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Sortűz Tiszakécskén, '56. október 26. 
Lovas Lászlóval, a tiszakécskei Honismereti Kör 
vezetőjével beszélget Zala Simon Tibor 

Zala Simon Tibor: Itt van előttünk a Sortűz Tiszakécskén 1956-ban című könyv. Fontos, hogy a 
helybéli lakosokat emlékeztessük a múltjukra? 

Lovas László: Ez már a második kiadás, az első nagyon gyorsan elfogyott. Azóta is nagyon 
sokan vásárolták ezt a könyvet. Bizony a mai fiatalok közül sokan nem is tudják, hogy mi volt, 
hogy volt, mert erről beszélni sem volt szabad. Én szerkesztettem a könyvet. Talán ezért is 
esett rám a választás, mert én is a sortűz elszenvedője voltam elejétől végéig, ugyanúgy mint a 
plébánosunk, Gémes Mihály. 

Zala Simon Tibor: Ha kinézünk itt az ablakon a Polgármesteri Hivatalból, látjuk a teret, ahol 
a sortűz történt. 

Lovas László: Igen, igen. Ahol most a pártház áll, ott volt az országzászló, mert az 1930-as 
években minden településen ez volt a nemzet oltára. Persze a kommunista időkben azt is szét-
rombolták, helyébe pártházat építettek. Itt gyűlt össze az a bizonyos csoport, ami a permetező 
gyártól indult, meg az ipartestülettől, aztán a két csoport egyesült. Én ott laktam velük szem-
ben és öröm volt nézni, ahogy dagadtak a sorok, ahogy gyarapodtak. Ahogy kiértünk a vasút-
állomásig, hatalmas sorok ldgyóztak, és „Ruszkik haza" jelszóval, Kossuth Lajos dalokat éne-
keltünk, meg a „Le a vörös rémuralommal", különböző ilyen beszólások voltak. Óriási öröm 
volt, mondhatom életem egyik legszebb napjai voltak ezek. A kécskei malomnál, a Körösi ut-
cán érkeztünk vissza ide a templom és az országzászló közé. Véleményem szerint itt 
800-1000-es tömeg lehetett, de hát azt nehéz már megállapítani, de inkább több mint keve-
sebb. Elkezdődött az ünnepség. Az akkori tanácselnök mondta el a beszédét. Végeredmény-
ben békés fölvonulás volt. Kécskére is kihatott az október 23-i budapesti fölvonulás és az 
együttérzésünket akartuk kifejezni. Senkinél semmiféle fegyver nem volt. 

A tanácselnök elmondta beszédét, s akkor volt egy-két közbeszólás, ugyanis három végre-
hajtó zsigerölte a falu lakosságát, az utolsó párnát is elvitték a fejünk alól. Nálunk is voltak há-
romszor is a végrehajtók, pedig mi tényleg nem voltunk gazdagok. Apám szobafestő kisipa-
ros volt és háromszor is jöttek a végrehajtók, mert mindenünnen ugye összeszedték, ahol csak 
találtak valamit. 

Zala Simon Tibor: Ez volt a padláslesöprések időszaka is. A gazdálkodók is nagyon sokat 
szenvedtek. 

Lovas László: Igen, elkeseredett volt a nép. Orosz megszállás alatt voltunk, és ezt mindenki 
tudta és benne volt, hogy szabadnak kellene lennie ennek az országnak, és éreztük, hogy most 
elérkezett a nap, és szabadok leszünk. 

A tanácselnök elmondta a beszédét, a Talpra magyart is elszavalta egy Matúz Dezső nevű 
férfi, aztán óriási nagy éljenzés és örömujjongás volt. Akkor páran beszóltak, hogy adja ki a 
tanácselnök a Burkust, mert Burkus János volt a legvérengzőbb végrehajtó. 

Akkor ebből nem lett semmi, hanem elkezdtük énekelni a himnuszt. Belekezdtek a him-
nuszba, és a himnusz éneklése közben megjelent fölöttünk Szolnok felől jövet egy repülőgép. 
Fölnéztünk és valahogy félrebillent a repülőgép, azt hittük, hogy fényképez. Még jó magasan 
járt, MIG-15-ös gép volt és déli irányba ment. En az országzászlótól 3-4 méterre voltam körül-
belül és toronymagasságban jött déli irányból északi iránynak haladva a repülőgép. Fölnéz-
tünk egy pár barátommal együtt, s abban a pillanatban óriási kattogás hallatszott. Nagy láng-
csóva keletkezett a repülőgép felől, ahogy a robbanótöltetű lövedéket lőtte. Akkor még mi azt 
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hittük, hogy ez biztos nem robbanótöltetű, hanem csak nagy hangja van. De attól függetlenül 
mi lehasaltunk és nagyon sokan hasra dobták magukat, de egy pillanat alatt elhaladt a repü-
lőgép, akkor fölálltunk és láttuk, hogy többen akkor már nem keltek föl. 

Óriási ijedelem volt, mindenki szaladt mint a csirkék, ha közéjük dobnak valamit, minden-
ki szaladt amerre csak tudott a kerékpárokon keresztül. Volt itt egy sziréna oszlop is az or-
szágzászló előtt kb. 3-4 méterre. Én odáig bírtam szaladni, mikor visszajött a gép és újra egy 
sorozatot lőtt. Engem az sem talált el, de még többen maradtak a földön. A következőnél újra 
ilyen távolságot tettem meg. Volt ott egy órásüzlet addig mentem el, akkor jött a következő 
sorozat, úgyhogy három sorozat volt, a harmadik sorozatnál végigszaladtam az úgynevezett 
Podolák ház üzletei előtt. Később, mikor onnan kijöttem akkor már kötözték az egyik 
asszonyt, comblövést kapott és a robbanótöltetű lövedéknek az egyik szilánkja széthasította a 
combját. A függönyt letépték, azzal kötözték be. Később aztán mentek az orvosok, három 
igen jó orvosa volt akkor a községnek és különböző helyeken ellátták a sérülteket. Ahogy ki-
jöttem, mert nekem a bátyám is kint volt, az öcsém is kint volt, tehát hárman voltunk, sőt a bá-
tyámnak a felesége is, és akkor néztem, hogy nincsenek-e a halottak között. Kerestem őket, 
mert nem egy helyen álltunk, talán ez volt a szerencsénk. 

Zala Simon Tibor: Sokan voltak, akik fekve maradtak? 
Lovas László: Itt az útkereszteződésben például volt egy testvérpár - Parádi János és Parádi 

Pál - az egyik megsebesült és a következő sorozattól a másik is rábukott, így haltak meg. Bor-
zalmas volt, hogy folyik a vér, aztán az a vérszag. Borzalmas látvány volt, azelőtt én még nem 
láttam, hogy fejezi be egy ember az életét. Aztán sorba néztem nagyjából azokat, akik feküd-
tek. Akkor már különböző emberek, orvosok látták el őket, meg egymást is. Itt a templom há-
ta mögött, az egyik barátom kötötte el a másiknak a combját, mert elvérzett volna. Mikor 
mentem hazafelé, hogy a testvéreim otthon vannak-e, szegény édesanyám akkor már fekete 
kendőben jött szétnézni, mert azt mondták, hogy nagyon sokan meghaltak. És keresett ő is 
minket. 

Zala Simon Tibor: Mennyire gyógyultak be ezek a sebek? Hiszen évtizedekig jóformán be-
szélni sem lehetett erről, meg ahogy említette, az újságok is elferdítették a tényeket. 

Lovas László: Ezek a sebek - szerintem - soha nem fognak begyógyulni. Erről a borzalmas 
mészárlásról meg kell, hogy emlékezzenek még a fiaink, unokáink is, ezek az emberek nem 
gyógyulnak meg soha. Persze az idő az gyógyít, mert akik nem voltak részesei, azok 
könnyebben meg tudnak róla feledkezni. De azért akarjuk ezt ébren tartani, az emléket, hogy 
ne következzen be, hogy magyar ölje a magyart. Itt volt ugye ez a gyilkos Gyurkó vezérőr-
nagy, aki elindította a repülőgépeket. Állítólag innen betelefonált valaki, hogy frissen ácsolt 
akasztófák vannak a piactéren és a kécskeiek akasztják a kommunistákat. Gyurkó vezérőr-
nagy erre fölküldte a repülőket. Hogy aztán ezt ők találták-e ki, vagy más, nem tudom. De 
mondom ennek a Magyar Ifjúságnak, most is megvannak a példányai. 

Zala Simon Tibor: Akasztófák nem voltak? 
Lovas László: Itt senki nem akart senkit fölakasztani, egy pofon el nem csattant. Senki nem 

kapott ütlegelést. Ez egy óriási hazugság, ami aztán folytatódott 1989-ig. 
Zala Simon Tibor: De most már megjelent ez a könyv és benne vannak a visszaemlékezések. 
Lovas László: Ezért tartottuk fontosnak, hogy ebben a könyvben benne legyenek az elbeszé-

lések. Olyanoknak, aki talán nem úgy érzett, ahogy köllött volna, mert olyan történet is van 
benne, hogy én éppen arra jártam kerékpárral, mert a boltban voltam, és akkor őrajta is ez 
ugyanúgy megtörtént. Ilyenek is voltak ott, de azért a nagyobbik része az, aki akarta, hogy ez 
a rendszer megváltozzon és szabad legyen az ország. A könyvnek ez volt a célja, hogy fölráz-
zunk mindenkit, hogy tudják meg az én gyerekeim is, tudják meg az én unokáim is. 

Aztán történt a sortűz-per, annak tanúja voltam én is, meg a bátyám Szegeden, a Katonai 
Bíróságon. De sajnos, ez nagyon rossz időben történet, mert 1994-1998 közötti időszak volt és 
akkor még nem volt időszerű ezt napvilágra hozni. A Katonai Bíróság, véleményem szerint 
befolyás alatt volt, mert ha így veszik, ha úgy veszik, akkor ez nem gyilkosság, meg már el 
kell törölni. Én például azt is tanácsoltam a bírónak, hogy nem a tizedrendű vádlottakat kell 
előhozni, hanem élnek még akik, a pártbizottságon voltak, azokat kellett volna odavinni a Ka-
tonai Bíróságra. Erre az volt a válasz, hogy én ne oktassam őt. Azt mondtam, hogy én bizony 
szembenéztem a tűzokádó géppel, ezt soha nem lehet elfelejteni és nagyon szomorú, hogy 
nem találtak bűnöst. Aztán perújrafelvétel volt, s annyi lett belőle, hogy azok az emberek, 
akik megsebesültek, kaptak 50 ezer forint nyugdíjat. Hát ezt is azért csak el kell mondani . Én, 
akire akkor lőttek, 41 év után kaptam 17 ezer forintot, és ez nagyon szomorú. 
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Életutak Bács-Kiskun megyében* 
Megjelenésre váró kézirataim között van egy kb. háromszáz gépelt oldalnyi szöveget tar-

talmazó dossziém, amelynek ezt a címet adtam: Bátyai sorsok és életképek a XX. században. Ez a 
tekintélyes anyag mintegy negyven év alatt szinte észrevétlenül állt össze. 

A népköltészet újabb, írásos műfajának tekinthetjük ezeket a munkákat . Legjobbjaikban a 
tiszta magyar nyelvet, az élő beszéd melegét, a népmese szerkesztésmódját, a magyar stílus 
képszerűségét találjuk. Az anyag későbbi korok történészei, szociográfusai, néprajzosai és 
nyelvészei, de talán még irodalomtörténészei számára is gazdag forrásgyűjteményt jelent. Mi 
adta a tollat íróik kezébe? A tanúságtétel kényszere? Az önigazolásé? Valószínű. Legtöbb 
munkában azonban azt érzem, hogy egy régi sérelemre ad választ a tollat fogó parasztember. 
Most panaszolja el a tizenegyed részért való aratás vérlázító igazságtalanságát, most felel az 
1945-ben erőszakoskodó szovjet katonának, most mondja meg véleményét a téesz agitátor-
nak, a hatalmaskodó párttitkárnak vagy tanácselnöknek. Most kiáltja világgá elszenvedett sé-
relmeit, a vele történt igazságtalanságokat. 

A bátyai paraszti írásműveken kívül birtokomba került egy sükösdi tanító, Jászfi János tar-
talékos főhadnagynak az 1940-es erdélyi bevonulásról és az 1941. évi Észak-Bácska visszacsa-
tolásáról szóló naplója. A napló első részét a Honismeretben megjelentettem.1 Igen megörül-
tem, amikor egy év múlva egy hajdani szombathelyi csendőrtiszt visszaemlékezésében hivat-
kozott publikációmra, megerősítve az ott közölteket.2 

Ezek mellett a rendszerváltás után én is tagja lehettem a Lakitelek Alapítvány által meghir-
detett paraszti önéletírási pályázat legjobb munkáit bíráló zsűrinek. E munkák közül azóta 
több könyv alakban is megjelent. Hasonlóképpen lektorálhattam éveken át a keceli önkor-
mányzat Erre is emlékszem című pályázatára beküldött munkákat. Közülük is kiemelkedtek 
Németh Mihály írásai. Az önéletrajzi ihletésű, irodalmi igénnyel megírt elbeszélései, sőt egy 
kisregénye, nemcsak azáltal hitelesek, hogy a keceli nyelvjárásban íródtak, hanem a keceli pa-
raszti környezet, a szereplők jellemzése, a párbeszédek frissessége révén is. A korra jellemző-
ek hősei életének eseménysorai, amelyekből kibomlik a cselekmény. A homoki szőlő és a ta-
nyavilág paraszti élete költészetté válik, s bámulatos gazdagsággal árad regényében. Egy 
nemzedékkel korábban bizonyára kiváló mesemondó lett volna belőle. Németh Mihály mun-
kái közül mindössze egyet sikerült megjelentetnem a kecskeméti Forrásban.3 Az elbeszélés 
egy kitelepítés elől Kecelre menekülő császártöltési sváb család történetét mondja el. Németh 
Mihálynak és földijeinek írásai hallatlanul érdekesek, ha nem is érik el a Sinka István-i, Kádár 
Lajos-i szintet. (A népi írók szinte elfelejtett írója szintén Bács-Kiskun megyei, alpári születé-
sű. Élményanyaga a Tisza mentéről származik.) Az anyag nyílván azóta is szaporodik a keceli 
önkormányzat irattárában. Talán néhány darabjuk megjelent az Iván László szerkesztette Ke-
celi Morzsák című helyi kiadású füzetsorozatban. 

De térjünk vissza a bátyai dossziéhoz. Ebből már több részlet is megjelent nyomtatásban. 
Néhány népi szöveget beillesztettem a Bátya életrajza című néprajzi szemléletű helytörténeti 
munkámban, mert úgy éreztem, hogy ennél hitelesebben nem lehet érzékeltetni az akkori 
idők hangulatát, vagy egy-egy munkafolyamat részleteit, összefüggéseit.4 Vannak olyan szö-
vegeim, amelyek terjedelmesebb formában is napvilágot láttak a Forrásban.5 Az ördögnek adott 
lányok című népmesekötetemben igaz történetként közöltem egy életrajzi epizódot.6 

* Elhangzott 2002. május 4-én Velemben, a Honismereti Kiadványszerkesztők X. Konferenciáján 
(Szerkj 

1 Fehér Zoltán: „Biharpüspökinél átléptük a magyar határt" Honismeret 2000.1.29-35. old. 
2 Kovács Jenő: Erdély 1940. szeptember, október. Honismeret 2001.4. 75-79. old. 
3 Fehér Zoltán-Németh Mihály: „Jó helre hoztad űket" (Egy keceli paraszti önéletrajzíró a németek kite-

lepítéséről). Forrás 1995.8.66-73. old. 
4 Fehér Zoltán: Bátya életrajza. Bátya, 1996. 
5 Fehér Zoltán: Mesélő vén bakák (Első világháborús emlékezések Bátyáról). Forrás 1988.3.30-39. old. 
6 Fehér Zoltán: Az ördögnek adott lányok (Bátyai mesék és mondák). Népek meséi. Szerk.: Karig Sára. 

Európa Könyvkiadó. Bp., 1987. 
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Azt hiszem, érdemes röviden áttekinteni az anyag összegyűjtésének történetét. Az 1960-as 
évek elején néphit, népzene és népmese gyűjtésekkel párhuzamosan kölcsönkért magnóval 
kezdtem gyűjteni népi életrajz-részleteket. Az a meggondolás késztetett erre, hogy szerettem 
volna jobban megismerni annak a falusi közösségnek a tagjait, akik akkor még gazdag folklór 
kincset őriztek tudatukban. Elsőként legénykori házigazdámat, Szarvas G. Jánost kértem 
meg, hogy mondja szalagra első világháborús kalandjait. János bácsitól ugyanis már többször 
hallottam ezekből a történetekből. Mindig disznótorok alkalmával szórakoztatta velük ven-
dégeit. Mondhatni, hogy a sokszori ismétlés stilárisan kicsiszolta ezeket az igaz történeteket, 
a cselekmény szerkezete és a szöveg nyelvi megformálása alapján szinte nyomdakésszé váltak. 
Ennek a ténynek a fontosságát más népi epikai műfajok előadása közben is tapasztaltam. Fe-
lesége, Harangozó Margit néni meg azt az élményét mondta el, amikor tizennégy éves korá-
ban a baranyai nagyaratás kezdetén hírét vették a háború kitörésének. 

Nagyon tanulságos volt Szabó József első világháborús emlékeit rögzítenem. Máig bánom, 
hogy a szalaggal való takarékosság miatt órákig tartó életrajzi áradásának néhány részletét 
nem vettem föl. Mert Jóska bácsi is kiváló elbeszélő volt. Ha mesélni kezdett a társaságban, 
mindenki figyelemmel hallgatta, ő egyébként az 1960-as években akár ünnepelt hős, újságok-
ban, rádióban, televízióban mutogatott sztár lehetett volna, de nem volt az, mert nem akart az 
lenni. Pedig az Omszkban készült gimnasztyorkás, orosz katonaruhás fényképét a Horthy-
-korszakban is a stelázsiján tartotta, hogy a vele együtt lefényképezett katonacimborájára em-
lékezzen. Szabó József nemcsak a fénykép, de elbeszélése szerint is az orosz forradalom, illet-
ve a polgárháború idején internacionalista katona volt, a fehérek ellen harcolt, s a batri pa-
rancsnokságig vitte. Fogságba esése után neki is, mint legtöbb sorstársának az volt a legfőbb 
célja, hogy mielőbb hazatérhessen. Úgy látta, ennek legjobb módja, ha a vörösök oldalára áll. 
Nem volt soha kommunista. 1945 után sem lépett be a pártjukba. Riasztotta annak magántu-
lajdon- és vallásellenessége. Életrajzában pedig megdöbbentő eseteket mondott el az orosz 
forradalmi tengerészek terrorcselekményeiről. 

Nemcsak első, de második világháborús emlékezéseket is gyűjtöttem. Kiss András, aki fél-
szeműsége ellenére is bevált katonának, elmesélte 1944 őszének alföldi csatáit, amelyekben 
golyószórós irányzóként vett részt. Tüzelőállásából hallotta például, az elfoglalt tanyák 
asszonynépének sikoltozását, amikor a románok erőszakoskodtak velük. Egy odaeresztett so-
rozaton kívül mégsem tehetett értük semmit. Jól látta a háború kilátástalanságát, s legfőbb 
gondja az volt, hogy azt túlélje. Éppen ezért hónapokon keresztül többször is kísérletezett a 
szökéssel, amely végül a főváros alatt sikerrel járt. 

Marokity József már túl volt a negyvenen, amikor 1944 tavaszán bevonult. Mint hadtápost 
a Kárpátok előterébe vezényelték a megszálló, rendfenntartó csapatokhoz. Parancsnokai uta-
sítására kapcsolatban állottak az úgynevezett UPA-partizánokkal, akiket fegyverrel, lőszerrel, 
orvossággal láttak el. Ezek a partizánok az önálló Ukrajnáért folytattak akkor reménytelen 
kétfrontos harcot a németekkel és az oroszokkal szemben. Marokity József beszélt a kárpátal-
jai visszavonulásról, s neki is legfőbb gondja az volt, hogy élve fejezze be a háborút. 

A háborús életrajz-részletekben vissza-visszatérő motívum a földiekkel való találkozás. 
Micsoda öröm, amikor valaki Szibériában, Romániában vagy akár csak Szatmárnémetiben 
bátyai emberekbe botlik. Mintha a szülőföld küldene üzenetet világjáró fiának, hogy ne felejt-
se, visszavárja. 

Az ismertetett életrajzi részletek megegyeznek abban, hogy férfiak háborús-katonai élmé-
nyeiről szólnak, s valamennyit élőszóban mondották el, s a szövegeket én jegyeztem le. Teljes 
életrajzok is vannak azonban birtokomban, ám ezek még abban is különböznek az előzőektől, 
hogy szerzőik egy kivételével nők, s nem élőszóban születtek, hanem mindjárt írásban rög-
zültek. Ahogy szokták mondani: a paraszti írásbeliség dokumentumai. 

Vida Istvánné Farkas Margit 1994-ben unokája kérésére fogott tollat, s vetette papírra sor-
sának alakulását. Apátlan, anyátlan árvaként nőtt fel három, más-más nevelőszülőkhöz adott 
testvéréhez hasonlóan, ő egy olyan gyermektelen családhoz került, ahol a férj az első világhá-
borúból itt maradt szerb hadifogoly volt, s egy bátyai özvegyet vett el. Az árvát ridegen, sze-
retet nélkül nevelték, s már kicsiny korától dolgoztatták, iskolába emiatt jóformán alig járt. 
Felnőtt korában iskolás kisfiával együtt tanulta meg az írás-olvasás tudományát. Később a ne-
velőapa feleségével együtt Jugoszláviába optált, de fogadott gyermeküket nem vihették ma-
gukkal. Ezért a cseperedő kislányt pesztonkának fogadták föl, nem sokkal később egy kocs-
mároshoz szegődtették el, s hogy még több hasznát vegyék, nagyaratást végző bandába vetet-



ték föl, ahol ő volt a legfiatalabb, de hét hétig végezte kora hajnaltól késő estig nap mint nap 
az embertelenül nehéz marokszedést. Ezután öreg nagybácsijához került cselédnek, s megint 
elmehetett nagyaratásba hónaposnak. Pár év múlva, 1931-ben gazdája házasította ki, s férje 
szüleihez került menyecskének, ahol a hat tagú család mindenese lett. Még akkor is nyomo-
rogtak, amikor fia megszületett. Paprikát, kukoricát harmadosban kapáltunk - írja. Aratást pedig 
tizenegyed részért vállaltak. Férje cséplőgépnél dolgozott az aratás után, télen pedig az erdő-
ben. Idővel külön házba költöztek. 1944-ben férje bevonult. A háborús állapotok ellenére még 
meg merte látogatni Munkácson. Aztán a férje, Balogh Gábor eltűnt a háborúban. Farkas Mar-
git meg bérelt házban lakott fiával. így érte meg az oroszokat. A földosztáskor két holdat ka-
pott, majd 1950-ben újból férjhez ment. Vidáné önéletrajzában jóformán csak a puszta ténye-
ket írja egyfolytában, de egy-egy kísérő epizód színessé teszi az elbeszélést. Ilyen például apja 
halála a vízimalomnál, a farkascsorda karácsonyi megjelenése, a gulyáslány élete, a gömbvil-
lám pusztítása, a nagyaratás bemutatása. Párbeszédet ritkán alkalmaz, de az mindig életsze-
rű. 

Az 1990-es évek második felében a bátyai önkormányzat kérésemre önéletrajzi pályázatot 
hirdetett. A pályázatra ugyan, csak három munka érkezett, de az önkormányzatnak elfogyott 
a pénze, s a díjazás elmaradt. A pályamunkákat szerzőik így is rámbízták, s én meg kiadásra 
előkészítve őket, fejezetekre, bekezdésekre tagoltam, párbeszédes formát alakítottam ki, ahol 
kellett, s némi helyesírási igazítást végeztem rajtuk, s valamennyit legépeltem. Ezeket most 
röviden bemutatom. 

Bencze Jánosné Hegedűs Erzsébet a falu úgynevezett első famíliáiból származott. A jómódú-
ság Bátyán, ahol az egy főre jutó földmennyiség a két világháború között 0,6 hold volt, 10-15 
holdas birtokot jelentett. A százados kertgazdálkodás következtében azonban főképpen a 
fűszerpaprikatermelés, feldolgozás és értékesítés folytán ez is viszonylagos jólétet nyújtott. 
Hegedűs Erzsébet édesapja is paprika-nagykereskedő volt, akinek egész irattárát megőrizte, 
írásának is legfőbb szereplője az édesapa Hegedűs P. József. Az ő édesanyja a falu földbirto-
kosának Vigyázó Ferencnek a nevelt lánya, egy abonyi árva nemes kisasszony, Bogáthy Fran-
ciska volt. Hegedűs P. József az iskolában kitűnt jó eszével és közéleti érdeklődésével. Ennek 
ellenére szülei nem engedték középiskolába. Apja tanácsai egy életre meghatározták a fiú sor-
sát. Az imádkozás, a templomba járás, a tisztességes beszéd, a törvénytisztelet vérévé vált. 
Megházasodván szakszerűen kezdett gazdálkodni. Kiváló fajta lovakat és teheneket tartott, 
jól trágyázott földeken termelte a káposztát, majd a paprikát és a majoránnát. Terményeit ma-
ga árulta, végigszekerezve velük a Kiskunságot. Az erdélyi, majd az olasz frontszolgálat alatt 
megtanult németül, s ennek jó hasznát vette, amikor paprikakereskedőként Németországba is 
exportált bátyai paprikát. Újságokat olvasott, politizált, telefonált, adminisztrált. Családjával 
részt vett az Eucharisztikus Kongresszuson. A visszakapott Észak-Erdélybe, egykori csatate-
reire is ellátogatott. Lányait gazdagon kiházasította, fia azonban a háborúban eltűnt. A hábo-
rú után kulákként internálták, ahonnan egykori üzlettársa, egy zsidó ügyvéd szabadította ki. 
A dolgozatíró Benczéné férje téesz elnök volt, s így Moszkvába is ellátogathatott jutalomból. 
A vendéglátók kelletlenül lehetővé tették, hogy találkozhasson egy 1919-ben elmenekült bá-
tyai asszonnyal, akinek a férje egy politikai per áldozata lett, s erről akkor alig mert mondani 
valamit. 

Hemer Jánosné Maros Anna Bátya társadalmának középső rétegét képviselte. Munkája csak 
az 1945 utáni eseményeket mondja el, amelyeket családjában megélt. Erről az augusztusi 
Honismeretben jelent meg írásom, s egy részletet is közlök í rásából /Ezért csak néhány mon-
datot idézek írásának egy nem közölt fejezetéből: „1960 decemberében megszállták a falut az át-
szervezők, akik házról házra jártak. Először hízelgő szép szavakkal akarták rávenni a gazdákat, aztán 
megfenyegetéssel. Nem gondoltak arra, hogy a falusi nép szívét tépik ki, ha aláíratják a belépési nyilat-
kozatot, amellyel lemondanak mindenről, amiért küszködtek, dolgoztak, fáradtak. Hogy lemondjanak a 
földről." 

Guzsván Mihály családja Benczénéhez hasonlóan bátyai viszonylatban gazdagnak számí-
tott, apja is anyja is igen jómódú volt. A nagy létszámú családban még az 1920-as években is 
patriarchális rend uralkodott. A nagyapa a család minden tagjának tudott munkát adni. Es-
ténként mindenkinek kiadta a másnapi feladatokat, amiket zúgolódás nélkül el kellett fogad-

7 Fehér Zoltán: Kutya világ, szűk esztendő (Egy bátyai paraszti önéletrajz részlete). Honismeret 2002.4. 
32-33. old. 
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ni. Édesanyjának megszámlálhatatlanul sok baromfija szaladgált a ház körül. Legalább 
150-200 tojó tyúk, 30-40 liba, 50-60 kacsa. A sok tejet lefölözte. Vajat és sajtot készített. A kitű-
nően tanuló gyerek a kalocsai polgáriba iratkozott. Gyermekkora szinte idilli volt: őzgidát ne-
velt, vörös vércsét szelídített. Kiváló levente és KALOT tag volt, aranykalászos gazdatanfo-
lyamot is végzett, majd a községházán helyezkedett el írnoknak. Ezután nem sokkal megnő-
sült. 1944-ben ő közölte a falu népével, hogy a hivatalos felszólítás ellenére se ürítsék ki a köz-
séget. A visszafoglalt Bácskába az elsők között jelent meg élelmes bátyus paprikakereskedő-
ként. Nagy előnyét élvezte a rác nyelvtudásának, sokszoros haszonra tett szert. Egy amerikai 
légibombázás aztán elvette a kedvét a bácskai utazásoktól. A zsidóüldözés alatt megmentett 
egy kalocsai zsidócsaládot. A háború után a megmentett család feje Kalocsa városparancsno-
ka lett, s Guzsván Mihályt rá akarta venni hálából, hogy lépjen be a kommunista pártba, mert 
nem fogja megbánni. De én sem akkor, sem pedig később párttag nem voltam sosem - írja. Ennek elle-
nére szép karriert futott be a helyi, a járási, sőt a megyei közigazgatásban dolgozott, levelező 
úton elvégezte a középiskolát, majd különféle nagyvállalatok adminisztrátora lett. így belül-
ről látta a szocialista társadalom káder rétegének romlottságát. A tanácsi és pár tapparátus 
megyei vezetői, sőt minisztériumi elvtársak is tőle szerezték be az őrölt paprikát, s ezért nem 
egyszer rendőri autóval szállíthatta azt. Ismeretsége révén megúszta a házkutatást is, mivel 
előzőleg kézigránátos orvhalászat közben egy rendőrre is rálőtt. Szeme előtt játszódtak le a 
vállalatvezetői lopások, sikkasztások. írása ennek a kornak, és személy szerint sok vezetőnek 
vádirata is lehetne. 

Milyen tanulságot vonhatunk le végül is az efféle munkákból. A paraszti életrajzok a törté-
nelmi alulnézetet tükrözik. Végighúzódik rajtuk, de soha általánosítva, elméletileg meg nem 
fogalmazva, bennük van az az időtlen üzenet, hogy a legnehezebb korokat, a kutya világ - szűk 
esztendőket is túl kell élnünk, nem szabad feladnunk a reményt. S ezt nekünk, értelmiségiek-
nek nem kell értenünk. A magyarságnak címzett üzenet, látszólag önző, etnocentrikus. Igazá-
ból a Teremtő akaratának sokszínűségét megőrizni akaró parancsa pedig csak ennyi: megma-
radni. A megmaradás technikája is magától értetődő: ahogy lehet. Akár úgy is, mikét Veres 
Péter mondotta: Kapaszkodj meg ebben a földben erősen, magyarom, / Ha nem lehettél szálfa, legyél 
hát cserje, vagy legyél csak gyom. 

Fehér Zoltán 

Bátyai utca az 1950-es évek elején (Fehér Zoltán felvétele) 
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