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Életem állomásai I. 

Gyermekkori, majd emigrációs élmények, érdekességek 

Fordulópontoknak is nevezhetném azokat a helyzeteket, amikor megváltozik körülöttünk a világ, ill. mi 

kerülünk új körülmények közé. Az én esetemben – nem lévén a legfiatalabb – életem útját tekintve ennek 

különböző fordulatairól, változásairól számolhatnék be, amik jelzik egy-egy szakasz befejeztét, új szakasz 

kezdetét. Mivel kiváltam az eredeti környezetből, azzal kezdhetném, mikor tettem meg az első lépéseket 

önállóan kifelé a szülői házból, míg aztán a faluból, sőt az országból is kigyalogolva vettem utam a világba.  

Idevágóan első, legkoraibb emlékem 1943 októberéhez kötődik. Azért tudom ennyire pontosan 

behatárolni, mert anyám éppen Ottó öcsémmel feküdt gyermekágyban. Apám trágyát hordott a Berekbe és 

minket is, azaz Kunhegyi Józsikát és engem magával vitt. Boldogan feszítettünk az ülésdeszkán, hiszen nem 

kicsi dolog volt ez számunkra. Mind a szekerezés, mind pedig az Új utcán végigvezető út rendkívüli módon 

felkeltette kiváncsiságomat, nem is beszélve arról, mit jelentett számomra apámmal együtt lenni.  

Mi lehetett az oka, ma már kifürkészhetetlen, apám mindenesetre az első fuvarral beérte társaságunkat 

és egyszerűen nem volt hajlandó újra felfogadni a szekérre. Ekkor született meg bennünk az ötlet, hogy apám 

nyomába szegődve utána megyünk a határba. Elindultunk Józsikával, mentünk a Láncos kép irányába, mert 

annyit megjegyeztünk, merrefelé fordult ki apám a szekérrel az udvarból. Az életben bizony mindig nagy 

fejtörést okoznak a válaszutak még felnőtteknek is, hát még két három-négyéves gyermeknek! Valóban, a 

Láncosképnél elbizonytalanodtunk, bár még úgy rémlett, egyenesen kellett volna haladni tovább. Mégis csak 

Bizzer Liszka néni boltjáig jutottunk el, ott aztán végtelenbe veszett a világ. Gondoltuk, letelepszünk a 

kertészkert falának tövébe, és bevárjuk apámat, míg majd visszafelé tart. Ültünk, üldögéltünk, egyszer csak 

anyám fenyegető kiabálására riadtunk fel: eltűntünk a háztól, s idegenek mondták neki, hova csavarogtunk. 

Talán felesleges is említenem, de nagy elnáspángolással ért véget első kiruccanási kísérletem. 

Teljesen kiforgatta életünket az apámnak szóló behívó; anyám szerint öcsém háromhónapos volt akkor. 

Az utolsó, szörnyű hír után anyám a remény és kétségbeesés között vergődve legfőbb gondjának tekintette 

épségben megtartani a gazdaságot; semmi se hiányozzék, ha netán minden jel ellenére mégis csak hazatért 

volna apánk. Hiába tört fel belőle teljes keserűséggel a panasz, miért maradt távol, hiszen megmondta neki, 

mielőtt kiment volna a frontra, ha kéz és láb nélkül is, de otthon a helye. Apám viszont kilátásba helyezte, 

nyomorékként nem  fog élni a családja nyakán. Hiába volt a vörösberényi pap levele, miszerint az után a 

végzetes légitámadás után sokakat dögcédulástól temettek el, csakhogy a beazonosítottak között nem volt 

apám. A súlyos sebesülteket Türjére szállították, s így nem volt felőle végső bizonyság. A hivatalos értesítés 

csak súlyos sebesülésről szólt, ami nem volt azonos az elhalálozással. Anyám amiatt is szermehányással 

illette apámat, miért volt olyan bolond és nem hagyta ott a katonaságot, hiszen a háború legvégén már úgyis 

szétesőben volt minden. Anyámra bénítóan hatott a hír, annál is inkább, mivel mindjárt reggel azzal kezdte: 

Jézus Mária, valami borzasztó történt apátokkal. Elmondta, hogy álmában apám megjelent ágyánál, lehajolt 

hozzá, megcsókolta és szótlan távozott. Egészen fehér volt az arca és nagyon szomorú volt. Erre riadt fel, 

mígnem a délelőtt folyamán megjött az értesítés. 

Az egyedüllét, élethossziglani magány apám távozásakor fészkelhette magát belém. Hiánya 

félárvaságunkban csonkítással ért fel lelkiekben is. Annyira középpontban volt, hogy nélküle minden kötelék 

szétesett. Szinte állati ösztönösséggel ragaszkodtam hozzá; rajta csüngtem, még mozdulatait is 



megjegyeztem, utánoztam. Nem létezett számomra nagyobb boldogság, mint amikor karjára vett, hát még 

amikor a nyakába ültetett és úgy hordozott körül. Anyám valahányszor felidézte, mennyire bolondult értem 

apám. És akkor ott álltunk a vonatnál a pinnyei állomáson, sírásba, zokogásba temetkezve. Mindenkitől 

csókkal búcsúzott; utoljára maradtam én. Kisfiam, adjál csókot idespapának – hajolt felém. Én meg 

makacsul elfordítottam arcomat, nem voltam hajlandó megcsókolni, hirtelenében annyira megharagudtam rá. 

Ha annyira szeret minket, akkor hogyan teheti ezt meg és itthagyja a családját? Irtózatosan fájt távozása tele 

szomorúsággal arcán. És én soha nem tudtam megvallani neki, mennyire szerettem, és a fájdalom ingerelt fel 

ellene.  

Talán kétszer is meglátogattuk anyámmal Szombathelyen; arra a látogatásra emlékszem, mielőtt kiment 

volna a frontra. Útban odafelé vadászgépek meggéppuskázták vonatunkat az acsádi erdőben Az utasok a 

vasúti töltés melletti árokba menekültek, de – mint kitudódott – sokan holtan maradtak ott. Szombathely 

előterében gyakorlóteret láttunk a vonatablakból. Elevátorhoz hasonló építményen katonák mozogtak föl-le. 

Apám istállóban helyezett el minket, mert kapott kimenőt. Abban is az ő szeretetét éreztem, hogy meghagyta 

nekem vacsoráját. Sűrűbab volt, benne házikolbásszal, nagyon ízlett. Akkor küldte haza zsebóráját és tábori 

imakönyvét. – A háború után évekig vártuk haza. Annyira képzelődtünk, hogy nagyobb távolságból, ha 

láttam valakit közeledni, őt véltem felfedezni benne. Keserű csalódással érintett a tévedés.  

Nem tudtam, nem is akartam megszabadulni tőle; emlékébe kapaszkodtam. Feneketlen 

elhagyatottságomban ő adott erőt. Könnyekig meghatódtam a büszkeségtől, amikor egyik alkalommal az 

Öreghegyben anyám szóba elegyedett apám valamelyik ismerősével. Jellemzését úgy összegezte: szegény 

Jancsi, de kár érte, olyan jó ember volt.  

Kétszer is neki köszönhettem életemet. Először a halál torkából hozott vissza. Tüdőgyulladásban 

feküdtem, a kihívott cenki orvos megállapította, nem lehet segíteni rajtam. Anyám azonnal üzent apámnak: 

ha még életben akarja látni a fiát, rögtön jöjjön haza. A közeli Nagykertben munkálkodott. Mikor belépett a 

házba, lepedőt ragadott, és a kútnál megmártogatta a hideg vízben. Ebbe csavarta egész testemet: a láz 

lement, megmenekültem, igaz, újból meg kellett tanulnom járni; anyám szerint annyira legyengültem, hogy 

még a nadrágtartón lógó rövid nadrág is meggörnyesztett. Lehet, az már az utolsó évszaka volt otthon, 

amikor kisgazdának léptetett elő és megengedte, hogy vetésnél én vezethessem az ökröket.  Anyám hátul a 

masinát igazgatta, apám meg vezette. A gyereket és asszonyt nem szívlelő Vörös, bár jobb oldalt volt, amint 

kissé előre léptem, rögvest fellökött. A két ökör közé estem; apámnak az utolsó pillanatban sikerült 

megállítania az ökröket, különben átment volna rajtam a vetőgép. 

Egyszer mégis nagyon ellátta a bajomat. A vasárnapi mise után átvitt magával a negyedik szomszédba 

Derdák suszter komájához. Míg a felnőttek nagyban tereferéltek bent, a nyitott konyhaajtón át 

kisomfordáltam az udvarra, úgysem értettem semmit a felnőttek dolgából. Meglepetésemre gyufaszálat 

fedeztem fel; mivel apám dohányzott, ezzel mindjárt neki akartam kedveskedni. Dicséret helyett 

méltatlankodást, sőt megrőkönyödést váltott ki  a gyufaszál átnyújtása. A kupaktanács úgy vélte, veszélyes 

dolog az, ha gyufa kerül gyermek kezébe. Apám leoldotta nadrágszíját és kegyetlenül elpáholt vele. Azt hitte 

talán, ezzel nevelő hatással lesz rám. Jajveszékelésemnek mégsem annyira az elnadrágolás volt az oka, 

sokkal inkább a lelki fájdalom: hogyan tudott ennyire igazságtalan lenni hozzám? Eszem ágában sem volt 

játszani a gyufával, de különben sem értettem a tűzcsiholáshoz.  

Mindez nem hűtötte le vele szembeni rajongásomat. Szokatlan kedvességnek tartottam, hogy tavasszal 

csalithordáskor egész bokor kökörcsint hozott anyámnak az erdőből. Aztán elment, majd jöttek a szovjet 

tankok, véget nem érő sorban csörömpöltek végig az utcán a Kisutca felé. A katonák cukorkát és cigarettát 

szórtak a bámészkodók közé. Nekem erről is apám jutott eszembe: keresztanyám alig győzött hátra rángatni, 



mert én nem tartottam a veszélytől, netán túlságosan közel kerülök a lánctalpakhoz. Szedtem, kapkodtam a 

cigarettát apámnak, hogy legyen neki, ha majd megtérül a háborúból. 

A világégés helyi töredékei élesen megmaradtak emlékezetemben, de alig illeszthetők időbeli 

sorrendbe. A háború első jeleként – még apám idejében – tigris tank került a karácsonyfa alá. Nem bírtam 

abbahagyni ide-oda tologatását, mert még szikrákat is szórt. 

1944-ben elvitték a toronyból az egyik harangot, pontosabban cigányoknak parancsolták  meg a 

leszerelését. Mikor elkészültek vele, cipekedés helyett szabaddá tették az egyik ablakot s azon keresztül 

pottyantották le az utcára, ahol tompa huppanással ért földet; az ütődéstől két darabra tört.  

Az idő tájt ismételten elhallatszott Sopronból a visongó szirénázás, utána meg a gépek morajlása, 

zubogása, a bombák robbanása. A liberátorok alakzatban tömegesen repültek el felettünk. Eget betöltő 

dübörgő morajlásuk belém telepedett és befészkelte magát hallásomba. Gyakran ezüst színű csíkokat szórtak 

alá. Minden érdekességük ellenére sokkal inkább a legkülönbözőbb típusú repülőgépek modelljei nyűgöztek 

le. Hiába mondták, nem szabad hozzájuk nyúlni, mert mérgezettek, meg fel is szoktak robbanni. Az 

egymotoros vadászgéptől a hatmotoros bombázóig nagyon változatos gyűjteményre tettem szert; a 

propellerek kerekre vágott kaucsukból voltak, a gépek meg valami könnyű kékesszűrke műanyagból. Óvatos 

voltam ugyan kirakásukkal, egyik alkalommal – már a front átvonulása után – mégis rosszul időzítettem a 

bennük való gyönyörködést, mert éppen keresztanyám nyitott be a szobába. Még anyámmal is szóváltásra 

került sor, miért engedi ezt meg nekem, hiszen felrobbanhatnak. Ez a veszély mitsem zavarta; összekapkodta 

egész légi haderőmet és a tűzhelybe vágta. Alig hagyta el a szobát, gépeim mentésébe kezdtem, de épen 

egyiket sem sikerült kiszednem a parázsból nagy bánatomra.  

Egy szép napon magyar katonákat szállásoltak be hozzánk. Napközben a kastélyban tartózkodtak, csak 

éjszaka háltak nálunk. Nálunk tartózkodásuk idejét 1945 farsang végére, nagyböjt lejére időzíteném. (Ennek 

magyarázata: anyám fánkot sütött, ami nálunk csak húshagyó kedden szokás. Az egyik katona akkor mondta, 

hogy náluk pampuskának hívják a fánkot.) Közöttük volt a motorkerékpáros, mindig bolondozó Elek, aztán 

Sipos, akivel keresztanyám kezdett jóban lenni.  

Siposék egyik este nagyon idegesen érkeztek meg, letolva minket, kényelmesen üldögélünk, miközben 

az oroszok sztalingyertyázzák Cenken a Széchenyi kastélyt. Rögvest menekülésre késztettek minket. Sipos 

öcsémet vette nyakába és futottunk ki az Ér partján a Bikaréten ásott fedetlen bunkerba. Kísérteties volt a 

gépek vijjogó zúgása. Csendes este volt, így hallható volt a tűz ropogása, sistergése. Nagy félelmemben a 

bunker aljában kuporodtam le. Sipos azonban úgy vélte, nekem is látnom kell ezt a pokoli jelenetet. 

Felemelt; én csak hunyorogva mertem felnézni. A sztálingyetyák fényes csíkokban hulltak alá a repülőkről, 

lent meg rózsaszínű, narancssárga színben verődött fel a lángtenger fénye. 

Anyám elpanaszolta nekik a patkányözönt. Nagyon egyszerű módon oldották meg: a ház végét képező 

fészerben lévő ól bejárati cölöpénél tátongó lyukba talán egész benzineskanna üzemanyagot is öntöttek, majd 

pedig meggyújtották. Huhogó lángnyelv csapott fel majdnem a tetőzetig; szerencsére nem gyulladt meg, 

ellenben véget ért a patkányvész. 

Magyar katonaorvosnak köszönhetem életem megmentését. Hasmenéssel kezdődött, a végén már tiszta 

vér jött belőlem. Először eltitkoltam anyám előtt, míg feltűnt neki gyakori guggolásom a trágyadombon. 

Amint meglátta, elszörnyülködött. Az értesített magyar katonák este magukkal hozták a katonaorvost. Ketten 

fogtak le, mert az orvos sehogyan sem tudta volna belém önteni a kegyetlenül keserű, szintelen folyadékot. 

Utána kerek, cikóriára emlékeztető barna tablettát vetetett be velem. Ez már elfogadható volt, mert édesen 

ízlett. Ebből hagyott is néhányat. Szinte az utolsó órákban sikerült a beavatkozás, ugyanis másnap reggel 

tovább vonultak a katonák. 

 

Egyik este hatalmas német katona rontott ránk. Parancsolóan enni kért, nagy izgalommal jó adag sonkás 

tojásrántottát kíszített neki anyám. Amint mindet befalta, végigfeküdt az ágyon és nyomban elaludt, elvéve 

előlünk a fekvőhelyet. Idegenek dolgában a német katona után amerikai vagy angol pilóta tévedt be hozzánk. 



Sehogyan sem értettük egymást. Valaki azt tanácsolta neki, menjen a községházára és ott jelentkezzen. Nem 

tudom, mi lett a sorsa. Lehet, abból a gépből ugrott ki, amelyik a Csörgető patak és az Ikva összefolyásánál a 

fürdőnél zuhant le, tele géppuska tölténnyel. A németek alaposan megszállták házunkat. Keskeny 

udvarunkban még gyalogsági ágyút is helyeztek el gépkocsik mellett. Alig tudtunk mozogni tőlük. A 

későbbiek folyamán is ellenállhatatlanul csábított és bódítóan hatott az orromba nyomuló benzinfüst. Több 

napon át maradtak, így volt idejük szemrevételezni az egyik ölőt. Én mindig a nyomukban jártam. Tüstént 

jelentettem is anyámnak, nagyon nézegetik a disznót ezek a németek. Anyám rögtön tudta, mi lóg a 

levegőben és keresztanyámra bízva a két gyereket Lózsba ment, segítségül hívni nagyapámat. Mire visszaért, 

vége volt a műveletnek. Mihelyt elkapták a németek a disznót, nagy kiabálásba kezdtem, keresztanyám 

rohant oda. Sikerült is kiütnie az egyik német katonának a kezéből a bajonettet, de ez nem mentette meg az 

állat életét. Nagyon sietős lehetett dolguk, mert még ki sem nyúlt a disznó, feldobták az egyik nyitott kocsira, 

aztán elhajtottak valamennyien a Csordahajtón.  

Az oroszok bevonulása előtt szinte naponként dobolták ki a rekvirálást. Eleinte házanként szalmát, majd 

száraz takarmányt kellett kirakni a házak elé, amit onnan el is vittek. Végezetül már élő állatott kellett leadni. 

Anyám keresztanyámat kérte meg, vezesse az üszőt a kijelölt cenki leventetérre. Mire odaért, már senki sem 

törődött az összeterelt állatokkal; keresztanyám várt egy ideig, aztán hazafelé indult, üszőnk meg nyomába 

szegődött, mégsem merte magával hozni, ami miatt anyám méltatlankodott is.  

Keresztanyám felajzottan számolt be a zsidó kényszermunkások elpusztításáról: a cukorgyár répamosó 

csatornája előtt sorakoztatta fel őket az SS-különítmény, legéppuskázta őket, a csatornába hullott testeket 

pedig mésszel öntötték le.   

A legvégén még tankcsapda is épült a Papköz lezárására a plébánia kerítése és a mázsaház között: 

széles, mély árkot ástak a kirendelt férfiak és keskeny nyílást hagyva farönköket állítottak beléje. A 

németeknek sikerült saját csapdájukba esni, ugyanis Szécseny felől éppen erre vette útját egyik páncélos 

osztag. A tankkal sehogyan sem tudtak átvergődni a csapdán, ezért septiben a helybéliekkel bontatták szét, 

már amennyire lehetett.  

Az oroszok bevonulását több napi ágyúdörgés után valamikor délutántól puskaropogás előzte meg 

Börgőc (Ebergőc) felől. Estére Tamás Margit néninek a plébánia melletti Hézli-háza kertjébe vonultunk jó 

néhányan. Pontosabban a kertben ásott fedett bunkerban húzódtunk meg éjszakára. Aránylag sok gyerek 

volt, de csak két férfi, Margit néni testvére Gyula bácsi, meg Toma Józsika apja, Józsi bácsi. Meghordták a 

bunkert szalmával, rátelepedve nagyon otthonosan hatott. Dunnát is vittünk magunkkal, s viharlámpa fénye 

mellett mi gyerekek kimondottan élveztük a helyzetet. Reggel idegen hangokra lettünk figyelmesek, amik 

kimondottan nekünk szóltak. Gyula bácsi kimászott, azaz előbb csak a fejét dugta ki, de az orosz 

ráparancsolt, menjen ki. Mikor látta, tele van emberrel a bunker, ordibálni kezdett vele és ráfogta 

géppisztolyát, ami elvette a bátorságunkat. Végül azzal fenyegetőzött, ha nem megyünk fel, tankkal 

beletaposnak mindnyájunkat a földbe. 

Kimásztunk sorjában, aztán elől az udvarban a tornácon ácsorogtunk. A visszavonuló németek még el 

akartak búcsúzni a falutól, s dél felől két ágyúlövést adtak le a közelben lévő templomtoronyra. Ezt még 

szórakoztatónak is véltük, ellenben a harmadik lövedék a szomszéd Bongyorok háza tetőzetében robbant. 

Nagy riadalom támadt, a lányok, asszonyok sikoltoztak. Mire eloszlott a fűst, óriási lyukat láthattunk a 

szomszéd padláson. Anyám csodaként emlegette, ugyanis mindenki szenvedett valami sérülést, vagy 

legalább szilánkot kapott, mi hárman viszont teljesen épen maradtunk. Ha jól emlékszem, ezután 

felsorakoztunk az utcán és következett a már említett “díszmenet” a falun és a Kisutcán át a Kerekes rét felé 

Cenk irányába. 

A front az orosz tankok átvonulásával ért véget. Estére azonban megérkezett a gyaloghad. Anyám 

színlelt nyugalommal fogadta a kvártélymestert, mondván neki, nálunk nincsen hely, menjenek jobb 

szomszédunkba. Kiderült, mikor már harmadszor jött az orosz, éppen onnan küldték át; Treszka néni értett a 

nyelvükön, mivel tudott horvátul. Ekkorra már nem maradt más hátra, mint összeszedni a 

legszükségesebbeket és anyám, karján öcsémmel engem meg kézen fogva sietett át Szécsenybe Mári 



nénémhez. Nagyon összezsúfolódtunk, de ez nem akadályozta az egyik orosz katonát és ráadásul ő is közénk 

feküdt. Másnap a dolgok után kellett nézni, mindenekelőtt el kellett látni az állatokat. Anyám most 

gyermekeivel tüntetően vonult végig a falun, mert az a hír járta, az oroszok nem nyúlnak a gyermekes 

anyákhoz. Hasonló határozottsággal akart betérni házunkba, ami egyrészt könnyűnek látszott, mivel a 

megszállók kiemelték a kaput, másrészt lehetetlen volt, mivel géppisztolyos őr útját állotta. A többiek ott 

nyüzsögtek az udvaron. Anyám nem akart tágítani, az őr azonban ráfogta géppisztolyát, így kénytelen volt 

meghátrálni. Szürke pufajkás alacsony emberek voltak, ellenben a tülekedésre odajött valami rendes 

katonaruhát viselő tisztféleség, és el kezdte magyarázni, mama, ne féljen, de most ne jöjjön be a házba, csak 

másnap, amikorra már tovább vonulnak a vad kinézetű (kirgiz?) pufajkások. Ők hatan még itt maradnak, de 

ez ne zavarjon minket. Ukránok voltak. Közben én veszélytől mitsem tartva kezdtem nézelődni a házban: 

egyetlen keskeny udvari ablak kivételével bedeszkázták az ablakokat, a konyhaajtót; a berendezést kihordták 

az udvarra, az első szobát félig meghordták szalmával. Ott heverésztek a katonák. Volt több mint félméteres 

színes Mária szobrunk. Az is ott feküdt a szalmán; az egyik katona ölelgette, csókolgatta mint valami 

valóságos élőlényt. Anyám is nekibátorodott, és arra kért, hozzam el a szomszéd udvaron áthaladva, hátul, a 

kútnál kiakasztott zöld szvetterét. Utána ismét Szécsenybe mentünk. 

Hazaérkezésünk után – a kirgiziek valóban tovább vonultak – nagyon barátságosan fogadtak az 

ukránok: öcsémet a nyakába kapta egyikük és táncolva körbe hordozta az udvaron, nekem meg 

krumplicukrot adtak, amit nagy élvezettel majszoltam. Segítettek az állatok ellátásában is: olyan gyorsan 

hajtották a szecskavágót, mintha motort szereltek volna rá. Anyám mégsem akart teljesen egyedül maradni 

velünk, ismét nagyapámáért ment Lózsra. Már öreg embernek számított, de azért biztonságot nyújtott 

jelenléte. Amíg nálunk maradt, vele háltam egy ágyban. 

Az oroszok bevonulásakor légitámadás is érte a falut. Két bombát dobtak le; az egyik az utcán robbant 

és Rokob Flóri bácsit ölte meg. A másik a Marcin házra hullott, de az ütőszeg állítólag elgörbült a 

mestergerenda bügykén, így csak a földbe fúródott, de nem robbant fel. Onnan kiásták és a kertjük végében 

az Ikva (tulajdonképpen Malomárok) partján ásták el. 1953-ban a meder szabályozásakor ráakadtak a 

kubikusok. Félig felfedve pöffeszkedett heteken át, míg végre elszállították. A Malomárkot végig 

szabályozták; a Kétikva között rengeteg lőszerre akadtak, amit tüzet rakva előszeretettel robbantottak fel.  

A háború nyomaként sokáig szanaszét hevertek a különböző autóroncsok, megmaradtak a lövészárkok, 

bunkerek. Az erdő szélén a Csordahajtó felől vezető út végén két magyar katonát temettek el; sírjukat 

kihantolásukig két léckereszt jelölte. A Bilovics-köz végiben a Cseszkó ház előtt hosszú időn át 

nagyobbacska fiúk játékszerként használták az ott hagyott két német légvédelmi ágyút. Az egyik 

használhatatlan volt, a másiknak félkörben mozgatható volt a csöve. A lejtő miatt ezt fel kellett tolni, akkor 

ráült két-három gyerek, majd a cső eleresztve nagy lendülettel vitte a másik oldalig a rajta ülőkét és hintázott 

vissza középre.  

Az oroszok is találtak maguknak játékot: az urasági földekről kisvasút szállította a petőházi cukorgyárba 

a répát. Gazdátlanul, kihasználatlanul álldogáltak a „pomváglik“. Sikerült beindítani a kismozdonyt, a 

katonák meg nagy vidáman kocsikáztak az épen maradt szakaszon fel-alá. 

Moszkvában a nagy díszszemlét követően óriási tűzijátékkal ünnepelték a háború végét. Ha nem is 

hasonló méretekben és teljesen ilyen szándékkal, erre nálunk is sor került. Éppen udvarunkon nézelődtem, 

amint a Láncoskép felé kétfedelű repülőgép szállt el felettünk. Hirtelen nagy fekete füstgomolyagot 

pillantottam meg; be is kiáltottam anyámnak a házba, nézze meg gyorsan, mekkora füstöt eresztett a repülő. 

A füst valójában Homorék felől jött, az ő pajtájuk gyulladt ki. Úgy beszélték, az egyik orosz katona égő 

gyufával akart meggyőződni arról, vajon üres-e az ott tárolt benzines hordók egyike. A művelet meg is tette 

hatását: a tűz mindkét irányba terjedt, s  azon a soron a Láncosképtől az iskoláig legégett valamennyi pajta. 

Egyik oldalt az utca vége, a másikon a templomkert akadályozta meg a tűz további terjedését. Heteken, 

hónapokon át szekereken hordták a gazdák a Linkóba a cserép- meg egyéb törmeléket.  

A szovjet egységek nálunk maradt része a kastélyt vette birtokába hadiszállásul. Valójában 

gyűjtőtábornak szemelték ki. A Temető felé vivő Csordahajtó mellett a papkerttel szemben húzódott a 



Mentesék földje. Anyám elbeszélése szerint elhelyezésükig ott őrizték a magyar hadifoglyokat, míg a 

kastélyban a marhaistállókban és azok padlásán zsúfolták össze őket. A falu népének megengedték, hogy 

hetente kétszer, kedden és pénteken élelmiszert vihetett nekik néhány asszony, de őket is csak a kapuig 

engedték. Mire jött a nyár, kitört a tifusz és a faluba is átterjedt. Nem tudni, hányan estek áldozatul.  

Volt, aki szökéssel akart megmenekülni a kastélyból kivezető földalatti csatornán. Lehetséges, hogy 

sikerült is egyiknek-másiknak. Annál nagyobb rémületet keltett az az eset, amikor kitudódott, az oroszok 

megvárták, amíg a csatorna végéig kúszott két fogoly, s ott lőtték le őket. Ezt követően berácsozták a 

csatorna kifolyóját.  A kertészkert helyén kiutalt házhelyünkön jókora kút volt; irdatlan nagy ajtóféleséggel 

fedték le. Nem mertük használni, mert azt híresztelték, a fogolytáborból származó ember hulláját húzták ki 

belőle. 

Többször elmentünk a Nagykertbe, s onnan hallgattuk a kastély magas kőkerítésén áthallatszó világvégi 

takaródót, amit gyászos együttérzésből inkább búcsúztatónak véltünk. Annyira mindennapjainkhoz tartozott 

a ránk szakadt helyzet, hogy buzgón ment a nép a templomba és könyörgően énekelte az imertté vált fohászt: 

Ha égből földre néz szemed, 

Anyánk ha bút és bajt keressz, 

S ha látod lenn a föld porát, 

Ki jár ott véres Golgotát.    

Foglyainkra nézz, 

Sorsuk mily nehéz, 

Óh szándd meg őket  

És védd meg őket, 

Viharban annyit szenvedőket. 

 

Egyházi ének volt, mégis hamarosan betiltották, és a templom falai között sem volt szabad énekelni. 

A könyörgés, nem tudni, mennyire hatott. Nagyon kevesen tértek meg a hadifogságból, talán 1953-ban 

Kertész Imre. Változatlanul életvidám maradt, fügyörészve, danolászva végezte napi munkáját. Utolsóként 

Bongár Pistát engedték haza 1954-ben. Őt civilként vitték magukkal a megszállók (nálunk sokan davajoknak 

nevezték őket). 

Faluszerte ismertté vált a táborparancsnok, akit csak Jungi papaként emlegettek. Ő viszont a szesz 

foglya lett, s amikor már a helyi noha is elégtelennek bizonyult, megitta a spirituszt. A szesz meggyulladt 

benne, az ő élete meg kialudt. A kastély udvarán a gesztenyefák alatt obeliszkszerű fejfát készítettek neki 

deszkából, benne egy üveg borral,  tetején vörös csillaggal.  

Nem tudni, honnan, egyik nap valami szökevényféle alacsony ember kéreszkedett be hozzánk. Anyám, 

már apámra való tekintettel is, befogadta, de csak az istállóban adott neki helyet. Segített is valamelyest a 

napi munkában, de egyik éjszaka nyomtalanul eltűnt apám csizmájában. Csupán pesti mivoltát sikerült 

megtudni róla. 

A háború utáni ínséges idők úgy is éreztették közvetlen hatásukat, hogy Debrecenből hozzánk költözött 

Márcella nagynéném családjával. Velük osztottuk meg a házat: ők vették igénybe az első szobát, mi a 

hátulsót. A füstös konyhát kemencével közösen használtuk. A velük hozott dajkát, Böske, Sarkadi Erzsébetet 

ránk hagyták. Én Böskével osztottam meg az ágyat, mégsem szívlelt meg különösebben. Mindig Ottó 

öcsémnek fogta pártját, helyette és miatta többször kikaptam tőle. Nem szeretett makacs, duzzogó 

viselkedésem miatt, igaz, én meg szerettem felbosszantani.  

A növekvő nyomorban anyám feltárta neki, Böske 18 éves leszel, keress magadnak másútt boldogulást. 

Lózson sógorom anyja fogadta be 1948-ban, onnan Budapestre távozott. Eléggé szomorúra sikerült a 

búcsúzkodás. Előtte udvarlója is akadt a vasutas Visi Pisti személyében. Valaki felbíztatta öcsémet, ha jön 

hozzánk, kérdezze meg tőle: Visi, tudsz visítani? Ottót ő is bizalmába fogadta, ami szerencsétlen fordulattal 

ért véget. Pisti lakodalomból jövet kóstolóval állított be; nem hiányzott a boros üveg sem. Ebből öntögetett 

nem csak Böskének és magának, hanem öcsémnek is. A négy-öt éves gyerek szinte az eszméletlenségig 

berúgott, arca egészen elkékült. Márcella néném kezdte ápolgatni, közben üzent anyámnak a mezőre, halálán 

van Ottó. Anyám lélekszakadva állított be, de csak annyi tellett ki tőle, hogy Pistit bódultnak nevezte és 

megmondta neki, többet ne tegye be lábát házunkba. Márcella néném meg azt hajtogatta: ides Ottónk, ne halj 

meg! 



A főváros koplalása hozzánk is beköszöntött. Jobb oldali szomszédunkban több hónapon át pesti kislány 

üdült, de inkább szomorkodott. Hasonló korú lehetett. A kerítésen át figyelgettem, valahányszor karját 

kitárva szárnymozdulatokat utánozva sétált fel-alá az udvaron és önfeledten énekelte: 

Szárnyat repül egy madárka, 

Szárnyaival integet, 

Levelet hoz a nyakába´, 

Jó anyámtól üzenet. 

 

Kismadárka hozza nékem 

Jó anyámnak levelét, 

És azt mondja, hogy szeretné 

Látni kedves gyermekét. 

 

Repülj vissza kismadárka, 

Mondd anyámnak, csókolom, 

Én már többé nem mehetek, 

Nem sokára meghalok. 

 

Nagyon sajnáltam a kislányt. Megtanultam a tőle hallott dalt; talán a legelső volt, amit megőriztem 

életemben. Még nem jártam iskolába. 

A koplalás enyhítésének egyik módja volt sportolók vendégszereplése. Lejött hozzánk jóllakni egyik 

pesti focicsapat. Habár 10:0-ra megverték a falubelieket, mégis büszke volt látogatásukra a falu, meg hogy 

milyen jó csapat is a pesti válogatott.   

A háborús hangulat évekig eltartott, hiszen a fogolytábor felszámolása után is tapasztaltuk a Vörös 

Hadsereg jelenlétét. Éppen trágyát hordott anyám, én is vele tartottam. Valahonnan Sopron felől kétfedelű 

repülő célzott meg minket. Egészen a szekerünk fölé ereszkedett, az ökrök felemelték fejüket és szokatlan 

hangon bődültek fel. A gépből hallottuk az oroszok röhögését. Máskor meg teherautón elhajtottak 

mellettünk, rajta egész cseresznyefával. Az ágakon majmokként csüngtek a katonák. Sopronban egyik 

alkalommal dermesztő látványként hatott a várkerületen végighaladó nyitott teherautó, rajta rabruhába 

öltöztetett foglyokkal; őrzőik rájuk szegezték géppisztolyukat. 

Egyébként is megmaradt az ágyúzás a Fertő tó felől osztrák oldalon. A légi tűzérség gyakorlatozni 

szokott éktelen lövöldözéssel. Ilyenkor felszállt egy vagy két repülőgép bőrzsákot vontatva maga után. Erre 

céloztak az orosz katonák. Utolsó megnyilvánulásként minden előzetes dörej nélkül bocsátottak útjára  egy 

löveget. Vasárnap délelőtt volt, mise előtt. Szintén az udvaron tartózkodtam, amint félelmetes süvöltést, 

sípolást hallottam. Egész alacsonyan süvített el fejünk fölött valami, másodperceken belül belerengett a föld. 

Misekor tudtok meg: a lövedék a mi utcánk déli oldalán csapódott a földbe Ferkó Vaszarics Bözsiék 

udvarán. Azt állították, hét méter mélyre hatolt, s ezért nem vitték el a kihívott tűzszerészek.    

 

Utóbbi jelenet 1954 táján történhetett. Addigra már a foghíjas családok is kénytelenek voltak elfogadni 

a háborúból vissza nem tért hozzátartozójuk elvesztését. A lelki romeltakarítást 1948-ra tervezték. Addigra 

már rendbe hozta a Kálvária oroszok által megcsonkított szobrait Ilosfai József, fiatal, helyi származású 

szobrász. Újabb megbízatását a cserépkályhának gúnyolt  emlékmű elkészítésével teljesítette. Felállítására a 

Papköz-Csordahajtón került sor. Addig izgalomban volt a falu, mert az érintett családok elesett 

hozzátartozójuk nevét szerették volna olvasni rajta. Erre azonban nem került sor, sőt, 1848 centenáriuma 

lévén a Kossuth-címert faragta rá a művész, felül az 1848-as alul az 1948-as évszámmal. Igaz, az eredeti célt 

is szem előtt tartva az elesett hősök emlékére az iparosok felirat került az emlékmű felső szegélyére.  

A háború utáni vergődésben nem sok ideje és ereje maradt anyámnak két gyermekére. Egész nap kint 

volt a határban, sokszor csak sötétedéskor tért haza, de akkor még etetni is kellett. Ilyenkor Som Teri 

nénénkre, majd annak hugára, Dudám keresztanyámra bízott mindkettőnket. Nagyon hosszúak voltak a 

napok; estefelé mégsem mertünk bemenni a házunkba a sötétedés miatt, inkább kint üldögéltünk az utcán. 

Egyik ilyen alkalommal a hazatérésre szólítást nem tudtam követni; délutántól egyre nagyobb fájdalom ült 

ágyékomba, végül felkelni sem tudtam a földről. Úgy kellett hazavinni. Télen – ha éppen nem gyötörték a 

gondok – sokat mesélt és énekelt, néha-néha még tréfálkozásra is tellett tőle. Nagyon restelltem, amikor 



öcsém elsőáldozásakor az örvendező szülők között anyám feltűnően könnyezett. Mise után meg is kérdeztem 

tőle: miért sírt? Ej fiam, a második gyereket nevelem apa nélkül – fakadt ki, belém szorítva a szót. 

Nem találom okát, minek volt betudható, de a későbbiek folyamán annyira elbátortalanodtam, hogy 

egyedül féltem átmenni akár a szomszédba is, amikor meg anyám a legkülönbözőbb ügyekkel bízott meg 

(kölcsönkérés, bejelentés az irodában), mindig alapos szidásába került, míg sikerült rászednie. Kivételt 

csupán a Dorner, meg a „Hangya“ képezett, mert az odajárás idővel szokássá vált élesztőért, sóért, ecetért. 

Mellément azon korai kísérlet, amikor – talán keresztanyám – elvitt az óvodába. Rettenetes szorongás 

vett rajtam erőt. Mintha földbe gyökerezett volna a lábam, a számat meg ki sem mertem nyitni. Így 

történhetett meg, hogy az óvónéni szoktatási nekirugaszkodásai végén kijelentette, hogy vigyenek haza, és 

ne hozzanak többet az óvodába. Igen, mert már nagyon kellett pisilnem, de nem mertem szólni, míg a lábam 

körüli pocsolya tanúskodott a dicstelen műveletről.  

Mégis mindig társakra vágytam. Apám életében, de kezdetben utána is, mindennapos volt nálunk Toma, 

Kunhegyi Józsika. Egy évvel volt idősebb, mindenben rá hallgattam, még abban is, hogy mártsam a 

sapkámat a kapu mellett álló vödörbe, amibe csak úgy csínytevésből bele szoktunk pisilni. Csorgott a piszkos 

lé belőle, de Józsika arra bíztatott, tegyem csak a fejemre. Anyám ugyan hamarosan észrevette és éktelen 

szidalmakkal hordta le Józsikát, de már késő volt. Hideg idők jártak, fertőzéses megfázás kapott el. Az egyik 

halántékomon nagy sömör keletkezett, szinte mind kihullott a hajam; a gennyes sebfoltot hónapokig 

gyógyítgatta anyám pipityérrel, de így is megmaradt a nyoma. Józsika elmaradt, meg aztán el is költöztek 

Farádra, ahol apja állomásfőnök lett a GYSEV-nél. Magányosan teltek napjaim. Ebben az állapotban 

ácsorogtam az utcán. A házunk előtt haladt el a három-négy évvel idősebb Faranc Gottlieb Lajcsi. Kis 

Ernőnek szólított, erre nekibátorodva behívtam hozzánk játszani. A sporherd mellé telepedtünk le a konyhán. 

Lajcsi ügyesnek és leleményesnek bizonyult: kukoricatorzsából hidast épített nekem. Amint keresztbe-kasba 

rakta egymásra az egyes darabokat, magyarázgatta, hogyan kell ezt csinálni. Amikor elkészült, nagy 

boldogság költözött belém: ha csak egy alkalomra is, ismét lett jópajtásom, aki törődött velem és még 

tanultam is tőle valamit.  

Az óvodai kudarc után az iskola első osztályának első napja sem kezdődött jól: a Mesterné az első 

padba ültetett. Nyugtalan természet lévén, nem tudtam ülni sokáig mozdulatlanul, s így belerúgtam a padzáró 

deszkába, aminek furcsa hupogása idegesítette a tanító nénit. Nyilvánvalóan nem kellett kutatnia a tettes 

után, hiszen ott ültem közvetlen közelében, ezért mindjárt meg is intett. Hiába akartam másként, valamelyik 

lábam újra és újra beleütközött a záródeszkába, mígnem a Mesterné megelégelte az egészet: kihívott az 

osztály elé, aztán vesszővel elverte a lábamat. Sírva mentem haza, és kijelentettem anyámnak, hogy én soha 

többé nem akarok menni iskolába… 

Mesterné, azaz Nagylósy Gyulánéhoz nem fűződik sok, egyáltalán kellemes emlékem. A lábvesszőzés 

után következtek a körmösök. A palatáblán párhuzamosan tanultuk, gyakoroltuk a betűket és a számokat. A 

betűkkel nem volt sok bajom, de annál több a számok közül a kettessel. Bárhogyan igyekeztem, sehogyan 

sem sikerült a kunkor s ezzel a számot megállítani a lábán. Félénkségem begörcsölést idézett elő. Tanító néni 

nem nagyon biztatott, inkább parancsolt, és ez éppen az ellenkező hatást váltotta ki; még azzal sem tudott 

elérni eredményt, hogy a kezemre verve akarta vezényelni ujjaimat. Megint bőgve mentem haza. Otthon 

folytatódott a szigorított tanítás. Anyám ugyan megmutatta, hogyan kell írni azt a bűvös számot, de amikor 

rajtam volt a sor, sehogyan sem állt rá a kezem, pedig végül tele kellett írnom a palatáblát és másnap 

bemutatni az eredményt. Bármiként is, egész életemben gyakran megbotlottam a 2-es számnál, ami átvitt 

értelemben a kettősségre is vonatkozott.  



Lehet, hogy Tanító néni eleve nem szívlelhetett, mert többször térdepeltetéssel is fenyített. Egyik 

alkalommal feltűnt, hogy térdepelő társaim egymás után mehettek a helyükre a varázszsóra: Tanító néni, 

bocsásson meg, többet nem leszek rossz. Ebből én is okulni véltem a vasárnapi misén tanúsított 

viselkedésemért kirótt büntetéskor. Mindjárt hétfő reggel megleckéztetéssel kezdődött az óra. Tanító néni 

nem érte be szavakkal, hanem ki is térdepeltetett. Alig hogy belekezdtem a vezeklésbe, máris felálltam és 

kezdtem hadarni a varázsszavakat. Tanító nénit nem sikerült megtévesztenem, ezért – miközben a többiek 

mind felkeltek már mellőlem – én még ráadást is kaptam. Érthetetlenül feleslegesnek bizonyultak a 

tornaórák, hiszen úgyis hancuroztunk eleget. Ezek egyikére még emlékszem is: Felálltunk a padsorok közé, 

majd sorjában nekirugaszkodtunk az első padok magasságában felfordított lavórnak. Ez volt a magasugrás. 

Volt, aki megtorpant, majd újból nekilendült. Czákler Teri a másodikosok közül nagy nevetést váltott ki 

mutatványával, ugyanis teljes lendületből a lavór tetejére ugrott. Cickének nevezett sorstársunk nem úszta 

meg egyszerű dorgálással, hanem copfjánál fogva ráncigálta meg a Tanító néni. A szokásos fegyelmezési-

nevelési módszerek alkalmazásánál általában különbséget tettek a fiúk és a lányok között. A fiúknál 

legenyhébbnek számított a barókázás; ennek súlyosbított változata pofonnal járt együtt. Utóbbi nem csupán 

fájdalmas volt, de megalázó is. Szigorúbb esetekben – de inkább az alsó osztályokban – szokásban volt az 

elnadrágolás nád- vagy mogyorófa pálcával. A körmöst a lányokra is alkalmazták – ha kéznél volt – lapos 

vagy élére állított vonalzóval, de jóval ritkábban mint a fiúknál, és a térdepelést is inkább a fiúkra rótták ki. 

Ennek szigorított változataként szabták meg a guggolást csipőre tett kézzel. Előfordult, – de ez inkább 

kollektív fegyelmezésnek számított – a vigyázzban állás is, feltett kezekkel a szűk padokban. Egyéni 

büntetésnél sokat számítottak a családi körülmények. 

Tanítónő létére egyáltalán nem volt szeretetre méltó jelenség, inkább félelmet keltett szigorú, 

megvetésre valló tekintetével, amire alig ült ki mosoly. Ebben a kivitelezésben csak növelte elriasztó 

mivoltát, amikor egyszer óra alatt egyszerűen lefordult a székről és dülledt szemmel nézett a semmibe a 

katedra széléről. Riadalom támadt a két összevont osztályban, a lányok sikoltoztak. A bátrabbak még csak 

kisurrantak a katedra mellett lévő ajtón, azonban a többiek kinyitották az ablakokat és úgy ugráltak ki az 

iskolaudvarra. Ez nem járt sérüléssel, mivel földszíntes volt az épület, az udvart meg kaviccsal szórták meg. 

A zajra előkerült férje, a Főtanító úr és átvitte az iskolaépület másik szárnyát képező lakásukba. 

Az 1947. évi tavaszi árvíz idején  azzal keltett félelmet, hogy fel hívta a figyelmünket a két legnagyobb 

elemi veszélyre: a tűzre és a vízre. A tűz elől el lehet, a víz elől menekülni nem lehet – hangzott szentenciája. 

Csupán az első osztályt töltöttem kezei között. A későbbiek folyamán kerültem őt, és csak akkor köszöntem 

neki az utcán, ha sehogyan sem tudtam kitérni előle, de ott egyébiránt sem nagyon mutatkozott. Ennek 

ellenére az ő személyéhez fűződik első, felszabadultsággal járó alapélményem. A jóidő beálltakor, valamikor 

tavasszal kirándulni vitte mindkét osztályt a Csordahajtón végig, egészen a négy gesztenyefával szegélyezett 

Vörös Keresztig. Ott hosszabb ideig tartózkodtunk. Hazainduláskor biztatására buzgó lelkesedéssel 

meneteltünk és énekeltük: 

   Piros rózsa, fehér rózsa 

   Kihajlott az útra. 

   Gyerre velem kispajtásom 

   Szakajts egyet róla. 

   Nem szakítok róla, 

   Nem kell nékem rózsa, 

   Az én rácsos kiskertemben 

   Száz a nyíló rózsa. 

 

A szomorkás dallam és szöveg átjárt, életre szólóan belém ivódott ez az első, közösségileg tanult és 

énekelt dal. 



 

Nyolcadikas koromban már elterjedt volt nálunk is a ballagás vándorbottal, lámpionnal, batyúval, benne 

pogácsával, füzetkével. Irkalapokból aprították kicsire, valaki fekete cérnával fűzte össze közepén. Minden 

tanítónktól volt benne útravaló. Mindjárt elsőnek Tanító néni jegyezte be: “Ha betűt látsz, gondolj arra, 

akitől az elsőt megtanultad.” Mi volt ez, ha nem hálát elváró szándék, megmaradni volt diákjai jó 

emlékezetében? Talán fel sem merült benne, mennyire szívtelen módon igyekezett megtanítani velünk a 

betűvetést. 

 

A második osztályban a Mátyásnak nevezett Gottlieb István vett kezelésbe. Neki, mint férfinak 

természetes tekintélye volt, amit testi fenyítéssel is nyomatékosított. Ő idomította belénk az egyszeregyet: 

reggelenként, mielőtt elkezdődött a tanítás, kórusban mondtuk végig, míg – már aki – elsajátítottuk ezt a 

nélkülözhetetlen műveletet. Amikor már jobban ment,  az ötösnél tréfára is vettük a dolgot: ötször öt, az 

huszonöt, János bácsi megdöglött, holnap lesz a temetése, te meg lész a felesége. Feleltetéskor nyilvánvalóan 

egyenként tudni kellett, mert ha nem, akkor következett az idomítás egyik vagy másik változata. Mint 

amolyan falusi iskolában mindent igyekeztek belénk verni. Mátyás tanító szigorúsága mellett jól is 

magyarázott, azaz szemléltetően adta elő a tananyagot. Nem egyszer addig ismételte és ismételtette el, amíg 

megnyugodva észlelte, hogy a gyengébbek is felfogták, amit elmondott és természetesen közben fel is írt a 

táblára. A harmadikosoknak már dolgozatot is kellett írniuk pl. az olvasókönyvből vett történetről: 

Lakodalom van a faluban. Mátyás gúnyolódni is szeretett. Kisbíró Rokob Imrét kifigurázta azért, mert az 

eredeti szöveg első mondatát is onnan vette és durrogás helyett dorognak a pisztolyok, írta, még hozzá egy r-

rel, amiért a két osztály előtt nevetség tárgyává tette Mátyás. 

 

Tartottam tőle, valamiképp mégis kedveltem. Tetszett, amikor bricsesz nadrágban, birgeri csizmában 

magabiztosan járt-kelt az osztály előtt. Magas homlokán fordított w alakban végződött hátra fésült haja, amit 

én ösztönösen eszességének fogtam fel. Szerettem volna, ha valamikor nekem is olyan lesz a homlokom. 

Akkor azonban nagyon erősen megmutatkozott, mennyire házi használatú volt szókincsünk. Az alsó 

osztályokban tavasszal általában ágynak döntött valami betegség. A hiányzás miatt  nem volt meg a 

házifeladatom. Mátyás felszólította az osztályt: Deák kivételével mindenki vigye ki a füzetét. A nevemet 

hallva rögvest felálltam s a katedra felé igyekeztem. Mátyás türelmetlenül megismételte: Deák kivételével. 

Nos, én még nem ismertem ezt a kifejezést, de mint megmutatkozott, az osztály legtöbbje sem.  

 

Mátyás tanító végig tanított az általános iskolában, a felső tagozaton számtant és fizikát, tornát. Mikor 

Kóbor tanító elköltözött Szécsenyből, ő költözött az ottani, kertes iskola emeletén lévő lakásba. 

Kivételezésként érintett, amikor – tanítás közben – kirendelt kertásásra, mert ezáltal engem is az erősebbek 

közé számított az 5. osztályban. Persze nem volt elégedett velem egészen, mert Szécsenyben többször is 

elkéstem, a hosszú ülés meg ellankasztott. Deák, ne aludj – szólt rám ilyenkor, néha a méterrúddal is 

megkocogtatva fejemet. Mivel az alsó tagozaton minden tantárgyban illetékes volt, így éneket is tanított, 

többek között a Volt nekem egy kecském c. dalt még a 2. osztályban, de talán erre az időre esett az Egy kis 

malac röfröfröf megtanulása is. 

 

A második osztályban betörtem az igába, nem is csoda, Mátyás valahányszor elmondta: vagy 

megszoktok, vagy megszöktök. A 3-4. osztályban meg – anyám elbeszélése után – már feketék lettek a 

körmeim, annyi körmöst kaptam Kisasszonytól. Akkor már kezdtem csintalankodni, mert bár jegyeim másról 

tanúskodtak, a fegyelem nem volt éppen erős oldalam. Mégis az ő előadásából jegyeztem meg a kalászok 

példáját, amivel a büszkeséget és az alázatot magyarázta meg: az üres kalászok egyenesen állnak, de a telt 

kalászok lehajolnak, jelképezve, hogy a teltség nem párosulhat önteltséggel, míg inkább az ürességre 

jellemző a fennhéjazás. Kisasszony kellő vidámsággal adta elő és plántálta belénk két komaasszony, a kövér 



és sovány párbeszédes dalát. Sopronból apácák jöttek le hozzánk és nagy sikert aratva adták elő énekelve: 

Egyszer egy királyfi mit gondolt magába… 

5. osztályban megalázóan lebőgtem a szécsenyi iskolában: alig vártam már a tízórai szünetet, csak hogy 

kieregethessem a felgyűlt levegőt. Kokas KálmánTanár bácsinak azonban éppen a szünet előtt jutott eszébe a 

fegyelmezés, többek között az előző nap elszalasztott énekpróba miatt. Már kezdtem bízni abban, hogy 

megúszom, amikor utolsóként engem nevezett meg. A büntetés: guggolás csipőre tett kézzel a padsorok előtt 

egész tízpercben. Fülöp Mariska, szintén büntetett, lett a felvigyázó, és ő csak úgy belátása szerint írta fel, 

majd mulatságot kiváltva törölte le a tábláról a fegyelmezetlenkedők nevét. Már a kínok kínja gyötört, 

amikor egy ügyetlen pillanatban pukkanás szökkent ki belőlem. Néhányan meghallották ezt a mellettem 

guggolók és kuncogásba kezdtek. Ennek én sem tudtam ellenállni, aminek több és hangosabb pukkanás lett a 

folytatása. Ezt már mindenki meghallotta; nevetésben, majd hahotázásban tört ki a büntetettek sora. Ekkorra 

képtelen voltam tűrtőztetni magam, így aztán – nehéz meghatározni – éktelenül dorogni kezdtek a pisztolyok, 

puska, sőt, gépfegyverropogás hallatszott, de inkább tuba szólt belőlem, míg ki nem jött belőlem a böndőgőz. 

A hatás elképesztő volt, ugyanis a guggolásból valamennyien hasra estünk s szinte fetrengve röhögtünk a 

padlón. Tanár bácsi, mintha csak távolból eszmélt volna fel, a dolgozatok javítását megszakítva felemelte 

fejét, feltolta szemüvegét és megkérdezte: Ki volt az? A vigyázó Fülöp Mariska készségesen válaszolt: a 

Deák. Tanár bácsi mintha elgondolkodott volna azon, mit szóljon, nekem szegezte a kérdést: Fiam, van 

édesanyádnak disznóólja? Igen – feleltem. Akkor mondd meg neki, zárjon oda, s ezzel befejezettnek 

tekintette a különműsort.   

Kokas Kálmán Szanyból járt hozzánk hetente kerékpárral. Nem csak zenét, hanem irodalmat is tanított. 

Néha elidőzött és tette számunkra meglepő megjegyzéseit. A Kirkovics korcsmárosnál lakott, s annak 

kertjére célozva jegyezte meg egyik alkalommal: peresztegi határ, áldott határ, mert még a füge is megterem. 

Máskor meg éppenséggel a családnevek alapján a falu lakosságának vegyes összetételéről tett említést: 

Kirkovics, Pinezics horvát, Gottlieb, Priszinger német stb. Addig sejtelmünk sem volt, hogy a családnevek 

származásbeli különbözőséget juttatnak kifejezésre.  

Tanár bácsi behatóan foglalkozott a János vitézzel. Még házifeladatot is adott, kiki rajzban fejezzen ki 

egy-egy számára érdekes jelenetet. Elismerésben részesített rajzomért: az óriás meggyilkolását örökítettem 

meg. Elképzelésem szerint János vitéz csakis csellel teríthette le ellenfelét. Amint az óriás eltaposni készült, 

János vitéz ezt a pillanatot felhasználva a talpán keresztül beleszúrta kardját, ami a lábfején jött ki. Ebből 

már következtetni lehetett a hanyattesésre, így aztán könnyen el lehetett bánni az óriással. 

A 6. osztálytól érdesebbre fordult világunk, akkortól kötelező nyelvként bevezették az oroszt. Már előtte 

vasárnap délután összeterelték az egész iskolát. Valami járási ifjúsági főpajtás nagyban élesztette a kedvet az 

orosz tanulás iránt, miközben furcsa jeleket írt fel a táblára, amiket aztán szóban is megismételt. Az egész 

bohóckodás arra volt jó, hogy kinyiljon a szemünk, milyen nagyszerű élményben lesz részünk, ha majd meg 

tudjuk értetni magunkat a szovjet pajtásokkal. A hétfői tanévnyitón osztályonként felálltunk az udvaron; az 

egész ceremónia csúcspontja volt, amikor bekapcsolták a rádiót és meghallgattuk Darvas József buzdítását az 

ország valamennyi tanulójához. Máskor Erdei GrúzTibornak már neve hallatán elborzadtunk. Bevonultunk 

az osztályba. Alig hogy helyet foglaltunk, bejött Mátyás, azaz Gottlieb István. Nem sokáig teketóriázott, 

hanem mindjárt a tárgyra térve feltette a kérdést, ki lép be az éppen alakulásba vett úttörő csapatba. A 33 

tanuló közül egyik sem állt fel. Még néhányszor nekirugaszkodott, győzködött velünk, mígnem 

sikertelensége láttán kiadta a parancsot: egész osztály vigyázz, kezeket fel! Ebben a pozitúrában töltöttük az 

időt egészen a tízperces szünetig; fel-alá járva időnként a méterrúddal késztette kiegyenesíttetni a le-

lehanyatló karokat, miközben az ülés éle egyre fájdalmasabban vágott térdhajlatunkba. A szünetben 

megtudhattuk az iskolaudvaron, hogy a felettünk járó osztályok mind beadták a derekukat. Akkor meg minek 



makacskodni? Mátyás a szünet után módszert változtatott: Ki nem akar belépni az úttörő csapatba? – tette fel 

a kérdést. Ehhez nagyobb bátorság kellett, hiszen fel kellett állni. Három lány állt fel,  a fiúk közül egyedül 

én.  

Az elenyésző kisebbség nem érdemelt nagyobb figyelmet, így aztán kimaradtam a csapatból, ami nem 

jelentette azt, hogy ne kellett volna szinte véletlenül bent maradnom az osztályban, amikor  éppen úttörö 

foglalkozásra került sor. Meg aztán öcsém jóvoltából közvetlenül is meg  kellett ismerkednem az igazi 

úttörőt kitevő pontokkal, mert nála már nem lehetett szó elleszegülésről. Így rám is rám ragadt: Ha felkötöd a 

nyakkendőt, vigyázz rá nagyon... Azt nem is említve, hogy a tanítás utáni tüntető felvonulások a falun végig 

az iskola összes tanulójára vonatkoztak. Mert éltetni kellett a béketábort, szidni a tőkés nyugatot. A 

„keretműsort“ a szinte naponként belénk súlykolt mozgalmi dalok szolgáltatták. Az iskolák államosítása előtt 

imával kezdődött, ill. végződött a tanítás. Ennek megfelelően a “Róm. kath.elemi népiskola” helyett Állami 

Általános Iskola felirat került az épület homlokzatára. A tanítást meg egy-egy mozgalmi dal vezette be, ill. 

zárta. A békeharcra fel kellett készülni, a harcos békéért síkra kellett szállni. Ezt a célt szolgálta az MHK 

(Munkára Harcra Kész), ill. annak fejlettebb változata az LMHK (Légy Munkára Harcra Kész), még botokat 

is kellett faragnunk, kinevezve őket puskának, így gyakoroltuk a díszlépést; jelvény ellenében természetesen 

eredményesen le kellett tenni az egyes próbákat, köztük a gránátdobást. Nem játszott semmi szerepet, hogy 

valaki úttörő volt-e vagy sem, mert ez az iskola felső tagozatának minden tanulójára nézve kötelező volt. A 

továbbtanulásnál is rákérdeztek. 

Az énektanulásnak volt szép oldala is: még az 5. osztályban járási versenyre készülve egyetlen kórussá 

szervezték az iskola jóhangú tanulóit. Gyakoroltunk is, míg lovas szekereken eljutottunk Kópházára. Tanár 

bácsi arcára kiült a siker mosolya: iskolánk első lett, igaz, ez Koloszár Bori és Práznek Feri érdeme volt, 

olyan szépen adták elő Kádár Katát. 

Átütő élmény mégis Dénes majorban ért: a hetedik osztály elvégzése után, vagyis tizenhárom évesen 

anyám elengedett napszámba az állami gazdaságba. Gyomláltunk, spenótot arattunk sarlóval. A hirtelen jött 

nyári zivatar még az aratókat is az egyébként üres istállóba kényszerítette. Miközben kint villámlott, dörgött, 

szakadt az eső, bent a növekvő tréfálkozás, vidámság nótázásba csapott át. A fiatal aratók, legények, lányok 

dalolásba kezdtek. A legtöbb éneket nem ismertem, de annál inkább varázsába ejtett, amihez nagyban 

hozzájárultak a körülmények: dalban felszabadultan, megfeledkezve a külvilágról közösséggé forrottan a 

marhaistállóban jelenült meg és lényegült át a mindent legyőző életöröm. 

Félénkségemet idővel makacsság váltotta fel. Ennek már negyedikes koromban adtam előjelét. 

Kisasszony, Csizmadia Mária a március 15-i ünnepség egyik szavalójává szemelt ki. Bármennyire akarta, 

nem álltam rá, pedig már a Főtanító úrral fenyegetett. Mikor kiejtette a nevét, bizony inamba szállt a 

bátorság, tudva, hogy ő mi mindenre képes. Talán engem lepett meg leginkább, amikor Kisasszony 

panaszolva adta elő neki, a Deák nem akar szavalni. – Ha nem akar, akkor nem akar – jegyezte meg és máris 

távozott az osztályból. Ezt jól megúsztam, ami még inkább erősített makacsságomban. Később – s ennek 

egyre inkább politikai színezete is volt – semmiféle közszereplésre nem tudtak rávenni, így két alkalommal 

is kibújtam az osztály legtöbbjét érintett színdarab betanulása, ill. előadása alól.  

Makacs ellenszegülésem talán eleve véremben volt. Legkirívóbb megnyilvánulási formái éppenséggel a 

falu plébánosához, Németh Rudolf espereshez kötődtek. Lehetséges, velem szemben megmaradt benne 

valamiféle ellenszenv, ugyanis emlékezetem szerint apám a karján tartva elegyedett szóba vele a házunk 

előtt, ő meg még oda is jött hozzánk. Apám mindjárt unszolt is, dicsérjek a plébános úrnak, de a szentnek 

sem voltam hajlandó, sőt, hogy ne kelljen szembenézni vele, apám vállára fordítottam a fejem.  Már 

ministráns korban voltam, amikor versengés tört ki azért, hogy vasárnap ki legyen az első, ill. második. T. 



Jenő kijátszott Homor Pistivel, így csak harmadik vagy negyedik lehettem a nagymisén. Ebből huzamosabb 

ellentét támadt. Oly annyira, hogy a karácsonyi litánia előtt Weisz Ferivel betlehemnézésre betérve a 

templomba, térdhajtáskor Feri tréfából meglökött; én elveszítve az egyensúlyt elvágódtam, W. Feri meg rám 

esett. Nem kellett több T. Jenőnek, mert ministránsként nyomban jelentette: Deák és Weisz a Szűzmária oltár 

előtt hömbölögtek. Litánia után még a templomban elcsipett az egyik sekrestyés, Bönöck Jóska bácsi és 

bevitt mindkettőnket a sekrestyébe, ahol felindultan várt ránk az öspörös úr. T. megismételte, amit már 

jelentett. Hiába igyekeztünk megmagyarázni a történteket, a plébános egyedül az illetlen viselkedésért akart 

megbüntetni mindkettőnket. Mondta is B. Jóska bácsinak, vegye le a szekrény tetejéről a rettegett 

kutyakorbácsot. Kiosztva az első adagot, követelte, kérjünk bocsánatot. Weisz Feri ezt bőgve meg is tette, én 

azonban minden igyekezetemmel azon voltam, hogy megértessem vele a „hempergés“ okát. Újabb ütlegelés 

következett, követelve a bocsánatkérést. Ez a számomra lehetetlen helyzet nem csak felforgatott bensőmben, 

de nem látva semmi okot a bocsánatkérésre, úgy megcsökönyösödtem, hogy minél inkább ütött, annál inkább 

hallgattam. Végül egészen kifulladt a korbácsolásban, kijelentve, ilyen makacs gyerekkel még nem 

találkozott. Nem maradt más hátra, mint meghagyta B. Jóska bácsinak, dobjon ki a sekrestyéből. Ez az 

igazságtalan bánásmód felette feldúlt, és hasonló helyzetekben később sem voltam hajlandó engedni, inkább 

tűrtem.    

Mindez fejlődési folyamatnak volt betudható olyan értelemben is, hogy eleve nem viseltem el, ha bármit 

erőszakoltak. Mert bár tízéves sem voltam, lelkesen követtük Hegyi Hernicz Gyurit: kisutcai házuktól 

vonultatott minket, harsányan énekelve Dózsa népe bontsd ki zászlód, itt a helyed, Őseidnek akarata jár 

teveled… Pedig hat évvel idősebb unokanővérem  félelemkeltően világosította fel anyámat: Lenin-fiúkat 

nevelnek belőlünk és visznek minket a Szovjetunióba. Ez még az EPOSZ  (Egységes Parasztifjúsági 

Szervezetek Országos Szövetsége) időszakában volt, biztosan a DISZ-t (Dolgozó Ifjúsági Szövetség) 

megelőző években, az iskolák államosítását követően, meg hamarosan abba is maradt. Az úttörő csapatba 

való belépésem megtagadása viszont első tudatos ellenszegülésemnek számítható. Akkorra már nap mint nap 

tapasztalnunk kellett a látszat és a valóság közti szöges ellentétet; a látszat a hazúgság erőszakolt 

tákolmánya volt. Az iskolában ezzel etettek minket, az épület falain kívül pedig félelem és meghunyászkodás 

uralkodott, mindehhez minden parancsra történt, nem is számítva a koplalásig felgyülemlett nyomort.  

Már kimaradtam az iskolából, amikor volt osztályfőnöknőm – biztosan törődésből – színjátszó csoporttá 

akarta szervezni az otthon maradt végzősöket. Nekem is üzent, és amikor nem jelentem meg, Homor Pistit 

küldte értem. Nagy kedvetlenül be is somfordáltam volt osztálytermünkbe; éppen osztotta a Légy jó 

mindhalálig szerepeit. Már mindenkinek jutott valami, amikor én még mindig hallgatásba temetkezve ültem 

a padban. Deák, te milyen szerepet akarsz? – szegezte nekem a kérdést Németh Mária. Én semmilyet – 

feleltem kurtán. Na, akkor menj haza – mondta, de arcán mintha fájdalmas csalódást észleltem volna. Pedig 

nem akartam megbántani, de arra nem volt lehetőség, meg úgysem mondtam volna meg neki, mennyire 

benne voltam a nyomorúságban, és semmiféle szerepléshez, nyilvános fellépéshez nem volt kedvem. Meg 

aztán sem ösztönösen, sem tudatosan nem kívántam bújni semmiféle szerepbe. 

Igen, Németh Mária fiatal végzősként került hozzánk, osztályunkat három évig tanította. Nagyon 

megszerettem, ő meg megszerettette velem a magyart és a történelmet. Nála könnyen ment nekem a tanulás: 

az új anyagot előbb előadta, majd pedig vázlatot írt fel a táblára; ez annyira szemléltető volt, hogy 

elégségesnek bizonyult, ha óra előtt gyorsan átfutottam a jegyzetet. Az osztályfőnöki órán ugyan az osztály 

által előadott színdarab bevételéből vásárolt Fagyejev, A távolban egy fehér vitorla c. regényéből olvasott fel 

meg Gorkíj Maximkájából, de egyik sem érintett meg. Németh Mária furcsa összetételű teremtés volt, hiszen, 

miközben úttöröparancsnok lett és okította, hogy május 1-e a munkások húsvétja, azért vasárnaponként el-

eljárt templomba, de kerülve a feltűnést inkább a sekrestyéből követte a szertartást. Mégis épkézláb 

hazafiságra nevelt; talán nem is gondolta meg, milyen gondolatokat ébreszt Zrínyi Miklós példáján: magunk 



erejéből szabadítsuk fel magunkat, ne idegen segítséggel, mert akkor oda a függetlenség. Ezen ismételt 

magyarázatát nagyon megjegyeztem. Azt a tanácsát meg megfogadtam, mennyire hasznos, ha az ember 

naplót vezet. Készítettem is magamnak ilyet felére hajtott füzetlapokból, összefűzve cérnával. Ide jegyeztem 

fel a napi eseményeket. A 16 pont mellett ezt a füzetet hoztam magammal Ausztriába, de aztán egyik 

kiábrándult szakaszomban eldobtam, pedig jó fogódzót jelentett volna az eligazodáshoz térben és időben.  

Tíz-tizenegyéves koromban akadt kezem ügyébe kibombázott és velünk egyfedél alatt lakó szabó 

sógorom Költészettan c. könyve a tanonciskolából, amit kikölcsönzés címén magamnál tartottam. Ebben 

találtam meg az én világnyitogató verseimet: Berzsenyitől, Vörösmartytól, Petőfitől. Hazafias szellemük 

belém vésődött. A magyarórákkal feltöltve akkora hatással voltak rám, hogy titokban irogatni kezdtem. 

Nagyon rejtegettem a füzetet, azonban nem kerülhette el anyám figyelmét. Egyik alkalommal „költés“ 

közben rámnyitott, és biztatás helyett hiábavalóságnak mondta az egészet: Te is koplani akarsz, mint Petőfi? 

– vélte.   

A könyvek már akkor érdekeltek, amikor jószerivel még nem is tudtam olvasni. Feltehetőleg első 

találkozásom velük a háború végéhez kötődik. Szécsenyi nagynénémtől voltunk visszatérőben szovjetek által 

megszállt házunkba: a töltés egyik árkában mindenféle elszórt tárgyat pillantottunk meg. Kettőt fel is vettem 

és vittem magammal; az egyik viharlámpa volt, a másik keményfedelű vaskosabb könyv. Mint évekkel 

később az ismételt forgatások során megtudtam: az 1938-as felvidéki bevonulást dokumentálta gazdag 

képanyaggal. Egyik este anyámmal és öcsémmel átmentünk a szomszédba; míg a többiek nagy beszélgetésbe 

kezdtek, én az éppen náluk felfedezett könyvet kezdtem lapozgatni.Tamás Ágnes néni meg is jegyezte: ebből 

a gyerekből még valami tudós lesz, annyira bújja a könyveket; pedig a szöveget alig értettem, de annál 

inkább lekötötték figyelmemet a rajzok. Nagyon sokáig eltartott, amíg eljutottam a kép nélküli könyvek 

értékeléséhez. Amikor a kultúrházban megnyílt a kölcsönkönyvtár, én is beiratkoztam, habár olvasásra csak 

a téli hónapokban futotta az időből, akkor sem ment egészen zökkenésmentesen a dolog, mert – 25 wattos 

égő mellett is – ügyelni kellett a villanyfogyasztásra. Szabó sógoromnak megvolt Herczeg Ferenc összes 

műveinek díszkiadása. Inkább mutogatta, mintsem kölcsön adta volna őket. Egyetlenegyszer sikerült 

elkérnem egyik kötetet, ebben olvastam nagy izgalommal a büntetésből befalazott kurucokról írt történetet: A 

régi ház pincéje címmel. Utána be is számoltam róla neki. Persze az iskolában is voltak, igaz, kötelező 

olvasmányok. Ezen a téren magamra vontam osztályfőnöknőm figyelmét: egyik magyar órán nagy elismerést 

váltottam ki A kőszivű ember fiai történetének szabad elmondásával. Az is előfordult, hogy felolvasta iskolai 

dolgozatomat az osztály előtt. Hetedikes-nyolcadikas koromban vasárnap délutánonként a pajtásoknak 

meséltem el valamelyik Verne Gyula regényt a kertek alján. Különösen lekötötték figyelmemet a háborús 

regények. Tárgyánál fogva nagyon beleéltem magam K. M. Szimonov Nappalok és éjszakák c. munkájába.  

Amikor meg selyemhernyó tenyésztésre kényszerítették az iskolát, mint soros etető arra használtam fel 

az iskolapadlást, hogy egyszerűen eltulajdonítottam egyet-egyet a kimustrált könyvekből kicsúsztatva őket a 

tető cserepein át a templomkertbe. Ebben nálunk lakó unokahugom is közrejátszott. Köztük volt az Öt 

világrész földrjaza c. kötet. Máskor meg a Pinezics fiúkkal játszadoztunk udvarukban. Ebből is könyvszerzés 

támadt: megpillantva a Domókok háza egyik vakablakában, cigánylétrára állva kiszedtem onnan az ódonnak 

tűnő vaskos köteteket, amiket a szomszéd Robival osztottunk el egymás között, ne hogy esetleg beáruljon. A 

Biblia volt, amit nagy érdeklődéssel kezdtem forgatni, különösen az ótestamentumi paráznaságok miatt. 

Utóbbi dolgok egyre inkább hatalmukba kerítettek. Keresztanyámnak valami lekszikonféleség volt 

birtokában. Mivel nála sem hagytam ki a könyvforgatást, egészen belefeledkeztem az egyik szemléltető 

képbe: nagymellű horvát menyecskét ábrázolt. Nagyon zavarba jöttem, amint keresztanyám kellő 

szemrehányás közepette kiragadta kezemből az élet új oldalát felvillantó könyvet.     



A peresztegi iskola – az átlagosnál magasabb tanulmányi eredmények elimeréséül – három évig tartotta 

meg a Ságvári Endre Vándorzászlót. Ennek egyszerű magyarázata az volt, hogy – mint Kokas Kálmán 

személyében – büntetésből akár reakciós, deklasszált pedagógusokat is helyeztek el nálunk, de megtűrték a 

nyilas múltú főtanítót is, akit az iskolák államosítása után igazgató bácsinak szólítottunk. A többiek, mint 

Németh Mária, Gottlieb István, Iványi Magdolna kezdő tanítók jó felkészültségről tanúskodtak. Ügyesen 

alkalmazkodtak a követelményekhez, számukra mégis – akár katonai fegyelemmel is – a tanítás színvonala 

volt mérvadó. Mátyás-Gottlieb példaként nem csupán emlegette, de ízelitőt is adott Makarenkó, Az új ember 

kovácsa módszereiből. Németh Mária annyira ügyesen ötvözte az újat a régivel, hogy a betanított Jég ország 

királya c. darab trónjától megfosztott főhősét Békaapóvá avatta. A ballagási füzetecskébe azt jegyezte: Tégy 

mindent szívvel, szeretettel, mosolygó arccal. 

Itt térek ki Zsugonics Gyula főtanítóra, aki valamikor Nagylósyra magyarosított. Kiszámíthatatlanul 

szigorú volt, kegyetlen tudott lenni, de azért megfelelt hivatalának. Feleségével már anyámat is oktatta; 

kántortanító lévén szorosan összefonódott az egyházzal. Tartalékos főhadnagy volt, mégis megúszta a 

háborút. Az iskolák államosítása után csúnya alkút kötött a rendszerrel. Amikor a szülők egyik alkalommal 

kérdőre vonták, miért uszít a vallás meg az egyház ellen, csak legyintett: értsék meg, a kenyerem! Bár sokáig 

kihúzta, végül mégis korhatár előtt nyugdíjazták, de előtte megfosztották igazgatói állásától. Addig akár 

pofonokkal, ütlegekkel is azon volt, hogy megossza velünk tudását földrajzból, fizikából, növénytanból, 

tornából. Egyik jellegzetes tulajdonsága volt, hogy akkor viccelődött leginkább, amikor feltehetően rossz 

kedvében volt és ingerült. Minél nagyobb sikert aratott a diákok körében, annál inkább csattogtak a pofonok, 

éppen azok arcán, akik leghangosabban nevettek, mert nem tudtak válaszolni valamelyik hirtelen feltett 

kérdésére. Szemléltető tanítási módjára jellemzően mutatta be a Föld és a Hold keringésének változásait: a 

mennyezetről lelógó égő volt a Nap, a feje a Föld, kezében tartott kalapja meg a Hold. Nagyon bohókásan 

hatott, amint keringett, forgott a lámpa körül, megmagyarázva, miért dagad, majd csökken a Hold, a D, ill. C 

betűt vésve emlékezetünkbe.  

Gyakran ismételte: Aki nem tanul, tudatlan marad. Velem nem volt neki baja, sőt, egyszer meg is 

dicsért, igaz, azzal a kitétellel, foglalkozzam öcsémmel, mert rá nagyon ráférne a több tanulás. Engem – 

emlékezetem szerint – egyszer ért el keze. Ismét büntetésből, tanítás után fegyelmezetlenkedtem az 

osztályban. Nagy nyögések közepette kitépett füzetlapot gyömöszöltem a markomban, mielőtt a 

papírkosárba dobtam volna. Éppen az ajtó előtt volt, így meghallotta félreértett viselkedésemet. Feltépve az 

ajtót bőszen kiáltotta: Kivolt az? Valaki készségesen bemondta a nevemet; mindamellett nem a padban 

ültem, hanem a padok előtt végeztem a műveletet, ami eleve kihágásnak számított. Így könnyűszerrel akkora 

pofonban részesített, hogy még a könnyem is kicsordult. Utána szótlanul távozott. Ő a –Csillagod legyen a 

becsület – bejegyzést hagyta útravalóul.  

Utóda, a 6. osztálytól a fiatal Varga László lett. Ő csak részben élt elődje szigorúságával, sőt, a nevetés 

sem volt tőle idegen. Ilyenkor előfordult, kissé folyékonyan beszélt. Miután Kokas Kálmán egy év után 

távozott, Németh Máriát felváltva az új igazgatóra hárult az ének és zene is. Hozzá kötődik a Látod babám 

azt a tearózsát c. dal, de ő már Bak János Sebestyént is tanította, Kodály Zoltánt meg tréfásan Kotkodálynak 

nevezte. Tanultuk nála a kottaolvasást. Minket 13-14 éveseket szinte felnőtt számba vett, nem utolsósorban 

azzal a kényes megjegyzésével, hogy 1945 előtt minden híres ember, tudós német volt, azóta meg 

valamennyien oroszok lettek. Nagyon is értettük, hogyan gondolta példálózását. Egyik alkalommal azt sem 

titkolta el, mennyire értékelte a németeket: valahol Ebergőcnél, az Ikva vonalán 150 SS katona két héten át 

egész szovjet “hadoszlopot” tartóztatott fel, az utolsó emberig küzdve a túlerő ellen.  

Egyszer vele is meggyűlt a bajom: vele kezdődött az első óra. Szomszédomnak olyan megjegyzést 

tettem, hogy szerelmes egyik osztályunkban tanuló lányba. Mi sem kellett neki, hirtelen lenyomott az ülésre 



és rám telepedett, amiből olyan viaskodás támadt, hogy túlságosan későn vettük észre az osztályba lépő 

igazgatót. Nyilvánvalóan rögvest firtatni kezdte rakoncátlanságunk okát, amit nagy zavartan elő is adtam 

neki. Fegyelmezés helyett csak annyit mondott: tanítás után mindkettőnknek bent kell maradnunk az 

osztályban. Valami nagy leszámolásra készülhetett, mivel ebédkor elmondta kollégáinak is, hogy a két 

szemtelen taknyos már a lányok miatt veszekszik egymással, de ő majd alaposan elveszi ettől a kedvüket. 

Ebéd után meg is jelent az osztályban és kezdte a faggatást. Éppen a drámai fordulat következett volna, 

amikor belépett a terembe szeretett osztályfőnöknőm. Ő is érdeklődni kezdett a történtek iránt, majd mit sem 

törődve az igazgatói tekintéllyel, néhány dorgáló megjegyzés után kijelentette: Na, menjetek haza. Nem 

tudom, volt-e következménye ennek a tekintélyrombolásnak, de az előzetes nekikészülődésnek keresztanyám 

is tanúja volt, ugyanis nála étkeztek a nőtlen, hajadon tanítók. Mint megtudtam, osztályfőnöknőm tudatosan 

avatkozott bele a dolgok készülő menetébe, hogy megakadályozza püfölésünket.  

Mégis, mit hoztam magammal? Egyetlen példával jellemezném: Innsbruckban, a gimnázium utolsó 

osztályában Magyarország földrajzából vizsgáztatott a tanárnő. Feleletem meglepte, meg is kérdezte, ezt 

honnan tudom? Mindezt még odahaza az általános iskolában tanultam, válaszoltam neki öntudatosan. 

Közben közeledett az a kor, amikor gondolni kellett arra, vajon milyen utat választok az általános iskola 

elvégzése után. A továbbtanuláshoz a legjobb feltétel volt a 7. osztály évvégi bizonyítványa; nekem sikerült 

jeles eredménnyel végeznem. Igaz, az állattant tanító fiatal Iványi Magdolna feltételhez kötötte az ötös 

osztályzatot. Előbb csak úgy puszta feltűnésből a sündisznó bemutatására felajánlottam neki, hogy hozok 

egyet. Egyik osztálytársammal kimentünk a Linkóba, aztán valami pléhdarabra helyezve behoztuk az 

osztályba a rettentő bűzt árasztó dögöt. Az eredmény botrányos lett: orrát fintorgatva megparancsolta, 

azonnal tüntessük el az állatot. Erőssége neki is a gyakorlat volt, így minden tanulónak gyűjteménnyel kellett 

bizonyítania, mennyire kiismeri magát a rovarok világában. Kívánságának teljesítését nevetségesnek 

tartottam, amikor nap mint nap együtt éltünk az állatokkal. Végül figyelmeztetésére a hétvégén  

összefogdostam tücsköt-bogarat; meg is telt velük a kiszemelt kartonlap. Tekintélyes nagyságú 

szarvasbogorat is sikerült felszögeznem az ablakkeretre, de erősebb volt a gombostűnél és titépve magát 

nagy bánatomra meglépett. A sietős bevetés anyám nagyfokú együttérzését is kiváltotta. Hazajőve a vasárnap 

délutáni futbalmérkőzésről mindjárt azzal lepett meg, a macska elköltötte gyűjteményemet. Hétfőn az egész 

osztály derűjét kiváltva kénytelen voltam beismerni, hogy a macskánk megakadályozta a rovarbemutatót. 

Iványi Magdolna – látva őszinteségemet – kilátásba helyezte az ötöst, ha az iskola-gyűjteményből meg tudok 

nevezni 32 rovart. Az egész osztály számlált, és nagyban biztatott, majd örömmel vette tudomásul sikeremet.    

Több tanítóm mondta is anyámnak a szülői értekezleten, kár lenne, ha otthon maradnék, érdemes lenne 

tovább tanulnom. Én 12-13 éves koromban – noha egyre inkább megérintett és érdekelt a körülvevő világ, a 

politikai állapotok növekvő elutasításán túlmenően nem foglalkoztam azzal, mi lesz az általános iskola 

befejezése után. Igaz, Priszinger, Családi Gyuri cséplőgépe, különösen traktorja nagyon érdekelt, majd pedig 

a Hoffer traktorok keltették fel érdeklődésemet. Szinte megrészegülten szippantottam magamba a kipufogó 

füstöt; egyszeriben traktoros akartam lenni. Később, amikor az irdatlan gőzmozdonyok bűvöltek el, amint 

földrengetően bejárt egy-egy szerelvény a vasútállomásra, vonatot szerettem volna vezetni egyszer majd én 

is. Egyik nagynéném az éppen leeresztett sorompó előtt a Csitkés úton – mintha csak belém látott volna – 

előadta, milyen előkelő foglalkozás a mozdonyvezetőé, s nekem ez felelne meg leginkább. Kicsit 

kellemetlenül érintett, mivel ennyire belém látott, ugyanakkor – különösen anyám felé – jól jött, hogy szóba 

hozta ezt a kilépési lehetőséget.  

Bár nem voltam úttörő, anyám mégis elérte Sopronban a Halász utcában, hogy az általános iskola 

elvégzése után felvettek volna ipari tanulónak. Ennek egy bibije volt csupán: az igazgató kijelentette, a 

lakatos szakmában minden hely betelt, ellenben lehet még jelentkezni asztalosnak. Ez sehogyan sem volt 



ínyemre, mire az igazgató két óra gondolkodási időt adott. Mikor anyámmal ismét visszementünk, az 

anyjával velünk jött, szintén lakatosnak készülő Ábrahám Jani már örömmel újságolta, felvették asztalos 

tanulónak. Az igazgató érdeklődésére nekibátorodtam s azt mondtam neki: Igazgató úr, én mozdonyvezető 

akarok lenni, ehhez pedig szükséges a lakatos szakma kitanulása. Válasza nagyban emelte önbizalmamat: 

Ezt szeretem, ezt a határozottságot, s mindent elkövetek, hogy helyet kapjál a vasöntődében – összegezett. 

Nem is lett volna baj, hiszen megérkezett a gyár értesítése: a felvételi szerződés aláírása végett menjünk be 

Sopronba.  

Anyámból ekkor tört fel a kétségbeesés: Nem elég, hogy apa nélkül nevelt, most, hogy végre lenne 

segítője, én is itt hagyom. Valóban, úgy 13 éves koromtól minden gondját megosztotta velem, munka közben 

együtt tanakodtunk, mit, hogyan tegyünk. Most addig panaszkodott, míg lekéstük a vonatot. Rábészélős 

nagynéném most ismét akcióba lépett, nem győzve előadni, hogy a gyerek jövője a fontos, és az Isten majd 

csak megsegíti, meg különben sem megyek el hazulról, csak hát be kell járnom Sopronba. Anyám 

megcsendesedett, majd elfogadta nagynéném érvelését. Egyszeriben csak azt kezdte hajtogatni, jól van, 

akkor menjünk Sopronba. Igen ám, de nyolc órára kellett volna jelentkeznünk. Anyám ebben sem látott 

akadályt: majd megmagyarázzuk a késés okát, de gyerünk az állomásra. A 11 órás vonatot még elérjük. A 

néhány óra bennem teljesen megfordította a világot: semmilyen áron nem voltam hajlandó Sopronba menni. 

Otthon maradok és gazdálkodni fogok – fogamzott meg bennem a makacs elhatározás.  

Ha valakit örömmel töltött el a paraszti munka, akkor én voltam az: az aratást követte a tarlóhántás, a 

második, majd harmadik szántás, boronálás, gurgatás, vetés, boronálás. Miközben szedtük a krumplit, törtük 

a kukoricát, leírhatatlan boldogság töltött el a kelő vetés láttán. Végre horgonyt vethettem kedvenc 

helyemen, az Öreghegyen; ott akartam telepíteni gyümölcsöst, meg szőlőt, a kettő közé építve fel házamat, 

ahol télen majd olvasással töltöm az időt. Az ábrándok helye maradt, az ábrándozó meg egyre távolodva más 

irányba haladt, emlékei közé ágyazva gyermekkorát.  

 


