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Kutya világ, szűk esztendő, 
de ránk szakadt mind a kettő! 
Részlet egy bátyai 
paraszti önéletírásból 

Néhány évvel ezelőtt a bátyai önkormányzat javaslatomra meghirdette egy paraszti ön-
életrajzi pályázatot. A felhívásra többen ragadtak tollat, s vetették papírra sorsuk emlékezetes 
eseményeit. Mások pedig magnetofonszalagra meséltek életükről. Az általam már korábban 
rögzített népi emlékezésekkel együtt az újabb anyag szinte átfogó képet nyújt Bátya népének 
huszadik századi történetéről. (Sajnos a pályamunkák díjazása az önkormányzat anyagi lehe-
tőségeinek kimerülése miatt éppúgy illuzórikussá vált, mint ezek megjelentetésének remé-
nye.) 

A pályamunkák között érdekes színfoltot képvisel özvegy Hemer jánosné Maros Anna ön-
életírása. Hernerné családja a falu társadalmi hierarchiájában középtájon foglalt helyet. Az a 
tény, hogy nem is a faluban, hanem annak szállásán, - a falutól két-három kilométernyire fek-
vő Alsószálláson született és élt leány korában, nem volt meghatározó jelentőségű. A szállá-
sok ugyanis utcasorokat alkottak, s az itt élők napi kapcsolatban álltak a belterületen élő em-
berekkel. 

H e m e r Jánosné ezt a címet adta dolgozatának: „A háború alatti és a háború utáni szenve-
déseim és félelmeim", kifejezve ezzel is témájához fűződő állásfoglalását. Miként korosztá-
lyának, neki is a második világháború volt legnagyobb, s egyben legszörnyűbb gyermekkori 
élménye. Mennyire örült annak, hogy ők már nyolc osztályt fognak végezni az iskolában, s 
úgy fognak ballagni apáca tanítónőik vezetésével, mint a városi középiskolások, s lám, 1944. 
március 19-én a németek megszállták az iskolát, s őket kiparancsolták onnan. Félve várták az 
oroszokat is, akik végül „nem voltak olyan gonoszok, mint ahogy vártuk" - írja. Az „új rend-
szer" viszont „az már rosszabb volt az oroszoknál". A köpönyegforgatókról azt mondja: „a 
legnagyobb nyilasokból lettek a legnagyobb kommunisták". Szemtanúja az apácák kitelepíté-
sének, amit „fasiszta módszer"-nek tart, s ezt a véleményét meg meri mondani a tanácselnök-
nek is. 

A „Kutya világ, szűk esztendő" Magyarországon az 1952-es évet jelentette, amikor elfa-
gyott minden termés, de a beadást teljesíteni kellett, az ígért „szabad kenyér"-ből „szabott ke-
nyér" lett. 

Ha Hemer Jánosné - a hozzá hasonló paraszti sorstársaival együtt - nem írja le, vajon a ké-
sői utódok honnan fogják megtudni, mit jelentett a Rákosi-rendszer a magyar parasztság szá-
mára. Amikor a tanácsházára beidézett gazdát két napig is benntartják az „önkéntes" béke-
kölcsön jegyeztetés miatt. Amikor a magas lóról beszélő tanácselnököt az egyszerű paraszt-
asszony oktatja ki az elemi tisztességre, miszerint az adjon istenre, a fogadj isten a válasz. 
Hemer Jánosné szembe mert fordulni az önkényeskedő hatalommal, a „szobafogságából a 
maga felelősségére hazaküldi férjét. Amikor a „családra telepedett a félelem", ő mer finom 
diplomáciai érzékkel tárgyalni a hatalom helyi képviselőjével, s azt hiszi, ő győzött, amikor a 
kiszabott békekölcsönnek „csak" harmadát jegyzi. 

H e m e m é stílusára, mint a bátyai nép elbeszélésére, általában a párbeszéd gyakorisága a 
jellemző. Szinte balladai drámaisággal peregnek írásában a riposztok, s szinte magunk előtt 
látjuk a beszélőt, akit - akár élőbeszédben - csak a hangszín változtatásával jelez. 
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A másik félelemsorozat azt a folyamatot kísérte, amelynek során az állami oktatás a fiatal-
ságot igyekezet vallástalanná, sőt ateistává tenni. Szerencsére a legtöbb bátyai családban az is-
kolai ateista neveléssel párhuzamosan folyt a valláserkölcsi nevelés is. (A sokszor kárhozta-
tott „kettős nevelés".) Az összeütközés leginkább a szülői értekezleteken robbant. Volt olyan 
igazgató, aki bár maga is egyházi iskolában végzett, karrierje érdekében teljesen a mindenha-
tó „Párt" ideológiáját szolgálta. „Következetes felvilágosító munkával harcolt a hittan-
beiratkozások ellen." A hittanbeiratkozások számában az 1950-es évek táján a járás községei 
közül Bátyáé volt a vezető szerep. Hemer Jánosné ösztönösen megfogalmazza a hivatalossal 
szögesen szembenálló nevelési célját, s ebben nemzeti identitása is kifejeződik: „Vallásos, be-
csületes magyar embert nevelek a fiamból." 

Amikor a szülői értekezletet a keresztúti ájtatosság idejére hívják össze, szinte természetes, 
hogy a passzív ellenállásban összeforrt bátyai szülők, csak ájtatosságuk elvégzése után jelen-
nek meg, hogy a krisztusi tanács szerint „megadják Istennek, ami Istené, és a császárnak, ami 
a császáré". Hernerné vitriolos gúnnyal utasítja vissza a vulgárateista-darwinista tanítást, 
amely szerint az ember az állatvilágból származik. Szót emel azért, hogy a Kálvária megma-
radhasson a régi helyén, az iskola szomszédságában. 

Az önéletírás további részei is fontos kordokumentumok. Bár a „mezőgazdaság szocialista 
átszervezése" után jó harminc évvel íródott, amikor „Kelet nyomására kellett a magyar népet 
a kolhozba hajtani", szinte forr minden szava az indulattól. 

Terjedelmi okokból most csak egy részletét közlöm ennek az írásnak. A két éve meghalt 
Hernerné, a falu Hemer Ánója munkájával emléket állított annak a küzdelemnek, amelyről a 
befejezésben így ír: „Megpróbáltuk akkor sokan, amit lehetett, de hát mégiscsak megtörtént, 
hogy a magyar népből bérest csináltak. A saját vagyonából »részművelő« lett mindenki. Hát 
ezek voltak életem főbb eseményei, amiket átéltem a kommunizmus alatt." 

Fehér Zoltán 

Hemer Jánosné Maros Anna: 

A háború alatti és a háború utáni 
szenvedéseim és félelmeim 
(Részlet) 

Aztán bejöttek az oroszok. Én gyorsan megtanultam velük beszélni. Háború olt, de nem 
voltak olyan gonoszok, mint ahogy vártuk. 1945-ben megalakult az Ideiglenes Kormány, s ez 
már rosszabb volt a szovjet csapatoknál. Megkezdődött a földosztás. Azt vettük észre, hogy a 
legnagyobb nyilasokból lettek a legnagyobb kommunisták. Megjelentek a plakátok: „Kaptál 
földet, adj kenyeret!" A jobb módú ember ki sem nyithatta a száját. 

1948 még csak elmúlt. A kommunisták még nem mutatták ki a foguk fehérjét, de 49-ben 
már teljesen rácsaptak az egyházakra. Szétszórták a szerzeteseket. Szívettépő érzések marcan-
golták a lelkemet, amikor láttam, hogy akik szépre, jóra tanítottak, most joguktól megfosztva 
mehettek el a faluból. Fájó szívvel néztem utánuk. Én nem féltem. Erős idegzettel áldott meg a 
jó Isten, de őket féltettük, mikor elvitték őket. 

Egyszer, amikor B. A. volt a tanácselnök, megtámadott, hogy ne beszélgessek az apácával, 
mert deportálni fogják a nővért. Gúnyosan ránevettem, s ez volt a válaszom: 

- Magának nincs a jelenlegi pártban helye. Ha deportálják a nővért, akkor fasiszta módon 
cselekszik, mert azok deportálták a zsidókat. 

Erre mérgesen rámnézett és otthagyott. 
Közben 1949-ben férjhez mentem. 1952-ben minden megfagyott. A nagy beadás, a törvény 

nem kímélt senkit. Ami termett, ami ki volt írva, azt mind be kellett szolgáltatni. Szinte sem-
mink sem maradt. 
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