történt, mertcombnyaktörés után egy tüdõgyulladásba belehalt. Azon az éjjelen, a halál-tusájaórájában különös dolog történt. Sokan – tõle több száz kilométerre – különös módonéjszaka fél 3-kor felébredtünk, és csak késõbb jöttünk rá, hogy talán éppen ekkorbúcsúzott el tõlünk.
A volt Sárközy házak

Ugyancsak gazdálkodó család volt a Sárközy is Berényben. Õk nem leszár-mazottként, hanem beházasodás által kerültek rokonságba a Dósákkal. Meglehet,közöttük is voltak gazdagabbak valaha. A fáma emlékezik egy Sárközy Mihályra,
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aki 1560-ban az elfogott Achmed török pasáért megvette Bebek Györgytöl Boldogkõ-váralját. Hogy ennek a Sárközynek valamelyik oldalági (mert nem volt utóda) leszár-mazottjai lennének-e a berényi Sárközyek, azt kutatni kellene. A családkutatás eddigmég csak dédapámig – a néhai Sárközy Jánosig (1827-1915) – terjedt, akit egyesekredemptus jászként tartanak számon, és akinek õsei már az 1600-as évekbenBerényben voltak.1 Neki mintegy 600 holdja, három fia és egy leánya volt. A fivérek:László (1868-1962), Imre(1872-1942), Béla( 1874-1954 )  családalapításuk után továbbgazdálkodtak apjuk rendre elosztott szõlején és birtokán, ha pedig tudták, akkorszaporították is a vagyont. Lánytestvérük Mária pedig feleségként a szinténgazdálkodó Bartal családba került. De volt egy féltestvérük is – Baráth Ferenc –, aki1955-ben megélte a századik születésnapját. Ezeket az embereket rendíthetetlen akaraterõ és kitartás jellemezte. Évrõl-évreújra meg újra dacoltak a természet szeszélyével, pusztán azért, hogy meg tudjanakélni földjeikbõl. A század elején, 1903 körül csaknem egy idõben és hasonló stílusbanmindhárom fivér egy-egy házat épített, amibõl kettõ még ma is áll a Szent Imreherceg úton. A harmadik történetét – ami már nem áll – egy külön elbeszélés tartal-mazta; megjelent a 2003-as Jászsági Évkönyvben.A házak külsõ leírására szolgáljanak a mellékelt fényképek, amik a jelenlegi álla-potban mutatják õket. A fivérek dolgoztak, földet szereztek, vallásosak voltak, mintszüleik. Apjuk fejfáján a következõ írás állt: Itt nyugszik Istenben boldogult SárközyJános és neje Szabó Fekete Erzsébet, Irgalmas Jézus adjnekik örök nyugodalmat.Ugyanilyen istenfélõk maradtak mindhárman, iszogattak ugyan, de nem itták elvagyonukat, hanem inkább összetartották azt. Egyikük állattenyésztéssel ésszõlõtermeléssel is foglalkozott. Nagyon is sikeresen.
A házak belsõ élete

Az épületek nem voltak ugyan paloták, de kellemes életet biztosítottak, hiszen aszobák magassága és területe miatt adott volt egy megfelelõ élettér. Igaz, be iskellett fûteni ezeket a szobákat, fõleg ha ünnepkor egybe voltak nyitva. A téli fûtésiszezon egy külön procedúra volt, de ezt szokták meg az itt élõk. Végül is, ha be lettgyújtva, a cserépkályhák csak úgy árasztották a meleget. Csak a begyújtásig kellettdideregni. Ilyenkor legtöbbször a konyhában már meleg volt, ahol, ha más nem, dea háziasszony vagy a konyhalány a reggeli készítés közben a tûzhely mellett kibírtaa néha annyira cudar, alföldi hideget. A meleg luxusa annak idején még csakkeveseknek adatott meg.Hogy milyen volt az élet e házakban? Nem volt nagy a porta, de mindkettõ udvarán

állt egy istálló, hiszen a gazdaság és a ház között lovas kocsin közlekedtek. A pincepedig akkora hordóknak adott helyet, amibe gyerekként magasra emelt, kinyújtottkezekkel is elfértünk volna. Ezekbe több száz hektóliter bor fért bele.László gazdálkodott, mint apja, amikor még otthon a Csók utcában laktak. Otttanulta meg a paraszti élet csínját-bínját. Megtermett, amire maguknak és a körülöttükdolgozóknak szüksége volt. Disznót öltek, szüreteltek, a rokonságon belül megven-dégelték egymást. Disznótorost, szüreti kóstolót vittek egymásnak. Ha egyikükneknem volt dinnyeföldje, akkor szinte természetes volt, hogy ellátta dinnyével aztnélkülözõ testvérét. Névnapokat, esküvõket, keresztelõket ünnepeltek együtt.Kölcsönösen keresztszülei, bérmaszülei lettek egymásnak.Ezek az emberek csendes elmélkedéssel, szemlélõdéssel töltötték idejüket, ha ép-pen nem dolgoztak gazdaságukban. Azáltal értették meg a világ adta élményeket amaguk módján. Õk még hallgattak a természet hangjaira; a hullámzó búzaföldekre, afákra, a szelekre. Nekik a gabona növekedése, az ég ragyogása, a csillagok szikrázásavolt jelentõs. László bácsi feleségének – hogy úgy mondjuk – megvolt a tartása,mert a város egyik elõkelõ családjából (Pénzes) származott. Ezzel a tartásával néhameg is sértett egyeseket, amirõl családi anekdoták keringenek.1 Sugárné Koncsek Aranka szóbeli közlése
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László bácsinak csak egy fia volt – Ferenc (1896-1974) –, akibõl késõbb orvoslett. Õ volt az elsõ ebben a családban, aki továbbtanult, bár folytatta a gazdálkodástis. Az anyai oldalról ösztönözték tanulásra, mert nagybátyja, Pénzes Sándor ügyvédvolt és 1940-45-ig a város polgármestere is. Csodálatos lovaik lehettek, mert Feribácsi még fogathajtó versenyt is nyert egyszer. Annakidején olyan érték volt egyszépen kitenyésztett ló, mint manapság egy Mercedes. De jobban az ember szívéheznõttek ezek az állatok, hiszen látták õket világra jönni és felcseperedni. Talán azilyen indítékok is közrejátszottak abban, hogy Ferenc az orvosi pályát választotta.Jóképû, csaknem fekete ifjú volt. Egyszer, mikor vizsgázott egy professzornál, az aztkérdezte viccesen tõle: „Na, mond-ja, maga melyik zenekarban játszik?”Ferencnek volt egy kocsisa, Kmeczik János, akivel fogathajtó versenyt is nyert.Ez a férfi csaknem családtagjuk volt és maradt, mert a háború után azt mondta nekinagybátyám, hogy míg õ él, mindig megosztja vele kenyerét. Így aztán a kocsisJános bácsiból olyanfajta „buttler” lett. Vizet hordott, segített a fõzésnél, begyújtott,mosogatott stb. Mi, gyerekek is családtagnak néztük, mert néha még õt is puszivalüdvözöltük. A háború elõtt pedig még szobalányuk is volt, aki késõbb a mosásnál,vasalásnál segített. Ebben a házban ez a munkafolyamat is egy különleges ceremónia

volt. A tisztára mosott,hófehér és csörgõsre ki-keményített ruhát elõszörmángorolták, majd fa-szenes, késõbb elektro-mos vasalóval csodál-atos pontossággal kiva-salták. Elõfordult, hogynagybátyám egyszermég a kórházi lepedõketis hazavitte osztályáról,hogy bemutassa a mosó-nõknek, hogy igen is, kilehet mosni a véres foltota lepedõbõl, és hófehérrelehet újra varázsolni azt,csak egy kicsit meg kelldolgozni érte. Ezt termé-szetesen tudni kellett,hogy hogyan kell csinálni.Béla – nagyapánk leg-kisebb fivére – a másikSzent Imre herceg úti háztulajdonosa volt. Õ és fe-lesége gyermektelen ma-radt annak ellenére, hogykétszer nõsült, mert elsõfeleségét betegség miatt hamar elvesztette. Sajnos a másik házasságban sem lettgyermekáldás. Így a nagy tágas házukban kettesben élték csendesen életüket azokkala személyekkel együtt, akik a kis gazdaságukban segítettek. A feleségnek azonkívül, hogy a háztartási alkalmazottal együtt ellátta a háztartást, többféle hobbijavolt: szõnyegeket, gobelin  párnákat hímzett, és a porcelán nippek bolondja volt.Amolyan egész jeleneteket ábrázoló – ha jól tudom  rokokó – figurák voltak azok. Alakás berendezése hasonló volt, mint László bácsiék házában; nekik is volt egyselyemmel behúzott neobarokk szalongarnitúrájuk, egy intarziás ebédlõjük, amiheznagy asztal, székek, tálaló, kredenc és vitrin tartozott. Valószínûleg minden ún.„neostílusban”, ami a Millennium (1896) körül dívott Ausztriában és Magyarorszá-gon. A konyhai berendezéshez pedig nagyon sok sárgaréz használati eszköz tarto-zott: mint a habüstök, a rézmozsár vagy a mérlegtányé-rok, amiket legalább havontaszidolozni kellett a tálaláshoz használt egynéhány alpakka vagy ezüsttárggyal együtt.
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Béla és felesége, Veronika is nagyonmelegszívû emberek voltak. Õk is sze-rettek bennünket, de kissé öregek voltakmár, mikor mi születtünk. Így aztán, ho-gyan tudták volna õk a figyelmes nagy-apát, nagyanyát eljátszani, mikor méggyermekük sem volt. Csak annyit foglal-koztak velünk, amennyi véletlen adódott.A háború Béla bácsink és felesége életétis kettéhasította, mert házukat államosí-tották és elvették. Talán okosabbak lettekvolna, ha elutazgatják pénzüket, mint aztma teszik az emberek, de ezen a rétegen belülez nem volt nagy divat. Legfeljebb egyjobbfajta nászút kiadásaira áldoztak, több-re nem. Inkább a vagyont gyarapították.Egyszerûen ez volt a szokás.

Idõs korukban végül is átköltöztek unokaöccsükhöz, Ferencékhez, akik halálukigellátták és ápolták õket. Egyszerûen természetes volt ez, nem volt még szeretetház,és az ilyen családok mindig otthonukban oldották meg ezeket a problémákat. Igaz,ez összefüggött azzal is, hogy a feleség nem dolgozott, hanem volt ideje ellátni arokonokat. Miután Béla meghalt (1954) hozzájuk került két testvérem is. Így õklettek a gyerekeik, László bácsinak pedig az unokái, aki nagyapa módra szeretteõket. Igaz, egy kicsit szófukar ember volt, de ha egy-egy pillanatot sikerült ellesniéletébõl, érezhettük, hogy szeret bennünket. Amikor bátyám már Pesten tanult éspéntekenként hazavárták, addig nem kezdtek vacsorázni, míg János haza nem jött.László bácsit nyáron sokszor csak légycsapóval láttuk, és rendre ölte a legyeket, decsak legy-nek nevezte. Mondta is, hogy ha légynek mondaná, akkor azzal megha-zudtolná sajátmagát. Õ inkább passzióból, unalomûzésül is irtotta a kellemetlen-kedõket. Amikor László bácsi már kilencven éves volt, egy vendégüket a követke-zõkkel traktálta. Mesélte, hogy van neki egy féltestvére, Baráth Ferenc, aki 99 évesena tanyáról gyalog bejött Jászberénybe egy barátja temetésére. A fiatal vendégétezzel ugyancsak elcsodálkoztatta, mert egy mai 40 évesnek elképzelhetetlen, milyenlehet a 99 évesek élete.

Személyes élményeim
A család az akkori szokások szerint tartotta a rokonságot; meghívták egymástnévnapra, keresztelõre, esküvõre és együtt voltak akkor is, mikor már a temetésenkellett valakitõl búcsúzni. Ilyenkor otthon, ezekben a házakban ravatalozták fel ahalottakat, az egyik szobát ugyanúgy lila drapériával díszítették fel, mintnagypénteken a templomban szokás. Vagy pedig az udvaron helyezték el a ravatalt.Azon kívül jöttek a sirató asszonyok, akik a koporsó mellett üldögéltek. Ez a látványfogadta a rokonokat, ha jöttek kondoleálni. Így úgy nézett ki még a gyerekek elõttis, hogy a halál az élethez tartozik, és egy-két ilyen látvány után már nem tûntannyira idegennek.Ferencék messzemenõen törõdtek nagy családunkkal. Gyermektelenek voltakugyan, de nagybátyám, mint katolikus nõgyógyász természetesnek tartotta azt azistenáldást, amiben szüleimnek része volt. Már ismerte az abortuszt, de édes-anyámnál az ilyesfajta segítsége szóba se jöhetett. Így a kisebb testvéreim neki isköszönhetik életüket. Azt az életet, ami mindig egy misztérium volt és marad.Ferenc (1896-1974) és felesége, Éva (1907-1975) szép magas, és jó megjelenésûpár volt. Ha együtt sétáltak mindig megcsodálták õket. Nagy tekintélynek örvendetta háború után is, mert elismerték orvosi tudását, és állást kapott a helyi kórházban.Igaz, elõször éveken át csak tiszteletdíjas, státusz nélküli munkatárs volt, deotthonában is rendelt. Azt hiszem, õk tisztán látták, hogy a háború utáni Magyaror-
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Béla és felesége, Veronika is nagyonmelegszívû emberek voltak. Õk is sze-rettek bennünket, de kissé öregek voltakmár, mikor mi születtünk. Így aztán, ho-gyan tudták volna õk a figyelmes nagy-apát, nagyanyát eljátszani, mikor méggyermekük sem volt. Csak annyit foglal-koztak velünk, amennyi véletlen adódott.A háború Béla bácsink és felesége életétis kettéhasította, mert házukat államosí-tották és elvették. Talán okosabbak lettekvolna, ha elutazgatják pénzüket, mint aztma teszik az emberek, de ezen a rétegen belülez nem volt nagy divat. Legfeljebb egyjobbfajta nászút kiadásaira áldoztak, több-re nem. Inkább a vagyont gyarapították.Egyszerûen ez volt a szokás.
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szágon kialakult rendszernek nem lesz hamar vége, ezért földjeiket felajánlották azállamnak. Így nekik nem volt a végrehajtókkal gondjuk. Nem egykönnyen történtez, hiszen élt még László bácsi is – nagybátyám apja –, aki valaha több mint 150hold földön gazdálkodott. Istenfélõ, tekintélyes család volt az övék is, akikmegteremtették jó ízléssel berendezett fészküket, és abban élték boldogan életüket.Volt egy klasszicista stílusú, arany keretes gobelin szalonjuk, egy neobarokk és egyfekete, szecessziós stílusú ebédlõjük. Ez utóbbi apjuk öröksége volt. Késõbb, azötvenes években vásároltak egy hatalmas, Bauhaus-stílusú üveglapos kerek asztalt,és hozzá négy öblös karosszéket, ami a vendégfogadást szolgálta. A falakon akörnyékbeli festõk képei csüngtek, és nagy aranykeretes családi portrék, mert divatvolt ezekben az idõkben, hogy helyi festõkkel – azoknak munkát adván –megfesttették portréjaikat. A ház asszonyai szorgalmasan horgoltak, szõnyeget éspárnákat is hímeztek, csinosították a lakást.Mivel nem volt gyerekük, mindig példás rendet lehetett ott találni. A vitrinek televoltak porcelánnal, kristállyal, mert ez családi tradíció volt generációkravisszamenõen. Bennünket, gyermekeket, ha köszönteni mentünk újévkor, húsvétkor,elképesztett a sok porcelán nipp,ahogy a vitrin polcain katonás rendben sorakoztak,és mindenféle más encsem-bencsem is, mint egy iparmûvészeti múzeum kiállításán.

Ekkor már megörökölték Béláék ingóságait is.Ha nagybátyám néha eljött hozzánk, végignézett szerény otthonunkon, ésmegnézett, megcsodált bennünket. Úgy emlékszem, hogy ilyenkor arcára különösöröm ült. Az volt az õ tragédiája, hogy nem lehetett gyerekük, de ebbe nekik is belekellett törõdniük. Bár elvállalták két testvérem felnevelését, szerették is õket, igaziszülõk mégsem voltak. Nehéz dolog lehetett az, mert tudjuk, hogy néha a sajátgyerekeink reakcióját se könnyû megérteni. Az igazi szülõ talán hamarabb és jobbanmegérti gyermekét.  De õk csak a kötelességüket teljesítették és nem nagyon törtékfejüket a gyerekek pszihéje miatt. Így aztán néha különbségek voltak elképzeléseikközött, és elõfordult, hogy bátyám, aki náluk volt, hazaköltözött. Az biztos, hogy azott töltött éveket legjobban bátyám és húgom tudná elemezni, mert õk érezték asaját bõrükön. Én a világ minden kincséért se tudtam volna abban a „paradicsomban“élni, mert annak idején csak a véletlenen múlott, hogy közülünk kinek jusson ez asors.Nagybátyám munkahelye a helyi kórház volt.  Minden áldott nap bejárt dolgozni,katonásan beosztva telt az ideje. Órára pontosan kellett, hogy legyen ebéd, majdpihent egy fél órát, és délután újra visszament. Kétszer egy héten privát betegei isvoltak, akiket otthon – a rendelõjében – látott el. Abban a nõgyógyászati rendelõ-
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ben mi csak álmélkodtunk, és kérdezgettük, hogy mi miért van, mert minden olyantitokzatosnak tûnt. Igaz, nem voltak hozzánk nagyon õszinték, mert csak hímeltek-hámoltak a feleletekkel, bennünket, 6-12 éves gyerekeket inkább gólyamesével láttakel. Még kecskebékát is tartott otthon, mert eben az idõben azok segítségévelállapították meg a terhességet. Amikor már nagyobbak lettünk, szakszerûbbfelvilágosításban lett részünk.Évát, késõbbi feleségét Budapesten ismerte meg, és szülei ellenzésére vette elfeleségül, mivel nagyon szép leány volt. A „pesti menyecske” egy tanfolyamonutóbb megtanult fõzni és kitûnõ háziasszony lett. Mikor már nagyobb voltam, magamis nála tanulgattam a fõzõcskézést. Fõleg jász leveseket és tésztafélét csináltunk,mert sok húst akkor még a jobb módúak sem fogyasztottak. Tortát és süteményt iskitûnõen sütött, mert sokszor volt ott kávézó vendég, akinek édességgel kellettkedvében járni.  A feketézés szertartása még mindig emlékezetemben van. Ez úgykezdõdött, hogy elõször egy kis edényben a spirituszlámpa felett  pirítottuk a kávét.Ezt követõen átöntöttük egy befõttes üvegbe, ahol megvártuk, míg lehûlt. Követke-zett a darálás egy legalább 100 éves, rézburkolatú kávédarálóban, majd a frissenmegdarált kávét betöltöttük egy kávéfõzõbe, s így megfõztük. Amikor elkészült,szép herendi mokkás csészékben és ezüst-tálcán tálaltuk a vendégeknek. A konyha

Ring tanító háza, Hatvani u. 11.

tele volt a pörkölt kávéillatával, ami csak az õkonyhájukra volt jel-lemzõ, mert otthon in-kább csak teáztunk, éskésõbb szoktunk rá akávéra.Éva jól tudott úszniés táncolni, õ tanítottmeg bennünket úszni avárosi strandon, ahováneki szabad bejárásavolt. Csodáltuk õt, re-mekül siklott a vízben;megmutatta nekünk amell-, a gyors- és a pil-langóúszást. Méghoz-zá olyan jól, hogy nél-küle ezt soha nemtudtuk volna megta-nulni. Mivel valahamûvészi tornára járt, na-gyon kecses mozgásaés elõkelõ tartása volt.Olyan volt Éva néni,mint egy görög istennõés szinte elérhetetlen-nek látszott. Nagyontragikus sorsú család-ból származott – amireitt kitérni nem szeretnék–, és naponta kijárt a te-metõbe és „beszélgetett” a halottaival. Fõleg azután, amikor rokonságát Budapestenexhumálták és lehozták Berénybe a családi kriptába. Ezek a temetõbe vezetõ utakarra is jók voltak, hogy egészséges sétát tegyenek naponta, mert nagybátyám isgyakran vele ment.Ha náluk voltam, abban a nagy, tágas, szép lakásban, palotában éreztem magam.Mi gyerekek szinte elvesztünk a nagy székekben az ebédlõasztalnál, ha néha ottmaradhattunk. Úgy tûnt, hogy idõt szántak nevelésünkre. Megmutatták például,hogy hogyan kell az evõeszközt illendõen tartani stb. Így aztán nagy szalvétákat
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kaptunk a hónunk alá, amit nem volt szabad evés közben leejtenünk. Éva néni,mesélt nekünk a régi szép idõkrõl, amikor még fiatal volt. Elmesélte, hogy egyszermásik lánytestvérével együtt hivatalosak voltak IV. Károly és Zita királynõ fogadá-sára a Vigadóba.Nyaranta, a hõség idején minden redõnyt leengedtünk, mert csak úgy voltakhûsek a szobák. Ilyenkor délután 1-1 órára le is kellett feküdnünk a felnõttekkelegyütt. A felébredés után Éva néni kihúzta a kis kozmetikumokkal teli fiókját, ésszemünk láttára elkezdte magát sminkelni. Ezen ceremóniát is jól megbámultuk, merta mi édesanyánk-nak ilyesmire nem volt se szüksége, se ideje. Teljesen más világvolt ez számunkra, mint amit otthon láttunk.Mindketten választékosan öltözködtek, bár sokszor nekik is csak a házi varrónõalakítgatott vagy varrt. Méretes cipõket viseltek, amit legtöbbször Budapesten vá-sároltak. Velük jártunk elõször életünkben a fõvárosban is, és õk mutatták megnekünk az Állatkertet és Vidám parkot, a jegesmedvéket is, amik kedvenceik voltak.Szabad idejükben szerettek kártyázni, dominózni és velünk is szívesen játszottak.Feri bátyánk mindannyiunk sorsával törõdött, ha betegek voltunk, de fõleg akkor,mikor felnõttünk és pályaválsztás elõtt álltunk. Bátyámból mérnököt akart nevelni,

nem orvost, de végül öcsém szándéka váltvalóra. Továbbtanulásom érdekében isközbenjárt, enélkül engem se vettek volnafel, annak ellenére, hogy jó volt a felvételim.Az összes többi testvérem továbbtanulá-sát is egyengette még, bár nagyon a sajátfeje szerint döntötte el, hogy kibõl milegyen, nem törõdve azok érdeklõdésével.Késõbb az egyik öcsém elégedetlen volt aszakmájával, sokszor zúgolódott is emiatt.Természetesen ez a saját hibája is volt, mertnem lázadt fel ellene idejében. De hogylázadhattunk volna mi fel, mikor istenfélõ,szülõ- és családtisztelõ nevelésünk volt,és nem mindannyiunkban folyt rebellis vér.Azonkívül örülhettünk, hogy mindannyi-unkból lett valami, és késõbb saját erõnk-bõl tanulhattunk tovább, és a magunkmódján valósíthattuk meg elképzelésünket.Húgomat, aki szintén náluk lakott, orvos-nak taníttatták, nagy türelemmel foglal-koztak vele, segítették célja megvalósulá-sát. Fõleg nagybátyám szerette a kishúgomat, hiszen kilencéves korától ott volt náluk. Ez elég idõ volt arra, hogy szintegyermekének tekintse. Húgom egy kis napsugarat vitt az életükbe és így azteljesebbé, változatosabbá vált. Néha az utcán sétálva nagy büszkén úgy mutattabe õt, mintha saját gyermeke lett volna. De baj történt, mert húgom olyan valakitválasztott párjaként, akit a nagybátyám ellenzett, így elromlott a jó viszony. A kétfiatal megesküdött úgy, hogy nagybátyámék nem voltak ott, de mikor megszületettaz elsõ gyerek, megbékéltek egymással.Többnyire csak Magyarországon töltötték „szabadságukat”. Budapest, Leány-falu, Parád szerepelt programjaikban. Változatosságként inkább õk fogadtakvendéget. Egyszer Éva néni meglátogatta a húgát Vancouverben, de nagybátyánknem ment vele. Azt mondta, hogy õ innen már csak a temetõbe megy. Ez aztán ígyis történt.Nemsokára aztán nagybátyám tényleg megbetegedett, de nem operáltatta megmagát, mert tudta, hogy betegsége gyógyíthatatlan. Türelemmel, türelmetlenülnyomta az ágyat, örült, ha néha meglátogattuk, ilyenkor egy kis fény költözöttbágyadt szemeibe. Kezdetben még volt ereje kikérdezgetni bennünket életünkalakulásáról. Parasztosan, rövid kérdéseket feltéve kíváncsiskodott. Néha még felkelt
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és dominózott a kisfiammal. Néhány gesztusát sose felejtem. Máig elõttem van,ahogy kezével megtapogatta kisfiam fontanelláját, hogy mennyire nõtt már össze.Máskor megcsodálta a növekvõ kisgyereket, amint egy hatalmas homokvárat épített.Megcsillant a szeme, amikor a gyerek egy kis autót tologatott a homokvárszerpentinjein. Azt hiszem, hogy ekkor gondolatban nagybátyám is újra gyerekkévált, s visszaidézte saját gyerekkorát. De mondani nem mondott semmit, csak meren-gett, és szemeit a távolban járatta. Röpke, nyári órák voltak ezek, mégis úgy éreztemakkor, hogy nagyon közel van hozzánk. Hálás voltam azért a biztonságért, amitmindig nyújtott nekünk.Feri bátyám halálának híre nagy szomorúsággal töltött el engem itt kinn, idegenben.Utolsó kívánsága szerint díszmagyarban temették el. Felesége pedig egy év múlva,hirtelenül, szívbántalmak következtében követte. Távozásukkal lezárult egy idõszak,ami családunk sorsával szorosan összefonódott.
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