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Fodor Istvánné

EGy TANyASI ASSzONy ÉLETE

1922-ben születtem a jásztelki határban 
a régi tanyán. Ezt azért tudom, mert az 
új tanya éppen egyidős volt velem, de 
február közepére az még nem épült fel. 
Csak öregkoromra tudtam meg, hogy 
milyen nevezetes napon születtem. 
Akkor még nem mondták Valentin 
napnak február 14-ét, de a későbbi 
anyósom is mindig emlegette, hogy 
„Bálintkor házasodnak a verebek”, 
tehát a magyaroknál is jeles tavaszváró 
nap volt. A Rozália nevet kaptam: 
Fülöp Rozália.

Híres család volt Jásztelken mind 
a két oldalról a családom: nagyon sok 
Fülöp lakott már akkor is a faluban, 
anyukám vezetékneve pedig Ali, 
amelyik név ugyancsak gyakori volt. 
Azt mondták, hogy török eredetű. 
A Fülöpök korábban a középső 
dűlőben gazdálkodtak, azért van ott 
a nagyapám által állított kereszt az 
út mellett, amelyik a szeméttelepre 
visz, amit az óta kiköveztek. Rajta 
olvasható, hogy állíttatta Fülöp Lőrinc 1898-ban. Nagy területű földjük volt, ezért az egyik 
tagosításkor áttelepítették a jászapáti határra. Azt úgy mondták, hogy négyszáz öles dűlő a 
jákóhalmi hármas határ közelében. Itt fért el a nagy földterület legjobban, ez volt a jásztelki 
határ leghosszabb dűlőföldje. Itt épültek fel aztán sorra a Fülöp tanyák. Már a dédapámék, 
nagyapámék is nagyon sokan voltak testvérek, valamennyien igen vallásosak, és olyan 
bibliai neveket kaptak, mint Mózes, Dávid, Juhák, József, Lőrinc. Én a Lőrinc leszármazottja 
vagyok, azért hívták apukámat Lőrinc „Palyának”. Szokás volt akkoriban az apjuk neve 
után megkülönböztetni az egyforma nevű családokat. Volt közülük olyan is – Juhák1 bátyám 
–, aki Kőtelekre ment el, ott szerzett földet. Egyszer még lánykoromban ott is voltunk az 
egyik lánya lagzijában, de aztán megszűnt a kapcsolat. Négy felesége volt összesen, mert 
a meghaltak után mindig tudott újat találni. Két feleségétől születtek gyerekei. Volt, aki 
elköltözött közülük Besenyszögre és más községekbe. 

1 Szent Joachim Szűz Mária édesapja volt. Sokszor használták a nevét keresztnévként, de sokszor le sem tudták írni. 
A keresztségben így aztán hol Juháknak, hol Joháknak, hol Joakimnak írták, attól függően is, hogy a pap hogyan 
tudta, de mindegyik név elvileg ugyanazt jelenti.

Édesanyám, Ali Marcella



Örökségünk210

A fiam említette, hogy Besenyszögön a temető szélén véletlenül találta meg a sírját, 
mikor ott kutatott jeles emberek után. Meghalt 1954-ben. Mózes bácsinak olyan lánya is 
előkerült Jákóhalmán, akiről nem is tudtam életében, csupán halála után derült ki, hogy ki 
volt ő. Mondta is a lánya, hogy sokat emlegette a jákóhalmi rokonát, aki ide jött férjhez, de 
nem tudta a férjes nevét. Én sem tudtam addig, hogy ő kicsoda, pedig ismertük egymást.

Apukámék nyolcan voltak testvérek: négy fiú, négy lány. Volt, aki már születése 
évében meghalt. Néhányan ott maradtak egymás mellett, mások meg elmentek a faluból. 
Sándor bátyám Pesten dolgozott, ott is maradt a családjával együtt. Volt egy Imre „úr” nevű 
testvérük is. Nem volt annak se szakmája, se pénze, de eljátszotta az urat. Hazajött néha, 
aztán elkunyerálta az anyjától – nagyanyámtól – az összes pénzét, meg el is lopta. Olyan is 
előfordult, hogy a legjobb csizmáját lopta el, és ez csak a hideg tél beköszöntével derült ki, 
amikor szükség lett volna a meleg lábbelire. Sok keserűséget okozott nagyanyámnak, de a sors 
megoldotta a gondját. A második világháborús frontkor eltűnt Pest környékén. Úgy hallottuk, 
hogy Pécelen volt valami nője, akinél bombatalálat érte. Nem hallottunk többet róla. Lőrinc 
bátyám háromszor nősült, mert meghalt két felesége rövid házasság után. Mindig tudott ő is 
másik asszonyt szerezni, lóháton járt udvarolni. A harmadik aztán már hosszabb életű volt, 
tőle születtek a gyerekei. Ő viszont egyre részegesebb lett, meg is fogadta a fia, hogy ő nem 
lesz olyan. Ígéretét valóra váltotta, a leszármazottainak mára jól menő vállalkozásaik vannak. 
Apukámnak nagyon jó hangja volt, szeretett is énekelni. Kántor akart lenni, de nem engedték, 
mert ott kellett maradni a tanyán a földnél. Ő volt a legkisebb, 1897-ben született. Az írást, 
olvasást egy tanyasi susztertől tanulta, mert akkor még nem voltak arra iskolák. Azokban az 
időkben nem a fiatalok döntötték el, hogy mik lesznek, hanem a szülők. Nem járt rosszul vele 
a család, mert nagyon jó gazda volt. A katonaságnál is rá akarták beszélni, hogy maradjon ott 
továbbszolgálónak, majd kap csillagot,2 de azt mondta, hogy neki már van csillaga otthon, 
mert akkor már feleségül vette anyukámat, aki 1899-es születésű volt. Fiatalon házasodtak 
össze 1917-ben. Az első gyerek már a következő évben megszületett. Fiú volt, Dezsőnek 
keresztelték, de csak pár hétig élt. Apukám nem beszélt róla soha, de biztosan bántotta, hogy 
utána nem született több fia. Aztán mi lányok jöttünk sorba hárman, két és fél év különbséggel. 
Anyukámék heten voltak testvérek, köztük is akadt ilyen is, olyan is. Akkoriban még Jásztelken 
nagyon divat volt a bicskázás, az egyik testvérét is úgy szúrták agyon 20 éves korában, 1909-
ben. Egy másik testvére pedig 11 éves korában leesett a fáról, úgy halt meg. Azért sem értem, 
hogy én meg a húgom állandóan a fára másztunk, de soha nem mondták, hogy baj lehet belőle. 
Két hatalmas finom termésű eperfa volt az istálló előtt, sokszor megmásztuk a tetejéig.3

A nővérem 1919-ben született, az ágnes nevet kapta. Ő már nagyon életre való volt, nem 
úgy mint az elsőszülött fiú. Erősebb is volt mindkettőnknél, 12 éves korában már kerülgették 
a legények, férjhez is ment korán, de meg is bánta utána. Én voltam a középső, és az egyetlen, 
aki télen születetett, de én azzal nagyon elégedett voltam, úgy is terveztem, hogy ha gyerekem 
lesz, akkor az is februári legyen. Utánam két és fél évre megszületett a húgom, ő az Irén nevet 
kapta, és ő volt a legszebb közöttünk.

Amikor a nővérem iskolás lett 1925-ben, akkor már megvolt a Nyárijárási tanyasi iskola 3 
km-re a tanyánktól, így ő odajárt. Amikor én kezdtem az iskolát a szüleim úgy gondolták, hogy 
vézna vagyok, ne járjak olyan messzire, beadtak a faluba nagyanyámhoz. Legalább nem volt 
2 Mármint a vállára, mert előléptetik magasabb rangba.
3 Anyám halála óta kiderült halotti okiratból, hogy a nagybácsi halálát szívbaj okozta. Szinte biztos, hogy a család 
ezt tudta és az alapbetegsége miatt esett le a fáról. Ezért nem tiltották a lányokat a fára mászástól.
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egymaga, két évig vele laktam Jásztelken. Én még abba az iskolába jártam, ami a templommal 
szemben volt, ma kocsma.4 Nagyanyámmal jól megvoltunk, minden misére magával vitt. 
Rólam így nem lehet mondani, hogy nem voltam eleget templomban ebben a két évben. Arra 
emlékszem, hogy a tyúkjait mindig ellopták, a végén már a megmaradt néhány tyúkot bevitte a 
konyhába az indófniba.5 Arra is emlékszem, hogy a kemény tarhonyát szerettem legjobban, és 
mindig azt csináltattam vele, ha kérdezte, hogy mit akarok enni.

Két évig voltam falusi lyány, akkor nagy változás történt az életemben. Felépült a Sziki6 
tanyasi iskola a tanyánktól másik irányban, de közelebb, mint a Nyárijárási, kb. 2 kilométerre. 
Abban az évben lett iskolás a húgom is. Így 1930-ban már vele együtt jártunk iskolába, én 
harmadikos voltam, ő elsős, a nővérem pedig végzős – akkor még 6 osztály volt –, így ő már 
nem jött velünk a másik iskolába.

Nagy szikes földön volt az intézmény a szentgyörgyi7út mellett a mostani szemétteleppel 
majdnem szemben. Nagyon sokan jártunk oda, mert a szomszédos falvaknak sem volt arra 
iskolájuk, bár számukra később építettek egyet. Szentgyörgy, Apáti és Kisér határából jártak 
oda a jásztelkiek mellett legtöbben. Ebből a három faluból később is csak az apáti határban 
épült iskola.8 De jártak oda még az alattyáni, meg néha a jákóhalmi tanyákból is. Jákóhalmán 
már megvolt a varjasi iskola, de ha a férfi tanítót behívták katonának, utána a háborúban még 
fogságba is esett, akkor nem mindig volt tanítás ott sem. Még rajtunk innen is jártak oda 
gyerekek, bevártuk egymást és együtt mentünk. Köztük volt a másod-unokatestvérem, Molnár 
Pista is, aki 1-2 évvel volt fiatalabb nálam. Tanulmányait befejezve iskolaigazgató lett, és híres 
honismeretes Szentandráson.9 Aki kíváncsi rá, hogy miket játszottunk akkoriban az iskolában, 
az elolvashatja a könyveiben, mert többet is írt erről a témáról már idős korában.10 Volt ott 
egy nagy jelfa.11 A fiúk azzal szórakoztak, hogy át tudnak-e a teteje fölött hajítani egy követ. 
Hatalmas fa volt, azért rajzolták a térképre.12

Jó kötött talaj volt arra, sárban alig lehetett közlekedni. Ha nagyon nagy volt a sár vagy a 
hó, akkor előfordult, hogy befogták valamelyik szomszédnak a lovát a kocsiba vagy szánkóba, 
és úgy vittek iskolába. Egyszer március 15-ére akkora hó esett, hogy nem tudtunk volna 
lovas szán nélkül elmenni, visszafelé délre persze már csak locs-pocs volt belőle. Az egyik 
szomszédnak volt egy „szellentős” lova. Molnár Pistát mindig úgy ültették fel a kocsira, hogy 
az ő orra alá eregessen. Ő ezen nagyon tudott méltatlankodni, mi viszont jókat nevettünk rajta, 
mert tudtuk, hogy direkt úgy volt megszervezve. Sokáig Csengő Jenő13 tanított, aki az iskola 
szolgálati lakásában lakott, és a közeli tanyán volt egy asszony, aki térítésért főzött neki ebédet. 

4 A mostani emeletes iskola 1930-ben épült, amikor a jelen írás szerzője a harmadik osztályt kezdte a tanyasi 
iskolában.
5 A kemence szája előtti konyhától elzárt terület.
6 A hivatalos neve Fügedhalmi volt, ugyanis azon a részen volt régen Jásztelek elődje: Fügedhalma falu. Az arra 
lakók viszont mind Szikinek hívták, mert egy haszontalan szikes területen állt, amit az év egy részében víz borított.
7 Természetesen a jászalsószentgyörgyi útról van szó, mely ma is megvan, de ma már nagy része kövezett.
8 A Szentgyörgyi úti, de csak 1941-ben, amikor én már régen végeztem.
9 Jászszentandráson.
10 A jászberényi Jász Múzeum Jászsági Füzetek sorozatában két ilyen témájú könyve is megjelent.
11Az említett Molnár István szerint szilfa volt.
12 Katonai térképeken szokás volt kopár területeken ábrázolni magányos fákat, így került rá e térképre ez a 
tájékoztatást szolgáló magányos fa. Ez volt a jelfa – mint térképjel.
13 Később az internetről bukkantam rá a nevére, hogy Szücsiből származott, a Mátraaljáról. A tanyasi tanítókat 
ekkoriban jól megfizették, főleg, ha még függetlenek voltak – mint ő is –, és szívesen vállalták a tanyasi tanítást.
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Készült rólunk egy fénykép, azon látszik, milyen sokan jártunk oda. Én felülről a második 
sorban jobbról a negyedik vagyok. Nagyon mérgesnek látszom a képen, mert a mögöttem 
álló lánnyal (akinek a keze a vállamon van) a fotózás előtt összevesztünk, ugyanis virágot 
dugott a hajamba. A húgom a tanító mellett van jobbról. Akkor még hat osztályt kellett járni, 
utána az ismétlő következett két évig, de az már csak hétvégi iskola volt.

A tanyán mindenkinek megvolt a maga dolga, a rengeteg állat, földterület miatt bérest is 
alkalmaztak, és besegítettek a kövesgyi gyerekek.14 A tanyáról fennmaradt egy apró, bélyeg 
nagyságú kép, de így felnagyítva is jól látszik rajta, hogy balról volt a lakóház, előtte és 
mellette veteményeskerttel elkerítve. A többi épületet eléggé eltakarják a fák, de szemben 
a bejárással volt az istálló, jobbról pedig a házzal szemben az ólak, terménytárolók, pince. 
Abban az időben WC-t még nem nagyon építettek tanyán, de nálunk volt az is. Csak olyan 
reterát, ahogy az öregek mondták. Nem kellett azt tisztítani sem, alatta nem volt gödör, mert 
hátul volt egy lyuk, és azon át a kutyák mindig felfalták a „termést”.

Szépen, nyugodtan éldegéltünk a tanyán, tanultuk a tudnivalókat a házaséletre. Akkoriban 
az még úgy ment, hogy amikorra férjhez ment a lány, akkorra mindent tudni kellett neki. 
A mindenen a női munkát kellett érteni, nem a szexet, ahogyan ma mondják. Előttünk 
ilyesmiről nem beszéltek, ha olyan téma volt, akkor kiküldtek bennünket, de mi még nem is 
érdeklődtünk ilyen dolgokról. Én jártam varrótanfolyamra, mondták is, hogy ügyes kezem 
van, miért nem leszek varrónő. Azt mondtam, hogy én nagyon jól érzem magam a tanyán, 
eszembe sincs városi lánynak lenni. Sok mindent meg tudtam varrni magamnak. Így éltünk 
’34-től, amikor végeztem az elemi iskolában. A nővéremmel kevésbé voltam kapcsolatban, 
mert ő már bálokba járogatott, de mi a húgommal nagyon jól elvoltunk.

Apukám sokat olvasott. Járt neki az Igazság újság,15 azt elolvasta az utolsó betűig. Annak 
volt néha könyvmelléklete is az előfizetők számára. Amikor kapott egy-egy kötetet, akkor 
nekiült, és le sem tette, amíg ki nem olvasta. Revolvere is volt, így lövöldözött vele néha 
fácánt, nyulat. Télen, amikor éhesek voltak, bejöttek azok is a tanyába.

1937-ben a nővérem férjhez ment, de a későbbi sorsa szomorúan alakult. ’43-ban a 
Don-kanyarban elveszett a férje, a lánya is meghalt 50 éves korában, az unokája pedig 2 
évesen. Öreg korában magát ostorozta korai házasságáért, ráadásul a férje rokon volt, így 
azt gondolta, hogy a lánya halálának is az lehetett az oka. Később volt neki kérője, akivel 
könnyebben felnevelhette volna a lányát, de soha nem kérte a férje holttá nyilvánítását, mert 
attól tartott, hogy valahonnan mégis előkerül.

Nekem volt az első női biciklim Jásztelken. ’39-ben 17 évesen csakúgy suttyantam el a 
tanyára menő lovas kocsik mellett, amikor megvettük. Hallottam amint mondták, hogy „a 
Fülöp Palya lyánya!”16 Abban az évben anyukámmal elmentünk a Szentkúthoz17 is. Apukám 
14 Mezőkövesdről adták le őket az Alföldre dolgozni határozott időre. Mivel az a vidék igen vallásos, így a 
gyerekekkel sem volt gond, általában rendes munkát végeztek. Molnár István is megemlékezik róluk egyik 
könyvében.
15 Az Igazság földműves újság volt, melynek a negyvenes években éppen a jászjákóhalmi László István Péter 
jogász volt a főszerkesztője, akit később a Rákosi-korban be is börtönöztek „irodalmi szervezkedésért”. Ezt persze 
nem biztos, hogy tudta mindenki.
16 Én pedig ekkor értettem meg, hogy nagyanyámék miért nem tudtak biciklizni. Az öt lány közül egy sem, de a 
három fiú mind tudott. Korábban csak férfi bicikliket gyártottak, évtizedekkel később alakították ki az úgynevezett 
női vázat, ahol nem volt felső összekötő, és háló volt a hátsó kerék oldalain, így fel lehetett rá szállni szoknyában is. 
A nők akkoriban szinte 100 százalékban szoknyában jártak.
17 Mátraverebélybe.



213Örökségünk

kocsin vitt be bennünket Apátira, és onnan utaztunk vonattal. Nem járkáltunk mi feleslegesen. 
Pesten is csak egyszer voltam a rokonoknál, meg a környező falukba olyankor mentünk el 
biciklivel, ha kellett valami: Szentandrásra, Alsószentgyörgyre, Hevesre, Hevesiványba, ami 
akkor még Apátihoz tartozott. Nagyanyám utolsó idejében a lányáék tanyáján élt, ami egy 
kőhajításnyira volt az iványi templomhoz.18

Közben kitört a második világháború, amiből mi csak annyit éreztünk még egyelőre, 
hogy hívogatták be katonának az embereket, Rigó sógort is, a nővérem urát.

1941-ben nagy tragédia érte a családot. Sándor bátyám volt nálunk Pestről, és azt mondta 
anyukánknak: „Mi van veled Márcel, te szép piros asszony voltál és meg vagy fehéredve. Te 
beteg vagy, miért nem mész orvoshoz?” Mi, akik vele voltunk mindennap, nem vettük észre, 
hogy megváltozott a színe, nem fájt semmije. Az orvos megállapította, hogy fehérvérűsége 
van, a vörös vért felélte a fehér vére.19 Apukám biztosan tudta az orvostól, hogy menthetetlen, 
de elvitette Pestre azért is, hogy az utolsó lehetőséget is megpróbálja, meg azért is, hogy 
nehogy megszólják, hogy nem tett meg mindent a gyógyulás érdekében. A nővérem akkor 
már „minden napos” állapotos volt, így azt mondta anyukám, hogy az első unokája születéséig 
nem megy el. Már csak néhány napot kellett várnia. Biztosan tudta, hogy őt sem látja többé. 
Március végén meghalt Pesten. Nem akart ő még meghalni, annyira nem számított ilyesmire, 
hogy a kenyérsütésre sem tanított meg bennünket. Mindig azt mondta, ráérünk megtanulni, 
mert az nagyon nehéz munka és kíméljük magunkat. Később keresztanyánkra hárult ez a 
18 Ott halt meg 1954-ben, 88 éves korában. A tanyát sikerült beazonosítani Jászivány falu szélétől nem messze a 
műút mellett. Az 1946-os önállóvá válásakor kapta a Jászivány nevet.
19 Ma leukémiának mondjuk. Orvos ismerőseim szerint ami akkor gyors halált okozott, ma már 5-6 éves túlélést 
biztosítana, nyugaton kellő kezeléssel még többet.

Urammal és fiammal 1949-ben
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feladat, a húgomat és engem ő tanított meg kenyeret sütni. Akkoriban, ha egy lány ezt nem 
tudta, nem is számíthatott rá, hogy feleségül veszi valaki.

Anyukám temetésén elájultam, arra emlékszem, amikor élesztgetni kezdtek. Apukám 
olyan fekete márvány emléket állíttatott, hogy az óta sincs szebb és értékesebb a jásztelki 
temetőben. Én 19 éves voltam, a húgom még nem volt 17. Mindhárman attól rettegtünk, hogy 
ugyanígy járunk, de egyikünk sem örökölte a kórt, hosszú életűek lettünk, még a nővérem is 
megérte a 81 évet, pedig sok mindenen át kellett esnie életében.

Mi ketten még otthon voltunk, de nem is igyekeztünk nagyon a férjhez menéssel, mert a 
háború is egyre közelebb ért, a fiatalokat vitték katonának. Apukám pedig azt mondta, hogy 
amíg férjhez nem megyünk, ő sem nősül meg újra, nem hoz mostohát a házhoz.

A leendő uramat ismertem már korábban, de mivel ő is katona lett, így komolyabban csak 
később kezdtünk el levelezni. Az anyja mindig emlegette, hogy ő volt a legszebb legény a 
sorozáskor, a lányok őt kerülgették legjobban. Az ő tanyájuk a jákóhalmi határban a legutolsó 
volt, a mi tanyánkhoz éppen egy kilométerre. Ha kimentem a ház mögé, akkor még azt is 
láttam, hogy ott járkál valaki az épületben. Amikor meg odakerültem, akkor a ház20ablakából 
odaláttam a volt tanyánkra.

De addig még sok minden történt mind a kettőnkkel. Engem már számon tartott a család, 
mert a leendő uram keresztanyja – aki majdnem a szomszédjukban lakott – is megszólította 
anyukámat az apáti piacon, hogy „ismerem a lyányát, olyan kis fehér képű”. Fiatal koromban 
még szeplős is voltam, de azt kinőttem. A keresztanyának pedig nagy szava volt a jövőnket 
illetően, mert erősen befolyásolta a testvérét. Így, ha az elejétől számítom, akkor legalább hat 
éves ismeretség volt az esküvőnk előtt.

Amíg távol volt a front, addig a korábbihoz hasonlóan éltük az életünket a húgommal, 
de a háború egyre jobban beleszólt az életünkbe. Bejártunk Apátira táncolni, amit nagyon 
szerettem, úgy szálltam, mint a pille.21 Jásztelekre ritkábban mentünk, és jóval messzebb is volt 
hozzánk. Előbb furcsa volt megszokni, hogy Apátin a legények magázták a lányokat, nálunk 
ez nem volt szokás. 1943 januárjában eltűnt a sógor a Don kanyarban. Semmi hiteles hír nem 
jött róla. Valaki említette, hogy amikor találkozott vele azt mondta, hogy már nem bírja sokáig. 
Hogy igaz volt-e, vagy csak mondták a nővéremnek, az soha nem derült ki. Próbálta kutatni, 
de annak sem lett eredménye. Pedig mennyire várta, hogy megszülessen a gyereke. Elég sokára 
született, majdnem négy évre. Nem sokat láthatta.

Amikor már tudtuk, hogy megfordul a háború menete, az is biztos lett, hogy nem maradunk 
ki belőle mi sem. Apukámnak jó esze volt, elkezdett oroszt tanulni, hogy legalább meg tudja 
magát értetni velük, ha eljönnek idáig. Mi meg szórakoztunk, ameddig lehetett. Lettek volna 
udvarlóim, de elvoltam a húgommal, és mindig akadt rokon, aki elkísért. Aztán hallottam, hogy 
a leendő uram fogságba esett. Ezt is a keresztanyjától tudtam meg, aki szerint ott már talán 
biztonságosabb helyen volt, mint a fronton. Kérte, hogy várjam meg a keresztfiát!

A jásztelki tanyára nevezetes időben érkeztek meg az oroszok ’44-ben, mert éppen a 
templom búcsújára készültünk, ami Márton napon van november 11-én. Nyakig voltunk a 
főzésben-sütésben. Akik elsőként jöttek, azok még ránk szerencsére nem voltak veszélyesek. 
A németeket keresték, de ők már akkorra messze jártak tőlünk. Nem mutatkoztunk mi, mert 

20 Háznak a szobát mondták a tanyasiak, tehát nem az egész házról (tanyáról) van szó, hanem a szoba első ablakáról, 
mely keletre nézett ugyanúgy, mint a jásztelki tanyán. A végén lévő két ablak mindkét tanyánál délre nézett.
21Lepke.
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apukám már előre elkészítette nekünk a búvóhelyet, a szárkazal22alatt ásott egy pincét. Volt rá 
ideje, és a béres is segített, de ő titoktartó, ismerős ember volt. El kellett hordani a földet is a 
pince mellől, hogy ne lehessen látni a frissen bolygatott területet. A pincében volt ágy, néha 
vízben állt a lába, attól függően, hogy milyen volt az időjárás. Apukám akkor már nagyon 
megértette magát az oroszokkal, ami fel is tűnt nekik, hallotta, amint figyelmeztetik egymást, 
hogy vigyázzanak a beszéddel, mert a gazda mindent ért. Az is feltűnt az oroszoknak, hogy 
több női bicikli is volt az udvarban, de apukám azt mondta, hogy az asszonyok elmentek 
valahová a városba, meg Pestre, ő sem tudja, hogy hol vannak. Az elején még volt lent 
néhányszor a nővérünk is a lányával a búvóhelyen, de gyorsan intézkedni kellett, mert Inci 
majdnem lebuktatott bennünket. Nem volt még négyéves sem, és amikor férfihangokat hallott, 
megszólalt, hogy „apapa”. Alig tudtuk elhallgattatni. Így a nővérünk elment az anyósékhoz, 
aztán meg Apátira, ahol házat vett.

Közben szörnyű hír jött a jákóhalmi határ túlsó végéből. Ott lakott az elveszett Rigó sógor 
testvére az urával meg a fiaival. Úgy mondták, hogy az egyik szomszéd az ő kazaljukba rejtette 
el a katonaruháját meg az iratait, amit megtaláltak az oroszok. Látták azt is, hogy meg van 
bolygatva a kazal, és különben is megdöfködték szuronnyal, hogy nincs-e benne német. A 
gazdáék látták az ablakból, és tudták, hogy nekik végük. A nagyobbik gyerek nyolc éves volt, 
gyorsan mondták neki, hogy hátul a kukoricáson át szaladjon el a nagyanyjáékhoz, mert ők 
már többet nem látják egymást. Szerencsésen meg is érkezett a legalább 10 km-re lévő tanyára 
a jásztelki határba, az apja, anyja és 2 éves öccse pedig az oroszok áldozata lett, akik végül a 
kútba dobták őket. A három testvérből így kettő a háború áldozata lett: egy a fronton, egy pedig 
itthon. Ugyan mit szólt hozzá a szomszéd anyja, aki mindig úgy ment a templomba, hogy még 
menet közben is imádkozott!?23

A később jövő oroszok veszélyesebbek voltak a békés lakosok számára, akik lemaradtak és 
zabráltak,24 részegek voltak – ilyenek még hónapokig előfordultak. Nőket kerestek, de volt arra 
egy olyan nő, aki ott nyújtózkodott előttük a lócán. Az nem kellett nekik. Köptek egyet, hogy 
„kurvü”. állítólag féltek a nemi betegségektől. Csak ’45 húsvétján mertünk teljesen feljönni a 
búvóhelyről, de addig már egyre többször kilopakodtunk, főleg éjszakára.

Megint lett volna udvarlóm, de közben megtudta, hogy a leendő uram hazajött a fogságból, 
aztán nem mutatkozott többet. 
22 A kukorica betakarított szárából rakott kazal, mely a tehenek téli etetését szolgálta.
23 zsitnyánszky József is megírta az esetet Én így láttam…című könyvében anyámhoz hasonlóan: 
„anyaggyűjtés során 2004-ben találkoztam K. B-vel, a szóban forgó család egyik rokonával, akit szavahihetőnek 
ismertem meg, és aki hitelt érdemlően mesélte el a történetet, amit a Jászberényben élő, nem távoli rokon is 
megerősített. Gábor, a szörnyűség szemta núja már nem élt, mert 1958-ban fiatalon, 25 évesen elhalálozott. Csak 
egy barátjával, katonatársával tudtam telefonon szót váltani. A halotti anyakönyvezés mikéntjében is tájékozódtam 
az önkor mányzat illetékesénél. Akit a család és a sírkőfelirat is „bűnösként” aposztrofált, az N. M. Neki közvetlenül 
ugyan nem volt köze a cse lekményhez, mégis bűnös, pontosabban vétkes, mert ő rejtette el az áldozatok tanyáján 
a katona ruházatát és kitüntetéseit a széna vagy szalmakazalban, amit a „szabadítók” megtaláltak. Ez szolgál-
tathatott okot az anya, az apa, tehát a szülők és a kétéves kisgyer mek, zolika különböző módon a „szabadítók” 
által elkövetett véres megtorlásához, halálukhoz. A bosszúálló megtorlók, hogy még fo kozzák rémtetteiket, a három 
szerencsétlen ártatlan holttestét a kút ba dobták. Rettenetes lehetett a szülők, nagyszülők, hozzátartozók helyzete és 
lelkiállapota, miután megismerték a valóságot a gyász és a fájdalom folytán. Ugyanakkor a túlélő Gábornak is egy 
életre megpecsételődött a sorsa, hiszen halmozott lelki sérüléseket kel lett magában hordoznia rövid élete végéig.” 
Anyám meg is nevezte N. M.-et, de a családra való tekintettel nem írom ki a nevét. A jásztelki temetőben van a 
sírjuk, s mivel a jákóhalmi határban laktak, így mindkét község második világháborús emlékművén ott van a nevük.
24 Szerzés, rablás. Sok speciális orosz kifejezést megtanultak, akik érintkeztek velük.
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Jó 10 évvel öregebb volt nálam, nem is nősült meg soha, de elélt 90 éves koráig. A régi 
udvarlóm 1946. április elsején érkezett haza amerikai fogságból. Neki még szerencséje is lett, 
mert ott rendes ellátásban részesült. Kiderült, hogy kettőnk élete sok mindenben hasonlított 
egymásra. Ő is félárva lett, mert 10 éves sem volt, amikor májproblémákkal kórházba 
került az apja és nemsokára meghalt. Ott maradt az anyjával – a leendő anyósommal –, aki 
háztartásbeli volt. Pénzük nem maradt, a fia addig négy osztályt végzett el, de többet nem is 
tudott, mert a család eladta a szülői házat, és ők kijöttek a tanyára lakni. 1927 óta éltek ott, 
neki menni kellett valamit dolgozni, 10 évesen állatokat legeltetni, meg hasonló pénzszerzési 
lehetőségeket keresni. Volt két nagy ökrük,25 amikor már nagyobb fiú lett, akkor szántott 
másoknak. Nem könnyű természetű asszony volt az anyja, de azt értékelte benne, hogy a két 
ökröt sikerült az oroszoktól megmentenie. Nélkülük nagy bajba került volna a család, mert 
egyedüli munkaeszköz a két állat volt. Annyi nyoma maradt az oroszoknak, hogy amikor 
benéztek a ház előtti ablakon, éppen a szemközti falon volt a falióra. Az egyik megcélozta a 
számlapját és a hatos alatt eltalálta. A célba lövést gyakorolta. Ma is megvan az óra.

Közben azonban anyósomnak volt egy furcsa házassága is: 1937-ben férjhez ment a vele 
egyidős Urbán Lajoshoz, aki egy közeli apáti tanyán élt 5 gyerekével, a felesége korábban 
meghalt. Egy olyan bonyolult kapcsolat jött létre, aminek elmondásába bele sem kezdek, 
mert én sem értettem minden részét. Urbánnal valójában soha nem lakott ott, előbb azért, 
mert katona lett, aztán fogságban volt a fia, aztán meg a saját családjához ragaszkodott. 
Hallottam, hogy a legkisebb gyerekek jártak is tőlük a varjasi tanyasi iskolába. 

25 Kasztrált bika. Az ereje megmaradt, de megszelídült. A tehénnél jóval erősebb volt, akkoriban még ló helyett 
sok helyen volt ökrös fogat.

Csoportkép a sziki iskolában
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Néha elment pár napra, elvégzett ezt-azt, aztán visszajött. A fia küldözgette a lapokat, 
hogy éppen merre járt, meg nekem is írogatott, de amit az anyjának küldött, azt felragasztotta 
egy régi újságra az írással lefelé és felrakta a falra. Ezek a képek ott voltak végig a falon, rajta 
azoknak a magyarországi helyeknek a fotói, ahol tudott lapot venni. A borítékos leveleket, 
amiket nekem küldött, azokat már a házasságunk idején mind eltüzelte. Akkor már nyilván 
szégyellte a szerelmes leveleket.

Sokszor mesélt, hogy merre járt, mert én is elmondtam, hogy mi itthon hogyan vészeltük át 
a frontot. Kürtösnél26 került fogságba, aztán vitték őket nyugat felé. Három várost emlegetett, 
ahol hosszabb ideig volt: Németországban Regensburgot, Fürstöt27és Dachaut.28 Azt mondta, 
hogy néhány nap alatt rendeződtek a dolgaik, amikor odaértek még nem voltak teljesen 
felkészülve, kenyér nélkül ették a kapott konzerveket. Volt úgy, hogy sima disznózsírhoz 
jutott hozzá. Ott látott először négereket. Utána aztán jó életük volt – nem olyan persze, 
mintha itthon lettek volna, hanem ahhoz viszonyítva, amin azelőtt keresztülmentek. Mondta 
is, hogy a mai fiatalok azt már nem bírnák ki. A munkájukért kaptak egy nyugtát, amit 
majd itthon kifizetnek – legalábbis úgy gondolták az amerikaiak, Rákosi viszont másképp. 
Azt mondta, hogy nincsen szükségük a nyugatiak pénzére, de úgy tudjuk, hogy a pénzt 
ők megkapták, csak elköltötték másra. Mi nem hajítottunk ki semmilyen papírt, mert nem 
lehetett tudni, hogy mire lehet még szükség. Arra azért nem gondoltunk, hogy valaha is pénzt 
látunk a kézzel írott bizonylatért, amin kétszázvalahány dollár szerepelt, ha jól emlékszem. 
Eltettük a ládafiába. Nagy volt a meglepetésünk a rendszerváltozáskor, mert akkor derült ki, 
hogy jó gondolat volt megőrizni a nyugtát. De az még messze volt akkor.

Nekik is volt háborús áldozatuk, mert az Imre nevű nagybátyját, aki ott lakott a közelben, 
behívták az oroszok munkára,29 pedig nem is volt katona, aztán nem látták többet. Pedig 
kérlelték, hogy ne menjen el, akkor már összevissza volt mindenki, de ő ahhoz volt szokva, 
hogy tartja a szavát. A felesége meg a két gyereke így családfő nélkül maradt itthon.

Az udvarlómnak is volt „emléke” a háborúból. Hatalmas, hideg, havas telek voltak 
akkoriban itthon is, nemcsak Oroszországban. Neki főleg fagyási sérülései voltak a fülén 
meg a lába ujján, amiket még 10 évvel később is kenegetni kellett. Azt mondta, hogy a fogai 
is azért hullottak ki, mert ott kapott ínysorvadást. De volt olyan kellemes emléke is, ami 
egész életében elkísérte: hazahozta az ottani borotválkozó dobozát meg azt a kanalat, amivel 
ott evett. Haláláig használta, ma is megvan félig már elkopva. A dögcéduláját30 is hazahozta 
ő maga, szerencsére nem másnak kellett ezt megtenni helyette.

Elmúlt fél év, akkor már rendszeresen járt hozzám, némelyik rokon meg szomszédlány 
irigykedett is rám, volt aki szerette volna megkaparintani. Ezt akkor is tudtam, de most 
öregségemre is volt olyan esemény, ami ezt megerősítette. Nemrég látogatott meg Fülöp 
Jóska első unokatestvérem, felelevenítgettük a régi dolgokat, ekkor mesélte el, hogy egyszer 
rászedték őt is a lányok egy mesterkedésre. Ő mindig benne volt mindenben, azt sem 

26 Ma Curtici Romániában. Vasúti határállomás Lőkösházával szemben.
27  Két gyakorlatilag összeépült nagy ikerváros Németországban a Duna mellett. Nagyobb hajókkal eddig hajózható 
a folyó.
28 Szintén  Duna menti város, mely a koncentrációs táboráról is nevezetes volt, de ők mint elosztó táborba kerültek 
oda és onnan mentek tovább.
29 Azóta kiderült, hogy ez volt a „málenkij robot” (= kicsi munka). Sokan ennek lettek az áldozatai.
30 Egy kicsi, lapos fémdobozban a katona adatait tartalmazta, ha meghalt a csatatéren, azzal lehetett azonosítani, ha 
egyáltalán megtalálták, vagy úgy fel nem robbant, hogy az is tönkrement a viselőjével együtt.
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gondoltuk volna róla, hogy tanító lesz. Maga is beismerte, hogy nem ő volt a legokosabb 
a rokonságban, csak ő mert mindenben kezdeményező lenni. Végül csak jó tanárnak kellett 
lennie, mert nemrég hallottuk, hogy nagy kitüntetést kapott a feleségével együtt. Ő mondta 
el, hogy volt egy rozsdás pisztolya, amivel a lányokat ijesztgette, azok pedig megbízták, 
hogy ijessze el az udvarlómat. Volt akkor vagy 17 éves. Odalopakodott az ablakunkhoz, ott 
eldurrantotta a pisztolyt, de csak nem szaladt el az udvarlóm. Mi nem is hallottunk semmit az 
egészből, de most, hogy elmondta, eszembe jutott, hogy apukám egyszer megkérte a bérest, 
hogy kísérje haza a vőnek valót. Ebből következtettem, hogy ő meghallhatta a durranást, 
gyanús lehetett neki valami, mert soha máskor nem mondott olyat. A lányoknak akkor 
nem volt mindegy, hogy ki lesz az uruk, mert annak kellett eltartani. Olyan lány is volt 
az ismerőseim között, aki – mikor sétálgattak Apátin a legények – megjegyezte, hogy „na, 
ahhoz a legényhez hozzámennék”. Annak meg jó volt a füle és meghallotta. Tényleg ő lett a 
felesége, oda került a Varjasra nem messze tőlünk, a gyerekeink egy osztályba jártak.

Október közepén megtörtént az esküvő. Apukám alig tudott az alkalomra bútort keríteni. 
Háború után voltunk, az infláció a vége felé közeledett, az ember a fizetéséért már egy doboz 
gyufát sem kapott.31 Nem volt akkor se’ fényképezkedés, se nagy lagzi, csak egy ismerős 
gépével egy kis fénykép az udvarban, meg egy vacsora szűk családi körben.

Így kezdtük el a közös életünket. Ez a tanya nádtetős volt, a lakóház végében folytatódott 
az istálló, az ól pedig szemben volt. Az uram szántott másoknak is az ökrökkel, abból lett 
egy kis pénz, de nem sokára még az egy szem birgénket is el kellett adni, mert meghalt a 
nagyanyja, aki a szomszédnak is nagyanyja volt. Addig piszkált bennünket, hogy be kellett 
szállni a temetésbe, pedig ő volt az eltartója.

Amikor egy kicsit kezdtünk gyarapodni, elhatároztuk, hogy jöhet a gyerek. Úgy akartam, 
hogy februárban szülessen, mint én. Nem kapkodta el, már majdnem március lett, amikor ’49. 
február 26-án megszületett. Előtte időben bementem a nővéremhez Apátira, mert ott épült 
szülőotthon, de még nem volt kötelező odamenni.32 A születése napján reggel kezdődtek a 
fájások, este 7-re megszületett. Ahogy ő mondja, akkor látta meg a holdvilágot, mert télen a 
napot akkor már nem lehetett. Az uram nagyon türelmetlenül várta, amikor megtudta, hogy 
fia lett, hazafelé menet a jásztelki határban Bencsik Sanyi rokonnal nagyon berúgtak. Az apáti 
nagytemplomban lett megkeresztelve, az apja meg a nagyapja után az István nevet kapta, a 
dédnagyapja után meg a Ferencet. Egyhetes korában mégis be kellett vinni a szülőotthonba, 
mert a 8 éves unokatestvére bárányhimlőt kapott, féltünk, nehogy megfertőzze őt is. Amikor 
lehetett, kimentünk a tanyára. Egy hentesnek volt luxusautója,33 ő vitt ki bennünket. Porzott 
az út azon a tavaszon már március közepén. Érdekes volt, hogy az anyósom testvérének is 
aznap délelőtt született meg az első unokája Nagykátán, egyszerre lettek nagyanyók.

8 hónap múlva a húgom is férjhez ment Kuli Barnabáshoz, egy kuláknak34 nyilvánított 
helyi gazda fiához. 

31 A világtörténelem legnagyobb inflációja alkalmával már 24 nullát kellett az egyes után írni, és az irdatlan összeg 
már nem ért semmit. 1946. augusztus 1-jén jelent meg az új pénz a pengő helyett, a forint. És ez után két és fél 
hónappal volt az esküvő.
32 Ma óvoda a gimnázium mellett.
33 A személykocsit mondták így akkoriban.
34 Kuláknak szovjet mintára a Rákosi-korban azokat a személyeket nevezték és üldözték, akik szorgos munkával 
egy bizonyos földterületnél nagyobbat szereztek maguknak.
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Egész odáig szoptattam, sok tejem volt, de akkor segítettem a sütkérezésben, nem volt 
időm a fiammal foglalkozni. Cukros tehéntejet adtak neki, amit annyira megkedvelt, hogy 
utána csak azt itta. Több gyerekünk nem is lett, pedig rajtam nem múlt volna. Az apjának 
viszont (úgy látszik) rossz volt a tapasztalata a gyerekkori nehéz élete miatt. A fiam pedig 
azóta sem örül annak, hogy nincs testvére. Apukámnál is eljött az idő az újranősüléshez, már 
egyikünk sem lakott otthon.

A Rákosi-korszakban is elvoltunk a tanyán, apukám is „megúszta”, hogy kulákká 
nyilvánítsák a sok föld ellenére. Jóban volt ugyanis Rusvay Lajossal,35 a jásztelki főjegyzővel, 
aki súgott neki, hogy írassa szét a földjét a lányainak. Így aztán a három lánynak meg ő 
magának már mindjárt nem haladta meg azt a területet, amiért kulák lehetett volna. Beadtuk, 
amit kellett, termeltünk olyan nem idevaló növényeket is, mint a gyapot, mert kötelező volt.

Nemcsak az említett Fülöp Jóska, hanem többen is tanítók lettek a családból. Szükség 
volt akkor a tanítókra azért is, mert sok volt még a tanyasi iskola. A Tátrai testvérek is 
a rokonsághoz tartoztak, eredeti nevük Töki36 volt, mint nagyanyámnak. Ők is tanítók 
lettek: zoli a dósai határban a középhalmi iskolánál, aminek közös kerítése volt egy 
özvegyasszonnyal, akivel nagyon jó kapcsolatban volt. Rábízta még az iskola kulcsát is, ha 
nem volt ott. Az egyik napon azt mondta neki: „Viktus néni, maga 5 éve egyedül él, pedig 
még csak 55 éves. Ajánlanék én magának egy józan parasztembert, akinek régen meghalt 
a felesége.”  Az lett a történet vége, hogy összehozta őket apukámmal: 1954. január 4-én 
lagzi lett a jásztelki határban. André Ferencné Szekeres Viktória így lett apukánk második 
felesége. Akkor még nem tudták, hogy többet leélnek egymással, mint az első házasságban. 

35 Rusvay Lajos (1901–1999) jogász, később Jászságért-díjas helytörténész.
36 Jellegzetes jásztelki családnév. Őseik a ma is létező Pest megyei Tök községből kerülhettek ide.

Nővéremmel és húgommal
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Anyukámmal 23 évet éltek együtt, a dósai mamával meg huszonnyolcat. Neki 1949-ben 
halt meg az ura, régen született egy gyerekük, de 2 évesen meghalt agyhártyagyulladásban. A 
nagy fényképe ott lógott a falon. Így aztán az addig magányos Viktus néninek, ahogy nevezték, 
mindjárt lett három lánya meg négy unokája. Január 4-én aztán nagy ebédet csaptunk a 
jásztelki tanyán az új rokonokkal, az uram meg betanította a fiamat, aki odapenderedett az új 
nagyanyja elejbe: „Tudok ám én egy szép nótát!”

„Mondjad kis onokám!” A kis onoka meg rázendített, hogy:
                                „Akármilyen öregasszony, 
                                 Ha férjhez megy, csak menyasszony,
                                 Hajnalba’, hajnal előtt,
                                 Két kutya vacakol a házam előtt.”

Volt nagy siker, haláláig nem felejtette el az új menyasszony a köszöntést.
Ott laktak, ahol 8 évvel korábban még én is, de az új asszony nem tudta megszokni a 

kötött jásztelki földet. Mindig vissza kellett járni a tanya melletti dósai földre, ahol volt 
jó nagy szőlőterület, borkészítés, és olyan gyümölcsök, zöldségek, amikről addig nem is 
hallottunk: aranyalma, földimogyoró… Az lett a vége, hogy 3 évvel később átköltöztek a dósai 
tanyára, apukám tanyájára pedig a húgomék. Egyrészt azért, hogy ne álljon üresen, másrészt 
azért, hogy ne az anyóséknál lakjanak. Ott is volt már két gyerek: az apja után Barnabás 
meg Nándor. Ha akkor már tudták volna, hogy mégis tönkreteszik a kis gazdaságokat és 
létrehozzák a kolhozszerű tsz-eket nálunk is, akkor lehet, hogy maradtak volna a jásztelki 
határban. Az új nagyanyó nagyon szerette a hirtelen jött unokákat. Apukám Péter-Pálkor 
tartotta a névnapját, akkor mindig elmentünk köszönteni. A dósai mama meg leakasztotta (a 
karácsony óta) a kamrában lógó füstölt száraz kolbászt, mert tudta, hogy az a fiam kedvence.

Mielőtt elköltöztek a másik tanyára, történt egy nagy országos esemény is. 1956. 
október végén főzés közben hallgattam a rádiót, mint máskor, aztán hirtelen mindenféle 
zeneszó, összefüggéstelen kiabálások hallatszottak, meg olyasmi szöveg, hogy „emberölés, 
gyilkosság Pesten”. Nem voltunk ehhez hozzászokva, mert ha tényleg történt valami baleset 
az országban, még azt is eltitkolták. Az uram éppen a ház mögött szántott. Szóltam neki, hogy 
jöjjön már be. Belehallgatott ő is, de együtt sem lettünk okosabbak. Ment vissza szántani, 
majd megtudjuk, hogy mi történt. Nekünk már volt „kristályos” rádiónk, ami fejhallgatóval 
működött, ’53-ban vettünk olyan néprádiót, amin csak a két fő adót lehetett fogni. De minket 
az nem elégített ki, éppen abban az évben vettünk egy világvevő rádiót, és újságok is jártak. 
Így aztán a következő napokban nálunk gyülekeztek az arra lakók, és hallgattuk a Szabad 
Európát,37 kíváncsiak voltunk, hogy jönnek-e már segíteni az amerikaiak.38 Az adást persze 
zavarták a magyarok, de valamit csak hallottak belőle. Az egyik nap az uram bent járt a 
faluban és azzal a hírrel jött haza, hogy mindenki tegyen ki egy nemzetiszínű zászlót a 
kertkapura. Levágtam egy darab fehér anyagot, a másodikos fiam gombfestékkel pirosat 
meg zöldet festett rá és kitűztük.  Néha repülők szórtak röpcédulát, meg sztaniolcsíkokat,39 
37 Münchenből sugárzott magyar nyelvű adás a kommunizmussal ellentétes érzülettel. Több kelet-európai nyelven 
is sugárzott. Magyarországon zavaróállomásokat állítottak rá a hullámhosszára, hogy ne lehessen érteni az adást.
38 Azóta már tudjuk, hogy csak a kitartásra biztatták a magyarokat, közben meg megegyeztek a szovjetekkel, hogy 
nem avatkoznak be, ha azok megtámadják Magyarországot.
39 állítólag ezzel a radarokat zavarták meg a bemérésben.
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láttunk a közeli dűlőn tankokat is Berény felé menni, aztán ez is elmúlt. Valamivel azért 
könnyebb lett utána, megszűnt a beszolgáltatás.40 Ekkor két nyugodtabb év következett. Azt 
hittük, hogy végre hagynak bennünket dolgozni a földjeinken, volt többféle háziállatunk is, 
csak páva nem, az a szomszédnál rikácsolt. A földeken sok mindent termeltünk, még dinnyét 
is vittünk az alattyáni piacra kocsival.

A Rákosi-korban már ijesztgettek bennünket a tsz-be41 léptetéssel, aztán hol erősebben, 
hol gyengébben álltak hozzá. Sokan ki is léptek a régebben belépők közül. 1959-ben aztán 
ránk szabadult a pokol. Elhatározták, hogy most már nem ússzák meg a parasztok, hogy be 
ne álljanak. Gyárakból, hivatalokból jöttek agitálni, hogy milyen jó dolog az a tsz. Minél 
jobban ellenálltunk, annál türelmetlenebbek lettek, mert nem nagyon akart senki sem beállni. 
A jásztelki rokonok is nappalra kihúzódtak a kukoricásba, sátrat vertek a Holt-Tarna mellett a 
nádasban, és napokig csak éjszakára mentek be a tanyára. Bennünket még egy ideig békében 
hagytak, mert a jákóhalmi tanyavilág legtávolabbi sarkába kevesebben jutottak el közülük. 
Kijöttek a varjasi iskoláig, a másik dűlőn meg visszamentek. Egyszer aztán észrevették, hogy 
5-6 tanya kimaradt a szórásból, és akkor ránk zúdultak mindnyájan, hogy rossz gondolat volt 
azt hinnünk ott a Viharsarokban, hogy megússzuk. Az agitálók között voltak jobb érzésűek 
is, akik kényszerből tették, de voltak olyanok is, akik meggyőződésből beszéltek. Volt nálunk 
olyan is, aki a fiammal az iskolai térképen keresgélte a városokat, amíg a másik beszélt. 

40 A Rákosi-korban kötelezően kellett az állam számára beszolgáltatni mezőgazdasági termékeket, akkor is, ha nem 
termett annyi, amennyit megállapítottak. Akkor jöttek a hatóság emberei és lesöpörték a padlást.
41 Termelőszövetkezet. Szovjet mintára szervezett mezőgazdasági egyesülés, melynek keretében földjeikkel, 
állataikkal együtt kényszerítették közös gazdálkodásra a gazdákat sok személyes tragédia árán.

Apukám az új feleséggel jobbról, balról az árokszállási rokonok
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Az utolsó napokban aztán 
olyanokat is műveltek, hogy 
összeszedtek több embert és felrakták 
a vontatóra. Köztük volt az említett 
munkára elvitt rokon fia is. Túl sokan 
emlékeztek még a háborúra, volt, 
aki azt hitte, hogy Szibériába viszik. 
Kiosztottak nekik néhány pofont is. 
Már nagyon idegesek voltak, mert 
szerettek volna eldicsekedni a jól 
végzett munkájukkal. Később tudtuk 
meg, hogy a megyei újságban is 
hazudtak folyamatosan, olyanokat 
írtak, hogy mi is gondolkodunk 
a belépésen, pedig éppen azon 
tanakodtunk, hogyan lehetne kint 
maradni. Különösen az olyan gazdákat 
próbálták rászedni, akikről tudták, 
hogy befolyásolhatják a többieket, 
mert ha ők belépnek, akkor sokan 
ugyanazt teszik. Láttuk, hogy nincs 
menekvés, sorra aláírták a belépési 
nyilatkozatot mások és mi is. Utoljára 
vetettünk, termeltünk a földünkön, 
mert év végétől volt érvényes a belépés, 
addig átadható állapotba kellett hozni 
a földet. Az a néhány falusi makacs 
gazda, aki mégsem lépett be, az első 
időkben a határ legtávolabbi részében 
gazdálkodhatott a saját földjén.

A belépés azzal is járt, hogy át kellett gondolnunk az életünket, mert éreztük, hogy ez a 
tanyai lét végét is jelenti. Ha nem lesz föld, akkor felesleges a tanyán lakni, a gyerek meg 
szeretett tanulni, akkor tanuljon, hiszen gazdálkodni úgysem tud a sajátján. El is kezdődött a 
vándorlás a faluba, sokan a vásártéren osztott házhelyekre építkeztek. Mi is gondolkoztunk, 
hogy ha még maradunk is valameddig, mi lesz utána? Jákóhalmára menjünk vagy Apátira? 
Az utóbbi közelebb volt hozzánk, az én rokonaim, a húgomék is oda készültek, a nővérem 
már ott lakott. Aztán az uram olyan hírt hallott Jákóhalmán, hogy az eldöntötte a kérdést. 
Megtudta, hogy eladó az a ház, ahol ő meg anyósom is született és lakott. Az akkori lakó 
át akart költözni a második felesége házába. Na, akkor azt meg kell próbálni megvenni! 
Ott laknak a környéken a rokonai is. A földből még megtermeltük abban az évben, amit 
lehetett, volt némi tartalék is félretéve, a következő egy-két évben inkább a tanya körüli 
állatokból jött össze a hiányzó összeg nagy része. 1961-ben két kérő volt a házra. állítólag 
a másik többet ígért, de a gazda azt mondta a fiának, hogy „inkább adjuk el annak a tanyasi 
parasztnak, mert annak van pénze, de az a másik lehet, hogy sose fizeti ki az árát”. Így 45 

Anyósom a gangon 80 évesen
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ezer forintért sikerült megvenni. Egész kevés pénzt kellett kölcsönkérni a húgoméktól, amit 
néhány hónap alatt megadtunk nekik.

A ház eléggé lelakott állapotban volt, az 1880-as években épült. Ahhoz, hogy lakható 
legyen, átalakításra volt szükség, a hátsó fal egy részét újra kellett rakni. Ezzel elértük, 
hogy a fiunk nem a tanyáról ment a gimnáziumba, nyolcadikos korára már a falusi házban 
lakhatott a nagyanyjával. Mi még úgy gondoltuk, hogy néhány évet kint maradunk, amíg 
anyagilag egy kicsit rendbe nem jövünk.

A tanyasi iskola 1961. december 16-án reggelre részben leégett,42 de engedélyezték a 
szülőknek, hogy ha megszervezik, akkor a megmaradt tetőrész alatti volt szolgálati lakást 
tanteremnek használhatják. Nem voltak már akkor tíznél többen. Ez éppen a téli szünet előtt 
történt, így a fiunk is odajárt még egy félévet. Tihanyi Károly tanító úr ekkor már a faluból 
járt ki. Még két évig volt ott tanítás, de akkor már az uram hordta ki Szabó Fekete Máriát, a 
jászberényi tanítónőt a tsz lovas kocsijával a legközelebbi buszmegállótól.

Akkor még nem tudtuk, hogy a következő évben gimnázium indul a faluban,43 így helyben 
maradt még két évig. Akkor került be Jászberénybe, amikor ősszel már mi is beköltöztünk a 
faluba. Ez a kétlaki élet 3 évig tartott, a környék mindhárom településének határában egyre 
fogytak a tanyák. Közben, még 42 éves koromban, a mandulámat is ki kellett venni. Azzal 
már sem az uramnak, sem a fiamnak nem volt gondja, mind a kettőjüknek gyerekkorában 
kivették. 1965 novemberében mi is hazaköltöztünk.44  Nagyon kidolgoztuk magunkat ebben 
a pár évben, de teljesítettük, amit célul kitűztünk. Felépítésre várt még az istálló, az ól, mert 
állatot kisebb mértékben csak szándékoztunk tartani. Ezt családon belül meg tudtuk oldani, 
mert az anyósom két testvére nem messze lakott, és mindketten ezermesterek voltak.

Vége lett a tanyasi életnek, de nem volt teljesen ismeretlen egyikünknek sem a falu. 
Az uram 10 éves koráig ott élt, éppen abban a házban, amit megvettünk, én meg két évig 
nagyanyámmal laktam 6-8 éves korom között Jásztelken. Ezután már hasonlóan éltünk 
a korábban is faluban lakókhoz, de azt nem tudtam, hogy az életem nagyobbik fele még 
hátravan. Az uramnak korábban is volt már ökörszívűsége,45 de amikor majdnem elérte a 
nyugdíjaskort, akkor le is százalékolták. A tsz-ben előbb kocsis volt, aztán az új sertéstelepre 
került, ahol jó fizetést kapott, így a kezdeti tsz-es bizonytalanság után kezdtünk helyrejönni. 
1978-ban – mikorra ő is nyugdíjas lett, és szeszes italt sem ihatott a hátralévő 15 évben – 
meghalt anyósom is 86 évesen. Három hónapig volt fekvőbeteg, aztán éppen a születésnapom 
vigíliáján,46 február 13-án halt meg. Borzasztó természete volt, mégis kibírtam vele 32 évet. 
A tanyán sokszor összevesztek a szomszédban lakó Szúnyog Csődörrel is, aki a testvére fia 
volt. Az meg átszaladt hozzánk egy vasvillával, anyósom bezárkózott a tyúkólba és belülről 
szórta az átkokat, kívülről pedig ment a szöveg a Vín Krampusznak. 
42 A kéményen fúrt egérlyukon át a mellette lévő gerenda felizzott – előző nap hatalmas szélvihar volt –, és 
lángra kapott a tető. Két tűzoltókocsi indult Jászberényből, az egyik a szomszédban akadt el a sárban, a másik más 
útvonalon ért oda. Így sikerült megmenteni e tető felét a torony és a harang nélkül, mely lezuhant, azonban nem 
ment tönkre, jelenleg a templom tornyában szól.
43 Akkor volt egy olyan tendencia, hogy mindenkinek legyen érettségije. A jákóhalmi gimnázium nem volt hosszú 
életű, két év után megszűnt, de erre a sorsra jutott a másik két falusi gimnázium is (Jászladány, Jászalsószentgyörgy).
44 Az akkoriban elbontott tanyák helyét még beszántották. Noha a mellette lévő dűlőnek ma is meg kellene lennie, 
ezt is elszántották. A határban lévő tanyahelyek azoknak a tanyáknak a maradványai, melyeket 1968 után bontottak 
le, mert az a terület az „új gazdasági mechanizmus” értelmében a gazda tulajdona maradt.
45 Szívnagyobbodás.
46  Előestéjén.
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Tudtuk, hogy nem szúrják le egymást. Az volt a szerencsém, hogy az uram mindig 
énmellettem állt ki, az anyjának soha nem adott igazat. Előtte nem is mert szidni, mert akkor 
könnyen röpült a tányér. Előfordult, hogy az uram berúgott, mert a tsz időszak kezdetén 
a gazdák el voltak keseredve, meg nem tudtak hirtelen mit kezdeni az idejükkel, aztán a 
kocsmában kötöttek ki. Olyankor az anyja rátámadt, de én soha nem szóltam neki, csak 
amikor kijózanodott, akkor beszéltük meg a dolgokat. Ha nem hallgatott volna rám, akkor 
nem lett volna semmi a házvásárlásból sem. 1982-ben meghalt Dósán apukám is. Ők is bent 
laktak már akkor a faluban. Jásztelken temettük el anyukánk mellé. A dósai mama még élt 
hét évet, aztán ő is a volt ura mellé lett temetve Dósán. A nyolcvanas években már csak tyúk 
meg kutya volt az udvarban. Korábban még tartottak nagy disznótorokat is, pláne a tanyán, 
ahol harmincan is összejöttünk, ma meg már kilométereken át egy tanya sincs arra.47

A nyolcvanas évek közepén nagyon megijedtem, nemcsak én, hanem a család is, mert 
heteken, hónapokon át beteg voltam, és nem jöttek rá, hogy mi az oka. Mindjárt arra 
gondoltunk, amitől mindig is féltünk, hogy fehérvérű vagyok. Elment minden erőm. Egyszer 
csak olyan hányinger jött rám, ami ki is hozta, hogy mi a probléma. Jókora mennyiségű 
epehányás után kiderült, hogy epekövem van. A bolíviai doktor48 műtött meg, de nagyon 
ügyes keze volt, mert semmi bajom nem volt utána. Az én doktornőm49– aki aztán mégis 
megtalálta a bajt – azt ajánlotta, hogy három hónapig pihenjek, ne is főzzek addig. A tsz 
konyhán olcsón főztek, az uram meg örömest eljárt az ebédért. Azóta már éppen 30 év lett 
a 3 hónapból, mert rájöttünk, hogy minek menjen el egy fél nap mindig a konyhában, csak 
47 A tanyán a disznótor szertartás volt, melyre már hetekkel előtte készültünk, nem úgy mint ma, amikor úgy vágják 
le a disznót, mint a tyúkot, aztán „belevágják” a hűtőládába. Már amit ki nem dobnak, mert akkoriban nem volt a 
disznónak olyan porcikája, ami nem lett volna hasznosítva.
48 Juan Carlos Crespo jászberényi főorvosról van szó.
49  Szabó Mária körzeti, majd háziorvos.

Az uram szánt az ökrökkel
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szombat-vasárnap főztem utána. Ő 1993-ban halt meg hirtelen 76 évesen, ahogy kívánta. 
Mindig azt mondta, hogy ő nem megy kórházba, hirtelen haljon meg. Valóban úgy történt, 
mert vasárnap délután kiment a meccsre, és ott halt meg infarktusban. Ezt megelőzően már 
kiderült, hogy korábban is átesett rajta, és bármikor jöhetett az újabb, meg cukros is volt. 46 
évet éltünk le együtt. Közvetlenül a halálához hozzájárult, hogy a fiunkat – aki polgármester 
lett az első szabad választáskor – minősíthetetlenül támadták az ellenfelei. Hiába mondta 
neki, hogy ne menjen el e falugyűlésre, mert ott nem dicsérni fogják, ő csak elment. A fiát 
akarták kikészíteni, de ő lett az áldozat. A fiunk meg direkt bosszantotta az ellenfeleit, be is 
vált a taktikája, mert 12 éven át volt polgármester. Az uram már az első megválasztásakor 
megmondta neki, hogy nem lesz normális, ha elvállalja. Ő meg azt mondta, nem tehet mást, 
ha őt akarja a falu meg a volt varjasiak, akik küldték neki a kopogtatócédulát, akkor vállalnia 
kell. A hőbörgőkről megvan a véleménye, azok nem érdeklik. Én nem szóltam bele a dolgába, 
csinálja, ahogy ő jónak látja, és nem is idegeskedtem miatta.

Ekkor – még az uram halála előtt – derült ki, hogy mégis jó volt megőrizni a régi 
amerikai papírt, amit a fogságból hozott. Lehetett választani, hogy kifizessék-e egyben, vagy 
életjáradék legyen belőle. A fiam azt ajánlotta, hogy legyen az utóbbi, mert akkor az apja élete 
végéig – ha meg én élek tovább, akkor a házastárs jogán nekem – benne lesz a nyugdíjban. 
Így már ’93 óta kapom a pénzt az uram fogságban végzett munkájáért. Jónak mondhatom 
a nyugdíjamat, ami már több nyolcvanhatezer forintnál, pedig mindig háztartásbeli voltam.

Később már nem annyira érdekes a történetem, mert 2002 után nem választották újra a 
fiamat polgármesternek, a berényi könyvtárból jött el nyugdíjba, mert 12 évig onnan volt 
fizetés nélküli szabadságon, ahogy a törvény előírta. Azóta együtt lakunk itt a házban, ő 
csinálja a honismeretes kutatómunkáját, cikkeket, meg könyveket ír, én meg végzem a ház 
körüli munkát, ahogy bírom. 

A velem egyidős tanya
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Utazgatni soha nem szerettem, az uram a tsz-szel elment hol erre, hol arra, én meg csak, 
amikor kellett. Vitték őket, hogy megszerettessék velük a tsz-t, még a Balatonnál is voltak 
különvonattal. A két keresztfiam esküvőjén voltam Szolnokon meg Budapesten. Szegeden és 
Debrecenben pedig akkor jártam, amikor a fiamat elkísértük főiskolai, egyetemi felvételire, 
vagy diploma átadására.

Régebben még rendszeresen bejártam a berényi piacra, utoljára 90 éves koromban 
mentem be magam a buszon venni valamit. Naponta olvastam a Néplapban a szolnoki piaci 
árakat, aztán mondtam a fiamnak, hogy el kellene menni, mert olyan drága ott a dióbél. Így 
párszor elutaztunk még 87-88 éves koromban, jó vásárt csináltam. Közvetlen buszjárat volt, 
és a végállomás mellett volt a piac.

Most már csak a gazdakörbe megyek naponta az ebédért, ott elbeszélgetünk a többiekkel, 
visszafelé meg útba esik a kis bolt az utcánkban, ahol megveszem a tejet és a kenyeret. 
Ha itthon van a fiam, akkor elkísér hazafelé. Amott a Tősér Katival, emitt meg a boltosné 
Katival beszélgetünk el. Sokszor viszek nekik virágot is, mert azt nagyon szeretik. Utána 
meg itthon teszem a dolgomat. Csak azt sajnálom, amit már nem tudok megcsinálni, mert 
nincs már annyi erőm. 22 év óta a volt varjasiak mindig találkoznak a gazdakörben nyár 
elején. Előtte mise van a templomban. Tavaly azt mondtam, hogy többet már nem megyek el, 
de ma mégis elmentem, a templomba viszont már nem. Elvittek kocsival. Most már biztos, 
hogy ez volt az utolsó, 94 éves korában már bolond ember, aki nem gondol a halálra. Senki 
sem volt ilyen hosszú életű a családban. 3 éve a húgom is meghalt 89 évesen, én a középső 
maradtam utoljára. Rengeteget dolgoztam, de mindig szívesen csináltam a paraszti munkát.

 Édesanyám visszaemlékezése itt véget ér. Élete utolsó hónapjainak, heteinek estéin csak 
mesélt és emlékezett. Én meg azt gondoltam, hogy kár lenne ezeket az emlékeket veszni hagyni. 
Mintha elrendeltetett volna, hogy a varjasi találkozó volt az utolsó „közéleti szereplése”. 
Másnap még elment befizetni az ebédet a következő hétre, aztán a következő nap sztrókot 
kapott. 16 napig küzdött az életéért a kórházban, és 2016. július 13-án az év legmarkánsabb 
hidegfrontja vitte el. Élt 94 évet és egy nap híján 5 hónapot. A lábjegyzeteket én írtam, hogy 
érthetővé váljon, amiket mindketten tudtunk, de akik olvassák, nem biztos. 

Fodor István Ferenc


