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ELŐSZÓ
Hogy ez a kötet megvalósult, köszönhető édesapámnak, (VI. István 1899-1986) a kecskeméti Szappanos család
nesztorának, aki hosszú évek során családunk összes tagjával való rendíthetetlen levelezések árán kikönyörögte,
begyűjtötte, összeszedte, rendbe szedte mindazokat a szétszórt iratokat, képeket okmányokat amiket a
világháború vihara szétszórt, de még fellelhetők voltak. Ugyancsak írásba foglalta azt a sok sok emléket amit
hatalmas emlékezettárában fejében hordozott, mindenről és mindenkiről amivel és akivel életében találkozott.
Köszönet tehát azoknak, akik ebben neki segítettek és akiknek hozzájárulásával ez mind összejöhetett. És ezek
voltak: unokahúgai Vörösné Beretvás Zsuzsa, Királyné Beretvás Katica, távolabbi rokonai Szappanos Jenő,
Szappanos Bandi, Szappanos Jolán és Gömöry Kató. Külön említést érdemel Gömöry Kató „Őseim Hőseim”
c. 2016-ban könyvkötésben kiadott családi íratgyűjteménye, amiben még sok irat és feljegyzés található a
Szappanos családról. Ennek nagy terjedelme miatt ebben a kiadásban nincs módomban megismételni, ezért
ajánlom Kató könyvét mindazoknak akik még bővebb ismeretek után kutatnak családunkról.
Apám (9.VI.Is) 64 éves korában írta ezt az alábbi levelet fiainak, de még 22 éve volt ahhoz, hogy ebbeni
munkáját folytassa. Ugyancsak, apám emlékiratait evvel az előszóval kezdte:
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Apám halála után reám származott mindez a tömeg irat, kép és dokumentum és ekkor
rádöbbentem arra, hogy apám kérésének milyen hatalmas súlya van. Első feladatomnak láttam azt,
hogy azt a tömeg egyéni és családi adattömeget fel kell dolgozni egy egységes rendszerbe. Szerencsére
a mai modern számítógépes világban meg van erre a lehetőség egy profi genealógiai családfa szerkesztő
program formájában. Ez össze is állt hamarosan és ezt azóta is vezetem új adatok (halálozás, születés,
házasság) hozzáadásával. Ugyancsak házilag is kezelhető másoló és szkenner gépek nagyban
megkönnyítik a régi papírok digitális formába való feldolgozását.
E munkában felhasználtam több, apám Amerikában emlékezetből írt családtörténeti, birtok és
vagyoni feljegyzését. Ezeket mint : „Szappanos István VI. emlékezése” jelöltem meg. Bár szellemi
képessége és emlékezőtehetsége hibátlan volt, mégis előfordult, hogy ezekben egy-két pontatlanság,
hiba, vagy következetlenség más iratokkal szemben becsúszott. Ezért az olvasótól engedelmet kérünk.
Közben én is megtettem, ami tőlem tellett, hogy hozzá adjak, kibővítsem a már meglévő
anyagot. Különösen a hódmezővásárhelyi Dr. Szappanos Lászlóval jöttem közeli barátságba, akinél
többször jártam látogatóba Darmstadtban, és sokszor voltunk vele együtt otthoni látogatásaim alatt
miután kis lakást vett Kecskeméten a Klapka utcán. Tőle kaptam sok adatot és feljegyzést családjukkal
kapcsolatban, együtt elmentünk a hódmezővásárhelyi református plébániára hogy az ottani anyakönyvi
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kötetekben kutassunk Szappanos ősök után, és 2001-ben együtt elautóztunk a Békés megyei
Sarkadkeresztúrra, hogy őseink nyomát esetleg felderítsük. A temetőben sok Szappanos nevű sírkövet
találtunk, a községházán találkoztunk is Szappanos nevű asszonnyal, aki elmondta, hogy bizony a
Szappanos család ebben a községben évszázadok óta honos. Szerettük volna a református plébánián
is megnézni az anyakönyveket, de erre akkor nem nyílt lehetőség. Megfogadtuk, hogy újra eljövünk
majd több időt tölteni. Sajnos erre már nem került sor. Az évek elszaladtak, szegény doki Laci is
meghalt azóta.
Gyűlt és gyűlt az anyag és azokat az eredeti okmányokat, iratokat, képgyűjteményeket
összeszedtem és az elkövetkező években Magyarországi útjaim alkalmával elvittem Kecskemétre a
városházán lévő városi levéltárba. Itt Péterné Fehér Mária főlevéltáros asszony szívélyes segítségével
az anyagot hivatalosan átvették, és jelenleg ott egy XIII.22. számú fond tartalmát képezi. (Erről szóló
elismervény fénymásolta a Függelékben található)
Életem alkonyán, „ha ez az utolsó, dolog amit még elvégzek” felkiáltással nekiálltam mindezt
az anyagot feldolgozni egy nyomtatott könyv formájában. A mindentudó szövegszerkesztő
segítségével hosszú és kemény munka után sikerült is összehoznom mindezt, avval a szándékkal, hogy
családunk még élő tagjainak, kecskeméti városi levéltárnak, a kecskeméti Katona József könyvtárnak
és az Országos Széchenyi könyvtárnak egy egy példányt eljuttassak.
Valódi igyekezettel voltam azon, hogy e könyv tartalma teljes, áttekinthető, érthető és
hibamentes legyen. Legjobb igyekezetem ellenére ez valószínűleg nem sikerült teljesen és hibák,
elírások itt is ott is becsúsztak. Ezért az olvasótól elnézést kérek.
Köszönetet kell mondjak unokaöcsémnek Szappanos Lacinak (Kecskemét), húgának
Katinkának, távolabbi „öcsémnek” Szappanos Gyurinak (Budapest), Blaskovichné Szappanos
Enikőnek, és Szappanos István kecskeméti festőművésznek akiknek lelkes támogatása és további
anyaggal való hozzájárulásuk nagyban hozzájárult ennek a munkának teljességéhez.
Evvel az aktussal nesztori megbízatásomat, tisztemet befejezettnek látom és megnyugvással
távozom az árnyékvilágból, tudva azt, hogy az egykor nagy és kiterjedt családunk történetét és az avval
kapcsolatos meglévő iratait, okmányait, képgyűjteményeit ebben a kötetben megőrizem az
örökkévalóságnak, a történelmi értékű iratokat, képgyűjtemény, okmányokat a kecskeméti városi
levéltárban letéteményeztem. Ma már egykor nagy családunk magyarországi férfi tagjai, azok akik
nevünket tovább adhatják két személyre csappant, Szappanos Jenő bácsi unokájának, Szappanos Géza
fiának Györgynek, két fiára Bálint és Bencére. Ők az egyetlenek, akik a régi terjedelmes és jelentős
Brassai-Szappanos család nevet még megmenthetik az jövő időkre.
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Leegyszerűsített Családfa

Egykor kiterjedt nagy családunkban sok István, Mihály, János, Sándor, Elek van. Ahhoz hogy a következő
oldalakon szereplő nevek között el tudjunk iogazodni, készítettem egy leegyszeűsített táblázatot amelyben
elláttam minden családtagot egy törzsszámmal (pl. 3.II.Mi), a célból, hogy a könyvben szereplő neveket,
utalásokat ezzel megjelölve megkönnyítsem az azonosítást. A keresztnevek számozása (I.János, IV.István stb.)
a Dr. Szappanos Sándor által szerkesztett családfát követi (lásd Függelék). Más íratokban eltérő jelölések
előfordulnak, de azoknak kijavítására a jelen szerkesztés nem vállalkozott.

Generáció
3

II. Mihály (1675-1741) (3.II.Mi)
Bogyó Kovács Zsuzsanna

4

I. János (1713-1795) (4.I.Já)
Tormássy Hegedűs Judit

5

I. József (1755-1837) (5.I.Jó)
Szabó Katalin

6

II. István (1788-1873) (6.II.Is) I. Lajos (1791-1835) (6.I.La)
Tsikesz Nagy Mária
Kiss Mária

7

IV.János(1814-1875) (7.IV,Já)

Szél Julianna

8

V.János(1839-1919) (8.V.Já)
Szél Erzsébet

I. István (1766-1838) (5.I.Is)
Kolozsváry Zsuzsanna
I. Sándor (1800-1884) (6.I.Sá) I. Zsigmond
Marton Zsófia
(1807-1875)
(6.I.Zs)

III.István(1818-1917) (7.III.Is)

Ferenczy Klára

III.Sándor(1857-1934) (7.III.Sá)

I.Károly(1865-1945) (7.I.Ká)

Szalontay Jolán

Vallaji Sípos Fanny

I.Jenő(1894-1976) (8.I.Je)

I.Jolán(1904-1983) (8.I.Jo)

Csabay Margit

IV.Julianna(1894-1930)
(8.IV.Ju)
S. Kovács Gáspár

V.Sándor(1909-1943) (8.V.Sá)
Muraközy Marianna

III.Elek(1868-1932) V.István(1871-1925) III.Imre(1877-1959)
(8.III.El)
8.V.Is)
(8.III.Im)
Szappanos Mária
André Rózsa
Muschong Borbála

9 I.István-Lőrincz(1880-1956) (9.I.IL)
Molnár Judit

VI.István(1899-1986)
(9.VI.Is)
Endre Márta

I.Elek(1837-1925) (7.I.El)

Mester Julianna

I.Endre(1920-2011) I.Géza(1924-2004) III.Béla(1930-1997)
(9.I.En)
(9.I.Gé)
(9.III.Bé)
Cs.Pechány Márta Nagy Andrea
III.Rózsa(1900-1956)
(9.III.Ró)
Beretvás istván

10 VII.István(1923-1999) (10.VII.I)
Komcz Katalin

IV.Elek(1902-1947)
(9.IV.El)
Márton Katalin
IV.László(1941-) (10.IV.Lá)
Csáki Ildikó

VIII.István(1929-) (10.VIII.Is)
Petres Zsuzsanna
11 IX.István(1945- ) (11.IX.I)
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I.György(1952-)
(10.I.Gy)
Seres Gabriella
IV.Imre Tamás(1936-2003) (10.IV.Im)

Béla I. (1873-1933) (8.I.Bé) – Kiss Irén
Béla II. (1905- ?) (9.II.Bé) – Dezső Olga
Béla III. (1930-1997) (9.III.Bé) – Nagy Andrea
Elek I. (1837-1921) (7.I.El) – Mester Julianna
Elek III. (1868-1932) (8.III.El)- Szappanos Mária IV.
Elek IV. (1902-1947) (9.IV.El) – Márton Katalin
Endre I. Zoltán (1920-2011) (9.I.En)
Géza I. (1924-2004) (9.I.Gé)– Cserey Pechány Márta
György I. (1952- ) (10.I.Gy) – Seres Gabriella
Imre III. (1877-1959) (8.III.Im) – Muschong Borbála
Imre IV. Tamás (1936-2003) (10.IV.Im)
István Ia. (1655-1705), (2.Ia.Is) - Kupa Komáromi Zsuzsanna
István I. (1766-1838) (5.I.Is) – Kolozsváry Zsuzsanna
István II. (1788-1873) (6.II.Is)– Tsikesz Nagy Mária
István III. (1818-1917) (7.III.Is) – Ferenczy Klára)
István V. (1871-1925) (8.V.Is)– André Rozália
István VI. (1899-1986) (9.VI.Is) – Endre Márta
István VII. (1923-1999) (10.VII.Is) – Koncz Katalin
István VIII. (1929- ) (10.VIII.Is) – Petres Zsuzsanna
István IX. (1945- ) (11.IX.Is) – Dubecz Gabriella
István-Lőrinc I. (1880-1959) (9.I.IL)– Molnár Judit
János I. (1713-1795) (4.I.Já) – Tormási Hegedűs Judit
János IV. (1814-1875) (7.IV.Já) – Szél Julianna
János V. (1839-1919) (8.V.Já) – Szél Erzsébet
Jenő I. (1894-1976) (8.I.Je)– Csabay Margit
József I. (1755-1837) (5.I.Jó) – Szabó Katalin
József III. (1803-1857) (6.III.Jó) – Szappanos Terézia I.
Károly I. (1865-1945) (7.I.Ká)– Sípos Fanny
Lajos I. (1791-1835) (6.I.La) – Kiss Mária
László II. (1831-1896), VII.II.Lá) - Kun Karolin
László IV. (1941- ) (10.IV.Lá) – Csáki Ildikó
Mihály I. (1630-1707) (1.I.Mi) - ismeretlen
Mihály II. (1675-1741) (3.II.Mi) – Bogyó Kovács Zsuzsanna
Sándor I. (1800-1884) (6.I.Sá) – Marton Zsófia
Sándor II. (1829-1911) (7.II.Sá) – Tasnády Székely Klára
Sándor III. (1857-1959) (7.III.Sá)– Szalontay Margit
Sándor IV. (1860-1928) (8.IV.Sá) – Szappanos Julianna III.
Sándor V. (1909-1943) (8.V.Sá)– Muraközy Mária
Zsigmond I. (1807-1875) (6.I.Zs) – Zana Erzsébet
Enikő I. (1939 -) (9.I.En) – Blaskovoch Jenő
Erzsébet II. (1868-1926) (9.II.Er) – Nyirády László
Ida I. (1878-1942) (9.I.Id) – Nagy Sándor
Ildikó I. (1935 -) (9.I.Il) – Csák Géza
Jolán I. ((1904-1983) (8.I.Jo)
Julianna III. (1863-1889) (7.III.Ju) – Szappanos Sándor IV.
Julianna IV. (1864-1930) (8.IV.Ju) – Sikari Kovács Gáspár
Katalin I. (1938 -) (10.I.Ka) – Dusek Péter
Mária I. (1820-?) (7.I.Má) – Lakatos Sándor
Mária IV. (1876-1960) (9.IV.Má) - Szappanos Elek III
Rózsa III. (1900-1956) (9.III.Ró) – Beretvás István
Terézia III. Mária (1856-1943) (7.III.Te) – Búzás Kálmán
Terézia V. (1890-1954) (9.V.Te) – Réthey Gyula
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I. CSALÁDTÖRTÉNET
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TANULMÁNY A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS
SZAPPANOS CSALÁD EREDETÉRŐL
Szappanos István VIII. (sz. 1929)

1997 március /rev. 2019 aug.

Édesapám, Szappanos István VI. (1899—1986) “Családi Legendárium”-ából” idézem a
bekezdést:
“Felejthetetlen emlékű Károly Bátyánk (Szappanos Károly, 1865-1945, nyug. ref. lelkész) Kecskeméten
1940-ben kiadott 30 oldalas “A Szappanos Család” című füzetének adatait kívánom az alábbiakkal kiegészíteni,
könnyebb áttekintés céljából, és generációkra osztva csoportosítani. Szükségesnek tartom ezt, mivel Károly Bácsi
feljegyzéseiben az anyakönyvi bizonyítékok nélküli adatokat csak megemlíti, mint feltételezhető eseményeket, holott
Károly Bácsi unokaöccse, Dr. Szappanos Sándor V. (1909-1943) későbbi kutatásai szerint, a kecskeméti városi
levéltárban talált adatok, édesapja és nagyapja hagyatékában talált feljegyzések és szóhagyományok alapján, hiteles
anyakönyvi adatok hiányában is valónak, azaz esetenként valószínűnek kell elismerni az alábbiakat.
Sándor öcsém 1943-ban a don-i harcokban elesett. Kecskeméti Budai utca 13.sz alatti lakását 1944-ben a
várost elfoglaló orosz katonák kirabolták és az ott talált összes íratokat felégették. Megsemmisültek az általa
összegyűjtött iratok. Azokból csak néhány másolat jutott Károly Bácsihoz, akinek unokája Gömöry Kata, ny.tanárnő
, Solymár, ezeket megőrizte és nekem 1984-ben kiküldte. Ezek alapján bővítem ki Károly Bácsi kis könyvét az alábbi
adatokkal...”
Édesapám szerint a Szappanos család nesztorai a következők voltak:
I. Sándor (1800-1884)
III. István (1818-1917)
I. Elek (1837-1921)
I. Károly (1865-1945)
III. Imre (1877-1959)
I. Jenő (1894-1976)
VI. István (1899-1986) apám.
Halálával reám származott mind az a nagy szorgalommal és szeretettel itt a messze Amerikában
összegyűjtött családi irodalom, iratok és adat és kép gyűjtemény amelyet életének folyamán kiterjedt
levelezéssel újra összegyűjtött és a feledéstől, az enyészettől megmentett. Habár nem vagyok családunk
koridős tagja, de az öröklés jogán és ezeknek birtokában, és nyomán, én VIII. István (1929-) átvettem
a család nesztorságát és folytatom, most már kiegészítve saját olvasmányaim és kutatásaim szerint

TÖRTÉNELMI HÁTTÉR:
Gróf Thököly Imre (1656—1707) élt I. Lipót Habsburg császár uralkodása (1657-1705) idején.
Életében megérte Budavár visszavételét a töröktől (1686), és a török hatalom magyarországi
befolyásának, és az erdélyi fejedelemségnek alkonyát. Ebben az időben folynak a katolikus Habsburg
uralkodóház és a jezsuita rend szorgalmazására a protestáns vallást követőknek, főleg prédikátorainak
üldözése. Vagyonelkobzások, családoknak kiirtása, prédikátoroknak gályarabságba való eladása
napirenden. Thököly, Apafi I. Mihály erdélyi fejedelemmel egy időben, az osztrákokkal szembeni
ellenállásnak lesz vezetője (1671 kuruc felkelés) mint Kuruckirály. Majd később mint Erdélyi
Fejedelem (Apafi utóda) kényszerül menekülésre Buda felszabadulása, az osztrák hatalom hazánkban
való megerősödése és a kurucok csillagának hanyatlásával. A karlócai békekötés után (1699)
törökországi Nikomedia-ba bujdosik vezéreivel, és ott hal meg 1704-ben.(Nikomedia, a mai Izmit,
Törökország kisázsiai részében Istanbultól keletre kb. 100 km. -re fekszik)
Több mint tíz éves szünet után II. Rákóczi Ferenc veszi fel a kurucok zászlaját és mint kuruc
fejedelem 1703-tól 1711-ig vezeti a bécsi udvar elleni szabadságharcot. 1711-ben a nagymajtényi síkon
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leteszik a zászlót és megkötik a szatmári békét. Rákóczi is elbujdosik, szintén Törökországba, ahol
Rodostó-ban 1735-ben meghal. (Rodosto=Redhesztosz= a mai Tekirdag, Törökország európai
részén, Isztambultól 15Okm.-el nyugatra, a Márvány tenger partján.)
Nemesség, címer.
Családunk őse Szappanos (alias Brassai) Mihály, 15 éves korában állt a kurucok közé, majd
később gróf Thököly Imrének lett kuruc kapitánya. 1671-ben elkövetett hőstette eredményeként
Thököly javaslatára 1674-ben Apafi Mihály, Erdély fejedelme nemesi levelet adományozott, csőrében
zöld ágat vivő galambot ábrázoló címerrel.
A címer rajza és a nemesi levél latin szövege a budapesti Országos
Levéltár, Gyfv kpt. (gyulafehérvári káptalan) Arm. 6. szám alatt található, mi
szerint a nemességet Szappanos Mihály és István kapta. De benne van Nagy
Iván “Magyarország Nemesi Családai” című művében is.3 Valamint
megtalálható a “Grosses und allgemeines Wappen Buch”, vierter Band
XII.12, amit J. Siebermacher állított össze: “Adel von Siebenbürgen”, Verlag
v.Bener und Raspe, Nürnberg 1898, Tafel 161. A 223.-ik oldalon: “Adels
und Wappenbrief von Michel Apafi d.d. Gyulafehérvár, 27 november 1674,
für Michel Szappanos, alias Brassai, und Sohn ebenfalls Michel. Orig Dipl. R.A.” (Nemesi és címer
okmány Apafi Mihálytól, Gyulafehérvár 1674 nov.27.én, Szappanos Mihálynak, aliter Brassai, és fiának
ugyancsak Mihálynak) Az eredeti okmány és a német feldolgozás között egy sarkalatos különbség van,
miszerint a két forrás nem egyezik meg Szappanos Mihály társ-kitüntetettjével: az elsőben és eredeti
okmányban „István” (csak mint egy személy és nem mint „fia”), a másikban - melynek tartalma
ismeretlen viszonyban áll az eredeti okmánnyal - „fia Mihály” szerepel. Ebből több de egy kielégítő
következtetést sem lehet levonni. Mivel a szájhagyományokból megfogalmazott különböző
családtörténetek három fiút, Mihályt, Istvánt és Jánost, tulajdonítanak ősünk Mihály gyerekeinek, el
kell fogadnunk, hogy talán van a német verzióban is valami igazság, még akkor is, ha ismeretlen okok
miatt az nem egyezik az eredetivel.
Családunkban többször felmerült az a vélemény, hogy a „Brassai” alias, egy nemesi előnév.
Azonban szakvélemény szerint „Brassai” nem nemesi előnév, hanem egy alias, azaz viselőjének igazi,
vagy eredeti, vagy korábbi neve. (A Heraldikai Lexikon szerint: A latin alias jelentése másképp, avagy. A
név járulékos vagy alkalmi kiegészítése, mely a hasonló nevű családoktól való megkülönböztetést vagy az identitás
eltitkolását szolgálja. Az alias eredeti célja az identitás pontosítása volt. Gyakran
találkozunk vele a magyar címeres levelekben a név egyértelműsítésére (pl. Egri alias
Dobray, Nánási alias Joó, Jaaz másképpen Kovács, Diószegi másképp Kis Bájó,
Somogyi másképp Nagy, Nagymartoni avagy Fraknói)). Miszerint lehet
Szappanos Brassai, vagy Brassai Szappanos, vagy csak Szappanos vagy
Brassai a neve. Kutatásaim során ilyen „alias”-al többször találkoztam, és
úgy tűnik azokban az időkben egy személynek lehetett nem csak egy neve
amiről őt ismerték, hanem egy az illetőségére, a másik a foglalkozására
utaló név. Tehát nem nemesi előnév, ami rendszerint a nemeslevélben
adományozott birtok helyéhez fűződik. A Szappanos nemesi levélben
ilyen nem szerepel.
Ugyanebben a német szerkesztésű könyvben ugyanazon az oldalon egy másik Szappanos címer
is látható egy ágaskodó oroszlánnal, jobb kezében egy görbe karddal, bal kezében egy nyíllal és leírással:
„Adels und Wappenbrief von Gabriel Bethlen d.d. Gyulafehérvár, 1 november 1624, für Johann
Szappanos, als Haupterwerber und durch ihm sein Schwiegrsohn Sebastian Szabó. (R.A. Budapest Gyfv.L.R.XIII.)” (Nemesi és címer okmány Bethlen Gábortól, Gyulafehérvár 1624 nov.1.én,
Szappanos Jánosnak mint főnyereményes, és rajta keresztül vejének Szabó Sebestyénnek) Ez a nemesi
levél kerek 50 évvel megelőzi az Apafi által adományozott galambos nemesi címert. Könnyen
feltételezhetnénk, hogy ez a Sz. János egy más család képviselője, ha nem merülne fel az „oroszlános”
pecsét családunk birtokában.
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Egyetlen körülményi bizonyítékunk arra, hogy családunk
egyenes ágú leszármazottja Szappanos (alias Brassai) Mihálynak,
az hogy a kecskeméti levéltárban elfekvő különböző családi
periratok vörös-viasz pecsétjei a fent említett szájában ágat tartó
galambot ábrázolják. Hogy azonban a dolgok ne legyenek
teljesen tiszták, meg kell jegyezni, hogy a kecskeméti levéltárban
elfekvő I. Szappanos István és Kolozsváry Zsuzsánna
végrendeletén lévő vörös-viasz pecsét egy ágaskodó oroszlánt
ábrázol. A fent említett “Grosses und allgemeines Wappen
Buch” 12 negyedik kötetében a két Szappanos címer egyike.
Ennek az Istvánnak testvérei örökösödési perirataikon
viszont
a „galambos” viaszpecsétet használták. Így, nagyon
Szappanos István I. végrendeletén ezen
valószínű, hogy mindkét címer ugyanazon családot illeti, azaz
pecsét látható
dupla nemességről van szó, és mindkét címer használata
egyenlően jogos. Feltehető, hogy őseink birtokában mindég is meg volt mind a két pecsétnyomó, majd
I. János, I. István fiának a „oroszlános” nyomót adta örökségül, még József és Zsuzsánna gyerekeinek
a „galambosat”. Továbbá azt is jelenti, hogy az eddig családi ősünknek titulált I. helyett annak nagyapja
(?) János lenne igazi ősünk.
A harmadik nemeslevél amiről tudomásunk van, az a hódmezővásárhelyi Dr. Szappanos
László (Darmstadt) tulajdonában volt (meghalt 2017-ben és most valószínű György bátyjánál van), egy
eredeti nemességet adományozó kutyabőr, latin nyelven, amit II. Ferdinánd, 1633 októberében
adományozott Szappanos Jakabnak, feleségének Szaniszló Erzsébetnek, leányának Katalinnak és
testvéreinek Szappanos Györgynek és Andrásnak, ugyancsak rokonainak Kazynczki György (és)
Márton, Wramoczky Tóbiás, Tamás (és) Jónás, úgyszintén Szántó Györgynek, a királyhoz való
hűségükért és nemes szolgálataikért. Ezt a nemeslevelet 1633-ban Abaúj-Torna vármegyében hirdették
ki.18 A címer, kék alapon egy kőkockákból épített tornyon álló férfi, vörös mentében, bal keze kardja
foganatján, Jobb kezében egy lándzsát tartva, egy jobb oldalán álló pajzsra támaszkodik amelyen egy
gazdag diadémmal ékesített lovag látható, jobb kezében egy buzogánnyal. A nemesi címmel járó
privilégiumok a következők: „mindennemű lovagi játékokon való részvétel, p1. tornákon, páros vagy
egyéni viadalokon, vagy a hadaknak bármely más lovagi vagy nemesi viadalain. A címer használata
sátrakon, zászlókon, házakon, sírköveken és részvétel hadi felvonulásokon. Továbbá a fent
nevezetteket és azoknak mindkét nembéli leszármazottjait mindenki Nemesként tisztelje, úgy
beszédben mint magaviseletben.” (az eredeti latin szöveg német fordításából ültettem magyarra szabad
fordítással.)
A fenti, II. Ferdinánd császár adományozta címeres nemeslevél, 41 évvel megelőzi az Apafi
által adományozott Brassai Szappanos nemességet. Egyetlen bizonyíték, hogy ez a nemesség
családunkra vonatkozik, az hogy az eredeti kutyabőr a hódmezővásárhelyi Szappanosok birtokában
van. Semmi más feljegyzés vagy szájhagyomány nem utal rá. Sőt a hódmezővásárhelyi Szappanosok
szájhagyománya bihari eredetet és a kecskeméti ággal való rokonságot tarja valósnak. Lehetséges talán,
hogy az abaúj-tornai Szappanosokból a múlt homályában elkerültek néhányan Hódmezővásárhelyre,
ahol találkozhattak és összeházasodhattak azokkal a Szappanosokkal akik – mint a kecskemétiek –
Biharból tartották származásukat.
Mindezen nemességi hivatkozások mellett feltűnő az, hogy Kecskemét feljegyzett nemesei
között nem szerepelnek Szappanosok. Ez magyarázható avval, hogy kuruc múlttal és erdélyi fejedelem
által adományozott nemességgel a hatalmat átvett osztrák uralom elnyomása alatt nem volt tanácsos
dicsekedni. Ezért történt talán, hogy a nemeslevelet sem váltották ki, azaz feltehető, hogy a nemesekre
kötelező katona szolgálatot a császári hadseregben ily módon elkerüljék. A következő 200 év alatt
továbbá a nemesség kinyilvánítására szükség nem volt, mivel a kecskeméti városi polgárok ugyanolyan
jogokat élveztek, és ugyanolyan elbánásban részesültek mint a nemesek.5
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CSALÁDTÖRTÉNET
A hősi tett amiért ősünk Szappanos Mihály, Apafitól nemességet nyert a következő: 14“1671ben merész rajtaütéssel gályarabul eladott evangélikus prédikátorokat szabadított ki.10 (16.old)Thököly 14
éves volt még, - evangélikus lévén - sírt amikor megtudta. S mert kiskorúsága miatt még nem adhatott
nemességet, küldte Apafi Mihály fejedelemhez, aki tüstént kiállította a kutyabőrt és nemesi címert.
Mihály később a Felvidéken harcolt Thökölyvel, mint kuruc kapitány a labancok ellen és a magyarok
vallásszabadságáért.”14
I. Mihály ősünket gróf Thököly Imre 1693-ban kapitányává nevezi ki, majd a kurucok
csillagának hanyatlásával ősünk Thökölyvel kibujdosik Törökországba, és itt is hal meg. Thököly
levélben értesítette feleségét haláláról. Hamvai talán a törökországi galatai örmény temetőben
nyugszanak. (Galata a mai Istanbul európai oldalának északi városrésze.) Ez a levél Szappanos Sándor
gyűjteményével együtt a Budai utcai házban 1944-ben megsemmisült, tehát annak pontos tartalmát
már nem tudjuk ellenőrizni. I. Mihály és gyermekei születési és halálozási éve, úgymint feleségének
neve nem maradt fenn az utókor számára. Így azokat csak hozzávetőlegesen tudjuk megközelíteni.
I. Mihálynak feltételezetten három fia volt Ia. Mihály, Ia. István, és Ia. János. Ezt a három fiút
csak a szájhagyomány töredékeiből való következtetés támasztja alá. (ezért sorozási rendszámot nem
kapnak.) .
Megemlítendő az, hogy tényszerűen csak annyit tudunk, hogy az eredeti nemeslevél szerint a
nemességet Szappanos alias Brassai Mihály és István kapta. Viszont a német „Adel von Siebenbürgen”
könyvben a nemességet kapó személyek, mint „Szappanos alias Brassai Mihály és úgyszintén Mihály
fia” vannak feltüntetve. Ezek szerint nem tudható, hogy ez az István I. Mihálynak testvére vagy fia
volt, és hogy a német verzióban szereplő, „fia Mihály” név milyen alapon került oda ellentétben az
eredeti okmánnyal.
Ennél fogva nem tudható, hogy Ia. Mihály és Ia. István hogyan viszonylanak egymáshoz, avagy
hogy talán Ia. István és Ia. Mihály egy és ugyanaz a személy (Mihály fia István?) és ez a Ia. Mihály mint
külön személy nem is létezett. Ezt a kétséget azonban felderítik azon utalások, amik többféle
kuruckorabeli könyvekből, feldolgozásokból előtűnnek. 26,27,28,29,30,31 Ezen olvasmányok összegezése
alapján a következő képet lehet megalkotni:
Több helyen említés van egy Szappanos Mihályról aki Törökországból hazatért több egykori
kuruc vitézzel együtt, hogy Rákóczi seregében tovább harcoljanak. Mint ezres-kapitány, valóban több
helyen olvasható szolgálatával kapcsolatos utalás és végül az a megállapítás, hogy 1706 tavaszán
csatában elesett. Ez a tény végül is kizárja azt a feltételezést, hogy ez a Mihály lenne a
hódmezővásárhelyi ágnak őse.
Ugyancsak több említést találhatunk Szappanos István ezres-kapitányról, sőt egyik
referenciában saját kezű leveleiből is vannak idézetek (lásd Függelékben), aki szintén mint
Törökországból hazatért kuruc vitéz, és szabadságharcban elismerten vitézül szolgáló hadvezér van
több helyen megemlítve. Ezen utalások szerint István 1705 nov 11-én a zsibói csatában esett el. A
feltételezés, hogy ez az István I. Mihálynak fia, és ezáltal családunk őse, nagy valószínűséggel bír.
Az, hogy ennek az Istvánnak volt még egy János testvére is és hogy ez a János azonos II.
Mihály nagybátyjával, csak szájhagyománnyal alátámasztott feltételezés.
Ia. Istvánnak II. Mihály fia már okmányilag bizonyíthatóan 1675-ben született Bihar
vármegyében. (Talán Sarkadkeresztúron?) Ez az első valóban hiteles őse a családnak.
Mivel a nemesi oklevélben Ia. István (feltételezetten Mihály fia) is szerepel, feltételezhető az,
hogy ő, apja mellett részt vett a hőstettben. Továbbá, Ia. Mihály és Ia. János szintén 1674 előtt kellett
hogy szülessenek. Ezt a feltevést az a szájhagyomány szorgalmazza, ami szerint II. Mihály apja, Ia.
István 20 éves korában nősült és első fia 21 éves korában született 1675-ben, ami az ő születését kb.
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1654-re tenné. Ha bátyja Ia. Mihály (ősi szokás szerint az elsőszülött viseli apja nevét) mondjuk két
évvel született előtte, akkor az ő születését 1652-ra tehetjük, még Ia. Jánosét 1656 vagy az utánra. Ezek
szerint I. Mihály születése kb. 1630-ra tehető, ha feltételezzük, hogy az elsőszülöttek az apák 20-22
éves korában jöttek a világra.
Tehát:
I. Mihály (Szappanos-Brassai), kb. 1630 - kb. 1702. A hőstettkor kb. 41 éves. Élt kb. 70 évet.
(Mivel Thököly 1707-ben halt meg, de még ő volt az aki I. Mihály haláláról hírt adott, ezért ő 1707
előtt kellett hogy meghaljon.)
Ia. Mihály, kb. 1652 - 1706
Ia. István, kb. 1654-1705 nov. 11, Zsibó, Bihar vm.-ben.6 Élt 50 évet, a nemességszerző
hőstettkor kb. 16 éves.
II. Mihály (Szappanos-Horvát), 1675-1741, élt 66 évet
I. Judit, 1711-?
III. Mihály, 1712-1736, élt 24 évet
I. János, 1713-1795, élt 82 évet
II. Zsuzsánna, 1741-?
II. Judit, 1745-?
I. Erzsébet, 1749-?
IV./Ih. Mihály, 1752-1765 ? hódmezővásárhelyi ág őse?
I. József, 1755-? a baranyai ág őse
II. János, 1761-1819, élt 58 évet. utódok nálkül
I. István, 1766-1838, élt 72 évet. A kecskeméti ág őse
József 1716 ? (az ő létezése feltételezett)
I. Zsuzsanna, 1718 - ?
Ia. János, 1656 után - ?
Tehát a feltételezés, hogy Ia. Mihály (ha egyáltalán létezett) költözött volna
Hódmezővásárhelyre, megalapozva az ottani református Szappanos ágat, bár szerepel
szájhagyományainkban, de a fentiek alapján valószínűtlen. A két család közös őse mai napig felderítésre
vár. Ennek az ágnak két felnőtt tagja él ma Németországban: néhai Dr. Szappanos György fiai Dr.
Szappanos György és Dr. Szappanos László (meghalt 2017-ben), Ifj. Györgynek két lánya és egy fia
van.
A hódmezővásárhelyi ág adatai szerint egy Szappanos Mihály jött Vásárhelyre 1768-ban,
akinek egy István testvére is volt. Ez semmiképpen nem lehet azonos a fenti Mihállyal, aki kb. 1652ban született, mert 116 évesnek kellett volna lennie amikor Vásárhelyre érkezett 1768-ban. Tehát még
vagy három generációt be kell szúrni a két Mihály közé, és feltételezni egy másik lehetőséget:
Talán a vásárhelyi Ih. Mihály ős, kinek felesége Babitzky Ilona volt, azonos IV. Mihállyal (sz.
1752), aki a családi szájhagyomány szerint Kecskemétről elindult, hogy megkeresse a
hódmezővásárhelyi rokonokat, de nyoma veszett. Feltételezés az volt, hogy útszéli zsiványok kezébe
került és azok megölték. Hátha nem így történt, hanem IV. Mihály valóban megérkezett Vásárhelyre,
ahol a Szappanos család tagjait nem lelte, vagy fiú utódok hiányában kihaltak, vagy kihalóban voltak,
és ott új családot alapított, de Kecskemétre soha nem küldött erről értesítést. Avagy, itt és akkor történt
a találkozás az abaúj-tornai Szappanosok feltételezetten ide költözött ágával, akikkel aztán
összeházasodva átvették azoknak nemesi címét. Mindenesetre a kecskeméti és hódmezővásárhelyi
családok között való vérrokonsági kapcsolat tényszerűen nem hitelesíthető, ezért ez az ág családfánkon
nem szerepel.
Ia. István ugyancsak kuruc katona volt. Ha R. Várkonyi Ágnes: “Két Pogány Közt” c.
könyvében6 említett Szappanos István ezreskapitány azonos ősünkkel, akkor a Zsibói csatában esett
el 1705-ben, kb. 50 éves korában. Az egyik családi szóhagyomány szerint ennek az Istvánnak egy fia
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volt II. Mihály, aki Bihar vármegyében (Sarkadkeresztúr?) született. Családjának helyzete lehetetlenné
vált a megerősödött osztrák uralom kuruc üldöztetései alatt és menekülnie kellett. Sógorával, a fiatal
Ia. Jánossal és az 1675-ben született 10-15 éves kisfiával, az 1685 körül kerekedett útnak az anya, szül.
Kupa Komáromi Zsuzsánna, és a Veszprém megyei Takácsiba, ahol nővére Rozália és családja lakott,
telepedtek le. Hamarosan a vallásüldözés itt is elérte őket és tovább kellett menekülni. Kecskemét
abban az időben már református templommal rendelkezett és a törökök biztosították a
vallásszabadságot. Így, másik 70 református bevándorló családdal együtt 1690-ben került a kis család
Kecskemétre, II. Mihály 15 éves korában. II. Mihálynak itt 3 fia és 2 lánya született ami a későbbi
Szappanos család gyökerét képezi.
Egyes más hagyományok szerint Ia. István felesége Kupa Komáromi Zsuzsanna mint
„özvegy” menekült Erdélyből 1685 körül. Talán ez a dátum helytelen és inkább 1690-es évekről lehet
szó, miután Ia. István férje – talán - nyomtalanul „eltűnt” Thökölyt és apját követve Törökországba,
és ő annak hitte magát. Arról nem szól a fáma, hogy István Törökországból való hazatérte után –
1701-2 körül – felvette-e valaha a most már Kecskeméten élő családjával a kapcsolatot.
V. Szappanos Sándor feljegyzéseiben15 megint egy másik variáció olvasható: „…Atyámtól és
családom öregebb tagjaitól hallottam, hogy a mi legrégibb ősünk az a Szappanos György volt, ki
Kecskemét város története szerint 1592-ben a „Homokon” megvette a „János kovács házát”. Ennek
a Györgynek két unokája, mint fiatal szappanos iparosok vándorútra keltek és a Veszprém megyei
Takácsi községben telepedtek le. Az egyik testvér, Sz. Mihály, kinek felesége Kupa Komáromi lány
volt, jó módba jutott, s háza telkének egy részét oda ajándékozta a takácsi reformátusoknak
templomépítési célra. A templom az ő segedelmével fel is épült, de ezt és Sz. Mihály házát a pápisták
felgyújtották. Emiatti elkeseredésében Sz. Mihály beállott gr. Thököly Imre kuruc vezér seregébe, s
Takácsiban volt ingatlanait eladta a Bende famíliának, ill. Szalma város bírájának, feleségét és egyetlen
Mihály nevű fiát pedig Kecskemétre, az ő szülőföldjére szállította, hol rokonai voltak…”
(Ez a verzió további bizonytalanságot képez őseink mibenlétéről, miszerint egy, manapság
feltételezett generáció, azaz I. Mihály fiai: Mihály, István és János nem léteztek, Kupa Komáromi
Zsuzsánna nem István, hanem I. Mihály felesége volt. Viszont a nemeslevél szerint Mihály és István
kapták a nemességet, tehát a fenti „egyetlen Mihály nevű fiát…” kitétel sem állja a helyét.)
Ia. Jánosnak, miután sógornőjét kisfiával Kecskeméten biztonságba helyezte, eltűnik a nyoma.
Tehát röviden, a sokféle körülményi utalás és feljegyzések alapján őseink életútjáról a
következő képet tudjuk alkotni: I. Mihály, akit a Szappanos név mellet Brassainak is tituláltak valószínű
a Bihar vármegyei Sarkadkeresztúron született, azaz szülei ott vagy azon a vidéken éltek. I. Mihály
vérbeli katona volt és két fiát, Mihályt és Istvánt is arra nevelte. Thököly „kuruckirály” hadseregében
szolgálnak, akinek hűséges követői lévén, követik őt a törökországi számkivetésbe. Bár Istvánnak már
jóval előbb megszületik fia, II. Mihály, aki ekkor már 25 éves körül van, de arról nem tudunk, hogy ő
is kiment-e atyjával Törökországba, vagy sem. Annyit tudunk, hogy ő is katona volt, mert a hagyomány
szerint őt Horvát Szappanosnak hívták miután levágott egy horvát katonát. I. Mihály ősünk
Törökországban halt meg, de két fia Mihály és István haza jöttek, amikor Rákóczy kurucai újra éledtek
és mint patinás vitézek mindketten mint „ezreskapitányok” harcoltak Rákóczy szolgálatában,
mindketten életüket adva a császár elleni küzdelemnek. Szerencsére volt még egy testvér, János, aki
István özvegyét és fiát „elmenekítette” Biharból, a Veszprém melletti Takácsiba vitte, ott szorgalmával
kis vagyonra is szert tett, de onnan is menniük kell. Így érkezik el Kecskemétre II. Mihály, ahol
családunk alapját megveti.
Ugyancsak szájhagyomány szerint, a Kecskemétre költözött II. Mihály unokái (ötödik
generáció) nagy érdeklődést mutattak őseik iránt. Elsőnek, mint már említettem IV. Mihály kelt egyedül
lóháton útra a vásárhelyi rokonságot keresni. Utána testvére I. József indult útnak, most már lovas
fogattal és kocsissal és fegyverrel felszerelve, állítólag bátyját megkeresni. Több mint valószínű
azonban, hogy inkább az ősök után ment kutatni, mert csak Tépe, Bihar megyei községig jutott, ahol
beleszeretett egy Szabó Katalin nevű leányba, elvette feleségül és ott ragadt haláláig mind tépei jegyző.
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Gyermekei közül I. László mint református lelkész a Baranya vármegyei Várdarócz községbe telepedett
le az 1800-as évek elején, de csak leányai voltak, így a család baranyai ága kihalt.
A harmadik testvér, I. István ugyancsak ellátogatott négyesfogatú lovas kocsin Erdélybe,
keresvén a család gyökereit. A szájhagyomány szerint Kolozsvárott lelte meg a Szappanos nemesi
oklevelet. Itt találkozott Kolos vm. egyik gazdag nemesének Kolozsváry Ádámnak leányával
Zsuzsannával akivel 1787-ben Kecskeméten nagy pompával meg is esküdött.10 (Nekem viszont
fénymásolati bizonyítékom van arra, hogy Kolozsváry Zsuzsánna, Kolozsváry Ádám leánya a
kecskeméti református születési anyakönyv bejegyzése szerint tulajdonképpen Kecskeméten született.
Így a fenti romantikus történet veszít valamit fényéből. Hogy a Kolozsváry család valóban Erdélyből
származott és hogy K. Ádám rokonai ott éltek bizonyítja az a szemtanúi feljegyzés amit Szappanos
Jolán „Családi Legendáriumában” 10 találhatunk miszerint 2-3 generációval később ezek a rokonok
megjelentek egyszer Kecskeméten, hogy itt élő rokonaikat meglátogassák. )
Ekkor már a Szappanos család tagjai Kecskemét környékén gyarapodó birtokokkal
rendelkeztek és itt is telepedtek le, megalapozva a kecskeméti törzset. Ezek után nem találunk több
feljegyzést Erdélyi kapcsolatokról.
A XIX.ik és XX.ik században a család Kecskemét jeles családaiként szerepel. Több református
lelkésszel, jogásszal, bíróval, katona tiszttel gazdagította a város társadalmát. Volt közöttük
országgyűlési képviselő (Szappanos István IV. 1818-1917), városi műszaki főtanácsos (vitéz Szappanos
Jenő I. 1894-1976), virilis jogú törvényhatósági bizottsági tag (Szappanos Sándor III. 1857-1937,
Szappanos Elek I. 1837-1921, Szappanos János V. 1839-1919, Szappanos Elek III. 1868-1932,
Szappanos István V. 1871-1925, Szappanos István VI. 1899-1986), de főleg mint növekvő
földbirtokokon gazdálkodó családok tűntek elő.
Számos Kecskemét városi ház tulajdonosai: a Klapka utca, Bárány utca 37. , Csongrádi utca,
Munkácsi út, Mária utca, Budai út 13, belső Széchényi út 13, Gyenes tér 2., Jókai utca 14., Széchényi
fasor 11, Széchényi tér 10. , úgymint nagygazdasági majorok, családi kúriával Városföldön és
Köncsögön.

JELEN
Egykor kiterjedt nagy családunk ma már nagyon kevés névhordozó taggal rendelkezik. Ezt az
alábbiak illusztrálják:
I. Ildikó (1935-) Budapest. Csák Gézáné (szülei: V. Sándor és Muraközy Mária)
I. Enikő (1939-) Budapest. Blaskovich Jenőné (szülei: V. Sándor és Muraközy Mária)
IV. László (1941-) Kecskemét (szülei: IV. Elek és Márton Katalin)
II. Ildikó, Krisztina (1971-) (USA) Dr. Hargitai Istvánné
I. Edit (1976-) Budapest. Illényi Péterné
IX. István (1945-) Kecskemét (szülei: VII. István és Koncz Katalin)
X. István (1972-) Kecskemét
I. Gabriella (1975-) Kecskemét
I. György (1952-) Budapest (szülei I. Géza és Cserey-Pechány Márta)
I. Bálint (1977-) Budapest
I. Gréta (1990-) Dunakeszi. Horváth Domonkos Gergelyné
I. Bence (1991-) Budapest
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ORSZÁGON KÍVÜL ÉLŐ SZAPPANOS CSALÁDUNK NÉVHORDOZÓI:
VIII. István, Imre (1929-) (USA) (szülei: VI. István és Endre Márta)
II. Katalin, Mária (1957-) (USA) Pap Attiláné
V. László, Bócsa (1959-) (USA)
I. Kristen (1990-) (USA), Savage Jonathan-né
II. Endre (Andrew) (1997-) (USA)
II. György, István (1965-) (USA)
II. Miklós (Nicholas) (1994-) (USA)
I. Zakariás (Zachary) (1996-) (USA)
I. Anna-Mária (1967-) (USA) Hill Timothy-né
I. Katalin (1938-) (Kanada) Dusek Péterné (szülei: IV. Elek és Márton Katalin)
IIh. György Dr. (1938-) (Németország) (hódmezővásárhelyi ág) (szülei: Ih. György és
Meszlényi Rozália)
Tünde (1978-) (Németország)
Szilvia (Sylvie) (1982-) (Németország)
Sándor (Alexis) (1986-) (Németország)
Kecskeméten és az ország más részein is vannak még Szappanos nevű családok, akikkel a
rokonság lehetséges, de az sem okmányilag sem szájhagyományilag nem bizonyítható. Többek között,
egy nagyon terjedelmes Szappanos család van Kunszentmiklóson, amivel eddig még nem sikerült
közös ősökre bukkanni. Nagyszabású weboldal (https://szappanos.eoldal.hu/) Édes László
kezelésében sok értékes anyagot tartalmaz. Valószínűbb inkább az, hogy ezek nevei alkalmilag és
külön-külön ipari foglalkozásukból, mint kovács, szabó, szappanos, stb. erednek és egymással rokoni
kapcsolatban soha nem voltak.
Különböző feljegyzésekből a következő, nemes Szappanos nevű családokra való utalásokat
gyűjtöttem össze különböző forrásokból:
Szappanos de Debrecen alias Tar család nemességet kapott 1624-ben Gyulafehérvárott16
Szappanos de Szentmihályfalva család nemességet kapott 1649-ben Gyulafehérvárott16
Szappanos de Várad alias Makay család nemességet kapott 1644-ben Gyulafehérvárott16
Szappanos de Nagyajtai család nemességet kapott 1658-ban16
Szappanos alias Brassai család nemességet kapott 1674-ben Gyulafehérvárott16 . Az 1754-55
évi országos nemesi összeíráskor Bihar megyében János, Sámuel és István vétettek fel a kétségtelen
nemesek közé. 23
Nógrádmegyében is igazolta magát ilyen nevű család16
Szappanyos alias Koncz – Szabolcs megyében – nemességet kapott: Bécs 183521, 24
Szappanos alias Koncz Tamás és neje Nagy Ilona valamint fiai Lipót királytól 1668 június 20án kelt nemeslevelet kapott. Koncz György Isván fia győrteleki lakos és társai nemesi igazolása –
Szatmár megye. 17
Szappanos Jakab, fel. Szaniszló Erzsébet; leánya Kata, testv. György és András; - 1633 május
25 – Abaúj-Torna vármegyében kihirdetett czimeres levelek.18 Ez az a nemesi oklevél ami a
hódmezővásárhelyi Szappanosok tulajdonában van.
Szappanyos Miklós Nagyajtáról. „II. Rákóczy György Barcsay Ákos tanácsúr, fejedelmi
személynök és hunyadmegyei főispán, valamint Csulay György gyulafejérvári első pap és püspök
ajánlatára Nagyenyed város lakói közül Boltos Mihályt és az ő hadnagysága alatt szolgáló 317 vitézt a
polgári rendből kiemelve, nemesíti. Nagyenyeden és Fejérvármegyében lévő házaikat és telkeiket
minden köztehertől mentesíti és nekik közös czímert adományoz. Gyulafejérvár 1658 februárius 10.”
Ezen 317 vitéz között szerepel a fenti Szappanyos Miklós.19
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„Szappanos Miklós, neje Mária, fivérei János és Jób nemeslevelet nyertek 1689 deczember 4én a következő czímerrel: vágott pajzs, az alsó arany mezőben 3 vörös rózsa, a felső kék mezőben
sugárzó nap; sisakdísz: követ tartó daru; takarók: arany-kék, ezüst-vörös. Kihirdettetett 1692 évben.”
Heves és a volt Külső-Szolnok egyesült vármegyék NEMES CSALÁDJAI. 20
„Szappanos. – 1689 évi decz. 4-én Szappanos Miklós, neje Mária, fivérei János és Jób nemes
levelet nyertek a következő czímerrel: Vágott pajzs, az alsó arany mezőben 3 vörös rózsa, a felső kék
mezőben sugárzó nap, sisakdísz: követ tartó daru takarók: arany-kék, ezüst-vörös. Kihirdettetett 1692
évben, másolata a levéltárban.
Az 1724 évi investigáció idején a fenti János Egerben lakott. Tanúvallomások szerint ennek
gyermekei voltak : Mihály, János, Julianna, Mária és a Szegedre költözött Kristóf.” Jász-MagykunSzolnok megye elektronikus könyvtára -2004. 25
Szappanos – Nemesi iratok és czímeres pecsétek Nógrád megye levéltárában. 22
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A SZAPPANOS-CSALÁD – SZAPPANOS KÁROLY
CSALÁDI FELJEGYZÉSEK
ANYAKÖNYVI ÉS LEVÉLTÁRI ADATOK ALAPJÁN MAGÁNHASZNÁLATRA
ÖSSZEÁLLITOTTA
SZAPPANOS KÁROLY
NYUG. REF. LELKÉSZ

KECSKEMÉT, 1940

ELŐSZÓ
A Szappanos családról 1928-ban adtam ki egy kis füzetet, melybe sok hiba csúszott be. Ebben az
átdolgozott 2. kiadásban e hibákat kijavítottam; azóta történt születések, házasságkötések és halálozások
adataival bővítettem. Ellenben hely- és költségkímélés szempontjából szükségtelennek tartottam a
gyermekkorban elhaltakat is közölni.
Új adatoknak is birtokába jutottam részint az országos és városi levéltárból, részint a család egyes
tagjainak különösen a vagyoni ügyekre vonatkozó feljegyzéseiből.
Családunknak Kecskemétre költözéséről a következőket írhatom.
A 17. század végén és a 18. század elején mintegy 70 család költözött Kecskemétre. Ezek többnyire
református vallásúak és kurucok voltak. kiket bujdosóknak neveztek, mert vagyonukat konfiskálták és
kénytelenek voltak elbujdosni.
Kecskemétre azért jöttek, mert itt sem a reformátusokat, sem a kurucokat nem bántották. Vallási
tekintetben e város lakossága oly türelmes volt, hogy 1564-ig a mai ferencrendiek templomában felváltva
volt a református és római katolikus istentisztelet.
Városunk a mohácsi vésztől Budavára visszafoglalásáig (1526-1686) török uralom alatt állott. A
török pedig vallási tekintetben türelmes volt. Fő hitelve ugyan az, hogy egy az Isten:
Allah és Mohamed az ő főprófétája, de elismeri, hogy Mózes és Jézus is nagy próféták voltak. A
reformátusokkal pedig mindig jobban rokonszenvezett, mint a római katolikusokkal. Képek és szobrok
nélküli templomaink az ő mecsetjeikhez hasonlítottak. Ellenben a római katolikus templomokban levő
képek és szobrok a sok istenimádás gondolatát keltették fel bennünk, mert azokat mind Isteneiknek
gondolták. A reformátusok predestináció hitét is az ő fatalizmusukkal hozták kapcsolatba.
IV. Mohamed török szultán engedélyével 1680-1683-ig felépült a ref. templom Kecskeméten a
mostani helyén, de nem a mai alakjában. Ez is vonzotta ide a reformátusokat, mert itt sza badon
gyakorolhatták vallásukat. Ellenben az 1681-i soproni országgyűlés 25. és 26. §-a csak az ártikuláris, vagyis
a törvénybe becikkelyezett és névszerint elősorolt helyeken engedett a protes tánsoknak templomot és
iskolát építeni, papot és tanítót tartani. Más helyeken csak magánháznál gyülekezhettek ös sze az Isten
imádására, de nyilvános istentiszteletet nem tarthattak. Ezért költöztek a bujdosó reformátusok vagy az
ártikuláris, vagy a törökök által megszállt helyekre. Ez az oka annak, hogy hazánk keleti felében vannak
most is nagyobb számban a reformátusok: Hozzájárult még ehhez az is, hogy gróf Thököly Imre kuruc
vezér és Erdély fejedelmei a törökökkel szövetkeztek a Habsburgok ellen.
Ezek voltak okai annak, hogy Kecskemétre költözött a 17. század végén és a 18. század elején 70
család, kik többnyire reformátusok és kurucok voltak. Ilyen volt a Szappanos család is.
A Kecskemétre költözött családok közül többel rokoni összeköttetésbe kerültünk. Ezek közül
nevezetesebbek a következők:
1. balásfalvi Kiss család. Őse I. Mihály volt, aki 1646 nov. 5-én kapott címeres nemes levelet II.
Ferdinánd királytól. Ennek fia I. István jött Kecskemétre. 1680 körül. A balásfalvi előnevet onnan vették,
hogy a 19. század első évtizedében II. Pál és II. Mihály unokatestvérek, városi fő bírák és tanácsnokok
nemesi birtok adományozásáért folyamodtak a királyhoz. A temesi bánságban levő Balásfalva községet
kapták a királytól. Mivel azonban ez Kecskeméttől távol volt, elcserélték Gyürky István és neje Darvas
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Katalinnal a Borbás, Alpár és Szentkirályra kiterjedő Vay-Platti illetményért. Így kapták meg a város 280ad rész földesúri jogát, melyet azután a városnak 100 évvel ezelőtt eladtak, (Lásd Hornyik János: Kecskemét
város története.)
A balásfalvi Kiss család a Szappanos családdal úgy rokon, hogy balásfalvi Kiss László an yósa
Domián Jánosné Szappanos Mária volt.
2. A Dékány család kecskeméti ágának őse András volt; kinek III. Ferdinánd király 1652 márc. 10én adott armalis nemes levelet. Ennek fia György költözött Kecskemétre 1680 körül. Családunk a Dékány
családdal sógorsági viszonyban van, mert Dékány László ny. h. polgármester felesége Szappanos Flóra
férjének, Gömöry Lászlónak nagynénje. (Lásd Dékány Gyula: Elbeszélések egy kecskeméti család életéből.)
3. A Muraközy család őse I. János volt, ki 1625 jan. 24-éli kapott címeres nemes levelet II. Ferdinánd
királytól. A Muraközy család a Szappanos családdal több oldalról rokon. Nevezetesen Muraközy Imre
pusztabíró anyósa Lakatosné Szappanos' Mária volt. Továbbá dr. Szappanos Sándor városi fogalmazó
felesége Muraközy Mária.
4. A Tormássy család őse I. Benedek volt, ki 1633 ápr. 30-ánkapott testvéreivel együtt II. Ferdinánd
királytól címeres nemes levelet. Ennek fia I. György költözött Kecskemétre Ikervárról, Vas megyéből a 17.
század közepén s mert' a hegedülést kenyérkeresetből űzte, Hegedűsnek nevezték. A Tormássy és
Szappanos család úgy rokon, hogy Szappanos I. János 1740-ben nőül vette Hegedűs, vagy Tormássy
Juditot.
5. A Vállaji Sipos család. Őse I. György volt, kinek II. Mátyás király adta a nemességet 1613 ápr. 14én. Ennek fiai kuruc vitézek voltak. .Miután vagyonukat konfiskálták, I. János II. Rá kóczi Ferenccel a
szatmári béke után kibujdosott és KisÁzsiában halt meg. A második fiú, I. Mihály, pedig Kecskeméten
telepedett le.
Családunkkal úgy rokonok, hogy Sipos Imre belényesi lelkész 1887-ben nőül vette Szappanos
Amált, Szappanos Károly pedig 1891-ben Sipos Fannit.
6. A Réthey Prikkel család már sokkal később, a 18. század közepén költözött Kecskemétre. Őse I.
Gergely volt, ki Réthén, Pozsony megyében lakott és II. Ferdinándtól kapott címeres nemes levelet, melyet
1754-ben Somorján igazoltak.
A Szappanos családdal úgy rokon, hogy Réthey Gyula 1909-ben Szappanos Terézt vette nőül.
A többi beköltözött nagy családról nincsenek pontos adataim.

A SZAPPANOS CSALÁD
Családunk őse valószínűleg Brassai Szappanos I. Mihály volt, kiről Nagy Iván „Magyarország nemesi
családai” című művében azt írja, hogy gróf Thököly Imrének volt kuruc kapitánya és ennek ajánlatára 1674 ben I. Apaffy Mihály erdélyi fejedelemtől nemességet kapott. E nemesi levél az országos, levéltárban,
Budapesten ma is látható. Családunknak egyik tagja dr. Szappanos Sándor lemásoltatta és lefényképeztette,
lefordítva azt az eredeti latin nyelvről. Ennek a Mihálynak fia volt I. István kinek valószínűleg a fia volt II.
Mihály, kiről már anyakönyvi adatok szólanak.
Thaly Kálmán szerint I. Mihály Törökországban halt meg, hová vezérét: gróf Thököly Imrét
elkísérte. Hamvai talán a galatai örmény temetőben nyugosznak, hová Thököly Imre grófot is eltemették.
Hogy csakugyan kuruckapitány volt családunk őse, azt onnan következtethetjük, hogy gróf
Thököly Imre naplója szerint a Szappanosok nemesi címere egy kiterjesztett szárnyú galamb, mely csőrében
olajágat tart, mint a béke jelvényét. És ilyen címerű pecsét látható a Szappanosok igazoló levelén a városi
levéltárában levő polgári periratok között. (1803. 1. sz. 1840. 20. sz. stb.)
A szájhagyomány szerint a kuruckapitány, vagy annak fia a csatában egy Horváth nevű labanctisztet
megölt s ezért használták a Szappanosok még a múlt században is a Horváth előnevet.
II. Mihály Takácsiban (Veszprém megyében) lakott és édesapámnak több mint száz éves följegyzése
szerint református vallásáért és kuruc voltáért üldöztetve, 1690-ben anyjával, Kupa Komáromi
Zsuzsannával Kecskemétre költözött, miután takácsi birtokait a Bende családnak eladta. Kecskeméten halt
meg a legrégibb anyakönyvi feljegyzéseink szerint, 1741 jú1. 22-én. 66 éves korában. A városi levéltárban
lévő periratok szerint neje volt Bogyó Zsuzsánna, ki, 1763-ápr. 13.-án, 77 éves korában halt meg: (Anyja
Bogyó Miklósné pedig 100 éves korában halt meg, 1744 máj. 1.)
II. Mihálynak és Bogyó Zsuzsánnának, a periratok szerint, 5 gyermeke volt, u. m. Judit, III. Mihály, I.
János, I. József és I. Zsuzsánna.
1. I. Juditnak férje volt Szilágyi Nagy István:
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2. III. Mihály a Szegedinac Péró ráckapitánynak, mint lázadónak kivégzésekor, Békésgyulánál, 1736-ban,
elesett. Szabadság harcnak vélte e felkelést és resztvett benne: Szül. 1712.
3. I. János. Tőle származott az egész családunk. Alább részletesen lesz róla szó.
4. I. József fiatal korában meghalt.
5. I. Zsuzsánna. Kerkápolyi Istvánhoz ment nőül Komárom megyébe. Kerkápolyi Károly pénzügy
miniszternek volt a nagyanyja, vagy szép anyja. Kerkápolyi István beperelte sógorát I. Jánost az örökség ki nem
adása miatt. A pör 60 évig tartott, még I. János fiainak idejében is. (Városi levéltár. Polgári periratok 1803. 1.
sz.)
I. János. Tőle származott az egész családunk. Kecskeméten született 1713 jan. 16. s ugyanitt halt meg 1795 febr.
28-án 82 . éves korában. Felesége Hegedűs Juditnak van az anyakönyvbe beírva, de tulajdonképpen Tormássy Judit volt a
neve. Hegedűsnek azért nevezték a családját, mert a hegedülést kenyérkeresetből űzték. Hegedűs, vagy Tormássy Judit
1722 szept. 29-én született és 1793 ápr. 30-án halt meg. 1740 ápr. 25-én esküdtek, mikor már csak Tormássy néven van
beírva az anyakönyvbe. Szülei voltak: Tormássy Hegedűs István (1693-1738) és Acél Judit.
I. Jánosra szüleiről maradt Városföldön az ú. n. Gatyásfái földbirtok és az a ház, mely a Mária-utca és. Báthoryutca sarkán van és amelyet ő a Szabó Gergelytől vett telekkel nagyobbított és a sarkon szárazmalmot építtetett. E ház a malommal együtt 1766-ban leégett, de újra felépíttette. Majd 1814-ben újra leégett, de ekkor már a malmot nem építették
fel.
A múlt század 80-as éveiben III. István és IV. János építtették, fel e helyen azokat a házakat, melyek most dr.
Héjjas Elekné Bódog Kornélia (kinek anyja II. László leánya volt), továbbá özv. Nagy Sándorné Szappanos Ida és
Szappanos István Lőrincz tulajdona örökösödés útján.
1. János 1747-ben vette meg Talfájában a Vacsi dűlőben azt a 61 hold földet, melyen a Béni-kert volt. Ezt fia I.
István és _ attól 3 gyermek örökölte, ú. m. I. Sándor, I. Zsigmond és II. Zsuzsánna. A Zsigmond és Zsuzsánna részét
megvette I. Sándor (az én atyám), kitől I. Károly és I. Amál, majd ennek részét Sipos Irén örökölte. Az utóbbi azonban a
maga részét 1935-ben a ref. egyháznak adta oly föltétellel, hogy őt holtig eltartsák. .
I. János nejével Hegedűs Tormássy Judittal 40 aranyat, földet és ingóságokat kapott. A periratok-szerint ő volt a
leggazdagabb ember a homoki kálvinisták között. Volt neki 489 hold földje, két háza, két szárazmalma és sok háziállata.
Tanuk mondták, hogy nagyon erős természetű ember volt és halála előtt 5 évvel megvakult.
****
I. Jánosnak és Hegedűs Tormássy Juditnak 3 leánya és 3 fia colt. ú. m.:
1. II. Zsuzsánna, ki 1741 aug. 15-én született és Cseh Mihályhoz ment nőül, Fehér megyébe, Szentkirályszabadjára.
2. II. Judit szül. 1745 jan. 26. Férje Kun Pál beperelte Kónya Mihályné Szappanos Erzsébetet egy szőlőért.
(Városi levéltár, 1804-1851, 27. és 233. sz.)
3. I. Erzsébet szül: 1749 júl. 15. Férje volt Kónya Mihály. Testvére és sógora beperelte.
4. I. József inokai, majd tépei (Bihar m.) segédjegyző. Szül. 175.5 aug. 21. Neje volt Szabó Katalin. Az ő pecsétjén
is látható a; Szappanosok címere: galamb olajfalevéllel szájában. (Kecskeméti levéltár. Polgári periratok.)
5. II. János. Szül. 1761 jún. 22. Meghalt 1794-ben Kunszentmiklóson, hol esküdt volt. Neje Pázsit Rákhel 45 évig
volt özvegy és 85 éves korában végrendelkezett. Végrendelete a városi levéltárban van. Gyermekük nem volt.
6. II István, az én nagyapám. Élt 1766 okt. 29-1838 aug. 12. Neje nemes Kolozsváry Ádám és Veresmarti Ilona
leánya, Zsuzsánna volt, aki 1768 febr. 17-1844 júl. 4-ig élt. Esküdtek 1787 , jan. 30. I. Istvántól 1838-ban kelt levél van a
városi levéltárban, melyben fia III. József számára I. László leányát Terézt feleségül kéri. E házasságról alább lesz szó.
*****
I. József tépei jegyzőnek és Szabó Katalinnak 3 fia és egy leánya volt, ú. m.:
1. II. József, Bihar megyében élt.
2. I. Imre, szül 1780-ban Tépén Bihar megyében. Neje volt Szentkirályi Tóth Zsuzsánna. Gyermekük nem volt.
90 éves korában halt meg 1870-ben. 50 hold talfáji földjét a Gyarmati család vette meg.
3. III. Zsuzsánna. Fitos István ügyvédnek volt a neje Nagykőrösön. Itt ismerkedett meg náluk 1. Lászlónak leánya,
Teréz, későbbi férjével, III. Józseffel. III. Zsuzsánna élt 1783-1836-ig.
4. I. László, előbb keői, majd várdaróci lelkész Baranyában. Szül. Tépén 1785-ben. Meghalt Várdarócon 1872 okt.
14. Neje volt Boldizsár Mária, Boldizsár Lajos pirosi lelkész testvére, kivel házasságuk 50 éves jubileumát a templomban
ülték meg 1862-ben. Három leányuk élt felnőttkort, ú. m.. Teréz (III. József neje), - Juliánna (Nagy Szabó Sándorné) és
Rozália (Sebestyén Ádámné)Miután fia nem volt, családunknak ez az ága kihalt. Leányairól alább lesz szó bővebben.
*****
II. István és Kolozsváry Zsuzsánna gyermekei, kik felnőttkort értek el. 7 fiú és 1 leány.
1. III. István, élt 1788 ápr. 27 - 1873 szept. 12. Neje volt Tsikesz Nagy Mária, ki 1782 máj. 2-án született és 1854
júl. 26-án halt meg. Esküdtek -1811 dec. 12. Ez utóbbinak szülei voltak: Ts. Nagy Mihály (1761-1831) és Pázsit Sára (1771
- 1829). Esküdtek 1811-ben. 14 gyermekük született, kik közút 7 férfi és 1 nő élt felnőtt kort. Kedves nejének - emlékére
öntette fiaival együtt 1856-ban a Szappanos harangot, melyet a világháborúban 1916 aug. 27-én elvittek, hogy ágyúvá
öntsék. Unokái azonban 1925-ben a 9 mázsa és 60 kilós e-hangú harangot öntették helyette. E haranggal elhalt szüleik
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Szappanos- Elek és Mester Juliánna emlékét örökítették meg hálás gyermekei, névszerint Juliánna (özv. Sikari Kovács
Gáspárné), III. Elek és neje Szappanos Mária, IV. István és neje André Rózsa, III. Imre és neje Musong Borbála. Nagy
Mária emlékére, II. István rendelkezés szerint, minden évben Mária napján délben fél óráig húzzák e harangot.
II. István 500 hold földet hagyott 7 fiára és egy leányára. Háza a homoki, most Munkácsy-utcában volt, melyet
legkisebb, fiára, I. Elekre hagyott, kitől a város a század elején 40.000 koronáért kisajátította a Széchenyi-utca kinyitása
céljaira. Jelenleg a város anyagraktára. Fiai közül kettő ügyvéd és egy orvos lett.
Sírjuk a budai-úti ref. temetőben a Balásfalvy Kiss család t sírja mellett volt., Innen helyezték át holttesteiket az
1935-ben épült Szappanos mauzóleumba a Héjjas Mihály síremléke mellé.
2. I. Lajos szűrszabó. Élt 1791 nov. 22-1835 aug. 31-ig. Neje volt Kiss Mária Sára. Szülei özvegyét és fiát, IV.
Józsefet az ősi örökségből kitagadták, mert akaratuk ellenére nősült. Esküdtek 1816 febr. 20.
3. III. János. Élt 1794 febr. 16-1819. Fiatalon és nőtlenül 25 éves korában halt meg.
4. IV. Mihály. Élt 1796 dec. 4-1829. Neje volt Csikai Mária. Gyermekük nem volt.
5. I. Sándor lelkész, az én atyám. Élt 1800 febr. 3 - 1884 febr. 28. Tanult Kecskeméten, Budapesten, Debrecenben
és Bécsben. 1824-ben Lacházán volt rektor, 1828-ban Pákozdon, 1829-ben Szalkszentmártonban; 1830-ban Kecskeméten
volt káplán. 1831-ben Alsódabasra választották meg lelkésznek és nőül vette nemes Szaltós Mihály szalkszentmártoni
lelkész leányát, Esztert, kivel 22 évig élt boldog házasságban, mikor az Szadán meghalt, Gyermekük nem volt. A
szabadságharcban Kossuth rendeleteit a szószékből kihirdette. Emiatt el akarták fogni. Lelkészi hivataláról lemondva
Kecskemétre jött. Majd Budapesten lakott 3 évig a saját házában, a VIII. kerület, Práter-utca és Kisfaludy-utca sarkán. 1852
aug. 20-án Szadára költözött, hol egy kastélyt szőlővel együtt megvett. 1853-ban az elhalt Környey István helyére papnak
hívták meg a szadaiak és e hivatalát 14 évig viselté. Neje 1854 május 15-én elhalt s még ugyanazon év szept. 19-én nőül
vette Veresegyházán Marton Mihály (1788-1840) diósjenői községi jegyző és nemes Szabó Teréz leányát, Zsófiát, ki 1825
okt. havában született Ipolypásztón és 1915 ápr. 10-én halt meg Kecskeméten 90 éves korában. Nagyanyám Szabó 'Teréz
Szabó János mányi jegyző leánya volt. Született 1798-ban Mányon, meghalt 1883-ban Kecskeméten. 18 évig volt vak. Ősei
nemesek voltak. Birtokuk volt Szömöre, Kolontó és Szolgaegyháza. Anyám testvére Teréz, Czizmadi Mihályné
Tóthfaluban lakott. Két fia volt, ú. m.: János községi bíró (neje Verebes-lány) és Mihály szabó: Szüleim házasságából
nyolcan születtünk, kik közül azonban csak négyen éltünk felnőtt kort.
Atyám 1867-ben lemondott a szadai papságról, bár még akkor papi nyugdíj nem volt. Kecskemétre költözött
kocsin, hogy gyermekeit taníttathassa és birtokait kezelhesse. Mint a törvényhatósági bizottság virilis tagja és ref. presbiter
részt vett a közügyek intézésében. Szép könyvtárának nagy részét a kollégiumnak adta, melynek egykor kiváló tanulója volt.
Budai-u. 13. sz. alatti házunkban laktunk. Az Úrihegyben levő 2 hold szőlőt, mely szintén szerzett birtok volt s
melyet egy Kocsis nevű bognár vett meg kétezer forintért, magunk kezeltük s e miatt lovakat tartottunk. A talfáji föld egy
részét Zsigmond gyermekeitől, más részét Zsuzsi nénémtől vette meg édesapám elég jutányosan. A ballószögi föld feliből
volt kiadva, a szentkirályi pedig árendából. A budapesti házban 16 lakó volt és szépen jövedelmezett.
Atyám soha beteg nem volt és 84 éves korában halt meg. Én 65 éves korában születtem és 71 éves volt, mikor a
8. gyermeke, Lajos, született, ki csakhamar meghalt.
Atyám, halála után mintegy 40.000 forint értékű vagyon maradt, melyen négyen úgy osztoztunk meg, hogy a
Sípos-családtól vett 36 hold ballószögi föld lett a Sándor bátyámé, a részben öröklött, részben a 18.000 forintért eladott
pesti ház árából atyám testvéreitől: özv. Boldizsár Lajosné Szappanos Zsuzsánnától és Szappanos Zsigmond gyermekeitől
vett 61 hald talfáji föld lett Amál nénémé és az enyém. A 26 hold szentkirályi föld és a Budai utca 13. szám alatti ház a
Juliska nővéremé. Özv. édesanyánké lett a 2 hold úrihegyi szőlő, melyet 1867-ben vettek s melyet édesanyám 1887-ben
adott el 2000 frt.-ért. Azonkívül egyenként fizettünk neki évi 150 forintot ;haláláig, 1915 áprilisig.
6. III. József. Élt 1803 jan. 29.-1858 máj. 18. Teológiát végzett Kecskeméten és a kisebb sexta tanulókat tanította
1823-1825-ig. Neje volt Szappanos Teréz, I. László leánya, ki 1813 akt. 12-én született Keőben és meghalt 1910 dec. 26án Várdarócon 97 éves korában. Két leányuk volt, ú. m. Teréz és Mária. Az előbbi fiatalon meghalt, az utóbbi Búzás
Kálmánhoz ment nőül. Alább lesz szó róluk:
III. József szüleitől örökölte a talfáji 26 hold földet a Vacsi út mellett, melyet egykor 11. Mihály ajándékba kapott
anyai rokonától és a 38 hold városföldi ingatlant, melyet nagyatyja, 1. János vett meg a Herceg- családtól, melyet
Gatyásfáinak neveztek.
7. I. Zsigmond. Élt 1807 ápr. 20-1875 jún. 4. Neje volt Zana Erzsébet Julianna, Zana Mihály és Katona Sára leánya.
Esküdtek 1833. febr. 12. Hat gyermekük élt felnőtt kort ú. m.: Julianna, Teréz, László, Zsuzsanna, Elek és Rozália, kikről
alább lesz szó. Háromszor. leégtek. A talfáji föld tanyás részét és a rajta levő Béni kertet örökölte szüleitől, melyet 1. János
szerzett, és 1794-ben tanyát építtetett rá. E földet, mely 20 hold volt a rajta levő tanyával, 1. Sándor vette meg testvérétől
és tőle örököltem én.
8. IV. Zsuzsanna. Élt 1812 dec. 31-1884 márt. 25. Férje volt Boldizsár Lajos pirosi lelkész, aki testvére volt
Szappanos Lászlóné Boldizsár Máriának. Esküdtek 1837 nov. 7. Gyermekük nem volt. Midőn- özveggyé lett, Kecskemétre
jött lakni és elszegényedett testvérének, I. Zsigmondnak 4 leányát nevelte és férjhez adta. Háza a Széchenyi-u. 13. sz. alatt
volt, melyet atyja ,I. István az 1819-i tűzvész után építtetett. Fala terméskövekből van, melyet a szentkirályi földjéről
hordatott. Talfájában volt ezenkívül 24 hold földje, melyet estvére, 1. Sándor vett meg.

*****
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I. László és Boldizsár Mária gyermekei. (3.)
1. I. Teréz Mária szül. Keőben (Baranya m.) 1813-ban és meghalt Várdarócon 1910 dec. 26., 97 éves
korában. Férje volt atyjának unokatestvére, 111. József. Két leányuk volt, ú. m.: Teréz, ki 1841-ben született és
1855-ben halt meg és Teréz Mária, ki 1856 ,jan. 2-án született Kecskeméten és 1874-ben ment nőül Búzás
Kálmán várdaróci lelkészhez s annak 1928-ban bekövetkezett halála óta mint papi özvegy él Kecskeméten,
Budai-u. 11. szám alatt.
2. I. Juliánna Várdarócon született 1815-ben s meghalt ugyanott. Férje volt Nagy Szabó Sándor, kivel
1846-ban esküdött Várdarócon. Két leányuk volt, ú. m.: Emília, Narancsik Lajosné
és Lujza Baditz Györgyné: Számos unokája és dédunokája él. mindkettőnek.
3. I. Rozália. Várdarócon született 1834-ben és meghalt ugyanott 1894-ben. Férje volt Sebestyén Ádám,
ki Újvidéken született 1820-ban és Váralján halt meg mint jegyző 1875-ben. Hat gyermekük volt ú. m.: Rozália
(Zsili Károlyné), Ádám csuzai nyug. jegyző (neje Fuhrmann Antónia), Ida Vinci Gyuláné, Mária, Emília Korsós
Gyuláné és Erzsébet (Mányoki Lajosné). Unokák és dédunokák nagy számmal vannak. Miután 1. Lászlónak és
Boldizsár Máriának fia nem volt, a Szappanos családnak e baranyai ága kihalt.
*****
II. István és Tsikesz Nagy Mária házasságából 13 gyermek született, kik közül 8 élt felnőtt kort, ú. m.:
1. IV. János. Élt 1814 dec. 26-1875 ápr. 17. Neje volt Szél Julianna. Esküdtek 1838-ban. Házasságukból
6 gyermek született, kik közül azonban csak a legöregebb V. János élet felnőtt kort, a többi fiatalon meghalt.
Házát az ősi Szappanos házat egyetlen fia, V. János örökölte, ki a Mária-utca és Báthory-utca sarkán; hol egykor szárazmalom volt, - új házat építtetett, mely most leányának, Idának (özv. Nagy Sándornénak)
tulajdona. A Báthory-utcai régi alsóház pedig V. István Lőrincé. A sarkon volt a szárazmalom, mely kétszer
leégett és a hatóság nem engedte újra felépíteni tűzrendészeti szempontból.
2. III. István országgyűlési képviselő. Élt 1818 júl. 27-1917 dec. 25. Kis gyermek korában 1819 ápr. 2án a Homoki (most Munkácsy-) utcai égő házukból mentették ki. Iskoláit Kecskeméten végezte. 1840-ben
Szepes megyében volt jurátus. Beutazta a felső vidéket és Lengyelországot. 1842-ben az ügyvédi oklevél
megszerzése után szülővárosában nyitott ügyvédi irodát s részt vett a városi és egyházi ügyek intézésében. 1847ben aljegyző, 1848-ban városi tanácsnok lett, miután előbb mint honvéd részt vett a kiskőrösi és verbászi
táborozásban. 1849-ben állásáról lemondott, gazdálkodással és gyümölcstermeléssel foglalkozott. Ekkor vette
nőül Ferenczy Klárát, Ferenczy György és Balásfalvy Kiss Judit leányát, Ferenczy Idának Erzsébet királynő
felolvasó-nőjének unokatestvérét. Ferenczy Klára 1824 ápr. 13-1892 dec. 3-ig élt. Házasságuk gyermektelen
volt.
1860-ban táblabíró és a fenyítő törvényszék elnöke lett. 1-855-ben a ref. egyház választotta
főgondnokává; később is tiszteletbeli főgondnok volt haláláig. Az alkotmány visszaállításakor 1867-1875-ig
városi tanácsnok és h. polgármester volt.
A függetlenségi 48-as pártot Kecskeméten ő alapította és sok ideig elnöke volt. A párt céljaira nyomdát
vett 16.000 forintért és a lap biztosítékát letette.
1905-ben, 86 éves korában függetlenségi programmal dr. Kisjácy Szeless Józseffel szemben
országgyűlési képviselővé választották. Majd 1906-ban e hangú választás útján ismét képviselő és a ház
korelnöke lett.
Kossuthot meglátogatta Turinban. A Takarékpénztár Egyesületnek és Gazdasági Gőzmalomnak
évtizedeken át volt igazgatósági tagja.
1917-ben a király udvari tanácsossá nevezte ki, de emellett a köztársasági pártnak is elnöke volt. A
városi Közgyűlésnek több mint félszázadon át volt virilis tagja.
Feleségének 1892-ben történt halála után a Ferenczy családnak a bíróság által megállapított 42.000
forintot fizetett ki. Halálakor a vagyona megért 300.000 koronát. Birtokai voltak Ágasegyházán, Talfájában (54
hold), Pákán (200 hold), Hegedűsközben (18 hold), Úri-hegyben (nagy szőlő és gyümölcsös), két szép ház; sok
részvény és ingóság, melyeket, végrendelet nem lévén, testvéreinek gyermekei és unokái örököltek.
Beteg soha nem volt. Századik évében halt meg, vagy inkább elaludt karácsony estéjén, 1917-ben.
Hosszú életének titka az volt, hogy rendkívül egészséges testszervezete mellett, mértékletes életet élt
ételben; italban, munkában és szórakozásban egyaránt. Indulatain és szenvedélyein mindig uralkodott, soha nem
dohányzott, szeszes italt legföljebb a barátság kedvéért ivott egy keveset. Szerette a szabad természetet, Sokát
volt tanyán és szőlőben. Vadászott is. Arcképét a Gazdasági Gőzmalom és Takarékpénztár megfestette. A ref.
temetőben nyugszik, hol anyósának síremléket emelt, mely síró nőt ábrázol, melynek egyik felét az idő
leomlasztotta.
3. I. Mária, szül. 1820 szept. 21. Esküdött Lakatos Sándorral 1840. Leányuk volt Lakatos Teréz,
Muraközy Imréné (1841 szept. 6-1888 jan. 15.). Unokái és dédunokái élnek.
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4. V. Mihály. (1823 szept. 22-1881, ápr. 5.) Első nejével Kulcsár Juliánnával esküdött 1849 máj, 16.
.Második nejével Deák Krisztinával 1856 nov. 16. Három gyermeke közül csak egy élt felnőtt kort: II. Károly.
5. II. Sándor. 1829 márt. 24-1911 júl. 11. Nemes Tasnády Székely József ügyvéd és Balásfalvy Kiss
Judit leányával Klárával esküdött 1856 nov. 16. Neje meghalt 1922-ben 82 éves korában. A
szabadságharcban mint jogász-nemzetőr volt, később Károlyi huszár. A Szabadságharc után besorozták a
közös, hadseregbe és 3 évet töltött Olaszországban, mígnem atyja 600 forintért kiváltotta. Négy gyermeke
élt felnőtt kort, u. m. : Mária, Sándor, Vilma és Béla. Előbb a Katona József-utcában az ősi Tasnády házban
laktak, majd a Belső-Sétatéren két házat is építtetett (Gyenes-tér 2.). Városföldi birtokán gazdálkodott.
6. II. László ügyvéd. 1831 máj. 30-1896 nov. 24. Iskoláit Kecskeméten és Budapesten végezte. A
szabadságharcban mint honvédhadnagy vett részt. Gyakorló ügyvéd volt, majd árvaszéki ülnök és városi
tanácsnok. Neje Kun Mária Karolina volt, Kun Pál Csorba Veres Zsuzsánna leánya (1833 jún. 20-1899 júl. 21.).
Két lányuk élt felnőtt kort, ú. m.: Karolina és Kornélia. Földbirtoka Városföldön és Kisfáiban volt. Háza a
Csongrádi-utca elején.
7. II. Imre fülöpszállási orvos. 1833 aug. 12-1871. Iskoláit Kecskeméten és Budapesten végezte. Nejével
Turi Zsuzsánnával esküdött 1862. Földbirtoka volt Városföldön és Fülöpszálláson. Három gyermekük volt, ú.
m.: Péter, Janka és Teréz. Fülöpszálláson halt meg és ott is van eltemetve.
8. I. Elek. 1837 ápr. 13-1921 jún. 12. Szüleinek 13. gyermeke és 7 fiú volt. Április 13.-án pénteken
született. Mint 13. gyermeket Kelletlen Eleknek hívták. Ennek ellenére a család leggazdagabb tagja lett.
Szorgalmas munkásságával, okosan számító tehetségével. és szerencséjével, mely igénytelenséggel párosult
hatalmas vagyonnak vetette meg alapját. Szüleitől örökölte a Homoki-, most Munkácsy-utcai, ősi házat, melyet
a város kisajátított és most anyagraktárnak használ. Városföldön örökölt az ősi Gatyásfái birtokból 20 holdat,
Szentkirályon 50 holdat, Csontoshalmon 35 holdat és Ballószögben 4 hold szőlőt. Ez összesen 109 hold.
Felesége Mester Mihály leánya, Juliánna volt, aki 1842-1908-ig élt. Esküdtek 1862 jan. 19. Hozományul
kapta vele a következő ingatlanokat:
Városföldön a Tegzesfőldi birtokot ...... 55 hold
Kiskunfélegyházán, Páka-pusztát ........ 120 ’’
Csalánosi szőlőt ........................
4 ’’
Úrréten ................... .......
100 ’’
----------------------------Összesen:
279 hold.
A szüleitől örökölt és feleségével kapott vagyona tehát egy ház és mintegy 388 hold föld volt.
Szerzett vagyona a Budai-utcai, Jókai-utcai, Széchenyi-téri Szeless Józseftől vett ház, Úrréten 150,
Köncsögön 511, Kerekegyházán 200, Ágasegyházán 380, Ágasegyházi erdő 150, Fülöpszállási Kerekegyházán
70, Szentkirályon 193, Nagybócsán 1777, Fehéregyházán 407 és a ref. temető mellett 2 hold. Összesen 3840
kat. hold. Tétében eladta a Budai- és Munkácsy-utcai házat, a kerekegyházi 200 és az ágasegyházi 150 hold
erdőbirtokot. Gyermekeire két új házat és 4000 kat. hold ingatlant hagyott. Legkedvesebb birtoka Bócsa volt,
az általa alapított szép ménessel.
1912-ben Elek fiával és Wéber Edével megalapították a Közgazdasági Bankot, majd szénbányát
vásároltak. A vállalkozások balul ütöttek ki. A bank bukása miatt 520.000 koronát, a bánya miatt pedig 480.000
koronát kellett fizetnie. Ezen egymilliónyi veszteség annyira megtörte, hogy vagyonát gyerekeinek átadva,
visszavonultan élt. A veszteséget gyermekei pár év alatt kifizették anélkül, hogy ingatlanvagyon idegen kézre
került volna.
1919-ben a kommunisták túszként elhurcolták és bebörtönözték, de később szabadon bocsátották.
A Gazdasági Egyesületnek egyik alapító tagja és örökös tb. alelnöke, Kecskemét thj. bizottságának
évtizedéken át virilis tagja és a ref. egyháznak presbitere volt. A Leszámítoló Banknak, Gazdasági Gőzmalomnak
és vasgyárnak igazgatásági tagja volt. Arcképe a Gazdasági Egyesület által megfestve, a tanácsteremben van.
A kommün alatt elszenvedett bebörtönzés annyira megviselte, hogy 1921-ben áldásos és munkás
életének 85. évében elhunyt. Temetése nagy részvét mellett a Gazdasági Egyesület elől történt. Szülei mellé
temették a családi sírboltba, honnan 1935-ben helyezték át a Szappanos-mauzóleumba szüleivel együtt:
Gyermekei; Julianna, Elek, István és Imre.
*****
I. Lajos és Kiss Mária Sára fia:
IV. József (1817-1895 márc.) Neje volt Marton Nagy Judit , (1823-1896). Ennek szülei voltak: Marton
Nagy Ferenc és Czeg1édy Zsuzsanna. Esküdtek 1848-ban. Négy gyermekük volt, ú. m.;
Mária, Ferenc, József és Judit. Házuk a Klapka-utcában, földjük a Városföldön volt.
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******
I. Sándornak és Marton Zsófiának 8 gyermeke született. Ezek közül azonban csak 4 élt felnőtt kort, ú. m.:
1. I. Amál. Szül. Szadán, Pest megyében 1855 aug. 3-án. Meghalt Belényesen Bihar megyében 1894 ápr.
8-án. Esküdött Sipos Imre belényesi lelkésszel 1887 júl. 10. Kecskeméten: E házasságból 6 gyermek. született,
kik közül azonban csak Irén élt felnőtt kort, aki 1894 márc. 18-án Belényesen, Bihar megyében született.
Születése után anyja csakhamar meghalt, atyja pedig újra nősült, nőül vévén Kecskemétről Tatay Etelt: Atyjának
1903-ban történt halála után gyámja lett dr. Szappanos Sándor járásbíró és a nagyanyja nevelte fel.
Édesanyjáról Sipos Irén 31 hold talfáji földet örökölt, mélyből a .gyámja 6 holdat eladott, hogy tanyát
építtethessen rá: 1918-ban nagykorúvá lett és attól kezdve birtokát maga kezelte. Lakbérbe lakott és földjét
feliből adta ki. 19.35-ben földjét az egyháznak adta oly föltétel mellett, hogy őt holtáig eltartsák.
2. III. Sándor árvaszéki h. elnök. Szül. Szadán Pest megyében 1857 jún. 27-én. Meghalt Kecskeméten
1934 jan. 16-án. A gimnáziumot Kecskeméten, a jogot részben Budapesten végezte. Volt h. tűzoltóparancsnok,
megalapította a Korcsolyázó Egyesületet, melynek sokáig elnöke volt. Ő alapította a jogi önképzőkört:
A jogakadémia elvégzése után 1882-ben Szabó Márton ügyvédi irodájában dolgozott. Majd atyja halála
után 6 évig gazdálkodott.
A város szolgálatába 1890-ben állott be mint napidíjas, majd 1891-től mint fogalmazó Vámos Béla
főkapitány mellett. 1895-ben aljegyzői minőségben Lestár Péter polgármester, majd Fekete István h.
polgármester mellett dolgozott.
Mint fogalmazó vette nőül 1893 júl. 2,6-án Szalontay Sándor fögimn. tanár, és Zöld Anna leányát,
Jolánt, ki községi elemi iskolai tanítónő volt. E házasságból 6 fiú és 2 leány született, kik közül hatan értek
felnőtt kort, ú. m.: Jenő, Andor, Gyula, Jolán, Sándor és Margit.
1903-ban lett árvaszéki ülnök és 1909-ben h. elnök. A Budai utca 13. sz. alatti házat 1891-ben vette
meg húgától 4500 forintért és azt 1904-ben 5000 korona költséggel renováltatta. A ballószögi 36 hold földet
szüleitől örökölte. Közös szerzeményük az 5 hold szőlő és gyümölcsös a Korhánközön, hol szép nyaralót
építtetett.
1921.-ben saját kérelmére nyugdíjba ment. Négyévi hosszas és kínos szenvedés után hált meg 1934 jón.
16-án. Szülei mellett nyugszik a budai-úti ref. temetőben.
3. II. Juliánna, szül Szadán 1863 febr. 16-án. Meghalt Kecskeméten 1931 május 8-án Nőül ment
unokatestvéréhez dr. Szappanos Sándor félegyházi aljárásbíróhoz 1889 máj. 4-én. Gyermekük nem volt.
A IV. ker, Budai-u. 13. sz. alatti házát, - mit szüleitől örökölt, - eladta Sándor bátyjának 4500 forintért.
A szintén atyjáról örökölt szentkirályi 26 hold földet is ugyanannyiért adta el a Madari családnak.
Előbb Kecskeméten, a Gyenes-téren vettek házat; majd Monoron építettek. Ezeket eladva, a Gátérpusztán Csongrád-megyében vettek 100 holdas szép birtokot kastéllyal, szőlővel és parkkal: , Itt tartották
házasságuk 25 éves jubileumát 1914-ben. Majd e birtokot is eladták 145.000 koronáért a háború alatt és Kecskemétre költöztek, miután férje, mint Budapesti kir. táblai `bíró nyugdíjba ment: A vételárból mintegy 100.000
koronát hadikölcsönkötvényekbe, a többit pedig részvényekbe fektették, melyek értéküket vesztették. Kispesten
is vettek házat, melyet férje halála után adott el 1928-ban.
Hosszas és fájdalmas betegség után halt meg. Végrendeletük szerint a férjéről rámaradt III. ker.,
Gyenes-tér 2. sz. alatti házat két fivére és Amál nénje leánya, Sipos Irén örökölték oly kikötéssel, hogy abból a
Katona-körnek hagyományozott 5000 pengő alapítványt és az öt rokonnak hagyott egyenként ezer pengőt ki
kell. fizetni. Ez öt rokona: Balásfalvy Kiss Lászlóné, Domián Mária; Komma .Sándorné Kovács Vilma, Bán
Gyuláné Kovács Lenke, V. Sipos Ida és Szabó Rózsa. A három Kovács-fiúra Hagyta könyvtárát és
könyvespolcait. Ingáságait 22 rokona örökölte. A III. kér., Gyenes-tér 2. sz. alatti házát Ottó Sándor nyug.
főmérnök vette meg' 25.000 pengőért. Ingó és ingatlan vagyonából a három főörökös mintegy 7500 pengőt
örökölt.
4. I. Károly, e sorok írója szül. Szadán 1865 okt. 21-én. Kicsiny gyermek voltam, mikor atyám lemondott
papi állásáról és Kecskemétre költözött, hogy minket taníttathasson és birtokait kezelhesse. Nyugdíj még akkor
a lelkészeknek nem volt. A gimnáziumot Kecskeméten, a teológiát Budapesten végeztem 1887-ben. Sok helyen
voltam legátus és supplicáns. Mint TV. éves teológus eljártam Budapesten a nemzeti tornacsarnokba és ott
középiskolai tornatanításra jogosító oklevelet szereztem. Fóti káplán voltam 1887 júl. 1-1889' nov. 1-ig. Ez idő
alatt tettem le a kápláni és papi vizsgát Budapesten 1888-ban.
Kecskeméti káplán voltam 1889 nov. 1 - 1890 nov. 1-ig. Ekkor szereztem népiskolai tanítói oklevelet
Nagykörösön. Katonának besoroztak Budapesten 1885-ben. Tisztté kineveztek 1888-ban. Póttartalékba
soroztak főhadnagyi rangban 1890-ben.
Dunabogdányi h. lelkész lettem 1890 nov. 1-én. E kis gyülekezetet anyaegyházzá szervezve, annak első
rendes lelkészévé és tanítójává választottak egyhangúlag 1891-ben. Fizetésem lakáson és kerten kívül évi 747
forintra volt hivatalosan becsülve. Kötelességem volt nemcsak a papi, de a tanítói és kántori munka is. 1891
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dec. 29-én vettem nőül Sipos Pál fóti lelkész és esperes, és Miskolczy Franciska leányát, Fannit. Hét évig voltam
lelkész Dunabogdányban. Itt született két leányom Flóra és Gizella. Ezeknek taníttatása miatt
Hódmezővásárhelyre mentem gimn. tornatanárnak. 1897 szept. 1. Itt a polgári fiú és iparostanonc-iskolában is
tanítottam. Azonkívül lelkészi szolgálatokat is végeztem. Tanári fizetésem volt évi 800 frt és 200 frt lakbér. Meg
a játékdélutánok vezetéséért évi 50 frt. Azonkívül a lelkészi szolgálatokkal és vallástanítással is kerestem.
Hódmezővásárhelyen született Károly fiam 1901-ben.
Hódmezővásárhelyen saját házunkban laktunk, melyet Varga Antal nyug. főgimn. tanártól vettünk. Sok
jó barátra tettünk itt szert. Tanítványaim a budapesti, aradi és debreceni versenyeken sok díjat és kitüntetést
kaptak.
Kecskeméti hitoktató lelkésznek hívtak meg 1904 szept. 1-én. A hódmezővásárhelyi házat eladva, itt
megvettük Voelker Roland Házát 1905-ben, hol most is lakunk.
Kecskeméten 21 éven át tanítottam az állami főreáliskolában, róm. kat. főgimnáziumban, állami elemi
és polgári leányiskolában, felsőkereskedelmi fiú- és leányiskolában, iparos- és kereskedőtanonc-iskolában,
valamint a községi népiskolában is heti 24-30 órán. Ezenkívül tanítottam évenként több mint 100
konfirmandust. Tanítványaim száma több mint 300 volt évenként.
A vallástanításon kívül lelkészi szolgálatokat is végeztem mind a bel, mind a külterületen. Voltam
vizsgaelnök sokszor, úgy is, mint községi iskolaszéki tag.
Fizetésem eleinte 1200 frt és 240 frt lakbér volt. Később a pénz értékének változásával ez több volt.
Volt korpótlék és családi pótlék is, a lelkészi szolgálatokért néha stólát és magánvizsgadíját is kaptam. Volt vasúti
arcképes igazolványom és egy kis szőlőt is haszonélveztem, melyet özv. Tormássy Lajosné hagyományozott az
egyháznak.
Nyugdíjba mentem 1925 szept. 1-én. A nyugdíj eleinte havi 200 pengő volt. Később fölemelték 300
pengőre. Majd Károlyi Gyula miniszter elnöksége alatt leszanáltak 245 pengőre. Ezenkívül az egyház is ad havi
38 pengőt.
Atyámtól örököltem 29 hold földet Talfájában, melyből azonban a vagyonváltság, Flóra leányom
férjhezmenetele és Gizi leányom budapesti zenetanulása és Károly fiam halála miatt eladtam 5 holdat. A föld
így maradt 24 hold és 997 négyszögöl.
III. Józsefnek és Szappanos Teréznek két leánya volt, akik közül az első gyermekkorában elhalt. A második
leánya II. Teréz :Mária, ki 1856 jan. 3-án született Kecskeméten. Kicsiny gyermek volt még, mikor atyja 1857
máj. 18-án meghalt. Édesanyja ekkor nagy szüleihez vitte Várdarócra, Baranya megyébe. Ott nevelkedett fel és
ott ment férjhez Búzás Kálmán várdaróci lelkészhez, ki nagyapjának utóda volt., 18 éves volt ekkor és így 1874ben esküdnek jún. 22-én. 54 évig éltek boldog házasságban, mikor Búzás Kálmán 1928-ban meghalt.
Búzás Kálmán nyugdíjbemenetele után Solton építtetett házat és abban lakott 1938 augusztusig, amikor
Kecskemétre költözött, hol házat vett a IV. ker., Budai út. 11 sz. alatt. Gyermekük nem volt.
Szüleiről öröklött vagyona a 38 hold városföldi (Gatyásfái) és a 26 hold talfáji földbirtok tanyaépületekkel.
Férjével közös szerzemény a solti ház és saját szerzeménye a kecskeméti ház.
*****
I. Zsigmondnak és Zana Erzsébetnek hat gyermeke élt felnőtt kort, ú. m.:1. III. Juliánna. 1836 ápr. 6-1905 jún. 16.
Esküdött Szabó Ferenc bognárral 1857 szept. 16-án. Újvidéken laktak. Két fiúk és 4 leányuk volt, kik közül
még. kettő van életben. ú. m.: Gizella, özv. Komáromi Zoltánné nyug. banktisztviselő és Rózsa, kik ,
Kecskeméten laknak.2. III. Teréz, szül. 1838 okt. 10.-én. Meghalt Újvidéken. Férje volt Szabó József kovács.3.
III. László. 1843 febr. 3-1911. Pintérséget tanult. 8 hold szarkási homokon gazdálkodott nejével Bebök
Juliánnával, kivel 1873 dec. 18-án esküdött. Egyetlen fia Pál, a világháborúban eltűnt.4. V. Zsuzsánna. 1845 aug.
20-1882. Férje volt Szeles Gábor ápolkai kereskedő5. II. Elek bognár. 1847 okt. 7-1888 febr. 23. Esküdött Diós
Juliánnával 1882-ben. Leányuk Juliánna (Besenszkyné). Élt 1883 -1922. Másikleánya Mária, 1884-1901.
6. II. Rozália. 1858 szept. 2 - 1894. Férje volt Józsa Lajos Egy fiúk volt János, ki 18 éves korában halt meg
Monoron.
******
IV. János és Szél Juliánnának egy fia élt felnőtt kort ú. m.:
V. János; 1839 ápr. 17-1919 ápr. Neje volt Szél Erzsébet. (1848 dec. 29-1908 jen, 6.) Esküdtek 1867
máj. 29. Hat gyermekük élt felnőtt kort, ú. m.: Erzsébet, János, Mária, Ida, István, .. Lőrinc és Teréz.
V. János az ősi Szappanos házban lakott a Mária- és Báthory utca sarkán. E házat ő építtette fel a mai
alakjában. Szép vagyon maradt rá szüleiről. Nejével mintegy 100.000 forint értékű vagyont kapott. Volt 5 háza,
több mint 500 hold földje Balázson, Városföldön, -Talfájában. Ballószőgben és Ágasegyházán. Azonkívül

31

néhány szőlő és sok részvény. Rendkívül bántotta, hogy Wéber Edével társulva, annak bukott vállalatai miatt
sokat kellett fizetnie.
*****
VI. Mihály és Deák Krisztinának egy fia ért felnőtt kort, u. m.:
II. Károly. 1866 nov. 9-1899 júl. 15. Esküdött Zilahi Etellel 1894 máj. 15-én. Gyermekük nem volt.
Özvegyét később VI. János vette nőül.
*****
II. Sándor és nemes Tasnády Székely Klárának 4 gyermeke ért felnőtt kort, ú. m.:
1. II. Mária. 1858 júl. 22-1930 szept. 24. Esküdött Domián János gyóni jegyzővel 1878 dec. 29-én.
Gyermekeik: Mária özv. vitéz Balásfalvy Kiss Lászlóné, Vilma Garzó Sándorné, Dezső dr. hősi halott, Gyula
mint árvaszéki ülnök halt el 1917-ben. Házuk volt IV., Szarvas-utcában. Földje a Városföldön. Férje meghalt
1917 júl. 23.
2. IV. Sándor dr. táblabíró. 1860 ápr. -1-1928 dec. 22. Iskoláit Kecskeméten végezte, hol önképzőköri
és jogászegyleti elnök volt. Önkéntesi évét a 38. Mollináry-ezredben töltötte ki. Ifjúkorában sok költeménye és
novellája jelent meg a helybeli és fővárosi lapokban. Kolozsváron nyert jogtudori oklevelet és Marosvásárhelyen
tett bírói vizsgát.
Esküdött unokatestvérével Szappanos Juliánnáva1, 1889 máj. 4-én. Gyermekük nem volt.
Joggyakornok és, jegyző volt Kecskeméten 1884--1889. Járásbíró Félegyházán 1889-1891, Kecskeméten 18911895, Királyhelmecen 1895-1900, Csongrádon 1900 -1905, Monoron 1905--1910. Királyi táblai bíró Budapesten
19'10-1916. Ekkor nyugdíjba ment és kiváló bírói működése elismeréséül a TV. oszt. vaskorona rendjelt kapta.,
Bírói végzései a Jogtudományi Közlönyben mintaként jelentek meg Tehetsége és szorgalma vitte mindig
előbbre.
Monoron szép házat építtetett, de mikor eljöttek onnan, eladta. Kőbányán is vett házat, de 500 korona
haszonnal csakhamar eladta.
1912-ben Csongrád és Félegyháza között Gátéren vett 100 holdas birtokot szép kastéllyal, szőlővel és
parkkal, melyet a világháború alatt eladott 145.000 koronáért, mely összeget hadikötvényekbe és részvényekbe
fektetett, melyek értéküket vesztették. Vagyonát özvegyére hagyta, kitől 22-n örökölték.
Sírfeliratát maga készítette el eképpen:
„Halál, tőled én nem félek,
Mert amiért éltem s ezután is élek, Ami a törvényben s jogban is a lélek:
- Forma.; idő vedlik halad, Az igazság örök marad."
3. I. Vilma. 1868 ápr. 9-1926 ,túl. 7. Esküdött Kovács Géza leltárbiztossal 1889 máj. 4. Gyermekeik dr.
Kovács Géza törvényszéki bíró Szolnokon, Vilma Komma Sándorné, Iván dr. pénzügyi tanácsos Szekszárdon,
Jenő műkertész, Lenke Bán Gyula ezredes neje Hajmáskéren.
4. I. Béla rajztanár Ókanizsán. 1873 júl. 8-1933 nov. 21. Esküdött Kiss Irénnel Ókanizsán 1900 jún. 1én. Iskoláit Kecskeméten, Nagykőrösön és Budapesten végezte. A polgári fiúiskolában tanított. Egy leányuk,
Irén, fiatalon meghalt. Fiúk, Béla; szül. 1905-ben Ókanizsán, gyógyszerész Ecsegen. Neje Dezső Olga. Esküdtek
1935-ben. Egy fiúk van Miklós, ki 1937-ben született. I. Bélát Ókanizsán temették el. Földje a Városföldön volt.
*****
II. László és Kun Karolának két gyermeke élt felnőtt kort, u. m.:
1. I. Kornélia, szül. 1866 júl. 16. Első férje volt Fellegi Ottó zálogházi hivatalnok Budapesten. Kitől való
fia Fellegi Ottó gépészmérnök Budapesten. ,Alisodik férje volt Tomory Jenő országgyűlési képviselő. Háza van
Budapesten. Földje a Városföldön.
2. I. Kornélia: 1869 ápr. 28-1923 jún. 25. Férje volt Bódogh Ferenc gyógyszerész. (1863 szept. 25 - 1929
szept. 21.) Leányuk Bódogh Kornélia dr. Héjjas Elekné. Esküdtek 1931-ben: Két háza és száz hold földje van.
*****
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II. Imre fülöpszállási orvosnak és Turi Zsuzsannának 3 gyermeke volt, ú. m.:
1. I. Péter rajztanár. Szül. Fülöpszálláson 1865 jún. 29. Meghalt Szegeden 1913. A középiskolát
Kecskeméten végezte. Rajztanári oklevelet. szerzett Budapesten 1888-ban. Rajztanár volt Nyíregyházán, (18881890), Hódmezővásárhelyen (1891-1897). Szegeden (1897-1913). Tornatanári oklevelet szerzett Budapesten
1888-ban. A sportnak minden ágában kiváló volt. Kerékpáron volt Párizsban és Olaszországban. Neje Sulyok
Vilma meghalt. 1934-ben. Gyermekük nem volt. Festészetben, énekben és zenében is kiváló volt. Háza
Szegeden; földje Kerekegyházán:
2. I. Janka, szül. Fülöpszálláson 1867-ben. Esküdött Jancsics Endrével az Országos Hitelszövetkezet
igazgatójával Kecskeméten 1890 máj. 17. Kaposváron laknak. Két fiúk és egy leányuk van. Tibor fiúk két
oklevelet is szerzett. Endre résztvett a világháborúban és mint tüzérszázados kétszer is, megsebesült. Egyik
miniszteri tanácsos, a másik gazdatiszt. Leányuk Jolán tanárhoz ment nőül és gyermekei vannak. Földbirtoka
Városföldön és Kerekegyházán. 3. IV. Teréz, szül. Fülöpszálláson 1869-ben. Meghalt Kecskeméten 1889 nov. 30-án. Sírkövére Fördős
László hitoktató lelkész: következő versét íratták:
;,Édesanya, két testvéri áldása szárnyal itt,
Hol egy kedves ifjú leány alussza álmait.
Az életnek adóját korán lefizette,
Emlékezet angyala őrködjék felette."
*****
I. Eleknek és Mester Juliannának 4 gyermeke élt felnőtt kort, ú. m.:
1. IV. Juliánna. 1864 febr. 19 - 1930 júl. 29. Esküdött Sikari Kovács Gáspárral 1884 feb. 10. Gyermekük
nem volt. Férje meghalt 1894-ben. Öröklőtt földje volt Úrréten 250 hold, Pákán 204 hold, a ref. temető mellett
fél hold. Megvette férjének 242 hold, Elek öccsének fehéregyházi 203 hold és szentkirályi 48 hold birtokát.
Szerény igényű, testvéreit szerető asszony volt. Elek testvérének veszteségeit segített kifizetni. István
testvére helyett felajánlotta váltságföldnek szentkirályi birtokát, melyből 110 holdat el is vettek. Végrendeletében
vagyonának nagy részét István testvére gyermekeire hagyta. Ezenkívül hagyott 10 hold szentkirályi földet a ref.
egyháznak, 30 holdat özv. Pető Albertnénak és 43 holdat a Szappanos-mauzóleum felépítésére. A Szappanosharang újraöntésének-költségeit is nagy részben ő fedezte. A Szappanos-mauzóleumban nyugszik.
2: III. EIek. 1868 júl. 7-1932 jan. 9. Ifjú korában atyjával gazdálkodott. Szolgált a cs. és kir. 7.
huszárezredben. Az 1896-évi millenniumi ünnepségeken nyolcadmagával képviselte Kecskemétet a megyék és
városok bandériumában. Esküdött unokatestvérével, Szappanos Máriával 1897 márt. 20-án. Gyermekük nem
volt. Nevelt leányuk Nyírády Ilona dr. Pósch Edéné.
1922-ben Wéber Edével bankot alapított és bányát vásárolt. E vállalkozások egymillió korona
veszteséggel végződtek, mely miatt el kellett adnia a fehéregyházi birtokot, melyet testvérei: Juliánna, és István
vettek meg. Szüleiről örökölte a Jókai-u. 14. sz. alatt házat, a fehéregyházi 407 hold, a fülöpszállási kerekegyházi
70 hold, a- Városföld gatyásfái 20 hold földet, a ballószögi 4 és fél hold szőlő háromnegyed részét, a ref. temető
melletti 2 hold egynegyed részét. Megvette dr. Szappanos Sándor 3 és fél hold gatyásfái földjét.
Ref. egyháztanácsos, thj. bizottsági tag, országgyűlési pótképviselő, a Leszámítoló Banknak és
Gazdasági Gőzmalomnak igazgatósági tagja volt.
1919-ben a kommunisták atyjával együtt túszként bebörtönözték.
Végrendelet nélkül, váratlanul, agyvérzés következtében halt meg és vagyonának nagy részét
testvérének gyermekei és unokái örökölték.
Családját, rokonait, egyházát és városát nagyon szerette. A kecskeméti ref. templom Szappanosharangjának restaurálása az ő érdeme.
Holttestét 1935-ben helyezték át a Szappanos-mauzóleumba.
3. V. István. 1871 aug. 8 - 1925 márc. 15. Négy gimn. elvégzése után atyja mellett gazdálkodott. Katona
volt 1891-1893-ig a cs. és kir. 7. huszárezredben Kecskeméten és Bécsben, mint szakaszvezető.
Az 1896. évi millenniumi ünnepségen nyolcadmagával képviselte Kecskemétet a vármegyék és városok
bandériumában. Esküdött 1898. szept. 14-én André Emánuel és Tőzsér Dancsó Mária leányával, Rózsával
Kerekegyházán. Elek testvérének és édesapjának Wéber Edével történt szerencsétlen vállalataiban részt nem
vett, de Julianna és Imre testvérével együtt a veszteségnek rájuk eső részét magukra vállalták. Ekkor vette meg
Elek bátyjának fehéregyházi 407 holdas birtokát Juliánna testvérével együtt:
1907-ben 84,000 koronáért megvette a Széchenyi-tér 10. sz. alatt lévő dr. Szeless József-féle házat.
Eredetileg Köncsögön és Ágasegyházán gazdálkodott, hol az általa ültetett szép erdők tartják fenn emlékét;
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majd 1912-ben apósának bekövetkezett halála után, feleségének kerekegyházi birtokán gazdálkodott s mivel
gyomorbaja miatt a kocsizást és lovaglást nem bírta, a többi birtokait bérbe adta.
Tagja volt Kecskemét thj. bizottságának, alelnöke a Gazdasági Egyesületnek, igazgatósági tagja- a
Gazdasági Gőzmalomnak, főgondnoka a kerekegyházi egyesült prot. Egyháznak.
Az 1924. évi földbirtokrendezés alkalmával mint Kecskeméten egyetlen ezer holdon felüli birtokostól
a vagyonváltságot földben vette el az állam. Hogy birtokai ez alól mentesüljenek, Juliánna testvére ajánlotta fel
e célra szentkirályi birtokát, melyből 110 holdat, a fehéregyházi birtokból pedig 34 holdat el is vettek.
Végrendelete szerint 3 gyermekére: István, Rózsa és Elekre szállott vagyona, mely a következő volt:
Széchenyi-tér 10. sz. alatti ház, Köncsögön 612, ágasegyházi 280, városföldi 171 hold,
csalánosi szőlő 3 hold, fehéregyházi 169 hold. Ezenkívül az egyházra hagyta a temető melletti ingatlanból ráeső
fél holdat. Feleségének, ki 1878-ban született Kerekegyházán, szép vagyona van, mely áll kerekegyházi házas
beltelekből, 40 hold szőlőből s mintegy 250 hold földbirtokból.
Emlékére özvegye és gyermekei a kerekegyházi templom részére 1928-ban kétmázsás harangot öntettek
1500 pengő költséggel.
4. III. Imre, Szül. 1877 ápr. 22. Középiskoláit Kecskeméten végezte. Mint önkéntes a szabadkai 4.
honvéd huszárezredhez vonult be 1898-ban. Hadnaggyá kinevezték 1900-ban, főhadnaggyá 1906-ban.
Nyugdíjba ment 1912-ben, majd a világháborúban ismét szolgált 1914-1918-ig, miközben 1916-ban századossá
nevezték ki.
Szüleitől örökölte a Belső-Széchenyi-utca 11. sz. alatti házat, 1776 hold bócsai, 55 hold tegzesföldi
birtokot, valamint a ballószögi szőlő egynegyed, a temető melletti ingatlan egynegyed részét. Megvette III. István
hagyatékából a talfáji 12 hold földet.
Esküdött Musong Jakab leányával, Borbálával 1909 május 11-én Budapesten. Bócsai birtokát István és
Elek öccsének adta bérbe ,jutányosan. Családunknak ő legvagyonosabb tagja., Gyermekük nincs. Felesége
solymári téglagyárában mint vezérigazgató működik.
Háza Budapesten II., Batthyány-u. 15. Hivatala Budapest, V., Lipót-körút 27. A Buziásfürdő részben
feleségéé.
*****

volt.

IV. József és Marton Nagy Judit gyermekei:
1. II. Mária. (1849-1919.) Esküdött Jenei Lajossal 1875-ben Törvényesen elváltak. Gyermekük nem

2. I. Ferenc, kereskedő. 1851--1919 ápr. 22. Nőtlen volt.
3. V. József. 1859 febr. 3-1912 jún. 14. Esküdött Kálmán Máriával 1887-ben. Egy leányuk volt Mária
(Kőrösné).
4. II. Judit, szül. 1861 jún. 1. Esküdött Kecskés István róm. kat. kántorral. Elváltak.
*****
III. Sándor és Szalontay Jolán 8 gyermeke közül 6 élt felnőtt kort, ú. m.:
1. I. Jenő, műszaki főtanácsos, városi főmérnök. Szül. 1894 júl. 10. A gimnáziumot Kecskeméten, a
műegyetemet Budapesten végezte. Esküdött Csabay Gyula bankigazgató és Magyar Erzsébet leányával.
Margittal 1920 jan. 5-én. Mint okleveles építészmérnököt Kecskemét városa 1928-ban műszaki tanácsossá,
1931-ben főtanácsossá választotta. A világháborúban előbb főhadnagyi, majd századosi rangban számos
.kitüntetést kapott, ú. m.: vitézségi ezüst érmet, Károly keresztet, III. osztályú katonai érdemkeresztet stb.
Vitézzé lett 1939-ben. A Korcsolyázó Egylet elnöke és ref. presbiter. Három gyermeke van, ú. m.: Endre, Géza
és Béla. Szüleitől örökölte a 36 hold ballószögi föld felét. Lakása a Takarékpénztár Egylet palotájában.
2. I. Andor, szül 1897 jan. 29. Hősi halált halt mint zászlós Wolhyniában 1916 jún. 7-én. Holtestét szülei
hazahozatták és emlékére alapítványt tettek a ref. főgimnáziumban, melynek kiváló tanulója volt.
3. I. Gyula, szül 1899 ápr. 12. Ikertestvére Sándor még azon évben meghalt. Jeles érettségit tett a ref.
főgimnáziumban 1917-ben. A tiszti vizsga letétele után a román harctérre ment. Innen Olaszországba vitték,
hol 1918-ban hadifogságba került és előbb Monopóliba, majd Szicíliába vitték, honnan 1919-ben szabadult ki.
Hazatérve beiratkozott a budapesti orvosi egyetemre, majd 1923 nyarán a budapesti Általános Hitelbankhoz
ment gyakornoknak. 1924-ben jogász volt, de a háborúban és hadifogságban kapott idegbaja miatt 1925 május
13-án váratlanul meghalt.
4. I. Jolán, szül. 1904 máj. 13. Tanítói oklevelet szerzett 1922-ben Kecskeméten. Állami tanítónő
Kelőföld-pusztán. 1930-ban a város által parcellázott bugaci földekből 12 holdat vett 3000 pengőért, mely
részletekben fizetendő. Gyümölcsfákat ültetett bele és épületet emelt rá. Várósföldön 15 hold földje van
épületekkel
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5. V. Sándor dr. Margitnak ikertestvére. Szül 1919 aug. 24: A gimnáziumot ás jogot Kecskeméten
végezte. Ilmányi doktorátust tett Szegeden 1932-ben. Városi közigazgatási gyakornoknak kinevezték 1934-ben,
tb. fogalmazóvá 1935-ben. Fogalmazóvá 1939-ben.
Szüleiről örökölt 5 hold szőlő és gyümölcsöst a korhánközi vasúti megálló mellett, a rajta levő
épületekkel. Esküdött dr. Muraközy István és Menyhért Mária leányával, Máriával 1934-ben. Leányaik Ildikó és
Enikő.
6. I. Margit, Sándornak ikertestvére. Szül aug. 24. A polgári leányiskola elvégzése után beiratkozott a
felsőkereskedelmi iskolába, de betegsége miatt kimaradt. Putnokon végezte a háztartási tanfolyamot. örökölt
vagyona a Budai-u. 13. sz. alatti ház, édesanyjának haszonélvezete mellett.
*****
I. Károly és Sipos Fanni gyermekei:
1. I. Flóra Ilona Franciska. Szül. Dunabogdányban 1892 okt. 21-én. Felsőkereskedelmi érettségi vizsgát
tett Kecskeméten 1913-ban. Bankhivatalnok volt a Leszámítoló Bánkban és a Takarékpénztár Egyesületben
1915-1920. Esküdött Gömöry Sándor és Tóth Eszter fiával, Lászlóval, ki előbb a Népbankban volt könyvelő,
később a Leszámítoló Bankban főkönyvelő, 1920 márc. 27. Három gyermekük van, ú m.: Katalin, szül. 1925
febr. 22, László, szül. 1926 okt. 11. Sándor Miklós József, szül. 1927 dec. 8. Gömöry László szül. 1892. Tanult
Kecskeméten és Veszprémben. Nyugdíjazták 1932 nov. 1.
2. I. Gizella Vilma Jolán. Szül. Dunabogdányban 1895 máj. 3-án. Felsőkereskedelmi érettségi vizsgát tett
Kecskeméten 1913-ban. Középiskolai énektanítói oklevelet szerzett Budapesten 1921-ben. Aszódon volt
zenetanár 1917-1919. Zongorázni tanít 1920 óta.
3. III. Károly. Szül. Hódmezővásárhelyen 1901 febr. 5-én. A gimnáziumot Kecskeméten végezte.
Meghalt mint első éves jogász 1920 márc. 2.-án. Síremlékén e felírás olvasható. „A szeretet erősebb, mint a
halál."
*****
V. János és Szél Erzsébet gyermekei:
1. II. Erzsébet 1868 máj. 7 – 1926 dec. 30. Esküdött Nyírády László kereskedővel 1889 márc. 30. Nyírády
László élt 1855 – 1937. Gyermekeik: Margit (vitéz Keresztes Pálné), Jolán (özv. Jobbágy Kálmánné), László
(Tringer Erzsébet férje), Teréz (özv. dr. Wiszkidenszky Dénesné). Jenő (hősi halott), Ilona (dr. Pósch Edéné).
Örökölte az Arany János utcai házat, melyet az örökösök 50.000 pengőért adtak el a Népbanknak 1939-ben és
egy nagy szőlőt.
2. VI. János (1871 márc. 19--1906 febr. 23.) Esküdött özv. Szappanos Károlyné Zilahi Etellel 1901
márc. 30. Gyermekük nem volt. A kápolna utcai házukban laktak.
3. III. Mária. Szül 1876 máj. 23. Esküdött III. Elekkel 1897 márt. 20. Gyermekük nem volt. Házuk III.,
Jókai-u. 14. Szüleitől örökölte a kápolna utcai házat, Balázson 35, Városföldön 40 hold földet és két hold szőlőt.
4. Ida. Szül. 1878 febr. 19. Esküdött Nagy Sándor banktisztviselővel 1902 jún. 14. Gyermekeik: Ida
(Lohinai Landgráf Béláné), Erzsébet (Búza Kiss Jánosné) és Sándor, aki gazdasági akadémiát végzett és nőtlen.
Háza az ősi Szappanos-ház a Mária-u. és Báthory-utca sarkán. Öröklött birtoka Városföldön 75 hold, Balázson
35 hold.
5. I. István Lőrinc. Szül. 1897 aug. Esküdött Molnár Judittal 1920 jún. 26-án. Szüleitől örökölte a Báthory
utcai házat, Balázson 41 hold, Ballószögben 47 hold, Talfájában 20 hold földet. Egy fiúk van: VII. István tanuló.
Felesége Ladányban örökölt 12 hold földet.
6. V. Teréz. Szül. 1890 jún. 8. Esküdött Réthey Gyula kereskedővel 1909-ben. Két gyermekük van, ú.
m.: Gyula és Sári (Király Aladárné). Házuk a Nagykőrösi-utcán. Öröklött birtoka Városföldön 72 hold, Balázson
30 hold és a Mária-utcai ház, melyet özv. Nagy Sándorné tőle megvett Ida leánya számára. Réthey Gyula meghalt
1939 dec. 20-án.
*****
V. István és André Rózsa gyermekei:
1. VI. István. Szül. 1899 júl. 5. Középiskoláit Kecskeméten, a Ludovika Akadémiát Budapesten végezte.
1918-ban kinevezték a szabadkai 4. honvédhuszárezredhez hadnaggyá. A kommunizmus miatt a katonai pályát
otthagyta, majd annak bukása után reaktiválták és a budapesti huszárezredben teljesített szolgálatot 1921-ig.
Elvégezte Budapestén a Kereskedelmi Akadémia egyéves szaktanfolyamát, majd átvette városföldi birtokát és
azon gazdálkodik.
Szüleitől örökölte a Széchenyi-tér 10. sz. alatti ház fele részét és a városföldi (pákai) 171 hold földet.
Nagynénjétől, Sikarinétól, örökölte a vágyi (pákai) 204 hold földet. E birtokán Szappanos Jenő tervei szerint
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szép kastélyt építtetett, hol állandóan lakik. Gazdaságát épületekkel, traktorral, tehenészettel, sertéshizlalóval
stb. felszerelte.
Esküdött 1929 febr. 29-én Szentkúton dr. Endre Zsigmond képviselő és Gulner Irma leányával,
Mártával. Gyermekeik István és Imre.
Kecskemét és Pest megye thj. bizottságának virilis tagja, 1926-1929-ig a kerekegyházi egyesült Prot.
Egyház főgondnoka, Kiskunfélegyháza megyei város képviselőtestületének tagja, a Városföldi Gazdakörnek és
Levente Egyesületnek megalapítója és elnöke, a kecskeméti Magyar Országos Véderő Egyletnek alelnöke. a
Kecskeméti Gazdasági Egyesület tanyai szakosztályának elnöke.
1935-ben építtette a Sikari Kovács Gáspárné Szappanos JuIíánna által e célra hagyományozott 43 hold
földbirtok árából a ref. temető melletti földön a Szappanos-mauzóleumot. .
2. II. Rózsa. Szül. 1900 dec. 3. Esküdött Beretvás Istvánnal 1921 febr. 7. Három leányuk van, ú. m.:
Katalin, Zsuzsánna és Judit. Atyjától örökölte a csalánosi 3 és fél hold szőlőt, atyjától és nagynénjétől a 407 hold
dunavecse-fehéregyházi birtokot. Kerekegyházán laknak.
3. IV. Elek. Szül. 1902 ápr. 3. A középiskolát Kecskeméten, a Gazdasági Akadémiát Debrecenben
végezte. Szüleitől örökölte a Széchenyi-tér 10. sz. ház félerészét, a köncsögi 612, ágasegyházi 280 hold birtokot.
Nagynénjétől örökölte a szentkirályi 48, úrréti 250 hold földet, III. Elek nagybátyjától pedig a Jókai-utcai házat
az özvegyi haszonélvezeti jog után.
Esküdött futásfalvi Márton Katalinnal 1937 ápr. 29-én Budapesten. Két gyermekük vaj ú. m.: Katalin
és Elek.
*****
I. Jenő és Csabay Margit gyermekei:
1. Endre. Szül. 1920 okt. 6-án. Ludoviceumi növendék Budapesten.
2. I. Géza. Szül. 1924 máj. 16. Főgimn. tanuló.
3. III. Béla. Szül. 1930 aug. 22. Tanuló
I. István Lőrinc és Molnár Judit fia.
1. VII. István. Szül. 1923 júl. 5. Főgimn. tanuló.
*****
VI. István és Endre Márta gyermekei:
1. VIII. István. Szül. 1929 dec. 1. III. Elektől örökölt Városföldön 23 hold földet. E birtokot még II.
Mihály szerezte 1700 körül és 240 év óta Szappanos-föld.
2. IV. Imre Tamás. Szül. 1936 júl. 27.
*****
V. Sándor és Muraközy Mária gyermekei:
1. I. Ildikó Marianna. Szül. 1935 jún. 8:
2. I. Enikő Judit. Szül. 1939 jan. 23
*****
IV. Elek és Márton Katalin gyermekei:
1. I. Katalin. Szül. 1938 júl. 2
2. V. Elek István. Szül. 1939 júl. 2.

UTÓIRAT
Családunkon kívül még két Szappanos-család van Kecskeméten. Az egyik többnyire iparosokból áll. E
családból való Szappanos Károly tiszaderzsi lelkész és Szappanos Sándor dr. az ipartestület jegyzője és thj.
bizottsági tag.
A másik valószínűleg házasság által lett róm. kat. A ballószögi Szappanos Mihály azt mondja, hogy az
ő nagyapja Miklós még ref. volt.
A hódmezővásárhelyi Szappanos-család is I. Mihály kuruckapitányt tartja ősének.
Hagyományos versük szerint:
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„Sárba, hóba, nagy viharba
Régen költöztünk Biharba.
Gyékénytőről kákatőre,
Győrből ,gyüttünk Vásárhelyre."
A kunszentmiklósi Szappanos-családdal való rokoni összeköttetést sem lehet kimutatni. E családból
való volt Géza, alsónyéki lelkész és Gedeon orvos.
Családunknak harmadfél századon át 3 szép erénye volt, ú. m.: a hazaszeretet, vallásosság és
földszeretet.
Hazaszeretetből vettek részt minden hazafias mozgalomban, minő a kurucháború, 48-as
szabadságharc. és világháború. Mindegyiknek voltak hősei és vértanúi. Vallásosságukat és egyházukhoz való
ragaszkodásukat mutatja, hogy 3 lelkész, 3 főgondnok és sok presbiter volt közülük. A kecskeméti és kerekegyházi Szappanos harangok is fényes-bizonyságai egyházunk iránti szeretetüknek és buzgó áldozatkészségüknek.
Munkásságukra, takarékosságukra és a magyar föld szeretetére elég bizonyíték a több ezer hold
földbirtok, melyet okos gazdálkodással, bölcs belátással és igénytelen élettel szereztek, melynél fogva közülők
többen a város első virilisei közé tartoztak.
Istennek áldása legyen tovább is családunkon! Szolgálja e kis füzet a családi összetartozás szent
érzésének ápolását és a régi családi följegyzéseknek a feledékenységtől való megóvását.
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SZAPPANOS CSALÁD LEGENDÁRIUMA – SZ. ISTVÁN
VI.
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CSALÁDI LEGENDÁRIUM - SZAPPANOS JOLÁN

CSALÁDI LEGENDÁRIUM

A családtalan, beteg és Öreg hátrafelé szeret nézni mert ott van még Élet,
előtte már csak a Halál. Hátrafelé nézek én is, és adom szeretettel a család
fiataljainak és utódainak azt, amennyit a családunk múltjából le tudtam
írni,
Szappanos Jolán

Szappanos Jolán (1904-1983), tanítónő, bugaci lakos, "A Nagy Pusztán"
c. XIX. évszázadbeli pásztorélet ismertetése, és "Bugaci Emlékeim"
írónője.
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1. DÉDAPÁM
A Tisza kissé piszkos szürkén folydogált a belehajló fűzágak és rekettyék között.
A tiszaúgi kompnál, a Kecskeméthez tartozó Szikra pusztai parton, fent a nagy gát tetején,
lovas kocsik és ökrös szekerek várakoztak, hogy reájuk kerüljön a sor. A hozzájuk tartozó emberek,
kötéllel kötözték meg a kerekeket, hogy azok ne forogjanak, ne guruljanak, csak csússzanak. Mert
meredek a kocsiút a gát oldalán lefelé a hömpölygő víz széléig, ha gurulnának a kerekek, járművek
elütnék az elébük fogott jószágokat.
E töltéstől nyugatra azidőben ég óriási zöld mező terült el, amelyen Kecskemét város ménesi
és gulyái legeltek. E végeláthatatlan rétet tavaszonként elöntötte a zöldárjától megduzzadt, fékevesztett
Tisza. Csak Bodvány-högy magaslata és utána sorakozó homokhát szabott neki határt, tovább nem
áradhatott. A Bodvány-högytől a kompállomásig feltöltött kocsiút szelte át az árteret. Az árvizek ellen
húzott, kezdetleges gáton most a várakozók között egy négyes fogat is álldogált, 1786 Május havában.
A négy teljesen egyforma pejló türelmetlenül kopogott és kapart a lábaival, unták a mozdulatlanságot,
futni szerettek volna.
Az egyik szekér mellett a béres azt mondja a szomszédjának:
-- De furcsa úr ez a fiatalember, négyes fogaton ját, aztán mégis egyformán öltözött a
kocsisával, csizmát, sötétkék posztóból faszülő magyar nadrágot és zsinóros dolmányt visel.
-- Csak hát, - feleli a mellette álló koma, - a kocsisnak olcsóbb posztóból készült a gúnyája,
kajlább és zsírosabb a nagyszélű fekete kalpagja, és pörge a bajusza. Az úré még csak alig pelyhedzik,
egészen fiatal lehet.
-- De nézd csak komám, együtt fogják ki a két első lovat, az egyik oldalon az úr oldja ki a
hámistrángot, egészen kezére áll, mint aki gyakorlott benne. Aztán ,nézd, az első pár hámfáit tartó
keresztrudat saját kezűleg teszi be a hintóba és felül a bakra, megfogja a hajtószárat.
A várt komp megérkezett a túlsó partról, loccsant a víz, amikor a gerendákból és deszkákból
összerótt alkotmány a fövényes parthoz ütközött. Kormányosa felgyalogolt a homokos, sáros
gátrézsűn és kezének intésével dirigálta, hogy milyen sorrendben menjenek le a járművek. Legelőször
két ökrös szekeret indított le. Bölcs ember volt, tudta, hogy az ökör flegmatikus állat, nyugodtan megáll
a deszkázat túlsó szélén és egykedvűen nézi orra előtt a hömpölygő folyót. De a lovak idegesek, félnek,
ugrálnak, és sok szerencsétlenség történt már amikor a lovak berántották a kocsit a több méter
mélységű vízbe. Mert a komp belső végénél már mély a Tisza.
Mikor az ökrös szekerek megállottak egymás mellett a kijelölt helyükön, akkor intett a
kormányos a négyes fogatnak. Előbb a kocsis vezette le a kifogott két elülső lovát, azután a fiatalúr
hajtotta le a befogva maradt hátsó kettőt. A lovak lábai alatt dobogott a deszka, azok félelmükben
ugrálni kezdtek, de erős, nyugodt kezek tartották a zablájukat. Amikor megtelt a komp a kocsikkal, az
emberek nekifeszültek a folyó felett áthúzott lebegő kötélnek, melyen a guruló csigák vitték tovább a
folyó árjától korbácsolt vízi járművet.
A tiszántúli parton azután biztató kiabálással indultak felfelé a gátra a szekerek. Fent a
kocsiúton hamar elhagyták őket a lovasok, és kiértek a Tiszántúlt átszelő, hosszú országútra. Repült a
négy ló a fekete hintóval, ez már kedvükre való mulatság volt. A fiatalember és kocsisa egymás mellett
ültek az első ülésen és két óránként váltották egymással az ülőhelyet és a hajtószár tartását.
E szépen lakkozott fekete hintó hátulján nem inasülés magasodott, miként a főúri négyes
fogatokon szokás, hanem széles, fedeles ládává volt kiképezve a hátsó ülés mögötti rész és benne zabot
tároltak a négy szilaj csődör számára. Időnként alkalmas helyen megálltak itatni és etetni. A négy
zabostarisznya a lovak nyakába került. A legények pedig szalonnáztak, az első ülés alatti ládából szedve
elő a jó hazait.
Majd ismét tovább száguldottak, miközben a kocsis megszólalt.
-- Hej, ifiúr, de rossz nézni ezeket a szikes legelőket és ezt a fátlan, unalmas nagy simaságot.
Hát én ezért a tájékért el nem hagynám a fás, hullámos, barátságos Tisza-Duna közét.
-- Vannak itt, Jóska, jó zsíros feketeföldek is, acélos búzát teremnek. De azért én sem hagynám
el értük apám városföldi, talfájai, ballószögi, baracsi és bócsai birtokait.
Esténként csárdákban, vagy vendégfogadókban szálltak meg éjszakázni. Mindegyikhez
tartozott istálló is, a vendég lovai számára, hiszen akkor még nem utazhattak az emberek vonaton.
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Mert mint már előbb is említettük, mindez 1786 májusában történt, a “kis tél”-ben, amikor már minden
veteményt bekapáltak és a júniusi aratás előtt volt egy kis szabad idejük. Az utazó ifiurat Szappanos
Istvánnak hívták, (leendő dédapámról beszélek,) aki még csak az elkövetkezendő október 29.-én fogja
betölteni a huszadik életévét. Apjának Szappanos Jánosnak negyedik fia és hetedik gyermeke volt ő.
Egyenlőre Nagyvárad, azután majd Kolozsvár és Gyulafehérvár felé igyekeztek.
Ugyanis előzőévben, 1785-ben érettségizett a kecskeméti református kollégiumban.
Tanárainak egyszer elbeszélte, hogy szeretne pontosabb adatokat tudni azokról az őseiről, akik közül,
a családi szájhagyományok szerint, valaki elhagyta Kecskemétet és Bihar megye keleti felébe vándorolt.
Szappanos Mihálynak hívták, s volt egy kis Miska fia, meg egy még kisebb István már Bihar megyében
született. Levélben írta meg haza. Bihar megyéből állt be aztán később az apa gróf Thököly Imre kuruc
seregébe, ahol vitézségével kapitányságig vitte az avanzsírozást. Vezérével, azaz akkor már
fejedelmével együtt ment a törökországi száműzetésbe is, abban a reményben, hogy még visszatérnek
győztesként, s újra fogja látni hazáját, feleségét, fiait. Róluk szeretne valami írásbeli adatot találni.
Tanárai akkor arra biztatták, hogy menjen Nagyváradra, Kolozsvárra és Gyulafehérvárra, s ezekben a
városokban nézzen szét az anyakönyvekben, levéltárakban. --- Ebből a célból utazott most.
Útközben a fogadókban is csodálkoztak az ott lézengők, hogy négy szép, tüzes paripához
“csak” ilyen úr tartozik, aki segít a kocsisának kifogni, leszerszámozni, jászolhoz kötni és lecsutakolni
a futásban felhevült négy nemes állatot. És mintha barátságban, cimboraságban élne a lovászával.
Nagyváradra érve, hiába keresgélt, nem talált semmit. Bántotta ez a kudarc. Amikor tovább
hajtottak, hangosan morfondírozott magában.
-- Pedig bizonyosan Bihar megyében lakott Szappanos Mihály, a kuruckapitány. Legidősebb
fia, szintén Mihály, Hódmezővásárhelyre költözött állítólag, s őt tartja ősének az ott élő Szappanos
család. És a vásárhelyi atyafiak ezt éneklik:
“Sárba, hóba nagy viharba,
Ősünk költözött Biharba,
Gyékénytőrül Kákatőre,
Onnan gyüttünk Vásárhelyre.”
Tehát ezt a Mihályt tartják ősünknek. De ennek a két kisebb testvére, István és János, Biharban
maradt. És István ott nősült meg, ott született a kicsi fia, nagyapja nevére szintén Mihály, aki az én
édesapám szerint, (vagyis Szappanos I. János szerint) az ő édesapja lett. Engem ennek a Mihály
nagyapámnak, a kuruc harcokban elesett édesapja nevére kereszteltek Istvánnak.1
-- Az én édesapám azt állítja Kecskeméten, hogy neki dédapja volt az a Szappanos Mihály, akit
1693-ban gróf Thököly Imre kapitányává nevezett ki, s aki Bihar megyei otthonából állt be a kuruc
seregbe. Dehát miért nem találtam Nagyváradon az íratok között semmi nyomukat? Semmi írásbeli
dokumentumunk nincs sem a kuruckapitányról, sem a három fiáról.
A kocsis egyáltalában nem értette meg, mi baja lehet ifjú urának, hogy ilyeneket mondogat? De
csak ráhagyta, hagy beszéljen, ha neki jól esik! Hiszen unalmasan hosszú ez az utazás, s itt a nagy
hegyek között már nem is lehet úgy vágtatni, mint pár nappal előbb lent a nagy rónaságokon tették.
Azután a fiatalember sokáig hallgatott. Elfoglalta magát a gyeplővel, az állatok irányításával a
kanyarokban, emelkedőknél. De amint egyenesebb útszakaszra értek, s nem kellett annyira figyelnie,
megint beszélni kezdett a lovászhoz.
-- Hej, Jóska, te mitsem törődsz azzal, hogy megint elnyomják magyarságunkat és vallásunkat.
Milyen könnyen felejtő fajta a miénk! II. Rákóczi Ferenc szabadságharcát is leverték. Alkotmányunkat,
vallásszabadságunkat eltiporták és mégis negyven és egynéhány esztendővel ezelőtt Mária Terézia
királynő trónját a magyar rendek mentették meg. De ezt meg a Habsburg uralkodók felejtették el
nagyon hamar...
Aztán véletlenül a kocsisa arcába tekintett, s látta, hogy az olyan képet vág, mintha görögül
beszélne hozzá. Abbahagyta hát honfi bánatának emlegetését, s elnémult. Később is, egészen kincses
Kolozsvárig, csak a lovakról, az útról, tájékról és szállásaikról beszélgettek. Próbálta elűzni szívéből az
i. Megjegyzésem: a továbbiakban a keresztnevek elé írt római számok mindig azt jelentik, hogy a dr. Szappanos Sándor Ödön
által összeállított családfán az illető milyen római szám alatt szerepel. (id.Sz.I.)
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örök magyar kálvinista sérelmeket, búbánatot, ami miatt annakidején Szappanos Mihály is elhúzódott
Kecskemétről Erdély szélébe, ahol a bujdosók, a gyanúsítottak, az üldözött protestánsok, elbocsátott
végvári vitézek és szökött jobbágyok gyülekeztek. Magukat mindannyian egyaránt kurucnak nevezve.
+

+

+

Kolozsvárott szállást váltottak és István ifiúr bújni kezdte a levéltár okiratait. Nem okoztak
számára bajt az elröppenő napok, pénzével takarékosan bánt, volt még belőle, s aratásra majd akkor is
hazaérnek, ha pár napot rászán a kutatásra.
És egyszercsak talált valamit! Alig akarta elhinni! Hát mégsem utazott hiába? Egy nemesi
kutyabőrről készített hivatalos és hitelesített másolatról a következőket olvashatta:
Szappanos Mihály kuruckapitány 1674 november 27.-én I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemtől
nemességet kapott brassai előnévvel. Az armális kihirdettetett 1674 december 24.-én Gyulafehérvárott.
Címerük kiterjesztett szárnyú galamb, csőrében zöld ággal.
Újra, meg újra elolvasta. Hát ez aztán rendkívüli örömet szerzett neki. Megkerült hát a
Kecskemétről elvándorolt Mihály ős! És ugyanezt a címert látta már Kecskeméten is a periratokon,
amikor is édesapját, Szappanos (I.) Jánost és testvérbátyját (III.) Mihályt pörölte testvérhúguk
Szappanos (I.) Zsuzsanna. Azaz Kerkápoly Istvánné, az ősiség, vagyis a felmenőktől apjukra szállott
örökség egyharmadának kiegészítéséért. Azokon a periratokon a Szappanosok minden igazolványán,
okmányán, ugyanez a címer szerepel! És mennyi régi családi levélen és családtagok hivatalos iratain is
ugyanezt a címert látta pecsétnyomóval beütve a vörös pecsétviaszba, amelyet most a kezében maga
előtt tart a kolozsvári megyei levéltárban.
Az eredeti nemeslevél előtte fekvő másolata latin nyelvű ugyan, de ő azért megérti. Hiszen a
jóhírű, kultúrnívójára gondosan vigyázó, kecskeméti református gimnáziumban igen szigorúan vették
a latin tanulást. És ő csak tavaly érettségizett, még nem felejtette el. Tehát a címer leírásának magyar
fordítása a következő:
“Álló hadipajzs, melynek két mezejében kiterjesztett szárnyú, csőrében zöld ágat tartó, fehérrel
tarkázott fekete galamb látható. A pajzs felett zárt hadisisak és drágakövekkel kirakott fejedelmi
korona. A pajzsot pedig különböző színű takarók veszik körül és díszítik.”
Boldog volt a lelettel. Leírta magának a szöveget. Most már nem is kell Gyulafehérvárig
kocsiznia! Hiszen csak a nemesi armális keresése végett utazott volna odáig, mivel nagyapjától,
Szappanos (II.) Mihálytól hallotta, hogy ott hirdették ki azt. Ő pedig fiatalon megözvegyült
édesanyjától tudta, aki ismerte apósa nemessé tételének történetét. Utasuk jól tudta, hogy nagyapja
1675-től 1741-ig élt, tehát 25 évvel az ő születése előtt halt meg. De a közbe eső nemzedék, apja és
testvérei, tovább őrizték a szájhagyományokat. Ezekből tudták, hogy ez a (II.) Mihály még Bihar
megyében született, bár csodálatosképpen a község nevét soha nem emlegették, ahol a napvilágot
meglátta. Ezért nem tudta hol keresni nagyapja keresztlevelét. De nagyapja esküvője már be van
jegyezve a kecskeméti református egyház anyakönyvébe. Felesége, tehát az ő nagyanyja Bogyó Kovács
Zsuzsanna volt, aki 1692-től 1769-ig élt. Tehát akkor halt meg, amikor ő már a harmadik életévét
taposta, mivel ő 1766 október 29.-én született. Hogyne emlékeznének hát apja és testvérei a sokszor
meghallgatott elbeszélésre.
Amialatt szállására vissza ballagott, gondolatban ezt a történetet idézte fel.
1671-től 1675-ig fiatal Thököly Imre Erdélyben, I. Apafi Mihály udvarában élt. Ezalatt
jelentkezett csapatába Szappanos Mihály is, akit később vitézségéért, virtusos bátorságáért kapitánnyá
nevezett ki. Három fia volt ennek a kuruckapitánynak, aki 1674-ben a nemességet kapta. A legidősebb
fia, Mihály, nem tudni mikor és miért, állítólag Hódmezővásárhelyre költözött. A középső fia, István,
húsz éves korában nősült, s egy év múlva, 21 éves fejjel, ő is beállt harcolni a kuruc seregbe. Pedig
akkor született a kisfia is, 1675-ben, akit nagyapja nevére, Mihálynak kereszteltek, egy évvel azután,
hogy az a nemességet kapta. A kuruckapitány harmadik fia, János, még egészen fiatal legényke volt,
mikor a családi tragédiák bekövetkeztek. A fiatal apa, István, elesett a harcban, amikor a török hatalom
meggyengült, s vele együtt az erdélyi fejedelemség is, és a Habsburg császári seregek győztesen
vonultak Erdély határán befelé.
Utasunk itt arra gondolt: ennek a hősi halált halt Istvánnak, vagyis dédapámnak keresztnevét
kaptam én. De azután folytatta gondolatmenetében a történteket.
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Gróf Thököly Imre Törökországba ment, azoktól remélve segítséget és egy jól felszerelt
hadsereget, hogy visszatérhessen szembeszállni a császári hadakkal. 1400 hű vitéze is követte, köztük
Szappanos Mihály, a kapitány is. Azt remélte, hogy megerősített csapattal visszatérve majd győztesen
visszatérnek, és újra láthatja feleségét, legfiatalabb fiát és kis unokáját. István fiának hősi haláláról
valószínűleg kapott értesítést.
De a császári zsoldosok olyan rémuralmat teremtettek Biharban, hogy a fiatal özvegyasszony,
aki férje elvesztése, és apósa törökhonba költözése után teljesen védtelennek érezte magát, (arról nem
tudunk, hogy anyósával mi lett?) Arra beszélte rá fiatal sógorát, Jánost, hogy meneküljenek. Ahonnan
ő való (Veszprém megyéből, Takácsiból), ott most nincsenek harcok, s ott őneki rokonai élnek, azok
majd felsegítik őket. Ott lakik nagyon szeretett nővére is, Kupa Komáromi Rozália. (Ennek férje nevét
elfelejtettem.) A menekülő fiatal özvegy Szappanos Istvánét Kupa Komáromi Zsuzsannának hívták.
Viszontagságos út után eljutottak Takácsiba, ahol a rokonok tényleg felsegítették őket. Az erős
legénnyé serdült János, a kuruckapitány harmadik fia ügyeskedett, mert a családi szájhagyományok,
vagy legendák szerint, ott házat szerzett magának nagy fundussal és még kis földet is.
De ott református vallásuk miatt egyre erősebb üldöztetésben részesültek. Történt aztán, hogy
Szappanos János háztelkének üres részét az ottani kis lélekszámú református egyháznak ajándékozta,
és azon maga is segített templomot, azaz imaházat építeni. Amint elkészültek vele, a pápisták
felgyújtották azt és az istenházával együtt Szappanos János lakása is leégett. S mindezek tetejébe még
halállal is megfenyegették, ha át nem tér a római katolikus hitre.
Nem tehettek mást, újra menekülniük kellett. János hallotta gyermekkorában apjától, a
kuruckapitánytól, hogy Kecskeméten rokonaik vannak. Ősi Szappanos ház áll a Síp utca és Hegyi utca
sarkán (későbbi nevük szerint Simonyi és Zimai utca sarkán). Elindultak tehát újabb vándorútra.
(Károly nagybátyám szerint 1690-ben értek ide, amikor a hősi halált halt Szappanos István árvája: (II.)
Mihály 15 éves volt. Dédapám is így tudta.)
Kecskemét akkor még török hódoltsági területhez tartozott. És a törökök, bár anyagilag
sarcolták a lakosságot, különösen élelemért, állatokért, és a szép lányokat sem vetették meg, de
vallásáért nem bántottak soha senkit! Ezért sok protestáns család költözött abban az időben a kecskés
címerű városba. A mohamedánok fő hitelve ugyan, hogy egy az Isten: Allah és Mohamed az ő
prófétája, de azért elismerték Mózest és Jézust is nagy prófétának. A reformátusokkal pedig mindig
jobban rokonszenveztek, mint a római katolikusokkal, mert képek és szobrok nélküli templomaik az
ő mecsetjeikhez hasonlítottak, és a reformátusok predesztináció hite is azonosnak látszott az ő
fatalizmusukkal. Viszont azt látták, hogy a római katolikusok templomaikban a szobrokat
megcsókolgatják, virággal hódolnak nekik és gyertyával, ez a törökökben a sokisten-imádás látszatát
keltette. A kecskeméti református templom is a mai helyén IV. Mohamed török szultán engedélyével
épült fel 1680-tól 1683-ig. Ez vonzotta ide a reformátusokat, hogy itt vallásukat szabadon
gyakorolhatták, holott a Habsburg uralom alatt lévő területeken ezt nem tehették. Tehát itt egészen új,
csak hét éves református templomot találtak 1690-ben, amikor egy napon megérkeztek: özvegy
Szappanos Istvánné Kupa Komáromi Zsuzsanna a már 15 évessé serdült, Mihály nevű fiával, továbbá
János sógorával és annak Takácsiból való, de az ő hitén lévő feleségével.
-- Igen, így beszélték el a történteket, s ebből a 15 éves fiúból lett az én nagyapám. - Sóhajtotta
hangosan a kolozsvári utcán az ott ballagó dédapám. - Nősülése, halála és minden ivadékénak minden
adata megtalálható a kecskeméti református egyház régi anyakönyveiben, csak éppen azt nem tartotta
számon a családi krónika, hogy nagyapám Bihar megyének melyik községében született? Annyit
tudunk, hogy 1675-ben.
Gondolkodása, elmélkedése közben szállására ért és elindult lovászával megjáratni a lovakat.
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természetesen templomba ment, hiszen ettől a szilárd családi hagyománytól esze ágába sem
jutott volna eltérni. De a lovakat is naponta jártatni kellett, befogtak hát a hintóba, s körbe-szerte
kocsikázás után szállt le róla a ref. Templom előtt, kocsisára bízva a lovakat, s meghagyta neki, hogy
ötnegyed órai jártatás után jöjjön vissza ide őérette.
Zsoltáréneklés közben a legények a lányokat is meg szokták nézni. Nincsen abban semmi
istentelenség, ez a világ rendje, így van megteremtve.
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Meglátott egy végtelenül bájos, szelíd, szende, de nagyon csinos lányt, aki buzgón fújta a
zsoltárt. Bizonyára édesanyja ül mellette, mert nagyon hasonlít hozzá. Megdobbant a szíve.
Októberben húsz éves lesz, ilyenkor a legénynek már nősülésen jár az esze. S ennyire kedvére való
lányt még soha nem látott! Jó volna vele megismerkedni ...
Istentisztelet után megállt a templom előtt. A lánykához és édesanyjához egy jóvágású, magas,
középkorú férfi csatlakozott és hármasban indultak el. Hirtelen támadt indulatában Szappanos (I.)
István megkérdezte a mellette álló középkorú férfitól:
-- Szeretném megtudni, kik ezek ott hároman?
-- Oh, én jól ismerem őket, nemes Kolozsváry Ádám kisbirtokos és felesége Vörösmarty Ilona,
egyetlen leánykájukkal, Zsuzsannával.
-- Hej, de szeretném megismerni őket!
-- Mi sem könnyebb annál. Jó barátságban vagyunk velük, oda viszlek öcsém és bemutatnak
nekik.
Ez megtörtént. Jóska kocsis már ott várakozott a négyes fogattal.
-- Engedjék meg urambátyámék, hogy a kocsimon lakásukig vihessem mindhármójukat.
A tizennyolcadik évében lévő Zsuzsika szeme felcsillant. Tetszett neki, hogy négyfogaton
utazhat. S valószínűleg a legény délcegsége ellen sem lehetett kifogása. A családi legendák szerint
dédapám csinos ember volt, az akkori magyar férfiak átlagánál kicsivel magasabb, de nem nőttek még
hórihorgasra azidőben a magyar föld legényei.
Így kezdődött ismeretségük. Kolozsváryék meghívták magukhoz a fiatalembert közeli kis
birtokukra, udvarházukba. Kolozsváron csak átmeneti szállásuk volt, nem ott laktak.
Az utókor csak annyit tud, hogy az lett a dolog vége, hogy kiűzték a fiatalok esküvőjét a
következő naptári év, tehát 1787 február 19.-ére, Zsuzsanna napjára. Pedig Kecskemét olyan
végtelenül messzire esik és olyan másforma ott a világ és a szokások. Mégis oda ígérték az egyetlen,
kedves lányukat. Valószínűleg meg voltak elégedve az egészséges, erőteljes, tanult és okos
gondolkozású fiatalemberrel.
Lehet, hogy közben Jóska kocsis is elsuttogta a maga véleményét, legalábbis a konyhában a
szakácsnőnek, mert gazdájához méltónak tartotta a szép kisasszonyt és szép környezetét. Elsuttoghatta
ugyanazt, amit odahaza az összes tanúk vallottak, a Kerkápoly István (Szappanos (I.) Zsuzsanna férje)
által indított perben. Az összes tanúk vallották, hogy Szappanos (I.) János, vagyis a leánykérő legény
apja, a leggazdagabb ember a kecskeméti kálvinisták között.
És hát a biblia szerint is: a lány elhagyja apját és anyját, és követi azt a férfit, akit szeret.
István ifiúr haza érve az erdélyi hosszú utazásról, apja beleegyezését kérte a házasságához. Itt
megint közreműködhetett Jóska kocsis ékesszólása is.
De az apa nem is ellenkezett; ez év októberében húsz éves lesz István, a legfiatalabb gyermeke,
nősüljön hát meg a jövő naptári év elején. A Homoki utca (ma Munkácsi utca) közepe táján épült új
házát adta nékik otthonul; ő maga pedig maradt a feleségével az öreg Szappanos házban, a száraz
malom mellett, az óriási funduson, melyet a Báthori utca, Mária utca és Hoffman János utca határolt
három oldalról. Az itt álló, lóhajtású szárazmalma ugyan leégett 1766-ban, éppen István fia születési
évében, de újra felépíttette.
Kolozsváryékat közben nagy bánat érte, hirtelen meghalt az apa, java korában. De azért
levélváltásaik szerint január elején az anya megérkezett Kecskemétre, Zsuzsika lányával és férje
öccsével, aki a kelengyét hozó szekerekre is felügyelt. Nem tudom esett-e akkor nagy hó? Erről nem
beszélnek a családi legendák. Valószínűleg azért tűzték ki télvíz idejére az érkezést, mert gazdaember
csak télen ér rá udvarolni, a leendő menyecskével egy kicsit cicázni, pajzánkodni. Kora tavasztól kezdve
aztán karácsonyig tele vannak gazdasági munkával. Kolozsváryné érkezésüktől kezdve a több mint egy
hónap múlva következő esküvőig szépen berendezte lánya számára a Homoki utcai Szappanos házat.
Hallottam hírét, hogy nagyon szépen kistafírozták Zsuzsikát, sok hímzett szélű háziszőttes lepedőt,
dunyha és párnacihát hozott, továbbá magaszőtte szakajtó és konyharuhákat, sütőabroszokat, s
egyebeket. Bizonyára valamelyes bútort is, mert másfél évszázad múlva, a Jókai utcán, Szappanos Elcsi
bácsiék házában sokszor gyönyörködtem abban az antik, politúros ruhás-szekrényben, melyen két
hatalmas, de csinos oszlop tartotta az oromzatnak beillő tetőt. Kétfelé nyíló, rézveretes két ajtajával
olyannak tűnt fel, mint valami templomkapu. Elcsi bácsi magyarázta nekem: “Még most is milyen
szilárd, erős ez az öreg szekrény, pedig ez még dédanyám, Kolozsváry Zsuzsanna kelengyéjének egy
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darabja.” Szépségében gyönyörködve meg kellett állapítanom, hogy Kolozsváryéknak kifinomult, úri
ízlése lehetett.
A kecskeméti református egyház esketési anyakönyvében így olvastam el a kétszáz évvel
ezelőtti bejegyzést:
“Kecskeméten 1787 február 19.-én kötött házasságot ifjú Szappanos István kecskeméti lakos,
néhai Kolozsváry Ádám leányával, Zsuzsannával. Tanúk voltak: Kun Pál és Kolozsváry István”. Csak
azon csodálkoztam, hogy Zsuzsanna neve után a lakása rovatba az van oda írva: “Kkemét”, ami
Kecskemétet jelent, holott ő még csak öt hét óta tartózkodott Kecskeméten. Ezzel ekkor senki sem
törődött. Csak engem bánt most, hogy ebből nem tudhatom meg születésének és felnevelkedésének
pontos helyét, amelyet már elfelejtettem, pedig hallottam valaha a családi elbeszélésekből. Kun Pál a
vőlegény sógora volt, nővérének Szappanos Juditnak a férje, Kolozsváry István pedig a menyasszony
nagybátyja.
+

+

+

+

Esküvőjük után egy évvel és még két hónappal, 1788 április 27.-én, megérkezett dédszüleim
első gyermeke: (II.) István.
István boldogan vette elő a nagyméretű Bibliáját és az első üres oldalára bevezette első
fiaszületési dátumát. Ez az örvendetes családi esemény őt nemzetes úrrá avatta. Mert csak addig ifjúr
valaki, amíg nincs gyermeke. Aki már fiút nemzett, új nemzedéket állított elő, az már nemzetes úr. És
felesége természetesen nemzetes asszony. Szüleik viszont nagyuram és nagyasszonyom néven
szólíttattak, mivel már nagyszülők voltak. A nagyméretű Bibliába hasonló bejegyzés még
tizenháromszor ismétlődött meg az elkövetkezendő 24 év alatt, dédapám arról volt nevezetes, hogy
lefőzte Jákobot, mert annak csak 12 fia volt, de dédapámnak 13 fia és egy lánya, meg pedig úgy, hogy
egymásután született a 13 fiú és utolsónak, tizennegyediknek az egy leány. Édesapám írásbeli
feljegyzéseiben is és Károly nagybátyáméban is úgy szerepel, hogy Szappanos (I.) Istvánnak és
Kolozsváry Zsuzsannának 14 gyermeke született. De a családfákon, édesapámén is, Sándor Ödön
öcsémnek is, csak az a nyolc testvér neve van felírva, akik eljutottak a házasság révébe, s ezek közül
heten hetven évesnél idősebb korban hunytak el. Kíváncsi voltam a hiányzó hat testvér nevére is és
bementem a kecskeméti református egyházhoz, s végig néztem az összes keresztelési bejegyzést 1788tól 1812-ig, tehát az első és utolsó gyermekük születési ideje közötti éveket. És bizony az utolsó
Zsuzsannán kívül még két leányt találtam. Mindjárt a második gyermekük, 1789 április 5.-én Julianna
volt. Azután az utolsó két fiú, József és Zsigmond között is be van jegyezve Szappanos István és
Kolozsváry Zsuzsanna nevén egy első Zsuzsanna: 1805 november 26.-án. E két kislány bizonyára
csecsemő korában halt meg. Dehát ezek szerint mégsem volt 13 fiú, tehát nem főzték le Jákobot. A
csalódás nekem rosszul esett, hogy nem bizonyult valóságnak a családi legenda. Dehát azért a nemzetek
is őrzik az ősi legendáikat, miért nem őrizhetnék a családok is? Bár az egyházi anyakönyvben csak a
keresztelést jegyezték be, végerdményében olyan fiaik is születhettek dédszüleimnek, akik
keresztelésük előtt hunytak el, azokat nem tartalmazza az anyakönyv.
(Meg kell itt jegyeznem, hogy én láttam gyermekkoromban ezt az öreg Bibliát, melybe dédapám
gyermekei születését jegyezte be sorára. Jól ismertem a szép, egyenletes írását az édesapám által
összegyűjtögetett családi levéltárból, ahol többek között dédapám saját kezűleg írt végrendeletét is
őrizte, és többek között azt a levelét is, melyben József fia számára kérte feleségül Szappanos László
várdaróci ref. lelkész leányát. Ez az első László egyik testvérbátyjának a fia volt. Szép ízes magyar
nyelven fogalmazott dédapám. Számomra csupán az volt furcsa, hogy az akkori írásmód szerint a kis
s betű helyett a német hosszú zéhez hasonló ß írásjelet írt. De a szóban forgó nagy Bibliát, dédapám
írásával, nem édesapám családi levéltárában láttam, hanem a vállig érő, dús, fehérhajú Szappanos Jani
bácsinál, aki dédapámnak szintén dédunokája volt, csakhát a legidősebb fiúi ágon, és akinek velem
egykorú unokájához, Nagy Iduskához jártam játszani. Akkor már évtizedek óta Jani bácsi lakott az ősi
Szappanos házban, a Báthori utcában. Lányai férjhez mentek, két fia gyermektelenül hunyt el. Amikor
én oda jártam, akkor már csak fiatalon özvegyen maradt Ida leányával s annak három kicsi
gyermekével, és a még nőtlen István Lőrinc nevű fiával lakott együtt, özvegyemberként. Ott mutogatta
nekem Jani bácsi a szóban forgó Bibliát: “Nézd csak kis Szappanos, dédapánk ide jegyezgette föl
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gyermekeinek születését sorára.” Én áhítattal néztem a régi írást, de 7 éves gyermekfejjel eszembe sem
jutott megszámolni, hogy hány születést jegyeztek oda és abból hány a fiú és hány a leány?)
Dédapám (I.) István Homoki utcai háza, amit apjától kiházasításban kapott, négy szobás lakás
volt. Három szoba hét ablakával, mivel a középső ebédlőszoba három ablakos volt. Három szoba hét
ablakával, mivel a középső ebédlőszoba három ablakos volt, az utcára nézett. S ez utcai front
folytatásaként nyílt a kisajtó, a gyalogbejáráshoz, azután a nagykapu a kocsik és lovasok számára, s
azon túl még magas deszkakerítés húzódott tovább az utca vonalán. A negyedik szoba már fordulóra
esett, s két ablaka az oszlopos, nyitott, fedett tornác végére nyílott. Azontúl feküdt a nagy konyha,
egyik sarkában a két szolgálólány ágyával, s ajtaja és ablaka az orgonabokros kertre nyílt. A konyhából
lehetett belépni a tágas, kézi éléskamrába, melynek egy része a pincegádor fölött lépcsőzetesen
emelkedett, s innen vezetett fel a falépcső is a konyha és négy szoba padlására. Alatta lévő pincegádor
lépcsői pedig levezettek a lakás alatti nagy pincébe. A pinceajtón túl, keresztben a portán, rácskerítés
választotta el a bokros, élővirágos, violás kertet a hatalmas udvartól. A lakóépület folytatásaként az
udvarból nyílt utcán a magtár, a külső kamrák, a mosókonyha, a tehénistálló, majd a hosszú lóistálló,
melynek vége már a város szélén körbefutó kocsiútra ért. Ugyanis akkor még a mai Széchenyi körút
helyén végződött el a város nyugati oldala, és ott kezdődött el a tanyavilág. Abban az időben még
szőlőskertek sem voltak itt, hanem a szántóföldek homokját hordta e tájon a szél. Erre a várost
körülfutó kocsiútra nyílott dédapámék hátsó nagykapuja. Azután magas kőkerítés következett,
Melynek udvar felőli belső oldalán kocsiszínek, ólak, kukoricagórék, budik és egyéb szükséges kisebb
építmények sorakoztak. Az udvar közepén természetesen gémeskút állt, nagy vályúval a
lábasjószágoknak és földön fekvő vályúkkal az apró állatok számára. A nagy vályú dugója alatt
fürdőhely a malacok, libák, kacsák, élvezetére. -- Hasonlóak voltak azidőben Kecskeméten mind a
nagygazdák házai. A kisgazdák otthonai pedig középen konyhából, jobbra és balra egy-egy szobából
állottak, véggel, vagyis csak a tisztaszoba ablakával nézve az utcára.
Dédapámék fiai szépen nőttek. Igaz ugyan, hogy néhányat még csecsemő korában eltemettek,
de a többi egészséges volt, mint a makk. A családi legenda szerint orvos és orvosság sohasem fordult
elő a házukban. Hét fiú és az egyetlen lány érte meg a házaséletet, s e nyolc testvér közül csak egy halt
meg hetven éves korán alul.
1795-ig laktak a leírt házban, a homoki utcában, akkor meghalt dédapám édesapja (I.) János és
végrendeletében fiára hagyta a Báthori és Mária utcák közötti, még sokkal nagyobb fundusú öreg
Szappanos házat, a szárazmalommal együtt. Ekkor beleköltözködtek, s ettől kezdve ott laktak
dédapám és dédanyám halálukig. Tehát 1800-ban már ebben a házban született (I.) Sándor, az én
nagyapám. Itt élte gyermekkorát, innen járt gimnáziumba is, s ezidőről olyan sokat tudott mesélni öreg
korában a gyermekeknek. Azt állította magáról, hogy hetedik fia volt a szüleinek. De a keresztelési
anyakönyv szerint: István, Julianna, Lajos, Pál, János, Mihály és Sándor, csak a hetedik gyermek, de
nem a hetedik fiú. Viszont csak a megkeresztelt gyermekeket jegyezték be a egyházi anyakönyvbe,
tehát ha született közben olyan fiú is, aki kereszteletlenül halt el, akkor nagyapám mégis csak jól tudta
a saját sorszámát.
Elbeszélései szerint, apja már négy éves korától kezdve lovagolni tanította minden fiát. Hiszen
nagy lótenyésztő és vérbeli lovasember volt I. István. Baracsi és bócsai birtokain legeltek a szakértően
gondozott ménesei. Érdeklődési körének középpontjában a lovak állottak. Lótenyésztési
szakkönyveket olvasott, hiszen érettségizett ember volt. Eljárt Magyarország legnevezetesebb
lótenyésztő telepeire is, tanulmányozás és tapasztalatszerzés végett. S ő is azok mintájára
törzskönyvezte a saját állatait.
A családi szájhagyomány azt is sokszor elbeszélte róla, nem csak a mi águnkon, hanem a többi
is, hogy egyszer egyik tanyáján kigyulladt a nádas istálló egyik vége, s hiába akartak belőle kimenteni a
lovakat a csikósai, s az éppen ott tartózkodó két fia, mert a kivezetett és kihajtott állatok bent égő
társaik keserves, kínos nyerítését hallva, megvadultak és visszarohantak a lángoló istállóba.
Dédapámnak akkor egyszerre 86 lova égett meg.
Fiaitól 8 éves koruktól fogva már megkívánta, hogy megfogják az eke szarvát és szántsanak. A
kisebbek csak laza homokföldeken, a nagyobbak már a városföldi, szentlőrinci, ballószögi kemény,
kötött talajokon is.
Puritán, egyszerű, józan életmódot folytatott ő maga is, s természetesen azt kívánta meg a
fiaitól is. Azt tanította, hogy az életnek három dolog ad értelmet: a munka, az istenhit és a
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családalapítás, vagyis utódok nevelése, hogy a nemzedékek őrségváltása soha ne szűnjék meg a magyar
családoknál, s ezáltal fenntartsák a magyar nemzetet!
Szeszes ital, dohány és kártya, sohasem volt az ő házuknál. Családjával szigorúan bánt. Bár
mindegyik gyermekét rendesen iskoláztatta, a négy elemi osztály elvégzése után, a gimnáziumból is
legalább 6, de inkább 8 osztályt ki kellett járniok, mégis megkívánta a délelőttjeiket iskolában töltő
diákoktól, hogy ebédelés után arra a tanyára menjenek, és azt a munkát végezzék el, amit parancsolt
nekik. Sőt éjszakánként a malomban is felhasználta őket lóhajtásra. Nappal őröltek az idegeneknek, a
lakosságnak, éjszaka pedig sajátmagúknak. Sok liszt kellett a temérdek kenyérhez, tarhonyához,
lebbencshez, amire a népes családnak is szüksége volt, meg a tanyákon a kertészeknek, kommenciós
cselédeknek és részeseknek is ki kellett adni, ami írásban kötött szerződésük szerint járt. Kecskeméten,
tudtommal, senkinek sem voltak jobbágyai. De a Szappanos család tagjai biztos tudomásom szerint
csak szabad embereket szerződtettek.
Egyszer nagyapám egyik fiát, mint kocsin éppen a megparancsolt tanyájára hajtott,
szokatlanul bőséges felhőszakadás lepte meg útközben. Bőrig ázott és visszafordult, hogy otthon
száraz ruhát váltson. Az apja, amikor meglátta, elkeseredett haragra lobbant.
-- Ejnye gyáva kölyke, hát ilyen nemzedéket nevelek én, aki még az esőtől is megijed? Mi bajod
vele, hogy vizes a ruhád? Majd megszárad rajtad. Nem vagy cukorból, hogy elolvadj a víztől. Takarodj
azonnal, ahova küldtelek!
És a fiúnak mennie kellett azonmód, csuromvizesen. Még sem lett beteg. Edzettek voltak
mind, sohasem kényeztették, pátyolgatták őket, ezért a szervezetük hozzászokott, hogy saját erejéből
küzdjön önmagáért.
Nagyapám, a családfán I. Sándor, azt beszélte a gyermekeinek, (azok meg nekünk,) hogy náluk
tíz éves korukig mindig ketten feküdtek egy ágyban. A tíz éven felüliek számára meg azt okoskodta ki
az apjuk, hogy 2-2 ágyat állított szorosan egymás mellé, s azokon keresztben feküdt 3-3 fiú, így jól
kinyújthatták a lábaikat, és egy ágyra csak másfél legény jutott. Ily módon is éppen elég fekvőhelyet
kellett felállítaniok a sok fiúgyermek számára a középső, ebédlőszoba melletti két szobában, ahol még
asztalnak is kellett lenni, amelynél tanulhattak és szekrénynek is, ruháik, könyveik számára. A konyha
melletti szoba volt a szülők hálószobája, oda került aztán 1812-ben az egyetlen kislány, Zsuzsika is.
Nagyapám szerint is, miként a családi legenda fenntartotta, ők 14-en voltak testvérek.
Történt egyszer, hogy dédapám (tehát a családfa szerint I. István) Szentkirály pusztán lévő 100
katasztrális hold földjéről beizentek valakitől az ott arató részesek, hogy elfogyott az eleségük, azonnal
küldjék ki nekik a következő porciót!
Dédanyám, Kolozsváry Zsuzsanna, zavarba jött. Nem volt otthon sem a férje, sem egyik
nagyobb fia, sem egyetlen férficseléd, sem egyetlen iga. A Báthori utca és Mária utca közötti nagy
portán csak ő maga tartózkodott, egyetlen lánycseléddel, nyakig a dologban. És három legkisebb
gyermeke volt még odahaza: a hét éves Sándor, a négy éves József és a bölcsőben fekvő, még szopós
Zsigmond. (A Sándor és József között született fiú , és a József és Zsigmond között világra jött első
Zsuzsika már nem élt.)
Kétségbeesetten ránézett a hét éves Sándorkára, (aki aztán a nagyapám lett.)
-- Kisfiam, kimernél-e menni lóháton a szentkirályi tanyára? Itthon van az istállóban édesapád
egyik hátaslova, a Szürke.
-- Persze, hogy merek! Szólt büszkén a gyerek.
Dédanyám a szolgálólánnyal gyorsan kiméregette a szükséges porciót. Minden részes számára
két kenyeret, két icce sárgakását, két icce tarhonyát, egy font szalonnát, egy verdung sót. Két zsákba
helyezték el mindezt. Aztán a szolgáló segítségével felnyergelte a Szürkét. Dédanyámnak mindenhez
értenie kellett, a lószerszámozáshoz is. Az első nyeregkápa elé és a hátsó mögé felkötötték a két zsákot,
azután feltették a nyeregbe a gyereket. Sándorka boldogan vette kezeibe a kantárszárat.
-- Tudod az utat a szentkirályi tanyára? Nem tévedsz el, kisfiam? Hiszen 27 kilométerre van
ide!
-- Nem köll engem félteni édösanyám, kitalálok én biztosan, - mondta a hét éves Sándorka.
És csakugyan minden baj nélkül kivitte a részesek kosztját, és azután haza is ért szerencsésen
a Szürke nyergében. Szabályosan lelovagolta egyfolytában az 54 kilométer távolságot.
Így nevelkedtek az akkori gyermekek.
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Mindannyian mindig szorgalmasan dolgoztak, viszont egyszerűen, felesleges költekezés nélkül
éltek, így aztán nem csoda, hogy dédapám újabb földeket, tanyákat tudott szerezni az apjától, (I.)
Jánostól örökölt ősiség mellé. Egyetlen fényűzésnek számított, hogy mindig négylovas kocsin, azaz
négyesfogaton járt, valamennyi leszármazója egyforma állítása szerint. Fel nem ült volna kétlovas
kocsira. Olyanon csak a fiai jártak. De dédapámnak ez az egyetlen hiúsága sem volt tulajdonképpen
luxus. Hiszen a csikókat maga nevelte, és sajátmaga tanította be azokat négyesben járni, az abrakjukat,
takarmányukat is beteremte a saját földje, tulajdonképpen egy krajcárjába sem került neki ez az egyetlen
passziója.
A családi legenda szerint, dédapám a Sóhordó úton, mely a Tiszától a Dunáig vezetett keresztül
a Kiskunságon, a kecskeméti Talfája pusztán is át, el tudott menni fogatán úgy az egyik folyótól a
másikig, hogy útközben mindig a saját földjén, a saját tanyájában pihent meg, ott abrakoltatott és ott
éjszakázott. (Minden tanyáján volt saját részükre épített szoba) Tehette, mert a Sóhordó közelében
minden tájékon volt saját tanyája.
Nem tudhatom mennyi az igazság ebből a sokszor meghallgatott családi legendából. De
édesapám is mindig úgy mesélte nekünk, s én itt abból igyekszem leírni egy keveset, amiket tőle
hallottam, vagy feljegyzéseiből olvastam. (Világért sem bírnék mindent leírni, amiket elbeszélt, nem
győzném sem erővel, sem papírossal.)
Lehetett valami alapja a fenti legendának, mert dédapám neve első virilisként szerepel
Kecskemét thj. város akkori listáján, tehát legtöbb adót fizető polgára volt.
Ebédnél és vacsoránál körül ülték a hosszú asztalt, télen az ebédlőszobában, nyáron az
oszlopos, fedett tornácon. Csak azok a fiúk hiányoztak közülük, akiknek iskolai szünidőkben, vagy
tanulmányaik befejezése után, éppen egész napos munkát parancsolt az apjuk. (Azok persze vitték
magukkal a tanyára az ebédjükre való kenyeret, szalonnát, esetleg a megmelegíteni való, elkészített
töltött káposztát.) Itthon az asztalfőn a férfi ült, a családfő. Oldalt, jobb keze felől a felesége, bal keze
felől elsőszülött fia (II.) István. A többi fiú kor szerint következett tovább. Kivételt képezett a
mindenkori legkisebbik, akit még etetni kellett, annak a magas széken az anyja mellett volt a helye,
hogy anyai segítséggel jussanak szájacskájába a falatok. De mielőtt leültek volna, mindannyian
megálltak helyük mögött, imára kulcsolt kézzel, s amelyik fiúra dédapám rámutatott, az fennhangon
elmondta: “Jövel Atyánk, légy vendégünk, Áldd meg, amit adtál nékünk. Ámen." Csak azután ültek le
és adták kézről kézre a leveses tálat, hogy mindenki merjen belőle magának. Abban az időben a
vacsorák is leginkább levesből és gyümölcsből álltak. Télen alma, vagy aszalt szilva, vagy dió. - Étkezés
után szintén állva maradtak, amíg apjuk intett valamelyiknek, s hangosan elmondta: “Aki ételt, italt
adott, Annak neve legyen áldott. Ámen.” - Náluk az ital mindig csak friss kútvíz volt, semmi más. Ha
vendégjük volt is, akkor sem ment végbe imádság nélkül sem ebéd, sem vacsora. Viszont családi
ünnepeiken, például a szülők házassági évfordulóján, vagy a családtagok név és születésnapján azzal
szentelték meg a napot, hogy étkezés után hálaadásul még zsoltárt is énekeltek. Gyakran visszhangzott
a ház a XC. Zsoltártól: “Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram Téged tartottunk hajlékunknak.”
Vasárnap délelőttönként mindannyian templomba mentek, családtagok és cselédek egyaránt.
Csak felváltva mindig más ügyeletes maradt ilyenkor is otthon házpásztornak.
A kecskeméti református templomban, a férfi oldal karzat alatti részén, az első padot hívták
Szappanos padnak, mert dédapám fizette az elkészítését, s a család férfi tagjai mind oda ültek. A
második sor meg a Héjjas István családé volt. A női oldalon pedig a hetedik pad csináltatási költségét
fizette dédapám, ezért régebben a női családtagok mindig ott foglaltak helyet, Szappanos nagymamám
sohasem ült volna máshová. Később azonban szokásba jött, hogy a Szappanos asszonyok is a férjük
mellett helyezkedtek el, a férfi oldal karzat első sorában. Legalább is addig, amíg divatba nem jöttek a
vegyes házasságok, amikor már a feleségek a saját hitük templomába jártak, és nem ide, a fehérre
meszelt, aranycsillagos, kakasos tornyú istenházába. Vajon tudják-e még a mai fiatalok, hogy mit jelent
ez a kakas? Péter apostol háromszor tagadta meg Jézust, mielőtt a kakas megszólalt. S a mi tornyunk
gombjának tarajos őre arra figyelmeztet bennünket, hogy mi meg ne tagadjuk őt.
Vasárnap ebédutánonként pedig, a jószágok déli etetése és itatása elvégzése után, a rendbe tett
ebédlőszobában dédapám mindig maga köré gyűjtötte fiait nemzetség-gyűlésre. Így nevezték.
Igyekezett minden alkalommal másról beszélni előttük, de természetesen megismétlődött ugyanaz a
téma is. Egyik ilyen alkalommal ezt beszélte:
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“Fiaim, tanuljátok meg, hogy ezen a földön nem az arany, a gyémánt és a drágakő a legnagyobb
érték, miként azt a bolond emberek hiszik. Hanem a legnagyobb kincsünk a napfény, levegő és a föld!
Aki az aranyat tartja a legnagyobb értéknek, úgy járhat mint a mesebeli király, aki azt óhajtotta, bárcsak
mindene arannyá változna. Teljesült a kívánsága, mindene arannyá varázsolódott, a kenyere és az
ivóvize is, s ennek következtében a király éhen és szomjan pusztult el, mert az aranyat nem lehetett
sem megenni, sem meginni. - Fiaim, az árvizek sokmindent elvisznek, a tűz meg még több értéket
megemészt, elporlasztotta az én édesapám malmát is éppen abban az évben amikor én születtem.
Gonosz dolog a tűzvész, még gonoszabb a háború, az ellenség könnyen elviszi az aranyat és ékszert
is, és összerombolhat minden épületet, összetörhet minden műkincset, szobrokat, képeket, eltüzelheti
a könyvtárakat, írásokat, elrabolhatja a berendezést, felszerelést és minden termést, minden jószágot,
csak magát az anyaföldet nem bírja elvinni, az akkor is megmarad, ha mindent tönkretettek rajta! És
új tavasszal új életet hajt! A föld táplál minket, a föld adja az életünket! És csak hogyha élünk, akkor
támadhat lelkünkben a hit és a szeretet. Szeressétek tehát a földet. Életet és igazi örömet csak az ad, a
puszták minden színe, szaga, a termés fejlődésének a látása, betakarításának öröme, a szelíd, vagy zord
idők elviselése kint a tanyán, a jószágok szaporodása és hűsége, minden, minden az igazi boldogságot
és az igazi életet jelenti, ami az anyafölddel összefügg.
Tehát mindennek az alapja a föld, azért kell munkálnunk, gondolkoznunk, szeretnünk! A mai
nemzetség-gyűlésünkről ezt vigyétek magatokkal, ezt őrizzétek meg a lelketekben, hogy legdrágább
kincsünk a föld, szeressétek és munkáljátok azt. És amit majd egyszer örökölni fogtok tőlem, azt
tartsátok meg utódaitoknak. Elmúlt életek tibennetek folytatódnak, kötelességetek megtartani
elődeitek földjét, hitét és becsületét.
Dédapám kezének intésével jelezte, hogy a mai nemzetséggyűlést befejezte. Fiai, szokásuk
szerint felálltak, és életkoruk szerint sorakozva édesapjukhoz járultak egy kézcsókra, hogy ezzel
hetenként egyszer megköszönjék neki azt a heti apai gondoskodását.
Azt hiszem dédapám megelégedetten nézhette végig szépen fejlődő, munkához szoktatott és
engedelmes fiait.
A fiúk azonban ezen a vasárnapon úgy érezték, hogy most nem kaptak semmi újat, hiszen a
földszeretet és a lószeretet vele születik minden Szappanossal, azt nem kell nekik magyarázni! (Éppen
ezért az egész család férfitagjai rendszerint a huszároknál töltötték le katonaidejüket, mivel mind jó
lovasok voltak.)
A fiúk nagyja ünneplőbe öltözködve mehetett most- már lányos házakhoz beszélgetni, esetleg
táncolni és énekelni. Minden kecskeméti családban szívesen fogadták őket.
Az apróbbak pedig mehettek játszani, hancúrozni, vagy lovagolni; egyedül a vasárnap
délutánok ezen órái jelentették számukra a szabadságot, ez volt az övéké, a többi ideje a hétnek
munkában telt el, apai parancsra, a régi patriarkális családi életnek szokása szerint.
(E nemzetséggyűlés idejében nem sejthette még dédapám, hogy mintegy másfél évszázad
múlva, el fog érkezni az a történelmi idő, amikor minden utódjától elvesznek minden ingatlant, és
meggyengítik a fiatalok hitét és nem marad meg számukra semmi más örökség, csak: a szorgalmas
munka és makulátlan becsület, ez a családi két régi erény.)
Egy másik vasárnap ebéd után, a szokásos összejövetelt családi megbeszélésekre szánta
dédapám. És azzal kezdte az asztalfőn, hogy megkérdezte legkisebb fiától:
-- Meg tudod-e mondani, hogy hívják szüleidet?
--Szappanos István és Kolozsváry Zsuzsanna - vágta ki bátran.
Ekkor egy elemi iskolás fiúra mutatva kérdezte:
-- Hát a nagyszüleidnek mi volt a neve?
-- Szappanos János és nemes Tormássy Judit, édösanyámé mög nemes Kolozsváry Ádám és
Vörösmarty Ilona.
-- Helyes. Jól mondtad. De hát mi Szappanosok nem vagyunk nemesek?
-- De azok vagyunk! - Tiltakozott gyorsan az egyik gimnazista fiú, - Apafi Mihály adta a
nemességünket 1674-ben.
-- Hát akkor miért nem használjuk sem a brassai előnevet, sem a címeres pecsétnyomót, sem
a nemesi privilégiumokat? Nagyanyátok férfitestvére és azok fiági leszármazói, a Tormássy család
összes férfi tagja nemesi jogon szavaz minden képviselő-választáskor. Mi pedig nem szavazunk. Miért?
-- Ezt nem tudjuk, - mondták a legnagyobbak.
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-- Nagyapám II. Mihály, a Bogyó Kovács Zsuzsanna férje, még használta levelein és hivatalos
írásain a galambos címert és a brassai Szappanos Mihálynak írta magát. Nemesi jogon szavazott és
egyéb privilégiumokat is élvezett. Megmutatom itt nektek, hogy József bátyámmal kötött írásbeli
szerződésünkön, mely 1795. Év június 24.-én kelt, szintén látható a vörös viasz pecsétjén ez a címer.
Meg amit nővérem, özvegy Cseh Mihályné Szappanos Zsuzsanna írt nekem örökségi ügyben 1798. Év
május 31.-én, nézzétek meg, aláírásán kívül azon is használta a vörös-viasz pecsétet, melynek címerpajzsában egy csőrében ágat tartó galamb látható, a pajzs felett pedig zárt hadisisak.
A fiúk megnézték.
-- Hát akkor mi miért nem használjuk?
-- Nem volna annak semmi értelme. Itt Kecskeméten a városi polgárok ugyanazokat a jogokat
élvezik, mint máshol a nemesek. Viszont a császári hatalom óriási katonai terheket rótt ki a nemesekre.
Ezektől a terhektől akart megszabadulni édesapám (I. János), azért mondott le minden nemesi
privilégiumáról.
-- Hát akkor Kun Pálné Szappanos Judith nagynénénk miért használja még mais ezt a címeres
pecsétnyomót? - kérdezte az egyik gimnazista fiú.
-- Csak szokásból, de az nem érdekes. Hanem az a különös, hogy amit ellenem indított pert
1795-ben az ősiség miatt, a bírói periratok több helyen jus possessiunáriumot említenek. Már pedig e latin
szavakkal jelzett birtoki joggal csakis nemesek rendelkeztek. Dehát fiaim azt tanuljátok meg és jól
tartsátok eszetekben, hogy a nemességnek nem a kutyabőrön és a pecséteken kell lennie, hanem az
emberi szívekben! Éljetek becsületben, senkit igazságtalanul meg nem bántva, és éljetek családi és
testvéri szeretetben, nem pörösködve egymással és nem irigykedve egymásra, hanem egymást jó
szívvel, önként segítve és akkor nemesek vagytok! És dolgozzatok szorgalmasan, mert a munka is
nemesít.
-- Tudjátok jól, hogy János nevű testvérbátyám Kunszentmiklóson megyei esküdt. Már pedig
fentálló törvényeink szerint, megyei esküdtté és bármiféle hivatalnokká csak nemes ember nevezhető
ki. De ismételem nektek, hogy nem a hivatal és nem a nemeslevél, hanem a gondolkozásmód, a
Krisztus által tanított felebaráti szeretet és a jó cselekedetek tesznek valakit nemessé. Ezt tartsátok
eszetekben.
(Meg kell jegyeznem, hogy édesapámnak ez a tanítása abban az időben nagy
felvilágosodottságra és haladó szellemre vallott, hiszen édesanyja is, felesége is, régi nemességükre
büszke családból valók voltak.)
Az egyik fia (III. János) megkérdezte:
-- Édösapámnak mind három testvére elment Kecskemétről, a szülőföldjükről, nem csak János
bácsi ment el, hogy Pázsith Ráchel nénit feleségül vehesse. Miért történt így?
-- Másik két bátyámat meg az vonzotta, hogy nagyapánk még Bihar megyében született. Azt
gondolták talán, hogy nekik ezek szerint az az őshazájuk. Dédapánk István ott hunyt el a harcokban,
szépapánk Mihály onnan állt be Thököly seregébe, hát valami olyan elképzelés vonzotta őket, hogy
nekik is ott a helyük, őseik nyomában. József bátyám ott lett Tépén községi jegyző, ott él békességben
a családjával. Kecskeméti örökségét itt eladta, és ott vett rajta magának valamit. De a másik bátyám,
Mihály, ott sem maradt meg. Nem tudom milyen vándorszellem költözött belé. Józseftől avval
búcsúzott el, hogy elmegy Hódmezővásárhelyre és megkeresi dédapánk testvérbátyjának leszármazóit.
Aztán soha többet semmi hírt nem hallottunk felőle. Három testvérnénémből is Szentkirályszabadjára
ment férjhez a legidősebb, a Zsuzsanna (II.) Cseh Mihályhoz. Ő sem maradt Kecskeméten. Mivel
apám négy fia közül csak én maradtam itt a szülővárosunkban, azért hagyta rám apám végrendeletében
az ősi Szappanos házat és a malmot.
Azután Lajos, a második fiú megkérdezte:
-- Édösapám, mi lött az ősünkkel, a kuruckapitánnyal?
-- Hát ő bizony hiába reménykedett, sohasem jött vissza Törökországból. Ott halt meg. A
családi szájhagyomány szerint gróf Thököly Imre saját kezűleg írt levélben tudatta kedves kapitányának
feleségével a gyászhírt, amely szerint Szappanos Mihályt a galátai örmény temetőben hantolták el.
Mivel itthon a Habsburg hatalom megerősödött Thököly Imre sem jöhetett haza soha, hanem oda
száműztek utána feleségét Zrínyi Ilonát is és az izmidi örmény temetőben helyezték őket nyugovóra.
Az egyik családi legendánk szerint, vitézeit, tehát Szappanos Mihályt is oda tették át hozzájuk.
-- Miért éppen örmények közé temették őket?
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-- Mert azok is keresztények voltak, miként a magyarok. Mohamedán temetőbe nem engedik
be őket.
Elhallgattak. Aztán a fiúk a szokásos kézcsókra járultak apjukhoz és szétszéledtek, hogy
élvezzék a vasárnap délutáni pár órás szabadságukat. Éjfélig tartott a vasárnapi pihenő, de amint
hétfőre fordult a sarkcsillag, már be kellett fogni a malomban a lovakat és kezdődött az őrölés.
Egyszer a későbbi években, az egyik vasárnap délutáni nemzetséggyűlést vallási kérdések
tárgyalására szentelte dédapám.
Magyarázta a fiainak a spanyol inkvizíciót. Persze a gimnazisták már az iskolában is tanulták,
valamint a franciaországi borzalmas Szent-Bertalan éjszakát is, amikor tízezrével, százezrével gyilkolták
le egyetlen éjszakán át, minden városban a protestánsokat.
-- Pedig nem eretnekség az, ha valaki Krisztus tanításait tisztán hirdeti, emberek által csinált
dogmák és ceremóniák nélkül. - Magyarázta fiainak dédapám. - És mégis, Magyarországon is mit
műveltek az ellenreformáció hívei! És a bécsi hatalom! Összefogdostatták a protestáns lelkészeket,
tanítókat, és ha nem tagadták meg hitüket, ha nem tértek át a római katolikus vallásra, akkor kivégezték,
vagy gályarabságra hurcolták őket, ami egyenlő volt a lassú és nagyon keserves elpusztulással. Sok
helyen a bent éneklő hívek feje fölül kezdték lebontani a templomukat. Fiaim, legyetek hűségesek a
hitetekhez, melyért annyi ártatlan ember szenvedett mártíromságot, és el ne hagyjátok azt semmink és
senkinek a kedvéért! Gondoljatok azokra akik kitartottak az ellenreformáció könyörtelen elnyomásával
szemben, és lassanként gátat tudtak vetni neki. Fiaim, legyetek erősebbek az élet és a történelem
minden vészénél, viharánál! A szív és a lélek, s a józan gondolkozás szabadságát meg kell őrizni akkor
is, ha körülöttetek a gyávák és megalkuvók eldobják azt! A franciaországi Szent-Bertalan éjszaka
szörnyűsége is azt tanítja nekünk, hogy a gyilkolást semmiféle indok, semmiféle cél nem szentesítheti!
Embert ölni a legnagyobb bűn, teljesen ellenkezik Krisztus tanításával, aki a felebaráti szeretet hirdette.
Sőt még az igazi bűnösökkel szemben való megbocsátást is. Még az igazságtalan elnyomóinkkal
szemben sem szabad fegyverhez, erőszakhoz nyúlni, hanem néma, szilárd, megingathatatlan meggyőződéssel kell küzdeni minden ellen, ami rossz, ami helytelen. Szenvedést okozni nem szabad, de
tudni kell azt elviselni, ha muszáj. Tartsátok eszetekben a régi magyar közmondást: “Nem az a legény
aki üt, hanem az, aki állja". Hát még az milyen nagy legény, aki meg is tudja bocsátani!
-- De édösapám - szólt bele az egyik nagy fiú, - a szabadságért mégis csak harcolni kell, a
kurucok is harcoltak.
-- Igen, fiam, de el is buktak. Mert sem a nemzet, sem a vallás, sem az egyén szabadságáért
nem volna szabad küzdeni, hanem csak ésszel, kitartással, ingathatatlan meggyőződéssel, és zsarnokok
elleni néma ellenállással, passzív rezisztenciával. Életünkkel kell szolgálnunk hazánkat, fajtánkat,
hitünket és családunkat. Ha fegyvert fogunk, akkor a másik fél is fegyvert fog ellenünk és legyőz. De
a néma ellenállással szemben tehetetlen az ellenfék, mert esetleg észre sem veszi. Sajnos a magyar
természet könnyebben tud valamiért meghalni, mint ugyanazért a valamiért élni. Utódaim,
leszármazóim, ti élni tanuljatok meg mindazokért és mindazért, akit vagy amit szerettek!!
(Közbe kell itt szúrnom: dédapám őszinte pacifista, békesség párti lehetett.)
-- Ám nagyon szép, példásan békességes dologról is beszámolhatok nektek. Vallási tekintetben
Kecskemét lakosság oly türelmes volt, hogy 1564-ig, a mai ferencrendiek templomában felváltva
tartották a római katolikus és református istentiszteleteket. Városunk 1526-tól 1686-ig török uralom
alatt állott, s azalatt itt nem történt semmi vallási békétlenség.
-- Édösapám, mikor építették a mi templomunkat?
-- 1680-tól 1683-ig, még a török uralom alatt, IV. Mohamed szultán engedélyével. De még
egyvalamiről akarok hozzátok szólni fiaim. Az én József nevű testvérbátyám, a tépei jegyző, a három
fia közül is egyet Isten szolgálatára adott. Tudjátok jól, hogy (I.) László nevű unokatestvéretek
elvégezte a teológiát és református lelkész lett. Hát akkor én, akit ennyi fiúval ajándékozott meg az
Isten, hogyne rendelnék egyet az ő szolgálatára! Melyőtök szeretne pap lenni?
Azonnal hároman is jelentkezésre nyújtották fel a kezüket.
-- Jól van. Hármótok közül majd Sándor megy el Debrecenbe teológusnak, mivel ő a legjobb
tanuló közületek, mindig kitűnő az iskolai bizonyítványa. - A mai nemzetség-gyűlésünket ezzel be is
fejeztük, mehettek most már, ahova akartok.
A fiúk mély hangulatban járultak a hetenként egyszer szokásos apai kézcsókra, azután elhagyták
a családi ebédlőszobát, (amit a nagy fiúk lovagteremnek csúfoltak titokban,) és hamarosan a lányok és
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lovak felé fordult az érdeklődésük, és vidámabb, hétköznapibb gondolatok körébe és hatalmába
kerültek.
+

+

+

+

E néhány nemzetség-gyűlés bemutatásával már nagyjából el is végeztem dédapámnak és családi
életének jellemzését. De azért még kiegészítésül elmondok róla néhány aprólékot, azon rengeteg
visszaemlékezés közül, melyeket édesapám, - a saját apjától hallva egykoron, - minekünk elbeszélt.
Amikor dédapám fogatán hajtott, vagy hajtatott az utcán, (jobban szerette saját kezében tartani
a gyeplőt,) és az ott jövő-menő gyermekek szépen köszöntek neki: “Adjon Isten szerencsés jó napot a
nemzetes úrnak", akkor megállt és megkérdezte tőlük:
-- Akartok kocsikázni?
És ugyan van-e olyan gyermek a világon, aki nem akar? Felszedte hát őket a kocsijára, amennyi
felfért, és vitte őket arra, amerre őt éppen a dolga szólította, azután visszatérve az eredeti helyre
leszállította boldog társaságot. Pedig sajátmagának is volt mindig kocsikáztatni való apró gyermeke,
később meg unokája. De szívesen szerzett örömet a másokénak is.
Az alább következő epizódot is sokszor elmesélte nekünk édesapám a nagyapjáról, (vagyis az
én dédapámról).
Vettek búzát valamelyik tanyán. Természetesen akkor még kézzel szórták, nem találták még
fel a vetőgépet. A tanya mögötti szérüskerttől, a távolban húzódó akácos közútig terjedő, gabona
alászántott föld várt a magot. Akkoriban még nem kilóval és mázsával mérték a gabonát, hanem
vékával. Dézsa alakú, két vasfüllel ellátott faedény volt ez. Aszerint mondták egy darab földről, hogy
hány vékás, hogy hány véka kenyérmagot kellett bele vetni, mennyit vett magába? Dédapám minden
induláskor belemért a vékából a komenciós cseléd oldalára akasztott izsákba annyi búzát, amennyi az
útig elhaladva és onnan visszatérve szükséges volt a barázdákban.
Egyszer aztán megszólalt a cseléd:
-- Nemzetes uram elhiszi-e, ha mindi itt áll és mindig engem néz, akkor is meglopom.
-- Hát mutasd be fiam.
Egész délután folyt a vetés. Mikor aztán a nap lebukott a láthatáron, akkor abbahagyták. S
akkor megszólalt a komenciós.
-- Most má’ gyüjjön ki nemzetes uram az útra, az akácsusnyók közé, oszt’ nézze mög, hogy ma
délután mennyit loptam? Pedig a derekamon lógó izsákból nem vöttem ki sémmit.
-- Azt láttam, azt néztem, abból nem vettél ki semmit, csak azt, amit a barázdákba szórtál.
Kimentek megnézni, hát az akácos sűrűjébe előre odakészített nagy fateknő félignél
magasabbra telt meg a “szerzett” búzával.
-- Hát ezt hogyan csináltad fiam?
-- Hát látja milyen nagyszélű, pörge kalapom van. A széle mindenütt fölfelé pördül. Úgy
szórtam a borozdákba a magot, hogy mindig tele hulljon vele a kalapom széle is. Aztán mikor az
akácoshoz értem, mintha csak a fejemet hűsíteném, a levett kalap széléről belefordítottam a magot a
teknőbe. Aztán kicsit legyeztem magamat a kalappal és mögint fejemre töttem és haladtam visszafelé.
Ennyit gyűjtöttem össze a kalapommal egy délután.
-- Hát jól van fiam, mivel nyíltan, előre bevallva csináltad és nem alattomban, és csakugyan
ügyesen, hát legyen a tiéd.
Ilyesmi csak nagyon méltányos és emberséges gazdáknál történhetett meg, csak olyanhoz
mertek a cselédei bizalmasak lenni. A Szappanos családban komoly meggyőződés volt az emberi
egyenlőség. A családunk minden generációja munkatársainak tekintett a cselédeiket. Mai kifejezésekkel
élve: a munkaadó és munkavállaló között, Szappanoséknál, soha nem állt fenn a sokat hibáztatott úr
ész szolga viszony. Hanem mindenkor a közös érdekért dolgozó, egymást kölcsönösen megbecsülő,
munkatársi viszonyban állottak egymással.
Sokat mesélt nekünk édesapám dédapánknak rablókkal szemben tanúsított ügyességéről,
leleményességéről és bátorságáról is. Hogyan találta meg ellopott sertésfalkáját a szentkirályi erdőben
és hajtotta haza. Hogyan érte utol három ellopott igáslovát Nagykőrösön, és elfogta a tolvajt, meg a
vágtató lovait és haza vezette azokat.
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És a fiatal bugaci betyár Bogár Imrével való találkozása? 71 éves volt már akkor dédapám,
amikor éjszakai fekvőhelyéről hirtelen felriasztva, nyereg nélkül lóra ülve, utolérte a fiatal betyárt.
(Részletese leírtam a “Bugaci Emlékeim” 31. fejezetében.)
De igen hosszúra nyúlt már ez a fejezet, abba kell hagynom. Lehetetlenség volna mindent leírni
dédapámról, amiket hallottam róla.
Csak még annyit mondok el, hogy gondosan őrizte, családi szent ereklyeként, kézmárki gróf
Thököly Imrének azt a néhány írását, ami tőle a Szappanos Mihály kuruckapitányhoz intézett, saját
kezűleg írott levelei közül a család kezén véletlenül megmaradtak.
Dédanya, a fiatalon özvegyen maradt Szappanos Istvánné Kupa Komáromi Zsuzsanna hozta
el azokat magával, amikor Bihar vármegyéből Veszprém vármegyébe menekültek. Ezeket az írott
családi ereklyéket fiaival is megismertette, ezért tudott belőlük Sándor nevű fia, (vagyis nagyapám),
idézni.
Édesapám pedig apjának hátrahagyott írásai között találta meg ezeket.
Példaképpen csupán két ilyen levélből idézek itt két mondatot.
Az egyik 1698-ban kelt, Szappanos Mihálynak címeztetett, s így kezdődik:
“Horváth Ferencre bíztam, hogy segítségéra legyen kigyelmednek az praedictatorok dolgában,
kigyelmed kapitányi expozitiója szerint.” Stb.
Egy másikban meg, állítólag nyolcadik levelében, Thököly Imre azt írta Szappanos Mihály
kuruckapitánynak többek között:
“Tömösvárról deczember tizedikén datált levele kegyelmednek kezünkhöz penetráltatván,
hogy az szegény praedikaatorokat az vasból kivágták, s kegyelmednek kezeihez adták, kedvesen
értettük. Ha csak túlerővel kegyelmedtől el Ha a nagyapám, édesapám és Sándor Ödön testvéröcsém
által gyűjtött gazdag anyagú családi levéltár el nem veszett volna a második világháború végén, ezek a
levelek teljességükben most is meglennének.
Így azonban csak annyit tudtam idézni belőlük, amennyi feljegyzés véletlenül maradt meg
édesapám kézírásával.

2. A NAGY TŰZ
1819. április harmadikán délután a pozsonyi diétára összegyűlt tekintetes karok és rendek között
izgalmas hír terjedt el. Csoportokba verődve tárgyalták. Senki som tudta, ki mondotta el legelőször.
Senki sem tudta, hogyan ért ide az értesülés ilyen sebes szárnyakon olyan nagy távolságból? De
mindenki beszélte, hogy tegnap este hét órakor kigyulladt egy ház s a szél olyan gyorsan vitte tovább
a lángokat hogy éjfélre leégett az egész. város.
A hivatalos országgyűlési jegyzők közül igen izgatottá vált az egyik, egészen fiatal ember,
tulajdonképpen még debreceni theológus, aki igen kiváló latin gyorsíró mivoltáért kapta ezt a tisztséget.
Mert ebben az időben még latin nyelven folyt a diéták tanácskozása. Mindenkitől kérdezgette, ki hozta
a rémhírt? Nem tudtak neki felvilágosítást adni. Nem volt maradása. Hajtotta a nyugtalanság, amit
szülei, testvérei ás azok családja miatt érzett. Mert testvérbátyjai közül a három legidősebb megnősült
már, s a legöregebbnek apró gyermekei is voltak. Összeszedte minden anyagi lehetőségét s gyors
postakocsit fogadott. Ez az alkalmatosság minden postaállomáson friss, pihent lovakkal váltotta fel
fogatát. És megállás nélkül utazott éjjel és nappal.
Ezt a fiatal országgyűlési jegyzőt Szappanos Sándornak hívták ás az én nagyapám volt. Ezt a
történetet mesélte el gyakran a fiának, édesapámnak, akitől meg én hallottam gyermekkoromban
számtalanszor.
Útközben a megállók vedégfogadóiban azzal a reménységgel érdeklődött szülővárosának sorsa felől,
hogy talán megcáfolják a borzasztó hírt, és a közelebb lakók kijelentik, hogy nem igaz! Sajnos, hiába
vágyott ilyesmire, inkább mindenki megerősítette, hogy április másodikén estétől éjfélig az egész
‘Kecskemét a porig leégett. Lassan múltak az órák, bármekkora igyekezettel trappolt is a négy póstaló.
Ráért tűnődni. Ráért végig gondolni minden hozzátartozója otthonának a beosztását, vajon hova és
hogyan menekülhettek? Minden testvére Kecskeméten élt még, akik közül csak a három nős: István,
Lajos ás Pál költözött más házba, de a szüleikkel együtt lakott még két testvérbátyja: János és Mihály,
továbbá két testvéröccse: József ás Zsigmond, és egyetlen testvérhuga: Zsuzsika, a legfiatalabb, aki
ekkor még csak hat ás fél éves volt. Ők mindannyian a száraz malmuk melletti, ősi Szappanos házban,
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a Báthori utcában éltek. Az ősi fészekből egyedül csak ő mozdult ki, hogy teológiai tanulmányait
végezze ás közben betöltse hivatalát s a ősrégi koronázó városban. Kiadós időtöltése lehetett tehát
nagyapám számára sok hozzátartozójáról való gondolkodás. Mégsem akart elmúlni az idő,
ólomlábakon cammogtak az órák mire végre Kecskemétre érkezett, s a Budai-kapuban kiszállhatott a
gyorskocsiból.
Amerre nézett, mindenütt elszenesedett füstölgő romok, de azért mindenütt emberek
mozogtak e holttá feketedett városban. Takarítottak, rendet raktak, szedték össze külön rakásokba a
faanyag üszkös maradványait, külön a ruhanemű égettrongy-szagú cafatjait, ismét külön, a hőségtől
elformátlanodott vas holmit, szerszámokat, fazekakat, bográcsokat, s a forrósságtól rúddá olvadt
kútláncokat, és megint másik rakásokba a faltörmeléket. Mindenki dolgozott némán, megrendülve.
Szívük mélyén titkon Jób mondása lüktetett “Az Úr adta, az Úr elvette.”
Nagyapám a leégett utcákon át legelőször szüleihez sietetett, a Báthori utca, Mária utca és
Hoffmann János utca közötti óriási portán, ahol őket is hasonló munkában találta otthonuk és a
malmuk romjai között. Csak két szobának nem égett be a mennyezete, ott maradt meg a bútor, más
minden fekete üszökké vált. Tőlük tudta meg, hogy mi történt?
Az akkori város nyugati legszélén, (a mai Széchenyi körúton), egy kenyérsütögető asszony
kiszedte a parazsat a kemencéjéből és kiöntötte az udvarán. Igen erős szél fújt nyugat felől, a pernyéből
vitt a közelben elterülő szalmás trágyadombra is, amely rögtön fellángolt, de pillanatok múlva már a
ház nádfedelén is tűzkígyók tekeregtek, lángnyelvek ágaskodtak, mert az orkánszerű szél oda is csapott
fel zsarátnokot. Percek alatt tovább száguldott a tűzparipa a szomszéd házakra, hajtotta, kergette,
korbácsolta a szél. Leginkább nádfedeles házakban laktak még akkor a kecskemétiek, de cserepes
portákon is nád fedte az istállókat, ólakat. Este hét órakor gyulladt ki a sütőasszony háza és mint
megvadult tűzszekér rohantak a lángnyelvek szétterülve és nyaldosva a város egész szélességét. És
haladtak nyugatról kelet felé.
Ekkor az egyik református gazda maga köré hivatta hittestvéreit, vagyis azoknak nagy részét,
akikhez eljuthatott a szava. “Emberek, ha elpusztul is minden, ami a miénk, de ne engedjük veszni az
Isten házát! Hozza el mindenki a ponyváját, kocsijára tegyen fel kádat, s azt merje tele vizzel, és ide
kell hozni minden asztagrakó hosszú létrát is, majd azokon felhaladva vizes ponyvával betakargatjuk
templomunk fazsindely hajazatát!" Az emberek széjjel rohantak, s a városnak égő és nem égő részéből
hamarosan gyülekezni kezdtek, végtelen sorban érkeztek a kocsik, vizel, létrákkal, ponyvákkal,
Mindenkinek akadt otthon ilyesmije, kellettek a ponyvák a gabonának a lovakkal tapostatott kinyomtatáshoz, nem ismerték még akkor a cséplőgépet. Most megindult a hősi küzdelem. Összekötöztek
kettőt, vagy hármat az asztagrakó létrákból, hogy elérjék vele a tetőt. A jelenlévők fiataljai
felkapaszkodtak rajtuk. A legidősebbek mártogatták a kádak vizébe a nehéz sátorvásznakat; a
középkorúak a létrák fokain állva kézről-kézre adogatták azokat felfelé, s fent a fiatalok betekergették
velük az egész templomtetőt. Közeledtek a lángok. A lovak nyihogtak, kapartak, ugráltak félelmükben.
Ki kellett azokat fogni a kocsikból és ostorral elkergetni a tűzzel ellenkező irányba, hogy
kivágtathassanak a város keleti szélére, ahol a Gátér csatorna mellett tágas, szabad térséget és legelőt
találtak maguknak.
Már a romai katolikusok nem régen épült, szép nagy templomnak a fedele és toronysisakja is
égni kezdett, (zsindelyből voltak azok is), és a két templom között, a mai Kossuth tér helyén álló
épületek is mind lángolni kezdtek. A nagytoronyban a harangozó rémültem hagyta abba a harangok
félre verését és menekülve rohant lefelé az égő toronyból, ahol háta mögött már a falépcsők is kezdtek
meggyulladni. Ezzel a ténnyel elnémult a katolikus nagytemplomban a harangok félre verése. A
reformátusok azonnal átvették a vészjel továbbkongatását a saját templomtornyuk harangjaival.
Hullott már a református templom védőire is a pernye és zsarátnok; tenyereikkel nyomkodták
el, ha ruhájuk valahol tüzet fogott. A vizes ponyvákra hulló szikrák előbb sisteregtek, aztán foltok
száradtak rajtuk. Gyorsan kellett azokat cserélni, vagy befedni frissen átázott, víztől csepegőkkel,
nehogy átégjenek valahol, s az így keletkezett lyukakon behatoljon a veszedelem a gyúlékony anyagból
készült tetőhöz.. Szaporán és erejét megfeszítve dolgozott mindenki. A templomtetőket már elérte a
közeledő tűztenger forrósága, szédelegtek tőle, izzadtak, bőrük perzselődött, mégis kitartottak dacos
lelkesedéssel, nyakas hittel, halált megvető bátorsággal, elszántsággal. És megmentették a templomukat
és az ott elterülő városrészt is. Az eddig reményvesztett emberek tanultak a templommentőktől s ők
is célba álltak minden erejükkel és eszközükkel, a mostmár kétfelé osztott, csökkenő erejű vésznek.
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Éjfélre a szél is teljesen elállt, s így lassan kihunyt a magvadult elem sárga-piros sárkányszeme. A
lángolás megszűnt, s ezáltal a továbbterjedés is. De izzó, parázsló tűzfészkeket még a Pozsonyból
érkező nagyapám is talált itt-ott, és hasznosította magát azok ellocsolásában, vasvillával szétverésében.
Családjában mindenkinek az otthona tönkre ment, mivel mindegyik a harmadik vagy negyedik
tizedben, tehát a város leégett felében lakott. De ezért a templomtetőn a még legénysorban lévő
testvérei is mind ott küzdöttek.
Porig leégett szülei szárazmalma is, ahol addig az édesapja (vagyis dédapám) éjszakánként
katalógus sorrendben foglalkoztatta nagyszámú fiait. Kipusztulása előtt, a körben járó lovak rudakkal
forgatták a felső malomköveket, a lisztet őrlő, kenyérkereső malomban. Fiai a lovakat hajtották ott,
hat éves koruktól kezdve. S ha elálmosodott, elaludt a soros fiú, és eldőlt a földön, a lovak oda érve
nem léptek rá, hanem megálltak előtte. Ettől elült a malom zakatolása, amiből dédapám tudta, hogy
mostmár cserélni kell a soros fiút. Felkeltette fekvőhelyéről, álmából az abc rendben sorba következő
fiát, azt kivitte a munkát folytatni, az alvót pedig behozta a fekvőhelyére. Ekképpen hol kicsi, hol nagy
került a lóhajtáshoz. De most hamuvá változott az éjjel-nappal őrlő, kenyérkereső malom is.
Nagyapám legidősebb testvére, István lakott nősülése óta a Homoki utcai házban ahol szüleik
is kezdték a házaséletüket. Ez a ház hamar nagy veszedelembe került, hátsó kapuja oda szolgált a mai
Széchenyi körút helyén lévő kocsiútra, ahol tőlük nem messzire, a sütőasszony háza legelőször
kigyulladt. Lángolt már a tető, amikor az öt éves János és a három éves Mihály kifutottak belőle. És a
nagy udvar közepén megállva, csodálkozó szemmel bámulták apjukat, ki a tetőről vasvillával próbálta
leverni az égni kezdő részt, hogy ne terjedjen tovább. A mosókonyhában dolgozó anyjuk ekkor látta
meg a lángokat és sikoltva rohant be a házba nyolc hónapos István nevű fiáért, hogy kimentse. Amint
kiért vele az udvarra, beszakadt mögötte tűzvész emésztette házfedél, betörve a mennyezetet is, és
lángra lobbantotta az ágyat, melyből két perccel előbb vette ki csecsemőjét az anya. (E fiúból később
Kecskemét országgyűlési képviselője lett és száz éves koráig élt.) Az apa István is leugrott még időben
az omlani készülő tetőről. Mindenük elpusztult, de ők maguk megmaradtak, s azután még sok
gyermekük született. Lassanként, nagy szorgalommal, mindent újra építettek.
A Báthori utcai házat is rendbe hozták dédszüleim, de a malmot nem építették újjá, nem
engedélyezte a hatóság, hogy város közepén, ilyen fából készült, tűzveszélyes épület legyen. Ez nagy
csapás volt rájuk nézve, mert azontúl is sok lisztre volt szükségük.
Az egész város területén, csodálatosan, nem esett kár emberéletben, de annál több az
épületekben, felszerelésekben. A lakósok elsősorban kedves jószágaikat szerették volna megmenteni,
és hajtották, terelték őket kifelé az égő házak közül, de a megriadt állatokból sok visszafutott a tűzbe.
Dédapámnak a városi házánál tartott, otthon lévő lovai is így vesztek el.
Mégsem jutott eszébe senkinek sem a tűzvész után, hogy máshova költözzön. Kecskemét hű
népe ragaszkodott szülővárosához, és munkához látott reménységgel, ősi szívóssággal. És Kecskemét
leégett fele hamarosan újra felépült.
A tekintetes városi magisztrátus pedig rendeletet hozott, hogy minden kovács-műhelyt,
sütőházat, szappanfőzőt, szárazmalmot és egyéb helyeit az akkori iparnak, csak cserepesre szabad ujjá
építeni! Pár év alatt a templomok fedeleit is cserepesre cserélték át.
És ettől kezdve minden esztendőben, április másodikán este hét órától kezdve, fél óra hosszáig
zúgott Kecskemét összes templomának összes harangja a nagy tűz emlékére. Gyerek-koromban még
hallgattam. Az első világháború kitörése utáni évben hagytak fel ezzel a szokással, akkor már sok-sok
megsiratni valónk akadt.

3. DÉDANYÁM ÉS EGYETLEN LÁNYA: SZAPPANOS III. ZSUZSANNA
A családi elbeszélések és feljegyzések mindig csak dédapámról és fiairól beszélnek. És mélyen
hallgatnak a nőtagokról: dédanyámról és egyetlen felnövekedett leányukról: Zsuzsannáról.
A két előbb született leánykájuk csecsemőként halt meg, a többi testvér viszont mind fiú volt.
A két női családtagról szeretnék itt egy keveset szólni.
Magamban sokszor elgondolom déd-anyám: Kolozsváry Zsuzsanna sorsát. Erdély kies
vidékén született és nevelkedett 18 éves koráig. Amikor elhagyta a szülőföldjét és gyermekkori,
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bizonyára tündérszép emlékeit, és Kecskeméten kötött házasságot. Azután 24 éven át, egészen rövid
szünetekkel, mindig terhesnek kellett lennie; szinte állandóan gyermeket szoptatni és pelenkázni,
magában véve is óriási teljesítmény lehetett. De mellette intéznie kellett, megállás nélkül, a nagy család
temérdek gondját és munkáját. Mert éhen soha senki és semmi nem maradhatott! Emberek és az
apróbb állatok élelmezését neki kellett előállítania. Akkor még nem lehetett boltban más élelmiszert
venni, csak a sót, esetleg süveg cukrot, minden egyébnek az előteremtése őreá hárult. A családi
élelmezéshez egyedül a lisztet adta dédapám a malmából, de ami abból készült, az már mind dédanyám
gondja, s dolga volt, a sok-sok kenyér, az egész évre való mennyiségű tarhonya, lebbencs és a többi. A
köles termést neki kellett meghántoltatni kásának; a kukoricát megdarálni, majd kiszitálni lisztnek; a
káposztát hordókban savanyítani; egyáltalán minden élelmiszert tartósítani, hogy az egész télire elég
legyen. De a háziasszony kötelessége volt a szappan-főzés, gyertyamártás, vajköpülés, sajt-készítés, és
még ki győzné elsorolni, hogy még mi minden? Évente legalább 24 hízott sertést vágtak le a család és
a cselédség számára. A ma élő fiatalok már elképzelni sem bírják, mennyi munkát jelentett egy
disznóölés, minden részének feldolgozása, tartósítása.
Nagy tisztelettel hajtok fejet dédanyám teljesítménye előtt! Igaz, tartottak két szolgálóleányt,
de mit jelentett ez olyan helyen, ahol ennyi személyre kellett mosni, vasalni az erős, kemény,
gyolcsvászon fehérneműket, ahol ennyi libát kellett megkopasztani, tollát megfosztani, hogy
mindenkinek jusson párna és dunyha az éjszakai álmához, és mindezeket annyi egyéb munka mellett
kellett elvégezni.
(Viszont az is igaz, hogy a régi háziasszonyok vezérei voltak a munkahelyüknek, és nem kellett hivatali
feljebbvalók előtt hajbókolniok, és a munkatársak esetleges áskálódásaikat tűrniük.)
Dédanyám minden percét a másokért végzett munkában töltötte el és soha nem élt önmagáért,
és soha nem járt szórakozni. Lehetetlenség, hogy családi legendáriumban egy szót se szóljak
dédanyámról, hanem hallgassak róla én is, miként a férfiak feljegyzései teszik. Lehetett azért neki a sok
munkán kívül sok öröme is a szépen felnövekvő, engedelmes gyerekeiben.
Amikor az utolsó, a legfiatalabb, a családi legenda szerint tizennegyedik gyermekét várta, akkor
már legidősebb fia lakodalma számára kellett sütnie a pecsenyéket, fonott és kürtös kalácsokat,
réteseket, s egyebeket. És az ő kis Zsuzsikája, aki 1812 december 31.-én született, még nem tudott
járni, amikor már megérkezett legelső unokája: Teréz is, II. Istvánnak és nejének Tsikesz Nagy
Máriának első gyermeke. Attól kezdve már az unokák gondozásában, nevelésében is segítségére kellett
lennie a menyének. Ezen legidősebb fia: Szappanos II. István házasságából 13 gyermek született, akiket
itt most felsorolok, édesapám feljegyzése alapján, és nem Károly nagybátyám szerint, ugyanis a kettő
között kis eltérés mutatkozik a csecsemő-korban elhunytakat illetőleg. (Zárjel között azt is utánuk
írom, hogy mi lett belőlük.)
1. Teréz
sz. 1813 (fiatalon halt meg)
2. János
sz. 1814 (gazdálkodó lett, örökségét szépen gyarapította)
3. István
(csecsemőként hunyt el)
4. Mihály
(öt éves korában halt meg, a nagy tűzkor három éves volt)
5. István
sz. 1818 (jogot végzett, magasabb hivatalokat viselt, Kecskemét országgyűlési képviselője lett,
sokáig az Országház korelnöke volt; száz éves korában halt el)
6. Mária
sz. 1820 (Lakatos Sándorné lett, egyetlen leányuk Muraközy Imre szikrai pusztabíróhoz ment
férjhez; leszármazóik a szikrai Muraközyek)
7. Mihály
sz. 1821 (csecsemő korában hunyt el)
8. Mihály
sz. 1823 (jogot végzett, hivatala volt és gazdálkodott is öröklött földjén)
9. Sándor
sz. 1826 (csecsemőként hunyt el)
10. Sándor
sz. 1829 (jogot végzett, hivatalnok lett)
11. László
sz. 1831 (jogot végzett, ügyvéd lett)
12. Imre
sz. 1833 (orvosi egyetemet végzett, Fülöpszálláson lett orvos)
13. Elek
sz. 1837 (érettségi után gazdálkodó maradt és igen szép vagyont szerzett)

Tehát ezek az unokák mind megszülettek még dédanyám életében. És közülük az a nyolc, akik
öreg kort értek meg, ott álltak fiatalon, vagy kisgyermekként déd-apám koporsója mellett és hat évvel
később dédanyám temetésén is. Több unokájuk is született még az ő életükben, például I. Lajos fia IV.
József. De nem bővíthetem ki emlékezésemet minden ágra. Csak azért soroltam el a fenti 13 testvért,
67

mert ezeknek az összes leszármazottjukkal érintkezésben voltunk és azokat mind ismertem. A felsorolt
13 testvér közül is, e mostani huszadik századunk elején még személyesen találkozgattam családi
vacsorákon három fehérhajú, szál-egyenes tartású öreggel: Pista bácsival, Sándor bácsival és Elek
bácsival. A negyedik fehérhajú öreg volt akkor Jani bácsi, de ő már nem testvér, hanem a másodszülött
testvérnek a fia volt. Szerető rokoni viszony állt fenn dédszüleim valamennyi leszármazója között, de
akik nem Kecskeméten laktak, azok közül én csak a fülöpszállási orvos utódait ismertem, akik mind
jártak hozzánk és sohasem adták el a kecskeméti határban lévő öröklött földjüket Városföldön, mely
még dédapám nagy birtokából való volt. Édesapám és testvérei azonban a többi elszármazott
atyafiságot is számon tartották.
Dédapám temetéséről csak annyit mondok el, hogy a régi református temető közepén állt a balásfalvi
Kiss család hatalmas kriptája, több nagy sírkővel, mely körül négyzet alakú teret hagytak ki, s e tér egyik
oldalánál lévő kriptájába helyezték örök nyugalomra dédapámat.
(A balásfalvi Kiss családról mindig azt hallottam, hogy egyedül ők gyakorolhattak földesúri
jogokat Kecskeméten. Sohasem kérdeztem meg, miben nyilvánult meg ez? Engem a jog nem érdekelt,
csak a család. Akiket én ismertem közülük mind szép hívatást töltött be, például: táblabíró, egyetemi
tanár, főispán, jogtanár, stb. Az én időmben már csak szülőik voltak, de semmi nagyobb birtokukat én
már nem ismertem. Károly nagybátyám írása szerint: Borbás, Alpár és Szentkirály pusztákon lévő
birtokaik után kapták a város 280-ad rész földesúri jogát, de ezeket a birtokokat az 1840-es években
eladták. Dédapám temetése idején még földesurak voltak.)
Dédapám sírjára családja nagy márványoszlopot állíttatott a következő szöveggel:
Tisztelet oszlopa
melyet e sírdomb alatt nyugvó
idősb. Szappanos István úrnak,
Kecskemét város érdemes polgárának,
- aki született 1766-ban, meghalt 1838 aug. 13.án mint felejthetetlen hű férjének
és fáradhatatlan szorgalmú jó atyjuknak emeltetett
bánatos özvegye Kolozsváry Zsuzsanna
és háládatos gyermekei.
Hat évvel férje halála után dédanyám is e sírba került. S az én számomra dédanyám talán mindig
csak név maradt volna, és nem változott volna élőlénnyé, valóságos létező személlyé, ha 72 évvel halála
után, 1916 májusában, nem érkezett volna hozzánk Kecskemét Budai utca 13 szám alá, két különös
látogató. Nagyon jól emlékszem rájuk, hiszen 12 éves voltam már akkor. A kertben motyogtam
valamivel, amikor az utcáról belépett két ismeretlen, fehérhajú, de jó tartású, lakkcsizmás, magyar ruhás
bácsi. Éppen olyanoknak látszottak, mint az öreg Szappanos bácsik, mert azok is így öltözködtek, de
a vendégek szerint fiatalabbak voltak amazoknál. Mondták, hogy ők most egyenesen Erdélyből jöttek,
Vörösmarty bácsi a nevük és édesapámat keresik. Vele aztán nagy ölelkezést csaptak, hiszen harmadfokú unokatestvérek, mert édesapám dédanyja Kolozsváry Ádámné Vörösmarty Ilona, meg e két
vendég bácsinak az apai nagyapai dédapja: Vörösmarty János, édestestvérek voltak. Folyt aztán a szó,
hogy az ő nagyapjuk rokoni levelezést folytatott Szappanos Sándor ref. Lelkésszel, az ő leveleiből
ismerték a kecskeméti Budai utcai címet, azért ide jöttek legelőször.
-- Azért utaztunk Kecskemétre, mert meg akarjuk ismerni kedves Zsuzsika nénink minden
itteni unokáját, dédunokáját, szépunokáját. Mert nagyapánk mindig szeretettel emlegette előttünk
gyermekkorunkban elsőfokú unokatestvérét: Kolozsváry Zsuzsika nénit!
Élő emberek szájából hallva a szavakat, látva nagynénjük iránti lelkesedésüket, a róla való szeretetteljes
emlékezést, hirtelen élőlénnyé változott előttem a 72 évvel azelőtt elhunyt dédanyám! Ide utaztak
Erdélyből azért, hogy Zsuzsika nénijük leszármazóit megismerjék. Mennyire szerettem volna
meghallgatni minden szavukat, de édesanyám a konyhába hívott, hogy segítsek neki uzsonnát készíteni
a messziről érkezett vendégek számára.
Uzsonna után édesapám elindult a két Vörösmarty bácsival, az egyik János volt, a másik Mihály,
hogy a rokonokat sorba látogassák. - Mi pedig azalatt otthon a kétágyas vendéghálószobában tiszta
ágyhajat húztunk és mindent elkészítettünk számukra éjszakára. Nálunk szálltak meg négynapos
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kecskeméti tartózkodásuk alatt, de nálunk csak reggeliztek és uzsonnáztak, mert minden napon ebédre
és vacsorára meghívta őket valamelyik rokon. Így sajnos csak kevés elbeszélésüket hallhattam. De ők
mondták el nálunk azt is, hogy Kolozsváry Zsuzsanna nénjük hogyan ismerkedett meg Szappanos
Istvánnal a kolozsvári református templom előtt, és milyen boldog volt, amikor négylovas hintóba
ülhetett.
Elbeszéléseik gazdagságából azt állapítottam meg, hogy a Vörösmarty családban ugyanúgy apáról fiúra
szálltak a családi történetek, mint a Szappanoséknál. Négy napos tartózkodásuk alatt mindent
megtudott egymásról a két rokon família.
E két bácsi erősen sajnálkozott azon, hogy “Zsófi nénit” már nem ismerhetik meg
személyesen, pedig a férje leveleit gyakran alá írta; a keze írását jól ismerik. Ugyanis a két bácsi
Szappanos nagymamámat már nem találta életben, mivel előző évben, 1915-ben meghalt.
Éppen jókor jött meg hozzánk a két Vörösmarty bácsi, édesapám boldogan kalauzolta őket és
örömmel hallgatták egymás családi emlékeit. De eltávozásuk után két héttel, 1916 június 7.-én, minket
borzasztó csapás ért. Wolhíniában hősi halált halt Bandi nevű 19 éves testvérbátyám. Akkor már nem
lett volna erőnk a vendégfogadáshoz.
Utána, ugyanezen 1916-os év augusztusában Erdélybe betörtek az addig szövetséges románok,
ott is harcok kezdődtek el, s a két Vörösmarty bácsi attól kezdve egy sort sem írt. Soha többet nem
hallottunk hírt sem róluk, sem az ottani kevés rokonságról. És mégis, mégis az ő szavaik és
elbeszéléseik nyomán változott számomra “élőlénnyé” a valóságban soha nem ismert dédanyám.
De ha már ennyire elugrottam a történelmi időben a dédanyámról való emlékezés okából,
akkor még ugrom egy nagyot és leírom itt azt is, amikor másodszor jött hozzám közel Szappanos
Istvánné Kolozsváry Zsuzsanna élő, létező valóságként.
1942-ben, Jenő testvérbátyám elsőszülött fiának: Endre Zoltánnak a had-naggyá avatását
ünnepelték nagy családi ebéd keretében, a szikrai Bodvány-högy tetején ültetett szőlőben, a fehér
kúriában. Sajnos a mi családi örömünket erősen rontotta akkor, hogy testvéröcsém: dr. Szappanos
Sándor Ödön nem lehetett közöttünk, mert ő már menetszázadba osztva vagonírozott Kecskeméten,
és indult a második világháború vérzivatarába, a poklok poklába és a halálába.
A szóban forgó családi ebéd után megjelent köztünk Eördögh Gyuláné Muraközi Juliska néni,
kezében hozva egy nagy, nehéz, szépművű cukortartót és imígyen szólt:
-- Ezt a cukortartót hoztam Bandinak a hadnaggyá avatása ünnepére, mivel ez Szappanos
holmi volt, kerüljön hát vissza a Szappanos családba. Ugyanis a nagyanyám: Lakatos Sándorné
Szappanos Mária kapta ezt esküvőjére ajándékba az ő nagyanyjától: Szappanos Istvánné Kolozsváry
Zsuzsannától, akinek ez a darab valaha a kelengyéjéhez tartozott.
Ezt hallva, az én emlékezésem ekkor hirtelen megmozdult, magam előtt láttam a fiatal
Kolozsvári Zsuzsikát, amint kezébe veszi ezt a szép cukortartót, simogatja, örül neki. Fogdossa,
nézegeti a szép asszonyi ajándékot. S amint ezt elképzeltem, másodszor változott számomra élővé
soha nem ismert dédanyám.
Ezekkel a sorokkal kívántam megörökíteni emlékéből egy parányit.
+ + +
Még dédszüleim egyetlen leányáról: Szappanos III. Zsuzsannáról, édesapám nagy-nénjéről,
szeretnék itt pár szóval megemlékezni, az édesanyjával közös fejezetben.
Élőszóval szinte semmit sem regéltek róla, csakúgy mint az édesanyjáról sem. A családi
történetek és legendák mindig csak a férfiakról szóltak. De írásbeli feljegyzést kettőt találtam róla, s
azokat most ide másolom, ide idézem az emlékezetére.
Nagybátyám: Szappanos Károly ref. Lelkész, kinyomtatott füzetkéjében, az alábbiakat írta róla:
“III. Zsuzsanna élt 1812 dec. 31.-től 1884 márc. 25.-ig. Férjhez ment Boldizsár Lajos pirosi
ref. lelkészhez, aki testvére volt Szappanos László várdaróci ref. Lelkész feleségének, Boldizsár
Máriának. Esküdtek 1837 nov. 7.-én. Tehát az édesapja is élt még, amikor Zsuzsika férjhez ment.
Gyermekük nem született. Amikor özveggyé lett, visszajött lakni Kecskemétre ahol apjáról örökölt
háza, földjei és tanyái voltak. Elszegényedett legifjabb testvérbátyjának, Zsigmondnak, a négy leányát
nevelte fel és adta férjhez. Háza a Széchenyi utca 13 szám alatt volt, melyet atyja I. István az 1919-i
tűzvész után építtetett. Fala terméskőből van, melyet I. István szentkirályi földjének kaszálója alatt
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talált, onnan bányásztatta ki, és hordatta be a városba. E házon kívül Zsuzsannának Talfájában is volt
földje, nagyapja I. János által építtetett tanyával.”
Édesapámnak pedig, a kéziratos családi feljegyzéseiben, az alábbiakat találtam dédszüleim egyetlen
leányáról:
“Zsuzsika néni nevelte fel és adta férjhez a teljesen elszegényedett bátyjának, Zsigmondnak,
négy leányát. A két idősebbik Ujvidékre került, két testvérhez mentek nőül, mindkettő Szabóné lett. A
két fiatalabb lányt örökbe fogadta. Pedig ez a Szappanos Zsigmond atyjától, I. Istvántól szép vagyont
örökölt. De háromszor leégett és elkeseredésében káros szenvedélyre kapott rá, nagy pénzben
kártyázott, s ezzel teljesen kipusztította magát és családját a vagyonából. Neje volt Zana Erzsébet, kivel
1833-ban kötött házasságot. László nevű fiuk favágással keresi a kenyerét.
Zsuzsika nénim örökölte apjáról azt a talfáji földet is, melyet Béni kertnek hívtak. Erre még az
ő nagyapja, az 1714-ben született és 1975-ben elhalt Szappanos I. János építtetett jó tanyát 1794-ben,
s ezt a mestergerendájába bele is vésette. Zsuzsánna Boldizsár Lajos baranyai ref. lelkész felesége lett:
férje halála után vissza jött lakni Kecskemétre, és szeretetből vette magához teljesen elszegényedett
Zsigmond testvérének négy leányát, minden jövedelmét rájuk áldozva, csak értük élt. A talfájai öreg
tanya még az ő nagyapjáé volt és birtokíve okmány a családfához.
Zsigmond, amikor már kártyán mindenét elvesztette, egyedül csak a hátaslovát siratta meg,
amikor azt elvezették az istállójából. Mi lett volna Zsigmond lányaiból Zsuzsika néni nélkül? Mégis
nagynéném a legfiatalabb fogadott lányának, Szappanos Rozinak lett az áldozata. Mert ő és a férje
Józsa Lajos, kifosztották nevelő anyját minden vagyonából. Adósságokat vettek fel titkon Zsuzsika
néni ingatlanaira, s egy napon Józsáék hitelezői dobra ütötték Zsuzsika néni minden vagyonát. A
talfájai régi Szappanos tanyát és ősi földet, hogy ne kerüljön idegen kézre, az árverés előtt édesapám
megvette, s ennek jövedelméből segítette a teljesen kifosztott testvérhúgát, akit nevelt lánya
háládatlansága teljesen megtört, összeroppantott. Édesapám testvéri szeretettel és lelkipásztori szóval
és hittel igyekezett vigasztalni és erősíteni az egyetlen húgát, de mikor édesapám 1884 február 28.-án
hirtelen elhunyt, Zsuzsika néni csak egy hónappal bírta túlélni szeretett bátyja elvesztését, és 1884
március 25.-én követte a halálba. Összeroppantotta a bánat és a méltatlanul ráhullt szegénység.”
Édesapám kézirata tehát így örökítette meg Zsuzsika nagynénje emlékét.
+

+

+

Az itt közölt kétféle idézet remélem egy kicsikét élővé varázsolta Zsuzsika nénit, azaz Szappanos III.
Zsuzsannát, az utókor előtt. De hozzá kell még fűznöm sajátmagámtól háromféle megjegyzésemet.
Egyik az, hogy Szappanos Zsigmond példája igazolni látszik a régi magyar közmondást, mely
szerint: “minden jó családban kell egy rossznak lenni”. De el nem bírom képzelni, hogy dédapám
szorgalomra, puritán egyszerűségre és becsületre való nevelése után, hogyan lehetett neki egy ilyen
könnyelmű, haszontalan és családja sorsával nem törődő fia, mint ez a Zsigmond?
Második megjegyzésem, hogy ennek a Zsigmondnak a fiát, Szappanos Laci bácsit, a favágót, én is
ismertem, gyerekkoromban nálunk is ő vágott fát. Hallgatag, elkeseredett ember volt, apja
könnyelműségének áldozata. Ha nálunk dolgozott, természetesen nem a konyhában étkezett, hanem
ebédlőszobánk családi asztalánál, hiszen édesapámnak elsőfokú unokatestvére volt. Az összetartó, egymást szerető nagy rokonság összejöveteleire, családi ebédekre, vacsorákra, ez a Laci bácsi is mindig
hivatalos volt a különböző Szappanos házak óriási ebédlőszobáiba. Halála után a család Szappanos
nevet viselő férfitagjai közös költségen temettették el.
Harmadik megjegyzésem a következő. Miként feljebb édesapám soraiból már kitudódott,
Zsuzsika néni tálfajai öreg tanyáját valamelyes öreg földdel a nagyapám vette meg, hiszen pontosan az
övének a szomszédja volt, lévén ez valaha egy birtok, a nagyapjuk, sőt dédapjuk tulajdona. Erről a
tanyáról szólok még pár szót.
Megint előre kell utaznom egy óriásit a történelmi időben.
1944-ben, a német hadvezetőség parancsára, Kecskemét várost kiürítették és Talfája pusztára
űzték ki belőle a lakosságot. S ott a fejünk felett dúltak a harcok.
Annakidején nagyapám után Károly nagybátyám örökölte a talfájai öreg Szappanos tanyát,
amely körül most folytonosan hullottak a lövegek és légi aknák, mély krátereket vájva a jó fekete földbe.
A szétrepülő szilánkok és repeszdarabok annyi lukat véstek az öreg Szappanos tanya falába, hogy
70

kívülről olyan lett tőle, mint a szita. De csak kívülről! Belől még csak a meszelés sem hullott le a faláról,
semmi hiba sem látszott rajta. A vastag, vert agyagfal, melyet már éppen 150 év óta sütött a nap és fújt
a szél, annyira kiszáradt és megkeményedett a másfél évszázad alatt, hogy minden szilánkot elnyelt,
semmi sem tudott rajta keresztül hatolni, mert szilárdabb lett, mint a vasbeton. A tanya belül sértetlen
maradt és mestergerendájába vésve még ekkor is olvashattuk:
“Építtette Szappanos Mihály 1794-ben.”

4. NAGYSZÜLEIM
1825-ben megszüntették a magyarországi országgyűlések, diéták latin nyelven tartott
tanácskozását; attól kezdve magyar nyelven folytatták. Ennek következményeképpen nem volt
szükségünk többé latin gyorsíró jegyzőre, tehát megszűnt nagyapámnak Szappanos Sándornak ez a
hivatala.
Közben elvégezte a teológiát Budapesten és Debrecenben, s mindkét helyen minden vizsgáját
kitüntetéssel tette le. Édesapám feljegyezte kézírással vezetett naplójába: "Édesapámnak összes mindig
tiszta kitűnő bizonyítványait a kecskeméti levéltárba adtam be megőrzés végett. Remélem tehát, hogy
ott még megtalálhatók nagyapám iskolai, főiskolai értesítői bizonyítványai, indexei.
Debrecenben (nagyapám saját kézirata szerint) tanárai voltak: Budai Ézsaiás, Varga István, Ercsei
Dániel, Sárvári Pál Péczeli József, Dobrony János Aranyi István és Erdélyi István.
Országgyűlési jegyzősége megszűnése után két évig rektorkodott. 1827-ben pedig Bécsbe ment
"tanulmányai öregbítése végett", két évre. (Az nem szerepel a kéziratban hogy ott mit tanult? Talán ott
is teológiát?). 1829-ben Szalkszentmártonban, 1830-ban pedig Kecskeméten lett káplán, azaz
segédlelkész. Az utóbbi helyen Polgár Mihály és Matolcsy László főnökei mellett.
Az 1831. Évben Alsódabason lelkésszé választották, ahol egészén 1849 augusztusáig a
szabadságharc elbukásáig működött. Megválasztása évében 1831 szeptemberében házasságra lépett
Szallós Eszterrel nemes Szallós Mihály szalkszentmártoni ref. lelkész hajadon leányával kivel 22 és fél
éven át szép megértésben élt együtt de gyermekük nem született.
Az 1848-49-es szabadságharc alatt a magyar kormány rendeleteit és Kossuth proklamációját a
szószékről felolvasta kihirdette ezért. a szabadságharc bukása után állásáról lemondatták 1849 július
27.-én. Azután véletlenül tudomására jutott hogy el is akarják fogni és börtönbe vetni. Ezért kénytelen
volt Alsódabasról elmenekülni. Kecskemét határában az apjától örökölt saját szentkirályi birtokán
csikósodott. álnév alatt lakva saját tanyájának lóistállójában ahol rojtos-lobogós fehér magyart viselt és
nem találtak rá üldözői.
Édesapám és Károly bátyám egyöntetű feljegyzései szerint, azután két év múlva Budapestre
költözött a saját házába melyet alsódabasi lelkész korában vásárolt. Igen nagy portájú ház volt ez a
VIII. Kerületben. a Práter-utca. Kisfaludy-utca és Kisfaludy-köz között elterülve, 24 ablaka nyílt e
három utcára és 10 különböző iparos család lakott benne műhelyeikkel együtt, s Károly nagybátyám
szerint: "jól jövedelmezett.” E házban a saját maguk számára fenntartott lakás a Práter-utca és
Kisfaludy-utca felőli sarkon volt. Itt alig egy évig lakott nagyapám. 1852 aug. 20.-án Szadára költözött
ahol Környey István ref. pap elhalálozván, utódjául Szappanos Sándort választották meg a hívek.
Itt halt meg az első felesége 1854 máj. 15.-én, s még ugyanazon év 13.-án másodszor nősült,
feleségül vette: Marton Zsófiát, néhai Marton Mihály diósjenői községi jegyző és felesége nemes Szabó
Therézia leányát, aki ekkor már Veresegyházán tartózkodott, nővérénél Marton Judithnál és annak
férjénél, tehát sógoránál, Veress András ottani ref. lelkésznél. Az esküvőt és a lakodalmat is ők
tartották, s így az Új házasok Veresegyházáról indultak el szadai otthonukba. Előző évben történt,
hogy nagyapám Szappanos Sándor lelkészsége alatt meghalt a szadai földesúr, öregen, magánosan,
leszármazók nélkül. Távoli rokonok lettek az örökösei, akiknek csak pénz kellett, hogy azt egyenlően
eloszthassák egymás között, de nem kellett nekik sem a birtok, sem a kastély. A birtokot kis részekre
széttagolva könnyen eladták, azt megvették a szadai, vagy környékbeli parasztok. De a vastag falú,
nagyon öreg kastély senkinek sem kellett. Sokáig árulták, egyre lejjebb engedték az árát. mégsem kelt
el. A szadai nép pedig, akik nagyon szerették nagyapámat, egyre kérték őt: Vegye meg a tiszteletes úr,
ne jöjjön ide idegen! A falunk szívében, annak a kellős közepén, ebben az ősi kastélyban lakjon a mi
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lelki atyánk, de ne jöjjön ide spekuláló, rideg ismeretlen, akinek hozzánk lelkileg semmi köze nincs.
Vegye meg. Úgy lesz az legjobb!"
Ő eleinte húzódozott. Hiszen lent a völgyben. a déli irányban Pusztaszentjakab, majd Kerepes
felé tartó keskenyebb országút mellett. ott állt a régi. szép kis református templom. művésziesen
faragott, ősi fatornyával, régi korok áhítatát hirdetve. És mellette állt a lelkészlak, az eklézsia, mely neki
jó otthont nyújtott, s melynek ablakaiból gyönyörködhetett az öreg fatorony szelíd, de felemelő.
patinás szépségében, s azt nem akarta elhagyni. Szada lakosainak többsége református volt, mégis az
ő templomuk volt kisebb és állt lejjebb a hegy rézsutos lejtőjén, ugyanis azt a nép építtette. A római
katolikus templom nagyobb volt és újabb, s fent állt a szélesebb országút déli oldalán, szemben a
kastélykert téglaoszlopos, vasrácsos kerítésével. Ugyanis azt a legutolsó földesúr építtette. Ez a
szélesebb országút képezte egyúttal a falu főutcáját, mellette két oldalt épültek a szerény házak. Csak
egy ék alakú kiszögellése volt a településnek, a völgy felé, a református templomig. Azután már a mély
szakadék, az egykori nagy sáncárok következett. mely valaha a hegycsúcson épült Szadavárat
védelmezte, s amelyen át hídon vezetett keresztül a délről jövő, kisebb forgalmú, keskenyebb országút.
A kastélykert és rk. templom között elhaladó, forgalmasabb és szélesebb országút pedig Gödöllőről
haladt Veresegyház felé.
Szada falu református hívei addig könyörögtek nagyapámnak, s az eladók addig-addig engedték
lejjebb a kastély árát, míg csakugyan meg tudta venni és beleköltözött. S a lelkészlakot átengedte a
kántortanítónak és családjának. Édesapám kézirata szerint: apja a kastéllyal együtt a hozzátartozó nagy
szőlőt is megvette. de erről nékünk élőszóval soha nem beszélt. Itt élt tehát nagyapám második nejével,
a veresegyházi lelkésznél, legfiatalabb testvérhúgával, Marton Zsófiával. Hét gyermekük született
Szadán. a nyolcadik már Kecskeméten. Ezen házasságból született gyermekek a következők voltak
1. Amália
2. Sándor
3. Károly Lajos
4. Ödön
5. István
6. Júlia
7. Károly
8 Lajos

sz. 1855,
sz. 1857,
sz. 1860 jan.20.-án és meghalt 1863 nyarán, három és fél éves korában,
sz. 1861, elhunyt csecsemő korában,
sz. 1863. István elhunyt pár napos korában,
sz. 1863,
sz. 1865 októberben,
sz. 1868, meghalt csecsemő korában.

A kis Lajos holtteste már nem kerülhetett Szadán elhunyt három testvérke mellé, akiknek ott
ráccsal körülkerített sírdombja és márvány sírköve állt. Nagyapám a Szadán elhunyt Károly Lajost, a
három és fél éves korban elveszített első Károlykájukat holtáig nagy bánattal emlegette. Nagyon kedves
kisfiú lehetett, azok után ítélve, amely mondásait és tetteit nagymamám 90 éves koráig elismételgette.
Nagyapám mind a nyolc megszületett gyermekét, ugyan avval a keresztelő kancsóval maga keresztelte
meg, mely saját tulajdonát képezte És amikor 1867-ben Kecskemétre költöztek, természetesen azt is
hozták magukkal, s a kis Lajos fejére is abból öntötte a keresztvizet. És attól kezdve szokásba vette a
kecskeméti, akkor még viruló, nagy létszámú Szappanos család. hogy valamennyi újszülött Szappanos
fiút és leányt ugyanebből a kancsóból kereszteltek meg. Amíg nagyapám élt. addig ő keresztelt és
esketett minden családtagot. halála után pedig e tisztséget átvette fia: Szappanos Károly ref. lelkész.
Természetesen otthon, a lakóháznál történt családi körben mindig minden keresztelő. csak így lehetett
a sákramentumot ugyan avval a fedeles, füles családi ereklyével végezni el.2
De most még vissza kell ugranom az időben 1855-re, mikor nagyszüleim még csak egy
esztendős házasok voltak.
Szappanos nagymamámtól sokat hallottam a kecskeméti nagy kolera járványról. De soha nem
kérdeztem meg tőle, melyik évben történt? Hiszen kisgyermek voltam még, az évszámok nem
érdekeltek, amikor nagymamám mellé bújva a ruganyos kanapén, elbeszéléseit hallgattam. De mostani
érdeklődésem eredménye az, hogy ez a pusztító, szörnyű erejű járvány 1855 nyarán lepte meg
Kecskemétet. 1855 aug. 15.-én halt meg Kecskeméten az akkori református lelkész: Mihó László. A
2. Ezzel a kancsóval keresztelte meg Károly Bácsi Pisti és Tamás fiamat. (Sz.I.)
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rengeteg halottat pedig temetnie kellett valakinek, tehát behívták ideiglenes munkára Szappanos
Sándor szadai ref. lelkészt, aki akkor éppen Kecskeméten tartózkodott, hogy második feleségét:
Marton Zsófiát bemutassa itt elő testvéreinek és azok családjának. Éppen alkalmi kocsifuvar
kínálkozott akkor számukra Szadán, amellyel eljöhettek, s azt használták ki. Azután a kolerajárvány itt
szorította őket, nem mehettek vissza, amíg a zárlat tartott, csak annak feloldása után. Ezt idáig
megértem, csak azt nem tudom. hogyan születhetett mégis Szadán nagyszüleim első gyermeke, Amália.
holott ő 1855-ben jött a világra, s akkor szülei kénytelenek voltak hosszabb időt Kecskeméten tölteni?
Az eredetileg egy hétre tervezett tartózkodásuk bizony jócskán megnyúlt. Nagyapám elindulásuk előtt
megkérte sógorát, Veress András veresegyházi lelkészt. hogy őt távolléte alatt káplánjával felváltva
helyettesítse a szadai egyházi szolgálatban. De mivel váratlanul hosszúra nyúlt ez a szolgálat, a
budapesti teológiai akadémiáról kellett legátusokat kérni, akik vasárnaponként felváltva prédikáljanak
Szadán.
Tehát azt nem értem a dologban, hogy Amál néni megszületett-e már szülei Kecskemétre
indulása előtt, s ez esetben azok a csecsemőt is hozták magukkal a lovas kocsin, vagy pedig csak a
járvány utáni hazaérkezésük után jött a világra?
Arra azonban igen jól és világosan emlékezem, amiket gyermekkoromban Szappanos
nagymamám beszélt el nekem erről a szörnyűségről, amikor Kecskeméten az összes járvány közül
legnagyobb erővel pusztított a kolera.
Mihó László ref. lelkész és felesége meghaltak e járványban és árván maradt pár hónapos
fiacskáját a nagymamája szoptatta tovább, akinek éppen volt még akkor kicsije. Így maradt életben és
így nevelkedett fel a későbbi Mihó kántor.
Az elhunyt lelkész helyett nagyapám temetett naponta látástól vakulásig, hétköznapon és
ünnepnapon egyaránt Amikor szürkült a hajnal, már elindult. Nagymamám előbb elébe tette a
reggelijét, és a zsebébe dugta az elcsomagolt kenyeret, szalonnát az ebédjére. Este pedig meleg, főtt
étellel várta haza a férjét, de rendszerint nagyon sokáig kellett várakoznia.
Mikor nagyapám hajnalban a temetőbe ért, már ott várta őt az éj folyamán odahurcolt
számtalan koporsó Mert esténként nem hagyta abba addig a temetési szertartást, amíg nem végzett
minden halottal, akikkel addig oda érkeztek a halottvivők. Az éjszaka kihozott koporsók körül ott
várakoztak azok, akik majd a sírba fogják azt tenni az egyházi ima, beszentelés, azaz megáldás után.
Ezek nem mindig hozzátartozók, vagy rokonok voltak, mert hiszen egész családok és egész utcák
teljesen kihaltak Megszervezett járőrök kutatták végig az elcsendesedett, emberi mozgás nélküli utcákat
és intézkedtek a halottak koporsóba tételéről, holmijuk elégetéséről és temetőbe szállításukról. Erre
teljesen idegeneket is kivezényelt a hatóság, olyan utcákból, ahol még nem pusztított ki mindenkit a
fekete halál Ezek kötelesek voltak az egyházi szertartás után a koporsókat a földbe el is hantolni. S
azok közül, akik ma még a koporsók mellett álltak, nagyon sokan pár nap múlva maguk is a deszkák
közé és a földbe kerültek.
Hornyik János történetíró szerint akkor Kecskemét összlakosságának 25%-a halt meg
kolerában. tehát minden négy személyből egy. Nem volt akkor országos jellegű ez a járvány, csak
Kecskeméten pusztított, de ott aztán alaposan! Országos rendelkezés folytán, a város szélitől hét
kilométerre katonai kordonnal vették körül a várost, s azon át nem mehetett senki sem ki sem be!
Ezzel sikerült meggátolni, hogy a járvány tovább terjedjen az országban. A katonaság szabályosan
elsáncolta magát a kijelölt vonalon, őrizetlen rést sehol sem hagyva Kecskemétről kifelé nem mehetett
semmi, egyetlen levél sem, csak a hírek lépték át a kordont, a borzalmas hírek, melyeket a bekerített,
körülzárt lakosság némelyike elzokogott a katonaságnak, s azok tovább mondták a kívül állóknak, akik
nem csupán kíváncsiságból, hanem segíteni szándékozásból, vagy hivatalos megbízásból jöttek el a
záróvonalig. Megmozdult az ország. Az elsáncolt katonai vonalig hozták a gyógyszereket, a fertőtlenítő
szereket és a koporsót. Mindezt csak a katonaság vehette át a kívül állóktól, s aztán ők adták át az odáig
elmenő. bekerített, de még járni tudó. s a községen segíteni akaró lakosságnak. Érkeztek kívülről
hivatalos rendelkezések is, s ezek kintről beadhatók voltak, csak bentről kifelé nem mehetett semmi.
A rendelkezések többek között megparancsolták, hogy a kolerában elpusztultak minden ruhaneműjét,
ágyneműjét el kell égetni, s valamennyi papírpénzt is tűzre kell tenni. A kordonon belül papírpénzt
használni tilos, mert azt nem lehet fertőtleníteni. Csakis ércpénzt szabad használni, de annak is minden
darabját továbbadás előtt fertőtlenítő folyadékban kell megfürdetni. Tilos a kordonon belül forralatlan
vizet inni. Nem szabad sem gyümölcsöt sem más nyers élelmiszert fogyasztani. És így tovább. Hoztak
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a kívülállók a város bekerített lakossága számára élelmiszersegélyt is, de arra nem volt szükség.
Mindenkinek az éléskamrájában volt már elég betakarított termény, mindenkinek voltak tyúkjai, csirkéi
is, inkább olyan nem volt, aki elfogyassza. Nem csupán a betegek nem tudtak táplálkozni, de a
megdöbbenéstől és bánattól az egészségesek sem És az aggodalomtól, hogy holnapra nem teríti-e le
őket és szeretteiket a fekete halál?
Állítólag Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye asztalosai már nem győzték gyártani a festetlen
deszkakoporsókat, ezért más megyék asztalosai is belekapcsolódtak a segélyakcióba Mert amit
Kecskemétnek hoztak, azt vagy az állam fizette, vagy ajándékba kellett adniok, mert a veszélyes
városból kifelé még fertőtlenített fémpénz sem mehetett! Drákói szigorral ellenőrizték, hogy semmivel
a járványt ki ne hurcolhassák! A katonaságot kívülről élelmezték.
Nagyapám a református temetőben mindig hat koporsót temetett egymás mellé és hat halottért
imádkozott egyszerre Azután továbblépett a következő hat egymás mellé fektetett koporsóhoz, az
előbbieket pedig vihették a hozzátartozók, vagy idegenek elhantolni, a földbe süllyeszteni Akkor még
elképzelhetetlen volt az, hogy egyházi ima nélkül tegyenek valakit az anyaföld mélyére. Nagyapám
természetesen csupán emberi, felebaráti kötelességből végezte a megrövidített temetési szertartást, és
egyáltalán nem díjazásért. De azért akadtak olyanok, akik az ima végén hozzá léptek és zsebébe
csúsztattak valamiféle fertőtlenített fémpénzt. Ő azt talán észre sem vette. Mikor a toronyban delet
harangoztak, nagyapám félre lépett a koporsók mellől, s egy fatörzsbe támaszkodva kivette a zsebéből
ami ebédrevalót a felesége bele készített, állva lenyelegette, aztán visszalépett a következőhöz és
temetett tovább sötét estig. Este holt fáradtan ért haza, gyakran vacsorázni, levetkőzni, mosakodni
sem volt már ereje, csak ruhástól végigdőlt a kanapén. Szappanos nagymamám azt is elmesélte, hogy
ilyenkor ő rakta a szájába a megfőzött vacsorát, ő segítette, megmosdatta, s mikor már férje ura az
ágyban feküdt, ő sorba nézte ruhája összes zsebeit, és kiszedte azokból ami pénzt bennük talált "Volt
azok között rézgaras is, - mondotta - ezüst pénz is, de néha megcsillant köztük egy-egy tíz- vagy
húszforintos arany is. Össze-gyűjtöttem mind egy strimpfliszárba, ami estéről-estére jobban tele lett."
Azt is elmondta nagymamám, hogy egy napon milyen kedves figyelemben részesítette őket az akkori
római katolikus plébános. Egy akó vörösbort küldött nekik ajándékba azzal az üzenettel "lgyon belőle
minden reggel és este a nagytiszteletű úr, mert ez jó óvószer a kolera ellen. Mi is ezt isszuk, így védjük
magunkat, mert mi is egész nap kolerás halottakat temetünk." Egyszer aztán mégiscsak megszűnt a
járvány. Sohasem kérdeztem meg nagymamától, hogy mennyi idő múlva? Akkor aztán megérkezett a
várva várt rendelkezés, hogy máshova való lakosok, ellenőrzött, szigorú fertőtlenítés után elhagyhatják
a várost és haza térhetnek. Még akkor is a katonai kordont kellett átlépniük, ahol ellenőrizték a kilépést
engedélyező papirost. Nagyapám saját szentkirályi tanyájáról szerzett maguknak lovas kocsit a
hazatéréshez, mert az jóval kívül feküdt a hét kilométernél elsáncolt katonai vonalon.
Visszatértek Szadára. Csak ott mutatta meg nagyanyám a férje urának, hogy mennyi pénzt
gyűjtött össze a stripfliszárba.
- Jól van Zsófikám, legyen ez a tied, - mondta nagyapám.
És én nem csodálkozom azon, hogy nagymamám ennek nagyon megörült, hiszen szegény
sorsú árvaként, mások kegyelemkenyerén nőtt fel. Elmondta nekünk unokáinak, hogy: "Azon vettük
később az úrihegyi szőlőt, s nagyapátok az én nevemre íratta telekkönyvileg " Később azt is hozzátette,
kissé szomorúan: "Nagyapátok halála után pár évvel, sajnos, a fiaim eladták ezt a kedves, szép szőlőmet, mert nem szerettek vele bajoskodni." Megjegyzem még itt, hogy bármennyit beszélt is
nagymamám a régi kolerajárványról, azt sohasem említette, hogy ők vajon féltek-e attól, hogy elkapják
a betegséget? Nekem pedig, kisgyermek fejjel, eszembe sem jutott ezt megkérdezni tőle. A Szappanos
család egyetlen tagja sem kapta meg akkor ezt a járványt, pedig segítségére siettek a betegeknek, ahol
tehették. Erős szervezetű fajta volt még akkor ez a család. Azon felül nem szoktak félni,
aggodalmaskodni, ijedezni, csak szilárdan hinni Isten kegyelmében, s feltétlenül megnyugodni
rendeléseiben, akaratában. S a bátor lélek erősíti, a félelem pedig gyengíti a szervezet ellenálló
képességét. A orvosok is elismerik az önszuggeszció hatóerejét.
A kolerajárvány után visszatérve Szadára, nagyszüleim szép 12 esztendőt töltöttel még ott. Csak egy
nagy bánat érte őket ezalatt, az első Károlykájuk, a három és fél éves korában elhunyt Károly Lajos
halála. A másik két kisfiuk Ödönke néhány hetes, Istvánka néhány napos korában hunyt el, azok még
nem nőhettek annyira a szívükhöz.
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Érdekes szadai emléket mondott el nagymamám édesapám három éves korából. Ő éppen új
szolgálólányt fogadott, és kérdezgette tőle, hogy mit tud? Tud-e kenyeret dagasztani? “Akkor odajött
hozzám a három éves Sándorkám, megrántotta a szoknyámat és azt mondta: csak azt tessék
megkérdezni tőle, hogy tud-e mesélni? A többi nem fontos!”
Ebből látszik, hogy édesapám kicsi korában hallgatni is szerette a meséket, felnőtt korában
pedig mondani. Örökké elbeszélt, poétalelkű előadó volt. Azt magyarázták nekem róla egykor az öreg
Szappanos bácsik, hogy: “Apád az ő apjától örökölte az ügyes előadói készséget, mert apja mindenki
által elismert, kiváló szónok volt.” - Persze hívatása volt a prédikáció, édesapám pedig
magánszórakozásból végezte. De mindketten lebilincselték szavaikkal a hallgatóságukat.
S mivel Édesapámnak valósággal a vérében volt az élénk és színes előadás vágya és módja,
elképzelhető, hogy rengeteget mesélt nekünk gyermekeinek Szadáról, életének talán legszebb tíz
esztendejéről! Minden régi szadai játszópajtását ismertük a szavaiból. Azt is elmondta, hogy mikor a
mély sáncárok oldalán katonásdit játszottak, ő meg a tanító fia nem vették észre a csalánt, mert ők
cipőt viseltek, de mennyire sajnálkoztak, amikor észrevették, hogy a mezítlábas parasztpajtásaik lábát
hólyagosra csípte a csalán. Azok azonban csak legyintettek rá, hogy ők észre sem veszik, élvezik a harci
játékot.
Hogyne mesélt volna Hepesváry Ödönke nevű kortársáról, akinek pónilova is volt kis
nyereggel, s azon felváltva lovagoltak. A mai gyerek is szereti a kerékpárt és az autót, de mennyire
érdekesebb lehetett a vágtatás az élőállat hátán!
Sokat hallottam arról is, hogy amíg Szadán laktak, a környékbeli falvak nagy községének összes
református és evangélikus lelkipásztora eljárt egymáshoz névnapot köszönteni, családostól. Persze ezt
csak a hét öt első hétköznapján tehették. Szombaton már készültek a vasárnapi prédikációjukra.
Vasárnap délelőtt kereszteltek és eskettek is, ha volt jelentkező. Délelőtt is, délután is ki-ki a saját
eklézsiájának templomában az Úrnak szolgált, s ezt semmiféle névnap, vagy más világi kedvtelés miatt
nem mulasztották!
De a hétköznapi munkájuk, a temetéseket kivéve, elodázható volt, ilyenkor mehettek
egymáshoz gratulálni. Ha otthon voltak, a lelkészek hivatalban tartózkodva hallgatták meg a hozzájuk
forduló hívek panaszait, problémáit, és elintézték ügyeiket, ha lehetett. Betegeket látogattak,
haldoklókhoz vitték ki az Úrvacsorát. - De ha éppen másik községbe mentek át név napozni, akkor
mindezek a dolgok másnapra is elmaradhattak. Vagy ha volt káplánjuk, esetleg egy gyakorló legátusuk,
akkor elintézte ami sürgős volt, s a templom a hétköznap reggeli zsoltárénekeltetést és bibliai részek
felolvasását is.
Nagyapámat is mindig felköszöntötték Sándor napkor a többiek. Lovas kocsin érkeztek,
kocsissal vagy fuvaros gazdával, vasúton nem jöhettek, az még akkor nem járt Szadára, sem a
helyiérdekű villamosnak nem volt híre sem. Az autót még nem találták fel, kerékpárt sem igen
használtak 1867 előtt. Ezért a vendégségbe érkező vendégeket és családjukat, vagy a fogadott
fuvarosuk, vagy saját kocsisuk hozta Szadára, s ott a lovakkal együtt meg is várta őket, visszatérésüket,
hazaszállításukat. Lóval való személyes bánást a lelkészek közül egyedül csak nagyapám végzett el, aki
lótartó gazdaember fiának született.
Egyszer aztán, - miként Szappanos nagymamám is, édesapám is annyiszor elbeszélte nekünk,
- óriási felhőszakadás kerekedett este, amikor a Sándor napi vendégek éppen fogatni akartak a haza
induláshoz.
-- Hát ilyen esőben nem megyünk el, hiszen agyonra áznánk, - mondta az egyik jó barát.
-- Jó, akkor majd készítek mindenkinek alvó helyet, - fogadta szívesen nagymamám az
ajánlkozást.
Szoba volt elég az öreg kastélyban, ágy és ágynemű is, a szolgálólánnyal megágyaztattak
mindenkinek, Amálka is segített. A főzőasszonyt is ott marasztalta nagymamám másnapra is.
Természetesen a lótartó fuvarosok és egyházi kocsisok is megágyaztak maguknak friss, tiszta
szalmával. 12 lóra való hosszú istálló nyúlott a kastély hátsó frontjának egy részét elfoglalva, oda
zsúfoltak be a vendégkocsik lovaiból amennyi csak befért, hogy minél kevesebbet kelljen szadai gazdák
istállóiban elhelyezni. A vendégek hoztak ugyan magukkal a kocsi saroglyában lovaiknak egy napi
takarmányt, de másnapi maradásra nem számítottak. Nagyapám tehát a következő napra pénzért vett
a szadai gazdáktól lóeleséget. Persze termett őneki ilyesmije kecskeméti földjein, melyeket apjától
örökölt, de hát nagy fuvar lett volna azt Szadára szállítani.
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Másnap egész nap zuhogott az eső.
-- Nem indulhatunk el ilyen időben, hiszen tönkre áznánk, - mondták a vendégek és maradtak
harmadnapra is. Hétfőn érkeztek, pénteken estig nem lényeges hazatérniük. Jól érezték magukat, ettek,
iszogattak, füstölt, aki dohányos volt, (a Szappanosok sohasem dohányoztak,) nótáztak, adomáztak és
szavaikkal meghányták-vetették a világ, a haza, s az egyház sorát, dolgát. Állítólag harmadik napon
estefelé, nagyapám kiment a kertnek azon részébe, ahol a legkevesebb öreg fa állott, tehát legjobban
lehetett felfelé látni, és kémlelte a felhőket. És amikor visszatért a nagy ebédlő szobába, barátai azzal
kezdték ugratni: “Hallottuk ám Sándor, hogy felszólaltál az égbe a mennyei Atyához: Ó, Uram Isten,
voltak-e már Neked valaha háromnapos vendégeid?”
Nagymamám is, édesapám is mindig hangsúlyozta, hogy ez a szöveg nem volt igaz, ezt csupán
ráfogták a jókedvű cimborák, kedélyességből, ugratásból. Nagyapám csak némán kémlelte egy kis ideig
az eget. Szívesen látták ők a vendégeket akkor is, ha véletlenül három napig kellett őket etetni, itatni,
lovászokkal és lovaikkal együtt. De azért ezzel a ráfogott mondással éveken át ugratták, heccelték
nagyapámat.
Még szadai lakosok voltak nagyszüleim egy nevezetes kecskeméti esemény idején. I. Ferenc
József császár és király készült látogatóba Szeged városába. De a vasútvonal Budapesttől még csak
Ceglédig vezetett, onnan fogatokon utazott volna tovább. Kecskemét lakói éppen úgy Kossuth Lajos
emberei voltak, mint Cegléd és Nagykőrös. Elhatározták, hogy ezt az alkalmat felhasználják arra, hogy
őfelségével aláírassák az eltörölt magyar alkotmányt. Nagy lelkesedéssel készültek a dologra. Önként
vállalkozott 300 deli legény, hogy ők huszárnak öltözve, ellopják a királyt a kíséretéből, és viszik az
ágasegyházi nagy homokbuckák közé, ahol már várja majd a hivatalos apparátus, és megmondják neki,
addig nem engedik szabadon, amíg írásban nem adja, hogy visszaállítja az 1848 márc. 15.-e után
kivívott magyar alkotmányt. Persze a Bach korszak gyűlölt uralma élt még ekkor Magyarországon. A
pénzt gyorsan összeadták, amiből a szabók elkészítsék a 300 huszár egyenruhát. Adakoztak a
Szappanosok is.
Azután persze áruló akadt, hiszen a magyar fajta nem bír titkot tartani. Nagy bűntető akciót
szerveztek, a király nem indult el a tervezett útra, de Kecskeméten többeket kivégeztek, akiket a
szervezéssel vádolhattak, és sok száz ember került hosszú börtönbüntetésre. Ekkor írta egy kecskeméti
névtelen poéta a verset: “Nincs még ki a tizenhárom”, melyet édesapám gyermekkoromban még el
tudott nekünk mondani. Tartalma szerint az Isten majd meg fogja büntetni a császárt azzal, hogy a
felakasztott 13 vértanú haláláért, az ő családjának is 13 tagja fog erőszakos halállal vagy gyilkosság által
meghalni. És állítólag a jóslat be is teljesült. A császár családjából pontosan 13-at öltek meg Rudolf
trónörököstől elkezdve, Erzsébet királynén át, Ferenc Ferdinánd trónörökösig és feleségéig.
Az ilyesmi nem megoldás, a bosszú nem tesz jóvá semmit. Dédapámtól azt tanulta a családja,
hogy meggyőződéssel, kitartó munkával kell küzdeni mindenért, ami nemes, szép és igaz, de nem
szabad soha erőszakhoz nyúlni. Megértéssel, békés megegyezéssel többre lehet menni, mint fegyverrel.
Ezért boldogan ünnepelte az egész családja, a nemzettel együtt, Deák Ferencnek, a ház bölcsének
kiegyezését, amikor kibékítette az uralkodót a magyar nemzettel.
Utána aztán elkövetkezett nagyapámnak számára az az idő is, amikor Sándor fiuk gimnáziumba
íratása végett Kecskemétre kellett költözniük, mert Szadán csak elemi iskola volt. Lelkészi nyugdíjazást
még nem szerveztek, nagyapámnak tehát le kellett mondania állásáról, hogy fiát taníthassa. Abban az
időben, és még azután sokáig, négy elemi osztály után, tíz éves korukban kerülhettek a fiúk a
gimnázium első osztályába, ahova 8 évig jártak, és 18 éves korukban érettségiztek, hogy aztán
főiskolára mehessenek. Édesapám 1857 június 27.-én született tehát 1867 nyarán lett tíz éves, s akkor
kellett fájó szívvel és könnyes szemekkel elhagyni szülőfaluját. De holtáig tele volt a szíve Szadával,
mindig mesélte az ottani emlékeit, a kastélyt, a nagy kertet, kertjük felett a hegycsúcson Szadavár
romjait, s az arról szóló népmeséket, legendákat.
Csak egyet mondok itt el azok közül. Egy szadai öregasszony szerint Szadavár és Gödvár urai
gyűlölték egymást. Szadavárból lett később Szada és Gödvárból Gödöllő, de régen csak két vár volt
ezeken a helyeken a hegytetőn, és körülöttük a falvakban csupán saját jobbágyaik laktak. A két
egymáshoz közel magasodó vár urai és családaik, ölték egymás családtagjait és népét, végül
elpusztították egymás várát. S a két várrom azóta egyre fogy, omladozik, lassanként elenyészik. “De
akik nem gyűlölik egymást azok sokáig élhetnek és családjuk szépen szaporodik”, - fejezte be meséjét
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a szadai öreg parasztasszony. Mikor édesapám Vörösmarty Mihály “A két szomszédvár” című
költeményét megismerte, arra kezdett gyanakodni, hogy hátha Szadavárról és Gödvárról írta azt.
Édesapám tehát holtáig őrizgette szadai emlékeit, mégis jönnie kellett Kecskemétre. A szadai
hívek is siratták nagyon szeretett lelkipásztorukat.
Lovas kocsikkal költöztek Kecskemétre. Vasúti vágány akkor még Budapestről csak Ceglédig
épült. A szadai lótartó gazdák önként ajánlották hogy kedves lelkipásztoruk holmiját lehozzák
Kecskemétig. Hosszú kocsikaravánnal indultak útnak; hiszen csupán a könyvek alig fértek fel két
kocsira. (Nagyapám a nagy könyvtárát végrendeletében a kecskeméti ref. Kollégiumra hagyta.) Hogy a
szadai kastélyt és állítólagos szőlőt kinek adta el, és mi lett az árvával, azt nem tudom. Sokáig azt
gondoltam, hogy abból vette nagyapám a pesti házát, de azóta az írásokból rájöttem, hogy ezt még
alsódabasi lelkész korában vásárolta.
Amikor elindultunk, Szada asszonynépe és gyermekhada messzire kikísérte őket és sokáig
integettek utánuk. Nem tudom mennyi idő alatt értek Kecskemétre, négy gyermekükkel, a 11 éves
Amállal, 10 éves Sándorral, négy éves Juliskával és a másfél éves Károlykával. Három kisgyermekük
sírját pedig a szadai temetőben hagyták.
Nagymamámnak, Szappanos Sándorné Marton Zsófiának nehezére eshetett a Kecskemétre
költözés. Bizonyára idegen volt számára a síkság, a nagy, poros, gazdálkodó város. De ellenmondás
nélkül követte férje akaratát. Ő romantikusabb vidéken született: Ipolypásztón, az Ipoly folyó mellett;
majd Diosjenőn laktak a Börzsöny hegység szélén, ahol nagy várrom állt a közeli hegytetőn, amelyről
olyasféle legendák szóltak, mint amilyet Tompa Mihály örökített meg versében Diósgyőrről. Itt is azt
beszélték, hogy egy Diós nevű ember hogyan talált kincseket az öreg diófája alatt.
No, Kecskemétre érkezve aztán nem találhatott semmiféle romantikát! Sem hegyet, völgyet,
folyót, sem várromot és kastélyt, sem régi meséket és legendákat. Bizony nagyon furcsa és szokatlan
lehetett neki ez a vidék. De szerette a férjét és gyermekeit és érettük megtette.
Kecskeméten a Budai-utca 13 számú házba érkeztek meg hosszú kocsikaravánjukkal, mely
nagyapám tulajdona volt. Régi, masszív épület, melynek hosszú folyosója, a “nyitott gang”, hasonlított
a szadai kastélyudvar körbefutó, oszlopos, nyitott folyosójához.
Ez a ház beköltözésük előtt sokáig üresen állt. Ennek következtében az történt, hogy mikor
megérkeztek a sok kocsival, nem tudtak mindjárt beállni az udvarba, mert nem lehetett kinyitni a
nagykaput. Az utcai kisajtón valahogy behatoltak, de az egész udvar, az egész beépítetlen rész,
karvastagságú gyommal, paréjjal volt benőve, elő azt kellet kivágni, kidarabolni, hogy a nagykapu
kinyitható legyen, azután meg az egész udvarban helyett kellett kaszabolni, baltázni, fűrészelni, hogy a
kocsik be tudjanak állni.
Tulajdonképpen ez az utca a Kis-Budai- utca volt még akkor, mert a jelenlegi Jókai-utcát még
Nagy-Budai-utcának hívták. E kettő a Budai-kútnál szakadt egymásba és a Budai kapuban végződött.
Onnantól kezdve már Budai ország-útnak hívták és hívják ma is. A Nagy-Budai-utcára nyílt valaha
Gyenes mérnökék házának az a hátsó szobája, melyben jogász korában Jókai Mór lakott Kecskeméten,
s róla nevezték el Jókai utcának,3 emez pedig maradt egyszerűen Budai-utca.4
Itt rendezkedtek be nagyszüleim, itt nevelték fel négy megmaradt gyermeküket. Nagyapám,
nagyanyám és édesapám ettől kezdve halálukig ebben a házban éltek, Amál néni és Juliska néni
férjhezmenetelükig, Károly bácsi megnősüléséig.
Nagyapám megvett az Urihegyben három holdas szőlőt azon a pénzen, melyet felesége
gyűjtögetett össze a harisnyaszárban. S azt a szőlőt telekkönyvileg a felesége nevére íratta.
Mikor aztán a kecskeméti lakásba berendezkedtek, nagyapám ezt az úrihegyi szőlőt saját
kezelésébe vette. Termett azután ott télire való alma, körte, dió, és nagymamám rúdra kötözte a
speizban a sok állani való szőlőfürtöt és aszalt évente rengeteg szilvát, hogy jusson a gyermekeknek
vacsorákra 9 szem dió és 9 szem aszalt szilva. (Azt nem tudom miért éppen kilenc? De az a tény, hogy
annyit kaptak.) Nagyapám pedig vásárolhatta a nagy pincéjébe való hordókat, hogy beleszűrhessék
szüretkor a mustot. Újdonságként hatott még azidőben mindez, nem terjedt még el akkor Kecskemét
3. A Jókai ház később Mizsei Péter (felesége Zsejariczky leány) birtokába került. Két házzal kintebb volt Szappanos Elek, (felesége
Sz. Mária) háza. (Sz.I.)
4. A Kis-Budai-utca végén volt apám Sz. István (felesége Anrdé Rózsa) háza ahol én is születtem, de itt született a márvány tábla
szerint Kada Elek is, aki a város híres polgármestere volt. (Sz.I.)
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határában a szőlőültetés. A Budai-utca 13 számú ház alatt félhenger alakú, régimódi, de igen erős, nagy
pince húzódott. Sokkal nagyobb szőlő termését is magába tudta volna nyelni. A szőlő kezelése miatt
lovakat is tartottak, azok számára is volt itt elég bő istálló. S ami az én számomra különösen érdekes,
itt is a lakóépülettel egyfolytában, ugyanazon és ugyanolyan fedél alatt állt az istálló, akárcsak a szadai
kastélyban. De itt csak három oldalon vette körül egyforma magas épület a négyzet alakú udvart, s a
negyedik oldalon a kocsiszínek, fás és szenes kamrák, tyúk és sertés ólak már alacsonyabbak voltak,
míg Szadán az egyforma magasságú épület zárt négyszöget képezett. A Budai-utca-i Szappanos házban
azonban az istálló mennyezete alacsonyabb volt a mellette álló mosókonyha mennyezeténél, így fölötte
nagyobb padlástér maradt a széna számára, mint a többi helyiség fölött, ahol csak mosott ruhát
szárítottak és a csöves kukoricát tárolták. A nagy magtár is a főépületben volt. Édesapám tehát tíz éves
kisdiák korától kezdve élvezhette apja lovainak hajtását. Amíg Szadán laktak, nagyapám tanyái, s a
hozzájuk tartozó földek haszonbérbe voltak kiadva, mert könnyebb volt az árendapénzt küldeni oda,
mint a terményt. De mostmár hogy kecskeméti lakosok lettek, nagyapám mindent felesszántóknak
adott, s így aztán elvégezni való dolgaik voltak saját tanyáin is. De jártak kocsijukon máshova is.
Például Belső-Ballószög pusztán, nem is messze a Szappanos tanyától, élt egy Csókás József
nevű, református vallású parasztember. Tanulni és fejlődni vágyó, jó képességű ember volt, különös
pomológiai hajlammal. Szép szőlőt és gyümölcsöst ültetett a homokos földjébe, holott még
újdonságnak számítottak a homoki szőlők, az általános hiedelem szerint az csak kötött helyoldalban
való növényféleség volt. Katona Zsigmond gyógyszerész Katonatelepen, és Muraközy Imre pusztabíró
Szikrában még nem régen kezdtek el homoktalajba szőlőt ültetni, és Csókás József máris ugyanazt
tette. De Csókás az élelmes paraszti eszével azt is kifundálta, hogy neki a telepített gyümölcsöséhez
szakértő munkásokra lesz szűksége, továbbá önzetlenül is tovább akarta adni a saját szakmai
olvasottságát a puszták népének, ezért engedélyt kért magániskola fenntartására a városi elöljáróságtól.
Megadták neki, természetesen azzal a kikötéssel, hogy mindazt tanítania kell, ami a községi tanyai
iskolák tantervében elő van írva. Saját költségén építtette tanyája végébe a tantermet, csináltatott bele
padokat és fekete táblát. Tandíjat nem kért soha senkitől, de ha véletlenül vittek neki a szülők
ajándékba egy tyúkot vagy kismalacot, azt azért elfogadta.
Csókás József lelkiismeretesen foglalkozott naponta a nebulókkal, de a kötelező tantárgyakon kívül
szőlő és gyümölcsfa kezelést, gondozást is tanított. Sőt református hittant is, melyhez nagyapám
segítségét és ellenőrzését kérte. A pomológiai ismeretek megszerzéséhez pedig rengeteg szakkönyvet
megvett és elolvasott. Minden tanév végén szabályos záróvizsgát tartott, melyekre vizsgaelnöknek
legtöbbször nagyapámat kérte fel. Édesapám pedig, az akkori gimnazista diák, ment mindig az apjával,
mert őt nem csak a lovak érdekelték, hanem a gazdálkodás minden ága! Azután ameddig élt, nem
győzte nekünk mesélni Csókás József nagyszerű létesítményeit, újításait, amelyeket ő olyan őszinte
elismeréssel megcsodált, mivel máshol hasonlót nem látott. Például, hogy a pincéjébe nem lépcső
vezetet le, hanem rézsutos alagút, amelyen le lehetett tolni a lajtos kocsit, s ott tették fel rá a tele hordót,
azután levezették a lovakat, s azokkal felhúzatták a kocsit. Így megtakarították a tele hordóknak a
lépcsőkön való keserves felgurítását.
Édesapám a saját kecskeméti gimnazista koráról is annyi mindent mesélt, hogy nem győzném
papírra vetni. Nem is mondok el azok közül többet, csak egyetlen egyet, mely kissé nagyapámra is
vonatkozik.
Édesapámék hetedik gimnazista korukban nehéz latin dolgozatot kaptak feladatul, melyet otthon
kellett megírniok, s e célból hazavitték az iskolai latin füzetet. Előbb házi irkájába ceruzával
próbálgatta, de nehezen boldogult, ezért kérte az apját, hogy segítsen neki. Annak pedig hirtelen nagy
kedve kerekedett a feladat jó megoldásához, s két árkus írópapírra gyorsan megfogalmazta és leírta az
egészet. Édesapám aztán erről az impúrumról a saját írásával szépen bemásolta az iskolai
dolgozatfüzetébe. Másnap az iskolában a latin tanár beszedte az irkákat és hazavitte a lakására
kijavítani. -- Mikor aztán elkezdődött a dolgozatjavítási latinóra, tanárunk becsengetés után megjelent
az osztályban a nagy halom fűzettel. Fellépett a katedra dobogójára, de állva maradt és szólt komoly
arccal, ünnepélyes hangon, ekképpen:
“A legkiválóbb latin dolgozata van az öreg Szappanos Sándor nagytiszteletű úrnak.”
Az osztálytársak röhögtek, édesapám pedig röstelkedve horgasztotta le a fejét. Rajtakapták.
Túlságosan jó volt a dolgozat!
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A kecskeméti szerény fogalmak szerint, mivel a városban és határában mindenki egyszerű,
polgári módon élt és senki sem nagyzolt, nagyapám jómódú embernek számított, holott
tulajdonképpen nem volt az, még a rokonsághoz viszonyítva sem, mert ott minket neveztek “szegény
ág”-nak, ugyanis a többieknek, mindenkinek sokkal több hold földbirtoka volt, mint nagyapámnak.
(Kivételt képzett persze a tönkre ment Zsigmond, és a nevelt lánya által tönkretett Zsuzsika néni.) De
azért nagyapám a törvényhatóságnak mégis virilis jogon volt tagja. Református egyháztanácsos, azaz
presbiter is volt. Mindkettőnek következtében élénken részt vett a közügyek intézésében, minden
érdekelte és mindig buzgólkodott, ha a közjóért fáradhatott. Ha pedig felmerült valami okból, hogy a
fungáló lelkipásztort helyettesíteni kell, szívességből mindig elvállalta, s így gyakran prédikált is a
szószékből. Gyermekkoromban minden olyan öregtől, aki még ismerte és hallgatta nagyapámat,
egyöntetűen azt hallottam, hogy igen jó szónok volt, nem csak a szép szavak és szép stílus embere, de
szárnyaló hittel tudta magával ragadni hallgatóságát egy magasabbrendű életszemléletben tisztultabb,
krisztusibb emberi világba.
Nagyapám odaadó ápolója volt a családi összetartásnak is, s ebben segítségére volt
nagymamám is, aki teljes mivoltával belekapcsolódott férje atyafiságába. Nagyapám kitartóan levelezett
a más vidékre szakadt rokonokkal is. Időnként felkereste soraival anyai másodfokú unokatestvérét, az
Erdélyben élő Vörösmarty Jánost is. A családi levéltárat is ő kezdte el összegyűjteni, sőt a hiányos
adatokat saját feljegyzéseivel pótolni. Minden fontosabb családi iratot eltett egy helyre, a családi
levéltárba. Testvérei méltányolták, hogy közülük Sándor a legmagasabb iskolai végzettségű, és önként
reá bíztak minden fontosabb családi okmányt. (Halála után édesapám folytatta ezt a munkát, levéltári
adatok, periratok, telekkönyvek, anyakönyvek tanulmányozásával. Az ő halála után Sanyi öcsém, a
harmadik generáció, kiegészítette az országos levéltárból is, és az egész nagy értékű gyűjteményt
eltüzelték 1944 november elején a hozzánk beszállásolt katonák.)
Nagyapám gyermekeit taníttatta, Juliska nénit még zongorázni is, holott akkoriban ez csak
főúri családokban volt még szokás, vagy művészek leszármazóinál, de polgári családoknál alig fordult
elő. Juliska nagynéném késő öregségéig aktívan és passzívan művelte és élvezte a zenét. Ám az
irodalmaknak is nagy kedvelője és ismerője volt, de ez már nem jelentett ritkaságot; az akkori
magyarság szerette és pártolta a magyar irodalmat.
Nagyapám soha életében nem volt beteg. Sem ő nem volt orvosnál, sem őhozzá nem hívtak
orvost 84 életéve alatt! Itt most a Szappanos család régi tagjainak egészségéről szólva, ki kell térnem
bizonyításul egy példára, nagyapám unokaöccsének, a képviselő Pista bácsinak a példájára, aki
testvérbátyjának egyik fia volt. Pista bácsira 92 éves korában a megvadult lovai ráfordították a kocsit
úgy, hogy az eltörte az egyik lábát boka és térd között középen. Nyílt törés volt, a bőrön át meglátszott
a félre fordult csont. Akik megtalálták, valahogyan haza szállították a Mária-utca és Hoffman János
utca sarkán álló szép házába, melyet ő maga épített nagyapja szárazmalma helyén. Nem engedte, hogy
orvost hívjanak hozzá. Azt mondta kocsisának: “Keresd ki a legszűkebb csizmámat, nyomd vissza a
félre fordult csontot a helyére, aztán húzd fel a lábamra a csizmát, ne törődj vele, akárhogy jajgatok is.
Majd a szűk csizma helyén tartja a csontot és összeforr.” A kocsis keservesen felcibálta a szűk csizmát
a törött lábra. Azután Pista bácsi ráterítette a jó subáját a kanapéra, arra ráfeküdt ruhástól, csizmástól.
Feje alá párnát, magára pokrócot helyeztetett, s azután várta hetekig türelmesen, hogy összeforrjon a
lába. Felesége már régóta nem élt, gyermekei sohasem voltak, a szolgálója főzött neki. Mikor már
enyhült valamennyire a fájdalma, erőltetni kezdte a járást. Eleinte egy-két lépést, majd egyre többet. S
korához képest nagyon hamar, pár hónap alatt annyira összeforrt a csontja, hogy járni tudott délcegen,
cseppet sem sántítva. Akkor már le lehetett húzni a szoros csizmát. - 96 éves korában kétoldali
tüdőgyulladást kapott; életében először akkor engedett magához orvost hívni. Az orvos azt mondta a
beteget látogató rokonságnak: “Ez már bizonyosan elviszi az öreget.” Tévedett, mert teljesen felgyógyult és még majdnem 4 évig vígan közlekedett Kecskeméten a rokonokhoz és ismerőseihez.5 Persze
egész életében kétlovas hintón járt, de abból kiszállva egyenes tartással, biccentés és imbolygás nélkül
bátran lépegetett és még néha Budapestre is felutazott a képviselőházba, meglátogatni egykori társait.
Azután egy második tüdőgyulladás, életének századik évében, csakugyan elvitte.

5. Ekkor panaszkodott Pista Bácsi (nagyapám legidősebb bátyja) a mai doktorokra, akik ilyen könnyelmű kijelentéseket tesznek. Nem
úgy mint a régi Pisze doktor, aki világosan megmondta a beteg egészségi állapotára, hogy vagy meggyógyul, vagy a fene megeszi.
(Sz.I.)
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A régi Szappanosok egészségéhez bizonyára hozzájárult az egészséges életmódjuk. Soha nem
dohányoztak, szeszes italt nem fogyasztottak, éjszakai mulatókba nem jártak. Hacsak valami sürgős
munka miatt nem kellett ébren maradniok, akkor éjjel aludtak. Testi és szellemi munkát egyaránt és
egymással váltakozva űztek, s egyik a másikból felüdítette őket. Nyugodt világszemléletűk, tiszta családi
életűk, s emberszeretetűk megóvta az idegrend-szerűket a káros hatásoktól. És mindig jobban tud
küzdeni önmagáért az a szervezet, tud önerejéből védekezni és regenerálódni, amelyiket nem
szoktattak el folytonos mesterséges beavatkozásokkal az önvédelemtől.
Nagyapámhoz halála percéig nem kellett orvost hívatni. Annyit elismert róla nagymamám,
hogy életének legutolsó éveiben már csökkent az aktivitása, kevesebbet mozgott, többet üldögélt.
Dehát ezt családja természetesnek tartotta 80 éven felüli embernél és nem is hajszolták, nem is kívántak
tőle semmit. Hiszen felesége és négy felnőtt gyermeke vele lakott, vele élt - bár Károly bácsi akkor
éppen a budapesti teológián tanult és a pesti házunkban lakott - de a többiek mindent elláttak, mindent
elintéztek, s nagyapám pihenhetett. Lelkileg még akkor is támasza volt környezetének, vak anyósát és
az anyagilag és lelkileg tönkre tett Zsuzsika húgát vigasztalgatta, erősítgette. Az anyósa 1886-ban halt
meg, egy évvel hamarabb mint ő.
Nagymamám úgy beszélte el nekünk mindig, hogy este lefeküdtek, nagyapám rendesen elaludt,
s reggel, mikor ő felébredt, férjét halva találta az ágyban. “Szépen elaludt nagyapátok örökre.” Pedig
nem lehetetlen, hogy felébredt a rosszullétre, csak nem akarta alvó családját panaszkodással háborgatni.
Soha életében nem hallott tőle senki egyetlen panasz-szót sem, de annál több hálaadást az Isten
jóságáért. Szép élete volt, mert békességes, hívő és mindenért hálás lélekkel élte azt, és mindenkihez jó
volt, s ezért mindenki szerette. 1884 febr. 28.-án hunyt el, 84 éves korában. Férfitestvérei közül már
egy sem élt akkor. Egyetlen testvérhúga: Zsuzsika néni, csak egyetlen hónappal élte túl nagyon szeretett
testvérbátyja elvesztését.
Halála után gyermekei a következőképpen osztoztak édesapjuk ingatlanain: Sándor fiáé (vagyis
édesapámé) lett a ballószögi 36 hold tanyás föld; a 61 holdas talfájai birtokból Károly bácsié lett 30
hold a nagyon öreg (1794-ben épült) Szappanos tanyával, Amál nénié lett 31 hold tanyátlan rész. Juliska
nénié lett a 26 hold szentkirályi föld és a Budai-utca 13 számú ház, melyre természetesen rátáblázták
Szappanos nagymamám holtig tartó lakásjogát. A pesti házat a négy testvér, osztatlanul, közösen
örökölte. Mind a négyen vállalták, hogy édesanyjuknak holtáig évi 150 forint haszonélvezetet fizetnek.
Az Urihegyben lévő szőlő nem képezte öröklés tárgyát, mivel az nagymamám nevén állt. (Né-hány év
múlva fiai mégis eladatták vele. Igaz, hogy Károly bácsi akkor már Dunabogdányban volt lelkész,
onnan nem kezelhette. Édesapám pedig apja halála után saját művelésbe vette a ballószögi földjét,
hivatalán kívül azzal bajoskodott, nem vállalta édesanyja szőlőjének a kezelését. Azt mondták
nagymamának: “Tegye el az árát és éljen abból a tőkéből, a jövedelem helyett.”)
Nagyapám sírhelyét sötétszürke márványkővel jelölték meg. Ezt később édesapám
megváltotta a testvéreitől, kriptává kiépíttette, s ő is odatemettette elveszett gyermekeit. Ide került
1915-ben nagymamám is, később szüleim is. De ebből a nagy református temetőből, melyet
megszűntettek, 1974-ben átvitettük csontjaikat és síremléküket a kecskeméti új köztemetőbe, s közéjűk
fogok kerülni én is.
+ + +
Nagymamámról és családjáról még külön is akarok szólni ebben a fejezetben.
Marton Zsófia 1825 október 18.-án született Ipolypásztón. Apja Marton Mihály előbb tanító,
majd jegyző volt itt, később Diósjenőre került jegyzőnek. Anyja nemes kócsi Szabó Therézia, régi
földbirtokos család elszegényedett ivadéka volt.
Marton Mihály 1780-ban született, az ő apja Ipolypásztón kisbirtokos volt, akinek anyagi ereje nem
engedte meg, hogy fiát taníttassa. De a fiú mindenáron tanulni akart és Losoncon el is végezte a nyolc
gimnáziumot, és még utána két évig valami rektori iskolát, de nagy nyomorúság között. Lúdtoll
faragással keresett magának zsebpénzt. (Mert akkor még lúdtollal írtak.) Nyaranként pedig apja kis
földjén részes aratóként kaszálta a gabonát, így és hasonló módokon keresett magának tógára valót és
tandíjra, taneszközökre, s az internátusra szükséges összeget. Amikor tanulmányával végzett és állást
kapott, tanítói fizetésére megnősült, feleségül vette nemes kócsi Szabó János mányi jegyző leányát
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Theréziát. E házasságból öt leány és egy fiú született, közülük a legfiatalabb testvér volt Zsófia, az én
nagyanyám.
Marton Mihály diósjenői jegyző 1838-ban Kisoroszinál át akart menni a befagyott Dunán, de
egy észre nem vehető, vékony jégkéreggel fedett halászléknél beleszakadt a vízbe, s hiába akart a lékhez
úszva kikapaszkodni bár jó úszó volt, de a jég széle újra leszakadt alatta és csak harmadik próbálkozásra
sikerült kivergődnie, de mire Kisorosziba ért, a vizes ruhája teljesen ráfagyott a testére, s annyira
átfázott, hogy hamarosan belehalt. Özvegye nyugdíjat nem kapott. Legfiatalabb gyermeke Zsófika csak
13 éves volt akkor. A környékben lakó földesúr, a Buzinkay uraság, aki Marton Mihállyal többször
vadászott együtt, megdöbbenve tragikus elhunytán, legfiatalabb gyermekét, Zsófiát, magához vette és
a saját gyermekeivel együtt taníttatta. Később Váchartyánba került Gosztonyi nevű uraságékhoz.
Megkapott mindent, ami az élethez szükséges, kastélyban lakott, de mégis csak kegyelemkenyér volt
az.
Marton Mihály diósjenői jegyző halálakor, legidősebb két gyermeke fiatalasszony volt már.
Marton Judith, az első szülött, Veress András Veresegyházi ref. lelkészhez ment nőül. Második leánya,
(nem tudom a keresztnevét, mert mindig csak Vasnének hallottam emlegetni,) Vas Mihály felesége lett,
aki elég jól keresett. Tahitótfaluban lakott, ahol lovakat tartott és azokkal hajókat vontatott a Dunán.
A családfő halála után tehát Zsófikával együtt három leányuk el volt helyezve. Özvegy Marton
Mihályné Szabó Theréziának azonban még így is három gyermekéről kellett volna gondoskodnia,
önmagán felül, Kálmánról, Julcsáról és Terkáról. Dédanyámat a saját édesapja: Szabó János mányi
jegyző sem tudta már segíteni, mert veje elpusztulása idejében ő is meghalt.
Kálmán, az egyetlen fiú, még apja életében kezdte tanulni a szíjgyártó mesterséget. Árván
maradása után folytatta és a saját erejéből felszabadult, mesterré lett, és Losoncon telepedett le, ahol
lassanként házat is szerzett. De a szabadságharc végén, l849-ben, a muszkák e házat felgyújtották, őt
magát pedig megölték. Családja nem maradt.
Apjuk halála után Vasné vette magához özveggyé lett anyját, Julcsa és Terka nevű két húgával
együtt. A fiatal, még 15 éves Terkát (nagymamám előtti ötödik testvér volt) Vasné hamarosan
rábeszélte, hogy menjen férjhez az udvarlójához, ahhoz a 18 éves jómódú gazdalegényhez, akinek ő
nagyon megtetszett. Így lett Marton Teréz Csizmadia Mihály felesége, aki szintén Tahitótfaluban
lakott, ott volt birtoka. Esküvőjük után ide költözött hozzájuk az anyjuk, özvegy Marton Mihályné is.
Így ennek a kettőnek az eltartásától megszabadult. A Csizmadia házaspárnak később két fia született.
Vasnénál, anyjuk átköltözése után, már csak Julcsa nevű húga lakott, akit ők tartottak el. Egyik
télen Julcsa a befagyott Dunához ment vízért, s léket ütött a jégen, hogy vödrét megmeríthesse, de
magcsúszott, bele a lékbe és a vízbe fulladt. (A család titkon arra is gyanakodott, talán öngyilkos lett,
mert elkeseredett szív lány volt, nem találta helyét e világban.)
Pár évvel ezután történt, hogy Vas Mihály lovait, egy árral szemben történő hajóvontatásnál,
hátra rántotta a Duna erős sodrása s a víz el is kapta őket. Gazdájuk menteni akarta lovait, de közben
ő maga is a Dunába fulladt és lovai is odavesztek. Gyermeke nem maradt. Felesége további sorsáról
nem tudok.
E nagy folyam tehát sokszoros tragédiát okozott nagymamámék családjában.
E családi vízi balesetek után Veress András ref. lelkész és neje Marton Judith magukhoz vették Zsófikát
mert Veresegyháza nem feküdt a Duna mellett, viszont Váchartyánban a Gosztonyi birtok közel volt
ahhoz. Nagyapám és nagyanyám itt ismerkedtek meg egymással, s mikor nagyapám első felesége
meghalt, feleségül vette Marton Zsófiát l854 szept. l4.-én, s ettől kezdve Szappanos Sándor ref. lelkész
feleségeként élt, 13 évig még Szadán, azután haláláig Kecskeméten.
Nagymamám esküvője után édesanyja még 15 évig Csizmadianénál, azaz Terka nevű leányánál
lakott Tahitótfaluban. Édesapámnak anyai részről csak a két Csizmadia fiú volt elsőfokú
unokatestvére, senki más. De elbeszélései szerint, ő ezeket az anyai unokatestvéreit életében csak
egyszer látta, ami kor egyetlen egyszer eljöttek hozzájuk Szadára látogatóba, és soha többet.
1867-ben (I. Ferenc József királlyá koronázása után,) miként már megírtam, nagyszüleim
Kecskemétre költöztek négy gyermekükkel együtt. Ez az akkori lovas kocsin utazásnál hatalmas
távolságot jelentett Pest megye északi részéhez képest, hogy ide még a gyermektelen Veress Andrásék
is ritkán jöttek el, Csizmadiék pedig soha. (Annyi idő alatt, amennyi akkor ehhez az úthoz kellett,
manapság repülőgéppel Amerikáig elutaznak.) A Csizmadia házaspár nem élhetett boldog házaséletet
mert felesége Marton Terka, l869-ben, egy napon a Dunába ölte magát.
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(Az elkeseredésre hajlamos, túlérzékeny természetünket, édesapám is, mi gyermekei is, kizárólag
Marton Zsófia nagymamám családjától örökölhettük. Mert a Szappanosok mindig erősek, teherbírók
voltak testileg is, lelkileg is egyaránt. Amikor 1944 után mindenki elvesztette mindenét, akkor is
hősiesen viselték a balsorsot.)
Terka nővére halála után Szappanos nagymamám magához vette az édesanyját a Kecskemét
Budai-utca 13 számú házba. Itt élt az öreg dédnagymamám, egészen az 1883-ban bekövetkezett
haláláig. De már megvakulva érkezett ide, soha semmit nem látott, csak tapogatott. De vakon is sokat
mesélt az unokáinak, vagyis édesapámnak és testvéreinek. Azt mondanom sem kell, hogy édesapám
aztán tovább mesélte nekünk, gyermekeinek.
Dédanyám, Marton Mihályné, vakságának l8 éve alatt, csak kukoricamorzsolással,
kenderfonással és tollfosztással tudott foglalkozni. Ezeket tapintás utján elvégezte. De elbeszélni aztán
tudott, .az unokái hallgathatták. Cseppet sem csodálkozom azon, hogy szerette emlegetni a régi szép
időket, egészen kicsi gyermekkorát, amikor még apai nagyapjának: nemes Kócsi Ferencnek megvolt a
nagy birtoka, és 3 faluja: Szolgaegyház, Fehér egyház és Kolontó, ahol jobbágyai laktak. Unokái pedig
ugratták a nagymamát, hogy a 3 falut elnyelte a Kolontó vize. Nem érthették meg nagyanyjuk bánatát,
keservét, hiszen nekik mindenük megvolt, ami kellett, szüleik szorgalmából és józanságából.
Ám a régi magyar köznemesek, más szóval kurta nemesek, szerették volna kicsit utánozni
életmódjukban a főnemeseket, "de nem futotta a madzag", miként népiesen mondják, és elúszott
mindenük. Más hiba is volt. Az osztrák politikai érdek azt kívánta, hogy a terményárakat lenyomják,
az iparcikkekét pedig felemeljék. Ugyanis Ausztria termelte az ipart, Magyarország az élelmiszereket.
S ezek a lenyomott élelmiszer, azaz termény árak is okozták, hogy a magyar földbirtokosok sorra
tönkre mentek. Földből csak olyan lefékezett igényekkel, józan mértékletességgel, szorgalmas
munkával lehetett megélni, ahogyan a Szappanosok éltek.
A tönkre ment birtokosok fiaikat hivatalba dugták, hogy megkeressék a létminimumra valót.
Hivatalt abban az Időben, az l844. évi V. törvénycikk megalkotása előtt csak nemes ember kaphatott.
Akiknek nagyobb volt a protekciójuk, ismeretkörük, azoknak fiaiból lehetett főszolgabíró, vagy
alispán, akik pedig kisebb eséllyel rendelkeztek, azoknak a fiából lett falusi vagy községi jegyző. Így lett
Mányon jegyző kócsi Szabó Ferenc fia: János. A régi nagy életnek pedig csak a híre maradt meg. S
ezzel az emlékkel narkotizálta magát özvegy Marton Mihályné dédanyám is, a saját élete sok
nyomorúsága és rengeteg bánata ellen.
Nem csodálom őt. Az én fantáziám is szeret elrepülni innen, a döngölt agyagpadlós, rossz
nyárfagerendás kis putriból, ahol lakom, s szereti maga elé idézni Szappanos nagyapám szadai és Juliska
nagynénimék gátéri kastélyának emlékét. Persze engem egyáltalán nem az anyagiak izgattak, hiszen
szerényre és igénytelenre neveltek, kizárólag szépségük miatt szerettem a kastélyokat és nagy kerteket.
Mert szépségek után legalább annyira vágyik a lelkem, mint mindennapi kenyér után a szervezetem.
Az édesapám által közvetített, Marton nagyanyjától hallott elbeszélésekből csak néhányat
idézek ide.
Marton Mihállyal történt meg, mikor még Ipolypásztón laktak, hogy éppen az Ipoly partján
sétált, mikor egy óriási halat látott úszni a víz folyásával szemben. A kovácshoz szaladt és vett két
szigonyt és egy kötelet, s így felszerelkezve szembe találta a nagy halat, belevágta a szigonyt, amelyre a
kötelet előbb ráerősítette, azután a kötél másik végét egy partmenti fához kötötte. Kocsit fogadott,
azon vitték el a halat Losoncra, ott adta el, két mázsa súlyt nyomott. (Vajon ez is legenda-e? Nem baj,
annyi bizonyos, hogy családi szájhagyomány, így mesélték gyakran nagymamám és apám, s én a családi
legendákat is gyűjtöm.) Mikor Diósjenőre költöztek, ott lakott Nógrád megye három leghíresebb
embere. -- Az egyik volt Nagy Mihály ref. lelkész, olyan nagy erejű ember, hogy két vállán el bírt vinni
egyszerre 4 zsák tisztabúzát a szomszéd szérűjéről a maga magtarjába. Az egyakós hordóból úgy ivott
hogy felemelte a tele hordó száját a saját szájához.
A másik nevezetes ember dédapám: Marton Mihály jegyző volt, mint Nógrád megye legjobb
vadásza. Annyi vadat kilőtt, hogy az Úriszék arra ítélte, hogy naponta csak egy nyulat szabad neki
kilőni. No, így is fogyaszthatott elég nyúlpecsenyét a feleségével és hat gyermekével együtt.
A harmadik nevezetesség a diósjenői egyik tanító volt, ki nagy evéséről és ivásáról vált híressé.
De érdeklődött a hegyek titkai iránt is. Diósjenőtől nem messze, a Börzsöny hegységben, egy nagyon
mély, kútszerű aknát ismert a nép. Azt határozta a szóban forgó tanító, hogy ő azt egyszer megnézi és
megméri, hogy milyen mély, hány méterre van a feneke? Megszervezte az expedíciót. A kíváncsiak
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közt sokan vállalkoztak rá, segítségére lesznek. Felszerelte magát bányalámpással, baltával, csengővel.
Sok kötelet vittek magukkal, hogy ha kell, azokat egymáshoz kötözzék. A végét a tanító jól a saját
testére erősítette, körülvéve vele derekát, mellét, hátát. Fent erős legények vállalkoztak arra, hogy
tartják és lassan engedik lefelé a kötelet. Megbeszélték előre a jeleket, egy-egy magános csengetésre
engedjék tovább, lejjebb. Kettős csengetésre álljanak meg és várjanak. Hosszan rázott csengetésre
húzzák fel gyorsan, mert akkor veszély van.
Engedték, engedték a kötelet, szóltak a magános csendülések, sokszor kellett toldani a kötelet.
A körülállók csodálkoztak, hogy még mindég nem érte el tanítójuk az üreg fenekét. Milyen iszonyú
mély ez a csodálatos lyuk!
Egyszer aztán hallatszott a kettős csengetés, a kötél feszülése is meglazult, tehát a tanító már
talpain áll. Várakoztak. És egyszer csak megszólalt a hosszan rázott, ideges csengetés. Mindannyian
nekifeszültek a kötél felhúzásának teljes erejükkel. S az üreg nyílásában a tanító elalélt teste jelent meg.
Kiemelték, fellocsolták, eszméletre térítették.
Sok mély lélegzetvétel után aztán beszélni kezdett. "Mikor már a talpaimmal megálltam az akna
fenekén, oldalt erős vasajtót világított meg a lámpásom. No, gondoltam, ezt most kinyitom. Nekiláttam
a baltámmal, de nem bírtam vele. Aztán úgy éreztem, hogy fogy a levegőm, fulladni kezdtem, akkor
megráztam hosszan a csengőt, de nemsokára eszméletemet is elvesztettem." S ekkor elmondták neki
a körülötte állók, hogy ők mindig azt hallották szüleiktől, nagyszüleiktől, hogy a hegyek belsejében régi
alagutak szövevénye vezet mindenfelé, s azokba minden régi várnak és várkastélynak volt lejárata. Az
a vasajtó is egy ilyen régi, titkos lejáró nyitja lehetett. -- De soha többet jenki sem mert leereszkedni,
hogy megnézze.
1883-ban végleg elhallgattak édesapámék vak nagymamájának mesélő ajkai. Szappanos
nagymamám szépen temettette el az édesanyját a kecskeméti, budai úti ref. temetőben, fehér márvány
síremléket is állíttatott a sírhalmára. Erre a sírra kicsi koromban még nagymamámmal kézen fogva is
vittem virágot, később pedig sípos Irénnel, vagy egyedül is felkerestem.
Marton Mihályné halála után egy év múlva, 1884 februárjában Szappanos nagyapám is meghalt.
Most már két személlyel fogyatkozott meg a Budai utca 13-as számú ház lakóinak száma. Azután ennek
a Szappanos háznak a lakói házasságkötés és más vidékre költözés által is kevesbedtek.
Legelőször nagyszüleim elsőszülött gyermeke: Amál néni hagyta el az apai házat, 1887 július
10.-én nőül ment Sípos Imre belényesi ref. lelkészhez, Bihar megyébe. Nagymamámék nyugodtan
adták hozzá feleségül, bár a vőlegény háromgyermekes özvegy ember volt. Nem sejtették róla, hogy
iszik és Amálkának szomorú sorsa lesz mellette. Hiszen a vállaji sípos családot igen derék és kiváló
embereknek ismerték. (Nemesi előnevüket mindig használták a család kihalásáig. )
Jól ismerték a fóthi ref. lelkészt, vállaji Sípos Pált, aki az "Imre sógor" apjának testvére, tehát nagybátyja
volt. Amikor még nagyszüleim Szadán laktak, a fóthi lelkészék is legbensőbb baráti körükhöz
tartoztak. Sípos Pálék Fanny nevű leánykájuk keresztszüleinek Szappanos Sándorékat kérték fel, az
utóbbiak pedig Károly fiuk keresztelésére Sípos Pálékat hívták komának. Sípos Pálné Miskolczi
Franciska dédapja: Miskolczi Mihály füleki ref. prédikátor gályarabként halt meg, hitéért szenvedett
mártírhalált. Azóta is a Miskolczi és vállaji Sípos család minden generációja lelkész volt.
Kitérek itt a fóthi lelkész Sípos Pál rövid életrajzára. (Szappanos unokanővéreimnek anyai
nagyapja volt, tőlük tudom az adatait.) 1823-ban született Kecskeméten, a gimnáziumot is itt végezte
el. Amikor egy esztendeig Petőfi Sándor is itt járt iskolába nagybátyjától, Hruz Mihály evangélikus
kántortól, akkor osztálytársak voltak vele. Jókai Mórnak is barátja volt Sípos Pál, annak jogász kora
alatt ismerkedtek össze. Mikor a 48-as szabadságharc kitört, Sípos Pál mint ifjúsági szenior lelkesítette
társait, hogy álljanak be honvédnek. Lelkesítő költeménye nyomtatásban is megjelent.
Őt, az ifjúsági szeniort, 1848 júniusában már a verbászi táborban találjuk, mint a Zrínyi
zászlóaljba beosztott honvédet. Elébe álltak Róth és Filippovics seregének és a horvátokkal lerakatták
a fegyvert. Sípos Pál harcképtelen lett, de amint felgyógyult beállott huszárnak gróf Károlyi ezredébe,
hol hamarosan hadnaggyá nevezték ki. Részt vett az isaszegi és turai véres szuronyrohamokban, hol
17 sebből vérezve maradt a csatatéren. Ekkor kórházba került, ahova gróf Ráday Pál őrnagy
személyesen vitte neki a kitüntetést. Mire fölgyógyult, megtörtént a világosi fegyverletétel. Azután
bevégezte a főiskolát, letette a kápláni vizsgát is. 1853-ban választották meg Fóthra lelkésznek, hol 37
évig szolgált. Tehát vállaji Sípos Pál csak egy Évvel később került Fóthra, mint Szappanos Sándor
nagyapám Szadára. Igen jó barátságban voltak egymással. Sípos Pál egyházmegyei Tanácsbíró, majd
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esperes lett, később helyettes püspök. Nem csoda tehát, ha e jól ismert derék emberhez nyugodtan
adták feleségül Szappanos Amáliát, aki attól kezdve Berlényesben lakott.
Másodszorra, Juliska néném hagyta el az apai házat, aki unokatestvérének, Szappanos
Sándornak a fiához: dr. Szappanos Sándorhoz ment feleségül 1889 május 4.-én. Itt meg már éppen
családi körön belül történt a házasság, aminek az lett a sajnálatos következménye, nem született
gyermekük. Előbb Csongrádon, majd Monoron laktak, amikor táblabíróvá nevezték ki, Budapestre
költöztek. De ekkor már nem volt meg a nagyapámtól örökölt pesti ház a Práter utca és Kisfaludi utca
között, amit, apjuk halála után a négy testvér közösen, osztatlanul örökölt. Ugyanis, még annakidején,
hivatalos felhívást kaptak a székesfővárostól, hogy kötelesek a házat három éven belül emeletesre
felépíteni. Erre egyiknek sem volt pénze, tehát eladták több részletben, magánosoknak és társaságnak
és több nagy bérház épült a helyén.
Juliska nénink férjét, megkülönböztetésül a Szappanos Sándorok közül “bíró Sándornak” vagy később
“táblabíró Sándornak” hívta mindenki. Én sem bírom másképpen emlegetni. Még nem ment nyugdíjba
akkor, amikor megvették a gátéri száz holdas birtokot, Csongrád és Félegyháza közötti jó fekete föld
volt ez, melyen ártézi kút és szép kis kastély állt, öt hold gyönyörű parkkal körülvéve. Vízvezeték volt
a majorban is, minden istállóban, és halastó ficánkoló halakkal, melyet szintén az ártézi kút táplált.
Hogy ezt a birtokot megvehessék, eladták Juliska néni örökségét is, a szentkirályi 26 hold földet, eladták
azt is, amit táblabíró Sándor bácsi az édesapjától örökölt, (az is dédapám birtokából való ősi föld volt
még) a kecskeméti ház árát és megtakarított pénzüket is hozzá tették. Gyönyörű hely volt, a
gyermekkorom tündérkertje!
Harmadikul a negyedik testvér: Károly nagybátyám hagyta el a kecskeméti budai utcai
Szappanos házat, ahol másfél éves korától fölnevelkedett. 1890-ben, november elsején, Dunabogdányban lett segédlelkész. E kis gyülekezetet anyaegyházzá szervezte, s annak első lelkészévé,
egyúttal kántorává és tanítójává választották meg egyhangúlag 1891-ben. Erre az állására meg is nősült
még ebben az évben december 29.-én, feleségül vette kereszttestvérét: Sípos Fannyt, a fentebb vázolt
életrajzú Sípos Pál esperes és felesége Miskolczi Franciska leányát. Az esküvőt december 29.-re tűzték
ki, amikor már ő is, apósa is túlesnek a karácsonyi ünnepek egyházi szolgálatán. Apósa fogja majd
összeadni őket Fothon. Zajlott a Dunán a jég amikor elindult az esküvőjére. Egyetlen révész sem akarta
átvinni őt a túlsó partra, semmi ígéretért és semmi könyörgésre. Már kétségbeesett, hogy elkésik a saját
esküvőjéről. Hogy Dunabogdányból Fóthra érkezhessen, feltétlenül keresztül kellett jutnia a Dunán.
Híd még nem volt sehol a közelben, sem helyi érdekű hajójárat. Csak a révészek. De azok kijelentették,
hogy az életüket nem kockáztatják a gyorsan mozgó, erősen sodró nagy jégtáblák között. Végre talált
egy könnyelmű fiatalembert, akinek volt egy nem nagyon erős, csak nyári szórakozásra való csónakja,
aki elvállalta igen nagy összegért, hogy átviszi, de csak úgy, ha Károly bácsi is segít evezni. Kettőjüknek
is minden erejüket meg kellett feszíteniük, hogy a jégtáblákkal való összeütközést elkerüljék. Állandó
életveszély között küszködtek ki a kis lélekvesztőben, de az esküvőjére mindenáron el akart jutni. Késve érkezett, mennyasszonya már zokogott, azt hitte, vőlegénye a Dunába veszett. A kitűzöttnél
későbbi órában tarthatták meg az esküvőt, de megtartották és az elkészített lakodalmi ételek sem
vesztek kárba. - Szappanos Amál férje és Szappanos Károly felesége unokatestvérek voltak.
Kecskeméten, a Budai-utca 13-as szám alatt ekkor már csak kettesben lakott Szappanos nagymamám
Sándor nevű fiával, aki gazdálkodott a saját ballószögi földjén, hivatala, városi aljegyzősége mellett.
Tartott a szántáshoz és minden egyéb munkához négy igáslovat, de egy hátaslovat is, mert a lovaglás
gyönyörűsége nélkül nem bírt élni. Szappanos nagymamán nem ellenezte fia kedvtelését, aki a lovakat
éppen annyira szerette, mint a nagyapja. Igen, őt, a dédapámat igyekezett utánozni abban is, hogy
vasárnapi napokon összefogta a négy lovát négyes fogatnak, s úgy hajtott a lányos házakhoz, bedobva
nekik a virágcsokrokat. Vagy pedig lóháton kereste fel őket. Mindenütt örömmel fogadták. De hiába
szerette volna nagyapját utánozni, neki már nem volt meg a hozzávaló módja. De azért esküvőjét is
úgy tartotta nagy sátor alatt az udvaron, száz meghívott vendéggel, parádés étrenddel, ahogyan a
nagyapja lakodalmát hallotta elmesélni a régiektől.
1893 Június 26.-án vette feleségül Szalontay Sándor kecskeméti ref. Főgimnáziumi tanár és
neje ilyefalvi Zöld Anna leányát: Jolánt. Ezentúl már kettesben éltek a házban Szappanos nagymamám
és édesapám, hanem lassanként gyarapodni kezdett a Budai utca 13-as számú ház lakossága, népessége,
az előző esztendők fogyatkozása után. Szüleink házasságából születtünk mi nyolcan, a nagyapai
Szappanos házban látva napvilágot.
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1. Jenő
2. Ödön Béla
3. Andor Miklós
4. Gyula
5. Sándor Ede
6. Jolán Zsófia
7. Margit Anna
8. Sándor Ödön

1894 július 10
1895 augusztus 5
1897 január 29
1899 április 12
1899 április 12
1904 május 13
1909 augusztus 23
1909 augusztus 23

Mindannyiónkat Szappanos Károly ref. Lelkész keresztelt meg, azzal a családi
keresztelőkancsóval, amellyel édesapánk és testvérei is részesültek a keresztségben.
De e fejezetben még nem szüleimről és testvéreimről akarok beszélni, hanem csak Szappanos
nagymamáról.
+ + +
Szappanos Sándorné Marton Zsófia attól kezdve, hogy 1867-ben (I. Ferenc József királlyá
koronázása nyarán) lovas kocsikkal Szadáról Kecskemétre költöztek, többet nem mozdult ki e város
határából. A Szappanos rokonság tanyáira szívesen elment lovas kocsikkal, de vonatra nem ült, akkor
sem, mikor már Kecskemétig kiépült a vasútvonal. Szappanos nagyapám míg élt, mindig szívesen
felutazott Budapestre a saját házába, de nagymamám a világért fel nem ült volna erre az újmódi
közlekedési eszközre. A mai öregek nem irtóznak jobban a repülő utazástól, mint amennyire ő félt a
vonatra üléstől. Juliska néni gyakran hívogatta az édesanyját, hogy látogassa meg őket a csongrádi,
majd monori otthonukba, Károly bácsiék is hívták Dunabogdányba, de nem, nem, ő vonatra nem ül!
És nem ment sehová.
Aztán egyszer mégiscsak fel kellett ülnie a rettegett közlekedési eszközre, mert táviratot kapott
Belényesből, hogy Ámál lánya haldoklik...
Vissza kell itt lépnem kicsit az időben Szappanos Amál néni nehéz sorsára. Mostoha gyermekei
közül a legidősebb, Irma, exaltált, nem normális teremtés volt, akivel Amál néni nem tudott mit
kezdeni. De ennél is nagyobb tragédiája volt, hogy a férje ivott, nem bírt uralkodni kórós szenvedélyén.
Ennek következtében goromba volt otthon és pénz sem volt a háznál. Szegény Amál néninek a
semmiből kellett a családot ellátnia.
Hogyan sejthették volna ezt előre, hiszen nemcsak apai részről nem örökölhetett rosszat Sípos
Imre, de anyai részről sem, mert édesanyja Sófalvy lány volt, régi református erdélyi családból, akinek
ősei szintén generációkon keresztül prédikátorok és lelkészek voltak, magas szellemi kulturáltságban.
De az italra aki egyszer rászokik, ott vége mindennek.
Amál néninek hat évi házas élete alatt hat gyermeke született, akik közül ötöt el kellett temetnie
csecsemő korában; micsoda fájdalom lehetett anyai szívének! A hatodik gyermeke születésekor pedig
ő maga halt meg. Az oláh szülésznő nem bánt vele higiénikusan, vérmérgezést kapott, s iszonyú kínok
között kiszenvedett. Az újszülött kis Sípos Irén meg életbe maradt. Mikor már Amál néni nagyon
rosszul volt, akkor sürgönyözött a férje az anyósának. És Szappanos nagymama, életében először,
mégiscsak felült a vonatra 1894 márciusában, hogy Kecskemétről Bihar megyébe Belényesre utazzon.
Lányát, Amál nénit, irtózatos szenvedés között, haldokolva találta. Aztán bekövetkezett a vég s neki a
belényesi temetőbe kellett kísérnie a lányát. Nagymamám a temetés után el akarta hozni magával
Kecskemétre a 9 napos kis árva Irént, hogy majd cuclis üvegből fölneveli. Szegény Irén jobban járt
volna akkor! De az apja nem adta. Sípos Imre nagyon jól tudta, hogy Amália halála után a törvény
szerint gyermeke örökli a kecskeméti Talfája pusztán fekvő földjét, s azt is tudta, hogy az árvaszék
annak adja oda a birtok jövedelmét, aki a kis árvát magánál tartja. Ezért nem adta ki a kezéből. Fogadott
mellé egy oláh szoptatós dajkát, aki lelkiismeretlenül bánt a gyerekkel. Sem az apja nem ellenőrizte,
sem Irma, a nagy féltestvér, nem törődött vele.
Amikor nagymamám Amál néni temetéséről hazakerült, azt mondta az én szüleimnek - akik
akkor még nem voltak egy éves házasok - hogy: “Megnyugszom most már, hogy Amálkát a földben
tudom., most már nem szenved.”
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Hát ő már nem, de szegény kis árvájára örökségül maradt a szenvedésekkel bélelt, nehéz élet.
- Tulajdonképpen én soha nem értettem meg, hogy abban az időben mindenki holtáig tűrte a
legrosszabb házaséletet is, és eszükbe sem jutott törvényesen elválni egymástól és elhagyni
szenvedésük színterét, akkor sem, ha erre alkalmuk lett volna. Amál néninek Kecskeméten volt akkora
földje, amiből szerényen, beosztva megélhetett volna, s édesanyja kétszobás lakásában meghúzhatta
volna magát. Miért nem hagyta ott a részeges férjét? Persze azidőtájt még halálos megbotránkozást
keltett volna, ha válópert indít és elhagyja házastársát, holott templomban örök hűséget esküdött neki.
A kis anyátlan Sípos Irénke dajkája, hideg, szeles, fagyos időben, úgy beszélgetett nyitott
ablakon át az udvarlójával hosszú ideig, hogy karjai között tartotta a csecsemőt. Szegényke bizonyára
sírt a fázástól, de a dajka avval nem törődött, sem a nagyobb féltestvérek: Irma, Róza és Béla. Apjuk a
kocsmában, azt nem érdekelte a családja. A kis Irén egyik oldala, mely a dajka teste felöl volt, nem
fázott át annyira, de a másik oldala, a nyitott ablak felöli, teljesen áthűlt. Súlyos beteg lett, de életben
maradt. Hanem a bal szemére megvakult, a bal fülére megsüketült, s a bal oldala olyan hűdést kapott,
hogy örökre elmaradt fejlődésben a másik oldaltól. Egész életére féloldalas maradt a termete.
Kilenc éves korában, 1903-ban, meghalt az apja, az “Imre sógor”, akkor került Irén
Kecskemétre Szappanos nagymamához, tehát egy évvel hamarabb mint ahogy én születtem. Én már
együtt ismertem meg őket kettőjüket, az én fogalomkörömben ők ketten szorosan összetartoztak.
Amilyen kicsi koromra csak vissza tudok emlékezni, mindig szerettem bemenni hozzájuk.
Nagymamának két tágas szobából, konyhából és speizból álló, szeparált lakása volt itt, férje egykori
házában, mely most fia, azaz édesapám tulajdona volt már régóta, amióta megvette Julika húgától.
Nagymamám szobája volt számomra a mentsvár, a menedék, a békesség otthona! Lelkemben
erős vágyakozás élt a nyugalom és szeretet után, s azt csak itt kaptam meg. Szüleim nagy helyiségekből
álló, tágas lakásrészében, sohasem volt olyan nyugalom, amilyet az én idegrendszerem, ez a
csendességre, magános motyogásra és gondolkozásra vágyó, talán kissé abnormális idegrendszerem
megkívánt volna. Nálunk mindig nagy viri-vári és nagy nyüzsgés uralkodott. Testvérbátyáimhoz jöttek
az osztálytársak és barátok. Öcsém és húgom, a kicsi ikrek, elég sokat bőgtek, különösen Margitka volt
sírós, ideges természetű. És dajkájuk még nagyobb lármával csitította őket. Édesanyámhoz jöttek a
szülei és testvérei, és különösen a mindig indulatos Margit néni és Zoltán bácsi elég nagy zajt csaptak
és idegessé tették még a légkört is. De jöttek édesanyámhoz esetleg kartársnői és tanítványai szülei
mindenféle ügyekben. De jöttek a kereskedők és iparosok is. Mert édesanyám mindig gyengének és
fáradtnak érezte magát, ezért ő csak az iskoláig mozdult ki hazulról, ahol tanított, de vásárlás céljából
soha. A család szükséges beszerzéseit levelekkel intézte el; felírogatta, hogy mire van szükség, s
gyermekeitől elküldte a boltosokhoz és iparosokhoz a céduláit, és azok segéddel és inassal, édesanyám
lakására hoztak minden kívánt árút, még választékot is belőlük.
Édesanyám, aki az osztályában egyszerre 80 vagy 90 első osztályost tanított, fáradtan,
kimerülten érkezett haza az iskolából, itthon pedig várta a népes család sok gondja, bizony mindig
ideges volt és haragos. Örökölte is apai őseitől az indulatos, könnyen és gyorsan haragra lobbanó
Szalontay természetet, édesapám meghatározása szerint: “a Szalontay mérget”. S ezt leginkább
édesapámon és rajtam töltötte ki, vezette le. A fiait nagyon szerette, azokra kevesebbet pörölt, de
engem örökké szidott. Pedig csöndes, engedelmes, jó kislány voltam. De engem nem bírt szeretni. Fiai
közül is leginkább kedvence volt a könnyen indulatba jövő Gyula, “ez olyan, mint az én testvéreim, ez
az én egyetlen drága jó fiam”, mondta és erősen kivételezett vele. Én pedig esténként a takaróm alá
bújva, omló könnyeim között imádkoztam: “Édes jó Istenem, könyörülj rajtam, segíts arra, hogy jó
kislány tudjak lenni, hogy ne haragudjon rám mindig az édesanyám”. De ezt nem értem meg soha.
Hát hogyne lett volna számomra üdülés, beszökni Szappanos nagymamám szobájába, mellé
bújni a ruganyos kanapén, ahol fél kezével magához ölelt és mesélt, beszélt, nyugodtan, csendesen,
szeretettel. Irénnel is jól megértettük és szerettük egymást, nem számított a köztünk levő tíz év
korkülönbség. Szappanos nagymamám lelkéből megbékélést árasztó, erős, bízó hit ömlött felém. És ő
megbocsátott mindenkinek, soha egyetlen rossz szót sem szólt a menyéről, pedig édesanyám
ugyancsak örökké leszólta őt, főként előttünk, a saját unokái előtt. Volt ebben valami anyai féltékenység
is, azt akarta elérni, hogy apai nagymamánkat és apánk rokonait ne szeressük, csakis őt és az ő
rokonságát. Későbbi életemben is sok anyánál tapasztaltam a féltékenység megnyilvánulását. De a
gyermek ösztönösen ahhoz húzódik, aki több szeretettel és szelídebben bánik vele, ezért Szappanos
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nagymamánkat nagyon szerettük, mert sohasem pörölt, sohasem volt mérges, sohasem haragudott
senkire.
Elismerem, hogy otthon is a mi lakrészünkben is jó volt hozzám a két legidősebb
testvérbátyám: Jenő és Bandi. Tőlük is kaptam szeretetet, de ahhoz nem volt hatalmuk, hogy elhárítsák
rólam az örökös anyai haragot. Ezért csak Szappanos nagymamám lakása nyújtott tökéletes menedéket
számomra, mert oda édesanyám soha nem tette be a lábát. Nagymamám igazi papné volt, a Biblia
mindig előtte feküdt az asztalon. Abból is felolvasott nekem, meg bibliai történeteket is mesélt.
Sokszor kértem arra, hogy meséljen az 1848-49-es szabadságharcról. Beszélt róla sokat, hiszen ő már
akkor 23 éves nagy lány volt, de a végén mindig hozzátette: “Borzasztó volt, csak azt adja meg nekem
az Isten, hogy még egy háborút meg ne érjek!”
Elmondott sok mindent a rokonságról is, s engem ez a tárgykör érdekelt a legjobban: a család.
Férje egész atyafiságával őszintén rokonszenvezett. De szívesen segített a legtávolabbi rokonokon is,
magához vette Pázsit Imrét míg a polgárit Kecskeméten elvégezte. Később meg Sípos Bélát, Irén
féltestvérét és annak unokatestvérét, Sófalvy Károlyt, hogy Kecskeméten végezhessék el a
jogakadémiát. - Szappanos nagymamám mindig egészséges volt és soha életében nem járt orvosnál. 86
éves korában még felvitte egyedül a padlásra a ruháskosárban a vizes ruhaneműt, amit Irénnel együtt
mostak ki, hogy kiteregessék azokat száradni a kötelekre. De ekkor fiai rászóltak, hogy az ő korában
már nem való létrán mászkálni a padlásra, s engedelmeskedett nekik, többet nem tette. Kifogástalanul
hallott és jól látott, szellemileg is teljesen friss volt. Minden szabadidejében olvasott, nagyon sokat és
88 éves koráig szemüveg nélkül. Akkor mondta édesapámnak: “Fiam, vegyél nekem szemüveget, mert
már rosszul látom az apró betűket.” Eszük ágában sem volt e célból szemorvoshoz menni. Édesapám
vett neki olyan okulárét, amelyiken két közönséges nagyító üveg volt, s nagymamám nagyszerűen
olvasott vele.
Még élő lánya: Juliska néni, és ennek férje a táblabíró Sándor bácsi gyakran jöttek látogatóba
Kecskemétre, s olyankor a szüleim lakásának vendéghálószobájában aludtak. Ők mindannyinkhoz
nagyon kedvesek voltak, Sípos Irénhez, édesapám és Károly bácsi gyermekeihez egyaránt.
De kitört az első világháború 1914-ben. Nagymamám hiába imádkozott azért, hogy még egy
háborút ne érjen meg, bizony megérte. És elérkezett az a nap is, amikor legkedvesebb unokáját,
Szappanos Jenőt, a harctérre vitték és búcsúznia kellett tőle. Jenő bácsi is úgy jött ki nagymamánk
szobájából, hogy két arcán csurgott a könnye, megérezte, hogy nagymamát soha többet nem fogja
látni. De nagymamám is sírt, akit pedig én soha nem láttam könnyezni.
1915 márciusában spanyol-influenza járvány dühöngött hazánkban, Szappanos nagymamát is
elkapta, szövődmény képződött, két oldali tüdőgyulladás. Akkor mondta életében először, hogy
hívjatok orvost. Hívtak is, de nem tudott segíteni. Gyermekfejemmel csodálkozva láttam, hogy most
édesanyám is bejárogat anyósa szobájába, teljesíteni kötelességét a beteg körül. Juliska néni is
megérkezett. Sándor és Károly fiai is felváltva inspekcióztak édesanyjuk mellett. Pár heti szenvedés
után eljött a vég., 1915 április 10.-én, életének kilencvenedik évében örökre lehunyta a szemét.
S örökre elvesztettem mentsváramat, menedékemet, ahol nyugalmat és szeretet találtam. - Egy
év múlva Bandi bátyám hősi halált halt Wolhíniában. - A háború után Jenő bátyám megnősült, attól
kezdve elfoglalta a saját családja. - Egymásután elvesztettem tehát azt a három emberszívet, akiktől
ezelőtt legtöbb szeretetet kaptam.
Csak legalább tudnék én is most, öreg koromban, olyan szeretetet és nyugalmat adni másoknak,
amilyet én kaptam egykor Szappanos nagymamámtól.
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A SZAPPANOS CSALÁD LESZÁRMAZÁSA ÉS
NEMESSÉGE.
A."Magyar Családtörténeti Szemle" c. folyóirat részére írta:
Dr. Szappanos Sándor V. Ödön.
Szappanos alias Brassai Mihály és fia, István 1674 november 27.-én Apafi
Mihály erdélyi fejedelemtől nemességet kapott. Az armális kihirdettetett 1674
december 24.-én Gyulafehérvárott. A jelenleg Kecskeméten élő Szappanos családnak
ettől a Szappanos alias Brassai Mihálytól való leszármazását okmányokkal igazolni,
vagy anyakönyvi adatokkal bizonyítani nem lehet. Azonban családi feljegyzések és
Kecskemét thj. város levéstárában található adatok a nemességszerző Szappanos Mihály
István nevű fiától a közvetlen leszármazást igen valószintivé teszik. Ezek az adatok
a következők:
Kecskemét város levéltárában polgári perek: 1805/VIII-II sz. alatt
őrzött periratok között feltalálhatók a kecskeméti Szappanos család anyakönyvi
adatokkal igazolt ősének, II. Szappanos Mihálynak születési és elhalálozási adatai.
Ezek szerint II. Mihály 1675 ben született, (hogy hol az nincs feltüntetve) és 1741
ben halt meg Kecskeméten. Halálozási évét a periratok között egy 1795-ben kelt eredeti
anyakönyvi kivonat igazolja a következőképpen: „Extractus Matriculae Ecclesie Rftae
Ketskemét. Anno 1741 d. 22 julii temettetett Szappanos Mihály 66 Eszt. Extrad. Per
Samuelem Vég Veresmarti Ecc1. Rftae Ketskemét. Ketskemét d. 8 a. Julii 1795."
Ugyanezen periratok között található az az adat is, hogy II. Mihály atyja István
volt, felesége pedig Bogyó Kovács Zsuzsanna, ki élt 1692-1769-ig. Esküdtek 1711.ben. II. Mihály apósa, az iratok szerint, Bogyó Miklós volt. Más adat azonban nincs,
mely II. Mihályra, vagy annak atyjára, Istvánra vonatkozna.
A periratok szerint az örökösödési pert II. Mihály fiának, I. Jánosnak
halála után (1795 febr. 28.-án halt meg) 1795-ben leánya ns. Kun Pálné Szappanos
Judit indította testvérei I. József és II. István (1766-1838) ellen az ősiségért,
vagyis azokért az ingó és ingatlan vagyontárgyakért, illetve azok egy részéért, melyek
a perben álló felek atyjára (I. Jánosra) annak egyenes ági felmenőitől szállottak,
vagy származtak. A perben az ingatlan vagyon (ház, föld, szárazmalom) mindenütt csak
hányad részben van feltüntetve, az ingóság azonban szám szerint: pl. 239 drb. birka,
20 ökör és 60 drb. rideg marha . A perben kihallgatott tanuk vallomásából
megállapítható, hogy Szappanos Jánosnak (1713-1795) tekintélyes jószágállománya és
nagyobb kiterjedésű földjei, illetve úgy nevezett mezei kertjei (pl. Béni kert, Bogyó
kert stb.) voltak Városföldjén, Talfájában és Oláh-fáiban. Egyes tanuk vallomása
szerint Szappanos János a „Homokon" (Kecskemét egyik városrészét hívták így a XVIII.
században) lakó kálvinisták között a leggazdagabb ember volt.
A periratok többek között arról is tanúskodnak, hogy II. Mihály
leszármazói hivatalos leveleiken és írásaikon ugyanazt a nemesi címert használták,
amit Szappanos, másként Brassai Mihály 1674-ből származó nemes levele feltűntet. Az
Országos Levéltárban Gyfv.kpt.Arm. 6 sz. alatt található eredeti nemeslevél ugyanis
a következő címer leírást tartalmazza: Álló hadipajzs, melynek kék mezejében
kiterjesztett szárnyú, csőrében zöld ágat tartó fehérrel tarkázott fekete galamb
látható. A pajzs felett zárt hadisisak és drágakövekkel kirakott ékes királyi korona.
A pajzsot pedig különböző színű takarók veszik körül és díszítik.
A városi levéltárban polgári perek: 1803/VIII.-1 sz. alatt őrzött
periratok között több olyan levél és okmány található, melynek várós viasz pecsétjén
Szappanos, másként Brassai Mihály fent leirt címere látható. Pl. Szappanos Józsefnek
1795 év június 24.-én kelt s István nevű testvérével létrejött egyezségi levelében,
torabbé
Szappanos
Zsuzsannának
/
néhai
nemes
Cseh
Mihály
özvegye/
Szentkirályszabadján 1798 május 31.-én kelt s öccséhez Szappanos Istvánhoz örökségi
ügyben intézett levelében az aláírásuk mellett használt vörös-viasz pecsét
címerpajzsában egy a csőrében ágat, vagy lombot tartó galamb látható, a pajzs fölött
pedig zárt hadisisak.
A családi hagyomány és feljegyzések szerint Szappanos, másként Brassai
Mihály és fia István, a fiatal Gróf Thököly Imrének kedves emberei voltak és később
mindketten tevékeny részt vettek Thököly fölkeléseiben és szabadságharcában. A
nemeslevelet 1674-ben Apafi Mihály erdélyi fejedelem állítólag az akkor 17 éves

101

Thököly Imre kérésére és javaslatára adományozta Szappanos Mihálynak és fiának, aki
/t.i. a fia/ akkor kb. 20-22 éves lehetett. Hiteles történeti adatok szerint a fiatal
Thököly Imre 1671-1675-ig valóban Erdélyben, Apafi Mihály fejedelem udvarában élt, s
annak védelme alatt állott, tekintettel arra, hogy két éves kora óta árva volt. II.
Mihály atyja István, a családi hagyomány szerint, Thököly felkelő seregében harcolt
és korán meghalt illetve elesett. Az 5 éves árvát / II. Mihályt/ kb. 1680 körül
édesanyja Kecskemétre hozta, mert itt neki rokonai éltek. Így kerültek Kecskemétre.
Természetesen mindez csak szájhagyomány, amit okmányokkal bizonyítani nem lehet. De
tény az, hogy ezt a hagyományt II. Mihály leszármazói két évszázadon keresztül
megőrizték és mindnyája büszkén hangoztatta, hogy kuruc ivadék.
Ezt a szájhagyományt azonban többek közt valószínűvé teszi az alábbi
érdekes körülmény is.
Kecskemét thj. város levéltárában található adatokból megállapítható,
hogy Kecskeméten már a XVI. es XVII. században élt egy Szappanos nevű család: Ehhez
a családhoz tartozott a városi levéltárban található tanácsi jegyzőkönyvben említett
Szappanos György, Jakab, Gergely, János Ferenc stb. Ezek a Szappanosok azonban kivétel
nélkül katolikus vallásúak voltak. Ezt az állításomat az bizonyítja, hogy ezeknek a
Szappanosoknak születési és halálozási adatai 80 %-ban feltalálhatók a Kecskeméti
Plébánia hivatalban levő s a ferencrendi szerzetesek által vezetett XVII. századbeli
latin nyelvű rom. kat. egyházi anyakönyvekben. Ezzel szemben az 1680 körül Erdélyből
Kecskemétre költözött II. Mihály és ennek összes leszármazói református vallásúak
voltak. Nem valószint tehát, hogy ez a két család egymással rokon lett volna. A
katolikus Szappanosok többnyire iparosok és vagyontalan városi polgárok voltak, a
református Szappanosok pedig birtokosok és a legnagyobb valószínűség szerint nemesek
is, hiszen címerüket is használták.
Az tény, hogy II. Mihály (1675-1741) és leszármazói a kecskeméti nemesek
között az összeírásokban nem szerepeltek és a nemesi nyilvántartásokban sem fordulnak
elő. Ennek azonban igen egyszerű és kézzelfogható magyarázata van. Először: a
nemeslevél nem volt a birtokukban, mert azt ki sem váltották. Másodszor: Kecskeméten
a városi polgárok ugyanazokat a jogokat élvezték és ugyanolyan elbánásban részesültek,
mint a nemesek. (Hiszen éppen emiatt volt a nemesség felháborodva és intézett panaszt
a vármegyéhez, amely a város és a nemesség között 100 éves torzsalkodást idézett elő.
Lásd: Zombory Géza: Kecskemét város földesurai és nemes családjai VI. közleményt a
Magyar Családtörténeti Szemle 1939 évi áprilisi számában.) Őseink tehát semmi
szükségét nem érezték annak, hogy nemességüket igazoltassák és hogy a nemesek közé
felvétessenek. Ha nemességüket nem is, nemesi cimerüket azonban használták. P1. I.
József, II. János,II. István, I. László stb.
Családunk nemességét többek között igen valószínűvé teszi az a körülmény
is, hogy Kun Pálné Szappanos Judit által testvére Szappanos István ellen 1795-ben
indított ősiségi perben a periratok több helyen jus possessionáriumot említenek. Már
pedig ebben az időben /1848 előtt/ jus possessionariummal, vagy birtoki joggal, csak
a nemesek rendelkeztek. Ugyancsak a Szappanos család nemességét bizonyítja az is,
hogy Szappanos János /1761-1819/ a városi levéltárban található adatok szerint, az
1790-es években megyei esküdt volt Kunszentmiklóson. Már pedig 1844 előtt megyei
esküdtté nem nemes embert nem neveztek ki, mert általános hivatal-képességgel a nem
nemeseket csak az 1844. évi V. t.c. ruházta fel.
(Lásd: Marcziányi: A nemesség)

EMLÉKEK A SZAPPANOS CSALÁDRÓL
Írta: Szappanos Sándor III (1857-1934)
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A SZAPPANOS NÉV VARÁZSA
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ANDRÉ CSALÁD - KEREKEGYHÁZA
Írta Szappanos István VI. Király Endréné Beretvás Katicának, Cleveland,1972. febr. l5.

André Emánuel

Kedves Katicám!
Kérésednek teszek eleget, amikor leírom
amit az André családról tudok.
Anyai nagyapám : André Emánuel, szül:
Jászárokszálláson
1854
márc
10-én.,
meghalt Kerekegyházán 1912-ben.
Apja: André László, Anyja: Ördög
Rozália.
Anyai nagyanyám: Tőzsér Dancsó Mária,
szül: Jászárokszálláson 1858 aug 8-án. ,
meghalt
Kerekegyházán
1925-ben.
Házasságot
kötöttek
Jászkerekegyházán
1877 nov. 13-án.

Andréné Tőzsér Dancsú
Mária

Egyetlen gyermekük :
Anyám, André Rozália, szül. : Kerekegyházán 1878 juli. 23-án. meghalt:
Kerekegyházán 1961 márc.18-án. Házasságot kötött Szappanos Istvánnal Kerekegyházán
1898 sept.17-én.
A tatár járás előtt templommal bíró lakóhelyek voltak úgy Kerekegyháza mint
Baracs határában. A tatárjárás és a török dúlás után lakatlan puszták lettek.
Kerekegyháza Jászárokszállás pusztája volt. A múlt század hatvanas éveiben
Jászárokszállás a pusztát felosztotta. Így kerültek mint telepesek a pusztára az
Andrék, Móczárok, Tőzsérek, és falut alapítottak.
Az André családból hárman jöttek Kerekegyházára: Balázs, Lojzi, Emán (nagyapám)
.
1. Balázs. Egy fia volt, aki az első világháborúban esett el. Leány utódja a Jancsik
család.
2. Lojzi gyermekei :
János. Kinek gyermekei voltak:
Biri, Sebestyén Laciné.
Rózsi, Rutkay Pajáné.
Jancsi az orvos.
Lojzi. Kinek gyermekei voltak:
Ilus, Szentlászlói Sándorné.
Laci, gyógyszerész,
Teri.
Amália, Kocsis Péterné. Kocsis Péter Balázs pusztán volt birtokos. Rózsa Sándor
utódjának tartotta magát. ingben, gatyában száguldozott lován, a kocsmákban nagy
mulatozásokat rendezett. Cselédei mind régi betyár fattyúk voltak. Feleségét ütötte
verte, aki ezért kicsi gyerekeivel haza menekült apjához Kerekegyházára. Péter
követelte kiadását, de mivel ez meg nem történt belövöldözte az ablakokat. Másnap
kiment érte két csendőr. Péter pisztolyt rántott,mire a csendőr leszúrta. Legfiatalabb
gyereküket Sárit édesanyám nevelte fel.
Mária, Lázár Sándorné. A Jókai u. végén laktak. Lázár Sándor se volt jobb férj a
Kocsis
Péternél. Veszött Lázárnak nevezték. Ütötte, verte a családját. Lányai
élnek.
Gizella, elkerült kerekegyházáról, amikor férjhez ment.
Anna, ha jól emlékezem Surányiné, akik Lajosmizse és Bene határában éltek kisebb
birtokukon.
A múlt századi földosztásból kapta a három André testvér a három nagy telket
a faluban, ahol most is éltek.
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André nagyapám jussa volt még a falu alatti fold a közel szőlővel, malommal,ami
a falu első malma volt nagyapám kezelésiben,valamint a külső szőlő, amit a század
forduló után telepített.
A Fülöpkén levő 120 hold (amit Szibériának neveztünk), valamint a kecskeméti
út mellett levő 80 hold (amit zsidó földnek neveztünk) nagyapám szerzeménye.
Nagyapám igen tehetséges és sokoldalú ember volt. Saját tégla égető kemencéje
volt a falu alatti földön, ahol jó agyagot talált. Birtokain igen szép és tartós
épületeket épített. Az általa telepített szőlők mintái lehettek az akkori
telepítéseknek.
A Lojzi ágon szintén volt nagyobb birtok az állomáson túl, de minden rá ment
a testvérek közötti pereskedésre. Az öreg Lojzi bácsi építtette Szikra házat a parókia
mellett.
Igyekeztem össze szedni mindent amit tudok az André családról.
Tudomásom szerint a Farkas család nem volt rokonságban az André családdal. Dr.
Farkas Zoltán min. tanácsos volt, a több mint ezer holdas birtokot úgy vásárolta
össze azoktól az árokszállásiaktól, akik nem akartak a kerekegyházi pusztára menni.
Farkas Zoltán érdeme a mintaszerű erdő és hatalmas szőlő telepítése. Feleségül vette
Kiss János törv.sz. elnök és Szeless Aranka egyetlen leányát Kiss Icit, aki sokkal
fiatalabb volt nála. Egy leányuk volt (Sánta Pistáné) aki apja öngyilkossága után
örökölte a kastélyt és a birtokot.
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A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAPPANOS CSALÁD
TÖRTÉNETE
Dr. Szappanos Mihály IVh. emlékei
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A KECSKEMÉTI NS. MESTER, TEGZES ÉS LESTÁR
CSALÁDOK ROKONI KAPCSOLATAI A SZAPPANOS
CSALÁDHOZ
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ID. MESTER GERGELY KECSKEMÉTI LAKOS ÉS 7 GYERMEKÉNEK 1819 ÉVBEN
ATYAFISÁGOS OSZTÁLYOS EGYESSÉGÉNEK MÁSOLATA.
Szappanos Imre levéltárából
Kecskemét
Mi alól nevezettek jelen Levelünkben adjuk tudtukra a kiknek illik: hogy
mi Mester Gergely édes Atyánk életében tisztelt É’Atyánk Urunk akaratjából és
helybenhagyásából léptünk egymás közt e következendő atyafiságos örökös
osztályra:
1-ör Mester Gergely É'Atyánk Urunknak 5-ik Tizedbeli háza a reánk jövendő
1820.-ik esztendő tavaszán eladódjon és az ára néhai Ifjú Mester Gergely árvái,
Master Judit Gerenday Istvánné, Mester Josef, Mester Mihály, Mester Susanna
Körösi Pálné, Mester Erzsébet ifj. Szél Jánosné, és Mester Mária Csikai
Istvánné között, hét egyenlő részre úgy osszasson, hogy mivel Mester Josef már
ezeknek- előtte a maga szerzemény pénzén néhai ifjú Mester Gergelynek és
maradékaiknak számokra 2400.-- kétezer négyszáz -- ftokon házat vett és azt
máig is birják, azért Mester Josef részére 1500.-- ezer ötszáz -- ftok ismét
azon 250 ftok mellyeket nevezett Mester Joseftol, néhai ifj. Master Gergely
özvegye e folyó 1819-ik esztendei Augustus 10.-ik napján fiának Mester
Zsigmondnak Debrecenbe lett készítésére és vitelére kölcsönözött, öszveséggel
a mostani pénzben egy-ezer hét száz ötven forintokban az ifjú Mester Gergely
árváinak házból és ha abból ki nem tellene másokbó1 járó egy hetedrészekből
előre kihúzattassanak. Hasonlóan Mester Mihálynak jussából előre huzattassék
ki Mester Josef részére mostan folyó pénzben egyezer nyolcszáz ft azon házért
mallyet most bírt és a mellyet Mester Mihály részére ez előtt csakugyan Mester
Josef tulajdon 2800 ftjain vett.
2-or. Többször tisztélt É'Atyánk Urunknak van a Városföldön 80 hold a
Talfájában 40 hold földje és egy darab erdeje, vagyon a Széktóban nagy és jó
szőlője. Vagyon különösen Mester Josefnek maga szerzemény földje 36 holdból
álló. Ezekre nézve abban nyugodtunk meg, hogy Master Josefnek szerzemény 36
holdat tevő földjéért az É’Atyai Városföldi kertből tsereképpen szakíttassék
ki 36 hold a megmaradandó 44 hold pedig úgy osszasson hét felé, hogy abból 20
hold legyen Mester Mihályé, 24 hold ismét Master Jósefé-Mester Josefnek a
Méltóságos Földes Uraságtól és a Szántó Maradékoktól vett de már által cserélt
földjéből elsőben által avatik egy tagban Mester Erzsébet Szél Jánosnénak 20
hold és megmaradott 16 hold pedig kétfelé szakíttatik és lészen egy-egy rész
8 hold, hogy ezen 8 holdból álló rész annyit érjen mint 20 hold az atyai
Széktói szőlő és két egyenlő részre szakíttatik és fele az-egyik fele 8 holdnyi
részel lészen az Ifjú Mester Gergely árváié a másik fele pedig a másik nyolc
holdnyi résezel a Master Mária Csikai Istvánnéé, a Talfai 40 hold föld
hasonlóan két részre hasíttatik és az egyik huss holdnyi rész 1észen a Mester
Judit Gerendai Istvánnéjé, a másik 20 holdnyi rész pedig a Mester Susanna
Körösi Pálnéé. Eképpen a 7 osztályos testvérek a földekből és szőlőkből
részeiket kivévén, a Talfai Erdő és a Városföldi Kertből a Mester Josefnek
részére esendő 20 holdat felülhaladó 4 -- négy hold hagyatik örökül Mester
Josefnek a köz édes Atya dajkálásáért hűséges táplálásáért és annak idejében
leendő tisztességes eltakaríttatásáért.
Mely ekként történt osztályos egyességünknek állandóságára kiadtuk
ezen osztályos egyesség levelünket tulajdon nevünk aláírásával és írásával
megerősítve.
Kecskemét, Mindszent hava 30.ik Napján 1819.-ik esztendőben. –
Karolina Gergerin néhai Mester Gergely e.m. Özvegye nevezett férjétől
származott árváinak természetes és törvényes gyámanyja keze kereszt vonása.
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Mester
Mester
Mester
Mester
Mester
Mester

Judit Gerendai István hites társa keze kereszt vonása.—
Josef, m.k.
Mihály m.k.
Erzsébet Szél János hitese maga kereszt vonása.—
Susanna Körös Pál hitese keze vonása. –
Mária Csikai István keze kereszt vonása.

Én előttem és általam Szüts András m.k. hites ügyész mint ezen esetre
az atyafiak előtt megkért,
Hogy ezen egyességeket az én szeretett gyermekeimnek, mint tulajdon
egyetértésemmel és akaratommal történtet én is jóvá hagyom és állandónak lenni
kívánom, nevem alá írásával és tulajdon kezem kereszt vonásával bizonyságul
meg erősítem.
Kecskemét 8-n 9ris 1819.—
idősb Mester Gergely keze kereszt vonása.—
Mi előttünk Szűts András m.k. és Tittovits Sándor m.k.
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II. NEMESSÉG, CÍMER, CSALÁDFA
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A SZAPPANOS CSALÁDFA
Családunkban mindenki ismerős avval a nagyméretű nyomtatott családfával, amit a harmincas
években Szappanos Sándor V. rendezett nyomda alá Szappanos Károly I. adatgyűjteménye alapján. Az
akkori szokás szerint, és nem kis részben a a térmegtakaritás érdekében csak a család férfi tagjait és
azok leszármazottait tartották nyilván, hisz ezek voltak akik a család nevét tovább adták. Még így is, a
táblázat méretei meghaladják annak teljes méretű befogalás lehetőségét, és így csak nagyon
lekicsinyített formájában tudtam ebben a könyvben reprodkálni. A Függelék utolsó lapjaán található.
Mikor úgy harminc évvel ezelőtt elkezdtem ezekkel a dolgokkal foglalkozni, első dolgom az
volt, hogy az akkor kibontakozó számítógépes technika családfa készítő programját megtanultam
kezelni és elkezdtem az akkor apámtól hátramaradt addattömeget feldolgozni. Akkor elhatároztam,
hogy ezennel nemcsak a férfi tagokat fogom nyilván tartani, hanem a női tagokat és azoknak ivadékait
is. Így nőtt a családfa mérete, és a mai állapotában egy teljes kinyomtatott táblázat egy egész falat
befedne.
Így nagy gondot okozott, hogy milyen módon tudom itt, egy papírlap nagyságra szorítkozva
szemléltetni családfánkat, úgy hogy az érthető, követhető, áttekinthető és világos képet adjon az
olvasónak. A számítógépes program többféle megjelenítést tesz lehetővé, amiből kettőt alkalmaztam
itt. Az egyik, az összes családtagnak teljes adatkészlete szöveges táblázatban. A másik pedig ugyanazon
család összes meglévő tagjainak grafikai táblázatszerű minimum adattal ellátott megjelenítése, több
oldalon keresztül..
Ebben a fejezetben egy teljesen egyéni megoldást alkalmaztam, mégpedig azt, hogy egy egy
oldalon kifejezetten csak egy családi ágat vezetek le, és mellette csak vázlatosan láthatóak a direkt ősök
testvérei. Ezen ágaknak közös őse I. István (1766-1838), és tőle származó 5 ág aminek ma is élő tagjai
vannak. A következő lapokon ezt találjuk és remélem sikerült ezekkel a áttekinthetőség es egymáshoz
viszonylás igényeit kielégítenem.
Ennek a több oldalas feldolgozásnak van még egy harmadik része is, ami annak hasznosságát
felemeli. Az pedig az Index, azaz névmutató. Ebben betűrendbe szedve minden név megtalálható és
az az oldalszám ahol az a név megjelenik. Így bárkit egyhamar megtalálhatunk mind a két felsorolásban.
(Ezeken a lapokon 3 rendbeli oldalszám látható. Egyik a lap legalján, nagy számokkal az egész könyv
lapszáma. Felette kisebb mértű lapszám a következő családfa szakasz lapszámai, amik az indexben
szereplő lapszámokat képviselik. A hamadik használt lapszám pedig a grafikai családfa lapjainak
megjelölése, ami a családi folytonosságot könnyíti meg.
A következő angol nyelvi alapú feldolgozásban a következő jelmagyarázatot használtunk:
b. = (born) születési adat
m. = (married) házassági adat
d. = (daeth) halálozási adat
+ = házastárs
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A SZAPPANOS (ALIAS BRASSAI) NEMESLEVÉL
Apaffy Mihály erdélyi fejedelem aláírásával és pecsétjével
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Ezt a címer festményt 1943 körül Csikós Tóth András akkori
református kollégiumi rajztanárom, később jeles festő és grafikus,
készítette a család megbízásából, több példányban. Én háromról
tudok, amik Szappanos Jenő, Szappanos Elek és apám Szappanos
István tulajdonában voltak. Ma már csak egy példány létezik, a Jenő
bácsié, és az jelenleg unokája Szappanos György tulajdonában van.

Ez a címer annak az üvegre festett és égetett 30x45 cm méretű
üvegtábla fénykép másolata amit apám készíttetett fiainak a hetvenes
években. Az üvegtábla két példányban készült a clevelandi Winterich
Studióban, ahol apám is dolgozott több évig. A művészi kivitelezést
Czinczik József magyar iparművész készítette apám kézrajza alapján,
aki ennek a Studiónak volt munkatársa és apám jó barátja. Az egyik
példány az én lakásom falán függ itt Amerikában, a másik Tamás
öcsémmel együtt visszatért Kecskemétre, és halála után tudtommal
Laci unokaöcsém tulajdonába került.

Ezt a címer képet Szappanos Béláné Nagy Andreától kaptam. Ez a
kép az ő lakásukat díszítette. Eredete és készítője ismeretlen, de
feltehetően a fenti üvegkép másolata.
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Nemességi referenciák
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A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAPPANOSOK
BIRTOKÁBAN LÉVŐ „KUTYABŐR”
az eredeti latinból németre való fordítása.
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Az eredeti nemességet adományozó latin nyelven írt kutyabőr, német fordítása, amit II.
Ferdinánd, 1633 októberében adományozott Szappanos Jakabnak, feleségének Szaniszló Erzsébetnek,
leányának Katalinnak és testvéreinek Szappanos Györgynek és Andrásnak, ugyancsak rokonainak
Kazynczki György (és) Márton, Wramoczky Tóbiás, Tamás (és) Jónás, úgyszintén Szántó Györgynek,
a királyhoz való hűségükért és nemes szolgálataikért. Ezt a nemeslevelet 1633-ban Abaúj-Torna
vármegyében hirdették ki. A címer, kék alapon egy kőkockákból épített tornyon álló férfi, vörös
mentében, bal keze kardja foganatján, Jobb kezében egy lándzsát tartva, egy jobb oldalán álló pajzsra
támaszkodik amelyen egy gazdag diadémmal ékesített lovag látható, jobb kezében egy buzogánnyal. A
nemesi címmel járó privilégiumok a következők: „mindennemű lovagi játékokon való részvétel, p1.
tornákon, páros vagy egyéni viadalokon, vagy a hadaknak bármely más lovagi vagy nemesi viadalain.
A címer használata sátrakon, zászlókon, házakon, sírköveken és részvétel hadi felvonulásokon.
Továbbá a fent nevezetteket és azoknak mindkét nembéli leszármazottjait mindenki Nemesként
tisztelje, úgy beszédben mint magaviseletben.”

179

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZAPPANOS CSALÁD
LESZÁRMAZÁSA
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Szappanos generációk
1600 – 1700 években az ösök lakóhelye Sarkadkeresztúr, Biharmegye
1717-ben épitett elsö házban ez a mondat áll :
“ Itten apponáltak eleink, ezen házat épitette Isten kegyelméböl nemes váradi Szappanos
János “.
Szappanos Mihály : földbirtokos Rángé, Romony, Györeleje puszta birtokosa
I. (Ih.) Szappanos Mihály : IV.Sz.M. dédapja, 1767 vagy 68-ban költözik Hódmezövásárhelyre, itt
beáll urasági jágernek, a Bika utcai Ösz Török János féle házban költözik.
III. (IIIh.) Szappanos Mihály (1833-1910): katona az osztrák-magyar hadseregben, ahol 12 évet
szolgál, hazatérve rendör és tolmács funktiókban munkálkodik.
Kalandos esküvö Olaszországban, San Pietro templom, otthoni megismétlése HMV Ótemplom
1865-ben, felesége tragikusan meghal tifuszban ugyan ezen évben.
IV.Szappanos Mihály.(IVh.) (1865-1937) iskoláit HMV-en kezdi, érettségit viszont Késmárki
gimnáziumban szerez 1883-84
Orvosi egyetem Budapest 1884 – 1889, közben 1 év 1887-88 Bécsi orvosegyetem
1889 Orvosi diploma megszerzése Budapesten, majd gyakornok a Közegészségügyi tanszéken,
prof.Fodornál
1890 doktorrá avatás, tanársegéd 1 ½ évig, majd tanulmányok a szemészeti tanszéken, prof.Schuleknél.
1892 visszatérés HMV-re, majd kinevezés Kállay Albert föispán által a 1-2.kerület tiszti orvosa
1918 augusztus 24. Justh föispán kinevezi a város tiszti föorvossá
1921 meghivás Debrecenbe a Közegészségügyi Tanszékre, amelyet nem fogad el
1922 egészségügyi Fötanácsos kinevezés Horty által, királyi föméltóságos cim viselése, Bethlen Gábor
gimnáziumban a közegészségtan tanára
1892 márc.26 elsö házasság Tárczy Celesztával, aki 1913-ban János fia születése után meghal; második
házasság ennek húgával Tárczy Verával
1895 a Lázár-Zsoldos utcai ház megvétele
Egyházi funkciók : presbiter 1898-tól, 1919 és 1921 között a ref.egyház fögondnoka
1895-töl néprajzi gyüjtések, múzeum gondnoki funkció, könyvtárfelügyelö
Irodalmi munkássága :
1. diák korában a “ Pipás” vicclap szerkesztöje
2. Hódmezövásárhely újság riportere 8 éven át ( 1)
3.Budapesti Hirlap munkatársa
4.Tanulmányok orvosi szaklapokban (2)
5. Vásárhelyi Újság = VÚ és Vásárhelyi Reggeli Újság = VRÙ munkatársa
(1) Tennivalók városunk közegészségügyének megjavitására, 60 oldalas tanulmány
(2) Hódmezövásárhely újság 1871 aprl.2. -1922 jún.22. közben 1922 Népakarat cimen
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A SZAPPANOS CSALÁD BARANYAI ÁGA
A családi szájhagyomány szerint, I. János fia I. József elindult. hogy őseit felkutassa, és el is ért a Bihar
megyei Tépe községig, ahol viszont bele szeretett egy leányba, Szabó Katalinba, akit feleségül is vett
és ott ragadt Tépén, ahol mint községi jegyző helyezkedett el. Négy gyerekük született: II. József, I.
Imre, III. Zsuzsánna és I. László. Ezek közül csak Lászlónak voltak leszármazottai (vagy csak azok
nevei maradtak meg az utókornak), három leány: Teréz, Juliánna és Rozália, akikkel aztán fiuk
hiányában be is zárult a Szappanos család baranyai ága.
Teréznek férje távoli unokatestvére Szappanos József III. volt akiknek egy leányuk született, szintén
Terézia, férjezett Búzás Kálmánnal. Házasság gyermektelen volt, így az örökölt Szappanos vagyont, a
Budai utcai házat Búzásné Szappanos Teréz testálta unokatestvéreire és annak gyerekeire.
Szappanos Károly feljegyzései szerint (1940 III 10):
E baranyai Szappanosokra és leszármazottaira hagyta özv. Búzás Kálmánné a kecskeméti Budai u.11
sz. házát oly módon, hogy az eladott ház vételárának
1/5-e legyen Narancsik Lajosné Nagy Szabó Emília 3 gyermeke, vagy azoknak leszármazói,
1/5-e legyen Babitz Györgyné Nagy Szabó Lujza 90 éves özvegyé, vagy annak 9 gyermeke és
leszármazottaié,
1/5-e legyen Zsili Károlyné Sebestyén Rozáliáé, vagy gyermekeié, , 1/5-e legyen Vinci Gyuláné
Sebestyén Idáé és 6 gyermekéé,
végül 1/5-e legyen Korsós Gyuláné SEbestyén Emiliáé és gyermekeié.
E családi adatokat a Narancsik, Badicz és Sebestyén családoktól kaptam. A végrendeleti hagyomány
adatait özv. Búzás Kálmánnétól hallottam. A végrendelet Dömötör László Kir. Közjegyzőnél van.
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APÁM KÉZZEL RAJZOLT CSALÁDFÁJA, ANNO 1931
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VEGYES CSALÁDFÁK ÉS TÁBLÁZATOK

189

190

191

A NAGYKŐRÖSI SZAPPANOS CSALÁDRÓL

192

III. ÉLETRAJZOK, EMLÉKEZÉSEK,
CSALÁDI ESEMÉNYEK
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SZAPPANOS ISTVÁN III. ÉLETE
Szappanos István (Kecskemét, 1818. júl. 15 - Kecskemét, 1917. dec. 24.) Ügyvéd,
földbirtokos, függetlenségi politikus, országgyűlési képviselő. A református gimnáziumot
és a jogakadémiát Kecskeméten végezte. 1842-ben tette le ügyvédi vizsgáját és
Kecskeméten nyitott ügyvédi irodát. 1847-ben városi aljegyzőnek, 1848. június 8-án
tanácsnoknak választották. 1867-ben városi tanácsnoknak választották, majd helyettes
polgármester lett. A kecskeméti Függetlenségi és 48-as Párt egyik alapítója és éveken át
elnöke
volt.
1905-ben
Kecskemét
I.
választókerületében
függetlenségi
programmal országgyűlési képviselővé választották. 1906-ban ő volt az országgyűlés
korelnöke. A helyi gazdasági élet különböző területein tevékenykedett, a Gazdasági
Gőzmalom elnöke és a Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület igazgatósági tagja volt.
Sokat tett a református egyház és iskola érdekében. 1855-től 1858-ig az egyház
főgondnoka volt.
Forrás: Kecskeméti életrajzi lexikon / Péterné Fehér Mária, Szabó Tamás, Székelyné
Kőrösi Ilona. - 3. kiad. - Kecskemét : Kecskeméti Lapok Kft, 1992. - p. 229. >>
Szappanos Károly ref lelkész feljegyzései:
"Iskoláit Kecskeméten végezte. 1842-ben ügyvédi oklevelet szerzett. 1847-ben városi
aljegyző, majd 1848-ban tanácsnok lett. 1849-ben nőül vette Ferenczy Klárát, Ferenczy
Idának, Erzsébet királynô felolvasónőjének unokatestvérét. Házasságuk gyermektelen
volt. 1860-ban táblabiró lett. A református egyház főgondnoka volt 1855-tôl haláláig.
Volt h.polgármester is 1867-1875-ig. Ő alapította a függetlenségi 48-as pártot
Kecskeméten és annak sokáig elnöke volt. 1895-ben és 1896-ban országgyűlési
képviselővé választották, s a képviselőház korelnöke volt. Kossuthot meglátogatta Turinban. A Takarékpénztár Egyesületnek és a Gazdasági Gőzmalomnak igazgatósági tagja
volt. A király udvari tanácsossá nevezte ki. Lakás II. Mária utca." (Ez valóban így áll

Károly bácsi feljegyzéseiben, de elgondolkodtató, hogy miért van olyan nagy
különbség az általa jelzett képviselővé választásának éveiben (1869,1896) és
az alábbi újságcikkben jelzett 1905 évi megválasztás között? Ezt a dátumot az alábbi kép is bizonyítja.
Szerk.)
Szappanos István városi tanácsosként szállt táborba 1848. július 17-én, mint önkéntes gyalogos nemzetőr. A korábban
Ó-Kérre vonult és Szenttamásnál zajló harcokban részt vett nemzetőreinket 1848. szeptember 22-én kelt tanácsi
rendelettel újabb 297 fős önkéntes csapat követte, amelyet a város állított ki. Ezeknek az önkénteseknek a vezetője 3 évi szolgálati kötelezettséggel - Szappanos István lett, aki a Vácra rendelt önkéntes nemzetőröket Pesten adta át a
szállítóbizottságnak.
Forrás: Kecskeméti személyek,
kecskeméti történetek és egyéb
krónikák / vitéz Tiszaugi-Szabó
Tamás . - [Kecskemét] : Szerző,
2000. - p. 118.
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Forrás: Kecskemét város képviselői p. 34-36.
In: Szőlősgazdák nagy képes naptára 1906. közönséges
évre

Budapest, Parlament
Az Országgyűlés korelnöke 1907-ben, Madarász
József képviselővel.
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A KECSKEMÉTI KATH. NAGYTEMPLOM OLTÁR FESTMÉNYE

A kecskeméti róm. kat. nagytemplom freskóján az Atyaisten arcát Szappanos Istvánról mintázta a művész.
In: Művészet, 1903.
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SZAPPANOS ISTVÁN TEMETÉSE
Az általános részvétnek impozáns módon való megnyilatkozása mellett folyt le teg nap
délután Szappanos István temetése. A kedvezőtlen idő dacára, a nagy hóesésben is
százak várták az udvaron és az utcán a temetési szertartás végét, mely a lakásban ment
végbe. A szertartáson részt vett a városi tanács élén Sándor István polgármester, Horváth
Miklós országgyűlési képviselő s nagyszámban az összes helybeli testületek, egyházak,
stb. képviselői. Táviratot küldtek Darányi Ignác volt földművelésügyi miniszter, Wekerle
Sándor miniszterelnök, Ferenczy Ida csillagkeresztes hölgy, az elhunyt unokahúga... A
temetésen az elhunyt érdemeit Takáts ceglédi nagytiszteletes méltatta megható
beszédében, majd pedig kegyeletes szavakkal Szappanos Károly hitoktató lelkész
búcsúztatta. Három óra után megindult a
gyászmenet kocsik hosszú sorától és a
közönség hatalmas tömegétől kísérve. A
temetőben elmondott rövid ima után
lezárult egy tiszta életű, igaz magyar
ember
életének
utolsó
fejezete.
Gyászolják:
Szappanos
Elek,
mint
testvére, Szappanos János és gyermekei,
dr. Szappanos Sándor és neje, Szappanos
Mária özv. Domján Jánosné és gyermekei,
Szappanos Vilma özv. Kovács Gézáné és
gyermekei, Szappanos Béla neje és
gyermekei, Szappanos Karolin és fia,
Szappanos Kornélia Bódog Ferencné és
gyermekei, Szappanos Janka Jancsics
Endréné és gyermekei, Szappanos
Juliánna özv. S. Kovács Gáspárné, ifj
Szappanos Elek és neje, Szappanos István
neje és gyermekei, Szappanos Imre és
neje, mint unokaöccsei és unokahugai,
özv. Szappanos Imréné szül. Tury
Zsuzsánna, mint sógornői, Szappanos
Sándor neje és gyermekei, Szappanos
Károly neje és gyermekei, Szappanos
Juliánna
férjezett
dr.
Szappanos
Sándorné, mint unokatestvére."
Forrás: Kecskeméti Lapok, 1917. december 29.
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FERENCZY IDA – SZAPPANOS ISTVÁNNÉ FERENCZY KLÁRA UNOKATESTVÉRE
HIRÖS NAPTÁR
hirösnaptár.hu 2019 jan 10

Örökre megőrizte Sissy titkait
„Katonát nem tudok adni a császárnak, hát odaadom a lányomat a császárnénak” – mondta nagyot sóhajtva, de végtelenül
büszkén nemes vecseszéki Ferenczy Gergely, amikor legkedvesebbik leányát felolvasónőnek választotta a szépségéről
és a magyarok iránti rajongásáról híres Erzsébet, vagy népszerűbb nevén Sissy. Így került a bécsi udvarba a régi
kecskeméti kisnemesi család Mezei utcai házából Ferenczy Ida, aki a házasság és a gyermekáldás örömeiről lemondva
örök barátnőjéül szegődött a tragikus sorsú császárnénak. Ettől fogva egész élete erről a kapcsolatról szólt.
Ferenczy Ida 1839-ben született Kecskeméten. Már lánykorában kitűnt
környezetéből intelligenciájával, kedvességével, nemes jellemével.
Tudását páratlan szorgalommal autodidakta módon gyarapította. Az
udvarban azonban mégis megbotránkozással fogadták a vidéki
nemeslányt - szerény származása miatt. Csupán két évvel volt
fiatalabb Erzsébetnél, aki az első találkozásuk alkalmával
megjegyezte: „Ön nagyon tetszik nekem, sokat leszünk együtt, és
érzem, hogy szeretni fogjuk egymást.”
Sissy akkor már nagyon magányosan élt a rideg és elutasító császári
udvarban, önként vállalt magányában Ida volt a legfőbb társa,
egyetlen bizalmas barátnője. Rajta keresztül méginkább megszerette
és megismerte a magyar nyelvet és Magyarországot, történelmével,
irodalmával együtt. Közben Ferenczy Ida – bár nem volt politikus
alkat - lassacskán fontos szereplőjévé vált a magyar diplomáciának.
Közreműködésével kerültek kapcsolatba és maradtak állandó
levelezésben a császárnéval a magyar közélet kiemelkedő
kiegyezéspárti szereplői. Közvetve nagy szerepe volt a kiegyezés
létrejöttében. De nem feledkezett meg szülővárosáról sem, ahol
családtagjai és szerettei éltek. Ragaszkodásáról tett bizonyságot akkor
is, amikor Kada Elek polgármester kérésére közbenjárt a Kecskemét
melletti kohári-szentlőrinci puszta megszerzésében. Később a
Rongyos Egyletnek küldött adományaival hosszú éveken át segítette
a
város
szegényeit.
Ferenczy Ida 34 éven át volt hűséges bizalmasa Sissynek.
A királyné váratlan halála mélyen lesújtotta. „Erzsébet királyné
életével mindent elvesztettem” - mondta. A tragédia után
Schönbrunnba költözött, szalonja az osztrák és magyar közéleti
nagyságok találkozóhelye lett. De élete végéig Erzsébet emlékének
élt. Nemcsak lélekben, a gyakorlatban is, amikor megszervezte az
Erzsébet Királyné Emlékmúzeumot. Sissy legbelső titkait, plátói
szerelmének történetét és dokumentumait azonban örökre
megőrizte, soha nem adta ki másnak.
Hosszú életet élt. Közel kilencvenévesen, 1928. június 28-án
hunyt el Bécsben. A kormány a nemzet halottjának tekintette.
Július 3-án temették el Kecskeméten. Utolsó akaratához híven a
Ferenczy-kriptába temették szülei, testvérei, rokonai mellé.
Emlékét ma is őrzik a hírös városban, tisztelői és a Ferenczy-család
ma élő tagjai gyakran látogatják sírját a Szentháromság temetőben.

Fejes Maja
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SZAPPANOS ELEK III. ÉLETE
Szappanos István VI. emlékezése
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Szappanos Elekné Sappanos Mária IV.
„Mariska néni”

Szappanos Elek III

201

SZAPPANOS IMRE III. ÉLETE
Szappanos István VI. emlékezése
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AZ EZÜSTFEJŰ DEKANTER.
Szappanos Bandi (9.I.En) emlékezése:
Szappanos Imre bácsi (8.III.Im) (k.u.k huszár százados) és felesége Biri néni (sz. Muschong Borbála) akik
a solymári téglagyár tulajdonosaiként, ott az igazgatói lakásban laktak, gazdag emberek voltak. Így építettek egy
több emeletes sarokházat a (Bp) Batthyány u 15 sz alatt. Ennek az első emeleti, sarok lakását is ők használták.
A solymári Rozália téglagyár történetét így írja le a Wikipédia (Gyuri):
„Fried Zsigmond 1880-ban alapította Solymáron a gőztégla és agyagáru gyárát. Gyárt tömör falitéglát. Különlegessége a
burkolattégla és a fedélcserép. A gyár területe 320 000 m2 és 67 épületből áll. A hajtóerőt egy gőzgép és több villanymotor szolgálja.
Munkások száma 250 - 620 között váltakozik és ezek közül 120 fő nő. Évi termelési képesség 15 millió tégla és cserép. Hazai
piaca a főváros és környéke. A gyár munkástelepén saját iskolát tart fenn.”
1930as adatok szerint az üzem elnevezése Budapestvidéki Gőztégla és Cserépgyár, igazgatója Szappanos Imre volt.
Idejüket megosztották a két otthon között, majd amikor eljött a nyár, vagy Lugosra utaztak Biri néni
rokonait meglátogatni és a családi tulajdonú gyógyfürdőben felfrissülni, vagy pedig szóltak a Gyuri soffőrnek,
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hogy készüljön az “A Ford” autójukkal: menjenek Bócsára! Itt volt Imre bácsi nagy pusztai birtoka, családi
öröksége (a térképen: “Szappanos tó”)
Ló- és birkatenyésztés folyt itt nagyban (a lovak a katonaság részére). A föld csak erre volt jó, de
gyönyörű alföldi táj volt ez. Itt is volt egy kis lakásuk és Imre bácsi nagyon szeretett itt lenni.
(A Modell A autójukat mindig megcsodáltam, mert luxus autónak számított a ’30-as évek legelején).
Igenám, de eljöttek az 50es évek a háború utáni évek minden gondjával, aggodalmával. Elvették tőlük
Bócsát, Solymárt, a budai házat. Éppen hogycsak a budai lakásukban tudtak meghúzódni. De jött 1951! a
kitelepítések ideje és kellett a lakás is és a vagyon a kommunista párttagoknak. Így Imre bácsiék is erre a sorsra
jutottak, kitelepítették őket. (sajnos már nem emlékszem, hová) és Biri néni ott is hunyt el. Imre bácsi a
kitelepítések felszámolása után Kerekegyházán élt és ott hunyt el.
Az ő kitelepítésük utáni napok során Beretvás Zsuzsa szólt nekem, hogy menjek segíteni, szétnézni az
éppen akkor elhagyott lakásba. Azt már nem tudom, hogy a lakásban bent jártunk-e, de azt tudom, hogy a
pincében voltunk és ott szétnéztünk az ott lévő ládák, kofferok közt. Itt több dolgot találtunk a solymári lakás
maradványaiból. Én egy ott talált “dekantert” fogtam meg, Zsuzsa meg valami ezüst tálcát. Volt ott több érték
is, de mi azokat nem tudtuk sehogyan sem elszállítani, de féltünk is, -jogosan- hogy a házmester, vagy valaki
megállít és abból nagy baj lehetett volna.
Ezt a dekantert őriztem aztán én is, majd Amerikába távozásom után Béla öcsémék. Visszatérve
Amerikából, a kancsó itt van velem újra. Most, hogy lassan én is kezdek felszámolni, elhoztam ezt a kancsót és
átadom Nektek. Gyurinak és családjának, őrizzétek meg Imre bácsi Biri néni emlékére és az akkori embertelen
idők mementójaként. Vigyázzatok rá, de használjátok -óvatosan- mert ez ma jelentős érték. A Váci utca és a
Pesti Barnabás utca sarkán lévő antikvitás kereskedés kirakatában láttam egy méretre azonos, hasonlót.
Bementem, megkérdeztem az árát, 289.000.- Ft, volt a válasz.
2008. dec.24

Bandi bátyátok
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Szappanos Imre (8.III.Im) és Muschong Birike
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SZAPPANOS IMRE III. SAJÁT ÉLETRAJZA
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SZAPPANOS KÁROLY ELBESZÉLÉSE ESKÜVŐJÜKRŐL
Nagyszüleim Aramylakodalmán
Írta: Gömöry Kata.
Anyai

nagyapám,
SZAPPANOS
KÁROLY
Sándor (6.I.Sá) református lelkész és
ns. Márton Zsófia fia) 1891 december 29-én esküdött
örök hűséget vallaji Sípos Franciskával (vallaji
Sípos Pál és miskolczi Szígyártó Franciska)
leányával.
Vállaji Sípos Pálnak legelőbb keresztfia, majd
káplánja, végül veje lett, a legkedvesebb veje. Ám
ezen ne csodálkozzék senki! Nemcsak hűséges és gondos
férj volt, de ő vitte tovább mindenben a családi
hagyományt. 1941. december 29. napján ünnepelték
házasságkötésük: ötvenedik évfordulóját. Akkor már
egyikük testvérei sem éltek. A Szappanos család vette
őket körül. Aznap este vacsorán nagyapám elmondta
(7.I.Ká)(Szappanos

történetüket.
A fóti lelkészlakban három leány maradt, (Ilona leányúk korai
férjhezmenetele, s a harmadik gyermeke szülése után tragikusan elhalálozott
felejthetetlen leányuk földi elmúltával. Pali fiuk meg már szigetmonostori
lelkész és családos volt. A három leány közül Fannyn akadt meg az ifjú káplán
szeme. Olyannyira rá figyelt szüntelen, hogy még életének megmentője is lett.
Károlyi István gróf úr jóvoltából telente ott korcsolyáztak a fóti, park
befagyott taván. Hát Uram Fia! látja ám, hagy Fanny épp egy nagy lék felé
rohan. Gyanútlanul sikamlott szél-sebesen, és félő volt, hogy ott köt ki, a
tó fenekén. Az 'ekkor még titkos tisztelője, a káplán, nagy hirtelen elébe
vágódott, és karját megragadván, megmentette a halálos veszedelemtől.
A három leány naposként volt soros a főzésben. Nagyapám tréfált vele,
hogy nagyanyám főzött a legjobban, s így a hasán át szerette meg...
Amint nyilatkozott, azonmód Kecskemétre kellett mennie. Sípos Pál
unokaöccséhez Mészáros János lelkész keze alá, Minden hét végen levelet irt
menyasszonyának, s ezt ő csütörtökönként kapta meg. E csütörtöki levelek távol
tartották egyéb kérőktől.
1891. december 29-re kitűzték az esküvő napját. Érkeztek sorra a
vendégek: Miskolczi Dénes és felesége. a kilencgyermekes szentmártonkátai
lelkészék, Bécsből Miskolczy Károly bátyja, a tizenkét nyelven prédikáló
tábori lelkész (sajnos három félnémet gyermekével), Dányi várdaróci (Baranya)
lelkészék, vagyis Miskolczy Amál nénje gyermekeikkel, Mihóné Miskolczy Teréz
a kecskeméti kolerajárványban férjestül meghalt`lelkészné elárvult unokái,
Kecskemétről. Síposok, Sípos Imréné Szappanos Amál (élt-e még szegény?) De
Kecskemétről az özvegy édesanya akit Szappanos Sándor táblabíró hitvese
Szappanos Julianna, valamint Szappanos Sándor a bátyja Szalontay Jolán
feleségével támogatott. Részt vett rajta a fóti gyülekezet. Ám majdnem végzetes
baj támadt.
A Duna befagyott. De méghozzá nem egészen, inkább zajlott. Hatalmas, és
mélységükben fölbecsülhetetlen jégtáblákat sodort az ár. Vas volt a feje annak,
aki belémerészkedett.
Szappanos Károly meg ott állt a dunabogdányi parton kétségbeesetten
gondolván arra, hogy becsülete, adott szava forog kockán, és mit sem sejtő
menyasszonya agyonsírja magát. Ha kocsival fölvágtat Budáig, ott át a
Lánchídon, a Nyugati pályaudvarról Dunakeszire - már járt az ország legelső
vasútja... veszélytelenül megoldhatja. Csakhogy erre gondolnia már késő. Egy
vakmerő legény jó pénzért vállalkozott a zajló Dunán átevezni, élet-halál
harcot folytatván a jégrögökkel. Valóságos csodaként átértek a túlsó partra,
megvárta, míg a legény halált megvető bátorsággal vissza is evezett. Ekkor
azután, hálát adván Istennek, sietett menyasszonyához, aki jegyben-gyűrűben,
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s őt elsiratva várta, a vendégkoszorú közepette. A boldog üdvözlések után, már
indulhattak is a templomba, hiszen már zúgott az orgona...
A hazatérésre vártak néhány napot. Ekkor mar az ifjú férj húzta meg az
evezőt. hiszen lelkész léttere torna-tanári képesítéssel is rendelkezett,
valamint rendkívül ügyes is volt.
Nagyanyám emlegette : első levelében ezt írta haza: „Bár a szobák
alacsonysága meglepett, azért nagyon (boldog vagyok."
Dunabogdányon írt nagyanyám emlékkönyvébe Szász Károly püspök vizitációja alkalmából.
Összeforrtak. Nagyapám szakadatlanul olvasta föl ipa legkedvesebb
barátjának; Jókainak regényeit, épp úgy nem lankadt el soha; ahogyan nagyanyám
kötőtűi sem. Benne éltek Jókai regényeiben, Kárpáti Zoltánt, Garamvölgyi
Aladárt, Timár Mihályt meg a többieket, mint ismerősöket emlegették,
kitalálták egymás gondolatait. A sógornők es leányai
egészítették ki a hallgatóságot.
A Szappanos család mítoszát ő teremtette meg, büszke
és boldog család volt. A közös mítosz is egybetartotta.
Il. Szappanos István és Tsikesz Nagy Mária tizennégy
gyermekes családja (ismétlődött a gyermekszám) a harangot
adományozó, a mauzóleum építő.
A mi águnk büszkesége és fájdalma a sok hősi halott.
Szappanos II. Sándor árvaszéki elnök és Szalontay Jolán
fiai: az első (1914-es) világháborúban: Andor ludovikás,
és Gyula orvostanhallgató. A másodikban: Sándor III.,
városi aljegyző. Hazakerült két hős: az elsőből vitéz
Szappanos Jenő, aki főmérnökként, műszaki tanácsnokként
Szappanos Károly a lelkész
két ízben fölépítette a várost. Legnagyobb fia: Endre
Zoltán pedig katonatisztként új vitézséget szerzett. Kényszerű emigrációjában
amerikai mérnökként alkotott s önzetlen tette: hazatért. Az emigrációs
Szappanosok dicsőséget szereztek a Szappanos névnek.
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SZAPPANOS SÁNDOR III. ÉS CSALÁDJA
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Felső sor balról jobbra:
Marton Szabolcs, Szalontay Magda, Szappanos Margit, Szappanos Jolán, Szalontay Anna, Szalontay Zsuzsa, Szalontay György
Középső sor barlól jobbra:
Marton Dezső, Marton Dezsőné Huszár Ily, Mares Géza, Mares Gézáné Faragó Ily, Szappanos Jenőné Csabay Margit, v.
Szappanos Jenő, Szappanos Sándorné Muraközy Mariann, dr. Szappanos Sándor
Ülő sor balról jobbra:
Marton Sándor, Marton Sándorné Szalontay Gizella, özv. Faragó Béláné Szalontay Margit, özv. Szalontay Sándorné Zöld Anna,
özv. Szappanos Sándorné Szalontay Jolán, özv. Szalontay Barnabásné Pécsy Mária, dr. Szalontay Zoltán
Földön ülők balról jobbra:
Szappanos Endre, Marton Gizella, Szappanos Béla, Szappanos Géza

Szappanos Sándorné Szalontay Margit, mellette lánya Margit, job szélenn
ismeretlen hölgy
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Szappanos Sándor I. nagyszülők unokáikkal cca. 1916
Széken ülő nagyszülők: Szappanos Sándorné Marton Zsófia, Szappanos Sándor I.
Unokák b-j: Szappanos Jolán, Szappanos Gyula I., Szappanos Jenő I., Szappanos Andor I.
Elől: Szappanos Margit és Szappanos Sándor V.
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DR. SZAPPANOS SÁNDOR IV.
Született Kecskeméten 1860 április 1-én, meghalt
1928 december 22-én, 68 éves korában. Feleségül
vette távoli unokatestvérét Szappanos Juliannát
(III) 1889 május 4-én. Nem az egyetlen példa
családunkban. A házasságból gyerek nem
származott, mert az akkori felfogás szerint még a
távoli rokonság is beltenyésztési problémákat
eredményezhet. Pedig ez a rokonság elég távoli
volt. Közös ősük:
Szappanos István I. (1766-1838)-Kolozsváry Zsuzsanna
Szappanos István II. (1788-1873-Tsikesz Nagy Mária

Szappanos Sándor I (1800-1884)-Marton Zsófia

Szappanos Sándor II (1829-1911)-Tasnády Székely Klára

Szappanos Julianna III.

Szappanos Sándor IV

Szappanos Károly ref lelkész feljegyzése a képalbumban:

"Iskoláit Kecskeméten végezte. A jogi doktorátust Kolozsváron, a bírói vizsgát Marosvásárhelyen szerezte meg.
Önkéntesi évét a Molinári 38. gyalogezredben töltötte ki. Járásbíró volt Félegyházán, Kecskeméten,
Királyhelmecen, Csongrádon, és Monoron. Királyi táblai bíró volt Budapesten. Nyugdijba ment 1916-ban,
mikor kiváló bírói müködése elismeréséül a III.osztályú Vaskorona Rendet kapta.
1912-ben Csongrád és Félegyháza között vett száz holdas szép földbirtokot kastéllyal és szép szöllôvel, melyet
a világháború alatt eladott 145,000 koronáért, melyet hadi kötvényekbe és részvényekbe fektetett. Utolsó lakása
III. Gyenes tér 2.sz."

Szappanos Jolán családtörténetében így ír:

Juliska nénink férjét, megkülönböztetésül a Szappanos Sándorok közül “bíró Sándornak” vagy később
“táblabíró Sándornak” hívta mindenki. Én sem bírom másképpen emlegetni. Még nem ment nyugdíjba akkor,
amikor megvették a gátéri száz holdas birtokot, Csongrád és Félegyháza közötti jó fekete föld volt ez, melyen
ártézi kút és szép kis kastély állt, öt hold gyönyörű parkkal körülvéve. Vízvezeték volt a majorban is, minden
istállóban, és halastó ficánkoló halakkal, melyet szintén az ártézi kút táplált. Hogy ezt a birtokot megvehessék,
eladták Juliska néni örökségét is, a
szentkirályi 26 hold földet, eladták azt is,
amit táblabíró Sándor bácsi az édesapjától
örökölt, (az is dédapám birtokából való
ősi föld volt még) a kecskeméti ház árát
és megtakarított pénzüket is hozzá tették.
Gyönyörű hely volt, a gyermekkorom
tündérkertje!

A kecskeméti református temetőben,
márványból készült sírkövén a
következő felirat olvasható:
"Halál, tôled én nem félek
Mert amiért s ezentúl élek
Ami a törvényben és jogban is a lélek:
-Forma, idô, vedlik, halad,Az igazság örök marad.”

A gátéri Szappanos kastély
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DR. SZAPPANOS SÁNDOR V. ÉS CSALÁDJA
Írta: Blaskovichné Szappanos Enikő

Édesapám: Dr. Szappanos Sándor 1909 aug.23-án született
Kecskeméten a Budai u. 13.sz. alatti családi házban. Édesanyja:
Szalontay Jolán tanítónő volt, édesapja Szappanos Sándor árvaszéki
elnök. Ő volt a család 8.-ik gyermeke, aki ikertestvérével a 7.-nek
világra jött Margitkával együtt bearanyozták szüleik életét. Öt éves
korában csupa nagy betűvel meséket írt. Később az iskolában is
kitűnő tanuló volt. Jól zongorázott, tornázott, vívott, úszott. Kedves,
szeretnivaló természete miatt hamar a kecskeméti társaságok
kedvence lett. Közben Édesapjával együtt kicsi kora óta lovakat
hajtva mentek ki Korhánközbe, ( Kecskeméttől 5 km.) a
szőlőjükben lévő nagy házhoz, amit a környék piros tetejű kastélynak
hívott. A házat Jenő bátyja tervezte és a nyarakat kint töltötte a
család.
A gimnáziumi évek után elvégezte a Jogakadémiát.
A diploma megszerzése után a kecskeméti Városházán lett
először városi fogalmazó, majd később aljegyző. Még
jogász kora közben egy év alatt a tüzérönkéntesi évét is
leszolgálta. 1934-ben feleségül vette Muraközy Marikát. A
házasságból 2 gyermekük született, 1935-ben Ildikó, majd
1939-ben Enikő.
Hivatali munkája mellett 2 könyvet is írt. Az egyik:
„Kecskemét tanyai közigazgatásának megszervezése. „ A
másik könyve is a város fejlesztésével kapcsolatos. Közben állandóan írt a Magyar Családtörténeti
Szemle számára cikkeket. Terve volt a „ Kecskemét
törzsökös családjai” c. összefoglaló munkájának
befejezése. A Szappanos Károly bácsi által írt családfát
pontosította, levéltári és egyéb kutatásai alapján az
adatokat kijavította és elkészítette a Szappanos és
Muraközy család hiteles családfáját. Nem tudta terveit
megvalósítani. Munkája befejezetlen maradt. 1942
júniusában hírtelen behívták katonának. A második
világháború dúlt. Harctérre vitték az egész kecskeméti
tüzérszázaddal együtt. 1943 január 17.-én a Don
kanyarnál a bekerített Osztrogoszkban hősi halált halt
33 évesen.
1907-ben a város felparcellázott Korhánközben 2 ½
holdas telkeket. Szappanos Sándor (nagyapám) 2 egymás melletti területet vett meg. Az így már 5 holdas
telket szőlővel, gyümölcsössel, főleg kajszibarack fákkal ültette be és szép kertet varázsolt az épülő ház köré,
ami 1913-ra készült el. Ettől a nyártól kezdve kint élt
a család és csak az iskola kezdésre költöztek vissza
Kecskemétre.
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Nagypapám halálával (1934) édesapám vette át a szőlő és
bor kezelését. Édesanyámmal kötött esküvőjük után ők
költöztek ki a korhánközi nagy házba, ott éltünk együtt
mi is nyaranta 1942-ig. Édesapámat ekkor behívták katonának és 1943 januárjában meghalt. Kecskemétet és környékét az oroszok közeledése miatt 1944 októberében kiürítették. Mi Ausztriába menekültünk édesanyám testvérének (Dr. Németh Gyuláné Muraközy Ildikó) családjával
együtt. Itthon ezalatt az oroszok szétverték a zongorát és
a nyaraló minden bútorát, majd elégették, a pincében levő
bort megitták. Mire mi 1945 dec. 30.-án hazajöttünk, addigra a ház minden helységében más – más család lakott.
1949-ben pedig az állam ellenszolgáltatás nélkül elvett tőlünk mindent.
Amikor egyszer Bandi hazajött kimentünk megkeresni a
„piros tetejű kastélyt”. Mit láttunk? A feles lakás fala kidőlve, az udvart 3 részre osztották, minden szobának ajtót
vágtak a falába és egy-egy lépcsőt építettek feljárónak.
Borzasztó volt az egész. Az vígasztalt bennünket csak,
hogy édesanyánk ezt a rettenetes helyzetet már nem látta.

Alább, Szappanos Jolán emlékezik:
Emlékül a sok szép nyárnak, mit Korhánközben töltöttem
e szerény üveg alá dugva, néhány képet rejtettem.
Hátha tudnának majd mesélni: „Pirostetejű kastély”-ról
hol aranyalma csüng a fákon és minden gallyon madár szól.
Ahol a „nagyút” fái alatt ezer ábrándom született,
hol gondtalanul töltöttem el a gyermek -s ifjúéveket.
Ott sírtam el bánatom százszor, homokja itta könnyemet,
de vendégjárós vidám napról kacagásom őrizte meg.
Jó pajtásom volt minden tőke, meghitt barátom minden fa
a csüggedések bús óráját, vigaszát meg nem tagadta.
Ezernyi emlék kapcsol hozzá: remény, bú jó-s rossz gondolat.
Apám ültette; s hat gyermekük élt még együtt a fák alatt.
De most elváltunk. Búcsúzásul e pár kép őrzi már csupán,
amit itt éreztem, láttam, hittem életem huszonkét nyarán!
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Blaskovich Jenő és Szappanos Enikő családja 2006-ban
Hátsó sor balról jobbra: Blaskovich Benedek (unoka), Blaskovich Ákosné Várhelyi Erika
(meny), Blaskovich Ákos (fia), kezében ifj. Blaskovich Ákos (unoka), Blaskovich Borbála
(unoka), Blaskovich Orsolya (unoka), Blaskovich Tamás (fia), Blaskovich Tamásné Györfy
Ágnes (meny), Blaskovich Bence (unoka).
Első sor, balról jobbra: Blaskovich Jenőné Szappanos Enikő és férje Blaskovich Jenő, közöttük
Blaskovich Marianna (unoka)

Csák Géza és Szappanos Ildikó
családja 2006-ban
Hátsó álló sor balról jobbra: Csák
Dorottya (unoka), Csák Domonkos
(unoka), Csák Attiláné Bedecs Mónika
(meny), Csák Leventéné Zalay Enikő
(meny), kezében Csák Botond (unoka),
Csák Levente.
Ülő sor balról jobbra: Csák Attila (fia),
ölében Csák Miklós (unoka), Szappanos
Endre (unokatestvér), Csák Géza (férj),
Csák Gézáné Szappanos Ildikó, mögötte
Csák Örs (unoka)
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SZAPPANOS JENŐ I. ÉLETRAJZA ÉS CSALÁDJA
Született Kecskeméten, (1894-1976) egész életét itt élte le, a város
büszke (dísz)polgára, elöljárója volt.
A Református Gimnáziumban érettségizett, majd a budapesti Királyi
József Nádor Műegyetemen szerzett építészmérnöki diplomát (1921 május).
Szakmai karrierjét önálló építés irodájában kezdte, de hamar elege lett a tyúkól
tervezésből és elfogadta a Város felkérést a főmérnöki állás betöltésére.
Megnősült. Feleségül vette Csabai Margitot (a Nagytakarék igazgatójának fiatalabb lányát). Három fiúgyermekük született Endre Zoltán (Bandi)
1920, Géza 1924 és Béla 1930.
Harcolt 20 évesen az Első Világháborúban Isonzó és Doberdó híres
csatájában. Mivel a Szappanosok földbirtokos embere voltak mindenki tudott
lovagolni, értett az állathoz, így Jenő huszárparancsnok lett, századosi rangban
szerelt le. Vitézségi érdemrendet is kapott amikor az olaszok által egy szőlőkordon sorai közé beszorítva, teljesen reménytelen helyzetből kimenekítette csapatát azáltal, hogy lovaikkal átugrattak a méternél magasabb szőlőkordonon!
A Kecskeméti Városházán dolgozott 1921 március-1958 szeptember 30-ig, 37 évig! Nevéhez
fűződik Kecskemét építészeti arculatának városiasodása. A piactér felszámolása, ma Széchényi tér,
mely nehéz feladat volt, a befolyásos nagygazdáknak igencsak nem volt ínyére. Részben ő tervezte a
Széktó fürdő épületét, a Református Újkollégium épületének átépítését és a sétatéri “palotát”, mely
jelenleg kihasználatlanul áll.
64 éves korában vonult nyugdíjba, amikor méltatlanul megvádolták a város távlati építészeti
terveinek illegális és nemzetbiztonsági szempontból kockázatos külföldre juttatásával. A vádak alól
tisztázta magát, bár ez korántsem volt veszélytelen dolog 1958-ban!, de hivataláról le kellett mondania.
Igaz akkori nyugdíjtörvény szerint így is 4 évvel tovább dolgozott.
Rendkívül szerény, mindenkihez kedves, nemzetségét, feleségét, fiait és unokáját szerető és
féltő ember volt. Az ilyenre mondják, a légynek sem tud ártani. Nemhogy nem ártott, de mindenkinek,
mindenkin segített. A kiterjedt rokonságból bárkinek ügye akadt a Városházán, Jenőhöz fordult és ő
szaladt elintézni.
Politikával, az élet számos kellemetlen olykor veszélyes változásaival szinte naivan nem foglakozott, pedig rákényszerült. Az Első Világháborúban
harcoló alakulat parancsnoka volt, a Másodikban pedig családját, vagyonát menekítette. A vörös időkben
bízott abban, ha apolitikus, a hatalom majd békén
hagyja, elég ha magasszínvonalú szakmai munkát végez majd.
Mérnök ember volt. Nem érdekelte a pénz, a
spekuláció. Bankár apósa hozományként részvényeket adott Margit lányával. Jenő megnézte a szépen
rajzolt papírokat és betette a fiókba. 25 évvel később,
már javában dúlt a Második Világháború, jött egy
ember és meg akarta venni a részvényeket. Jenő, aki
A három fiú, Bandi, Béla és Géza cca 1935
addig semmit sem csinált a papírokkal, elküldte,
mondván, annyit, amennyit kínál, neki is megér. A szemben lévő sarokházat megvehette volna a pénzből. Pár hónap múlva a háború orkánja elfújta a részvények értékét, ment a kukába. Más kérdés, hogy
ha megveszi a sarokházat, amit a meglepett családtagok, utólag felhánytorgattak neki, azt meg a kommunisták veszik el 1948-ban.
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vitéz Szappanos Jenő építészmérnök családja 1967 febr. 22-én

Hátsó sor b-j: Szappanos György I., Szappanos Géza I., vitéz Szappanos Jenő I., Szappanos Endre
Zoltán I., Dr. Szappanos Béla III.,
Első sor b-j: Szappanos Gézáné Cserey-Pechány Márta, Szappanos Jenőné Csabay Margit,
Szappanos Béláné Nagy Andrea

A Lincoln csúcson, Green Mountain-Sugarbusch, VT. USA, 1963 szept.
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Szalontay családi összejövetel 1934 nyarán

Felső sor balról jobbra:
Marton Szabolcs, Szalontay Magda, Szappanos Margit, Szappanos Jolán, Szalontay Anna, Szalontay
Zsuzsa, Szalontay György
Középső sor barlól jobbra:
Marton Dezső, Marton Dezsőné Huszár Ily, Mares Géza, Mares Gézáné Faragó Ily, Szappanos
Jenőné Csabay Margit, v. Szappanos Jenő, Szappanos Sándorné Muraközy Mariann, dr. Szappanos
Sándor
Ülő sor balról jobbra:
Marton Sándor, Marton Sándorné Szalontay Gizella, özv. Faragó Béláné Szalontay Margit, özv.
Szalontay Sándorné Zöld Anna, özv. Szappanos Sándorné Szalontay Jolán, özv. Szalontay
Barnabásné Pécsy Mária, dr. Szalontay Zoltán
Földön ülők balról jobbra:
Szappanos Endre, Marton Gizella, Szappanos Béla, Szappanos Géza
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SZAPPANOS GÉZA I. ÉLETRAJZA ÉS CSALÁDJA
Született Kecskeméten (1924-2004) Szappanos Jenő városi tanácsos, főépítész és Csaba Margit második fiúgyermekeként a Széchényi téri “Nagytakarék” épületében ahol anyai nagyapja bankigazgatói hivatala, szolgálati lakásában éltek szüleivel és két bátyával. Később költöztek a Csongrádi utcai Csabai házba.
Mint minden Szappanost őt is református hitűre keresztelték és a református gimnáziumba járt. Érettségi után a budapesti József Nádor Műszaki Egyetemre
iratozott be és ide járt, míg 1944-ben őt és évfolyam társait, a szovjet hadsereg elől
menekítve Németországba deportálták. A háború viszontagságait, a felbomló és a
nagyhatalmak által felosztott Németország nyomorúságát előbb német, majd amerikai katonai táborokban vészelték át. Drezda bombázásakor (Szövetségesek) 30
km-re voltak a várostól, s még így is nappali fényt adott a sok ledobott bomba. 1945
májusában vonatok teherkocsijaira kapaszkodva, de leginkább gyalog tették meg a
750 km-es utat, Prágán és Pozsonyon keresztül haza.
Az újjáalakult Budapesti Műszaki Egyetemen diplomázott 1951-ben általános építőmérnökként (civil engineer). Első munkahelyén az UVATERV Budapest
József nádor tér, Endre (Bandi) bátyával voltak munkatársak. Még abban az évben
feleségül vette örök szerelmét, akit 13 éves kora óta ismert, Cserey-Pechány Mártát
és Budapestre költöztek. 53 évig éltek szeretetben, egy gyermekük (György 1952)
és 3 unokájuk született (Bálint, Gréta, Bence)
Munkáját, mint minden Szappanos, a legnagyobb szakmai alázattal, emberi
tisztasággal és jobbító szándékkal végezte. A Balaton Fejlesztési Tárcaközi Bizottság vezetője volt (Comittee for Development of Lake Balaton) (Budapest XII. Tarcsai Vilmos u 11/a). Ez a kb 10 fős szervezet, közvetlenül az építési miniszter alá
rendelve, volt felelős a Balaton, mint kiemelt üdülő és idegenforgalmi terület hoszszútávú fejlesztési terveinek kidolgozásáért és az előírások betartatásáért. Nem volt
tagja a minden fölött uralkodó pártnak, így mindet kifogástalanul kellett végeznie, nehogy bárki beleköthessen,
s ez sokszor penge élen táncolt építési engedély kiadásánál az építési tilalom alá vont Balaton régióban. Hiba
nélkül helytállt, de megkönnyebbüléssel élte meg a nyugdíjkorhatár megélést (1984).
Nyugdíjas évei elején még “visszadolgozott”, de utána már leginkább a családjának élt.
Őszinte, egyenes, elveihez hű férfi volt, akinek a családi hagyományok, a hitbéli örökség mindeneknél
előbb volt. Soha nem bántott meg senki, nem vádolt, nem gúnyolt. Mindenki szerette.

Szappanos Géza
családja 2000 őszén
Asztal körül b-j :
Szappanos Gréta,
Szappanos Bálint I.,
Szappanos Gézáné
Cserey-Pechány Márta,
Szappanos György I.,
Szappanos Bence I.,
Szappanos Géza I.,
Szappanos Györgyné
Seres Gabriella.
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SZAPPANOS ENDRE I. ZOLTÁN
ÉLETRAJZA
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1997-ben végleg hazaköltözött ez úttal Budapestet
választotta lakhelyéül. Innen tartotta a kapcsolatot telefonon 3
világrészen barátaival, évfolyamtársaival. Stilisztikailag tökéletes,
kaligrafikus írással „rajzolt” leveleiben rendszeresen beszámolt a
vele, de főképp a családtagjaival történtekről.
Családja és maga református hitétét őrizte és ápolta, a Bp.
Szilányi Dezső téri templom közösségének volt tagja.
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SZAPPANOS BANDI EMLÉKEZÉSEI
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SZAPPANOS ISTVÁN V. ÉS
ANDRÉ RÓZA
Szappanos István (10.VIII.Is) emlékei

Nagyszüleim István V. (1871 aug 4 – 1925 márc 25)
és André Róza (1878 július 23 –1961 márc 18).
Nagyapámat nem ismertem, mert már születésem
előtt 5 évvel, 53 éves korában, gyomorrákban
meghalt.
Egész életében földbirtokain
gazdálkodott, amik atyjától örökölt földek Köncsög pusztán és Városföldön terültek el. A milléniumi
ünnepségre 1896-ban Kecskemét bandériumi csapatának volt tagja családunk több más tagjával együtt.
Városi háza a Budai utcán volt, ahol három gyereke is megszületett. Házasságában az André családtól
is jött hozományban felesége által tételes birtok és lakóház Kerekegyházán és környékén. 1907-ben
megvette a Széchenyi tér 10 sz. alatti házat, amibe
átköltöztek a Budai utcáról. Legtöbb idejét a
köncsögi birtokon töltötte..
Nagyanyámat nagyon szerettem. Ő a Széchenyi téri
házban lakott, és elemi iskoláimat az ő szárnya alatt
végeztem, mivel szüleim a Városföldi kúriában
éltek. 1945 után a kommunisták ma nagy házból
meghagyták neki a nagy konyhát, ahol következő
éveit töltötte Elek fia özvegyével és két gyerekével.
Öregségére Kerekegyházára vonult vissza az ott élő
Beretvás unokákhoz, és ott is halt meg.

Szappanos István és Imre testvérek
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SZAPPANOS ISTVÁN VI. ÉLETE
Szül: Kecskeméten, 1899, július 5,
megh.: Clevelandban 1986, nov. 19
Házasság: Endre Márta (szülők:
Endre Zsigmond és Gulner Mária), 1929
febr. 9, Kiskunfélegyháza, Pest Pilis Solt
Kiskun vm.
Gyermekeik: István Imre (szül:
1929, Kecskemét), Imre Tamás (szül:
1936, Kecskemét)
Érettségizett a kecskeméti Református Kollégiumban 1916-ban,
Ludovika Akadémiára felvétetett 1916.-ban, huszár hadnaggyá avatták 1918
aug. 18.ikán.
Szappanos Istvánné Endre
1920-21-ben a Nemzeti Hadseregben, a kecskeméti huszár
Márta
osztályban szolgál.
1921-ben saját kérésére szolgálaton kívüli viszonyba (szkv.) helyezik. (A Trianoni
békeszerződés a magyar honvédséget és annak tisztikarát szigorúan korlátozta és ezért minden tiszt
felszólítást kapott, ha van polgári megélhetése, kérje szolgálaton kívül helyezését.)
Átvette Kecskemét környéki (Városföld és Páka) családi földbirtokuk vezetését, egészen 1938ig, amikor sokszoros időleges katonai szolgálat váltja fel gazdálkodói tevékenységét.
1938 szept. 15 - nov.14.ig önként jelentkezik a m.kir. 8. felkelő zászlóaljhoz. Felvidéki
bevonulás. Gazdasági hivatali főnök, az alakulat megalakulásától
leszereléséig.
1939 jan. 1. főhadnaggyá kineveztetik (23.sz Honvédségi
Közlöny, 1941.máj)
1940 ápr.2 - okt.14.ig szolgál az erdélyi bevonulásnál, mint az
V. gépkocsi vonat osztály 121.ik tehergépkocsi oszlop parancsnoka
A szegedi V. hadtest parancsnokság, gépkocsi előadó mellé
beosztva az alábbi időkben szolgál:
1941 ápr.6 - máj. 31.ig
1941 aug.27 - nov.4.ig
1942 márc.4 - aug.10.ig Délvidéki bevonulás.
1943 jún. 7 - juli.7.ig
1943 aug. 1. századossá kineveztetik (36.sz Honvédségi
Közlöny, HM 56975/eln.8/b-1943)
1944 ápr.17 - juni.1.ig
1944 aug.13 - dec.9., az 5. tábori póthadosztály gépkocsi és vonatügyi előadója.
1944 decemberében családjával kimenekül az országból a közeledő szovjet hatalomátvétel elől.
Először az Ausztriában lévő Josefsberg faluban töltenek 3 hónapot, majd az ismét közelgő front
további nyugatra menekülést követel. Dél Bajorországban köt ki, a Bosch uradalom, nagybirtok egyik
majorjában (Münchentől délre Wolfratshausen közelében) ahol a gazdasági kertészetben dolgozik
István fiával a következő 3 évig, majd a szomszédos faluba Königsdorfba költöznek Amerikába való
kivándorlásuk idejéig, 1949 szeptemberében.
Németországi tartózkodása alatt kiterjedt levelezésével és utazásaival összeköttetést keres és
talál hasonló menekült sorsbeli rokonaival, otthoni barátaival, katona baktársaival. Az első időkben
remény volt arra, hogy talán a családdal hazatér Kecskemétre, de későbbi onnan érkező hírek hatására
sok ezer honfitársával együtt a kint maradást választja, majd amikor arra megnyílik a lehetőség, a
tengerentúli kivándorlás lehetőségét ragadja meg. Először az Argentínába való kivándorlást fontolja,
de hamarosan az USA-ba megindult a kivándorlás beindul és feleségével és két fiával Cleveland, Ohio
állambeli városban telepedik le.
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Amerikában a munkalehetőségek azoknak, akik nyelvtudással és hasznos szaktudással nem
rendelkeztek csak a kézi munka volt elérhető. Egy volt katonatisztnek és földbirtokosnak bizony csak
ez volt a megélhetés módja. Ötven éves korban egy teljesen új világban, nyelvismeret nélkül nem volt
könnyű az élet. Egypár évig dolgozott, mint szerszámkészítő, majd egy festett üvegablak égető
üzemben talált megfelelő munkát, nyugdíjas koráig.
Cleveland városában nagyon sok régi
amerikás magyar és újonnan jöttek is éltek. Egy teljes
magyar szigetet alkotott az 1949-től megindult
újonnan kiérkezett menekültek ezrei. Régi barátok,
rokonok, ismerősök itt újra találkoztak és különféle
szervezetekbe,
egyesülésekbe
csoportosultak.
Alapító tagja lett a helyi Magyar Harcosok Bajtársi
Közösségének (MHBK) ami szervezet a volt
katonáknak lett az emigrációban egy komoly
összefogó szerve. Több más magyar egyesületnek is
lelkes és munkás tagja. Kiterjedt levelezésével és
Lóháton a városföldi kúria előtt
közvetlen természetével rengeteg ismeősre és barátra
tesz szert az USA-n kívül Dél Amerikában és Ausztráliában is, ahová szintén sok magyar kivándorolt
ezekben az években.
Mindezen kívül, legnagyobb hobbija a
családi
iratok,
okmányok,
történetek
összegyűjtése. Magyarországi rokonaival állandó
levelezésben állt és azoktól a lehető összes anyagot
begyűjtött. Ez az anyag ennek a könyvnek
tartalma.
Hazájába soha nem tért vissza még
látogatóba sem, bár a későbbi években erre a
lehetőség már megnyílt. Erre érzelmileg ereje nem
volt. Képtelennek találta szembesülni avval az új
világgal, amiben az ő és családjának szerepe,
jelentősége megszűnt, ahová már csak mint
A ház fiatal asszonya a városföldi kúria verandáján
vendég mehetett volna vissza. Meghalt úgy, hogy
hazájának jövőjébe való hite megtört, meghalt mielőtt megérte volna a kommunizmus összeomlását
Magyarországon. Hamvait fiai hazahozták és a kecskeméti református temetőben lévő Szappanos
mauzóleumba helyezték örök nyugalomba.

Amerikában az ötvenes években.
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BERETVÁS ISVÁNNÉ SZAPPANOS RÓZSA ÉLETE
Írta: Szappanos István (9.VI.Is)
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1942 őszén középső leányát Zsuzsát feleségül vette Vörös Tibor tüzér főhadnagy (Vörös János
vezérezredes, vezérkari főnök fia) . A szovjet csapatok előnyomulása miatt 1944 őszén ők is
menekülésre szánták magukat Kerekegyházán, és özv. Farkas Zoltánné és Móczár Ferencékkal
Dunaföldváron át sok lovas kocsival elindultak Dunántúlra, ahol Vörös János balatonfüredi villájában
találtak menedéket.
1945 februárban Sopronból, ahol a földművelési minisztériumnál szolgáltam mint összekötő
tiszt, és bor beszerzés céljából egy tehergépkocsival a Balaton északi partjára mentem, (a déli része már
orosz kézen volt), meglátogattam édesanyámat és húgomékat Balatonfüreden. Itt tudtam meg, hogy
(Vörös) Jancsi bácsi és fia Tibor is, aki a vk. iskola hallgatója volt, eltűntek. Ekkor találkoztam utoljára
anyámmal és húgommal. Ott létem alatt jött két csendőr nyomozó azzal a paranccsal, hogy húgom
leányát, Vörös Tiborné Zsuzsát két apró leány gyermekével vasúti szállítással Sopronkőhidára kísérjék.
Ezt meghiúsítottam, írásbeli parancsot adván a csendőr nyomozóknak. Mint később megtudtam, pár
nap múlva kórházi gépkocsi jött értük ápolónővel. Azonnal megindítottam Endre Laci sógoromon
keresztül a befolyásomat, aminek meg is lett az eredménye, mivel nem a sopronkőhidai fegyházban,
hanem az apáca zárdában Mindszenty és Schwoy püspökökkel együtt tartották fogságban.
A vesztett háború után családommal Bajor országba kerültem. Semmit nem tudtunk
egymásról. Csak utóbb tudtam meg, hogy édesanyám húgommal és két dédunokájával haza ment
Kecskemétre és Kerekegyházára. Róluk az első hírt egy Münchenből hazatérő kerekegyházi honvédtól
kaptam, kivel pár soros levelet küldtem. Utána Svájcon keresztül kaptam tőlük levelet, a kecskeméti
konzerv gyáros lánya (Gyalokayné) közvetítésével. Így utólag tudtam meg, hogy Balatonfüredre bolgár
csapatok vonultak be és aránylag simán úszták meg a „felszabadulásukat”. Hazatérve, János bácsi
segítségével, ki hadügyminiszter lett, a vagyonból is sikerült valamit megmenteni (kecskeméti,
kerekegyházi ház, valamennyi szőlő), úgy hogy nem nélkülöztek.
Katica leányát Kerekegyházán feleségül vette dr. Király Bandi, tart. huszár főhadnagy, volt
főispáni titkár, ki később a megalakított termelő szövetkezet agronómusa és jogügyi tanácsosa lett.
Jutka leányát pedig Graepel Hugo pesti gyáros vette feleségül, akinek angol rokonsága
segítségével Jutkával együtt sikerült az ötvenes évek elején Angliába kimenekülni.
A lakásokat alaposan kifosztva találták, de sok minden megmaradt. A nagy Bösendorfer
hangverseny zongora eltűnt. Később, mikor Pesten a zsidó üzletek kinyitottak, a Váci utcában a Lyra
hangszer üzlet kirakatában látták viszont. Megindították a pert a zongora visszaszerzésére. Ment is
simán a tárgyalás, mikor értesítést kaptak, hogy kitüntetés érte őket, mert a zongora a varsói szovjet
követségre került, mint a hálás magyar nép ajándéka.
Esztendők multával mindég nehezebb időket éltek. A vagyonból mindig kevesebbet és
kevesebbet hagytak. Az első évben a levelekben, amik már rendes postával jöttek, hívtak haza, de
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amikor megindult a hazaszállítás, már azt írták, hogy a Bajor klíma jobb lesz az egészségi állapotomnak.
Így történt, hogy családommal együtt az idegenben maradtunk és idővel a sors kivetett Amerikába.
Szappanos István VI. feljegyzéseiből

cca. 1919 – teniszezés közben Pista bátyjával, akit a család Bátyusnak
hívott.

Elsőszülött Katicával

cca. 1918 Bátyussal, ludovikás
egyenruhájában
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SZAPPANOS ELEK IV. ÉLETE
Szappanos István (9.VI.Is) emlékezése
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B-j: Szappanos Katalin (1938-)(majdan Dusek Péterné), Szappanos László IV. (1941), id Márton István (1876-1978), Szappanos Elekné Márton Katalin (1914-1971)

Márton család. B-j: id. Márton Istvánné Móczár Margit (1844-1944), fent Katalin
(1914-1971) (majdan Szappanos Elekné), alól Ilona (Lili) (1921-2004)(majdan Kiss
Gyuláné), id. Márton István (1876-1978), ifj. Márton István (1918-2003)
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SZAPPANOS ELEK IV. ÉS MÁRTON KATALIN
GYEREKEI ÉS CSALÁDJA

Dusek család, 50.ik
házassági évforduló 2015ben.
Álló sor b-j: D. Istvánné
Ádám Bernadett, D. István,
D. Péter jr., D. Péterné
Pásztor Tünde. Ülő sor b-j:
Rivero Joel, Dusekné
Szappanos Katinka,. Dusek
Péter sr. , Riveroné D.
Anita.Elől b-j: Rivero Abigail,
Dusek Edward, Rivero
Jordan, Dusek Márton

Szappanos Katalin I. és Dusek Péter esküvője 1965-ben

Sz. László
és
felesége
Cáki
Ildikó

Szappanos László IV. és Csáki Ildikó esküvője 1970-ben

Alól b-j: Sz-né Csáki Ildikó, Sz. Edit, Sz. László IV., Sz. Kriszta.
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DUSEK PÉTERNÉ, SZAPPANOS KATALIN EMLÉKEI
Kecskeméten a Cserepes Kórházban születtem 1938 július 2-án. Szüleim Köncsög pusztára
vittek, ahol akkor lett kész apam által tervezett házunk, amit az ott élő emberek Szappanos Kastélynak
hívtak, de csak egy szép kis vidéki kúria volt nagy kerttel.
1 éves születésnapi ajándéknak megszületett Elek (Elike) öcsém 1939 július 2-an. Szép
kékszemű, szőke göndör hajú kisfiú volt, később édesanyám levágatta a haját, mert mindenkinek csak
ő tetszett, a nővérét észre sem vették mellette.
1941 április 19-én született László öcsém. (mindhármunkat Dr Matolcsy Károly [nagynéném:
Beretvas Istvánné Szappanos Rozsa sógornőjének testvére] segített a világra).
Elike sajnos nem élt sokáig. Budapest ostroma alatt 1944 december 31-en bombatámadás érte
apam barátjának házát, (Retek utca 21) ahova az oroszok elől menekültünk. Elike és anyai nagyanyám
Dr. Márton Istvánné Móczár Margit életüket vesztettek.
Ostrom után 1945 áprilisában BP-rol hazamentünk Köncsögre. Apam földjét államosították,
de akkor még a házat meghagyták, de hogy megélhetésünket biztosítsa ősszel allast vállalt BP-en a
Honvédelmi Minisztériumban, mint mezőgazdasági szakelőadó.
1947 január 15-ig. Budán laktunk apam haláláig. Anyánkkal hárman Kecskemétre a Széchenyi
tér 10-be költöztünk, nagybátyánk Szappanos István üresen álló lakrészébe. A ház többi részében
nagymama: Szappanos Istvánné André Rozália lakott. Innen jártunk általános iskolába, Laci és én.
Édesanya egy fogorvosi rendelőben dolgozott, mint kisegítő asszisztens, nagymama
lakókat (vidékről bejáró gimnazista lányok) es nyáron kosztosokat tartott, hogy meg tudjunk
élni. Lacival együtt segítettünk teríteni, italt, ennivalót vinni a vendégeknek. Laci a Piaristák terén lévő
ártézi kútról hordta a vizet, ami elég nagy teljesítmény volt egy 6-7 eves kisfiúnak. Nyári szünidőt
Köncsögön töltöttük. 1948-ban azt is elvettek. 1950-ben Kecskeméten is mennünk kellett a lakásból,
nagymamának hagyott az állam 2 szobát, konyhát, kamrát, igy hozzá költöztünk az egyik szobába.
Hamarosan 1951-ben onnan is kilakoltattak, de az új lakó (magyar katonatiszt) jóvoltából
maradhattunk a konyhában. Jó nagy vidéki konyha volt igy négyen elfértünk. Laci kezdetben a zongora
tetején aludt, mert csak 3 ágynak volt hely. Később a kamrából konyha es fürdőszoba lett. Nagymama
1955-ben kiment Kerekegyházára lányához, mert anyai nagyapám Dr. Márton István 1955- végén
(miután tőle is mindent elvettek a románok), Erdélyből hozzánk költözött. Nehéz élet volt, de mi
gyerekek nem éreztük annyira, mint a felnőttek.
1952-ben Debrecenben a Svetisben kezdtem a gimnáziumot. Osztályidegen létemre állami
iskolába nem vettek fel, csak egyházi gimnáziumba. (Ha a rendszer ki akart velem tolni, nem sikerült,
ez volt életem legjobb 4 éve.) A szünidőket Kecskeméten töltöttem a Széchenyi tér 10-ben. Érettségi
után 1956 -tol 1960-ig anyámmal es Lacival hárman maradtunk a lakásban, miután Márton nagyapám
meghalt. Egyetemre származásom miatt nem vettek fel, dolgozni kezdtem, mint rajzoló. Levelező
tagozaton elvégeztem a Híd- és Vízműépitési Technikumot. 1960-ban kaptam technikusi allast
Budapesten a Melyeptervben. A vállalat javaslatára felvettek a Műegyetem Építesz kárának esti
tagozatára, 1968-ban lettem okl. építészmérnök es 10 évig dolgoztam mérnöki beosztásban
Budapesten.
Férjhez mentem 1965-ben Dusek Péterhez, 3 gyerekünk született, 1966-dec. 7-en Péter, 1970máj. 25-en István és 1073 márc. 12-en Anita. 1978-ban disszidáltunk Svédországon keresztül
Kanadába. Fort McMurrey, Albertában telepedtünk le és Péterrel együtt a Syncrude nevű olaj vallatnál
dolgoztunk nyugdíjas korunkig. 2001-ig. Akkor beköltöztünk Edmontonba, és azóta kétlaki eletet
éltünk. Kecskeméten vettünk lakást és minden évben 2 hónapot ott töltöttünk Peter haláláig (2016
márc. 31). Most mar csak egyedül járok haza Kecskemétre.
Közben Laci öcsém is leérettségizett Kecskeméten. Hódmezővásárhelyen az Állategészségügyi
Főiskolán diplomázott, utána dolgozni kezdett. Édesanyával laktak a Széchenyi tér 10-ben 1970-ig.
1970-ben megnősült, Csáki Ildikóval kötött házasságukból 2 lány született, (Krisztina 1971
márc. 28-an, Edit 1975 Jan. 10-en). Anyánk még abban az évben beteg lett es 1971 március 31-én
meghalt a kecskeméti kórházban, ahol 3 nappal előbb született Laci lánya Kriszta, az első lány unoka,
akire vágyott, mert addig csak fiú unokai voltak.
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A Széchenyi téri "konyha" lakás üresen maradt, 1976-77-ben városrendezés miatt a város
lebontatta az egész házat, a helyen ma autóbusz állomás van.
Az idő eljárt, gyerekeink is családot alapítottak. Lacikénál: Kriszta es férjé Dr Hargitai István
az USA- ban élnek, felnőtt ikreik Ádám es Anná-val együtt. Edit Budapesten el férjével Illényi Peterrel
es két kislányukkal Karolina es Krisztinával.
Nálam: Peter es felesége Pásztor Tünde, István es felesége Adam Bernadett két fiukkal
Marton es Edwarddal, Anita es férje Joel Rivero két gyerekükkel Jordan es Abigéllel Kanadában,
Albertában élnek.
Befejezésül az utánunk következőknek kivánom, hogy legyenek becsületes, elvhű emberek,
igyekezzenek jó döntéseket hozni amikor választási lehetőségük van, mert ezen múlik az egész életük.
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SZAPPANOS ISTVÁN VII.
(Kecskemét, 1923. júl. 4 - Kecskemét, 1999. nov. 22.) festőművész.
Középiskolai és jogakadémiai tanulmányait szülővárosa nagyhírű
Református Kollégiumának iskoláiban végezte. A szülői ház után
gimnáziumi rajztanára, Csikós Tóth András adta a művészetek iránti
indítatást, majd Molnár Zoltán festőművész magániskolájában fejlesztette
tovább képességeit. Később pedig szigorú és következetes önképzéssel
pótolta a rendszeres képzést. Folyamatosan gazdagította látásmódját,
grafikai és festészeti ismereteit. Lélekből festett. Az 1955. évtől közel
három évtizeden keresztül dolgozott alkalmazott grafikusként a
kecskeméti zöldségtermesztési kutatóintézetben. 1987-től évenként részt
vesz a hajósi, 1993-tól a békési, 1996-ban a veránkai, 1997-ben a
lajosmizsei képzőművészeti alkotótábor munkájában. 1997-ben a keceli
képzőművészeti alkotótábor egyik alapítója. Szakmai tanulmányutakat tett Angliában, Hollandiában,
Ausztriában.
Forrás: IV. Képzőművészeti Alkotótábor, 1997.
Alföldi Lapok .- 7. évf. 47. sz. (1999. dec. 2.), p. 4.- (Krétakör melléklet)
Kecskeméti Képzőművészek Közössége .- 1998.
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Szappanos István feleségéval Koncz katalinnal és fiával
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Lent: Pista bátyám képe a lakásom falán.
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SZAPPANOS ISTVÁN VIII. ÉLETTÖRTÉNETE
A kecskeméti városi kórházban 1929 december elsején láttam
napvilágot először. Kecskemét város egyik legősibb református nemesi
családjába születtem. Kuruc kapitány ősöm karddal vívott vitézségéért kapta
Apaffy Fejedelemtől nemességét, és Biharból elindulva leszármazottjai
ebben a városban, mint gazdálkodó családok tettek szert jelentős
földbirtokokra szorgalmas munkájukkal. Apám is egy ilyen birtokon
gazdálkodott a Kecskemét környéki Városföldön, Páka pusztán és Bócsa
pusztán. És már gyerekkoromban eldöntött dolog volt az, hogy a keszthelyi
gazdasági akadémia elvégzése után én veszem át mindezt apámtól.
Gyerekkorom éveimet a városföldi családi kúriában és gazdasági
majorban töltöttem. Ketten voltunk testvérek. Tamás öcsém 6 évvel
fiatalabb lévén, csak, mint bébi testvér szerepelt életemben. Játszópajtásaim a gazdasági cselédek
gyerekei voltak, és legjobb két barátom Szécsényi Jancsó, a gazdasági gépész, és Lőrincz Pityu, a
gazdatiszt hasonló korú fiai voltak. Velük uraltuk a ház körüli nagy parkos kert titkos búvóhelyeit,
kergettük a majorbéli macskákat és másztunk utánuk fel a fákra, és állítottunk nyúlcsapdákat. Szülői
tilalom ellenére fürödtünk a kacsaúsztatóban, és ettünk éretlen zöld szilvát a fáról. Mikor aztán
elkezdődött az elemi iskola, mindennek a nagy szabadságnak vége lett, beadtak a szüleim a városba
nagyanyám keze alá. Most is emlékszem arra a felismerésre, amikor rádöbbentem arra, hogy az örök
szabadságnak vége van, és ez a következő 12 évig így lesz. Akkor még azt hittem, hogy ezek az
iskolaévek lesznek életemnek legnehezebb évei.
Elemi iskolai éveimet a kecskeméti Horthy Miklós Tanítóképző és Gyakorló iskolában
végeztem, egy kis kihagyással. Még ma is úgy hiszem, hogy abban az időben az új röntgen technika
csodája elbódította az orvosokat és gyerekek tüdejét vizsgálva nagy előszeretettel ijesztgették a szülőket
a „hílusokkal”. Ezt a gyanút a képernyőn látható, a tüdő táján való árnyékos foltok felfedezése
táplálták, amiknek nagy részét meggyőződésem szerint a röntgensugarak gerjesztő fejének kezdetleges
és egyenetlen sugárfelbontása okozhatott. Mindenképpen, erre a szülői válasz csak valamilyen kúra
lehetett, és akik tehették magaslati levegőre küldték csemetéiket. Egyike ezeknek volt a svábhegyi iskola
szanatórium, ahol aztán"nekem volt szerencsém a negyedik elemit elvégezni.
A negyvenes évek sok minden újat hoztak. Negyvenben szüleim beírattak a kecskeméti gróf
Tisza István Református Gimnázium első osztályába, majd apám a városi nagy házat, ahol eddig
nagyanyám lakott egyedül, átalakíttatta, úgy hogy nekünk is lett egy külön családi otthon benne, és
mindnyájan beköltöztünk az iskolai hónapokra. A nyári szabadságokat azért még mindig kinn
Városföldön töltöttük, ahol tovább élveztem a szabad gyerek életet. Megtanultam flóbert puskával
nyulat meg vadkacsát lőni, szamárháton, majd később apámmal lóháton nyeregbe szállni. Kiscserkész
ígéretet tettem, majd cserkész fogadalmat. Idővel a Leventében is kivettem részem, hisz mindenkinek
kötelező volt. Osztálytársaimmal együtt még az Ifjú Vezető Képzőt is elvégeztük, egy időben avval,
hogy készültünk a cserkész őrsvezetői vizsga letételére. Ezekben az években a szülői ház, az iskola, a
társadalmi környezet mind egy erős nemzeti és hazafias gondolkozásra nevelt bennünket, aminek meg
is lett az eredménye. Az otthon maradottak részéről az '56-os szabadságharc ifjai, majd az elmenekültek
ezrei között pedig, az emigráns fiatal cserkészvezetők évtizedes építő munkája bizonyították ezt. A mai
távlatból nézve tudjuk, hogy mindkettőnek jelentős pozitív történelmi jelentősége volt a magyar
nemzet jövőjére nézve.
Apám, mint szolgálaton kívüli (szkv.) huszártiszt sok időt töltött egyenruhában. A felvidéki,
erdélyi, délvidéki bevonulásoknál aktív szolgálatot teljesített, és '44 tavaszán újból behívták. Fiatalabb
tanáraink közül is egymás után mentek el katonának, egy közülük el is esett a fronton. A háborús
légkör mindég jobban nyomasztotta a közhangulatot, a politikai problémák, a németek bevonulása, az
oroszok, a kommunizmus és a vesztett háborútól való rettegés. Anyai ágon nagyapám,
Kiskunfélegyháza környéki földbirtokos és szőlőgazda, országgyűlési képviselő, majd felsőházi tag, és
nagybátyám, Pest vármegye alispánja, majd belügyi államtitkár, a korabeli politikai életnek exponált
résztvevői voltak. Sokat voltam a felnőttek társaságában és már az akkori gyerek fejemmel is felfogtam,
hogy nehéz idők elé nézünk. Amikor '43 szeptemberében nagyszüleim ötven éves házassági
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évfordulója alkalmával a nagycsalád összes tagja és a barátok sokasága a szentkúti családi kúriában
régimódi vendéglátás mellett ünnepeltek, bizony már sokan sejtették, hogy utoljára látják egymást.
1944 szeptemberében vettük kezünkbe a vándorbotot. Apám katonai szolgálatban lévén,
anyámnak kétnapos előjelzés mellett, tapasztalat és jó tanács nélkül kellett összecsomagolni az
elkövetkező életünkhöz. Es ott hagyni mindazt, ami előző életünknek legtermészetesebb része volt.
Reménykedve abban, hogy talán mégis egyszer visszajöhetünk, de tudatunk mélyén érezve azt, hogy
soha. Apám hűséges gazdatisztjére, Lőrincz Istvánra bíztuk a birtokot, a lovakat, a teheneket és
disznókat, a gazdasági gépeket, traktort, cséplőgépet és a családi kúriát. Bizony szegény nem sokat
tudott tenni a kommunista csőcselék özönével szemben, és hamarosan azok mindent elsöpörtek,
feldúltak, kiraboltak, megsemmisítettek. Csak a „Szappanos Kastély” maradt meg hideg falaival, amit
hamarosan népi iskolává építettek át, majd a későbbi időkben Kecskemét város vendégháza lett. Ennek
köszönhető, hogy még ma is aránylag jó állapotban van, és vissza is vásárolhatnám jó pénzen, azt, amit
55 évvel ezelőtt elkoboztak.
Menekült sorsunk első állomása a Kőszeg melletti Velem községben volt, ahol anyám kiterjedt
rokonaival, nagyszüleimmel szállást kaptunk helyi jóembereknél. Itt vártunk és figyeltük a háború, a
front közeledését, halogatva az utolsó sorsdöntő elhatározás napját az ország elhagyására. Itt határozta
el nagyapám, hogy hazája, birtoka, egzisztenciája elvesztésével, gyökereiből kiszaggatott családja
vándorbotra kerülésével az ő életének értelme megszűnt, hanyatló egészségi állapotával csak gondot
okozott volna menekülő családjának. 1944 október 12-ikén önkezével véget vetett életének. Apám
katonaruhában ott volt, amikor végre nekiindultunk, hogy elhagyjuk hazánkat, örökre. Tizennégy éves
voltam, és még ma is emlékszem arra, hogy magához hívott, megölelt és azt mondta: „Fiam, én nem
mehetek most veletek. Te vagy a férfi a családban, rád bízom őket. Ha az Úr Isten is megsegít, majd
megtalállak benneteket, ha mindennek itt vége lesz.” Az Úr megsegített, és nem sokára újból együtt
volt a család. De ezt a megbízatást, ezt a felelősséget soha nem adtam vissza. Későbbi menekült, majd
emigrációs éveinkben egyenlő részt vettem a család eltartásában, főleg azokban az első amerikai
éveinkben, amikor szüleink bénító riadalommal találták magukat szemben az Új világ idegenségével és
hidegségével.
1944 december hetedikén léptük át az Osztrák határt. Autókkal, teherautókon 5 család jövő
életének ingóságaival mentünk tovább. A háborúnak még nem volt vége, Magyarország sem volt még
teljesen elveszve, még mindég úgy véltük, jobb, ha nem megyünk még túl messzire. Máriazell melletti
Josefsberg faluban kaptunk szállást egy turista szállóban. Más magyar menekült csoportok is voltak
ebben a faluban. Itt talált bennünket az első menekült Karácsony. Az itt eltöltött, alig négy hónap alatt
tanultam meg németül egy idős, kedves német hölgytől, tanultam meg síelni a fantasztikusan szép
alpesi hegyoldalakon. Es itt döbbentem rá, hogy eddigi életünknek vége szakadt. A régi barátok, az
iskola, a hátaslovam, a flóbert puskám, a városföldi, kecskeméti otthonunk, és az a megszokott
társadalmi rend egy álomvilágba költözött. Hogy az a világ örökre megsemmisült, és mi oda soha többé
vissza nem térhetünk.
Ekkor kezdődött az igazi menekülés. A háború utolsó heteiben minden rend felborult, üzemanyag, élelmiszer, szállás csak annak jutott, aki szerzett, kerített, szerencsés volt. Lakott vidékeket,
vasútvonalakat, utakat állandóan bombázások veszélye fenyegette. A visszavonuló német hadsereg tagozatai kihasználták karhatalmukat, hogy elrekviráljanak bármit, amire szükségük volt azoktól, akiknek
még valamijük volt. Ebben a zűrzavarban indultunk neki Josefsbergből 1945 április 3-án. Most már
csak egy teherautóval és egy személyautóval, amit kötélen húzott a teherautó. Linzen éppen egy nagy
szőnyegbombázás után mentünk keresztül. Égő házak, füst mindenütt. Nem sokáig tartott az autóutazásunk. Linz után, St.Florian környékén német katonák elrekvirálták összes benzinünket, mire holminkkal együtt egy kolostorban találtuk magunkat. Egy-két kofferral, hátizsákkal ültünk itt aztán vonatra, hátra hagyva minden más holminkat. Menekültektől, sebesült katonáktól nyüzsgő vonaton elértük Salzburgot, ahonnan egy bombatámadás átvészelése után tovább utaztunk Rosenheimig. Innen a
nagy család szétszéledt, ki hova tudott. Mi a Wolfratshausen környéki Bosch nagygazdaság egyik majorjában kaptunk szállást, majd munkát az elkövetkező pár évre.
Itt ért el bennünket a háború vége, az amerikai hadsereg hatalom átvétele. Apámmal együtt
jártunk mindennap a gazdasági kertészetbe dolgozni. Nekem, mint 15 éves kamasznak nem volt nagy
megerőltetés, de szegény apámnak, aki eddigi életét vagy egyenruhában, vagy birtoka irányításában
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töltötte, anyámnak, akinek a mindennap nehézségeinek leküzdése nagyon nehéz lehetett, nemcsak a
napi nehézségei voltak terhesek, hanem annak az ijesztő felismerése, hogy vissza út nincs, hogy eddigi
életünk befejeződött és egy új, merőben ismeretlen jövő elé nézünk. Nekik és sok más ezer családfőnek, apának és anyának talán ez volt a legnehezebb ebben a menekült állapotban. De egy dologban
szerencsések voltunk, hogy ilyen munkához jutottunk. A napi élelmiszer beszerzéséhez közelebb voltunk a forráshoz, magunk is megtermeltünk sok mindent, és a napi munkával eltöltött életünkben
megszabadultunk a menekült tábori élet unalmától és lelket romboló hatásától. Apámmal naponta
együtt dolgoztunk, kapáltunk, palántákat ültettünk, vagy éppen trágyát szórtunk. Soha azelőtt, sem
utána nem voltunk olyan közel egymáshoz, mint akkor. Ő beszélt és mesélt az otthoni dolgokról,
fiatalkori történeteiről, katonaéletről, a rokonokról, a kecskeméti társdalom eseményeiről. Daloltunk
sokat, mialatt számtalan régi magyar nótát tanultam meg tőle.
1946 őszén a szomszédos faluban beindult egy Münchenből leköltözött leánygimnázium, és
jobb híján beírattak a szüleim az 5-ik osztályba. A Bosch uradalmi gazdatiszt nagy kegyesen engedélyt
adott, hogy kimaradjak a munkából, az iskola tartama alatt, és megelégedtek apám munkájával ahhoz,
hogy ott maradhassunk. Én már akkor elég jól beszéltem németül, és mondhatom, hogy tizenéves
életemnek legszebb idejét töltöttem 38 lány között az osztályban. Nem sokáig tartott a szép idő, mert
tudomásunkra jutott, hogy Passau mellett Waldweke-ben megindult egy magyar középiskola, és
szüleim ügy látták jónak, hogy ott folytassam, azaz érjem utol tanulmányaimat, hisz ebben az évben
már a hetedik gimnáziumból kellene végeznem. Úgy is lett, 1947 januárjában beköltöztem a waldwerkei
tábor internátusába. Az iskola egy nagy barakkban volt, ami két részre volt osztva. Az egyik felében az
alsósoknak (1-4. osztály), a másikban pedig a felsősöknek (5-8-ik osztály) tartották tanáraink az
oktatást. Szeretett és tisztelt igazgatónk Csejtey Béla mellett először csak a táborlakókból összeszedett
tanult emberek tanították a különböző gimnáziumi tantárgyakat, de később előkerültek menekült sorsú
hivatásos tanárok, akik aztán megalapozták, az iskola tekintélyét, olyannyira, hogy az 1948-ban
érettségizők már német állami ellenőrök előtt vizsgáztak.
A téli hidegben egy vaskályha állott a tanterem közepén, és az abba kellő tüzelő beszerzés és a
terem fűtése a diákok feladata volt. Erdő is volt, balta is volt, és habár a nyersfa csak sercegve égett
sokszor, azért mégis volt meleg a teremben. Miből tanultunk? Jó magyar táborlakók hadai gépelték
éjjel nappal a különböző tankönyveket stencilre, amiből aztán sokszorosítva a diákok is kaptak. Persze
ezeknek legtöbbje vázlatos kivonat volt, így nagyon sokat kellett jegyzetelni, kézzel kiírni fontosabb
részeket, egy-egy könyvből. Tanultunk, magoltunk, bütyköltünk, és feleltünk, vizsgáztunk, annak régi
rendje és módja szerint. A tananyagot maximumra sűrítve tömték belénk, hisz legtöbbünk 2-3 éves
hátralékkal igyekezett elérni saját magát. Így én is az ötödiket 1947 márciusában már letettem, a hatodik
és hetedik osztályt pedig összevonva ugyanaz év júliusában. Bizony azon osztályok tananyagának
kellően teljes elsajátítása is a háború áldozata lett. Még ma is sokszor érzem, hogy világtörténelmi,
irodalom- és művészettörténelmi jártasságomban nagy hiányosságok voltakés vannak. A nyolcadik
osztályt és az érettségit azonban már teljes normális módon, egy teljes tanév végén tettem le 1948
júliusában.
Lakásunk, a táborban, az internátusban volt, ami egy ugyanolyan barakk épület volt, mint az
iskola. Minden szobában volt egy szobaparancsnok, aki vagy tanár, vagy a tábor egy tekintélyes személye
volt. A mi szobánk parancsnoka Pajor Elemér tanár úr volt, aki matematikát és filozófiát tanított az
iskolában. Komoly, katonás ember volt, de nagyon szerette diákjait. Minden este takarodó előtt tartott
nekünk egy öt perces lelki dumát, amit persze a legtöbb diák ásítozva hallgatott. Én a mai napig
emlékszem egy témára, amiben kifejtette azt, hogy mi milyen szerencsésteremtményei vagyunk a
sorsnak, akik ha mostoha körülmények között is, megtanuljuk, hogy kell kemény becsületes munkával
felkészülni az életre, és majdan azt élni, magunk erejéből, magunk eszével és képességével. Akkor én
is a többiekkel együtt csak a szememet forgattam és azt gondoltam, hogy lehet ilyen marhaságot
mondani. Menekült sors, lerongyolódottság, éhezés, kilátástalanság. Ez szerencse!? Rövid pár év
elteltével rájöttem milyen igaza volt. Az a korcsoport, ami a negyvenes évek végén felső osztályos
gimnazistaként Waldwerkében és más magyar menekült középiskolában kapott hasonló nevelést, az
emigrációnak legszilárdabb gerincét lett képes alkotni. Nemcsak életerő, de magyarságuk megtartása
szempontjából is. Elég idős volt ahhoz, hogy megtanulja a sors leckéit, magába szívja a régi magyar
nemzeti kultúra értelmét és értékeit, elég fiatal, tanulékony és rugalmas, hogy az új kívánalmak, nyelvek
elsajátítása még flottul menjen. Még egy 10 évvel előtte járó generációnak a kettétört karrierek, me251

nekült sorsban alkalmatlan képzettségek, új nyelvek elsajátításának nehézsége hatalmas akadályokat
gördítettek egy új élet sikeres kialakításában, ez a korosztály könnyen beilleszkedett az új környezetébe,
karriert csinált, és mindamellett a magyar emigráció művelt, az idegenben otthonosan mozgó oszlopai
maradtak.
A tanulás mellett, itt találtam meg folytatását a már otthon elkezdett cserkész életemnek.
Amikor Beodray Feri felkért, hogy legyek őrsvezetője a Fecske őrsnek, az akkor frissen alakuló Teleki
Pál cserkészcsapatban, szívesen tettem neki eleget és nagy lelkesedéssel folytattam a régen elkezdett
munkát. Ezek a cserkész idők, barátságok alapozták meg bennem azt a magyar öntudatot és
elszántságot, ami azután életemen át erőt és akaratot adott a cserkészmunka vállalására és elvégzésére,
a magyarság szolgálatára.
Waldwerkéből aztán szétszéledtünk a világ minden tájára. Szobatársaim közül sokan ugyancsak
az USA-ba, sőt Clevelandban telepedtek le, de voltak olyanok, akikkel évek múltán Sao Paulo-ban,
Buenos Aires-ben találkoztam. Mind szép karriert futott be. Megengedte a sors, hogy Pajor Elemér
tanár úrral újra találkozzam. Amikor 1968-ban először újra Európába vitt utam, meglátogattam őt a
Burg Kastl-i magyar gimnáziumban, ahol, már mint nyugdíjas tanár lakott. Felidéztük a régi waldwerkei
időket, és azt a bizonyos lelki dumát. Bevallottam neki akkori kamaszságomat, de azt is, hogy azóta
mennyire rádöbbentem annak igazságára. Úgy láttam, jól esett neki.
Miután 1948-ban leérettségiztem, visszakerültem szüleimhez, akik akkor már elkerülvén a
Bosch nagygazdaságból, egy szomszédos faluban, Kőnigsdorfban laktak. Itt hamarosan elszegődtem
lakatos inasnak. Ez ugyan csak leegyszerűsítve mondható annak, mert a faluban az én mesterem volt
az egyetlen, akinek műhelyében biciklijavítástól kezdve lyukas fazekak foltozásáig mindent csináltunk.
És eljártunk házhoz vízvezetéket, villanyt szerelni. Így tehát az akadémikus művelődés után
kiképeztem magamat egy valóságos ezermesternek, aminek későbbi életemben nagyon nagy hasznát
vettem.
Nem sokáig inaskodtam, mert 1949 tavaszán megkaptuk az Argentínába való kivándorlási
engedélyünket, és úgy volt, hogy heteken belül indulunk. De apám az utolsó percben visszalépett. Jobb
ajánlat jött az USA-ból, és úgy döntött, hogy inkább ide jöjjünk. Így 1949 szeptemberében
Bremerhafen-ban a General Taylor nevű hajóra szálltunk és 10 napos tengeribeteg állapot után
kikötöttünk New York-ban. Itt már vártak a Bujákék, az áldott jó „öreg-amerikás” magyarok Mantua,
Ohio-ból, akik annak idején aláírták részünkre az „assurance"-ot. Azt a papírt, amivel minden
bevándorlónak rendelkeznie kellett, hogy ide jöhessen. Ezzel a papírral a fogadó biztosította az államot
arról, hogy a bevándorlónak gondját viseli, lábára állítja, és arról, hogy az nem válik az állam terhére.
Bujákék mantua-i farmján még az ősszel segítettünk betakarítani a kukoricát, meg a többi őszi
munkálatokban segítettünk. Én aztán elszegődtem egy szomszédos „dairy farm"-ra gazdasági
munkásnak. Leginkább a traktorokat kezeltem, szántottam, trágyát szórtam, teheneket fejtem géppel.
Közben szüleim beköltöztek Clevelandba, apám ott kapott munkát egy nyomdagépjavító és tisztító
üzembe, amikor lett lakásuk, én is ott hagytam a teheneket és felköltöztem hozzájuk, és mentem
apámmal nyomdagépeket mosogatni. Clevelandba akkor kezdtek érkezni az új bevándorlók. Gyűltünk
szaporán, sok magam korú legény és lány került a Buckeye Road környékére, akikkel aztán
belekezdtünk új életünk kialakításába.
Ezek az idők egy külön irományt érdemelnek, és nem férnek már bele a jelen elbeszélésbe.
Most már csak annyit, hogy megérkeztünk az Új Világba, fiatal fejünknek új kalandok, új feladatok, új
barátok, új élet megélésére. 1951-ben behívtak katonának, mint sok más sorstársamat, és a két éves
szolgálat felét Koreában töltöttem a harci utászoknál. Ennek a szolgálatnak köszönhetem, hogy saját
fillér nélkül elvégezhettem a műegyetemet, és mint elektromérnök végezhettem 1960-ban. Ugyancsak
azt, hogy amikor 1956-ban Petres Zsuzsanna hajadont feleségül vettem, ezen „GI Bill” jogaival
minimális lefizetéssel, és alacsony kamattal tudtam első házunkat megvenni. Enélkül, bizonyára
másként alakult volna a sorsom.
Két fiú és két lány gyermekünk született, akiktől ma már 9 unokát élvezünk. Mind itt laknak a
közelben. Én, mint elektromérnök, a Reliance Electric cégnél töltöttem 37 évet, nyugdíjba
menetelemig. Vezérléstechnikai szakbeosztásomban nehézipari villanymotor meghajtású gépsoroknak
irányítási és vezérlési rendszerét terveztem, kiviteleztem, és sok esetben üzembe helyeztem. Ennek
kapcsán bejártam a világot, Svájc és Németországtól, Brazílián és Mexikón keresztül Japán, Korea,
Kína és Tajvan-ig. Magyar oldalon, az emigrációs társadalomnak végig munkás tagja lévén, a Magyar
252

cserkész mozgalomban fejtettem ki legtöbb munkámat, ahol a clevelandi és később a külföldi magyar
cserkészet megalakulásában, megerősödésében vettem ki részemet. Nyugdíjas koromat elérve, egy
hosszú munkás élet után, teljes mértékben visszatértem a kizárólagos magyar életbe. Manapság időmet
a Clevelandi Magyar Múzeum munkálói között töltöm.
Epilógus. 1989 őszén Németországban tartózkodtam, cégem kiküldetésében, azokban az
izgalommal és egy lidércálomból való felébredés örömével telt történelmi hónapokban, amikor a
berlini fal ledőlt, amikor a magyar államfő kijelentette, hogy elszakad a varsói egyezménytől, és a
kommunista rendszertől. Amikor egy csepp vér elhullatása nélkül a világnak az a része egyik napról a
másikra lerázta magáról a vörös uralmat, amikor Magyarország és a többi csatlós államok, mint a főnix
madarak egymás után keltek életre egy félévszázados kábulat után. Otthon voltam 1990 május elsején,
amikor a vörös zászlók helyett nemzetiszínű zászlók ezrei díszítették Budapest utcáit, 1991 tavaszán,
amikor Kecskemétről az utolsó szovjet katona kivonult. Édesapám, és sokunk édesapja már nem
érhette meg ezt az időt. Őbennük a hosszú 45 év alatt lassan leégett, kialudt a mécses és hitevesztetten,
reményvesztetten kellett elmenniük. Mi pedig, a másod generáció, akik ebben a történelmi időkben,
életünk derekán itt találtuk magunkat a már nem egészen idegenben, itt született gyermekeink, unokáink
körében, hirtelen egy nagy kérdés előtt találtuk magunk. Kecskeméten rokonaim kérdezték: hát nem
jöttök vissza? Es sok másnak is feltették rokonai, ismerősei, vagy lelkiismerete ezt a kérdést. Sokan,
akik tehették, akiknek gyerekei, családja nem kötötte őket szorosan ide, neki is indultak. Tamás öcsém,
aki soha nem nősült meg, az USA Air Force-ból alezredesi ranggal nyugdíjba menve, 54 éves korában,
1990-ben összepakolt és hazaköltözött Kecskemétre. Abból a pénzből, amit az állam, mint „kárpótlás"t adott a 45 év előtt elkobzott földbirtokért, vidéki kúriáért, városi házért, megvett egy pár hold
területet Kecskemét határában, és egy kis házat építtetett rá. Nem az ősi családi birtokok helyén, csak
magyar földön. Két másik nőtlen unokatestvérem, Szappanos Bandi és Endre Zsiga, hetvenegynéhány
éves korukban ugyancsak visszaköltöztek Magyarországra. Feleségem nővére Judit, aki második házasságában már Németországban élt, amikor elérkezett nyugdíjazásuknak az ideje, ugyancsak úgy
határoztak, hogy hazaköltöznek. Férjének még a családban megmaradt Balaton melléki kis házát
nyugati pénzen átépítették kényelmes otthonnak. A régi clevelandi barátok közül is többen erre az útra
keltek.
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Engem és feleségemet már túl sok családi kötelék köt ide Amerikába. Bármennyire is otthon
tudom magamat érezni a mai Magyarországon, de mindig tudom, és érzem, hogy én már csak látogató
vagyok. Érzelmi kötődéseim kettősek. Otthon átélem a múltat, ősi családom tagjaként, rokonaim
között, valódi kecskeméti polgárnak érzem magam. A magyar állampolgárságomat reaktiváltattam. De
a negyvenöt év túl nagy üreget hagyott maga után, a valódi folytonosság megszűnt, nekem ott már
egyedül, családom nélkül maradásom nincsen. Majd ha fiaim poraimat visszaviszik a kecskeméti családi
mauzóleumba, a kör bezárul, és ahonnan elindultam, visszatérek majd örökre.
Családi kép, feleségem Petres Zsuzsanna, 80-ik születésnapja alkalmából, fiam Gyuri vitorlása mellett, Mentor
Ohio-ban az Erie tó partján. 2016 Június. Jelen van két fiam és két lányom házastársaival és 7 unokám.

Hátsó sor balról jobbra: Szappanos László (fiam), Szappanos Miklós (Gyuri fia), Pap Attiláné Sz.
Katalin (lányom), Szappanos Zakariás (Gyuri fia), Hill Max (Anikó fia).
Középső sor, balról jobbra: Pap Attila (Kati lányom férje), Hill Tim-né Sz. Anikó (lányom), Hill Tim
(Anikó férje), Sz. Lászlóné Krofina Stefani (fiam felesége), Hill Lauren (Anikó lánya), Mami és Apu
(nagymama és nagypapa), Pap Dylan (Kati fia), Pap Austin (Kati fia).
Első sor balról jobbra: Hill Katarin (Anikó lánya), Sz. Györgyné Mazzacco Nadine (fiam felesége),
Szappanos György (fiam).
Hiányoznak: Szappanos Kristen és András (Laci fiam gyerekei)

254

Szappanos István VIII „becsülettel elbocsájtott”
minősítéssel ellátott leszerlő bizonyítványa az amerikai
szárazföldi hadseregből (USAR). Szolgálati: idő 1951 márc
8 – 1953 márc 8, majd tartalékos állomány 1957 febr
15.ig.

Szappanos István VIII. a Szent László Rend lovagkeresztjét
kapta 2005-ben a külföldi magyarság érdekében kifejtett
kimagasló munkásságáért.

Szappanos István VIII. villamos-mérnöki diplopmája (BEE)
melyet a Cleveland State University elődjétől, a Fenn
College of Engineering-től kapott 1960 tavaszán.

Szappanos Istvám VIII, a Külföldi Magyar
Cserkészszövetség cserkészcsapattisztje, a Szövetség
legmagasabb kitüntetését a „Teleki Érmet” kapta 40 éves
szolgálatáért.
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SZAPPANOS IMRE TAMÁS ÉLETRAJZA
(Írta bátyja Szappanos István VIII. Imre)
Szappanos Imre IV.,Tamás, született Kecskeméten 1936 július 27-én, és
meghalt Kecskeméten 2003 április 8-án, 66 éves korában. Ketten voltunk testvérek,
ő 6 évvel fiatalabb, mindkettőnk viseli az Imre nevet, Imre nagy-nagybátyánk
tiszteletére, akit apánk nagy tiszteletben tartott. Anyánknak viszont a Tamás név
tetszett jobban, és ennélfogva második fiát csakis Tamás néven szólította, miután
ez megragadt és soha őt Imrének senki nem ismerte.
Gyermekkorunkat apánk városföldi birtokán lévő kúriában és a környező
parkban, gazdaságban töltöttük. Aztán a negyvenes évek elején iskola időre
beköltöztünk a Széchenyi tér 10 sz. alatt lévő Szappanos házba ahol nagyanyánk is
lakott. Apánk a ház egy részét átépíttette ahol kényelmesen laktunk a téli
hónapokban. Tamás elemi osztályait a kecskeméti Kaszap utcai Horthy Miklós
Református Elemi és Tanítónőképző iskolában kezdte, Magyar Ilonka néni szárnyi alatt. (Ami sokkal később
derült ki, a későbbi Nt. Varga László tiszteletes Úrral, a kecskeméti református egyház lelkészével, egy
osztályban.)
Tamás nyolc éves volt, amikor a világ felfordult a fejünk felett és 1944 őszén menekülésre
kényszerültünk a közelgő szovjet csapatok elől, úgymint a fenyegető kommunista világ elől. Először a Vas
megyei Velem községben töltöttünk pát hónapot, majd onnan decemberben tovább kényszerültünk Ausztriába,
ahol egy alpesi kis faluban Josefsbergben teleltünk át, majd 1945 áprilisban onnan is tovább Bajorországba. A
következő 4 és fél évet ott nyomorogtuk végig, ezer és ezer más menekülttel együtt egy országban, aminek népe
hasonló vesztett háborús nyomorban szenvedett, és akik bennünket, menekülteket a pokolba kívántak. Németül
gyorsan megtanult, egy évet járt is német elemi iskolába, de hamarosan beindult a Passau melletti menekült
táborban egy magyar gimnázium, ahova 1947 őszén mindketten beköltöztünk annak a tábori internátusába.
Magyarok között voltunk, magyarul beszéltünk, tanultunk, magyar életet éltünk az idegenben. Tamás ott
ismerkedett meg a cserkészettel, az ott újra éledő, az otthon letiltott Magyar Cserkészszövetség első csapatában.
Ez egy életre szóló kötődést indított be, a fiatalokkal való foglalkozás, és ezen keresztül a magyarság érzés, a
magyar nyelv és kultúra megőrzése életvitelének fémjelzője lett.
A negyvenes évek végére sokféle kivándorlási lehetőség nyílott meg és családunk az Amerikai Egyesült
Államokat célozta meg. 1949 szeptember végén szálltunk hajóra Bremerhavenban, és két hét múlva kikötöttünk
New Yorkban. Onnan pedig mindjárt az Ohio állambeli Clevelandba – az amerikai Debrecenbe – kerültünk,
ahová az elkövetkező két évben magyar emigránsok ezrei telepedtek le, megalkotva egy kis magyar szigetet a
nagy Amerikában, ahol idegenben is tovább élhettünk magyar szervezetek, templomok, barátok között.
Tamás gyorsan megtanul angolul a helyi középiskolában, leérettségizik, majd a továbbiakban
matematika és fizika tanári diplomát szerez mester fokozatban. Közben elvégzi az amerikai légierőknél a tiszti
kadet iskolát és 6 év aktív szolgálat után mint százados tartalékos állományba kerül. Az alábbi idézet Tamás saját
életrajzából, illusztrálja színes életútját:
„…1955-ben a bencés gimnáziumból érettségizve elszegődtem a Republic Steel acélgyárban villanymotor tekercselő
segédnek. Érdemes visszagondolni erre. Azért jártam a Bencésekhez Református létemre, mert valamikor édesapám reverzálist
adott. És azért mentem a vasgyárba dolgozni, mert azt a családban mindenki tudta, hogy bátyám
és én egyetemet fogunk végezni, de erre pénz nincs. Nem tudom ő hogyan fogta ezt fel, de nékem
ez abszolút természetes volt. Elmegyek segédmunkásnak, megkeresek annyi pénzt, amivel
elkezdhetem az egyetemet, ás majd lesz valahogy. És így is lett: valahogy. Csak azt sérelmeztem,
hogy mivel a munka időrabló foglalkozás, sokszor a cserkészkedést korlátozta.
1959-ben Száhlender Tomi barátommal elindultunk fegyvernemet keresni. Ugyanis
várható volt, hogy behívnak katonának, és ha már muszáj, akkor inkább választ az ember,
mint hogy besorolják bakancsos bakának Mindketten a légierőt választottuk, de én
megpályáztam a tiszti iskolát, ő pedig közlegény lett. Meglátogatott egyszer a kadétiskolában,
éppen amikor egy “felsős” maximális elégedetlenségét fejezte ki velem kapcsolatban, amiből Tamás
azt a konklúziót vonta le, hogy ő ezt a gyűrődést semmi pénzért nem csinálná.
Így lettem a B-52-esben Electronic Warfare Officer, vagyis a bombázót védő
elektronikus szerkezetek kezelője. Szerencsémre egy igen jóindulatú farklövésszel osztottuk meg
a fedélzet hátsó fertályát, aki megbízhatóan felrázott álmomból, amikor reám került a Szerep. Meg is voltak velem elégedve a
parancsnokságon, de az történt, hogy egy gyönyörű téli napsütéses reggelen, amilyen csak észak Michigan-ben létezik, felébredtem,
és elgondolkoztam, hogy valóban ezt akarom-e csinálni véglegesen? A szolgálat ugyan meglehetősen igénybe vette az embert, de
abban a korban még bírtam Miben van hát a hézag, Szópy?
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Sajnos ilyenkor válaszol Szópy a Tamásnak. Rájöttem, hogy a cserkészet megfertőzött a gyerekszeretettel. Csapot papot
otthagytam ás elmentem pedagógusnak. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy boldog voltam ezen a pályán. Az amerikai tizenéves
gyerek fegyelmezhetősége, tekintélytisztelete már akkor oly messze távol volt attól amit én kezelhetőnek tartottam, hogy feladtam a
harcot. Így amikor Fülöp Gabi, aki akkor fizikából doktorált, elkezdte duruzsolni a fülembe, hogy milyen klassz lenne egy
világkörutat csinálni vitorlás hajón, termékeny talajra talált. El is indultunk ‘69 őszén, a kétárbocos, 42 lábas Vanír hajón, de
a pénzünk csak Venezueláig futotta…
… ki a nyílt tengerre, két hétig nem láttunk földet. A Golf áramlatot átszeltük kelet irányban, ás ezután fordultunk
Puerto Rico felé délnek, Ez volt az igazi vitorlázás! Én, aki világéletemben későkelő - köpjük ki: lusta - ember vagyok, a reggel
2-8 órai turnust választottam: mert így minden reggel a kormány mellett élvezhettem a felkelő napot. És ott duruzsolt bennem a
Mikes:
Egyedül hallgatom tenger mormolását
Tenger habja felett futó szél zúgását
Egyedül, egyedül, a bujdosók közül
Nagy Törökországban...
(Akkor még nem tudtam, nem sejtettem, hogy én nem fogok idegen földön meghalni.)
Venezuelában elszegődtünk a Berlitz iskolában angolt tanítani, (ezért nem tanultam meg spanyolul, mert ráadásul egy magyar
családnál laktam). Illetve Gabi később fizikát is tanított, (spanyolul!) a Universidad de los Andes egyetemen, amíg a
diáklázongások véget nem vetettek a tanításnak.
Végül is Édesanyám nagy örömére “megtértem” (még lehet ebből rendes ember is). Megszereztem a Masters-t pedagógiából
(Kent State University 1970!) azzal a szándékkal, hogy tanterv szerkesztésben fogok dolgozni. Ebből azonban nem lett semmi,
részben az akkori gazdasági helyzet miatt, de be kell vallanom, hogy soha nem voltam sikeres a saját talentumaim
marketingolásában. Így visszatértem az Air Force tartalékos aktív szolgálatba, amiből igen jól megéltem, és nem mellékesen
becsavarogtam a világot.
1988-ban leszereltem, (alezredesi rangban) és hosszabb felderítő útra jöttem Magyarországra. Vagyis azt akartam
megnézni már akkor, hogy hogyan tudnék beilleszkedni az itteni életbe. Ez még a rendszerváltás előtt volt, és nem tudtam teljesen
elhatározni, hogy valóban vissza akarok-e jönni. Ugyanis ismerem magamat eléggé, és tudom hogy túl kevés a türelmem és túl nagy
a pofám, és ebből csak balhé lehetett volna. Ezután volt sok csalódásom, főleg az amerikai tanítás terén, de aztán megtörtént a
rendszerváltás, és úgy határoztam, hogy visszajövök. Nem próba szerencsére, hanem: visszajövök.
Végül is az alapozta meg az elhatározásomat, hogy ha Édesapám, hasonló korban, nyelvtudás és felhasználható
szakképzettség nélkül egy családot el tudott látni Amerikában, akkor énnekem ez sokkal könnyebb lesz. És habár bejártam egykét zsákutcát, és nem úsztam meg kudarc nélkül, mégsem nézek vissza.
Azt is meg kell mondanom, hogy nem azzal a szándékkal jöttem Magyarországra, hogy középiskolában tanítsak.
Őszintén szólva, csömöröm volt a tanítással az amerikai tapasztalataim alapján. Angol nyelviskolát akartam csinálni,
számítógépes alátámasztással, de sem Amerikában, sem Európában nem találtam meg az ehhez alkalmas software-t. Így Ildikó
“sógornőm” nehézsúlyú rábeszélésére hajlottam a középiskolai tanításra. De nem bántam meg. Ezek a rossz gyerekek az ÉN
rossz gyerekeim. És ez hatalmas különbség…”
Tamás azon férfiak közé tartozott, akiknek saját függetlenségük sokkal fontosabb, mint az a boldogság
amit egy házasélet ígér. De miután a társadalom szokásai elvárják, hogy fiatal férfiak megnősüljenek neki is adta
magát, és egy szép napon egy csinos leányzót el is jegyzett – majdnem. Mikor kérdeztem mi történt, erre csak
azt mondta: „…az eljegyzés előtti napon nekem azt mondja: ’Tamás holnap azt a sötétkék zakódat meg a fekete
cipődet húzd fel’. ..És ekkor döbbentem rá mit is csinálok. Hiiiij a nemjóját. Hogy nekem egy életen át egy
fehérnép mondja meg mit csináljak – hát azt már nem!”
Nem is esett kísértésbe azután sem és egész életében boldog agglegény maradt. A család és a gyerekek
iránt való szeretete töretlen maradt. Gyerekeim kedvenc nagybácsija volt. Humora, műveltsége, olvasottsága,
életbölcsessége ismeretes volt mindenki előtt, aki ismerte. Amikor ő Magyarországra visszaköltözött, akkor az
ő megfogalmazásában valójában végre haza jött, egy hosszú rákényszerített kalandos út után. De azért az
amerikai független életből nem volt könnyű a kecskeméti polgári társadalom viselkedési szabályaihoz igazodni.
Ebben Szappanos Laci unokatestvérünk és főleg felesége Ildikó volt legnagyobb segítségére, akivel sűrű heves
szóváltások után sikerült az amerikai független agglegényből egy magyar társadalmi lényt faragni.
Magyarországra költözése után 1991-ben Kecskeméten fizikát tanított angolul a Katona József
gimnáziumban, majd angolt a Gáspár András Ipari Szakmunkásképző és Szakközépiskolában. Mellékesen
fordítással egészítette ki jövedelmét. 1996-ban elérte 60 évesen katonai nyugdíjkorát, amikor is alezredesi
nyugdíja esedékessé vált. (Abban az időben ez a havi nyugdíj megfelelt a magyar miniszterelnök fizetésének.).
Ennek örömére egy nagy bulit rendezett, száz meghívott vendéggel, mégpedig a régi, apánk által épített
városföldi Szappanos kúriában, amit a várostól kibérelt erre az alkalomra. A tiszaúgi népi-citerás-együttes
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szolgáltatta a talp-alá valót. Hencidától Boncidáig folyt a sárga lé és a „munka temetése” kellően meg lett
ünnepelve.
A kilencvenes évek elején az állami kárpótlási program által apánk régi vagyona után kaptunk is egy
maroknyi nevetséges összegű kárpótlási jegyet, azaz részvényt. Ez az összeg lehetővé tette, hogy Tamás
Ménteleken megvásároljon egy kis telket, amire hamarosan egy házat is építtetett. Ez lett a Tamás Bátyja
Kunyhója. 1998 nyarán számos vendég, családi rokonság és barátok ünnepelték meg együtt a „kunyhó”
felszentelését, amit Nt. Varga László végzett.
Tamás öcsém valóban visszatért szülőföldjére, ahol végre nyugíjjas korára megtalálta azt a nyugalmat és
életörömet amit amerikai életében hiányolt. Sajnos nem tartott sokáig. 2003 februárjában, 67 éves korában
váratlanul meghalt. Átfúródott gyomorfekély operáció a kecskeméti városi kórházban és az abból származó
komplikációk vitték el. De azt a 13 évet amit szülőhazájába való visszatérése után élt, nagyon élvezte és talán
élete legszebb periódusa volt. Később a „kunyhó” mellé egy garázst és egy csinos vityillót is épített és két
kutyájával ott élt haláláig. Hagyatéka szerint a ház fele reám, fele pedig Laci unokatestvérünkre szállt, mely
részemet később elajándékoztam Lacinak. Ők nagy szeretettel használták is azt a házat mint „nyaralót”, de
annak költségei miatt 2014-ben eladták.

258

.

Repülő kadett

Szappanos Imre Tamás alezredes, az amerikai légierők (USAF) –ből
való nyugíjazási bizonyítványa, 1996 július 27.-én
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Tamás Bátya Kunyhója

Szeretett kutyáival, Tequila és Fuxito, 2002 karácsonykor
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SZAPPANOS ISTVÁN IX.
Székely Bertalan díjas festőművész
1945-ben született Kecskeméten, 1968-ban fejezte be tanulmányait
Szegeden a Tanárképző Főiskolán. Mesterei: Fischer Ernő, Winkler László és Cs.
Pataj Mihály. 1968-óta tanít Kecskeméten. 1968-1975-ig az Ének Zenei Általános
Iskola és Gimnázium tanára. 1975-től a Kecskeméti Óvónőképző Intézetben
majd a Kecskeméti Tanítóképző Főiskolán tanít a nyugdíjazásáig 2007-ig. A
Vizuális Tanszék tanszékvezető tanára 1977-2000-ig.
Rendszeresen szerepel munkáival hazai és nemzetközi tárlatokon. A
festészet műfajai közül akvarell-, olaj- és pasztelltechnikával dolgozik. 1986-ban
pedagógiai és művészeti tevékenységéért Székely Bertalan díjat kapott.
Vizuálpedagógiai tankönyvéből és jegyzeteiből tanulnak a főiskolai hallgatók. Az
1980-as években oktató és videofilmeket készített.
Tanulmányutakat
tett
Csehszlovákiába, Lengyelországba,
Olaszországba, Svájcba, Ausztriába,
Japánba. Festészetében, képeiben a látványélmény és az egyéni
szubjektum nyer művészi kifejezést. Résztvevője a megyei
képzőművészeti alkotótelepeknek: Kecel, Tiszakécske, Izsák,
Veránka, Hajós.
Pedagógiai munkásságát nagy eredményességgel folytatta
több mint 200 tanítványa tanult tovább művészettel és vizualitással
kapcsolatos főiskolákon, egyetemeken. Több amatőr alkotó
szakmai felkészítését végezte és végzi a mai napig is. Művészetében
kiemelt területek a tájképfestészet, illetve a zene és a képzőművészet
kapcsolata. Művei hazai és nemzetközi gyűjteményekben is
megtalálhatók.
Díjai: (1969) II. Díj, (1972) Eindhowen (Hollandia),
Szappanos István leányával Gabriellával
(1979) Nívódíj (Pedagógus tárlatok), (1986) Székely Bertalan díj,
(1988) Comenius Érem, (1992) Magyar Felsőoktatásért Díj, (1998) Bükk Szépsége Országos Tárlat I. díj, (1999)
Katona József-díj alkotói és pedagógiai munkássága elismeréseként, (2008) Bács-Kiskun megyei Príma Díj
jelöltje, (2014) Bozsó Díj, (2015) Magyar Érdemrend lovagkeresztje Polgári Tagozat, (2015)Bács-Kiskun
megye Művészeti Díja.
Egyéni kiállítások:
1970-Kalocsa, 1981-Kecskemét, 1983-Baja, 1986-Kecskemét, 1987-Kiskunfélegyháza, 1988Békéscsaba, 1991-Nagoya (Japán), Cegléd, Solt, Csengőd, Tiszakécske, 1992-St. Pölten (Ausztria), 1994-Urawa
(Japán), 1995-Toyota (Japán), 1996-Budapest, 1997-Kecskemét, Soltvadkert, 1999-Heiring (Dánia), Budapest
(Karda Galéria), 2000-Kecskemét (Mediters), 2001-Kecskemét, Kecel, Hatvan, 2002-Bükkzsérc, Csongrád,
Szank (Erdei Ferenc Művelődési Ház), 2004-Kecskemét , 2005-Kecskemét (Cifra Palota), Nagykőrös, 2006Mezőkövesd, 2007-Prága, 2008-Komárno (Szlovákia)(Limes Galéria), 2010-Kecskemét (Malom Art Galéria),
2011-Békéscsaba (Jankay Galéria), Kecskemét (Katona József Színház), 2013-Szolnok (Hozam Club), Lakitelek
(Népfőiskola), 2014-Kecskemét (Művész Kávézó), Kecskemét (Bozsó Gyűjtemény), 2015-Gyomaendrőd,
2017-Budapest (Unio Gallery), Kecskemét (Liberté Kávéház), 2018-Nagykőrös (Arany János Műv. Közp.) .
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NYÍRÁDY CSALÁDI CSOPORTKÉP
cca. 1904

Hátsó álló sor (balról jobbra): Szappanos János (1871-1906), Ismeretlen Úr.
Előző álló sor: Szappanos Elek (1868-1932), Szappanos Elekné (Mária; 1876-1960), Nyirády Jolán (1891-1983), Szappanos Terézia (1890-1954), Nyirády Margit (1890-1974),
Nagy Sándorne (sz. Szappanos Ida; 1878-1942), Nagy Sándor (1874-1911).
Ülő sor: Nyirády László (1855-1937), Nyirády Lászlóné (sz. Szappanos Erzsébet; 18681926), Szappanos János (1839-1919), Szappanos Jánosné (sz. Szél Erzsébet; 1848-1908).
Szappanos István (1818-1917), Ismeretlen hölgy.
Első sor: Nyirády Teréz (1895-1977), Nyirády László (1892-1965), Nyirády Ilona (19011964), Nyirády Jenő (1899-1918).
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SZŰKEBB CSALÁDUNK ÉLŐ TAGJAI – 1922-BEN

Fent: Imre bátyám (8.II.Im), Öcsi (9.IV.El), Húgi (9.III.Ró), Beretvás Pista sógor, én (9.VI.Is),
Középen: Birike (8.III.Im-né), édesanyám (8.V.Is-né), édesapám (8.V.Is), előtte S.Kovács Gáspárné Sz. Juliska néni (8.IV.Ju),
Lent: Sz Elekné Mariska néni (8.III.El-né), André Emánné nagymama, Elek bátyám (8.III.El)
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KECSKEMÉT SZÉCHENYI TÉRI HÁZUNK LÉPCSŐJÉN
1935
Szappanos István VI. (9.IV.Is) képei

Édesanyám (8.V.Is-né), Imre bácsi (8.III.Im), Én(9.VI.Is). Birike
(8.III.Im-né), Beretvás Jutka, Hugi (9.III.Ró), Beretvás Katica, Öcsi
(9.IV.El), Beretvás Pista sógor, Beretvás Mariska néni

Nagymama (8.V.Is-né) és két unoka, Sz Pisti
(10.VIII.Is) és Beretvás Jutka

Hugi (9.III.Ró), Beretvás Katica, Jutka, Zsuzsa,
Sz Pisti (10.VIII.Is) és Márta (9.VI.Is-né)

Az unokák: Beretvás Zsuzsa, Jutka, Sz Pisti, Beretvás Katica
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SZAPPANOS IMRE IV. TAMÁS KERESZTELŐJE
1936 júliusában, a szentkúti Endre kúria verandáján

Keresztelőm.
Keresztanyám, Beretvás Isvánné, Szappanos Rózsi néni karjaiban. Keresztapám Endre László.
Első sor, balról jobbra: Szappanos Elek (Öcsi Bácsi), Szappanos Jenő (Bandi, Béla apja), Decsi Bözsike, Beretvás István, Hoffer
Józsefné (“Nagy” Szidi Néni), Szappanos Imréné Muschong Birike, Szappanos Elekné Mariska Néni, Újhelyi Tiborné Marika
Néni, Noszlopy Kálmán, Geréby Imréné Ilonka Néni, Pálházi Bandi, Geréby Imre bácsi
Második sor, balról Jobbra: Szappanos Imre bácsi, Nógrádi Józsefné Hoffer Lenke néni Szappanos Károly keresztelő lelkész
(református), Szappanos Jenőné, Margit néni, Endre Szidónia (Szidi néni), Pós Edéné, Nyírády Ica (Szappanos Mariska néni
nevelt lánya) Újhelyi Tibor bácsi, Dr. Endre Zsigmond, nagypapa, Szappanos István, apuka
Elöl középen és velük egy sorban jobbra: Beretvás lstvánné Szappanos Rózsi néni, keresztanya, vit. Dr.
Endre László, (Laci bácsi) keresztapa, Özv. Szappanos lstvánné André Rozália, “kecskernéti” nagymama (fél
arc látszik), Szappanos Istvánné, Endre Márta, anyuka, Endre Zsigmondné Gulner Irma, “szentkúti
nagymama”.
Ifjak bal csoport fentről lefelé: Beretvás Katica, Német nevelő kisasszony, Geréby Zsuzsi, Endre Mária (Babci), Beretvás
Zsuzsa, Beretvás Jutka.
Ifjak jobb csoport fentről lefelé: Endre Zsiga, Nógrádi István, Barakovics László, Nógrádi Mária (Cicuka), Nógrádi Józsi,
Szappanos Pisti (bátyám), Szappanos Béla, Geréby Jancsi, Geréby Pali, Szappanos Géza.
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SZAPPANOS IMRE III. ÉS MUSCHONG BIRIKE 30 ÉVES
HÁZASSÁGI ÉVFORDULÓJA
Budapesten

Névlistát összeállította: Szappanos István (9.VI.Is)
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Álló sor balról jobbra: (hölgyek) ?, Beretvás Zsuzsa, ?, Beretvás Katica, ?, Szappanos Elekné M. Katica
(9.IV.El-né), ?, Beretvás Istvánné Sz. Rózsa (9.III.Ró), (többi hölgy és férfi ismeretlen).
Ülő sor balról jobbra: ?, Szappanos Istvánné E. Márta (9.VI.Is-né), ?, özv. Szappanos Istvánné A.
Rózsa (8.V.Is-né), Szappanos Imréné M. Borbála (8.III.Im-né), Szappanos Imre (8.III.Im), özv.
Szappanos Elekné Sz. Mariska (8.III.El-né), özv. Szappanos Sándorné Sz. Jolán (7.III.Sá-né), Poósch
Edéné Ny. Ica, (mögötte Poósch Ede), Szappanos Jenőné Cs. Margit (8.I.Je-né),(mögötte v. Szappanos
Jenő (8.I.Je)), (Sz. Jenőtől jobbra Beretvás István), jobbszélen állók Szappanos Elek (9.IV.El) és
Szappanos István (9.VI.Is).
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SZAPPANOS ELEK ÉS FUTÁSFALVI MÁRTON
KATALIN ESKÜVŐJE
1937 április 29,-én, Budapesten
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Szembeni sor, jobbról balra, majd körben vissza: Szappanos Elek (9.IV.El), Szappanos
Elekné/futásfalvi Márton Katalin (9.IV.El-né), utána Móczár Ferenc, Szappanos Imréné/Mushong
Borbála (8.III.Im-né), Kirchlechner Demjén Károlyné/Márton Anna, Beretvás István, Moczár
Antalné/Bokor Maca, Pós Edéné/Nyirádi Ica, Szadecky Gyula, Jeney Ila , ? Bokor
Károly, ? Szappanos Jenő (8.I.Je), Szadeckyne/Csiszár Márta, Szappanos Jenőné/Margit (8.I.Jené), Bokor Károly, Takátsné/Márton Katinka, Marton Istvánné/Moczár Margit, Márton
István, Szappanos Istvánné/André Rozália (8.V.Is-né), Demjénné/Márton Olga. (háttal)
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Szemben ülő sor, balról jobbra: Szappanos Elekné/futásfalvi Márton Katalin (9.IV.El-né),
Szappanos Elek (9.IV.El), Szappanos Imre (8.III.Im), Szappanos Elekné/Szappanos Mária
(8.III.El-né), Jeneyné/Márton Ilonka, Móczár Antal, Beretvásné/Szappanos Rózsa
(9.III.Ró), Jeney Ila, Szappanos István (9.VI.Is),
Háttal ülő sor jobbról balra: Takáts Éva, Bokor Károly (ifj) , Takáts Borcsa, Pós Ede,
Szappanos Istvánné/Endre Márta (9.VI.Is-né), Bokorné/Móczár Pöszike,
Demjén
Károly, Csiszárné/Márton Olga, Szappanos Istvánné/André Rozsa (8.V.Is-né) Marton Istvan,
Márton Istvánné/Móczár Margit, Takátsné/Márton Katinka (ők 5-en az előző képen is láthatók.).
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Első sor: Takátsné/Márton Katinka, Szappanos Elekné/Szappanos Mariska (8.III.El-né),
Csiszárné/Márton Olga, Demjén Károlyné/Márton Annuska, Marton István, Szappanos
Istvánné/André Rózsa (8.V.Is-né), Szappanos Elekné/Márton Katica (9.IV.El-né), Szappanos
Elek (9.IV.El), Mártonné/Móczár Margit, Szappanos Imréné/Mushong Biri (8.III.Imné), Jeneyné/Marton Ilonka.
Második sor: Pós Ede, Beretvás Katica, Szappanos Jenő (8.I.Je), Szappanos Jenőné/Csabay
Margit (8.I.Je-né), Hoffer József, Szadecky Gyuláné/Csiszár Marta, Szappanos István
(9.VI.Is), Bokor Károlyné/Móczár Erzsébet (Pöszike), Szappanos Istvánné/Endre Marta (9.VI.Isné), Móczár Ferenc, Takáts Eva, Móczár Antalné/Bokor Maca, Beretvás Istvánné/Szappanos
Rózsi (9.III.Ró), Szappanos Imre (8.III.Im), Czigler Emilné/Takáts Borcsa, Pósné/Nyirádi
Ica,
Jeney
Ila
(Almay
Lajosné),
Beretvás
Zsuzsa.
Harmadik sor: Beretvás István, Szadecky Kardos Gyula, Demjén Károly, Bokor Karcsi, Bokor
Károly.
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BERETVÁS KATICA ESKÜVŐJE

Baloldali kép: Középen Katica és Bandi, közöttük Hugom régi hitoktatója, Katicától balra Édesanyám, özv. Sz Istvánné André
Róza (8.V.Is-né), a bal szélen Öcsém Sz Elek (9.IV.El) és felesége Márton Katica (9.IV.El-né), Banditól jobbra Hugom,
Beretvás Istvánné Sz Rózsa (9.III.Ró), és lánya Jutka, mögöttük Imre bácsi (8.III.Im), és Király Károly. Előtérben Sz Lacika
(10.IV.La) és Katinka (10.I.Ka).
Jobb oldali felső kép: Beretvás Zsuzsa, Katica és Jutka.
Jobb oldali alsó kép: Beretvás Zsuzsa, mögötte férje Vörös Tibor, Édesanyám ozv. Sz Istvánné, Beretvás Katica, férje Király
Bandi, Hugom Beretvás Istvánné Sz Rózsa, Király Károly, Beretvás Jutka.
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SZAPPANOS KATINKA KERESZTELŐJE
Kecskemét 1938

Hátsó álló sor: ifj. Bokor Károly,
Móczár Maya, Móczár Antal, Móczár Toncsi, Beretvás Katica, Márton Lili, Szappanos Bandi (9.I.En), Beretvás Zsuzsa,
Szappanos Elek (9.IV.El)( a büszke papa), Móczár Ferencné Manyi.
Hátsó ülő sor:
Bokor Károlyné Pöszike, Beretvás Istvánné Sz Rózsi (9.III.Ró)(keresztanya), karjában Szappanos Katinka a bébi, Beretvás
István, Bokor Károly, Szappanos Imre (8.III.Im).
Első ülő sor felnőttek:
özv. Szappanos Istvánné (8.V.Is-né), Szappanos Elekné (8.III.El-né), keresztelő pap (?), Móczár Antalné Maca, Szappanos
Imréné Birike (8.III.Im-né), Szappanos István (9.VI.Is), Szappanos Istvánné Márta (9.VI.Is-né)
Első sor gyerekek: Beretvás Jutka, Szappanos Pisti (10.VIII.Is), Szappanos Tomika (10.IV.Im), Móczár Jóska.
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LOVAS KALANDOZÁS 1937-BEN
Szappanos István (9.VI.Is) feljegyzése
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BÓCSAI CSALÁDI KIRÁNDULÁS – 1938
Ebéd a csőszháznál
Szappanos István (9.VI.Is) feljegyzése

A nagy asztal körül balról jobbra: Móczár Mája, Borbás Gazsi, Beretvás Katica, Édesanyám özv. Szappanos Istvánné (8.V.Isné), Beretvás Zsuzsa, Húgom Beretvás Istvánné Rózsi (9.III.Ró), Öcsi (Sz. Elek (9.IV.El)), Móczár Tóniné Maca, Sz Elekné
Katica (9.IV.El-né)
A macskaasztal körül: Pisti fiam (10.VIII.Is), Beretvás Jutka, Móczár Toncsi, Móczár Tóni (alig látható), én (hátulról)
Állnak: Nagy Sanyi és Sz. Imre bácsi
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JAROSS ANDOR MINISZTER LÁTOGATÁSA
KECSKEMÉTEN
Szappanos István (9.VI.Is) feljegyzése

Szappanos
VI.
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István

GRÓF CSÁKY KÜLÜGYMINISZTER LÁTOGATÁSA
a kecskeméti Gazdasági Egyesület székházában 1939 május 18-án.
Szappanos István (9.VI.Is) feljegyzése

Szappanos István VI.
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A KECSKEMÉTI 7. HONVÉD GYALOGEZRED
ZÁSZLÓSZENTELÉSE 1939 NOV. 28.ÁN
Szappanos István VI. képgyűjteményéből
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A KECSKEMÉTI 13.IK KÖNNYŰ HADOSZTÁLY
BÚCSÚZTATÁSA. 1942 ÚRNAPJA.
Szappanos István VI. képgyűjteményéből

Díszmenet a tribűn előtt. Vezeti v. Grassy
József altábornagy hadosztály parancsnok.

Eskütétel
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A SZAPPANOS CSALÁD KATONÁI
Szappanos (Brassai) Mihály I. (kb. 1630-1707) ősünk. Thököly Imre kuruc hadseregében kapitány.
Rajtaütéses haditettel kiszabadított református lelkészeket a gályarabságból, amiért is nemességet kapott Apafy
Mihály erdélyi fejedelmetől 1674-ben. Amikor a kuruc vezéreknek menekülniük kellett az 1699-ben kötött
karlóczai béke után Törökországba, Mihály is velük tartott és ott is halt meg 1707 körül. Erről maga Thököly
értesítette feleségét levélben.
Szappanos Mihály Ia. (kb. 1653-1706) ősünk I. Mihály fia. Apjával Thököly kurucai között harcolt fiatalon,
majd bujdosásba ment apjával együtt Törökországba. Onnan visszatér, amikor II. Rákóczy Ferenc kibontja a
szabadságharc zászlaját és mint ezreskapitány harcol és esik el csatában 1706-ban.
Szappanos István Ia. (kb. 1655-1705) ősünk I. Mihály fia. Apjával Thököly kurucai között harcolt fiatalon,
majd bujdosásba ment apjával együtt Törökországba. Onnan visszatér, amikor II. Rákóczy Ferenc kibontja a
szabadságharc zászlaját és mint ezreskapitány harcol és esik el a zsibói csatában 1705-ben.
Szappanos (Horvát) Mihály II. (1975-1741), Ia. István fia. Szájhagyomány szerint egy horvát katonát vágott
le, amiért is kapta a Horvát (alias) nevet.

Szappanos Imre III. (1877-1959)
huszár százados az I. Világháborúban

Szappanos Andor I. (1897-1916), a 8.

huszárezred zászlósa, a nagy és kisezüst
vitézségi érmek tulajdonosa hősi halált
halt 1916. jún. 7-én 19 éves korában,
wolhyniában, honnan porrészei 1926ban kerültek a hazai földbe.

vitéz Szappanos Jenő I. (1894-1976) huszár
százados. Az I. világháborúban bravúros
cselekménnyel megmentette szakasza
életét.

Szappanos Sándor V. (1909-1943) a
13. tűzérezred t. zászlósa a 4. üteg
felderítő tisztje, a hadi signum laudis
stb. tulajdonosa 33 éves korában
osztrogohskban hősi halált halt.

Szappanos Gyula I. (1899-1925) a 8.

huszárezred tart. zászlósa, harcolt 18
éves korában az olasz fronton és az ifjan
elsznvedett hadifogság után meghalt
1925. jún. 18-án
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Szappanos Endre I. (1920-2011) tüzér
főhadnagy. Ludovika Akadémia 1942.
Orosz fronton a II. Vh. harcvonalban
szolgál. Orosz hadifogságban 1945-46-ig.

Szappanos István VI. (1899-1986), szkv.
huszár százados, a Ludovika Akadémiát
végezte 1918-ban. Többszöri aktív szolgálat
1938-1944-ig.

Szappanos Zachary (1996-) amerikai
haditengerészet (USN). Önkéntes szolgálat
2014-2015. Szappanos István VIII. unokája

Szappanos Imre IV. Tamás (1936-2003),
amerikai légierők (USAF) alezredese.
Szolgálati idő 1960-1985.

Szappanos Nicholas (1994-) amerikai
haditengerészet (USN)kadett iskolából
hadnaggyá avatva 2016. Szappanos István
VIII. unokája
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Szappanos István VIII. (1929-) amerikai
haderők (USAR) harci utászainál szolgált
1951-53-ig, egy évet a koreai hadszíntéren.

Hill-Szappanos Maxwell (1998-) amerikai
haditengerészet (USN). Önkéntes szolg
2017-jelen. Szappanos István VIII. unokája

1896 évi millenniumi ünnepségek
Ez az egész év ennek jegyében telt el. Az egyik kiemelkedő aktus június 8-án reggel kilenc órakor a
Vérmezőről induló díszmenet volt, mely a koronát átvitte a Mátyás templomból az Országházba. A
díszmenet indulását, melyben szinte
minden vármegye képviseltette
magát, a királyi pár és sok más
Habsburg főherceg és főhercegnő is
megtekintette. A vármegyék és thj.
városok
bandériumaikkal
képviseltették magukat.
Bandériumnak nevezik azt a
díszkíséretet, polgári és katonai
jellegű parádét is, amikor ünnepélyes
alkalmakkor, például koronázáskor,
jubileumkor,
beiktatáskor,
fogadásoknál
stb.
bizonyos
válogatott
csapat
magyar
díszöltözetben, lóháton, középkori
fegyverekkel, esetleg csatlósokkal és
apródokkal, történelmi jelmezekben fellép.
A Kecskemét thj. város által felállított és kiküldött bandériumban családunk két személlyel képviselte
magát. Szappanos Elek I. fiai: V. István. és III. Elek.

Fent: Szappanos István V. bandériumi díszruhában
Jobbra: Szappanos Elek III. bandériumi díszruhában
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Kiterjedt rokonságunk katonái
Kerekes Jenő (Janó) (1890-?) tüzér ezredes. Kecskemét. Beretvás Istvánné Szappanos Rózsa sógornőjének
Beretvás Rózsának férje.
vitéz Dr. Matolcsy Károly (1892-1962) orvos. Kecskemét. Vitézségét az I. Világháborúban teljesített katonai
szolgálatában kapta. Beretvás Istvánné Szappanos Rózsa sógornőjének Beretvás Máriának férje. Dr. Matolcsy
György pénzügyminiszter és MNB elnökének nagyapja.
vitéz Vörös János (1891-1968) vezérezredes, vk. főnök. 1944. december 22-étől 1945.
november 15-éig az Ideiglenes Nemzeti Kormány honvédelmi minisztere, majd 1945. november 15-étől vezérkari főnök lett, mígnem 1946. szeptember 1-jén kérésére nyugdíjazták.
1945. január 20-án az Ideiglenes Nemzeti Kormány küldöttségének egyik tagjaként aláírója
volt a moszkvai Fegyverszüneti Egyezménynek. 1949. március 25-én a Katonapolitikai Csoportfőnökség kémkedés vádjával letartóztatta. 1950. június 22-én a katonai törvényszék életfogytiglani fegyházbüntetésre ítélte, ahol félholtra verték és kínozták. 1956-ban szabadult ki,
ezt követően haláláig visszavonultan élt.
Beretvás Istvánné Szappanos Rózsa lányának, Zsuzsának apósa.
vitéz Vörös Tibor (1914-1989) vk. tüzér százados. 1949-ben a Katonapolitikai Csoportfőnökség apjával együtt kémkedés vádjával lefogta, elítélte és életfogytiglani fegyházbüntetésre
ítélte, ahol őt is félholtra verték és kínozták. 1956-ban szabadult ki, ezt követően haláláig
visszavonultan élt Balatonfüreden családjától elkülönülten.
Beretvás Istvánné Szappanos Rózsa lányának, Zsuzsának férje.

Beretvás István (1892-1941) főhadnagy, földbirtokos, miniszteri tanácsos. Kerekegyháza.
I. Világháborúban teljesített katonai szolgálatot.
Szappanos Rózsa férje.

Dr. Endre Iván (1857-1940) orvos tábornok a császári haderőknél. Kiskunfélegyháza. Szappanos István(VI)né Endre Márta nagybátyja.
vitéz Dr. Endre László (1894-1946) Huszár főhadnagy. Vitézségét az I. Világháborúban
teljesített szolgálata alatt kapta. A gödöllői járás főszolgabírája, Pest-Pilis-Solt-Kiskun
vármegye alispánja, belügyi államtitkár. 1946-ban a kommunista népbíróság halálra ítéli és
kivégzi.
Szappanos István(VI)-né Endre Márta bátyja.

Dr. Hargitai István (1970 -) fogorvas ezredes az amerikai haditengerészetnél (Captain
USN). Szolgálati idő 1996 – jelen. Szappanos László IV. (1941 -) Ildikó II. Krisztína
lányának férje.
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APÁM HUMORA
Rajzolta: Szappanos István VI. (1899-1989) valamikor a harmincas években.

Ha úgy elnézem a képet, egy nagyszerű grafikai képességet és humort látok benne. Az arcok kifejezése, a ruházat kidolgozása igazi művészi képességre utal. Apám bár jól rajzolt, de soha nem tudtuk róla, hogy művészi
tehetséggel bírt volna ezen a téren. Humora azonban híres volt.
A kép humorát csak jól megnézés után lehet felfedezni. Paródia a korabeli "levente" kiképzésről. Az ifjú "parancsnok" feltartott újjal mondja az újoncoknak, hogy most jól figyeljetek, amit mondok az fontos! A két jól
öltözött, cipős gyerek figyel is erősen, de a mezítlábas paraszt gyerek középen bizony elég butácska, nem érti
miről van szó és csak néz fel az égbe amerre a parancsnok mutat.
Persze a mai PC világban az ilyen ábrázolás már nemcsak, hogy nem humoros, hanem majdnem büntetendő
cselekmény!

Apám fabulázó készsége és humora híres volt a családban és barátai között. Ezekben, a derültséget
ingerlő tartalom legtöbbször egy mélyebb, örökérvényű életbölcsességre utalt. Alább egy két szemelvény, emlékezetből:
A vásári kikiáltó harsányan kínálja, kezében lengetvén egy szépen kipingált kis fadobozt, tessék, tessék, csak 50
krajcár! A dobozra nagy betűkkel az van ráírva: EGYIPTOMI SÖTÉTSÉG. KINYITNI TILOS! : De miért
tilos kinyitni? mert akkor kimegy a sötétség – te hülye!
(De sokan tartogatunk magunkban ilyen kis dobozokat, ilyen meg olyan „sötétséggel” bennük. És nem merjük, nem akarjuk,
vagy éppen nem tudjuk kinyitni, mert akkor az abban lévő lidércek, bántalmak, haragok, gyűlölködések egyből elillannának.)
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A rendőr kergeti a tolvajt – állj meg! állj meg! te gazember. A gazember: álljon meg maga, magát nem kergetik!
János bácsi: Egysző láttam egy zsiráfot, oszt az se az vót!
Álmoskönyvi megfejtés: Rácsos kapun befingani – híradás.
Abszolút pofátlanság: templomban fingani, szentekre ráfogni.
Kettőn áll a vásár : egyik aki csinálja, a másik aki állja.
Akinek ilyen kell, annak megfizethetetlen.
Sovány ember: Rossz takarmányértékesítő.
Látogatóban eljárt az idő: A szíves marasztalást nem kell komolyan venni.
Fingott Fábián, vége a lakodalomnak.
Mit mond az igazi úriember, ha véletlenül rányit a fürdőszobában éppen az ülőkén trónoló hölgyre: „Bocsánat
uram!”
Na cigány, mit mondasz, melyik ér többet, a nap vagy a hold? Hát, a hold? Miért, te cigány? Hát mer’ a hold
akko’ világít amiko’ setét van!
Mibe’ halt meg a Zsiga? Hát, abba’ a kockás kabátjába’.
A Lajos feleségnek valót keres. Mondja a Zsiga, hogy neki van egy nagyon csinos húga, az Eszti, gyere át holnap
délután oszt majd bemutatlak. Gyün a Lajos, látja ám, hogy ott áll az ajtóban az Eszti és éppen egy gyereket
szoptat.
- Te Zsiga, hát ez meg szoptat!
- Hát mé’ ne, teje is van, meg ideje is!
Újonnan megnyílt bolondok házát látogatja a felügyelő, a kísérője már messziről mutatja az új uszodát ahol a
bentlakók már nagyban ugrálnak be a trambulinról. Látom, mondja a felügyelő, nagy sikere van az uszodának.
Bizony, így a kísérő, hát még majd ha víz is lesz benne!
Bolondot látogatja a felügyelő a lakásában. A bolond ott ül a nappaliban egy fotelban és előtte egy vízzel teli
vödörben horgászik. Kérdőleg néz a feleségre.
- Tudom, zárkába kellene vitetnem, de úgy kell az a hal!
Halászok, halászok!! kiált a vízben fuldokló. Mi is! válaszolják a halászok.
Hilfe, hilfe!! kiált a vízben fuldokló. No, ez a hülye is inkább úszni tanult volna, mint németül! válaszolja egy
éppen arra járó.
Halottkém jelentés. Név, hely, dátum, idő kitöltve.
- Halál oka: szekérlőccsel fejbe verték.
- Észrevételek: nem vötte észre, mer’ hátulró’ ütötték.
János bácsi, miért nem olvas újságot? Hát fiam, nagy sora van annak. Egyik, mer’ nem tudok óvasni, a másik
mög hogy a szömet is nagyon rontja!
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A perzsa császár beteg, meghirdeti, hogy aki meggyógyítja 100 aranyat kap a markába, de aki hamis gyógyírral
akarja becsapni annak feje le! Jönnek is sokan és hullnak a fejek egymás után. Végre jön egy bölcs, aki magabiztosan lép a császár elé, mondván, az ő gyógymódja csalhatatlan. Ezt kell tennie: azon az éjszakán amikor a
hold teljes, menjen fel az Ararát hegy tetejére és pont éjfélkor igyon meg egy kancsó forró kancatejet. Ettől meg
fog gyógyulni. DE! amíg ezt csinálja nem szabad a fehér elefántra gondolnia!
(A császár persze nem gyógyult meg, mert egyszer sem sikerült NEM gondolnia a fehér elefántra. Ennél fogva
az öreg bölcs feje is helyén maradt.)
Kohn és Grün a vendéglőben ebédet rendelnek. Kihozzák a tálban a húst, két szelet, egyik kisebb a másiknál.
Grün kiveszi a nagyobbik szeletet, mire Kohn felháborodva reklamál, hogy mégis csak pimaszság …. Erre
Grün: -hát te melyiket vetted volna ki? -Persze, hogy a kisebbiket. -Nu, hát tessék, ott van!.
Nagyvárosi cirkusz apróhirdetéssel keres oroszlán idomítót. Egy jólöltözött fiatalember érkezik az interjúra:
- Jó napot. A hirdetésre jöttem
- Nagyszerű. Van tapasztalata oroszlánokkal?
- Nagyon félek tőlük.
- Hmm, van egyáltalán valamilyen tapasztalata állatok idomításával?
- Nem, kérem, soha ilyennel nem foglalkoztam. Még kutyám sincs.
- De hát uram, akkor miért jött?
- Hogy megmondjam, hogy én rám ne számítsanak.
Daliás ifjú, kalappal kezében az apánál leánykérőben. Apa: aztán fiam, szereted-e az itókát? –Jaj dehogy, még a
szagát sem bírom a szesznek. Apa tovább: és nagy kártyás vagy-e? – Jaj dehogy, egy kártya nem volt kezemben
az életemben. Aztán szeretsz-e a lyányok után futkározni? –Jaj dehogy, a lánya az egyetlen, akibe életembe
szerelmes voltam! No, fiam akkor te egy nagyszerű ember vagy, van egyáltalán valami hibád? –Hát igen, van
úgy hogy néha hazudok.
Az urak kerek asztal körül kártyáznak. Egyszer csak az egyik el kezd fintorogva szimatolni és felháborodva
kérdezi:
- Hát ez meg ki volt?
- A kutya
- De hát az nincs is bent
- Majd bejön!
Vadász vendég, vidéki kúriában, a vendégszobában kap szállást. Éjjel aztán nagyon rájön a szükség, de bizony
a régi kúriák tervezői soha nem gondoltak arra, hogy egy éjjeli alkalmatosságot is építsenek a vendégszoba mellé.
Így vendégünk nagy szükségében mit tehetett mást, ott állt egy nagy cserepes pálma növény, amit kiemelt a
cserépből, elvégezte a dolgát, és a pálma vissza. Reggel, mint aki jól végezte dolgát, megköszönte a szíves vendéglátást és hazament. Egy hét múlva sürgöny érkezik: „Buez elviselhetetlen, sz..r hol van?”
A napostiszt ellenőrzi az újonckiképzést. Az egyik szakasz ott áll sorban a vasúti sínek mellett. Amikor a közelgő
gyorsvonat dübörgése odaér, a szakaszvezető vezényel: „hasalj a sínek között!” A gyorsvonat eldübörög a fejük
fölött, ami után újra sorakozó. Napostiszt: „Hát maguk meg mit csinálnak?” Szakaszvezető: „Alássan jelentem,
h a l á l f é l e l m e t gyakorolunk!”
A napostiszt a következő jelenést látja: az őrmester az utcára nyíló nyitott ablakon kihajolva, fején vörös paróka,
fülében nagy karikás fülbevalók, meztelen szőrös mellén rózsaszín csipkés melltartó, az előtte egyenként elmasírozó újoncokhoz negédes hangon így szól: „Szép vitéz úr jöjjön be!” Amire minden egyes honvéd, szemét
keményen előre szegezve visszafelel: „Nem megyek én, büdös k…va!”
Napostiszt derültségét álcázni alig
tudva, kérdezi az őrmestert: „Hát ez meg mi volt?” Őrmester, feszes tisztelgés után : „Alássan jelentem, e r k
ö l c s i oktatást tartottunk!”

Utoljára hagytam apám három kedvenc „ziccerét” amik szerintem életfilozófiailag főhelyet érdemelnek:
Két székely atyafi, sógorok, ballagnak az úton a vásárba. Ahogy mennek, az út szélén ott fekszik egy döglött
béka. „No, sógor, mennyié’ ennéd meg ezt a békát?” Gondolkodik egyet az atyafi, aztán kivágja, hogy bizony
egy 5 pengőért ő azt megeszi. Elő a bicska, és falatozza is nagy öklendezéssel, de a felénél eldobja, nem megy
tovább. No, így is elég, a sógor fizet. A vásár után ballagnak hazafelé, odaérkeznek a döglött fél békához. No, -
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mondja a másik sógor – „Te meg mennyiért ennéd meg a másik felét?” „Hát, én is megeszem azt 5 pengőér’.”
Nagy öklendezve meg is eszi és megkapja az 5 pengőt. Ballagnak, ballagnak, egyszer csak megszólal az egyik :
„Te sógor, hát én adtam neked 5 pengőt, aztán te meg visszaadtad nekem azt az 5 pengőt. … Hát akkó’ mié’
ettük meg azt a rohadt békát?”
(Van-e olyan valaki, aki életében nem keveredett bele egy ilyen 0-summás játszmába?)
Budapest-Szeged gyorsvonat első osztályában két úr utazik. Az egyik nagy szakállal, fekete öltönyben és cilinderrel, a másik polgári öltözetben. A szakállas úr feláll, leveszi kofferját, kinyitja, abból kivesz egy kis szelencét,
kinyitja, benne egy kisebb ezüst szelence, amiben egy arany kiskanál és egy kisebb arany szelence. Feláll és
kinyitja az ablakot, majd kinyitja az arany szelencét és az arany kanállal az abban lévő fehér porból egy kanálnyit
kiszór a nyitott ablakon. Majd az ablakot, szelencéket, koffert becsukja, és visszarakja a csomagtartóba. A szembenülő polgár kíváncsian követi az eseményeket. Fél óra múlva a szakállas úr újból feláll, leveszi a koffert,
kinyitja, újból kiveszi a szelencéket, és a nyitott ablakon megy ki a következő adag fehér por. A szembenülő
társutasunknak már nagyban fúrja az oldalát, hogy itt meg mi megy? Amikor harmadszor megismétlődik a jelenet, már nem bírja tovább:
- Bocsánat Uram, de már nem tudom megállni, hogy ne kérdezzem, mi az a por amit Ön kiszór az
ablakon és miért?
- Ó, igen. Hát, ez kérem a híres Nife Por, és ez kilométernyi körzetben kiirtja az oroszlánokat.
- De, könyörgöm, a Nagyalföldön nincsenek oroszlánok!
- Na, látja!
(De sok olyat ismerünk, aki nem-létező ellenségek felett való győzelmében szeret sütkérezni.)
Éjféltájban egy motoros, vidéki országúton durr-defektet kap. No, nagy a baj, mert pótkerék csak volna, de
héber nincs, nem tudja mivel felemelni a kocsit, hogy kicserélje a kereket. A sötétben körülnéz, és látja, hogy
úgy egy kilométernyire egy tanyaházban még világos egy ablak. Neki is indul, hátha van annak egy héberje, amit
kölcsön kérhet. Baktat, baktat és gondolkozik: hátha nincs is ennek a jó embernek egy héberje. Miért is lenne,
autója sincs csak talán egy traktorja, ahhoz pedig olyan nem kell. De ha lenne is, biztos azt sem tudja már hogy
hol van, olyan régen használta. Na, ez az út is hiába lesz. Ahogy baktat, egyszerre csak elalszik a fény az ablakban.
Na, most már megette a fene. Mire én odaérek, az öreg már éppen befészkelt az ágyába és félálomban van. Ha
én most felébresztem, azért marha pipa lesz, majd éppen nekem nekiáll megkeresni azt a régen látott héberjét!
Nem lesz ebből semmi! De ha már ilyen messze eljöttem, hát mégiscsak bekopogtatok. Be is zörget, és hosszú
percek után végre gyertyafény és az ablak kinyílik, és egy mérges hang kikiált:
- Mit akar!
Na, ugye megmondtam! Mire sarkon fordul és dolgavégezetlen visszaballag a sánta autójához.
(Hát bizony ilyen megtörtént már mindnyájunkkal. Bajban vagyunk, de se ez se az úgyse fog rajtunk segíteni, kár a fáradságért.
És tovább megy az élet, és soha nem tudjuk meg, hogy volt-e az öregnek héberje és odaadta volna-e?)

AMERIKA FELFEDEZÉSE
(úgy ahogyan azt az én Gampel Béla majsajakabszállási plébános, kedves barátomtól,
hallottam.)

A nagyméltóságú Klebersberg vallás- és közoktatási miniszter úr eerendelte az
iskolákon kívüli népoktatást. Vasárnap délutánonként fölnőttek számára köllött előadásokat tartani. Tartott má egy előadást a kántor tanító is, mög a plébános is, amikó
beállít a plébániára a nagyhasú Tegzös Pétör gazda, hogy engedélyt kérjen aara, hogy
a legközelebbi népokítást ű tarthassa mög. Mive' pedig ű fiatal korában megjárta
Amerikát, az új világrú szeretne elöadást tartani.
Kapva kapott az ajánlaton a plébános és szívesen mögadta az engedelmet.
Vasárnap délután azután összegyüleközött a falu apraja, nagyja a nagy eseményre.
Pétör gazda mög föllépött a pódiumra és imígyen tartotta mög elöadását:
- Mélyen tisztőt uraim, tekintetös parasztság. Möghatalmazást kaptam a plébánatos
úrtú, mög a kántortanító úrtú, hogy kigyelmetöknek a homályos elmebeli állapottyát
mögvilágítsam, mán amennyire ez löhetségös. Mive' pedig mindönki arrul prédikáljon,
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amihöz ért, én Amerikárul, az Új Világrul fogok beszéni, mive'hogy ezöknek előtte
fiatalabb koromban amerikás magyar vótam én.
- Mive' pedig úgy tanútuk, hogy röndöt muszáj tartani, én is az elejin kezdöm. Ez
pedig Amerika fölfödözésive' kezdődik.
- Abban az időben Fülöp vót a spanyorok királya. Jóravaló király vót, aki törődött
a népive'; vót is gondja bőven. Azokban az időkben még nem vót spanyor betegség,
aminek okábú igön e'szaporodott a nép. Nem jutott mindönkinek főd, ami miatt nagy vót
a lázongás mög morgás. Törte a fejit a Fülöp, hogy löhetne segíteni. Nem vót neki se
éccakája, se napplja a sok tépelődéstül. Olyannyira, hogy felesége az Izabella sem
nézhette má' szó nékű. Mög is kérdözte tűle "Fölségös Király Uram, mi rágja a lelkit
olyan hatalmasan, hogy se étel, se ital nincsen kedvire?" Hát e'mondja a bajokat Fülöp
az asszonynak mindön szépítgetés nékű. Gondó'kodik Izabella is napszámra, de nem bír
semmi okosat kitanáni, amiért is aszongya az urának: "Idehallgasson Fölségöd! Nem
mögyünk semmire se a tépelödésse'. Hívassa e' kigyelmed a Galambos Kristófot, az igen
csavaros eszű hívünk; az tud mindönre kádenciát, hátha most is tud valami tanácsot
adni." Nosza mindjárt elszalaszt Fülöp égy testőrt Galambosért, aki gyütt is, szíves
örömest.
- E'mondja oszt sorjára Fülöp ami a szívit nyomja. Gondó'kodik hosszú ideig
Galambos, rázogatja a fejit, végre kiböki: "Fölségös királyom, égy életöm, égy
halálom, itt má' nincs más hátra, mint hogy fő' köll födözni Amerikát!" Nagyot nevet
Fülöp, fejit rázza, hogy nó ezt én is kitanáhattam vóna!
- Mingyá' neki is fognak a dógot részletösen kifinesző'ni. Mive'hogy Galambos
e'vállalta a kapitányságot, mögbeszé'ték, hogy és mint is lögyön az a főfödözés. Nem
sokat tatabatáztak, hanem kiválasztottak három jobbacska vitorlás hajót, fő'fogadták
a matrácokat, kimérték a heti eleségöt, oszt nekiindú'tak.
- Tellött, múlott az egyik nap a másik után. A matrácok taszigá'ták az
evezölapátokat égyaránt ha nem feszítött a szél, mikó' aztán égy napon e'fogyott a
heti eleség. Főlázadtak a matrácok, hogy ük éhösen nem dógoznak tovább. Galambos meg
aszonta nekik, hogy aki pedig nem akar tovább evezni az szálljon ki a hívatalbul. Égy
öreg tapasztalt matrác azonban mögkérdözte, hogy hová az anyja keserves kinnyába
szálljanak itt ki a tizezer méterös mélységbe? De Galambos azt fele'te, hogy ez mán
a kendtök dóga, de aki itt akar a hívatalba maradni, annak evezni köll. Így aztán
beleállapodtak az embörök és eveztek tovább.
- Égy rögge' kinn ült a hajó orrában a Galambos és a messzelátójával kumetó'ta a
határt, amikor égyszörre csak nagyot kajá't és mutogat, hogy: "Ahun viszi a kutya a
tallseprűt, az mán ott főd!!"
- Új erőre kaptak a matrácok és déltájra e' is jutottak a szigetre. Leverték a
stégöt, kikötötték a hajókat, kezdték a motyót kihordani a ladikokbú', amikó' látják,
hogy a parton égy defetáció ballag feléjük.
- Elöl gyün a vadkirály, utánna mög az egész vadminisztérium. Ahogy közel érnek
illendően köszön a vadkirály, hogy: "Dícsértessék a Jézus Krisztus!" No de fogadta is
illendően a köszönetét Galambos, hogy: "Mindörökké, Ámen!"
- Mikó' aztán mán lérakoláztak, aszongya a vadkirály, hogy "Osztán kendök a Galambos
Kristófék?" Mire osztán rábólintott Galambos, hogy: "Úgy a'!" "No hát akkó'" mondta
a vadkirály "mi rittig föl vagyunk födözve!"
- Hát így történt Amerika fölfödözése. Sokat tudnék még beszé'ni az Atlantik Óceásról
aki elválasztja a fődeket egymástú', de ezökrű úgyis hiába beszé'nék, merthogy ehhöz
kentök mán szamarak.
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