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Dedikálom ezt a könyvet édesapám emlékének, aki az amerikai emigrációban a nyolcvanas éveiben, hosszú élete történetét ezeken az oldalakon emlékezetből megírta, gondosan
gyűjtött fényképeit albumba gyűjtve, azokat aláírásokkal ellátta. Itt és most kérek tőle bocsánatot, hogy életében ezekre olyan kis érdeklődést mutattam, pedig mondta: olvasd fiam. Már
csak mikor elment és magam is elértem nyugdíjas éveimet tárult elém teljes nagyszerűségében az a világ, az az élet, aminek emlékét egész életében magában hordozott. Csak akkor
döbbentem rá, hogy mit vesztettem a késéssel, hogy most már nem tudok semmit sem kérdezni tőle. Pedig annyi kérdés fogalmazódott meg bennem, amire már választ nem kaphatok.
Apámnak 45 éves korában, életének derekán kellett elviselnie megszokott világának
összeomlását, ami otthonából, hazájából kiűzte. 1944 őszén családjával menekülni kényszerültek, ami több állomáson keresztül végre Délbajorországba vitte őket. A háború végeztével
a remény és a vágy még mindig meg volt, hogy hazájába visszatérhet, de idő és évek múltával
mindjobban megbizonyult az, hogy abba a kommunista világba, ami otthonát, birtokát, hazáját elrabolta vissza nem mehet. Amikor 1949-ben megnyílt a lehetőség, hogy Amerikába
kivándoroljon, megtört szívvel, reményvesztetten felpakolta családját, tudván, érezvén, hogy
ide soha többé vissza nem tér. Valóban, amikor már a lehetőség meg lett volna látogatóba
hazamenni, ő erre soha nem tudta rávenni magát.
Amerikai életét 50 évesen kezdte, az angolt akkor kezdte megtanulni, (ami felett soha
nem tudott úrrá lenni), kétkezi munkával kellett családjának megélhetést biztosítani, hisz katonatiszti és földbirtokos háttere semmi alkalmazható szaktudást nem tartalmazott. De Amerikában jó életet lehetett teremteni ilyen módon is. Amerikában azt mondták, hogy Cleveland
városa - ahol lakott - a második legnagyobb magyar város a világon. Ha nem is teljesen igaz,
de valóban a különböző emigrációs hullámok, a második világháború utáni bevándorlók
nagyban ide települtek és egy olyan magyar kolónia, városrész alakult ki, ahol magyarul lehetett élni. Életének 86-ik évében hunyt el.
Életének története csak magyarországi éveit fogalmazza meg. Élete pályája az ország
elhagyásával megtört, a történetnek itt vége. Ezen túl már csak emléktöredékek vannak, amiket még kézjegyzeteiből összeállítottam. Így ez a könyv az ember teljes élete.
fia, Szappanos István VIII, 91 éves korában.
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ÍGY KEZDŐDÖTT
Születtem Kecskeméten a Budai utca végén levő nagy sarokházban, ahol a templomoktól jövő Jókai
utca találkozik a Budai utcával, hogy együtt fojtassa utját a temetők felé a budai országútra. Az úrnak 1899.
esztendejében Julius 5.-én.
Házunk falában volt egy márványtábla, ami arról tett tanúságot, hogy nem csak én születtem ebben a
házban, de Kada Elek híres, neves polgármesterünk is itt látta meg a napvilágot.
Itt született két testvérem is
„Öcsi”, Elek, 1902. április 3.-án.
„Hugi”, Rózsika, 1903. december 3.-án
Itt éltük gondtalan, boldog kis gyerekkorunkat. Majd 1905 őszén részemre elérkezett az iskolába járás
ideje. Az első elemi osztályt, mint magán tanuló odahaza végeztem. Semmi ok nem volt rá, mert egészséges,
virgonc kölök voltam, az iskola sem volt messze. Az ok inkább az lehetett, hogy a házunk hátsó lakásában lakó
Bodrogi Lajos bácsi (gimnáziumi tanár) nyolc gyereke közül Korina, akkor szerezte meg a tanítónői diplomát,
de még állást nem kapott, hát tanított engem.
Pedig bizony jobb lett volna már az első osztályban is a többi kölökkel együtt verekedni. Így bizony a
második osztályban Gedeon tanító úr keze alatt virágszál voltam, akinek még sokat kellett tanulnom, hogy én
is olyan legyek, mint a többi, a bunyózásnál ne alul legyek, hanem a tetején, ami aztán sikerült is hiba nélkül.
Itt tanultam meg először, hogy mi az élet. Mert bizony a többi kölök között anyás fajankó voltam. Jó
néhányszor csináltak a cimborák belőlem majmot, amikor is közröhejre még el is pityeredtem. Egy alkalommal
Jobbágy Bandi (ki legjobb barátom volt egy életre) addig kötözködött velem, míg én is felmásztam a pad tetejére,
de mikor nyílt az ajtó Bandi leugrott és beült a helyére és én csak egymagam hadonásztam a pad tetején, amikor
belépett a tanító bácsi. Én lettem kitérbetyültetve az ablak elé, Bandi pedig a Tanító úr háta mögött olyan
grimaszokat vágott, míg én a lelki prédikációt hallgattam, hogy elröhögtem magam, amiért még egy taslát is
kaptam.
Bizony más a világi élet, mint a gyerek szoba.
Egyik napon délután jöttem haza az oskolából, mert akkor még délután is tanultunk, és ebédre haza
jártunk. A Budai utcán (ami még nem volt kikövezve, csak járda volt téglából) szörnyű kép tárult elébem. A
járda szélén véres ingbe-gatyába, bevert fejjel egy legény hevert. Futva rohantam haza és zokogva mondtam el,
hogy mit láttam. Anyuka nem tudott belém lelket verni. Apuka ölébe kerültem, aki elmagyarázta, hogy a verekedés a magyar legényeknél rendes dolog, nem lesz attól semmi bajuk. Hát még a huszárok, akik karddal harcolnak a csatában, megsebesülnek, de meggyógyulnak és csatáznak újra. Ez már használt. Az a legény minek
verekedett? De azt is elhatároztam, hogyha Bandi megint majmot akar belőlem csinálni, én bizony szájon vágom.
Nem volt unalmas az élet, mert mindég történt valami.
Egy vasárnap este bejön az Etel a konyhából és jelenti Apámnak, hogy
-Tekintetös úr! A hátsó nagykapu tárva nyitva van, a Józsep pedig (aki akkor belső kocsis volt, később
az Etelt vette feleségül, és az első hűséges cselédeim lettek mikor átvettem a városföldi birtokomat) „igön
részög”.
Apám kiment, megszidta Józsepot, becsukatta a kaput. Nem sok idő mulva szepegve jön megint Etel,
hogy a hátsó kapu megint nyitva van és Józsep nagyon ordibál, nagyon részeg. Apám újra kiment, becsukta a
kaput és bement az istállóba Józsep után, aki ott danolt. Apám a szidás mellé még egy pofont is lekevert, mire
Józsep felkapta a vasvillát, amit Apám kivett a kezéből és fejbe vágta vele Józsepot, hogy azonnal elöntötte a
vér az orcáját, meg az ing elejét. Aztán a villával irányítva bekísérte a konyhára, ahol Anyám és Etel tépést, meg
kötést tettek fejire miután kimosták a sebét, lehúzták róla a véres inget, vízbe tették a véres inget, hogy a vér
bele ne száradjon.
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Etel hozott a Józsep ládájából tiszta inget. Aztán a vasvillát Apám átadta Etelnek, aki Józsepot lefektette az
istállóban levő ágyra. Persze engedély nélkül én is ott tátottam a számat a konyhaajtóban és megint csak sokat
tanultam Apámtól. Józsep az oktatás után hűséges cselédje maradt Apámnak. Mikor feleségül vette Etelt, a
Köncsög pusztai birtokán lett komenciós cseléd, de mikor meghallotta, hogy átvettem a városföldi birtokot
elsőnek jelentkezett nálam.
A konyhára sem kellett keresgélni, mivelhogy Kerekegyházán André nagyapám nevelésében volt egy
cselédje, aki kinőtt a cselédsorból, háza és kis szőlője volt, és ha nem lett volna neki nyolc lánya, meg nem járt
volna a kocsmába többre is vihette volna. Az Etel után jött a Julis, utána az Eszti. Mindegyiket a belső kocsis
vette feleségül és mindegyik Köncsögre a birtokunkra került férjével.
1907.-ben vette meg Apám, André nagyapám anyagi segítségével a Széchenyi Tér 10.sz. alatti házat dr.
Szeles József országgyűlési képviselőtől 84,000 Koronáért, akinek vagyona ráment az úri életre, no meg a politikára. Később az én legénylakásom lett az a szoba, ahol dr. Szeles József agyon lőtte magát. (Teljes neve kisjátczi
Szeles volt)
Még ez évben be is költöztünk új otthonunkba, ami Kecskemét második legnagyobb és legszebb lakása
volt.
1909 őszén kerültem a kecskeméti református kollégiumba. Ekkor épült az Új Kollégium, így én még
az első két osztályt az évszázados Ó Kollégium épületében végeztem. A tanítási idő akkor még heti hat nap volt
délelőtt 8-11-ig és délután 2-4-ig.
Édesanyám barátnői. Azon idők szokásai szerint az asszonyok barátsága nem parádés meghívásokban,
hanem vizitekben nyilvánult, amikor egy csésze kávé mellett folydogált a beszélgetés. Ezen alkalmakat mi gyerekek a habos kávé miatt erősen számon tartottuk.
A legrégibb barátnője volt édesanyámnak Emma Néni, aki a fehér Kossuth szakállas, nagy tajtékpipás
Gál Bácsinak volt a leánya. Gál Bácsi pedig André nagyapámnak volt legjobb barátja. Így került Édesanyám
hozzájuk Kecskemétre, mikor a kerekegyházai elemi iskolából kikerült az egyetlen leány iskolába: a polgári leány
iskolába. Gál bácsi háza közvetlenül a városháza mögött a Festő utcában volt, úgy hiszem a város legöregebb
házai közé tartozott. Gyerekkorunkba szájtátva csudáltuk meg a piros terméskövekből rakott bolthajtását, no
meg a födött bejáróban levő kutat.
Emma néni fia volt Szalai Sándor, ki 7 évvel volt öregebb nálam, de halálig testvéri barátságban voltunk.
Mint nyugalmazott alezredes Szombathelyen halt meg a kórházban, amit az amerikaiak 1944-ben bombáztak
le.
Ha nem is szívesen, de meg kell emlékeznem Bodrogi Irén néniről, aki az árvaház nevelő tanítónője
volt, ami nem lett volna baj, de mikor nálunk is az én könyvespolcomat kritizálta, ezt már nem szerettem.
Annál inkább szerettem Muraközy Juliska Nénit, aki nyilvánosan dicsért meg, hogy: „Mégiscsak téged
szeretlek a legjobban, nemhiába, hogy te vagy a legtökéletlenebb”. Erre nagyon büszke voltam.
Juliska néni vénkisasszony volt, aki az Őz utcai házában hátul az udvarban egy diák szobát tartott, ahol
a rokonság diákjai laktak, Juliska néni gondos gondviselésével. A legjobb testi és lelki nevelést kapták, mivel
Juliska néni igen jó konyhát tartott és a tenyere is gyors járatú volt. Juliska néni nővére, aki Eördögh Gyula bácsi
felesége volt, idő előtt meghalálozott. A temetés után aztán megmondta Juliska néni Gyula bácsinak, hogy majd
ha szólok magának Sógor, bemegyünk az anyakönyvi hivatalba, mert ha a maga maflaságára hagyom, a gazdaság
is tönkre megy, de a lányok se lesznek férjhez adva. Így nősült meg másodszor is Gyula bácsi és így lett Eördögh
Angyélból vitéz Héjas Relliné. Rendbe tette Gyula bácsi gazdaságát is, de gondja volt a szomszédságra is.
Az öreg dr. Csabay Géza tiszti főorvos szép szőlőjében egy kapás gazdálkodott, ahogyan akart. Ez
szemet szúrt Juliska néninek és nem is hagyta szó nélkül, mire a kapás úgy vélekedett, hogyha a gazdája meg
van vele elégedve, a tekintetes asszony minek ártja bele magát. No, kapott egy olyan pofont, hogy másnap már
az egész családjával a szőlőt kapálta. Hát egy ilyen asszony dicsért meg engem, ma is büszke vagyok rá.
A kecskeméti református Kollégium nem igen fogyott ki a Szappanos diákokból. Itt tanult az egész
felmenő atyafiság. Apám és Imre nagybátyám is.
Jenő
1905
Bandi 1908
Gyula
1909
István 1909
Elek
1914
Károly
1912
István 1934
Endre 1931
Géza 1935
Béla
1940 István Imre
1940
Az én időmben tizenegyen koptattuk az öreg padokat
Az Ó-Kollégiumban még nem volt WC. Ennek dacára sok jeles diákja volt rajtam kívül, aki nem nagyon
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erőltettem a tanulást, de azért egyszer sem buktam.
A lépcsők is fából voltak, igaz, hogy fene kemény fából, amin rohangászás közben elesve egy felsőfogam kitört, amit aztán Szekulesz doktor bácsi egy újjal pótolt. Ez ki is tartott majdnem ötven évig. 1954-ben az
amerikai Clevelandban tört ki.
A Kollégium udvarán volt a tornaterem, előtte a harang, amit kézzel rángatott a pedellus az órák elején
és végén. Itt volt a dárdások szobája és a konviktus. Dárdások a tandíjmentes diákok, akik lakást és kosztot
kaptak, amiért dolgoztak a konviktusban, takarítottak, mosogattak és az Istenneves temetésen (ahol nem fizettek
a temetésért) énekeltek.
A kántus (énekkar) Kremán Samu Bács kántor vezetésével, mint ősi hagyomány élt a Kollégiumban. A
nagy parádés temetésre a nagy kántus vonult ki. Négy szólamra igazán emeltük az áhítatot. Persze mi diákok
ezért nem kaptunk semmit. De meg volt a lehetősége - hogy amikor nem készültem, pedig nagyon felelésre
álltam - egy két kiflivel, zsömlével lekenyereztem a dárdást és az ilyen veszélyes időben én mentem ki az Istenneves temetésre. A kiflit, meg perecet a pedellus árulta délelőtt lent az udvaron.
No de, ha már Kremán Samu Bácsiról emlékezem, elmondom azt is, hogy miért nem köszönök soha
úgy, hogy „Van szerencsém”. Hát az úgy történt, hogy délután négy órákkor volt az összpróbája a nagy kántusnak, de ugyanekkor ment zongoraórára Ilonka is, akinek olyam jó volt egy nagy kezicsókolomot köszönni,
amiért is elkéstem a próbáról. Samu bácsi már erősen pöcögtette a hangvillát, amikor óvatosan igyekeztem a
basszus-1 helyemre belopózni. Sajnos nem sikerült. Samu bácsi magához intett, mire én kínomban úgy köszöntem, hogy „Van szerencsém”. Mire Samu Bácsi lakonikusan csak annyit válaszolt, hogy: „Máma nem hiszöm”.
Éppen csak meg tudtam fordulni, de így is kaptam egy taslát.
Az osztályunkban hárman voltunk rokonok. Az egyik Nyirády Jaca (Édesanyja Szappanos lány volt)
aki a legbennfentesebb barátom volt, mivel ő sem törte össze magát a tanulásba, ezzel szemben igen szerette a
nagyobb távú bicikli kirándulásokat. Mivel a papának nagy vegyes kereskedése volt, olyan szardíniákat hozott,
hogy az már szinte gyönyörűség volt. Az ágasegyházai homok hegyek, a Tisza partja nem maradtak felfedezetlenül, míg a szardíniához hozzá juthattunk. Jaca 1918.-ban ment ki mint tüzér zászlós az olasz frontra ás ott is
maradt a hősi halottak között.
A másik Szappanos Gyula unokatestvérem volt, aki színjeles tanuló volt, de azért szerettük. 1918-ban
mint huszár zászlós olasz hadifogságba esett, idegbetegen került haza, tovább tanulni képtelen volt, 1925-ben
főbe lőtte magát.
A szűkebb bandába tartozott Jobbágy Bandi, kiből neves orvos lett és Sárkány Tibi, ki a Magyar Takarék Pénztár főkönyvvezetője volt és együtt szolgáltunk, mint katonák 1940.-ben az Erdélyi bevonulás alkalmával.
Már diákkoromban mindenki tudta, hogy huszár akarok lenni. És ezen vágyamnak alapja ott kezdődik,
mikor Imre Bátyám, ki a szabadkai honvédhuszároknál volt hadnagy eljött hozzánk és én mint 4-5 éves kisgyerek játszhattam a kardbojtjával.
Édesapám is sokat mesélt huszár életéről, amit kecskeméti jász-kun huszár ezrednél töltött három esztendeig. Mivelhogy a négy gimnázium után gazdasági iskolát végzett, az nem jogosított még akkor az egy éves
önkéntesi életre. Mindég szeretettel emlékezett svadronos kapitányáról (valami lengyel neve volt) Jaj de szerettem hallgatni, ha elmesélte, mikor az ezredet Kecskemétről Bécsbe vezényelték, hogyan lovagoltak Pest Budán
keresztül (mert, hogy abban az időben csak ott volt híd a Dunán), hogy tették meg a közel félezer kilométeres
utat nyeregben.
Édesapám mint szakaszvezető, parancsnoka mellé beosztva szolgált, aki ismerte Elek nagyapámat is,
mivel hogy többször vásárolt lovakat a Bócsa pusztai méneséből.
1908.-ban, mikor már a Széchenyi téri házban laktunk, az egyik napon beállít hozzánk egy vörös nadrágos huszár káplár, azzal hogy a ....inszky ezredes úr azt izeni a tekintetes úrnak, hogy elgyünne, ha híná. Nagyon felörült apám, hogy régi svadronos kapitánya még emlékszik rá, meghívta másnap ebédre. Meg is jött az
ezredes úr segédtisztjével. Én mint rövid nadrágos gyerek Édesapámmal együtt a nagy előszobában fogadtuk,
feszes haptákban. A parolázás után engem is bemutatott neki, aki kezet,nyújtott és megkérdezte, hogy aztán mi
akarsz lenni Pisti. Én meg nagy komolyan jelentettem, hogy lovassági főfelügyelő. Nagyot nevetett, megölelt és
csak annyit mondott,hogy „Addig még sok minden történhet”. Amiben bizony igen nagy igazsága lett.
No persze volt nagy parádés ebéd a nagy ebédlő asztalánál. Édesanyám jobbján ült az ezredes úr meg
a segédtisztje, a balján Édesapám és én a zöld bársony huzatos ebédlő széken, aminek két faragott oroszlán feje
felettem díszelgett. Az ezredes úr és segédtisztje folyékonyan beszélt magyarul, ami nem volt ritkaság a szín
tiszta magyar huszár ezredeknél, ahol csak a vezényszó volt német. Mert nem a magyar arisztokratáktól tanultak
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ők magyarul, hanem azoktól a magyar huszároktól, akik még a kétfejű sasos csákó alatt is magyar huszárok
tudtak lenni.
1912-ben Imre Bátyám, mint nyugdíjas huszár főhadnagy, levitt magával nyaralni Lugosra, ahol felesége tégla és cserép-gyárának volt az igazgatója. Nagy kirándulások Buziás fürdőre, ami szintén Imre Bátyám
apósának (Muschong J.) tulajdona volt, aki a nyár végén hazahozott Kecskemétre háló kocsiban, ami azért nagy
élménye életemnek, mivel ekkor utaztam életemben először és utoljára hálókocsiban
Nagy esemény volt nekünk, diákoknak 1912-ben Baksay esperes úr temetése Kunszentmiklóson, amire
a kecskeméti kollégium nagy kántusa vonaton ment a temetés előtti napon. Éjszakai szállás az ottani gimnázium
keményfa padjaiban, matrac és takaró nélkül, ami talán a keményfejű, kötözködő kunoknak megfelel, de nem a
négy szólamra danoló kecskeméti nagykántusnak. Aztán már reggel feltűnt a bögre kávé könyérkével. Igaz hogy
délre mi is a nagyebédből kaptunk, de kínálás nem volt, már pedig azokat a hosszú prédikációkat egy tányér
étellel nem volt könnyű elviselni.
A kunokról való lesújtó ítéletem innen datálódik.
1914 nyár elején Domby Lajos és Pásthy János tanáraink kíséretében kb. húszan megjártuk Velencét.
Fiuméig vonattal, onnét magyar hajóval. Felejthetetlen 10 nap volt. Láttuk Sankt Mark bazilikát a bronz lovakkal, a Dózse palotát, az Óra tornyot, hol bronz emberek verik kalapáccsal a nagy harangot, Ponte de Sospiri (a
sóhajok hídja), a lagúnák, a Ponte de Rialtót, a sok múzeumot, Collini lovas szobrát. Gondolákon az üveggyárat
és temetőt, vaporettón kijártunk fürdeni a Lídóra,ahol már a nők izgalmas trikókban és nem térden alul érő
bugyiban és csuklóig érő blúzokban, és nem harisnyában és cipőben lubickoltak.
A Hotel Centában laktunk. Egy napos kirándulás volt Páduába, ahonnét Édesanyámnak hoztam egy
kis Szent Antal szobrocskát, mivelhogy Ő mindég szent Antalkához imádkozott, ha valami baj volt a családban.
A szobrocska kedves csecse-becséje volt haláláig. A sok szenvedés és megaláztatás között sokszor elő vehette,
1945 után otthon a kommunista világban. Éppen Velencében voltunk, amikor Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst, amikor a „szövetséges” Olaszország a szent Márk templom előtt álló hatalmas vas
árbocokon a gyász jeléül félárbocra engedték az olasz zászlót.
1914 nyarán, hazatérve Velencéből, már várt Imre Bátyám és elvitt Bécsen keresztül Herzogenburgba
(Sankt Pölten mellett) egy kedves, régi városkába ahol még a középkori várkapu és várfalak is megvoltak és ahol
gyerek korában Imre Bátyám is kint volt két nyáron német szót tanulni.
Egy öreg malom tulajdonosnál béreltünk egy emeleti szobát. A háztartást az öreg vénkisasszony lánya
vezette, aki igen megszeretett, de szeretettel fogadtak a nagy fiai is, no meg a magam korabeli srácok. Biciklit
kaptam, volt uszoda, teniszpálya. Rettentő jól éreztem magamat, vidám hetek teltek el, amikor kitört a háború
odahaza. „Megállj,megállj kutya Szerbia” hangzott az utcákon,meg a harctérre induló felvirágozott vagonokban.
Házigazdám két fia búcsúzott Kaiser Jäger uniformisban. Imre Bátyám is katona lett újra, mint nyugalmazott
huszár főhadnagy. Az ismerősök közül sokan bebújtak a csuka szürkébe és sokan soha nem jöttek haza. Édesapám, bár már elmúlt 42 éves várta a behívót. Senki sem tudta,hogy mi lesz,mindenki félt a háborútól.
Így meg lehet érteni Édesanyámat,aki eljött értem Herzogenburgba és haza vitt. Ekkor követtük el
életem első nagy hibáját. Mert ha egész nyáron, meg a következő nyáron ott lehettem volna, játszva megtanultam volna németül, amire a későbbi zavaros és zivataros világban már módom nem adódott.
Szüleimtől a legjobb nevelést kaptuk. Kis diákkorom óta német kisasszony volt mellettünk. Hosszú
ideig egy debella porosz vénkisasszony, aki vaskos díszkötéses könyvekből a Walhallát,meg a Valkűrök históriáját akarta velem olvastatni. Nem vette figyelembe a szerencsétlen, hogy én már bele-kóstoltam a görög-latin
mitológiába és szörnyű érdeklődéssel olvasgattam a villámokat szóró Zeusz kalandos életét, meg Afrodité szerelmeit, amiért is igen kevés érdeklődésem maradt Votán csodálatára.
Később aztán úgy 16 éves koromban egy bécsi fräulein-t kaptunk,akinek dialektusa nekem igen megtetszett. Gréti el is lett bocsájtva hamarosan, pedig én még igen sokat tanulhattam volna tőle és ő is szívesen
oktatott. Nyilván volt tehetségem.
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GYEREKKOROM KÖNCSÖGÖN
Ha gyerekkoromra visszaemlékezem, életemet kétfelé kell osztanom. Az egyik, amit a városban éltem
gond nélkül a családi ház és az iskola ketrecében. Jól mondom, hogy gond nélkül, mivel túlméretezett tudásvágy
nem szorult belém, (a túlzásoknak egész életemben ellensége voltam) a tanulás különös nagy gondot nem okozott. Semmi ambícióm nem volt az első padba kerülni, de ha mégis oda kerültem, az nem a tanulásban való
kiválóságom miatt, inkább azért történt, hogy jobban szem előtt legyek. Így nevelődtem az életre és igyekeztem
hátrább elhelyezkedni, ahol sokkal több érdekes dolog történhetett, mert, hogy unatkozni soha nem szerettem.
Életem másik része volt a nagy nyári vakáció, amikor az egész család kihurcolkodott a Köncsög pusztai
birtokra, ahol apám gazdálkodott. Kikerültem a ketrecből a nagy szabad világba. A városban az ismeretlen utcákban, ahol a házakba nem lehet belátni, el lehet tévedni, de kint a pusztán, ha süt a nap, oda talál az ember
ahová akar. Mert ha gólyafészkes évszázados szilfát láttam, tudtam, hogy ott van a nagy major. Az akác erdőket
nem lehetett összetéveszteni a buckákban levő nyárfa erdővel. Az északi határon, a legnagyobb homokbuckán,
amit már „högynek” neveztek az odavalósiak állt a három Hollós-fa. Az én gyerekkoromban már csak egyben
volt élet, kettő padig csonka törzsével, korhadt ágaival siratta a múltat, amikor még hollók fészkeltek égnek
meredő ágain.
Ott lehetett találni a sivány homokon, ahol fű sem nőtt, a gömb alakú kék szamárkenyeret, míg a laposokon a fehér réti székfűt, aminek olyan illata volt, amilyent még a húsvéti szagos vizek között sem lehetet
találni.
A déli orgoványi határon a Nyakvágó högyön állt a térképcsinálók igen magas fatornya. Ez is meg a
Hollós-fák is több mint két kilométerre voltak a nagy majortól. Oda eljutni nagy kalandozás volt, früstök után
indulni kellet, hogy délre vissza jussunk az ebédhez.
Már ebből is láthatja mindenki, aki csak egy szikrányit is tud gondolkodni, hogy milyen szörnyű rövid
volt a nagy vakáció.
No de nem kellett olyan messzire kalandozni. Fél óra alatt kint voltunk a zsombósba, amin egy kocsival
járható töltés vezetett át, ahol valóságos, igazi híd is volt, és ami alatt tavasszal, meg nagy eső után még víz is
folydogált a hatalmas nád kutuk között és ahol akkora zöld kecskebékák ugráltak a vízbe, hogy városi gyerek el
sem hiszi, ha mondom neki. No meg, ha türelmesen lestünk, láttunk sikló kígyót, meg teknősbékát. A vízbe
nem volt tanácsos bemenni, mert a vádlinkra akaszkodott a pióca, nem is egy. A pióca vadászattal ismertük
meg a vadász-halász szenvedélyt.
Ha városi gyerek kijött vendégnek, nem érezte magát otthon. Akadt olyan mafla is, aki olvasnivaló
könyvet hozott magával. A meztéláb való járás kész veszedelem volt, mert ha volt egy király-dinnye a közelben,
abba minden bizonnyal bele lépett.
Apám cselédei régi, megbízható, hűséges emberek voltak. Nagy része ott született a birtokon még a
nagyapám idejében. Apám nevelése szerint nekünk gyerekeknek hallgatni kellet az öreg cseléd szavára. Ifiúr
csak akkor lettem, amikor apámtól komoly munkát kaptam (cséplésnél mázsálás, abrak kiadás stb.) Ez a megszólítás nem felülről kapott rang volt, azt a cselédek adták. Addig bizony csak Pistika voltam nekik. Így lehet
megérteni, hogy Apám, Anyám akaratából, a tanyai életem a cseléd gyerekek között telt és ott jól éreztem magamat.
Gödrös Laci volt a banda vezére, aki pedig Gödrös Laci bácsi öreg-béresnek volt a legkisebb fia és nem
sokára fél komenciós kis-béres lett apja mellett. Az öreg Gödrös Laci bácsi a bal lábát térdben nem tudta hajlítani,de mindég az ökrök előtt ment, a szakérre soha fel nem ült. Ő mondta, hogy nagy átok az oskola, mög az
újság, mert azóta ül föl a bérös a szekérre.
Úgy pusmogták a cseléd gyerekek, hogy Gödrös Laci bácsi térdiben pandúr golyóbis van, de erről nem
szabad beszélni. Nem is beszéltünk.
Mint már írtam, Laci őszre kis béres lett, de most még a mi banda vezérünk, ha nem kell az apja
komenciós kukorica meg krumpli földjét kapálni. Mert a pusztai cseléd gyerek tízegynéhány esztendős korában
már megismerkedett a kapa nyelével.
Nála nélkül nem történhetett semmi. Egyik este,mikor a gyümölcsös kertben csavarogtam, látom, hogy
az egyik öreg körtefáról hullik az érett körte. Jelentettem apámnak, aki engedélyt adott, hogy holnap a gyerekekkel bemehetünk és együk meg a hullás körtét, de a fára mászni nem szabad. Reggeli után Édesanyánk a
tízóraival a nyakunkba akasztotta a tarisznyát és Öcsivel együtt mentünk a gyülekező helyre, a cselédházak
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mögött, a nagy szilfák alatt a jégveremhez. Már volt ott 5-6 gyerek. Apám engedélye szerint Gödrös Laci vezetésével neki is indultunk. Persze nem a kerti ajtón, hanem a hatalmas akácfákkal bekerített szérűs kerten át
keresztül, ahol a széna és szalma kazlak, majd aratás után a gabona kazlak állottak. Itt Laci kiforgatta a kismándli (mellény) zsebeket, nehogy masina legyen valakinél, amivel tüzet lehet csinálni. (A kénes gyufát nevezték
masinának, amit puha barna papírzacskókban árultak a boltban). A szérűs kertet a gyümölcsős kerttől veszetten
szúrós gledícsia kerítés választotta el. Azt hittem, hogy azon nem igen lehet átjutni, pedig lehetett annak, aki
tudta hol. A gyerekek pedig tudták. Azt is tudták,hogy melyik résen lehet a legbiztosabban drót hurokkal nyulat
fogni, de erről éppen úgy, mint a Gödrös Laci bácsi sánta lábáról, nem szabad volt beszélni. Voltak ilyen pusztai
kaszinó szabályok, amiket nagyon szigorúan be kellett tartani, ha köztük akart élni az ember.
Nem tartozik ugyan a pusztai históriákhoz, de a „masináról” jut eszembe, hogy Bodrogi tanár úr leánya
Korina,aki tanítóm volt odahaza az első elemi évemben, igen pedáns és választékos modorú kisasszony, húga
Ici pedig az eleven ördög volt. Persze nem fértek össze,veszekedtek:
- Te Korina olyan finom vagy, mint a svéd gyufa, ami csak a maga skatulyáján gyullad meg.
- Te meg olyan közönséges vagy, mint a masina, ami minden baka fenekin meggyullad.
Ami igaz is lehet,mert, hogy a masina a frissen meszelt konyha falán is meggyullad, azt magam is kipróbáltam. Igaz, hogy csak egyszer, mert olyan terjedelmes pofont kaptam jó anyámtól a falon maradt csíkokért,
hogy abba hagytam a további kísérletezést.
Mint már mondottam a pióca vadászat volt a nagy szenvedély. Ebéd után mindjárt indultunk teljes
felszereléssel, meg uzsonnával. Elő szólítottam dakszli kutyámat, a Mukit is, de mivel Muki egyéniség volt, csak
akkor jött, ha nem volt nagyon meleg. Pedig nem volt lusta kutya, mert ha meglátta a macskát, akármilyen
kánikula volt is, felzavarta a fára. Azt a macskát, akivel egy tányérból lefetyelte a tejet a konyhában minden
reggel, ami csudálatos diplomáciai tehetségre vallott. Mivel Muki úri kutya volt, tartotta a kaszinó szabályokat,
mely szerint az úri kaszinó tagjai nem szeretik a zsidó kaszinó tagokat. Érdekes, hogy a nagy komondorok oda
se bojszintottak a macskára. Nyilván nem voltak úri kaszinó tagok.
No de gyerünk a pióca vadászatra. Laci, meg a nagyobb gyerekek nem jöttek, mert krumpli kapálás
ideje volt. A legénység hosszú botokat hozott, én pedig a vállamra akasztottam keresztbe a fél méter hosszú,
háromujjnyi széles egy élű „szanitéc bajonettot” a fekete bőr tokban. A szilfa allé mellett meneteltünk a zsombósig. Átmentünk a töltésem, meg a hídon, aztán a kiskőrösi országúton, aminek hivatalos jellegét csak a kilométer kövekről lehetet látni és semmi másról. Így jutottunk el a birka úsztatóhoz, ami erős levert cövekekkel
határolt kb. méter széles és mély árok volt, amiben nyírás előtt úsztatták a bürgéket,hogy a gyapjú fehér legyen.
Az itt található sík vízből a gyerekek a nagy botokkal hajigálták ki a parti homokra a piócákat, én meg a nagy
késsel vagdostam őket apróra.
Ha már olyan meleg volt, hogy kapkodni kellett a lábunkat a forró homokban, behúzódtunk a major
melletti kis erdőbe, ahol az André nagyapám által nekem csináltatott ki kocsival hordtuk kazalba a sok esztendő
óta lehullott faleveleket. Ide már Muki is kijárt velünk, no meg a komondorok is ott hevertek a bokrok árnyékában, amíg Muki föl nem hajtott egy sündisznót és csapott olyan ricsajt, hogy a komondorok is előbújtak a
bokor alól és kezdődött olyan hangos cirkusz, mint amilyen talán is az arénába volt Néró császár idején. A vége
pedig az lett, hogy a kutyák a bokor alatt nyalogatták véres orrukat, a síndisznó meg tovább sétált.
Évente jöttek a sonkolyos tótok, akik a méhesben levő kasokat kifüstölték és elszedték a méhecskéktől
a finom lépes mézet a bokrok ágaira menekült méhcsaládokat pedig visszarakták a kaptárokba. A méhesben
apámnak már volt egy három családos deszka kaptárja is piros fehér zöldre pingálva, keretekkel, amit ö kezelt
passzióval, de mi messze elkerültük a méhesnek még a tájékát is. Nem szerettünk dagadt pofával mutatkozni a
nyilvánosság előtt.
Köncsög pusztáról gyakran jártunk át Kerekegyházára André nagyapámékhoz. Apámnak volt egy féderes homok futója, amit mi jukkernek neveztünk, és ami olyan könnyű volt, hogy két ember felbírta emelni.
Az út kb. 18 km. volt. Az első ülés két részben előre volt nyitható, úgy lehetett a hátsó ülésre beszállni. Elől
Apám és én ültünk, hátul Anyám, meg Rózsika Öcsivel (de akkor még Elikének hívták.
Útnak indulva, Kokár homokján átvergődve az ágasegyházai úton kocsiztunk, ahol szintén csak a km.
kövek mutatták az út jellegét. Itt volt a puszta egyetlen iskolája és mellet-te a pusztai temető, ami arról volt híres,
hogy kerítése nem, volt, de kapuja igen. Az képviselte a temetési szertartást, mert, hogy pap ritkán került a
koporsó mellé, inkább csak a Tanító úr mondta a Bucsuztatót. Apám igen sokra becsülte az öreg tanítót, mindég
bementünk hozzá, ha Kerekegyházára mentünk. De el ne felejtsem, hogy a Kokár homokja mellet pár holdas,
elhanyagolt gyalog szőlő is volt, amire vihar ágyú vigyázott, hogy a jég el ne verje. Az én időmben már nem
használták, de a bóda, az égnek meredő tölcsérszerű ágyúcsővel, még ott állt.
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Az iskolától kb. 3 km.-re a Köncsögi állomás mellet mentünk keresztül a Kecskemét - Fülöpszállási
helyiérdekű vasút sínjein. Azután az Izsáki valóságos műúton, köves úton repültünk, ahol azonban az én gyerekkoromban még nem kellett félni, hogy a lovak megijednek az autótól, mivel hogy ilyen Isten csudáját még
nem igen láttak az idevalósiak.
Bár télen nem éltem a pusztán, hogy milyen a puszta télen, azt nem Petőfi verséből ismerem, hanem a
cseléd gyerekektől hallottam, aki kocsival télen is kijárt Köncsögre,
Ami a városi lakástói a köncsögi majorig 22 km. volt, földúton és nem köves úton. Jó két ló kellett
ahhoz, hogy ha hajnalban kiment, estére idehaza legyen az ember.
Az ilyen napokon hajnali. 3 óra felé felébresztette az istállóban alvó bennkosztos kocsisát, mivelhogy
annak nem volt vekker órája. Mire az megabrakolta, itatta, rendbe tette és befogta a lovakat a könnyű lőcsös
kőrösi kocsiba, amin Apám egyedül indult a hajnali sötétben, hogy früstökre már kint legyen Köncsögön. Elmaradhatatlan ruházata a bekecs, meg lábzsákon kívül a „kis garci”, amit még anyai nagyanyám örökölt a múlt
század elején, Jászárokszálláson, és ami egy térdig érő kis suba volt, olyan tarka selyemhímzéssel, aminek a
múzeumban sem volt párja. Apámtól én örököltem. Ez is otthon maradt, elveszett örökre.
Apám sem magánál, sem a lakásban soha nem tartott lőfegyvert. Köncsögön az ágya felett ugyan volt
egy régi lovassági forgópisztoly a bőr tokban, de olyan magosan, hogy még ő is csak székre állva tudta volna
levenni. A kocsin pedig a jobb lőcs mellett volt beszúrva, a vasvilla.
A ködről is tőle halottam először egyet-mást.
Egy késő őszi délután későbben tudott haza indulni Köncsögről. Utat akart rövidíteni és a buckás bürge
legelőn akart kijutni a kiskőrösi útra. Igen ám, de az úttalan buckák között olyan sűrű köd ereszkedett le, mint
a tej. Közel éjfélig keringőzött a buckák között, míg egy ismerő határ-fától vezetve a lovakat vissza tudott találni
a majorba.
Ugyancsak Köncsögön az 1920.-as években én is megjártam a figurát a köddel. Apám Kerekegyházáról
küldött lóháton Köncsögre, hogy a bérlőtől vegyek át egy vagon rozst, azt szállítsuk ki a Köncsögi vasúti állomásra és vagonba rakva adjam fel a vevőnek. Délután a nagy magtárban zsákba is szedettem a vagon rozst,
hogy majd holnap hajnalban kiszálltjuk az állomásra. A szomszéd birtokos Muraközy Józsi tanyája jó negyed
óra járásnyira volt. A lovamat nem akartam hajkurászni, meg erősen ködösödött is, amiért is megkérdeztem a
bérlőt, hogy átjönne-e velem a szomszédba egy rövid látogatásra. Örömmel vállalkozott és elindultunk, amikor
nyakunkba szakadt egy olyan sűrű köd, mint a tej. Mentünk már vagy félórát, de még a jól ismert határfáknál se
voltink. Megkérdeztem hát a bérlőt, hogy József gazda, már a Ludas tónál kellene lennünk. Aszongya, hogy
- Magam is úgy vélöm Hadnagy úr, de a kutya teremtésit, mi nyilván eltévedtünk.
No, csak ballagtunk tovább még egy fél óráig, amikor kutyaugatást hallunk, arra vettük az irányt, mikor
pedig ránk szaladtak az ugató kutyák, nagyot, kaját az én emböröm hogy
- No, b...a meg az ánti! E mög az én kutyám.
Mi bizony körbe-körbe tekeregtünk több mint egy órát, mint azt más ember is cselekszi a ködben. De
a vacsora igen nagyon jól esett, meg is ittunk vagy két karafina boritalt aztán lefeküdtünk aludni, hogy másnap
korán indulhassunk a rozzsal az állomásra.
A század forduló elején, az első világháború előtt Édesapám a Kecskemét határában levő 600 holdas
Köncsög pusztai birtokunkon gazdálkodott. Minden évben, amikor vége volt az iskolának, felpakolt az egész
család és ki költöztünk Köncsögre. a sokkal primitívebben berendezett tanyai lakásunkba, ahol őszig éltük életünket. Most 80 egynehány éves vén fejemmel ezen gyerekkori emlékeim oly élesen jönnek elő a múltból, hogy
papírra vetem. Sem irodalmi, sem politikai ambícióim, céljaim nincsenek, de szeretném a múltat úgy meg örökíteni az utókor számára, ahogy az volt. Minden idealizálás és minden rosszakarat nélkül.
A nagy major mellett a jégverem mögött volt a kis tanya, ahol az ökör istállók és a béresek cselédlakásai voltak. Az öreg Gödrös Laci bácsi volt az öreg béres. Bal térde merev volt, de erről nem szabad volt
beszélni. Az öregebb cselédasszonyok suttogták, hogy a Nixpródi csárdánál kapta az ólmot a Panduroktól.
A nagyistálló előtt a százéves akácfák árnyékában volt a karám, ami egyben trágyadomb is volt, oszlopokra erősített szálfa gerendákkal körül kerített terület, ahol az ökör barom éjszakázott, ha nem legelt. Mellette
volt a kb. két méter átmérőjű itató kút a kútgémmel. A kút káváján belül volt egy állás, ahol állt a béres, mikor
itatás volt és emelte ki a cirka 40-50 literes vödörrel a vizet a vasvályúba, ami a régi gazdasági gőz-malom kazánjából lett kettőbe fűrészelve. Azt a fizikai erőt és ügyességet látni kellett. Mert ide egész ember kellett ám.
De azt a mérnöki tudományt, amivel egy ilyen gémeskút készült, csak azok a régi barkácsoló mesterek tudták,
mint amilyen az öreg Füzi Imre bácsi volt a Bócsai birtokunkon.
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Az öreg Gödrös Laci bácsi unokája már 15 éves korában szolgálatban állott, mint kisbéres.
Egy délelőtt, amikor az összes igák kint voltak szántani, Öcsémmel kimentünk a karámhoz Gödrös
Lacihoz. El akartuk csalni valami kalandozásra. De Laci csak annyit mondott, hogy
- Nem löhet Pistika, mert szógálatba vagyok. Amíg kint vannak az igák a szántásba én őrzöm a harangokat.
Amik a karám rúdjára vastag bőrszíjon kilós réz csatokkal voltak felakasztva. Ott tanultam meg, hogy
melyik a gunaras szavú, meg a bölömbös hangú harang. Még ebben az időben a harangok (az ökrök nyakába
való nagy csengettyűk, amiket Kecskeméten Csó rézöntő mester készített) olyan vagyont képeztek, aminek
ellopása a béresek becsületbe vágó ügye volt.
A harangok használatának törvénye volt a szántás, gabona asztagba hordás harangszó nélkül ment, de
ha gabonaszállítás volt a köncsögi vasúti állomásra a vagonba, akkor első pár csás ökrének a nyakán ott kellet
lenni a harangnak.
De sokan nem tudták, hogy mi volt a járom, ami rendszerint eper, vagy gesztenyefából lett kifaragva.
mivelhogy ez nem volt parázs, mint az akácfa, ami feltörte az ökör nyakát. A járom tartozéka volt az alfa és a
bélfák a legerősebb akácfából. No meg a vas járom szögek, amikről a bírósági tárgyalásokon lehetett hallani, ha
verekedés történt a pusztán.
Az ökrök járomba fogása esetén a két legerősebb ökör járma került a rudas tézslára, ami a szekér rúdja
volt. A rudas tézslára kapcsolódott a sikattyús tézsla, 4, vagy 6 ökör fogatolása esetén. A középső ökör pár
rendszerint fiatal tinó volt, míg a hatos fogat első pár ökre szóra hallgató öreg ökör volt. Az ökrös fogat hajtása
szóval és ustorral történt. Csá! meg Hajsz! Bizony ez is tudomány volt. A béres nagy ustorjának a nyele két
méternél hosszabb volt, a fonott bőrszíjból készölt ustor pedig legalább három méter a csapóval együtt,(amibe
drótot tenni tilos volt) amivel a béres oda tudott pattintani, ahova kellett. Ezt se tudná a városi ember utána
csinálni. A béres mindég gyalog járt a szekér mellett, a kocsis a bakon ült. Ne csodálkozzunk, ha nem mindég
értették meg egymást, mert, hogy úgy mondjam, rangkülönbség volt köztük.
A köncsögi nyaralás fontos kelléke volt a kis sárhányós cséza kocsi, mit André nagyapámtól kaptam
kicsi gyerekkoromban, de Pisti fiamat is kiszolgálta, aki a Bársony szamarat fogták a cséza elé és kocsikáztak
vígan.
Most pedig még térjünk vissza a század elejei tanyai iskoláztatásra. A már említett egyetlen iskola a
majortól több mint négy kilométerre volt, ahová a gyerekek gyalog jártak, ha szép idő volt, ha meg zimankósra
vált az idő kaptak apámtól egy könnyű kocsit, vagy szánkót két öreg lóval, amit a legidősebb oskolás gyerek
elhajtott az iskoláig, meg délután vissza. Volt hely a tanító úr istállójába, vittek anya szénát, hogy azon a tanító
úr tehene is kitelelt. Útközben felszedték a tanyákon a gyerekeket. Aztán, ha rendbe tették az istállót, kiganéztak,
még tanultak is. Írni, olvasni meg számolni mind meg tanult. Kertet ásni, szőlőt takarni, meg nyitni, gyümölcsfát
gondozni, metszeni, szemezni, ojtani, mivelhogy a Tanító úrnak szép kis szőleje, meg gyümölcsöse volt. Az
öreg tanító, meg felesége úgy élt ott, mint a kis király vágyakozott a városba, bár a gyerekei már mind ott voltak,
ki mint tanító, ki meg tisztviselő. Az öregeknek elég volt a tanítói fizetés, no meg az a kis komenció, amit
apámtól meg a több gazdáktól kapott. Olyan minta szőleje, gyümölcsöse, meg zöldséges kertje volt, hogy csudájára járt még a tanfelügyelő is. A keze alól nem igényes, elégedetlen legények, lányok kerültek ki, hanem dolgos, írni, olvasni tudó, mindenhez értő emberek kerültek ki. Így lett a cseléd gyerekből vincellérfeles bérlő, majd
a maga gazdája
Visszakanyarodva a magam sorsára, igen kivirított az ábrázatom, amikor Édesapám beadta a felvételi
kérvényemet a Ludovika Akadémiára 1916. februárban, ahova akkor a 7. gimnáziumi osztály sikeres elvégzése
után vettek fel, mivel az ármádiának a háború elején olyan nagy tiszti vesztesége volt, hogy a pótlásra égető
szükség volt. Így kerültem katonaorvos elé 1916.-ban 16 éves koromban. Igen beborult azonban az ábrázatom,
amikor megtudtam, hogy a kérvényhez a félévi bizonyítványt is csatolni kell. Én pedig, akárhogy is szépítem a
dolgot, fizikából majdnem bukásra álltam, de matematikából sem volt rózsás a helyzet. Elhatároztam, hogy
felmegyek Jeney Pali Bácsihoz a fizikai szertárba, ahol üres óráiban kísérletezni szokott. Voltak sötét aggályaim,
mert köztudomású volt, hogy Pali Bácsinak nagy tudása mellett, hirtelen keze járása van, még a hosszúnadrágos
diák is kapott tőle taslát, de nem tehettem mást. A legszelídebb pofával kopogtattam be és bizony eléggé elfogódott lelkiállapotban adtam tudtára, hogy a sorsom a kezében van, mert tőle függ, hogy felvesznek-e a Ludovikára, vagy sem. Igen gyors felfogása volt, nemhiába tudott mindég eligazodni a több ismeretlenek között.
Kaptam egy zivataros lelki prédikációt, amikor reám vonatkozólag több, nem az úri-kaszinóba illő megjegyzést
tett, de amikor megígértem, hogy a Ludovikán tanulni fogok szorgalmasan, megengedte, hogy kívülről
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becsukhatom az ajtót. Nagy meghajlással távozni akartam, amikor felcsattant a hangja, hogy
- Várjál csak? Hát-ha nem vesznek fel az Akadémiára?
- Akkor önként jelentkezek huszárnak.
- Tiszti becsületszavadra mondod?
- Igenis!
Így adtam először és életemben utoljára tiszti becsületszavamat. Félévi bizonyítványosztásnál aztán
majdnem hanyatt estem. Úgy fizikából, mint matematikából „jót” kaptam. Második félévben pedig úgy igyekeztem, hogy az év végi bizonyítványom már egész jól nézett ki.
A nyári vakáció alatt Kerekegyházán szorgalmasan készültem a felvételi vizsgára Szabó Bruzi korrepetálása mellett, aki hetenként kétszer jött ki hozzánk
Június végén Apám felvitt Budapestre, a felvételi vizsgára, ami a Ludovika Akadémia dísztermében
zajlott le egy nap alatt. Írásbeli vizsga volt: matematika, fizika, földrajz, történelem, magyar, németből. Minden
jól sikerült. Még júliusban megkaptam az értesítést és a behívót szeptember elejére.
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LUDOVIKA AKADÉMIA
Mint már megírtam már gyerekkoromban vágyódtam a katonaéletre. 1916. szeptemberben teljesült a
vágyakozásom. Édesapám felvitt Budapestre és a Ludovika Akadémia látogatókat fogadó termében átadott egy
ott reánk újoncokra várakozó akadémikus ( aks) Könnyes szemmel, de nevetve búcsúztam el Édesapámtól és
követtem a cimborát, aki éppen olyan ludovikás, mint én. Meg is kérdeztem tőle, hogy neked miért van két
arany stráf a nyakadon? Igen jóakaratúan tanácsolta, hogy amíg meg nem tanulok jelenteni, meg kérni, addig
fogjam be a szájamat. A dupla stráfos felvitt egy hatalmas háló terembe, ahol egy másik másod-éves aks kijelentette, hogy ő az én rajparancsnokom. Az összegyűlt társaságban voltak olyanok is, akik már katona ruhába
voltak. Ezek a honvéd főreálból jöttek az akadémiára, bár éppen olyan aks-ok voltak, mint mi civilek, de már ki
voltak képezve, nem voltak újoncok, ami pedig igen sokat jelentett a jelen esetben.
Mindenki megkapta az ágyát. Megkezdődött a kiképzés. „Százados úr, (vagy aks úr) alázatosan jelentem, vagy kérem.”
Aztán következett a szobarend. Délbe levittek bennünket a második emeletről, ahol a háló termek
voltak, levittek az étkezőbe, hol tízen ültünk egy asztalnál. A terítékben nem lehetett kifogást találni, de a koszt
bizony nem olyan volt, mint otthon. Estig lent a raktárban beöltöztettek bennünket. Nagyság szerint válogatva:
1 fekete köpeny, fényes gombokkal, aminek pucolásához gombvillát, meg pasztát a kantinban kellett megvenni.
1 sötétkék, piros zsinóros attila, előlegezve rajta a magas álló galléron egy arany sáv. A szimplások rangja (
következő rangjelzést csak az első félévi minősítés után kaptuk. Duplás és gombos), 1 sötétkék posztó zubbony,
kék pantalló, piros csíkkal, fekete lovagló nadrág. Fekete puhaszárú csizma, bakancs, cúgos cipő, tornacipő.
Fekete tiszti sapka, kimenőre, kék sapka két fényes kis gombbal, sárga IFJ. gombbal, 2 gallér nélküli ing, 2
hosszú gatya, nyakszegélyek, zsebkendők, nyakszegély fekete és zoknik.
Ezeknek birtokában kezdődött a hálószoba szobarend oktatása. A Mannlicher puskának és a derékszíjon függő szuronynak és tölténytáskáknak a folyosón volt a fogasa. Ugyancsak a folyóson lógtak a köpenyek
simán összegöngyölve, a dragonérrel átkapcsolva. Az atillának és extra ruhának külön nagy emeletes szekrény
állt a háló teremben.
A többit mindet előírás szerint összehajtogatva a nagy éjjeliszekrény tetején, fiókjában és az éjjeliszekrényben szigorúan előírás szerint (centi méterre pontosan) elhelyezni. Uzsonnát is kaptunk, 1 db. kenyér, kis
felvágottal, este meg a vacsora, és 9 órakor takarodó. Minden ruha szabályos felépítése az éjjeli szekrény tetején,
hegyében a kék sapka. Hálóingbe bujás, mert azt is kaptunk és alvás.
Reggel 6 órakor ébresztő, amit a takarodóhoz hasonlóan a nagykapu őrségen fujt a kürtös. Amikor a
napos bekiáltott a háló terembe, ugrottunk ki az ágyból. A háromtagú matracokat élére állítottuk, a lepedőt meg
a takarókat erre kiterítettük, rohantunk a mosdóba (ahol tusoló is volt kettő) és a kagylókban megmosakodtunk,
felöltöztünk. A század forduló előtt mosdó helyiség nem volt, hanem a fűtetlen folyosón lévő hatalmas márvány
vályúkban mosdottak az aks-ok.
Héttől nyolcig csukló gyakorlat illetve újonc kiképzés. Fegyverrel, szuronnyal, tölténytáskákkal, amit a
másod éveseink tartottak. Utána reggeli, ami kávé, kenyér, túró vagy sajt volt.
Ezután jött az elméleti oktatás, amiket tiszti tanáraink tartottak délelőtt és délután. Hetente kétszer
délután kivonulás a kis rákosi gyakorló térre, amikor végig lehetett danolni az Üllői utat. Tantárgyak voltak:
Gyakorlati szabályzat, szolgálati szabályzat, tereptan, fegyvertan, lő ismeret, technológia, utász-hidász szolgálat,
földrajz, hadtörténelem, gazdászati szolgálat, ügyirály, vívás, torna, lovaglás. Négy óra után takarodóig egyéni
foglalkozás, a tanteremben tanulás, levélírás, a kaszinó nagy könyvtárában olvasgatás. Séta, csónakázás, korcsolyázás az Orcy kertben. Volt külön zongora szoba is, ahol még tánciskolát is kaptunk. Szombat este parancs
kiadás után kimenő éjfélig, vasárnap templom után egésznapra is éjfélig, ha nem volt az aks-nak fenyítése, ami
kimenő elvonással ját, súlyosabb esetben fogdával, amit a század parancsnok a kihallgatáson osztogatott nem
tanulásért, ki nem fényesített gombokért, csizmáért, a második emeleten az ablakon kívül levő párkányon való
sétálásért, a tavon a csónakokkal tengeri csatáért, szolgálatban elkövetett hibáért és még sok másért. A minősítésem szerint a legjobb szimplások között voltam. Szorgalmasan tanultam, nem ittam, nem dohányoztam, és
semmiféle nővel való nyomoraim nem voltak, mert akadtak ilyenek is mint ritka kivételek. Szombat esti kimenők
alkalmával leginkább egy nagykörúti öreg cukrászdába jártunk, vagy valamelyik nagy kávéházba cigány muzsikát
hallgatni. Vasárnap Húgomat látogattam meg a Váci utcai Angol Kisasszonyoknál, vagy Bodrogi Náciékhoz
mentem ki Budára, vagy a Margit szigetre, Városligetben, Angolparkban, állatkertben sétáltunk. 1916
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novemberében megszűnt az elméleti oktatás és bevonult a Ludovikára Gál Mózsi Bácsi és civil tanári kara, hogy
elvégezzük a gimn. 8. osztályát és letegyük az érettségit. Arany élet következett. Gál Mózsi bácsi igazgatónk (a
híres író) úgy megszeretett bennünket, hogy kijelentette, hogy itt senki sem fog megbukni. Igaz hogy a karácsonyi szabadság emiatt egy hétre zsugorodott, de az érettségi sikerült.
1916 telén halt meg Őfelsége I. Ferenc József. A magyar honvédséget a temetésen a Ludovika díszszázada képviselte Bécsben, amiben én is ott voltam Koszorús Ferivel, a zászló-tartó Kádár Gyugyus mellett a
jobb szárnyon. A parancsnok Kotra Berci százados volt. Fekete köpeny az attila és kék pantalló felett, Mannlicher fegyver, derékszíj szuronnyal, tölténytáskákkal, a hátunkon a borjú, fejünkön a csákó a magyar címerrel,
fehér kesztyű.
A temetés előtt való nap utaztunk Bécsbe és a Landwehr Akadémiában kaptunk szállást. Délután
egyenként elvonultunk a nyitott koporsó előtt a Burgban. Reggel kivonultunk a Ringre és arcvonalban lábhoz
tett fegyverrel vártunk, amikor megjelent a bolgár cár és elvonult az arcvonal előtt.
- Vállra! Jobbra nézz!
A cár, aki magyar huszár ezredesi uniformisban volt (mint ezred tulajdonos) feszesen tisztelget, majd
integetve magyarul szólt hozzánk:
- Szervusztok, Honvédek!
Előttünk vonult el a koporsóval a hatalmas nyolc fekete csődör által vontatott gyászkocsi, ló vezető és
kísérő lakájokkal. Utána Károly trónörökös feleségével, Zitával, huszár ezredesi uniformisban, majd a bolgár
cár és a német trónörökös (Vilmos császár fia) majd a főhercegek, főrendi és képviselő házak küldöttségei
stb.stb. A menetet gyalog egy dragonyos tiszt vezette.
El ne felejtsem, hogy előző este még kimenőt is kaptunk és Koszorús Ferivel nézkelődtünk a belvárosban. Nyilvános helyre nem mentünk be, mivelhogy Feri, aki Debrecenből került a Ludovikára cca. éppen annyit
beszélt németül, mint én. De azért egy italboltban vettünk egy üveg likőrt, amit az ünnepélyesség kedvéért a
szállásunkon bevételeztünk.
Délután készültünk, hogy kivonulunk a pályaudvarra, hogy az esti gyorssal haza kerüljünk, de spórolt
a kincstár és csak az éjszakai személyvonattal vittek bennünket. És láttuk a biatorbágyi állomáson roncsokban
heverő gyorsvonatot, ami hibás váltó állítás miatt bele szaladt egy tehervonatba és fáklyák világítása mellett
akkor szedték ki a hullákat a roncsok közül.
Nem sokkal utána Őfelsége Károly király koronázási ünnepén a koronázási domb egyik oldalán, József
főherceg palotájával szemben a Mátyás Király kútjától a minisztériumig álltunk sorfalat. Kora reggel villamosokkal indultunk, de már a várba gyalog mentünk fel. A sorfalunk mögött tribünök voltak a publikum számára.
Utasításunk az volt, hogyha valaki közénk dugja a cipellőjét, arra ejtsük rá a lábhoz vezényelt puska tusát. Nem
sokat szórakozhattunk, mivel a kezdet kísérletek után közel sem jöttek a kordonhoz.
Előttünk vonult el a Várból a koronázó templomba haladó menet. Az első nagy üveges hintóban Károly király és Zita királyné ült, az ablakban pedig a négy-öt éves Ottó trónörökös integetett. Aztán Őfelsége
fehér lipicai lovon felvágtázott a dombra a szent koronával a fején, szent István palástja a vállán, hogy István
király ősi kardjával északnak, keletnek, délnek és nyugatnak suhintva, megtegye a négy vágást. Alaposan kiácsorogtuk magunkat, mire haza érkeztünk és ünnepi lakomát kaptunk, még boritalt is.
úrnapján a Ludovikás disz szakasz adta a koronázó templom előtt a dísztüzet. Ott is ott voltunk Koszorús Ferivel, Kádár Gyugyus pedig a magyar zászlóval.
A háborús helyzet nem volt valami rózsás. A román „szövetséges” ugyan megkapta a magáét, de a
másik „szövetséges” a déli fronton az Isonzónál és a Doberdón sok magyar ezredet falt fel, de még mi törhetetlenül hittünk a győzelemben.
1917 kora nyarán, az elméleti oktatás befejezése után, mentünk a kolozsvári kihelyezésre marha vagonokban, amikben emelet volt építve és ahol 12 szalmazsáknak volt hely. Nyári zöld zsávoly ruhát kaptunk,
lábtekerccsel és hátizsákkal. Kora reggel meneteltünk ki a Török-vágáson keresztül a kopár buckás Gyalu-Girbujra, ahol harcászati feladatokkal, vagy terepfelvétellel pajkoskodtunk késő délutánig. A Török-vágásnál várt a
katonazene, amire igen nagy szükség volt, mert a gyöngébbek már csak vánszorogtak. De mikor bele trottyant
a fülünkbe a muzsika, olyan díszmenetet vágtunk ki Kolozsvár főterén, hogy az odavaló kislányok még talán
most is emlegetik. Csak a szállásunkon, az egyetemen csuklott össze az ember a padlón sorakozó szalmazsákjára.
De mindenért kárpótlást adott a szín magyar város lánykáinak szíve, lelke, amit feledni nem lehet. Nagyon
megszerettük kincses Kolozsvárt. Nyárádszereda mellett egy német roham tanfolyam volt, amit velünk is megkóstoltattak és ekkor meglátogattam Márton Pista bátyám (aki még akkor, mint főhadnagy szol gólt) feleségét
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a Kerekegyházai Móczár Margit nénémet, akinek leánya közel húsz esztendő múlva Öcsém felesége lett. Onnan
Brassóba, Nagyszebenbe, a Vöröstoronyi szorosba és más csatahelyekre vittek bennünket, ahol a sok fakeresztes temetők mutatták, hogy itt alaposan ráfizettek az oláhok az árulóikra.
Ludovikás életem első évét minden fenyítés, vagy büntetés nélkül úsztam meg. Egy téli napon század
napos szolgálatban voltam, amikor éjfélig nekem kellet ébren lennem.
Az akadémia ügyeletes pedig Hankovszky Gyula évfolyam első, gombos másodévesem volt, akit mindenki nagy vaddisznónak tartott. Engem erősen rázott a hideg és egy védett sarokba húzódva próbáltam a
hasamon levő töltény-táskákra támaszkodva, állva szundikálni. Ott talált Hankovszky aks engemet, akinél keményen jelentkeztem, mint napos. A nevem hallatára felfigyelt: Hát te vagy az, akiről Édesanyám mesélt?
T.i. az édesanyja is André lány volt, aki volt nálunk látogatóban Édesanyámnál, aki szintén André lány
volt. Látta, hogy lázas vagyok, leváltott a szolgálatból és bevitt a kórházba, ahol pár napot uraskodhattam.
A nyári szabadság, az érettségi tanfolyam, meg a gyorsított kiképzés miatt csak pár hetes volt.
Előbb azonban még a másodéveseink tiszté avatási parádéján kivágtuk előttük a díszmenetet. Láthatták,
hogy nem hiába nyaggattak bennünket.
A másodéveseinkkel együtt avatták azokat is, akiket a frontról hoztak egy évi kiképzésre, a Ludovikára.
Ezek között kellett volna lenni Szappanos Andor legkedvesebb unokatestvéremnek is, ha hősi halált nem halt
volna 1916 nyarán, az orosz fronton.
Ludovikás második évem azzal kezdődött, hogy mi, akik a huszárokhoz jelentkeztünk Kacskovics Dezső őrnagy és Szmercsányi Ödön kapitány elé a lovardába mentünk
Tizenhárman maradtunk huszárok:
Ádám Zoli, Cseresznyés Pista, Fridrich Pista, Garzuly Józsi, br. Horeczky Lóri, Kelcz Muki, Koszorús
Feri, Medgyaszay Vili, Németh Lajkó, Sréter Duvi, Szappanos Pista, Tamásy Zoli. Mi továbbra is fegyelmileg a
század kötelékében maradtunk, és elméleti oktatásban részesültünk az A.B.C. osztályokban a gyalogosokkal.
Csak a tüzérek voltak külön osztályban. De reggel a csukló gyakorlat helyett lovardába mentünk. Lóhátán jártunk a kisrákosi gyakorló térre. Ugyancsak nyeregben élveztük a kolozsvári gyakorlatokat is. A lovassági szabályzatot külön órákon tanultuk, az összes más tantárgyakon felül.
A lovardában parancsnokunk és lovagló tanárunk Kacskovics Dezső huszár őrnagy volt, akit mindanynyian szívvel-lélekkel megszerettünk, bár nagyon szigorú volt, a nagy ostort is sűrűn elővette, de tőle soha nem
kaptunk kimenő elvonást, elég volt, ha egy órára felültetett a Bunkóra, vagy másik gyalázatosan rázós lóra tanügetésben. Segédoktató Rapaics őrmester volt. Egy vén horvát kriptaszökevény, huszár őrmesterek gyöngye.
Boldogok és fiatalok voltunk,amikor nekem bevágott az istennyila. Még szeptemberben reám került az
akadémia ügyeletes szolgálat. Minden rendben ment, az öreg Munkácsy őrnagy úr volt az akadémia ügyeletes
tiszt, aki nem igen ismert személyesen bennünket, heti egy órán tanította a vár-erődítést. Este elővezettem neki
a fenyítetteket. Jelentettem a létszámot, ami stimmelt is, de honnét tudhatta az öreg, hogy a hosszú Varga helyett
a dugó Varga jelentkezett, aki két krémesért a kantinban átadta a kimaradási engedélyét a hosszú Vargának.
Ki gondolhatott volna ép ésszel arra, hogy az a marha arra a villamosra szál fel, amelyiken a század
parancsnokuk is utazott, akitől a fenyítést kapta. Megindult a gyászmenet. Győrbíró százados úr, nem sajnálta
a fáradtságot és szombat éjszaka behozta Varga akadémikust és az őrségre minket is lehívatott. Engem mint
akadémia ügyeletest, no meg hogy ne legyek egyedül a század napost is. A szolgálati jelvények, valamint cigarettatárcák leadására személyesen kísért le bennünket a fogdába, ami a melléképület pincéjének egyik nagy termében volt 2x4 méteres cellákra osztva. Benne egy fa priccs, asztal és szék. A cellák a nagy pince teremben
vékony két és fél méter falakkal voltak elválasztva, amin átmászni gyerekjáték volt. De az már mit sem javított
a helyzetünkön, hogy Bercit megruháztuk. Szegény csak azon siránkozott, hogyha Mancika nem lett volna odaadóan kedves, akkor már a korábbi villamossal jött volna haza. Nagyon kemény volt a priccs, még a köpenyt
sem hozhattuk fel, csak a párnát meg a takarókat kaptuk meg.
Hétfőn aztán a század kihallgatáson Varga aks meg a napos pár hetes fogdával súlyosbított kimenő
elvonást kaptak, engem pedig elöljárómnak való hamis jelentésért századparancsnokom attilába, csákóba öltözötten elővezetett akadémia ki-hallgatásra Bartha Lajos altábornagy úr magas színe elé, aki Hrusztek százados
segédtisztje társaságában nem éppen lakodalmas hangulatban fogadott.
- Nagyméltóságod alázatosan jelentem parancsára kihallgatáson magjelentem..
Aztán nem sokat .beszéltem. Első kérdése volt, hogy hamis jelentést tettem-e? Egyenesen a szemébe
néztem és jelentettem, hogy,
- Nem, én a fenyítettek létszámát jelentettem és az rendben volt.
- De tudott róla, hogy a fenyített aks helyett más jelentkezett?
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Rövid „igen”. válaszomra megenyhült tekintettel azt kérdezte szinte mosolyogva, hogy ezt akkor; miért
nem jelentettem? Mélyen hallgattam. Erre nagy lelki prédikáció kezdődött, hogy a bajtársiasság a legszebb katona erény, de az ál-bajtársiasság helytelen. Aztán aziránt érdeklődött, hogy hol jönnek be azok-az aks-ok, akik
túllépik, a kimaradás idejét? Jelentettem, hogy én soha nem késtem el, én mindég a főkapun, az őrségen át
jöttem haza.
. No és azok, akik későbben jönnek?
Megint csak hallgattam; mert ha azt jelentem, hogy „nem tudom”, akkor hamisat jelentek.
„Tabi”, ahogy magunk között neveztük parancsnokunkat, egészen jóakaratúan, szeretettel tartott még
egy lelki prédikációt, utána ítéletet hirdetett: Kéthavi megintés, vásárnaponként fogda. Ilyen nagy fenyítést eddig
még senki sem kapott. Szomorúan szedtem le a zubbonyomról az egyetlen stráfot, mivelhogy ez a büntetéssel
járt. De megvigasztalt az a bajtársi szeretett, amivel körülvettek és jól esett a nagyra becsülésük, amiért nem
mondtam el, hogy az Orczy kert hátulján a sportpályánál a kerítés fala nincs 3 méter sem, és azon, ha a konflis
kocsis összeteszi a tenyerét, én meg bele lépek, a kardot meg sapkát előre hajítom, egy lendülettel túl vagyok a
kerítésen.
A büntetésemet jelenteni kellett a lovagló tanáromnak is. Elmosolyodott és csak annyit mondott, hogy
ezt alaposan bekaptad, de ettől még lehetsz jó huszár. Szombaton este parancskiadás után a napos lekísért a
fogdába és átadott a foglár őrmesternek. No persze a dupla ing meg gatya,de még a szvetter is rajtam volt,hogy
puhább legyen a fekvés. A párnát meg a pokrócokat - aminek számát a komák megduplázták - a takarító honvéd
hozta le este. Könyvet, papírt meg írószert vihettem magammal, így levélírással, olvasással tölthettem az időt.
Mivel pedig a szomszéd cellában is volt valaki, oda is át lehetett a falon keresztül lendülni egy kis beszélgetésre.
No meg a fogda irodalom, amit elődeim írtak a falra, is igen szórakoztató volt. Egyik:
Csíkozhatsz, csíkozhatsz
Míg a szíved dobban,
De ha a sors becsíkozott,
Fogadd nyugodtan.
Másik: Idekerültem, mert a karácsonyi vakáció alkalmával a szegedi korzón ízlésesen felöltözve mutatkoztam. (Értsd:
szabálytalanul.)
A kosztom is bőséges volt, mert a cimborák, ha vasárnap egész napra kimaradtak, nem mondták le az
ebédet és azt én kaptam. meg.
Nagy ráérő időmben a priccs mellé a meszelt falra színes krétával egy életnagyságú fekvő női aktot
pingáltam, aki a popóját és kócos, göndör haját mutogatta. A freskó olyan jól sikerült, hogy mint később megtudtam Kirlechner Károly ezredes tereptan tanárunktól (akivel szögről-végről atyafiságban voltunk, lévén erdélyi Márton lány a felesége), amikor tanáraink lementek megtekinteni, olyan jónak találták, hogy nem kaptam érte
újabb fogdát. Igaz, hogy meg sem dicsértek.
Novemberben újra rám került a sor és újra akadémia ügyeletes aks lettem. Nem történt semmi, mégis
az akadémia parancsban a szolgálat példás teljesítéséért akadémia parancsnoki dicsérő elismerést kaptam és
büntetésem hátralevő részének elengedését. Így nem tudja a katona, hogy mikor kerül a fogdába és mikor kap
dicséretet.
Tiszta gyönyörűség volt az élet. A kisrákosi gyakorló térre lóháton mentünk az Üllői úton. Kimenőre
a szurony helyett a lovassági kardunkat viselhettük. Sűrűn látogattam meg Húgomat az Angol kisasszonyoknál,
de még a Sacré Coeur-be is bemerészkedhettem, ha Trummer Ducó szerelmem bátyja Béla, ki első éves volt a
Ludovikán, éppen fenyítve volt. Az öreg apácák, honnét tudhatták, hogy én nem a Béluska vagyok.
No meg Kőbányára Muschong Katihoz, akinek apja a téglagyár vezérigazgatója Imre Bátyám apósa
volt. Tánc délutánok a Duna parton Cserei huszár ezredes leányaival. Testi-lelki jó barátságban voltunk a soproni Friedrich Pistával, meg a debreceni Koszorús Ferivel, akivel már akkor nem az öreg cukrászdába, hanem
a Yildisz bárba mentünk, ahol táncosnők is voltak.
Az elméleti idő befejeztével újra Kolozsvárra mentünk, de most már lóháton nyargalásztuk a Gyalu
Girbujt, meg a Szamos partját. Kimenők alkalmával már nem a Kikakker cukrászdába, hanem a New York,
meg az Európa kávéházba jártunk. Nagyon, de nagyon megszerettük Kolozsvárt, szín magyar úri leánykáival
együtt, ami emlékeimben, mint egy tiszta, fehér liliom él. Bizony nem gondoltam akkor, hogy 1940.-ben mint
katona kerülök újra az oláhoktól megszabadult boldog Kincses Kolozsvárra.
Mint másod éveseket vittek bennünket tanulmányútra az olasz front mögé szalmazsákokkal berendezett emeletes marha vagonokban, Fiumén, Abbázián, Pólán keresztül az összelőtt Görzig. Innen teherautókon
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és gyalog Asonzo, (tiszta kék vize felejthetetlen - akkor építették a felrobbantott egy íves kőhíd helyett a vas
hidat) Doberdó, Hét falu fennsíkja, Monte San Michelé, Monte Sabotino. A pergő tüzek által felszántott kopár
sziklák, sziklába vésett lövészárkok, óvóhelyek, alagutak, hü képét adták azoknak a szörnyű harcoknak, amik itt
történtek. A Monte San Michelén, ami többször cserélt gazdát József főherceg (aki akkor a déli front parancsnoka volt) könnyes szemmel, folyékony magyarsággal beszélt az ott harcolt magyar ezredek hősiességéről.
Mikor Őfelsége befejezte mondókáját, hárman a vállunkra kaptuk és nagy éljenzés közepette vittük a
nagy marha nyitott autójához, amikor fölülről egy alapos ütést kapott a kék ludovikás sapkám és egy kifogástalanul megfogalmazott b betűvel kezdődő bevezetés után kaptam a felszólítást, hogy: „Erizd el a tökömet!”
(Nagyon megharagudtam egyszer itt Clevelandban, amikor egy úr kijelentette, hogy József főherceg
nem beszélt magyarul. Azt is elmondtam az esetemen kívül, hogy Kecskeméten a Körösi utca végén volt egy
öreg csizmadia mester, akinek cégtábláján az volt kiírva, hogy: „Őfelsége József főherceg udvari szállítója”, mert
amikor Kecskeméten volt a huszár ezred parancsnoka, ő csinált neki remekbe egy puhaszárú magyar csizmát.
Azt sem gondoltam akkor, hogy az öreg autóval, meg Őfenségével a húszas évek végén fogok újra
találkozni, amikor ő is meg én is a Kiskunfélegyházai hősök emlékművének felavatására igyekeztünk.)
San Micheléről hozott olasz (digó) rohamsisak, szurony, tölténytáska, töltények 1944-ig a tanyai lakásom zöld posztós fegyver tábláján díszelegtek.
Itt a Ludovikán találkoztam Nyúl Miskával is, aki gyerekkoromban apámnak városi kocsisa volt. Amikor elvette a konyhánkról Esztit - aki a felesége lett - az egyik kerekegyházi tanyánkra került cselédnek. Mit
szépítsük a dolgot, Misa törvénytelen gyerek volt. Anyját csak azért nem vehette feleségül az apja, (Nyúl Mihály)
mert egy kocsmai verekedésnél szíven szúrták. Így Misa a keresztlevele szerint Szabó Mihály volt. Így is szolgált
az első háború előtt a huszároknál, de idehaza mindenki Nyúl Misának ismerte, még a cseléd könyve is ezen a
néven volt. Így a háború elején a behívót nem kapta meg, csak 1917.-ben találták meg és mivel jó lovas volt a
Ludovikára került lóápolónak. No, lett nagy öröm és ölelkezés, amikor Maca lovam faránál találkoztunk.
Végre elérkezett 1918. aug. 18, hadnaggyá avatásunk nagy napja, amikor tábori zöld hadnagyi ruhánkban Kacskovics őrnagy úr vezetésével utoljára ültem kedves Maca lovamon és a Prinz Eugén induló hangjai
mellett díszmenetben lovagoltunk el József főherceg és a Ludovika parancsnoka előtt. Utána jött az ünnepélyes
eskütétel, kivont karddal: ISTENÉRT! KIRÁLYÉRT! HAZAÉRT!
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KATONA ÉLETEM
1918. aug. 20.-án, a mi falunknak legnagyobb búcsúval egybekötött ünnepe volt, lévén Szent István
Király a falu szentje. A boldog, gondtalan napok gyorsan elszaladtak és augusztus végén bevonultam Szabadkára
a m. kir. 4. honvédhuszár ezred káderjához Gartner Luluval együtt. Egy öreg nyugdíjból előrángatott gyomorbajos alezredes (Benkő Sándor) volt a káder parancsnok, de ott volt Trummer Tóni bácsi is. Lónak, vörös
nadrágnak nyoma sem volt a Palicsi úton levő kaszárnyában, hol háború előtt az ezredparancsnokság és egyik
osztály volt. Az ezredből nem maradt semmi, megette az orosz front.
Mi Luluval egy öreg népfölkelőkből álló menet századot kapatunk gyalogsági állásharcra való átképzésre, hogy rövidesen indulhassunk az olasz frontra dél Tirolba az l. népfelkelő huszár ezredhez.
Nem sok időnk maradt szórakozásra, mert egésznap szolgálatban voltunk, de társaság sem volt hozzá.
Lulu végérvényesen alkalmatlan volt minden pajkoskodásra. Öreg nyugdíjból behívott tisztekkel hiába ültünk
össze az Arany Bárány fogadóba és hiába muzsikált a cigány, semmi értelme nem volt.
Szép nagy szobát béreltünk Luluval a 8-as huszár káder kaszárnyával szemben, a Palicsi útnál, ahol a
villamos járt ki a laktanyánkba, majd tovább Palicsfürdőig. Tiszti legényem egy fiatal bunyevác legény volt, a
Tóni, aki törve beszélt magyarul. A háziasszonyunk is bunyevác volt, akivel viszont Tóni tolmácsolásával értekeztünk. Reggel már öt órakor bent volt nálam Tóni ébreszteni. Feszes vigyáz állásban imigyen:
- Hadnagy úr alás, ergye kaszárnya, vén tökös (ez a parancsnokunk beceneve volt) este nagyon zabos
volt, én már megkaptam, majd kapolsz te is. Früstök.
Szeptember végén századunkat útba indították a frontra, nélkülünk. Mi pedig Luluval azt a parancsot
kaptuk, hogy vigyünk egy ló transzportot Erdélybe Madéfalvára. Szerelvényünk 8 tehervagonból és egy személykocsiból ált, kemény padokkal. Ennek a kisebb része lett a tiszti szoba, a nagyobb részibe pedig egy öreg
őrmester, meg a legényeink helyezkedtek el a nyergekkel, szerszámokkal, abrakkal, felszereléssel együtt. Amíg a
lovakat vagoníroztuk megállapítottam, hogy ehhez a hivatalhoz untig elég egy tiszt, amiért is Lulu menjen haza
Gavosdiára (Hunyad vm.) ahol a szülei élnek. Némi aggályoskodás után Lulunak irtunk egy szabadságos levelet,
még pecsétet is rá és magam maradtam Tónival, meg az öreg huszár őrmesterrel, akivel nagyon megértettük
egymást. Toni berendezte a tiszti szobát, deszkákat kerített a padokra, amire a szalmazsákot fektette, a lakásomról elhozta a párnát, lepedőt, hálóinget, a másik oldalon volt az iroda egy kis asztallal, meg kifogástalan petróleumlámpával, még légycsapót is szerzett, hogy ne unatkozzam. Lavór, vödör, csajka, kulacs, kanál-villa. Minden
volt, akár egy úri háznál. Hogy ezeket hol vételezte, azt nem tudom. Azt láttam, hogy mikor kijött az állomásfőnöki irodából, még nem volt a kezében légycsapó, csak a szobába húzta ki a zubbonya alól. Aztán pénzt kért
és hozott borokat, szódát, kolbászt, kenyeret. A legénység egy hétre kapott a gh.tól kenyeret és hideg ételt, de
ahol útközben étkező állomást találtunk, meleg ételt is felvételeztünk a menetlevelünkre.
Szerelvényünket egy tehervonathoz kapcsolták és elindultunk Erdélybe. Pár nap alatt oda is értünk
Madéfalvára. Leadtuk a lovakat és a legénységet elhelyezve a személykocsi nagyobb részébe, az ottani étkező
állomáson biztosítottuk az ellátást, és nyugodtan vártunk egy vonatot, amihez majd hozzá csatolnak, talán már
holnap.
Bizony eltelt több mint egy hét, mire egy szombat este Szegedre érkeztünk, de vonatot Szabadkára csak
holnapra ígértek, amiért is én egy mozdonyon még este haza mentem. Lulunak még Madéfalváról sürgönyöztem. Itthon is volt. Vasárnap elmentem a szagos misére és Ducókát haza ki sértem a korzón, ahol meglátott a
parancsnokom. A szállítmány csak délután érkezett meg Szegedről, azzal a szomorú hírrel, hogy két manusz
meglógott. Kitört a botrány, a hadbíróság volt a legenyhébb fenyegetés, de nem lett belőle semmi, mert a magasabb hadvezetés minket Várpalotára rendelt rohamtanfolyamra. Hogy miért, azt ma sem értem, hiszen a Ludovikán kapott roham és gáz kiképzésünk után elméletileg akár tanárok is lehettünk volna ezen a tanfolyamon.
A két ágyas tiszti barakkokban leginkább orosz hadifogságból szabadult idősebb, hitevesztett, letargiás
tisztek voltak.
De ott volt az intakt tanezred és egy fasza bosnyák zászlóalj. A budapesti hírekből semmi jóra nem
számíthattunk, amikor egy reggel azzal ébresztettek bennünket a legények, hogy kitört a forradalom, gróf Tisza
Istvánt meggyilkolták. A tanezredet az éjszaka a honvédelmi minisztériumból jött vk. tisztek feloszlatták, szélnek eresztették.
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KÁROLYI MIHÁLY ŐSZIRÓZSÁS PATKÁNY FORRADALMA. KÖZTÁRSASÁG.
A tanfolyam tisztjei kászálódtak hazafelé, néhányan maradtunk parancsnokunk Naményi Koncz huszár
ezredes mellett, akit még Kecskemétről ismertem és Budapestre akart utazni, hogy tájékozódni tudjon, de csak
Székesfehérvárig jutott, honnét üres gallérral és kardbojt nélkül jött vissza. De bunyevác legényeink hűségesen
kitartottak mellettünk, akiben talán több volt a huszár öntudat, mint a nemzeti érzés. No de mi is pakoltunk
Luluval. Az egy szál hadnagyi csillag, meg a kardbojt a zsebbe került. Székesfehérváron felverekedtük magunkat
egy ablakok nélküli, felhasogatott ülésű másod osztályú kocsiba, aminek tetején lövöldöző, részeg, megvadult
katonák utaztak. A patkány forradalom csürhévé változtatta a katonákat. Tóni legényem kitartóan gyűjtötte a
huszárokat magunk köré. Így érkeztünk a nyugati pályaudvarra, ahol hasonló állapotokat találtunk. A Bahnhof
kommandón karszalagos zsidó katonák dirigáltak. Itt tudtuk meg, hogy a nagy csarnokban álló egyik szerelvény
Szegedre megy (hogy mikor, az nem tudatik), de amit már elleptek az utazni vágyó kevés civil, szomorúan
ballagó katonák, meg a hangos, lövöldöző részeg csürhe. Legényeink a huszárokkal kinéztek egy marhavagont,
amiből kihányták a bakákat és krétával ráírták, hogy: „Huszár kocsi”. Asszonyok, gyerekek, öreg civilek ide
menekültek, no meg a huszárok, tüzérek is. Rendes katonák kis szigete a nagy forradalmi csürhe között. Estefelé
aztán megindultunk és másnap délelőtt megérkeztünk Kecskemétre. Elbúcsúztam Lulutól és Tónival, hátizsákokkal és kofferokkal megrakodva mentünk a Zöldfa utcába, hogy ott a honvéd kiegészítőnél jelentkezzünk.
Mivel azonban ezt feldúlva találtuk, az ott kapott irányítás szerint az Ó Kollégiumba ballagtunk, ahol most a
katonai parancsnokság volt. Meg is találtunk az első emeleten abban a nagy teremben, ahová első osztályos
koromban jártam.
Itt Forró Lajos zsidó állatorvos fogadott, aki még, mint állatorvos sem volt katona. Most persze fekete
szalonnadrágban, tiszti katona zubbonyban díszelgett és nagy örömmel üdvözölt, merthogy a Magyar Köztársaságnak most igen nagy szüksége van a tényleges tisztekre, amiért is most mindjárt tegyem le az esküt, hogy
további beosztásomról gondoskodhasson. Nagyon fölmérgesedtem és csak annyit válaszoltam, hogy: „Majd
b..k. én magának esküt tenni!” és röviden hátraarcot csinálva, kimentem. Utánam Tóni úgy bevágta az ajtót,
hogy csudálom, hogy le nem szakadt. Aztán könyökével oldalba billentett és nevetve azt mondta, hogy:
- Hadnagy úr alás, ennek bides zsidónak jól megmondtad!
Bennem forrt a méreg és elkeseredés, de erre megbékéltem, oda fordultam hozzá:
- Tóni, gyüssz-e velem?
- Hát hova a körösztanyámba mennék.
Volt a válasz, mire kimentünk a Mária városi állomásra és a következő vonattal - amit elkaptunk kimentünk Kerekegyházára, ahol már állt a szüret. Anyámék nagy örömmel fogadtak bennünket, szinte lakodalomba éreztük magunkat.
Az őszirózsás patkány-lázadás Kerekegyházán is nyomot hagyott. A Kaunitzer zsidó (akit csak ötdekás
zsidónak becéztek a faluban) gőzmalmát a falu közepén kirabolták, mellette a Mannheim zsidó vászon és szövet
kereskedését szintén, de azt már fel is gyújtották. Több zsidaja nem volt a falunak. Szövetkezeti boltnak, magyar
hentesnek, borbély üzletnek, banknak semmi baja nem történt. Papnak, jegyzőknek, tanítóknak, csendőröknek
a hajuk szála sem görbült. Ugyan a földbirtokosoknak, gazdáknak sem.
Kecskeméten már viharosabb események történtek. A városi raktárakat, katonai irodákat, boltokat is
kiraboltak, felgyújtottak. Gyalokay Sándor bácsiit (ügyész) a törvényszék lépcsőjén lőtték agyon.
Én kimentem a szőlőbe a szüretelő napszámosok után. Tóni nyakába akasztotta a puttonyt és szüret
végéig dolgozott napszámba. Rettentő meg volt elégedve a menázsival, amit anyámtól kapott. A lányoknak meg
a kedvence volt. Szóval igen jól érezte magát.
Közben értesültem, hogy Szabadkát megszállták a szerbek. A frontról haza jövő tisztek Kiskunfélegyházára, meg Kecskemétre szivárogtak.
Közben előkerült Imre nagybátyám is, aki a háború alatt a Makói lókórház parancsnoka volt, mint ny.
huszár kapitány. A kórházat a forradalom után illetékes hatóságok elárverezték, ahol Imre Bátyám több lovat,
sok pokrócot és nyergeket, szerszámokat összevásárolt és Bócsai birtokára vitte. Ezek közül kaptam tőle ajándékban egy sötétpej, makói táj-fajta paripát belovagolva, nyergekkel, pokrócokkal. Így kerültem nyeregbe megint, aminek igen nagyon örültem. Vége felé járt a szüret, Tóni is készülődött. Nehezen búcsúztunk és megkértem, hogy ha még meg van, és lehetőség lesz rá, a szabadkai lakásomról hozzná át a demarkációs vonalon innen
levő Szeged alsótanyai Bokor tanyára a ruháimat, meg mi egyet-mást. Útra valót is kapott bőségesen. Csak
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annyit mondott,
- Hadnagy úr alás, ne búsulj, leszünk még huszárok, a cucc meg ott lesz a Bokor tanyán mindgyá. Isten
áldja meg Hadnagy úr.
Pár hét múlva jelentette Szegedről Bokor Károly, hogy egy nagy kerek tetejű láda, meg egy kisebb, meg
egy gitár náluk van. A napokban utazik Kerekegyházára apósához (Móczár Tóni bácsihoz, ki André nagyapám
legjobb komája volt). A ládákban minden az utolsó plajbászig benne volt. A nemzetiségi kérdés alapján csinált
trianoni békeparancs Tóniról, meg a többi elnyomottról nem beszél.
Így teltek a hónapok a háború befejezése után. A Károlyi kormány nem sok változást hozott Kerekegyházán. A községi bírók, főjegyző, papok és tanítók a helyükön maradtak. A pénz értékét vesztette, de a
faluban majdnem mindenkinek volt háza, kis földje, pár hold szőlője, amin megtermett a megélhetésre való, a
cselédek, meg hónapszámosok pedig természetben kapták a komenciót, amiből meg lehetett élni.
Kecskeméten is hasonló volt a helyzet a gazdatársadalomban. Bizony a tisztviselők, tanárok, tanítók
nehezen éltek, de a legtöbbnek volt kis földje, vagy gazda rokonsága.
1918 őszén Kerekegyházáról újra beköltöztünk Kecskemétre, mert Öcsi még diák volt, csak nagymama
maradt kint.
Csillagok és kard nélkül, a piros sapkán rozetta helyett a régi ezred jelvénnyel katona ruhában jártunk
és éltük vígan a legényéletünket. Bár tartalékba helyezési kérvényemet már beadtam, formaság kedvéért még
katona is voltam, gyerekkori legkedvesebb öreg barátom Szalay Sándor trén kapitány parancsnoksága alatt az
anyaggyűjtő állomáson.
A haza özönlő német katonáktól, kik zárt, fegyelmezett alakulatokban utaztak át Kecskeméten, szalonnáért lehetett fegyvert vásárolni. Nekem is volt már két Mauser karabélyom, két Parabellum revolverem, porosz
tiszti pickel-haube és kard, rohamsisak, szurony töltények, amik 1945-ig a városföldi szobám falán levő nagy
zöld posztós fali fegyver táblámon díszelegtek a lovassági kardjaimmal és apám kuruc kardjával, amit 1896.-ben
viselt, amikor a millenniumi ünnepen Kecskemét küldöttségében lovagolt.
1919 tavaszán azonban már erősen kezdte mutogatni jeleit a kommunizmus. Ellenforradalmat szerveztünk. Engemet Liszka Béla, volt diáktársam szervezett be, ki orosz fogságból most jött haza és évekkel később
polgármesterünk lett, és akivel levelezésben voltam haláláig. Az ellenforradalom azonban idő előtt kirobbant,
mert húsvét előtt a Szentkirály pusztai gazdák a gazdakörben beitaloztak és a vörös őrséget lefegyverezték és
kipofozták, mire két teherautó vörös katona összeszedte, összeverte a gazdákat. Vezetőiknek: Muraközy Ferkó
bácsinak és vejének Héjjas Tibornak sikerült eltűnni, de Tibor feleségét Muraközy Marcsát (kinek egyik nagyanyja Szappanos lány volt, ma is levelezésbe vagyok vele, Kaliforniában él) bevitték a kecskeméti törvényszék
börtönébe. Szerencse hogy Szamuelli másfelé volt elfoglalva, mert ha a terror különítményével a páncélvonaton
akkor ide jön, sokan kötélen himbálózva fejeztük volna be életünket. Húsvét másod napján üzenetet kaptunk
Demcsák Jóska rendőr főhadnagytól, hogy pucoljunk, mert az éjszaka túszszedés lesz. Mivel pedig úgy vélekedtem, hogy barna huszártiszti köpenyembe nem lesz célirányú a bujdosni, kimentem az istállóba Istvánhoz, aki
apámnak volt kocsisa, mint rokkant huszár és akinek még az ősszel odaadtam csukaszürke köpenyemet, mivelhogy neki nem volt. Elmondtam neki, hogy mi készül és visszakértem a köpenyt. Majd visszaadja a hadnagy úr,
ha fölakasztja ezeket a gazembereket. Zsebre tettem a két Parabellumot az összes töltényekkel és gyalogosan
kisétáltam Kerekegyházára Móczár Toni bácsi tanyájára, ahol Apámmal és Imre Bácsival találkoztam, akiket én
indítottam még útba. Anyámat, Húgomat meg a szentbernáthegyi Pajtás kutyámat Muraközy Józsi hozta ki
paraszt kocsival. István bent maradt Kecskeméten a házat őrizni.
Ezen az éjszakán szedték össze a túszokat, Nagyapámat, Elek bátyámat és még vagy húsz úriembert,
akik a kommunizmus bukásáig a kecskeméti törvényszék fogházában raboskodtak. Kerekegyháza népe nem
igen vett tudomást a Tanács Köztársaságról, semmi atrocitás, változás nem történt.
Azt már tudtuk, hogy a népbiztosok tanácsának - egy kivételével - az összes tagjai zsidók voltak.
A kecskeméti túszszedés után Kerekegyházára is megérkezett dr. Ratkovszky elvtárs, mint a párt által
megbízott faluvezető népbiztos, aki budapesti ügyvédnek mondta magát, de nevét a pesti ügyvédek között soha
meg nem találtuk. Sokat szónokolt, de mivel a közigazgatáshoz pláne az adóügyekhez semmit sem éttett, a
főjegyző is, meg az adóügyi segédjegyző is a községházán dolgoztak tovább a rendeletek szerint. A vörös hadsereg egy századjának csinált szállást az iskolákban Ratkovszky elvtárs, de a papokat, tanítókat békébe hagyta.
Ezekben a bizonytalan napokban Apámmal és Imre Bácsival együtt mi is Muraközy Józsival a közel szőlőben
a bak-hátak között éjszakáztunk. Ezt Jóskával nem tartottuk elég kényelmesnek, amiért is nehogy befogjanak
bennünket katonának, egy kocsival, szalonnával, kolbásszal bőségesen ellátva pokrócokkal felszerelve és egy
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célszerű kis hordó borral a hátsó saroglyában a hat kilométerre levő tanyánkra, amit Zsidóföldnek neveztünk,
helyeztük át harcállás pontunkat. Velünk jött Sebestyén Laci segédjegyző is. Ott aztán nagy örömmel fogadott
a Nyúl Misa, aki a Ludovikán volt lóápoló, onnan jött haza Zsidóföldre, ahol apámnak lett a komenciós cselédje.
Felesége az Eszti, aki anyámnak volt hosszú esztendőkig legkedvesebb házi cselédje, neki fogott a sütéshez,
főzéshez, hogy le ne soványodjunk.
Este a tanya melletti nagy eperfa alatt tartottuk az őrséget. Mint rangidős én kezdtem, én ébresztettem
Jóskát, ő meg hajnal felé Lacit. Napfölkeltivel arra ébredtem, hogy Laci ( aki soha katona nem volt) úgy hortyog,
mint aki nincsen szolgálatba. Kioktattuk az őrszem kötelmeire és jól meg ruháztuk, mire megsértődött és haza
ment a faluba. Így magunkra maradva a ház elé kivittük az asztalt meg a székeket és kártyázni kezdtünk felírásra.
A kis hordó bor a hűvös szobába a kemence padkáján volt, ahonnét gumicsővel töltögettük az üveget, amiből
az asztalnál poharaztunk. De hamar rájöttünk, hogy ez sok felesleges járkálással jár, amiért is beköltöztünk a
híves szobába és poharak mellőzésével a gumicsövet használva kártyáztunk. Este alkonyattal a ház előtt a kis
padon fojtattuk. Jóska piszok módon nyert, de megígérte, hogy holnap revánsot ad. Ebből aztán nem lett
semmi, mivel kin felejtettük a paklit és a disznók összerágták, nem csak a makk disznót, de a többit is. Vittünk
ki két évfolyam Tolnai Világlapját bekötve, hát azt olvasgattuk. Éjszakára a pajtában levő szánkókban csináltunk
magunknak ágyat és nagyokat durmoltunk.
Misát beküldtem Kecskemétre a cimborákhoz. Ő hozta az első hírt, hogy szervezkedik a Héjjas különítmény.
Teltek a napok és nem történt semmi. A Tolnai Világlapját már könyv nélkül tudtuk, a kis hordóban is
szortyogott a gumicsév, mire Jóska elment Köncsögre a tanyájukra, én meg haza a faluba, ahol rend, nyugalom
volt. A párt Ratkovszky elvtárs mellé termelési biztost is küldött, az öreg Mandel bácsit, aki bevallása szerint
kereskedő volt a pesti Teleki téren. Nálunk kosztolt, nagyon udvarias volt, de késsel-villával nem tudott enni.
A kék pénzt gyűjtötte, de fehér pénzzel fizetett a tojásért, sajtért, hagymáért, amiért vasárnapokon jöttek a
vonattal a bocherok, meg a zsidó rüfkék. Nem sok vizet zavart az öreg. Mindég azt magyarázta, hogy a termelésből fakad a jólét, ezért a gazdák csak termeljenek, a többit bízzák a kereskedőkre.
Ratkovszky elvtárs irányításával népszavazással megalakult a jobb gazdákból a direktórium, aminek
elnöke dr. Bedő Béla községi orvos lett, aki ugyan a keresztlevele szerint Brüdl Adolf volt, de gyerekkorában
kikeresztelkedett és nemesi családból (ahol házitanítóskodott) nősült, gyerekei már keresztyénnek születtek. Az
első háborút, mint orvos becsülettel végig szolgálta. A faluban mindenki becsülte és szerette.
A munka ment a maga rendjén a gazdaságokban, sem a cselédekkel, sem az aratokkal nem volt semmi
bajom, mikor Ratkovszky elvtárs kihirdette, hogy fölsőbb rendeletre Móczár Tóni bácsi kb. 500 holdas birtokát
a Tanács köztársaság szocializálja. Összehívta a cselédeket a nagy csukott verandás ház előtti térségre, ahol mi
is poharaztunk a nagy kerek márványasztal körül. Nagy beszédet tartott, hogy azé a föld, aki műveli stb.stb.,
amiért is a Tanács Köztársaság a birtokot szocializálja, felszólította a cselédeket, hogy válasszák meg a vezetőjüket, aki ezután a gazdaságot irányítja. Az öreg Ignác bácsi (Tóni bácsi mindentudója) állt elő és bejelentette,
hogy a Nemzetes urat választották gazdaságvezető elvtársnak, vagy mi a nehézségnek.
Ratkovszky elvtárs még kötözködött, de leintette Ignác bácsi, hogy mi azt jobban tudjuk, mint maga.
Baj nem volt, mivel Ratkovszky elvtárs jelenthette Pestre, hogy a szocializálás megtörtént.
Ebben az időben történt, hogy Tóni bácsi Ignác bácsival kimentek az aratókhoz, amikor is Ignác bácsi
igen elgyönyörködött a kettőző lányok combjain, amik a felkötött szoknya alól hajladozva igen csak mutatkoztak. Rá is szólt Tóni bácsi, hogy
- Ejnye-ejnye, Ignác. Hol jár a szöme.
Mire Ignác bácsi nagyot sóhajtott:
- Én édös Istenöm! Ha má’ evötted a töhetségöt, mér’ nem vötted el az akaratot is. Mer’ ez a nagyobb
baj, nem a cucilizálás.
A falu bírája Langó János gazda volt, ami nagy tisztesség volt a faluba, bár fizetés nem járt érte, de
bármikor bemehetett a községházára és ítélkezhetett a helytelenkedő fiatalság között néhány pofon erejéig.
Ratkovszky elvtárs neki is fölmondott, de János gazda nem fogadta el, mivelhogy őtet a falu választotta, majd a
következő bíró választáson átadja a hivatalt az új bírónak.
Az egész falu örült egyszer aztán a hírnek, hogy a zsidó népbiztosok meglógtak, vége a kommunizmusnak.
Üzentem a két öreg csendőr őrmesterért, akiknek fegyverei az enyémekkel együtt nálunk a mázsa házban a nagy híd-mérleg alépítményében volt elrejtve. Felvarrtuk újra a csillagokat és Móczár Tóni tartalékos tüzér
hadnaggyal, és Altrichter Dini tartalékos tüzér hadnaggyal – aki a plébános öccse volt és a 30-as feleseknél
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szolgált - végig jártuk a falut az örömhírrel.
Az egyik ház előtt az egyik csendőr őrmester, arra kért tőlem engedélyt, hogy beszólhasson Pálékhoz.
Természetesen megadtam, mi pedig leültünk az utcán levő padra. Nem tudtam arról, hogy amikor a csendőröket
a vörös őrök elzavarták az őrsről és egy kisgazdához húzódtak - akivel, kapával a vállukon jártak ki dolgozni egy reggel Pál Jóska - ki bár még katonasorba sem volt, de a falu legényének érezte magát - rájuk kiabált, hogy:
- Ugye most nem olyan nagy urak, mint amikor puska volt a vállukon?
Az én öreg csendőröm nyugodtan benyitotta a kisajtót és onnét bekiáltott, hogy:
- Jóska fiam, gyere csak ide!
Jóska elő is jött az istállóból és oda jött a kisajtóhoz, ahol kapott egy jobbkezes csendőr pofont, úgy
hogy az öreg csendőr vállán a puska meg se mozdult, de Jóska hanyatt esett meg jajgatott, mire az anyja kinézett
a konyhaajtón, hogy mi baj van?
- Nincs semmi baj, Pálné asszony, csak Jóska megbotlott a küszöbbe. Isten áldja meg magukat.
Jóska nálunk volt hónapszámos. Pár nap múlva hozzám ballag és bizalmasan bejelenti, hogy: - Hadnagy úr én csendőr akarok lönni, tudna-e segíteni?
- Hijnye, az ántiját, hát körösztapád kezejárását így a szívedre vötted?
- Higgye el Hadnagy úr, hogy ü csinyát belülem embört!
Őrmester korában is, ha haza jött édesanyjához, nálunk is lejelentkezett. Mi lett vele a háborúban, nem
tudom, de hogy ott is egészember volt, abban biztos vagyok.
A falu plébánosa Altrichter Ferenc volt. Áldott lelkű igazi pap volt. Háztartását vénkisasszony nővére
vezette. Elmebeteg húga és mindenre alkalmatlan (még katonának is) színész öccse élt velük, de panaszt a szájából senki sem hallott. Szerette is, meg is becsülte a falu.
A háború végén haza került a másik öccse is a Gyuri, aki mint tüzér hadnagy szolgált a harminc és feles
mozsaraknál, amik különbek voltak a német negyvenkettes „Dicke Bertánál”.
A katolikus egyház főgondnoka Móczár Tóni bácsi volt, az egyesült protestánsé pedig Édesapám. A
katolikus templom keresztelő medencéjén ott díszelgett a felírás, hogy „Adományozta Szappanos István a református egyház főgondnoka”. A református templom arannyal hímzett selyem úrasztala terítőjén pedig mindenki olvadhatta, hogy készítette Szappanos Istvánné, André Róza, aki pedig hithű katolikus volt. Vallási vita a
faluban soha nem volt, mint ahogyan nálunk a családban sem.
Így vészeltük át a forradalom, köztársaság, meg a kommunizmus veszedelmeit, amikor következett a
román megszállás.
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A ROMÁN MEGSZÁLLÁS
Dehogy is gondolhattam én akkor arra, hogy mindezeket hatvan-egynehány esztendő után Amerikában
írom menekült gazda élt Kerekegyházán megbújva, akinek sikerült meglógni Szolnokon Szamuelli tömeg akasztásából. Neki volt állandó kapcsolata, ahonnét tudtuk, hogy a Tisza vonalán átjöttek a románok, a vörös hadsereg meg menekül. Hogy milyen lehetett ez a vörös hadsereg, amit még az oláhok is megzavartak, arról beszélni
nem lehet, azt látni kellet. Kecskemétre is bevonult valami román alakulat, aminek parancsnoka a szomszédunk
dr. Sárközy Jenő ügyvéd lakásába költözött. Sárkőzyék pedig papírra.
Egy átköltöztek a mi házunkba, mivel hogy mi Kerekegyházán voltunk. A román tisztek nagy része
tudott franciául, és mint királyi tisztek úriemberek voltak. Meghívásokat elfogadtak és a tanáraink tolmácsolása
mellet jól érezték magukat. Eltekintve kisebb lopásoktól, nagyobb atrocitások nem történtek.
Kerekegyházára pár hétre egy rosiori ( a román királyi hadsereg elit lovassága) főhadnagy került, aki bár
nem festette magát, mídert sem viselt, de mindég jól öltözötten mutatkozott, mint akit a skatulyából vették ki
és úr volt.
A román főhadnagy naponta nálunk ebédelt, nem, mint megszálló katona, hanem, mint úri vendég,
ami annál könnyebben volt lehetséges, mivel perfekt beszélt franciául és húgom is elég jól beszélte a franciát,
azon kívül a proletárdiktatúra alatt hozzánk menekült és vendégünk volt a „madame”, ki a háború előtt Kecskemét francia tanára volt, de itt maradt a háború alatt is tanítva a nyelvet.
Egy alkalommal korábban jött ebédre, amikor még én a gazdasági udvarban Pista lovamat lovardáztam.
Le akartam szállni, de tiltakozott, leült egy padra és kért, hogy folytassam a lovardát. Összeszedtem hát Pista
lovamat és bemutattam a tudományunkat. Igen méltányolta és ebédnél azt kérte, hogy használhassa a lovardámat. Másnap reggel már ott lovagolta figurás, pedigrés lovát. Tudott a fiú, lova is be volt jól lovagolva. Bár egy
szót se tudtunk egymással beszélni lovas kamerádok lettünk. Mikor haza ment Romániába, karácsonyra szép
üdvözlő kártyát küldött. Szakasza is fegyelmezett társaság volt, akikkel semmi baj nem volt.
Kecskemét környékén rosszabb volt a helyzet, mert a tanyákra sűrűn kijártak az oláh beszerző járőrök,
rendesen egy erdélyi oláh vezetésével, aki még beszélt valamit magyarul is. Éppen ebédnél ültünk, amikor hozzánk is bevetődött egy ilyen. A lány jelentette apámnak, hogy bort, meg kolbászt követelnek. Apám ki akart
menni, de a kamerád, mikor a madame elmondta neki a szituációt, udvariasan engedélyt kért, hogy kimenjen és
elintézte a dolgot. A csukott verandán a fogasról leakasztotta ezüst fogantyús lovagló botját, ami egy két arasz
hosszú, kétujjnyi széles víziló bőrben végződött. Mint utóbb a lányok mesélték, a kamerád nem sokat beszélt,
de a korbáccsal úgy szájon verte az oláhokat, hogy abba semmi hiba nem volt.
A proletárdiktatúra bukása után Kerekegyházára is eljutott Szegedről az egyik rendcsináló tiszti járőr,
aminek egyik tagja volt Schréter Duci volt ludovikás társam. Apám látta vendégül őket és adott nekik fogatot,
hogy Adacs pusztára menjenek. Én az nap Kecskemétre lovagoltam be, igy nem találkoztam velük, apám tájékoztatta őket, hogy a faluban nincs szükség rend csinálásra, mert minden rendben van.
Mire őszre beköltöztünk a városba, már együtt volt a Héjjas különítmény, ami tulajdonképpen a szentkirály-pusztai ellenforradalom folytatása volt. Szervezői a Héjjas testvérek: Iván, Relli, Tibor. Francia Kiss Miska
irányításával a szentkirályi, orgoványi, bugaci gazdák szervezkedtek, a Mária városban pedig az iroda kis Fejér
Pista gyerekkori diáktársunk szakszerű vezetésével működött. Gazdasági hivatalra nem volt szükségünk, mivel
mindenki a saját költségén katonáskodott. Már állt az első lovas szakasz, Muraközy Józsi parancsnoksága alatt,
aki időközben Szegeden önkéntes káplárból alhadnagy lett. Szakaszában a lókórháznál talált lovakon leginkább
altisztek, volt önkéntesek voltak. Én szerveztem a második lovas szakaszt az önként jelentkező gazdák és
gazdalegények közül. Helyettesem Móczár Feri volt. Volt néhány diákgyerek is, akik még katonák se voltak, de
ültek a lovon és Dékány Cacának olyan jó hangja volt, hogy előénekes lett a szakaszban. Élelmezést a városi
gazdák adták kérés nélkül, mannlicher karabélya pedig volt mindenkinek. Feladatunk volt a kóborló vörös katonák és terroristák összeszedése és a gyűjtő táborba való leadása. A pusztai patkó nélküli lovak vasalása apám
számlájára a Garaczi kovácsmesternél történt.
A kecskeméti különítmény parancsnoka Héjjas Iván volt, aki Héjjas Miska bácsi nagy családjának volt
egyik tagja, az első világháborúban tartalékos főhadnagy, utolsó front beosztásában, mint megfigyelő az olasz
fronton a ballonosoknál (léggömb) szolgált. Legénykori csintalanságairól sokat hallottam, de személyesen csak
most ismertem meg. Nem volt katona típus, de rettentően tudott bánni az emberekkel, csudálatos szuggeráló
képessége volt és mikor azzal kezdte a rábeszélést, hogy „Édösségöm”, vakon mentek utána és szerették.
Tudva, hogy én meg rettentő katonás természetű vagyok, velem katonásan értekezett. És mikor a
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huszár kaszárnya istállójának előterében alázatosan jelentettem, hogy még csak 18 lovasom van, azt kérdezte,
hogy mennyi egy huszár szakasz létszáma? Mikor pedig jelentettem, hogy huszonnyolc, keményen mondta:
- Hadnagy úr! megparancsolom, hogy holnap jelentse, hogy ki van a létszám!
Pár nap múlva újra jött. Bár a létszám nem volt meg, feszesen jelentettem, hogy a létszám 28. Továbbá
alázatosan jelentem, hogy a főhadnagy úr parancsára hamisat jelentettem. Átölelt behúzott a zabos kamrába és
nevetve csak annyit mondott, hogy Pistikám ne b.. ki velem, mire én is elnevettem magam, és csak annyit
válaszoltam, hogy velem se Ivánkám.
Nyugodt lelkiismerettel mondhatom, hogy lovas szakaszomnál semmi atrocitás, kilengés nem történt.
Ősszel vonult be Kecskemétre Szegedről az első alakulata a nemzeti hadseregnek. Háger Csöpke huszárszázada, akiket a város vezetősége, a gazdasági egyesület, ipartestület küldöttségei, iskolák, meg ünneplő
polgárság zászlókkal fogadott a nagy templom előtt. Az érkező huszárszázadot, akik piros nadrágban és sapkában díszelegtek, a Héjjas különítmény lovas szakasza fogadta parancsnokságom alatt. Mivel Muraközy Jóska
betegen feküdt, a két szakaszból egyet csináltam, azt úgy ráncba szedtem, hogy vezényszóra arcvonalból négyes
menetoszlopba, meg vissza arcvonalba tudtunk fejlődni, még a fővetés is hibátlanul ment. Az uniformis vegyes
volt, de azt eltakarta a sok virág, amivel az asszonyok meg lányok minket is feldíszítettek.
Ezzel én a Héjjas különítményemben való működésemet be is fejeztem. Én a forradalom után tartalékállományba való helyezésemet kértem - és meg is kaptam – de most újra reaktiváltatásomat kértem és meg
is kaptam. Mint volt tényleges tiszt a felállítandó huszár ezrednél jelentkeztem.
A különítmény legénysége haza ment, a tisztek és altisztek Pestre mentek a Prónay különítménybe. A
különítmény hazatért legénységéből lett a rongyos gárda, akik nyugat Magyarországért, meg 1938-ban a csehekkel csatáztak. Büszke vagyok, hogy köztük lehettem.
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NEMZETI HADSEREG

-------------------------------------------------------Kecskeméti huszár osztály. 1920.
Mikor megalakult a pesti 1. jász-kun huszár ezred, annak második osztálya Kecskeméten a Szolnoki úti
honvédhuszár laktanyában talált elhelyezést. Aránylag gyorsan, ha szegényesen is megkezdődött a huszár élet.
Első osztályparancsnokunk báró Schkerlecz Gyula alezredes volt. Bár tökéletesen beszélt magyarul, de nem
mindig jól fejezte ki magát. Egy alkalommal, amikor egy huszár csak az osztály kihallgatáson mondta el újabb
indokait a század parancsnok büntetése miatti panaszaihoz, az alezredes úr azt jegyezte meg, hogy
- Jaj fiacskám! A néma anyának a csecsemő sem érti a szavát.
Más alkalommal, amikor a tiszti étkezdében igen sűrűn kaptunk spenót ebédet, amit az egyik felszántott
nyitott lovardában termeltek - lévén az akkori közellátás nem olyan jajde pláne - és ezért erősen morogtunk,
szeretett parancsnokunk - aki szintén ott kosztolt - azt az oktatást adta, hogy:
- úrak! Aki a spinát szereti, rossz ember nem lehet.
Század parancsnokom Forster Frigyes kapitány úr volt, akinek, békebeli históriáiról igen sokat hallottunk. Nem volt könnyű, de ki lehetett vele jönni. Egyik nyári napon a Nyomási gyakorlótéren zavarásztam a
szakaszomat, de mivel a pihenő alkalmával sok búzavirágot találtunk, kivirágoztuk a sapkákat, mikor Frici bácsi
kijött, jelentkezni akartam nála, amikor nekem ugrott és lehordott a sapkámra mutogatva. Mikor lecsillapodott
csak annyit mondott: Tudod, Bandi is búzavirágot tett a sapkájára Volhíniában, amikor szíven lőtték. Így tudtam
meg, hogy Szappanos Andor unokatestvérem, az ő századában, mint zászlós halt hősi halált.
Mikor pedig Zsákai Laci prímásnak elénekelte, hogy:
Minden piros, fehér rózsát neki vittem,
A világon egyedül csak neki hittem.
Mégis elment messze tőlem,
Es elvitte a szívemből a sok sok nótát.
Piros rózsa, fehér rózsa,
Jut-e vajon csak egy szál is a síromra.
Hát jutott az is bőségesen, mikor a harmincas években, mint huszár ezredes meghalt. A szabályos új
khaki uniformisban két régi harctéri alárendeltje, vitéz Szappanos Jenő főhadnagy és Trautman Ferkó főhadnagy állt a koporsó egyik oldalán, a másik oldalon pedig Szávics ny. őrnagy békebeli császárvadász díszben, és
én vörös nadrágban, csákósan mentében. Meg is jegyezte az öreg, a temetés után, hogy ha Frici lepillantott, meg
lehetett elégedve, mert két katona is volt a temetésén. Ő is és Frici Bácsi megalkudni nem tudó legitimisták
voltak, velem együtt. Bizony sokszor emlékeztünk rá szeretettel, mikor nótáját el-eldalolgattuk a cigánymuzsika
mellé.
A huszár osztály meg kipofázódott. Már felesleges lovunk, huszárunk is volt, amit le kellett adni Pápára.
Persze a legfiatalabb hadnagy megy a szállítmánnyal, dacára annak, hogy én egy borbélynál kapott szőrtüszőgyulladás miatt több mint egy hetes, szakállal díszelegtem, engem küldtek. Persze sem lóban, sem felszerelésben
nem a javát kapták Pápán. Kívül birkaszőrös nyergek, meg foltos ruha erősen dominált. Mikor bevonultunk,
érkezésünket az elibém küldött főhadnagy úgy jelentette parancsnokának, hogy megjött Robinzon hadnagy úr
az indiánokkal.
Az akkori nyomorúságos világban a tiszti fizetésből nem igen lehetett hancúrozni. No de ezen is segítettünk. Apámtól Kerekegyházáról kaptam egy kisebb hordó rizlinget, jó pár rozskenyeret, meg fél oldalszalonnát. Ebből tellett a Széchenyi téri ház (ahol akkor egyedül laktam) kertjében a nagy gesztenyefa alatt szalonnapirítást rendezni. A legényem az ágyamról lehúzott lepedővel megterítette a kerti asztalt. Nyársakat faragott
kellő számban. Kancsó pohár, gumicsév is kerülközött. A bicska viselése már előre el lett rendelve. Még csak a
tűzoltó parancsnokot kellett kioktatni, hogy a nagytemplom tornyában sétáló tűzoltó bakter félre ne verje a
harangot, ha közvetlenül a templom tövében nagyobb tüzet lát, és aztán szombat este jöhettek a vendégek.
Hogy Zsákai Laci is ott volt az egész bandájával, az már csak természetes.
Hát szép élet a huszár élet, csak néha nehéz a viselet. Egy szombat estére Muraközy Józsival, meg
Trummer Béluskával Félegyházára voltunk hivatalosak vacsorára. Lóháton mentünk át (kb. 30 km.).
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Elhelyeztük a lovakat, szobát rendeltünk a Korona vendéglőben, kimosdottunk és lovagló pantallóban, zsinóros
zubbonyban, piros sapkásan jelentkeztünk vacsorára dr. Strébl Miklós bácsiéknál, ahol két lány is volt; Sári mg
Lenke, no meg Tarjányi Kató. Ott találtuk Gartner Lulut is, aki igen le volt kozmásodva Lenkicénél, el is vette
feleségül és ma, 1984-ben boldogan élnek Ausztriában.
Finom vacsora után bebújt a cigánybanda is és vígan táncoltuk át az éjszakát. Alig aludtunk valamit,
már menni kellet a szagos misére a kétcsévű templomba, hogy a korzón haza kísérjük a lányokat, annál inkább,
mivelhogy ebédre is hivatalosak voltunk. No persze a kard nélkül való hancúrozásunk feltűnt az ott állomásozó
baka zlj. parancsnoknak. Ebéd közben ránk telefonált, hogy jelentkezzünk nála a laktanyában. Miklós bácsi
szörnyen megijedt, de megnyugtattuk, hogy majd délután elintézzük a dolgot. Konflisokon ki is mentünk. Nem
éppen barátságos kioktatás után, felszólított bennünket, hogy azonnal hagyjuk el Félegyházát és jelentsük parancsnokunknál kihallgatáson az ő véleményét.
A Félegyházáról kapott feljelentés olyan viharos volt, hogy század parancsnokomtól Forster kapitány
úrtól egy heti állomás fogságot kaptam azzal az indokolással, hogy „Legyen időd kipihenni a fáradalmakat”.
Ebbe nem is volt semmi hiba, mert Apám háza - ahol laktam - elég nagy volt ahhoz, hogy a másik
szobába átmenjek. Ugyanis az állomás fogság azt jelentette, hogy a szolgálatom ellátása után lakásomat el nem
hagyhatom.
De más súlyos probléma kerekedett. Cirkusz jön a városba, ahol egy műlovar is be lett konferálva, aki
állítólag a spanyol iskolában is volt. Mit tehettem egyebet, minthogy beöltöztem civilbe, amim már volt az elmúlt
zavaros időkből, bajuszt ragasztottam és este ott voltam az előadáson a huszár tisztekkel szembe levő páholyban.
Szántó Neszti hadnagy (akivel nem nagyon szíveltük egymást, egy helyen udvaroltunk) felismert és
elkezdett mutogatni és röhögni. Kellemetlenül éreztem magamat, de Frici bácsi rászólt Nesztire, hogy fogja be
a száját, bakák is lehetnek a cirkuszban. A lovasban nem csalódtunk, meghívtuk a tiszti étkezdénkbe vacsorára
és italozásra.
A háború emberfeletti szenvedése, majd a zsidó forradalom és proletárdiktatúra megalázása szörnyű
pusztítást végzett a magyar lelkekben. De hogy van feltámadás, azt itt látjuk a kaszárnyában, a barázdában született újoncok nótájában. A kard és eke az alapja a magyar jövendőnek, nem a tintát fröcskölő toll. A lélek már
kezd vissza térni, de felszerelés dolgában bizony igen gyatrán álltunk. Felső parancsra anyaggyűjtésre indultunk.
Nem volt ez erőszakos rekvirálás, sem kunyerálás. Csak a paraszt Berekből lett káplár úr magyarázta meg a
pógárnak, hogy nincs elég puskánk, meg nyergünk. Kocsi számra hozták a laktanyába a forradalom és vörös
uralom alatt szétszórt fegyvereket, nyergeket.
1921. május elsején huszár szakaszommal készültségbe rendeltek a törvényszék fogházába, ahol a kommunisták voltak elzárva. Kecskeméten, de tudomásom szerint máshol sem történt semmi zavargás. A fogházigazgatóval igen összebarátkoztunk. A fogház irodán találtam, mint írnokot dr. Tóth László újságírót, aki kelleténél jobban szerepelgetett a direktóriumban. Olcsón megúszta, tovább szerkesztette a kecskeméti egyik lapot,
meg a szakkőrnek is elnöke volt, majd 1944-ben pedig ő fogadta a ruszkikat és polgármester lett.
Itt kaptam meg a hiteles adatokat arról, hogy Francia Kis Mihály néhány társával a nemzeti hadsereg
bevonulása előtt, mint a Héjas különítmény tagjai összeszedték a direktórium ott őrzött tagjait Cigány elvtárssal
az élen, és a fogházigazgató tiltakozása ellenére elvitték magukkal nyugta ellenében. Nem kecskeméti zsidók és
cigányok voltak. Hogy ezek aztán hova lettek, azt esetleg Mihály mondhatná meg, de erről nem sokat beszélt.
Még nekem sem, akivel sűrűn találkozott. Igaz, hogy én se kérdezgettem tőle fölösleges dolgokat.
1920.-ban a kincstár volt szíves gondoskodni a nyaralásunkról, amennyiben a hajmáskéri sulykoldába
vezényelt. Ez a kéthónapos tanfolyam a zavaros időkben meglazult fegyelem helyreállítását célozta, amit indokoltnak találtam mindaddig, míg bele nem kerültem. Két század alakult, Nyemec és Sztrilics századosok parancsnoksága alatt. A századok legénysége hadnagyok, zászlósok mind három fegyvernemből, de még tengerészünk is volt. Legénységi elhelyezés a régi olasz tiszti barakkokban, legénységi posztó ruha, tekerős kamáslival,
bakanccsal, hosszú Mannlicher puska, szurony, patrontáska, hátizsák, vagy bornyú (ami századunk kapta a bornyút) kenyérzsák, meg rohamsisak. Rangjelzés paroli nélkül és semmi más. Már azért is kitört a botrány, mikor
mi huszárok felvarrattuk a bal vállunkra az arany akszelspanglit a kamara gombbal. Ébresztő, takarodó, szobarend, csukló gyakorlat, kivonulás, fegyelmező és zártrendű gyakorlatok, kiadós csatár kiképzés, őrszolgálat, napos, ügyeletes szolgálat, kihallgatás, parancs kiadás és más gyönyörűségek. Szombat este aztán elővehettük saját
ruháinkat, és ha volt pénz és nem volt fenyítés, mehettünk vasárnap éjfélig Almádiba a Balatonra. A nagytáborban az E-1-ben volt ugyan egy jó kantin, ahol tányérból ehetett az ember, de hétköznap magunk mostuk a
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csajkát és magunk subickoltuk a bakancsokat. Szép napokat töltöttünk a Balatonon, kaland is akadt bőségesen,
ha igyekezett az ember.
Miután szabadultunk a sulykoldából, visszatértünk a szép huszáréletbe. Mielőtt azonban tovább mennék az eseményekkel, megemlékezem pár megtörtént eseményre.
Ragyogó tavaszi időben nemes Kovács Laci főhadnagy az altiszti lakások melletti lovardában oktatta
az újoncokat. Az altiszti lakások kertjében virágzott az orgona, szinte hallotta az ember a nótát, hogy Szeretnék
május éjszakáján ellopni minden orgonát. Laci éppen ügetést vezényelt a kengyel nélkül tökölő huszároknak, amikor
az egyik ló az orgonabokrok előtt akkorát ugrik, mint egy zerge, a huszár meg lent van a homokban, aztán még
négy ló bolondul meg és összesen már öt huszár van gyalogosan. Laci meglepetésében csak annyit tudott mondani, hogy „Böbölöbö” ( Ez volt a szavajárása, ha valami okosat akart mondani). Ekkor érkezet haza lovaglásból
Korcsog törzsőrmester az altiszti lakásba. Látva a cirkuszt, előhúzta az orgonabokrok alól két égetni való 8-10
éves fiacskáját, akiknek kezeiben parittya (csúzli) találtatott, amiért is a nádi vessző üzembe helyeződött oly
hatályosan, hogy a két kölök két napig nem ment oskolába, mert édesanyjuk szarvas faggyúval kenegette a
feneküket. De parittyázás többé nem történt a laktanyában.
Korcsog a huszár őrmesterek gyöngye volt. Hogy mikor aludt, azt senki sem tudta, mert vagy a kantinban iszogatott, vagy ott volt ahol valami szabálytalanság, vagy disznóság történt. Egy szomorú vasárnap laktanya
ügyeleti szolgálatban voltam. Korcsog törm. indította a népet templomba. Csak végig nézett rajtuk és kettő már
mehetett is a kihallgatásra. Gyufaszállal fölvart gomb a zubbonyon, csizma fényesség hiánya. Aztán:
- Első, második, harmadik szakasz a katolikus templomba, negyedik szakasz a kálomista templomba.
Elindulás előtt még kétszer volt „Viszakozz”. Aztán elindultak.
Én meg csak úgy mellékesen megjegyeztem, hogy azt nem tudtam, hogy nálunk a szakaszok vallás
szerint vannak összeválogatva. Mire Korcsog fölényesen legyintett.
- Én osztán nem tudom, hogy ki milyen vallású, de így összeszokva is úgy mennek néha, mint a vad
disznók, hátha még összekeverem őket.
A tiszti létszám csökkentése mind nagyobb méreteket öltött. Rejtett katonai alakulatok születtek. Ilyen
volt a vámőrség is (a határ-vadász alakulatok őse)
Ekkor kaptuk a felszólítást, hogy, akinek a polgári életben biztosítva van a megélhetése, kérje a szolgálaton kívüli viszonyba (szkv.) való helyezését és adjon helyet azon bajtársaknak, kiknek magánvagyonuk
nincsen. Mivel Édesapám egészségi állapota is egyre romlott, öcsém még a gazdasági akadémián volt, fájó szívvel a kérvényt én is beadtam, azzal a keserű vigasztalással, hogy nem én hagyom ott a huszár életet, hanem a
szép magyar huszár élet halt meg mindörökre.
A vámőr tanfolyamon még nagy sikere volt a színes rajzomnak, ami a vámőrt ábrázolja. Bokáig sem
érő pepita pantalló, hátul pávatollal, kék zokni, sárga fél cipővel. Zöld finánc zubbony magyaros sujtással, pitykegombokkal, a jobb vállon viselendő sörétes lőfegyver, húszas mintájú „csesznye-bankó”, stb.
Szkv.-ba való helyezésem gyorsan elintéződött. Eszerint, mint volt tényleges tiszt az uniformist bármikor viselhettem, polgári foglalkozásom gyakorlása és politikai tevékenykedésem idején kívül. Ellentétben a tartalékos tisztekkel, akik az egyenruhát csak külön engedéllyel, ünnepélyes alkalmakkor viselhették.
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A CIVIL ÉLET
1921 kora tavaszán volt Húgom esküvője Beretvás Pistával. A lutheránus templomban volt a szertartás,
hol a vőlegény, négy vőfély (Beretvás Lulu, Muraközy Józsi, Trummer Bélus és szerénységem) huszár díszben
(Csákó, attila, vörös nadrág, lakcsizma, panyókára vetett mente) feszítettünk. A kóruson pedig Nobilisz Tibor
orgonaművész barátom zengette a Lohengrin nászindulót. Az esküvői ebédre nálunk a nagy ebédlőben 50, a
szalonban 20 személyre volt terítve. A nagy előszobában pedig a nyitott kétszárnyú ajtóban Zsákai Laci bandája
muzsikált.
Húgomék a nászútjuk után a Széchenyi téri házunk utcai részébe költöztek, Édesanyám pedig az udvari
részen rendezkedett be. Nekem megmaradt a nagy előszobából nyíló legénylakásom.
Leszerelésem után Kerekegyházára mentem 1921 nyarán, és Apám irányításával lóháton jártam Köncsög, Ágasegyháza pusztákra bérlőket ellenőrizni, no meg Fülöpkére. Ez, amit mi Szibériának neveztünk, és
ahol a birtokunkon nagy szikes tó volt, amiben semmiféle állat, vagy béka sem volt, sem káka vagy nád. Itt
történtek nyáron a nagy feredőzések.
1921 őszén Imre Bátyám ösztönzésére beiratkoztam a Budapesti Kereskedelmi Akadémia egy éves
szaktanfolyamára. Az Akadémia az Alkotmány utcában volt és annak igazgatója Trautman Henrik, Imre Bátyám
feleségének volt közeli rokona. De akadt más patrónusom is Laurenczy Vilmos tanárunk személyében, aki pedig
Sebestyén Laci kerekegyházai jegyzőnek (édes-kedves jó barátomnak) volt rokona, és akivel Kerekegyházán a
jóféle rizling iszogatása közben nagyon összebarátkoztunk.
Lakás problémám nem volt, mert gyerekkori öreg barátom Bodrogi Pájó hadbiztos százados Budapesten élt családjával a Bank utcában, ahol otthont kaptam.
Aztán jöttek a lisztes zsák, szalonna, bödön zsír, sonka, kolbász, gyümölcs szőlő kosárszámra Kerekegyházáról. Pájó elrikkantotta magát:
- Marus! Anka! Mög gyütt a komenció Stabától (Pista bácsitól)
Apám is úgy küldte, mint komenciót, amit Pájó még kadét korában megszolgált Köncsög pusztán, és
amire a mostani pesti nyomorúságban igen csak szükség volt. Vígan voltunk, mivelhogy a hordó bor is megérkezett menetrend szerűen.
Anka volt az öreg tót szakácsné, aki velük jött Trencsénből, mikor a csehek bejöttek és hűségesen
szolgát Pesten is. Amire szükség is volt, mert a magyar nemesi származású Marus bizony semmire való gazdasszony volt.
Aztán jött a „király puccs”. Nem történelmet írok, nem vitázom, hogy kinek volt igaza, a szabad királyválasztóknak-e, vagy a legitimistáknak. De mi Pájóval szívvel-lélekkel legitimisták, karlisták voltunk és maradtunk Budaörs után is. Az akadémián nagy örömmel találkoztam Friedrich Pistával, aki legjobb cimborám volt a
Ludovikán. Ekkor zajlott a nyugat-magyarországi felkelés. Betegségem miatt nem mentünk, pedig Pista soproni
volt. Felgyógyulásom után pedig azért nem mentünk, mert Pista főbe lőtte magát egy elvált asszonyba való
szerelme miatt.
Pájó ez évben beiratkozott jogra az egri jogakadémián, a hadviseltek részére csinált egy éves tanfolyamon, ahol előadást hallgatni nem kellett, csak vizsgázni. Doktori címet kapott. Marha voltam, hogy nem követtem példáját. Könyvek beszerzése felesleges lett volna, mert azok már meg voltak Pájónál. Instruktorról sem
kellett volna gondoskodnom, mert, ahogy én Pájót ismerem, a jogi tanulmányait úgy intézte volna el ez esetben,
hogy mikor haza jön napi szolgálatából, engem hallgat ki a feladott leckéből néhány pohár bor mellett. Még
esetenként a taslát is megkaptam volna tőle elégtelen szorgalom esetén. Nem így történt, így Pájó esténként
szorgalmasan tanult, míg én az angolparkban hancúroztam. Így én nem lettem "dr." Aminek az otthoni életemben nem sok hátrányát találtam, de milyen ragyogó perspektíva tárult volna elém az emigrációban a fiskálisok,
meg egyéb dr.-ok között. Rossz rá gondolni!
A kereskedelmi Akadémián a könyvelést Trautman direktor tanította. Jó előadó volt, én meg szívesen
tanultam. Kedvenc tanítványa lettem. Meg is tanultam alaposan a szakmát. És életemben, ha voltak is helytelen
kiadások, azok fillérig pontosan lettek elkönyvelve. És ha néhányszor átmentek a Követel-tartozikon, már nem
is néztek ki olyan helytelennek.
A kereskedelmi jogot is szorgalmasan hallgattam és tanultam. A váltó és szövetkezeti törvényekben
szerzett jártasságomnak az életben nagy hasznát láttam. Laurenczy Vili bátyám földrajz előadásait is szívesen
hallgattam - mivel a térkép mindég a kedvenc szórakozásom volt - így lettem bélyeggyűjtő is. De a többi tantárgyak (árú ismeret, kereskedelmi számtan, meg politikai számtan, csőd és kényszer egyezség stb.) nem érdekeltek.
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Ilyen beosztással bőven volt időnk visegrádi hajókirándulásra, svábhegyi kalandozásokra, angolparkban
való hancúrozásokra, állatkertre, múzeumokra, este mozikba. Ha pénzünk volt, mivelhogy Édesapám a zsebpénz kérdésében igen zárkózott természetű ember volt és ritkán méltányolta a szükségszerűen előforduló rendkívüli kiadásokat.
A két jó cimborával Kovásznay Zsigával, meg Kelemen Lacival igen össze szoktunk. Lacinak csinos
húga is volt, aki remekül zongorázott magyar nótákat. Tagságom alapján együtt jártunk a Bélyeggyűjtők Egyesület, az Operával szemben levő klub helyiségébe, ahol zongora is volt. Sok szép nótát tanultam itt. Aki nem
szórakozott az Angolparkban, az nem tudja, hogy mit vesztett. Nem is kerül pénzbe válogatni a csodakerékben
hempergő női bugyik között. Aztán a hullámvasúton kipróbálni, hogy a mellettem ülő mucus mitől visít nagyobbat, mikor a hullámba érünk. Ahogy így tekergünk a népek között, oldalba lök Zsiga, aki a háborúban
huszártiszti iskolát végzett, hogy
- nézd má! Ott meg lovarda van!
Tényleg egy nagy oldal ponyva nélküli kerek sátorban álldogál felnyergelve két konflis ló, és egy vörös
frakkos zsidó, lovarda ostorral a kezében teszi közzé, hogy ő a nagy lovaglótanár megtanítja itt az urakat lovagolni. Lehet úrak! Lehet csak, hát annyit megér, próbáljuk meg. Lefizettük a tandíjat és aggodalmas ábrázattal
beóvakodtunk, Laci meg kiabált odakinn, hogy vigyázzatok, a lovaglás nagyon veszélyes. Olyan lármát csapott,
hogy egész csődület leste az eseményeket. Mi pedig az öreg zsidó jóakaratú oktatásával, felmásztunk a lovakra
és a szárba kapaszkodva lötyögtünk körbe-kőrbe, míg el nem füttyentettem magamat, szárba kaptuk a gebéket,
az alacsony korláton átugratva, kivágtáztunk a publikum közé, a vörös frakkos pedig ordítva jött utánunk, egyetlen egészséges lovardakáromkodást se tudott, csak bügős striciknek nevezett bennünket. A Feszty körkép előtt
aztán lóról szálltunk és elindultunk keresni más szórakozást.
Pájónak szűkebb baráti köréhez tartozott Faragó Gábor vezérkari százados (később moszkvai katonai
attasé, miniszter a debreceni kormányban) és báró Schkerlecz Iván (az utolsó horvát bán), akik havonta összejöttek beszélgetésre nála, amiken én is részt vettem, mint T.T. (taknyos tölts). Sokszor visszaemlékezem ezen
beszélgetésekre, bizony sok minden másként történt, mint ahogyan akkor gondolták. Mindketten a legitimizmusban látták a jövendőt.
Pájóval szombat esténként eljártunk a Szikszai vendéglőbe a Vámház körútra, ahol öreg budai ház és
telek tulajdonosok, nyugalmazott budai tisztviselők söröztek, boroztak.
A farsangot Kecskeméten teáztam és báloztam át Tóth Gyuszi és Muraközy Józsi barátaimmal szoros
együttműködésben, amiért is a „létminimum” megtisztelő címet kaptuk. Az Akadémián nem is szándékoztam
vizsgázni, mivel a gazdasági munkát Apám, betegsége miatt nehezen bírta, öcsém a gazdasági akadémiát végezte,
így tavasszal haza mentem és átvettem a távolabb fekvő birtokok kezelését, lóháton. Nyár elején, a vizsgák után
Laurenczy Vili bácsi tanárom lejött Kerekegyházára Sebestyén Lacihoz látogatóba, aki poharazás közben addig
szekírozott, míg megígértem, hogy a pótvizsgára felmegyek. Fel is mentem, le is vizsgáztam és mérlegképes
könyvellő lettem. A szóbeli vizsga még csak ment valahogy, a könyvvitel ragyogóan sikerült, de a politikai számtan (még ma sem tudom, hogy miért politikai) írásbelijén már segíteni kellett. Mikor megkaptam a tételt, a nyitott
ablak melletti asztalhoz ültem. Az ablakot én nyitottam ki, mert szeretem a friss levegőt. Cigarettára gyújtottam
és az üres gyufaskatulyát hanyagul kidobtam az ablakon (benne volt a vizsgatétel), aztán szorgalmasan neki
láttam egy levél megírásának. Kis idő múlva jött a pedellus a nagy kosarával a nyakában és rámutatott egy zsemlére. Azt én meg is vettem. Csudálatosan benne volt megfejtve a vizsgatétel. Előre megkértem a cimborámat,
hogy rakjon bele hibákat is, nehogy tanáraim arra gondoljanak, hogy egy huszár hadnagy úr úgy csal, mint egy
diák.
Az akadémián megszerettem a könyvelést. 1924-től 44-ig úgy a magam gazdaságában, mint az Öcsémmel közös bócsai gazdaságunkban a kettős könyvelést példásan intéztem. Édesapám halála után feljegyzései
alapján vagyoni, bank és adóügyeinket könnyen rendeztem.
Édesapám ekkor már csak André nagyapámtól örökölt kerekegyházai birtokon gazdálkodott, ami 277
kat. hold volt.
A Szappanos birtokok :
1. Dunavecse,Fehéregyházai 406 holdat Húgom (Beretvás Istvánné kapta hozományban,
azon ők
gazdálkodtak.
2. Kecskemét Városföld pusztai 171 hold ,ami később az én otthonom lett,bérlők kezén volt.
3. Kecskemét,Köncsög pusztai 600 hold,ami öcsém otthona lett bérlők kezén volt.
4. Kecskemét Ágasegyháza pusztai 210 hold bérlő kezén volt árendába adva.
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A kerekegyházai birtokból:
Belsőség a faluban
Falu alatti szántó
Öreg szőlő
Külső szőlő
Zsidóföld
Szibéria(Fülöpháza)

1 hold. Otthonunk volt.
35 hold házi kezelésben.
11 hold *
*
29 hold *
*
88 hold *
*
113 hold feles bérlőnek kiadva.

Lassan a gazdasági élet is javult. A kerekegyházai vagyon jövedelméből gondtalanul éltünk, sőt a forradalmak okozta veszteségeket (értékpapírok, bankbetétek semmivé válása) is pótolni tudtuk.
1924-ben tudtuk meg a szomorú valóságot, hogy Édesapám menthetetlen. A rák, amit akkor szarkómának neveztek gyógyíthatatlan. Hosszú ideig feküdt Budapesten a Szieszta Szanatóriumban, a legjobb professzorok kísérleteztek besugárzásokkal eredménytelenül. Hosszú és nehéz szenvedésekkel teli betegségét Kerekegyházán zokszó nélkül tűrte. Ha utolsó heteiben a fájdalomcsillapító injekciók között eszméletnél volt,
nekem mondta el, hogy mit és hol találok meg, mit és hogyan tegyek halála után.
1925. március 15.-én késő este lélegzett utolsót és zárta le szemeit, amikor hűséges kapása Zakar Istvánnal együtt ketten voltunk halálakor az ágya mellett.
Amikor a március 15.-i ünnepi bankettet a nagyvendéglőben befejeztük, megszólalt a református templom harangja, búcsúztatta az egyház főgondnokát. Temetése Kerekegyházán kezdődött kora reggel. Ott volt az
egész falu népe, innen külön vonat vitt bennünket a koporsóval együtt Kecskemétre, hol a város és gazdasági
egyesület búcsúztatása után a nagykántus énekével kísértük ki a ref. temetőbe, a Szappanos kriptába.
Életem legnagyobb vesztesége volt apám halála, de talán ez adott erőt és akaratot az életemhez, ami
bizony sok mindenen ment keresztül, míg 1984.-ben ezen sorokat írom. Apám halála után a kerekegyházai
Egyesült Protestáns Egyház engem választott meg főgondnoknak, így lettem az egyházam legfiatalabb főgondnoka. A lelkész, Sándor István volt, kurátor pedig Ordasi kovácsmester, aki az egyház vagyoni ügyeit példás
rendben tartotta. Huszár szakaszvezető volt. Főgondnokságom alatt a Szappanos család Apám emlékére új nagy
harangot öntetett, a háborúban elvitt helyett. Ennek felavatása után adtam át a főgondnokságot sógoromnak,
Beretvás Istvánnak, mivel én végleg városföldi birtokomra költöztem. Húgomék pedig Kerekegyházára.
Az egyház főgondnoka voltam 1925-től 1928-ig. Papommal együtt eljártunk, hol ide, hol oda, az egyházmegyei gyűlésekre, ahol nagyon összebarátkoztunk esperesünkkel, Bakó Imre bácsival - akinek fia Imrus
ludovikás cimborám volt (a második világháborúban halt hősi halált) - akinek joviális fabuláiból többet tanultam, mint sok prédikációból.
Falusi életemben nem csak a papoknak, de a cigányoknak is volt némi szerepe. A nagy kocsmában, a
bálokon Fercsó bandája muzsikált. Ha kicsit többet ivott az ember, egész jó banda volt Fercsó bandája. Volt
kontrása, brácsása, cimbalmosa, még pikulása is, de nagybőgőse nem volt. Ezzel szemben a falu borbélyának,
Kecskeméti úrnak, akinek két nagy tükrös, fotelos kaszinója volt a községháza mellett, nagybőgője, meg filhallása is volt, amiért is betársult Fercsó bandájába azzal a föltétellel, hogy ha ő is muzsikál, akkor a „kerekegyházai
úri banda” szolgáltatja a zenét.
Társadalmi életben sem volt hiány. És ha Móczár Tóniék bejöttek a tanyájukról, meg Sebestyén Laciék
(unokatestvéremet André Birit vette feleségül) átjöttet, délutánonként nagy tenisz, vagy pingpong mérkőzések
voltak, majd vacsora után nagy kártyacsaták (lórum apró pénzes alapon).Hamarosan bekéredzkedett Fercsó
meg a bandája is. Soha nem kellett hívni, mindég megtudta, hogy mikor kártyázunk. Kaptak vacsorát, bort, és
muzsikáltak, mi meg kártyáztunk. A játékszabályok szerint, ha a fali ingaóra fél óránként kongatott, a bent levő
pénzt a kasszából a banda kapta. Mivel a lórumnál sok figura van, ahol csak gyűlik a kassza, és csak a végén a
kirakósnál viszi el valaki a bankot, nem volt mellékes, hogy mikor kondit rá a fali óra. Így nem csak mi, de a
banda is részt vett a lapjárás izgalmaiban.
A falunak volt szabója is. Szécsényi mester úr. Kicsi gyerekkorom óta ismertem, mert André nagyapám
komenciós szabója volt. Mivel pedig a mester úr igen méltányolta az italokat, a komenciót borban kapta. Nem
is volt soha hiba, hetenként jött Szécsényi mester az öt literes demizsonnal, hogy van-e valami, javítani, tisztítani,
vasalni való. Pista fia körülbelül egy idős volt velem és apja mellett inaskodott. Majd mikor az első világháború
idején besorozták, a katonai szabóműhelybe került és kitanulta a szabászatot.
A háború után igen megszerettük egymást Pados Andi rokkant huszár kapitánnyal, aki békevilágban a
legelegánsabb huszár tiszt volt, bricseszei, meg lovagló pantallói, amiket a bécsi Matúra cég remekelt, híresek
voltak. Mivel szétlőtt térde miatt merev lábbal már csak botra támaszkodva tudott járni, a lovagló nadrágjait én
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vettem meg, amik úgy passzoltak rám, mintha nekem csinálta volna Bécsben a Matúra.
Mikor új nadrágot rendeltem Pistánál, szétszedte a régit, papír módlit csinált és remekelt olyan lovagló
pantallókat, amikkel messze földön hírnevet a szerzett. És idővel Kecskemét első aranykoszorús szabó mestere
lett.
Édesapám halála után a kerekegyházai gazdaságot sógorom vette át és, így Húgomék kerültek Kerekegyházára. A Kecskeméti nagy lakást bérbe vette dr. Horváth Károly közjegyző, akinek fia Gida jó barátom lett,
unokája Zénó pedig Pisti fiamnak lett gyerekkori cimborája. Édesanyám a Széchenyi téri ház udvari lakásába
költözött, hol háromszobás, verandás komplett otthona volt. Én a városföldi, Öcsém pedig a köncsögi birtokunkon rendezkedtünk be.
A kecskeméti huszár osztály tisztjeivel szolgálaton kívüli viszonyba helyezésem után is meleg bajtársi
viszonyban maradtam. Részt vettem a bajtársi összejöveteleken és megbeszéléseken. A Hubertus lovaglásokon
az osztálytól kapott lovakon vörös frakkban lovagoltam végig. 1927-ben még két hetes belbiztonsági gyakorlatra
is bejártam motorkerékpáron. Szabó Józsi volt a század parancsnokom, ki diákkori ismerősöm, Ludovikán másod évesem volt.
Akármennyire kerülgetem is, mint kényes kérdést, írnom kellene szívügyeimről is. Hosszú, nagy diák
és ludovikás szerelmem Trummer Ducó, Szántó Neszti huszárhadnagy felesége lett anélkül, hogy csak egyszer
is tudatta volna velem, hogy rám is számit. Mivel abban az időben semmiféle nősülési ingereim nem voltak és
az egészségtelen romantikához sem volt semmi hajlamom, a csalódást minden komoly lelki megrázkódtatás
nélkül kihevertem. Annál inkább, mivel ez időben is akadt bőven szórakozni vágyó mulatós szépasszony és jó
táncos leányzó, no meg trafikos lány, akinek a boltból nyíló kis szobája, meg a külső ajtón csengője volt. Ezekről
azonban nem tudok addig komolyan beszámolni, míg el nem mondom a másik komoly szívügyemmel, a hátaslovammal, való históriát. Hiszen egy szép ló nyakát, szügyét, farát sokszor szívesebben simogattam és veregettem, mint....De erről külön fejezetben akarok megemlékezni.
Pista lovam kiöregedett, mindent tudott, de botladozni kezdett és nyugdíjba helyeztem. Pistából vendégek elé állomásra járó hámos ló lett. Vettem egy másik hátaslovat, Durcást, aki fehér lipicai volt a Somsits
ménesből. Úgy bele szerettem, hogy csak mellékesen jártam a lányok után. Ez történt 1923-ban.
Ebben az időben édesedtünk össze M. Mártával. Kora reggelenként jártunk teniszezni a kecskeméti
nagyállomás előtti parkba. Gyönyörű tavasz volt, az orgonák virágoztak, meg fiatalok voltunk. Mártának egyetlen kedves barátnője volt Cserey Márta, akinek pedig Muraközy Józsi udvarolt vészesen. Az állarcos bál ragyogóan sikerült. A bajadérom Márta volt, aki bokáig érő selyem bugyijába olyan cuki volt, hogy a szent tubafa alá
kívánkozott az ember. Tudniillik én voltam a maharadzsa, kócsagtollas fehér turbánban, amiről óriási gyémánt
fityegett a homlokomra. Vadonatúj barna, remekbe szabott lovagló pantalló, térdig érő lovagló kabát, esarp
nyakkendő, arany admirális válldíszek, egzotikus kitüntetések, arasznyi széles kék selyem vállszalag stb.
Igen csak a bajadéromat táncoltattam, ami sokaknak feltűnt és a közvélemény már két nagy eljegyzésről
rebesget, mivelhogy Jóska barátom eljegyzése ekkor lett nyilvánosságra hozva. Amit nem tudtam helyeselni,
mivelhogy tudtam, hogy Józsikánk váltóit sem a Horváth nagypapa, sem a vitéz huszár ezredes Vili bácsi nem
fogják kifizetni. De én is bajban éreztem magamat. Mit tehettem mást, mint elmentem Frici Bácsihoz (a Nemzeti
Bank kecskeméti fiók elnöke), ki a bajadérom papája volt és elmondottam komoly lelkiismereti problémámat,
hogy én még csak most vettem át a gazdaságomat, az építkezést is csak most kezdtem el, így még esztendőkig
nem gondolhatok komolyan a nősülésre, amiért is félre állok. Frici bácsi úri módon megértett és barátságban
váltunk el. Márta pedig hamarosan hozzá ment a kassai gyároshoz, kinek már régebbről a menyasszony jelöltje
volt.
Jóskát pedig, mivel lekicsinylőleg nyilatkozott Durcásról, a lipicai hátas lovamról, provokáltam.
A vegyes dandár becsületügyi választmánya Szegeden (aminek én, mint szkv. tiszt alá voltam rendelve)
nem talált okot a párbajra, de mivel verekedni akarunk, megadta az engedélyt. Mire összeültek a segédek. Részemről Rettinger Pista bácsi, tüzér százados, Jóska részéről Tóth Gyuszi tüzér főhadnagy. Könnyű lovassági
kard, bandázs, első vér. Én tanultam vívni a Ludovikán, de Jóskát csak most a párbaj előtt paukolta egy zsidó
vívómester mesterien. A huszár laktanya vívó termében álltunk ki, jól bebandázsozva. Pechány Albin sebész
főorvos kipakolta a szerszámjait. Még szerencse, hogy a másik orvos Leszler Gyuri bácsi, urológusunk nem
hozta el a spriclit. Mivel a vezető segéd hivatalos felszólítására sem békültünk ki, összeeresztettek bennünket.
A „Vigyázz” vezényszóra összetett sarkakkal emeltem kardomat a vállamhoz, és legyintettem. Majd
elröhögtem magam, mikor Jóska szabályosan letisztelgett, úgy ahogy a tisztiiskolába tanulta. A „Kész” vezényszóra vivő állásba ereszkedtem, majd a „Rajtára” egy gyors lépést és hosszú kitörést csináltam, Jóska meg csak
sétált felém. Védeni egyikünk sem védett, csak vágtunk. Mivel az én fejem így az ő mell magasságában volt,
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szándékolt fej vágásom a mellét húzta át, mivel azonban laposra sikerült, csak egy hurkát produkált. Ez idő alatt
Jóska a magasból kisikerített a bal szemem alá egy komoly vágást, ami már vérzett is. Pista bácsi álljt vezényelt,
a felcserek munkához láttak. A sebemre mind közönségesen elég lett volna egy flastrom is, de tekintettel a
tekintendőkre Albin két kapoccsal úgy varrta össze, hogy az később is meglátszódjon. Jóska mellén is bejódozták a hurkát, aztán a doktorokkal, meg a segédekkel a Beretvásba hajtattunk, ahol Gyula főpincér gavalléros
hiteléből Jóskával kibékültünk.
Tellett-múlott az idő, amikor a télen idézőt kaptunk Aágh Laci bácsitól a törvényszékre. Rettentő nagy
volt az érdeklődés, és rajtunk kívül az összes ügyvéd és egyéb barátaink is megjelentek. Telt ház volt. Laci bácsi
aztán nagy komolyan ismertette az idevágó törvényeket, figyelmeztetett bennünket az igazmondásra, stb. Miután pedig beismertük, hogy párbaj vétséget, meg könnyű testi sértést követtünk el, bűnösnek nyilvánított bennünket, ami ellen én tiltakoztam, mert én a m. kir. honvéd vegyesdandár engedélyével párbajoztam. Jóska meg
azon alapon, hogy ő kényszerhelyzetben volt, mivel én provokáltam. Az ügyvédek közül Fejér Pali már elröhögte megát, amiért is Laci bácsi gyorsan ítéletet hirdetett a magyar szent korona nevében, mely szerint egy heti
államfogházra ítél, amit a szegedi Csillag börtönben kell kitölteni. Az ítéletbe megnyugodtunk, de a büntetés
kitöltésére haladékot kértünk, tekintettel a báli szezonra, illetve a halaszthatatlan gazdasági munkálatokra. Miután ezt megkaptuk, nyugodtan beülhettünk sörözni a Jenei sörözőbe.
Májusban aztán az esti gyorsvonattal a kerekes kocsmában leutaztunk Szögedébe, ahol Kasch Dzsimi
hoteljába beszállásoltunk és ahol estére nagy társaság búcsúztatott bennünket.
Másnap aztán jelentkeztünk a Csillag börtön igazgatóságánál, ahonnét elkalauzoltak bennünket a nagy
udvarban levő hat szobás államfogházba, ahol egy véghetetlen udvarias foglár őrmester fogadott és kért bennünket, hogy a szabályokat betartani szíveskedjünk. Természetesen ezt mi megígértük, de kértük, hogy azokat
ismertesse meg velünk. Napjában kétszer séta az udvarban, de akkor senki más nem tartózkodhat az udvaron.
Erről lemondtunk. Nagy szoba, nagy ablakkal, vaságy matraccal, lepedővel, párnával, pokróccal, asztal, székek,
szekrény. Szabad járás-kelés az épületen belül. WC. Étkezést a szomszédos kis kocsmából hozathatunk. Igen jó
és olcsó, ők is ott kosztolnak. Szeszes italt csak étkezéshez hozathatunk, igen jó Szőregi bora van a kocsmárosnak, meg sör, szóda is van tetszésszerinti mennyiségben. Látogatókat nappal bármikor fogadhatunk. Mindennel
meg voltunk elégedve, megnyugtattuk foglárunkat, hogy nincsen szökési szándékunk, nem lesz velünk baj.
Másnap reggel jelentkezett egy intelligens rab. Ő fog takarítani és személyes szolgálatunkra állni. Behatóbb tapintatos érdeklődésemre, miközben a cipőket glancolta, elmondta, hogy a pénzügy miniszter neheztelt
meg rá, olyan jó tíz pengősöket csinált. A konkurencia miatt van most pár évre a Csillagban (nem az államfogházban)
Igen felháborodtunk, mikor megtudtuk, hogy a cucilista, kommunista, meg oláh „politikai bűnözök”
is ide kerülnek. Szerencsére ez időben nem volt ilyen lakótársunk, mert azt megvertük volna. Abból pedig nagy
cécót csinált volna az Esti Kurír, meg a Nyolcórás zsidó újság.
A látogatók szorgalmasan jöttek. Hozzám kitartóan járogatott Dódy asszony, egy lecsúszott bácskai
nábob elvált, gyönyörű fiatal felesége mindaddig, míg be nem vallottam neki, hogy a szándékom igen komoly,
de ez maradjon köztünk, másra (pld. anyakönyv stb.) nem tartozik.
Így hát a mi raboskodásunk igazán ragyogóan tellett le. Hogy milyen volt a bánásmód a rabokkal a
Csillag börtönben, arról is képet kaptam, amikor a pénzcsináló barátunk hozta a beretvát meg a pamacsot,
mivelhogy a fegyőröket is ő beretválja. Szép napos időben a rabokat dolgoztatták is. Az udvaron a téglák közül
bugyli bicskával piszkálták ki a kevéske füvet, aztán összesöpörték és felmosták. Indokolatlan sietségnek nyoma
sem volt.
Hamar eltelt az egy hét és szép emlékekkel vitt haza bennünket a kerekes kocsma Kecskemétre.

42

VÁROSFÖLD PUSZTAI ÉLETEM
Kecskemét, Városföld pusztai 171 holdas birtokunk a várostól délre 14 km.-re volt a szegedi műút jobb
oldalán.
A Budapesttől kezdődő százas kilométer-kő a birtokunknál volt. A kiskunfélegyházai határ úttól a kb.
100 holdas Csontos birtok választotta el, ahol még állt a régi világból való fallal körülkerített - amikor még
postakocsikon (delizsánszokon) utaztak - kocsma épület. Ezen túl a műút mindkét oldalán terült el a Páka
pusztai birtok, ami 203 hold volt, amit Juliska nagynénémtől örököltem, és amin állt a régi Posta ház, ahol
valamikor a múlt század első felében a postamester lakott és ahol ló váltó állomása volt a négy lovas utasszállító
delizsánsznak.
Később Imre bátyám reám bízta az 50 holdas Tegzesföld kezelését is, ami bérbe volt adva olyan bérlőnek, akinek már a nagyapja is itt volt bérlő. Mondanom sem kell, hogy soha nem volt vele bajom az árenda
miatt.
Leendő birtokomra - ami bérbe volt adva - kb. 1923.-ban mentünk ki Édesapámmal először életemben,
hogy megmutassa jövendő birtokomat. Bizony nem nagyon voltam elragadtatva a látottakon, hiszen André
nagyapám birtokain, ahol eddig éltem, mindenütt új cseréptetős téglaépületeket láttam. Itt pedig százesztendős,
döngölt falú nádtetős házakat és istállókat. A városföldi birtokon két tanyát találtam.
A nagy majorban:
egy lepadlásolatlan, nádtetős nagyistálló, egy szabadkéményes konyha és szobával egybe építve, ami
olyan régi alföldi típusú épület volt, hogy hű alaprajzát ide mellékelem.
egy nádtetős két szobásszabad kéményes közös konyhás cselédház.
egy nádtetős szabadkéményes szobakonyhás cselédház,
egy deszkapadlós, oldaldeszkás nagy és kis magtár nádtetővel.
egy gémes kút a majortól távolabb a laposban.
A kis tanyán:
egy a nagy majorihoz hasonló nagyistálló kis cselédlakással
egy két szobás, közös konyhás cselédlakás nádtetős
egy kukoricás góré nádtetős.
egy gémes kút ihatatlan vízzel.
Fa se sok volt a birtokon. A szegedi műút mellett öreg szil- és akácfák álltak, amikből szépen pénzeltem,
mikor a beton utat építették és a birtokból egy csíkot elvettek. Ezenkívül a nagymajor mögött volt egy kis
akácerdő, meg magánosan kint a szántóföldön egy több száz esztendős vadkörtefa. Láttam, hogy itt bizony igen
csak sok építeni való van. A bérlők által kiuzsorázott földet rendbe hozni nem lesz könnyű munka. De Édesapám biztatott, hogy megkapok minden segítséget a meginduláshoz a többi birtokok jövedelméből. Fel is fogadta komenciós cselédnek Kalló Józsepet, aki gyerekkoromban belső (bentkosztos) kocsis volt nálunk, felesége
pedig a Tari Julis hosszú ideig volt Édesanyám házicselédje. Így nemcsak mindentudó öreg kocsist, de szakácsnét is kaptam.
A két szobás közös konyhás cselédlakás egyik agyag padlós, kemencés szobáját magamnak rendeztem
be. Volt ágyam, díványom, asztalom székekkel, sifonér a ruhák számára, könyves polc, nyereg állványok a nyergek, meg a kantárok számára. No meg a kredenc, amit még nagyapám örökölt dédnagyanyám stafírungjából,
aminek, hü rajzát szintén ide mellékelem. Volt vekkerórám is, de az rendszerint nem járt, csak éppen illendőségből az éjjeli szekrényen állt, amiben nem volt éjjeli, csak papucs meg cipők.
Az első időkben még télen Kecskeméten laktunk, honnét vonattal jártam ki, mivel a vasút állomás tíz
perces séta volt. De Kerekegyházán is hoszabb időket töltöttem, mivel a szántás, vetés, aratás és cséplés befejeztével a gazdasági munkákat hűséges Jozsepomra bízhattam. Nem volt se disznóhizlalás, se tehenészet.
1923-ban én voltam az első traktoros gazda Kacskámét határában. Mivel magam szántottam kis Fordsonommal, igen sokszor eszembe jutott, hogy a kereskedelmi akadémia mellett az angolparkban való hancúrozás helyett egy motor tanfolyamot illett volna elvégezni könyékig olajosan, szutykosan, nem pedig most, amikor
sürgős lenne a szántás, motorhibát keresni olajos, piszkos overallban, leginkább eredménytelenül.
Miután mind a két birtokot kézbe vettem és üzemtervem szerint a szántás 80 százalékát a traktornak
kellett elvégezni, a Fordson-t kicseréltem egy nagy Cormick-ra. Traktor vezetőre lett volna szükségem, de a
motor még olyan újdonság volt a gazdasági életben, hogy ilyet nem lehetett találni. Hosszan tartó hiába való
próbálgatás után került hozzám Szécsényi József, az én Józsepom, aki kovács volt, nálam tanulta a
i
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motorkezelést, de Isten adta tehetségével, amit fiai is örököltek, a gépész-kovácsok gyöngye lett. Erről azonban
még külön is akarok írni.
Még Édesapám életében felépült a városföldi otthonom, amit a környékbeliek „hadnagy kastély”-nak
neveztek. A barna palatetős házat vitéz Szappanos Jenő építészmérnök unokatestvérem tervezte.
A szuterén nagy része magtár volt oldaldeszka borítással, kinyitható ablakokkal, ahol lépcsőjárás nélkül
jutott a gabona a magtárba. A konyha és kamra alatti rész mélyebb bolthajtásos pince volt, de itt volt a fürdőszoba alatt a nyerges kamrám is, ahol a falon a kantárok, szügyelők, az állványokon pedig a nyergek sorakoztak.
Ezek fölött volt a lakásom. Négy szoba, fürdőszoba, WC., két előszoba, konyha cseléd fülkével, kamra. Elől
bolthajtásos veranda, oldalt pedig nagy terasz.
Otthonom 1924-ben tető alatt volt, be is költöztem a már kész két szobába, de fürdőszoba meg WC,
még nem volt.
Az építkezéssel járó fuvarozás, a közel 400 holdra nőt gazdaság igényei, az állatállomány a cselédek
számának rohamos növekedését vonta maga után. Szükségessé vált egy ispán beállítása. A hirdetésre sok ajánlat
érkezett, azok közül egy Magasházy nevűt választottam egy hónapos próbaidőre. Alig vártam az egy hónap
végét és az ispán úr mehetett, még akkor is, vagy talán éppen azért, - ha tényleg igaz volt azon állítása - hogy
rokona a kormányzó úr szárnysegédje. Az Ispán úr lusta, hanyag, nagyképű pozőr volt.
Utána Lőrincz István került hozzám, akivel úgy megtaláltuk egymást, hogy húsz esztendeig csak úgy
emlegettek bennünket az irigykedők, hogy könnyű a Szappanos Pistának, akinek Lőrincz István a gazdája. (T.i.
itt az alföldön az ispánt gazda úrnak titulálták.)
A „das” Magasházy után került hozzám Lőrincz István. Ajánlkozó levelében az tűnt fel, hogy bár rendes, szép írása volt, a fogalmazás is kifogástalan, de néha a szó közepén is nagybetűt ír (pld. uraDalom) Ilyesmi
később is megtörtént, mikor a napi jelentéseket írta, de én soha nem szóltam érte, így még ma sem tudom az
okát. Életéről, orosz fogságáról, húsz esztendős hűséges szolgálatáról és Amerikából Magyarországba való levelezésünkről külön akarok írni, hogy ha majd valamikor írásom egy ”igazi” író kezébe kerül, megírhassa Lőrincz Istvánról a nagy regényt.
Hát ki is lenne az az igazi író? A fiskálisok nagy része pénzért hazudik, hogy úri módon élhessen, de
azért akad „igazi” ügyvéd is. Így valahogyan van ez az írókkal, meg az orvosokkal is.
Új lakásom két szobáját legényéletemhez megfelelően rendezgettem be, ahol boldogan, megelégedetten
éldegéltem, szívvel-lélekkel szerettem a magyar földet, gazda életem úgy lekötött, hogy csak nagy ritkán mentem
be Kecskemétre hancúrozni. Szerettem a lipicai hátasomat is, akivel néha átlovagoltam Öcsémhez Köncsög
pusztára, aki tíz holdas szőlőt telepített a semmire se való bürgejáráson, szép kúriát épített magának. Vagy
átlovagoltam Kerekegyházára édesanyámhoz, Húgomékhoz, ahol vidám társas élet volt, ha bejöttek Móczár
Tóniék, meg átjöttek Sebestyén Laci adóügyi jegyzőék (felesége André Biri unokatestvérem volt).
Új otthonomban és Öcséméknél, Húgoméknál olyan jól éreztem magamat, olyan sok volt a közös családi esemény, hogy semmi hiányát nem éreztem a kecskeméti társadalmi életnek. Ebben az időben néha-néha eljártam
Babád-ra, hol Farkas Jani bácsi tornyos kastélya díszelgett. Jancsi bácsi fia Buncsi az öcsémnek volt tanuló társa
a debreceni gazdasági akadémián. Itt, mint vendég még agarásztam is lóháton. Itt ismertem meg a megyei
dzsentriket, akiknél már az adósság a kémény felett volt, de a hátasló, meg parádés fogat még szaladt. Itt ismerkedtem meg Kakucsi Liebner Jóskával, kinek pár száz hold szőleje volt. Apja zsidóanyja egy cselédlány, de ö
már olyan hülye arisztokrata volt, hogy az már szinte pláne.
Semmi rosszérzésem nem volt, mikor a nagy partit Mayát és Erzsit mások vitték az oltár elé.
Jó édesanyám sűrűn kijött hozzám és igyekezett meggyőzni, hogy a családi élet mennyire szükséges a
tökéletes boldogsághoz. Beláttam, hogy igaza van, amiért is újra bejártam Kecskemétre és bekapcsolódtam a
társadalmi életbe. A Húgom, korabeli leányzók mind férjhez mentek, de az újabb évjáratokban is akadt bőségesen takaros, meg jó táncos leányzó. Így kerültünk össze Évával, aki Törei Tóth Pista bácsi kisebbik (bár növésben a nagyobbik) leánya volt, és akinek patikája a nagy templommal szemben, háza pedig a Jókai utcán volt.
Eva édesanyja Ledniczky lány volt a jászságból, akinek egyik testvére Mizsey Péter bácsi felesége volt, a másik
pedig vekerdi Olasz Bődi bácsi felesége, akik Vácon éltek. Olasz Bődi a század elején Imre bátyámmal a szabadkai huszároknál szolgált, és akinek csintalan élete külön fejezetet igényelne. Éva nagybátyja Ledniczky
Gyurka, huszár ezredes, aki szögről-végre rokon is volt, mivel Beretvás Pista sógorom unoka húgát Pásthy
Pintyőt vette el felségül (közel 20 esztendős korkülönbséggel). Hamarosan megtartottuk az eljegyzést is, amikor
a papok bölcselkedtek bele az életünkbe. Az apostoli királyság megszűntével, megszűnt a vegyes házasságok
békéjét biztosító magyar törvény is, melyik szerint a fiú gyerek apja, a leány pedig anyja vallását követi. Az újabb
pápai törvények szerint a nem katolikus házasulandóknak reverzálist kellett adni a katolikus vallás javára. Erre
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pedig én hajlandó nem voltam, amiért is Éva visszaküldte a jegygyűrűt.
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Ez, bár nem ért váratlanul, mégis nagyon elszomorított. Ilyen formaságokon múlik az élet. Éppen nálam volt
vizitbe Édesanyám és Tóth Gyuszi, amikor Pista bácsi laboránsa visszahozta a gyűrűt. Lehúztam újamról a
gyűrűt és a párjával együtt behajítottam a karalábék közé, mivelhogy éppen a veteményes kertemben sétáltunk.
Éva hamarosan felesége lett régi huszár bajtársamnak Hochenburger Gézának. Évával továbbra is jó barátságba maradtunk. Én igen nagyra becsültem karakterét, ami többre becsülte lelki békességét, mint a jó partit.
Itt kint Amerikában is meglátogattuk őket Buffalóban, leányuk pedig többször volt vendégünk Clevelandban.
Ez időben 1927-et irtunk. Gazdaságom szépen fejlődött, de az életemben nagy változást jelentett, hogy
autó tulajdonos lettem. Őszintén megvallom, hogy mint vérbeli lovas embernek autós ingereim soha nem
voltak.
Fantáziám egy nagy teljesítményű szélmotor körül kavargott, amivel a lejtők által alkalmas 4-5 holdon
öntözéses zöldségtermelést lehetne csinálni. Még a század forduló idején Kecskeméten is létesült egy gyufagyár,
aminek részvényeinek jó része nagyapámé volt. Mivel azonban a gyár soha osztalékot nem fizetett, a részvény
pakét a Wertheim szekrény fenekén feküdt, még szét sem osztottuk, hanem anyám birtokában hagytuk.
Ez időben szerezte meg egy svéd iparmágnás a magyar gyufa monopóliumot és drága pénzen vásárolta
össze a gyufagyári részvényeket. Ugyanekkor indult meg az autó hisztéria is. Sógorom, Móczár Tóniék, Bokor
Károlyék mind autót áhítottak. Vettünk is Pesten egy Üllői úti garázsban három egyforma amerikai gyártmányú
négy ajtós csukott Auburn gyármányú autót. Így lettem Kecskeméten az elsők között autó tulajdonos. Mit tudtam én akkor, hogy bármennyire unrentábilisnak látszott a szélmotor, mégis ügyesebb befektetés lett volna,
mint az automobil. Mit tudtam én még akkor, hogy a gyufagyári részvények árából még csak egy öngyújtóra se
marad. Első túrámmal elvittem Édesanyámat, meg Hoffer Józsit (ki a Páka pusztán gazdálkodott, és akivel igen
összebarátkoztunk) Egerbe (hol Nobilis Tiborral találkoztam, ki a püspöki templom orgonistája volt és igen
szidta a piros hasú papokat, akik igen gyatrán fizetik az orgonistát), majd Parád fürdőre és az Aggteleki cseppkőbarlangba. Szép út volt, nem mondom. Aztán Öcsémmel és Muraközy Jóskával csináltunk egy Balatoni
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kirándulást. Lepsénynél csatlakozott hozzánk Tóth Gyuszi, ki akkor Hajmáskéren szolgált.
Ekkor láttam újra Dódy asszonyt (a Csillag börtönből való szerelmemet) egy ismert zsidó iparmágnás
balján virgonckodva. No még csak ez kellett volna a Szappanos vagyonnak az autó mellé. Egyébként igen szépen sikerült a kirándulás, nem volt a fiukkal sok bajom, csak hazafelé a Lepsényi bárban nagyon megszítták
magukat, Gyuszitól való búcsúzás okából, úgy hogy a pesti Pannoniába már igen kókadt állapotban vittem őket.
Béla portással szobát nyittattam nekik, én pedig megszokott csöndes kis szobámba vonultam, azzal, hogy másnap 8 órakor indulunk haza. Mit sem tudtam róla, hogy a nyomorultak előkapartak még annyi pénzt, hogy
lemehettek az étterembe Magyari bandáját meghallgatni, aminek következtében reggel nem tudtam lelket verni
beléjük és ott hagytam őket. Bodrogi Palitól kértek kölcsön, hogy a szállodát ki tudják fizetni és személyvonattal
haza tudjanak vergődni. 1928-ban volt a 10 éves Ludovikás találkozónk is az akadémián, amire autóval mentem.
A régi huszár bajtársak közül mindannyian ott voltunk, kivétel Cseresznyés Pista és Friedrich Pista, kik öngyilkosok lettek és Kaltz Muki, aki a felvidékre hazament, ahol a csehek lettek az úrak. A régi szeretettel vettük
körül régi lovagló tanárunkat, ki mint nyugdíjas ezredes volt közöttünk.
1925-ben halt meg az én drága jó André nagymamám, 68 éves korában Tőzsér Dancsó Mária, született
1858.-ban. Édesapánk, Édesanyánk egyformán szeretett bennünket, mégis Apámnak a húgom, anyámnak pedig
az Öcsike volt a liblingje. Nekem meg a nagymama jutott, akihez mindég bizalommal fordulhattam, még hadnagy koromban is. Amikor elővette a nagy bukszát mindég a lelkemre kötötte, hogy de meg ne tudja édesapád.
Jaj! Dehogy mondtam el neki! Nagymama segítsége olyan mély titok volt, amiről kettőnkön kívül csak Gyula
főpincér tudott, ahol már nagy volt az „írja fel” számla.
Hoffer Józsi (feleségem unokatestvére, anyja dr. Hoffer Józsefné, Endre Szidónia, apósom nőtestvére)
mint tart. huszár zászlós a háború elején ment ki az orosz frontra, ahol nem sokára orosz fogságba esett és csak
a háború végén vergődött haza és átvette édesapja páka pusztai kb. 500 holdas jól felszerelt és karban tartott
nagy gazdaságát és azon példás szorgalommal és tudással gazdálkodott. Sokat tanultam tőle, mikor, mint újgazda
a húszas évek elején összebarátkoztunk és lóháton átjártam hozzá. Már régebbről ismertük egymást, még húgom
lány korában volt is nálunk, mint saját maga bevallotta anyámnak, hogy lekésett és Húgom Beretvás Pista felesége lett. Aztán feleségül vette Kecskemétről Geréby Margót, akikhez lánykorában én is bejáratos voltam és
szép nagy birtokuk volt Lajosmizsén. A rövid házasság válással végződött és Józsi megrögzött legényéletet élt,
mikor vele összebarátkoztunk.
Így kerültem hozzájuk kiskunfélegyházai remek nagy házukba, majd Józsival Szentkútra Endre Zsiga
bácsi ny. főszolgabíró, ország gyűlési képviselő gyönyörű szép nagy parkban díszelgő kúriájába. Zsiga bácsival
igen gyorsan meg találtam a hangot, de feleségét, a mindenki által szeretett Imike Nénit – akit mindenki a
családban Édsanyának nevezett - én is nagyon megszerettem. Csöndes, higgadt, bölcs, minden munkára és
áldozatra kész igazi úrasszonyt ismertem meg benne, akire mindég csak szeretettel tudok emlékezni. Zsiga bácsi
öt lánya közül három volt odahaza.
Ilonka, Geréby Imréné Peszér-Adacson élt, hol férjének a nagyapjától örökölt kb. ezer holdas bérlete
volt a királyi birtokokon. Mariska, mint elvált asszony élt Pesten, de sűrűn haza járt. Otthon voltak Etus, Szidi,
meg a Mártuska a legfiatalabb. Ettől kezdve mind sűrűbben állt autóm a szentkúti kúria udvarában. Nagy kirándulásra vittem a családot a Tisza partjára, ahol ugyan még inkább Hoffer Miska Oroszországból hozott
vidám, takaros feleségével Muszinkával csintalankodtam, meg az Alpár-Kécske környéki cigányokkal, akik jól
ismertek Kecskemétről, ahol ők a Zsákai Laci bandájában is muzsikáltak. Szigorúan Hadnagy úraztak, meg nagy
odaadással muzsikáltak a fülembe. Olyan nagyon jól éreztük magukat, hogy fürdeni is elfelejtettünk.
Már az írásom elején leszögeztem, hogy írói babérokra nem pályázom. Már pedig a mátkaságot, esküvőt, meg mi más csintalanságot csak úgy írói tehetség nélkül megírni, olyan profán dolog lenne, mint mikor a
vályogvető cigány, akinek az a nagyságos úristen nem adott filhallást, prímás akart volna lenni a bandában.
Nagyon megruházták volna a bibast.
Nem akarok ilyen sorsra jutni, amiért is ezen felejthetetlen szép idők szép irodalmát Mártára bízom és
üresen hagyva néhány oldalt, én csak az események regisztrálásánál maradok.
(Bizony erre sor soha nem került, mert Márta múzsái őt inkább a poétika terére vonzották a romantikus prózaírás
helyett.)
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BARÁTAIM
Kiskunfélegyházán igen ismerős voltam, mert a Páka pusztai birtokom után virilis jogon tagja voltam
a városi tanácsnak. A torony alatt "jó barátságban" voltam az egyszerű iparos családból származott polgármesterünkkel, Tóth Jóskával, Tarjányi Béla főjegyzővel, Táby Laci tanácsnokkal. No meg jól összeismerkedtem a
kis köpcös gőzőrnagyi rangban feszengő állomásfőnökkel és mindenek előtt Lantos atyával, a kistemplom plébánosával, akikről bővebb elmondani való is akad.
Befutott a személyvonat a félegyházai állomás elé, kint áll kis pocakjával a főnök úr is, amikor az egyik
ablakból kiszól egy végtelen csinos hölgy, aki még újság vásárlás miatt le akart ugrani a vonatról, hogy
- Áll még, főnök úr ?
- Néha, néha nagysádkám. - volt a csintalan válasz.
Lantos atyát nem tudom ilyen könnyen elintézni, róla már sokkal többet kell, hogy írjak. Lantos atya
az örkényi dúsgazdag plébánia papja volt, parádés fogatot tartott, amivel sűrűn kikocsizott Örkény táborba,
ahol a honvédhuszár tisztek lovagló tanárképző oskolája székelt. Lantos atya pedig szerette a nótás úri társaságot. Ez még nem lett volna baj, mert a hívei ezért még igen nagyon szerették. A baj ott kezdődött, hogy erről
tudomást szerzett a szentéletű Hanauer váci püspök úr is. És berendelte a váci „Vatikánba” magához Lantos
atyát, aki pár napig várakozott, míg végre magához hívta a Püspök úr.
- Méltóságos Püspök Atyám! Rendelkezése szerint audiencián megjelentem - jelentkezett Lantos atya,
mire a Püspök úr megkérdezte, hogy
- A magad akaratából nem tudtál fiam jönni, hogy könnyítsél lelkiismereteden, megvallva, ami nyomja
gyarló testedet, lelkedet? - Stb. stb.
- Olyan gyarló vagyok amilyennek az úristen megteremtett.
Így került a gazdag őrkényi plébániáról a félegyházi koldus templomba. De Lantos atya itt is jó megtalálta magát. Hívei nagyon meg szerették, mivel pedig a társaságot ezután is szerette, hol ide, hol oda volt hivatalos. A sok ebédet, vacsorát viszonozni kellett és a szegényes két szobás parókián ő is rendezett egy ebédet. A
vendégek közül a csintalan patikusné a szomszéd szobában bebujt egy kopott reverendába és úgy billeget vissza
az asztalhoz, hogy:
- Jaj de furán érzem magamat, még rajtam soha nem volt reverenda.
Lantos atya csak annyit kérdezett, hogy:
- Még papostul se ?
De ha már a papokról beszélek,had szóljak a többi kedves pap barátaimról is, mert, hogy voltak. A
majsa-jakabszállási pusztai templom 5 km.-re tanyámtól emelkedett kicsi tornyával az égnek. Ha arról fujt a szél,
még a harang kondulását is hallottuk. Plébánosa volt Gampel Béla - egy félegyházi kisiparos fia - mosolygó,
mindég jókedvű pap. Szerette a magyar nótát, de jó papja volt a pusztának, a hívei is nagyon szerették. Én is
nagyon megszerettem. Ha Bugacra, vagy Bócsára lovagoltam, kis kerülővel mindég meglátogattam. Mondanom
is felesleges, hogy papom nagy barátságban volt a félegyházi Lantos Atyával. Egy alkalommal lejött hozzá pár
napra Murgács Kálmán a híres nótaszerző és énekes prímás. Ezen alkalommal Béla a Szikszai nagy kocsmában,
nótaestet rendezett a pusztai népeknek, amire össze is verődtek szép számmal. Magam is, meg Lantos atya is
ott voltunk. A hangverseny nagyszerűen sikerült, még anyagilag is, utána a vacsora is fölséges volt. (Fekete vágás
volt a pusztán most is, amikor semmiféle adó, meg mi más marhaság nem terheli a húst. Talán azért olyan jóízű.)
Utána elhúzódtunk a parókiára a két pappal, meg Murgács Kálmánnal és danásztunk hajnalig, amikor én is
vásároltam a fekete vágásból és a húst a kocsimmal haza küldtem Mártának, hogy délre Eszterházy rostélyos
legyen három vendégre. Pár nagy fröccs reggeli után kocsira ültünk és Kálmán hegedű kíséretével délelőtt már
nálunk voltunk, ahol ringlivel meg seritallal rendbe hoztuk a gyomrunkat, majd jó étvággyal neki láttunk az
Eszterházy rostélyosnak. A fene gondolt arra, hogy a hangverseny a nagykocsmában csütörtök este volt, ami
után péntek következik, no meg arra sem, hogy Erzsi szakácsnénk igen hithű katolikus hívő volt és máris erősen
csapkodja a fazekakat, hogy a két pap eszi ám a húst. Elmondtam a papoknak, hogy bár én kálvinista vagyok,
de semmi képen sem akarok vallási megbotránkozást okozni. Megnyugtatott Lantos atya,hogy csak hívjam be
azt az Erzsit. Be is gyütt, a kezei már a csípőin voltak. Aztán ez a beszélgetés hangzott el.
- Hallom Lelköm, hogy maga igazán vallásos jó katolikus.
- En igön. Nem is öszök péntökön húst!
- Jaj lelköm, mi még nem aludtunk, nekünk még csütörtök van, meg hogy utas embörök is vagyunk.
- Akkó vájék kedves egészségükre! Szívesen kínálom..
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Egy másik alkalommal, az évben, amikor a bócsai birtokunk víz alatt volt, három hatalmas
halat hoztam haza. Márta és a gyerekek már a húsvéti ünnepekre átmentek Szentkútra, így én legényéletet éltem.
Bócsáról hazafelé jövet beszóltam a jakabi plébániára is, ahol Lantos atya is kint volt. Meghívtam őket holnap
halebédre, amit Koncz Dani állomásfőnökünk fog elkészíteni. Dani pedig, bár nős ember volt, nagyhírű szakács
volt.
A papom pedig nemcsak a nótát szerette, de verseket is irkált. Így került a vendégkönyvembe az alábbi
vers:
Gazdagodjon gazdánk uborkán, meg tökön,
Ezt kívánom én nagycsütörtökön.
Előttünk egy nagy hal gerince, meg álla,
Ettől késik az ember halála.
Ki volt a halfőző, meg merem mondani,
Városföldi főnök, kedves kománk Dani.
No de ha már a papjaimnál tartok,nem feledkezhetem meg vitéz Négyesi fiatal páterről, aki a szabadjakabi (Szabadszállási Jakabszállás puszta rövidítése) pusztatemplom plébánosa volt, ami kicsi kitérővel útba
esett, ha Öcsémhez ,vagy Bócsára lovagoltam Akinek apja, mint első világháborús huszár őrmester lett vitéz.
Papunk örökölte a vitézséget. Tudhatta ezt a püspök atyánk is, amikor Négyesit küldte Szabadjakabra, ahol
elődjét, egy jámbor papot az oltár előtt misézés közben lőtte le egy bugaci betyár ivadék. Hát ő rendet csinált,
Először csak a kalapokat verte le, de aztán lejjebb is eljárt a keze. Ez pedig föltűnt még a hat egyháztanács
tagnak is, akik együttesen már eddig is közel 30 esztendőt ültek különböző tömlöcökben és igyekeztek jó keresztyéneknek lenni. A tömlöcre meg könnyen sor került, a verekedések, bicskázások, hamis passzusok világában.
Fiatal papunk ragyogóan megállta a helyét Szabadjakabon. Nem is lett volna semmi baj, ha a váci püspök tudomást nem szerzett volna, hogy papunk milyen célirányos, takaros gazdaasszonyt tart magának. Merthogy talpraesett,takaros pusztai virágszál volt, azt én is bizonyítom. Vasárnap délelőtt lovagoltam hazafelé Bócsáról, mikor betértem a szabadjakabi templomhoz, ahol már mondta a misét az én papom. A konyhából meg
kipöndörödött a gyönyörűm, kiveszi a kezemből a kantárszárat és főntartott orral billegve, imigyen szól hozzám.
- No csak mönnyön a templomba,magára is ráfér az imádság. A lovat majd lenyergelem, mög is csutakolom, tudom, hogy kinyös jószág, nem iszik a vájúbú, amiből tehenek is isznak, majd adok neki vödörbű. Ebéd
mög lösz olyan, hogy maga is, mög a papom is mögtürűheti utána a száját.
Mit tehettem mást, beültem a padba imádkozni.
De a püspök úr Vácon nem úgy vélekedett a gazdasszonyról, mint én. Addig macerálta a papomat, míg
az elment és jelentkezett katonapapnak. Szegeden a hadtestparancsnokságon találkoztunk. A Don mellett ki is
likasztotta a hasát egy aknaszilánk. De kiheverte, újra kiment a harctérre. Akkor találkoztam vele utoljára. Nem
tudom mi lett vele, de abban biztos vagyok, hogy jó pap, és igazi vitéz maradt élete végéig.
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MEGNŐSÜLTEM
No de a papok miatt, ha nem is messze - hiszen a Jakabi puszták itt vannak a szomszédban - elkalandoztam Félegyházától. Remélve, hogy Márta eleget tesz kívánságomnak és még talán rímbe is teszi a mátkaságunkat, visszatérek az események tárgyilagos leírásához.
Zsiga Bácsi a félegyházi társadalmi életben nem igen szerepelt. Iván Bácsin
(orvos tábornok) Szidi Nénin (Hoffer Józsefné) kívül senkivel sem komázott. Ezek
padig az édes testvérei voltak. Ezeken kívül csak Turi Bandi patikusékhoz jártak Félegyházára Mártáék, ahol egy őszi este vacsorára voltunk hivatalosak, mely alkalommal,
mikor kettesben maradtunk Mártának olyan kijelentést tehettem, aminek csak lánykérés lehetett a folytatása. Hogy ez hogyan történt, arra én világosan nem emlékszem,
amiért is majd Márta számol be róla. A leánykérés meg is történt. Zsiga bácsi nem volt
kötözködős hangulatban és megkaptam a boldogító igent.
Az őszön meg is tartottuk szűkebb családi körben Szentkúton az eljegyzést.
Én sofőrrel mentem Szentkútra, így mikor vacsora után a hangulat emelkedetté vált,
beküldtük a kocsimat Félegyházára a cigányokért. Én se, meg a cigányok se tudták
még akkor, hogy sofőröm olyan szíves látásban részesült, hogy a szentkúti bekötő
műúton a szélmalom tájékán a frissen sóderozott úton a kocsi megpördült és befeküdt az árokba. A cigányoknak
nem lett semmi baja, a felborult autó haza hozataláról (pár km.) sógorom vállalkozott, aki sajnos tart. huszár
hadnagy volt az első világháborúból és körülbelül annyit értett a motorhoz, mint a kefekötő a szolgabírósághoz.
Bár mind a ketten italos emberek voltak, amiért is a kocsi talpra állítása után, mit sem törődve azzal, hogy a
hűtővíz kifolyhatott, de még az olaj is, begyújtotta a motort, (neki is Auburn kocsija volt, így hát begyújtani az
önindítóval perfekt tudott) és büszkén hazahozta a kocsit. Aminek eredménye lett a hengerfúrás, meg gyűrű
csere, ami után már többet soha nem lett tökéletes a motor.
1929. febr. 29.-én aztán sor került az esküvőre. A polgári esküvő a félegyházi városházán történt pót
násznagyokkal. A parádés esküvő pedig Szentkúton volt. Márta násznagya Karafiath Jenő budapesti főpolgármester volt - akit akkor láttuk először és utoljára - az enyém pedig Imre bátyám volt. Az Endre családból Iván
Bácsiék, Hoffer Józsiék, Decsi Böskéék voltak ott a testvéreken kívül, kik mind ott voltak. A Szappanos családból Édesanyám, Imre Bátyámék, Elek bátyámék, Húgomék és Öcsém voltak ott. Eskető papunk pedig a felkérésemre a református egyházkerületünk esperese Bakó esperes volt. Mondanom is felesleges hogy a vacsora
fölséges finom volt, még a lakcsizma se szorított, mivelhogy én vörös nadrágban, attilában, panyókára vetett
mentével ünnepeltem. Sajnos az esküvői képek nem sikerültek, mivelhogy a kirendelt félegyházi fényképész
nyilván többet ivott és rossz gombot nyomogatott a masinán.
Ez időben igen kemény tél volt, amit új feleségemmel városföldi otthonunkban töltöttünk. Márta - más
állapotára való tekintettel - állandó orvosi megfigyelés alatt volt. A kora tavaszon tüdejénél észleltek komoly
bajt, amit ugyan Szegeden megcáfoltak, de a család mégis - Ilonkával és Etussal együtt - Tátra Lomnicra küldte
nyaralni Mártát. Onnét hazatérve városföldön éldegéltünk, míg közelget Márta ideje, amikor is Édsanyával bevonultak Kecskemétre, ahol a városi kórházban vitéz Matolcsy Károly szülész főorvos segítségével minden baj
nélkül megszületett Pisti fiam, 1929. december l.-én.
Szerettünk volna több gyereket, de Márta művi abortusza és ismételt koraszülése miatt, második fiunk
Imre, Tamás csak 1936. július 27.-én született meg minden hiba nélkül a kecskeméti kórházban, de ezután már
orvosi tanácsra le kellett mondanunk a további kísérletezésről.
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VÁROSFÖLD
Egy holdas kertésztervezte díszkertemben a fenyők, nyárfák, nyírfák nőttek a magasba, alattuk az orgonák, jázmin, mandula, mogyoró, tamariszkusz, tiszafa bokrok virágoztak. A másik holdon, ami a díszkerttel
együtt sodronykerítéssel volt körülvéve, a gyümölcsösben is teremtek a fák. Tíz fa egy sorban. Első sor: cseresznye, megy, utána körte, alma szilva, barack. Kőrben őszibarack, ribizli, málna, mogyoró, de még fügefám is
volt. A negyed holdas szőlőm bőségesen ellátott bennünket csemegeszőlővel. A zöldséges kertben is, ahol Győri
bácsi kertészkedett, Márta irányítása mellett, megtermett minden, amire a háztartásnak szüksége volt. A kertben
sorakoztak a méh kaptárok, ami bőségesen ellátott bennünket lépes és pörgetett mézzel. Meg volt ahhoz minden, hogy Pisti fiam a saját lábán induljon neki az életnek. A kertben két méter átmérős, mély, bővizű kút, amire
álmomban a szélmotort építettem, de a majorban is új jó vizű kút volt már az új cselédházak előtt.
A nagy sertés hizlaló ólban 40-50 mangalica sertés hízott, az elletőben 10 kutricában 10 törzskönyvezett
anya-koca gondoskodott az utánpótlásról.
Törzskönyvezett teheneim száma is egyre szaporodott, kis tehenészetem már napi 50-60 liter tejet produkált; aminek eladása nem volt könnyű, amiért is tejszövetkezet alapítás gondolatával foglalkoztunk. No de
ezt hagyjuk későbbre, mivel egyelőre még nem volt szükség, hogy magunk csináljunk magunknak bajt, gondoskodott a sors erről is.
Ez időben a tejet Szegedre szállítottam vonaton, ahol kitört a hastífusz járvány éppen ott, ahol a tejes
az én tejemet mérte. Ezt még nem is tudtuk, amikor magas lázzal a kecskeméti kórházba szállítattam az egyik
fejő gulyásomat, de belázasodott a szakácsnénk is, no meg én is ágynak estem. Kijött Félegyházáról a házi
orvosunk Gálfi doktor, aki egyben a gazdaság orvosa is volt, de a tífuszt nem ismerte fel, ezt csak a kecskeméti
kórháztól tudtuk meg, amikor már a majorból újabb betegek kerültek a járványkórházba. A bajból, izgalomból
ez is elég lett volna, de ez nem volt elég. Belázasodott másfél éves Pisti fiam is. Nagy volt a baj, de megjöttek a
nagymamák. Anyósom, a szent asszony, aki nem csak imádkozik, hanem áldozatos lélekkel mindég csak segít,
elvitte Mártával együtt - ki egészséges meredt - a szegedi klinikára, hol dr. Walter kezébe került a fiam, akinek a
jó Isten után legtöbbet köszönhetünk, hogy a napokig tartó magas lázat, vérátömlesztést átvészelte és felgyógyult. A másik nagymama értem jött és bevitt Kecskemétre, ahol akkor a Széchenyi téri ház udvari lakásában
lakott. Az öreg Eördögh Feri bácsit kértem, hogy legyen az orvosom. Feri bácsi - bár már több éve nyugdíjban
volt - vállalta. Híres goromba doktor volt. Állítólag egy öregasszony páciense azt merte mondani, hogy a veséje
fáj, ki akarta hajítani, mert, hogy:
- Mije fáj, azt majd én mondom meg, maga csak azt mondja meg, hogy hol és mikor fáj!.
Nekem is mikor a betegségem mikéntjéről érdeklődtem, udvariasan csak annyit mondott, hogy:
- Fogd be a szád és szedjed az orvosságot.
Édesanyám meg Maris ápolásában jó kezekbe voltam. A Maris a Nyúl Misa, meg a Tari Eszti egyik
lánya volt. Misa pedig apám cselédje, no meg a Ludovikán lóápolóm volt, Eszti pedig anyám egyik legkedvesebb
házi cselédje.
Még erősen lázas voltam, de a jeges borogatás alatt is szorgalmasan fejtettem a keresztrejtvényeket,
amiket keresztanyámtól kaptam a bekötött régebbi Új Idők-ből.
Első látogatóm Hübl Milán ny. huszár ezredes volt, kinek sajátkezelési kis szőlejében országos hírű jó
borok termettek, és öreg doktorom külön engedélyével két nagy üveg olyan óbort hozott, amitől csak meggyógyulni lehetett. Azt is tudomásomra adta, hogyha nem küldöm vissza az üvegeket, nem hoz megint orvosságot.
Én pár hét után talpra álltam majdnem lengő szakállal. Az Új Idők-nek is csak két kötetével tudtam
végezni. Hála a jó Istennek Márta is haza került Pisti fiammal Szegedről, amikor újra kitört a járvány a majorban.
A kecskeméti doktorok nem tudták okát adni, amiért is a minisztériumból jöttek és bacilus-gazdára gyanakodva,
a Józsepomat (a gépészkovácsot) is bevitték a járványkórházba és mivel igen jól tudott parkettát vikszolni, nem
akarták kiereszteni, amiért is állt a traktor.
Kezdtem unni a dolgot és mikor újra lejött két autóval Pestről a bizottság, udvariasan megjegyeztem,
hogy a háborúban a nagyobb disznóság elkerülése végett az ezredorvos preventív oltásokat döfködött a bakákba
kolera meg tífusz ellen. Igen felörültek ennek és a bacilusgazda keresés helyett ingyen osztogatták az injekciókat.
Nem is volt eztán semmi baj, de hogy honnét a nehézségből jutott éppen énhozzám a bacilus, azt most sem
tudom.
Mint már említettem, komoly gondot okozott a tej értékesítése, ami már nem csak az én gondom volt,
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de komoly gazdasági probléma is, amivel már a mezőgazdasági kamara is foglalkozott. Így alakult meg a Gazdák
Tejszövetkezete Kecskeméten. Elnöke Aigner Guszti bácsi lett, aki a kecskeméti gazdasági iskola közszeretetben álló igazgatója volt. Az igazgatóság tagjai voltak: Szappanos István és Elek, úrai Csák Gyurka, Muraközy
Jóska köncsögi földbirtokosok, Hoffer Józsi félegyházi földbirtokos, Éber Aladár helvéciai szőlőbirtokos, Prikkel Sándor és Gergely jómódú száz holdas gazdák, Kemény Szilárd, mint a mezőgazdasági kamara megbízottja.
A szövetkezeti törvényekkel tisztába voltam.(Nem azért végeztem kereskedelmi akadémiát) De sajnos
ott nem tanították, hogy egy kezdő tejszövetkezetnek tejmesterre, nem pedig úri emberre van szüksége. Így mi
a tejszövetkezet vezetését szép fizetéssel Marik Gyula felvidéki, a csehek által kihajított főszolgabíróra bíztuk,
aki állás nélkül tengődött Kecskeméten. A felszerelés, tejhűtő, pasztörizáló stb. gépek és kannák vételárát a
mezőgazdasági kamara bankjától kaptuk váltóra, mit az igazgatóság tagjai írtak alá. Mikor a váltót kellett cserélni
és a kamatot fizetni, vettük észre, hogy hiba van, és új hitelre van szükség. Neki láttam a könyvek átvizsgálásának, felutaztam Pestre a tejátvevő céghez és az ott kapott pénztári adatok alapján láttam, hogy Marik Gyula
könyvelése még arra sem jó, hogy ellene hűtlen vagyonkezelésért vádat emelhessünk. Szerencsére találtam egy
alkalmasnak látszó fiatalembert, aki a MOVE lövészcsapat értékes tagja volt, és akit a zsidó konzervgyár - ahol
kis tisztviselő volt - kidobta állásából. Buzinkay Lajosban nem csalódtunk, hamarosan bele tanult a szakmába
és szorgalmas, becsületes munkájával a szövetkezetet megmentette a csúfos bukástól és súlyos anyagi veszteségektől, de sajnos a váltók továbbra is az igazgatóság nyakán maradtak, ahol. hitelképesek csak mi ketten Öcsémmel és a két kisgazda volt.
Mindent megpróbáltunk, hogy valami állami segítséget kapjunk. Apósom segítségével eljutottunk a
földművelési miniszter magas színe elé is. Majd a Tejszövetkezeti Központba, minden eredmény nélkül.
Ekkor figyelt föl vergődésünkre balásfalvi Kiss Endre volt polgármesterünk, aki ekkor főispánunk volt
(később államtitkár, a közellátási minisztériumban) és minden nagyhangú ígérgetések nélkül, majdnem hogy a
tudtunkon kívül elintézte, hogy az elemi iskolások tej-uzsonna akcióban Kecskemét is részesüljön és ennek
lebonyolításával a tejszövetkezetünk bízassék meg. Pár év alatt ki lett fizetve az adósság és halvaszületett szövetkezetünk virágzó életre lendült.
New tudok tovább menni a magam életem során anélkül, hogy pár sorban ne emlékezzem meg vitéz
balásfalvi Kiss Endre bátyámról, aki 1914.-ben mint tart. hadnagy ment ki a frontra a molinári bakákkal Kecskemét város tiszti főügyészi író asztala mellől, és csak a háború végén került haza, mint igen szépen kidíszített
százados. A város polgármestere, majd főispánja lett. A hajnali barack, meg uborka piacon igencsak találkozhattunk vele.
Polgármester korában erősen kifogásolta a tanács, hogy a városi szeszfőzde még mindég a zsidó Fűrer
bérletében van.
- Mindennek megjön az ideje! Addig erről szó ne essen.
Az igazság az, hogy a kecskeméti „barackot” Fűrer tette világhíressé, de egyéb gyártmányai is az első
vonalban voltak. A régi sörház laktanyában volt a városi szeszfőzde, ami igen csak alapos tatarozásra való volt.
Ennek az ellenőrzésére küldte a polgármester Gyulai Lajost, aki kis hivatalnok volt a mérték hitelesítő hivatalban, de azelőtt a Molináriaknál balásfalvi Kiss főhadnagy úr századjában volt szakaszvezető, nyilván csinált is
valamit, mert vitéz lett. Fűrer mit sem törődött a csöndes, udvarias paraszt gyerekkel. Mikor aztán az összes
gyártási receptek Lajos kezébe voltak, felmondott a város Fűrer-nek és vitéz Gyulai Lajos lett a gyárigazgató.
És nem vallott vele szégyent a polgármester.
Egy másik alkalommal, mikor bent voltam a városban, dél felé betértem egy kispörköltre meg pofa
sörre a Jeneibe, amikor már Bandi bátyám is bent ült és az ebédjére várt. Oda intett magához. Láttam, hogy
nincsen virágos kedvében. Alig hogy helyet foglaltam, rám is böffent, hogy:
- Ti meg mi a fenéket csináltok Városföldön?
- Hát vetettünk, meg arattunk, hogy legyen elég önnivalója a városi népeknek
- Nem arról van szó, hanem, hogy vacsorákat, meg bálokat rendeztek engedély, meg mi egyetmás nélkül.
- Engödelmet kérök Bandi bátyám, de ha a gazdakör tagjai összejönnek és belépti díj nincsen, engedély
sem kell.
- Nocsak! Belépti díj nélkül! Hát akkor miből tellik a húsra, meg mi egymásra?
- Ugye láttad már Bandi bátyám a vitéz Lázár István tenyerét. Tudod! Más is látta már, tudja mindenki,
hogy csak annak van helye az asztalnál, aki „illendően” adakozott.
- Jó, jó: De az italmérés? Talán a javadalmi hivatalnak sincsen igaza?
- Tévedés lenne azt hinni, hogy városföldön italmérés történik. Prikkel Sándor gazda, akinek szőleje
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meg kicsinybeli kimérési joga is van, elhoz egy kis hordó bort és aki „illendően” adakozik, az ihat, amennyi bele
fér.
Elnevette magát Bandi bácsi, pedig ezt ritkán cselekszi.
- Eridj a fenébe Pista! Míg én is meg nem mondom „illendően” a magam véleményét. A Javadalmi
hivatalnál pedig majd elintézem a dolgot.
Sopronban találkoztam utoljára Bandi bátyámmal. Hiába könyörögtünk neki, Mocsári Dancsival,
(Földművelésügyi minisztériumi államtitkár) otthon maradtak. Mint utóbb értesültem a Mária-Nosztrai fegyházban lehelte ki nemes lelkét. Fülembe cseng egyik mondása, amit akkor mondott, mikor vacsora után a Jeneiből haza kísértük a Széchenyi utcai főispáni lakásába (ami Imre bátyám házával szemben és a Geréby porta
szomszédságában volt), és behívott egy csésze feketére, amit ő darált és főzött. És mikor töltögette a kis csészékbe, a villanyüzem mérnöke rátette a kezét a csészére, hogy:
- Köszönöm Bandikám, de a doktorom eltiltott a feketekávétól.
Mire csak ez volt a válasz:
- Vén szamár, azt hiszed, hogy doktor nélkül nem lehet meghalni.?.
Megérezte, hogy Mária-Nosztrán nem igen lesz doktor mellette, mikor meghal.
Ha már a balásfalvi Kiss családról írok, nem mehetek el szó nélkül egyik legjobb barátom, Kiss Ernő
emléke mellett, aki a bugaci pusztaháznál volt a város állatorvos intézőse. Bugac pusztáról is tudnék sokat írni,
de ezt meg tette helyettem Szappanos Jolán unokahúgom, ki Bugacon élte le élete nagy részét, mint tanítónő.
Bócsára lovagolva a bugaci pusztaház se volt nagy kerülő. Nem is nagyon kerülgettem, mert ott Ernő
és tűzről pattant felesége, Rozka, mindég szeretettel vártak. A sok kedves emlékem erről olyan egyformák, hogy
erről írni sem lehet, azt végig kellett élni. Így ha nem is róluk, de a pusztaházzal kapcsolatban mesélek el valamit.
Egy alkalommal, hogy belovagoltam a pusztaházhoz és átadtam lovamat a csődörös huszároknak (méntelepi kirendeltség is volt két-három ménnel a pusztaháznál) még az udvaron kezdettük az ölelkezést Ernővel,
meg Rozkával, amikor nagy papucscsattogással kiviharzik a konyhából egy apró, de már bögyösödő bugaci
virágszál és csak úgy futtába szól oda Rozkának, hogy:
- Tekintetös asszony! Én mék a bótba!
Kivezet az istállóból egy lovat csak úgy kötőféken, mint a bolha a hátára pattan, a kötőfék szárral végig
vág a ló nyakán, veszettül megsarkantyúzza és vágtában elviharzik. Hogy szőrín üli a lovat, azon nem csodálkoztam, hiszen Bugacon voltunk, de hogy a csattogó papucs nem esett le a lábáról, azt ma sem értem.
Bandi bátyámról emlékezve, már tangáltam a Városföldi Gazdakört, aminek alapító elnöke voltam, de
az elnöke Prikkel Sándor 100 holdas gazda volt, aki rátermettségével és szorgalmával, sokoldalú tehetségével az
alföldi magyar gazda mintaképe volt.
Apám halála után örököltem a Kecskeméti Gazdasági Egyesület alelnöki tisztségét. Az Egyesületnek
az alapítója Elek nagyapám volt, akinek majdnem életnagyságú portréja (Mátiász János egyik legjobban sikerült
festménye) az egyesület bőrfotelos fogadójában díszelgett 1945.-ig. Mint alelnök a pusztai gazdakörök ügyeit
vettem a kezembe. Így született meg a már meglévők mellett a Városföldi Gazdakör és még több pusztai gazdakör.
A Városföldi Gazdakór szabályosan és hivatalosan meg is alakult a 1920.-as évek végén. Az alapszabály
szerint a tagok tagdíjat nem fizetnek, hanem a tagok adományaiból tartja fent magát. Itt az alapja az „illendő
adomány”-nak, amiről már föntebb szóltam. Kezdtük a műtrágya, mész a városföldi vasúti állomásra vagon
számra való rendeléssel. Szétosztásnál a beszerzési árnál magasabbat kértünk és ez volt az „illendő” adakozás.
Még mindég sokkal olcsóbbak voltunk, mint a városi kereskedők. Folytatódott az uborka értékesítéssel, amit
Városföld állomásról direkt Németországba exportáltunk. Saját keresztyén exportőrünk volt, nem voltunk kiszolgáltatta a zsidó kereskedőknek, no meg a piaci helypénz, amit a városban fizetni kellett, a zsebben maradt,
nem is beszélve a megspórolt fuvarról. Mivelhogy a portéka príma minőségére kínosan vigyáztunk, márka lett
a városföldi uborka Németországban.
Időnként nagyobb vagonírozások után bográcsos gulyás ebéd volt, amit az öreg Szénási bácsi (odavaló
kisgazda, de híres szakács) főzött. A húst Horvát Pali mészáros hozta ki, aki ez alkalommal alkudott meg a
gazdákkal marhára, bornyúra, ami eladó volt. Mivel pedig a bográcsos gulyásra az állomásfőnök, meg a forgalmista, no meg a mázsáló bakter is hivatalosak voltak, mindég volt vagon, álláspénz meg soha. A bográcsos
pörkölt árát az uborkás gazdák adták össze „illendően” úgy hogy abból maradt a gazdakörnek is. Bár volt a
Gazdakörnek megválasztott pénztárosa is, a betétkönyvet én kezeltem, a pénztáros csak az évi elszámolásomat
írta alá. Elnök, meg egyéb választás az alapítás óta egyszer sem volt, mégis jól megéltünk. Az emigrációs magyar
életben jó lenne, ha erre többen fölfigyelnének.
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Ha már a közügyek terére kanyarodtam, meg kell említenem, hogy tanyai életemet igen megnehezítette,
hogy a postámat, hetenként néhányszor a városi „kézbesítő” hozta ki, aki az idézőket, behívókat hordta szét a
pusztában.
Bementem hát a kecskeméti posta igazgatósághoz és megérdeklődtem, hogy lehetne Városföld pusztán
is postahivatalt sikeríteni. Ekkor találkoztam először Rosta Lajos postatiszttel, akivel itt kint Clevelandban kerültem újra össze. Elsősorban szükséges valaki, aki vállalja igen kis fizetésért a postafiók vezetését. Hát itt semmi
hiba nem volt, mert Koncz Dani állomásfőnökünk ezt készséggel vállalta. Rosta Lajos szerint a nagyobb probléma az volt, hogy a postafiók fennmaradásának feltétele az, hogy aránylag elég magas havi pénzforgalmat kell
biztosítani. Felmentem hát a Nagy Takarék bankhoz és megkérdeztem, hogy mennyi postabélyegre van szükségük havonta. Hát ez kb. egyezett a Rosta Lajos által jelzett összeggel, amiért is megnyugtattam a bank főkönyvelőjét, aki gyerekkori barátom volt, hogy ezután erre ne legyen gondotok, majd én hozom a bélyegeket. Úgy is
volt. Én megvettem a nagy paksaméta bélyeget Daninál és eladtam a bankban, és ment minden rendben, naponta átvehettem a postámat Daninál, sürgönyt, ajánlott levelet küldhettem.
1930 nyarán halt meg Juliska néném (Szappanos Julianna, özv. sikari Kovács Gáspárné) Végső akarata
szerint, az ősi Szappanos szokásjog szerint vagyonát Öcsémmel, Húgommal együtt mi örököltük, de 43 hold
Szentkirály pusztai földjét egy új Szappanos mauzóleum építésére hagyta. Ennek felépíttetésével a család engem
bízott meg. Így épült fel vitéz Szappanos Jenő építészmérnök terve alapján a dór oszlopsoros mauzóleum a
kecskeméti református temető mellett levő pár holdas ősi Szappanos családi birtokon, közvetlenül az a hősi
temető mellett, ahol Héjjas Miska szobra körül a kecskeméti hadikórházakban elhunyt református hősi halottak
voltak eltemetve. Szappanos mauzóleum volt az egyetlen a kecskeméti temetőkben.
A mauzóleumba helyeztük át dédszüleim, nagyszüleim, Édesapám, Elek bátyám és Juliska néném még
fellelhető koporsóit és hamvait, csontjait.
1944. halottak napján, ami városunk utolsó magyar napja volt - mivel másnap már orosz kézre jutott mint katona Kecskeméten voltam, és amikor a parancsnokságom alatt levő autóbusszal, ami az V. tábori
póthadosztály törzsének tisztikarát szállította, elhagytuk Kecskemétet, a mauzóleum lépcsőjén elmondott imádsággal búcsúztam mindentől, ami a bolsevisták kezére jutott.
1945. után még ide lettek eltemetve:
Öcsém, és Buda ostrománál meghalt fia Elike, és anyósa. Id. Szappanos Elekné keresztanyám, Elek
bátyám özvegye, és nevelt leánya Poosch Edéné, Nyirádi Ica. Édesanyám és Imre bátyám. Kosár Antal, a bócsai
birtokunk öreg hűséges intézője úgyszintén itt kapott nyugvóhelyet.
A politikai életben semmi szerepet nem vállaltam, még csak tagja sem voltam sem az Egységes, sem a
Kisgazda pártnak. Annál inkább tevékenykedtem a magyar gazdaéletben. Tagja voltam a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági Kamarának és gazdasági egyesületeknek valamint az ifjúsági katonai egyesületeknek. Elnöke voltam
a kecskeméti Levente Egyesületnek és alelnöke (Duna-Tiszaközi szervezője) a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) kecskeméti csapatának.
A városföldi levente lőtér ez időben épült vitéz Lázár István által adományozott területen. A Levente
és MOVE keretein belül való munkámért elismerő dicséretet kaptam a szegedi hadtestparancsnokságtól, ami
már a második volt, amit civil életemben kaptam (elsőt a hadianyag rejtés körüli tevékenységemért kaptam,
természetesen nem volt így megnevezve a titkos tevékenységnek számító hadianyag rejtés) Már pedig két hadtest
dicsérő elismerés után a tényleges tiszteknek járt a béke Szignum Laudis érem, amit én nem kaptam meg, nem
is kértem.
Mint már említettem semmiféle politikai pártnak nem voltam tagja, de Szálasi Ferenc szereplésére felfigyeltem, és néhány levélváltás után meghívtam hozzám egy kis eszmecserére. Meg is ígérte. Ez alkalomra
meghívtam Mester Lacit a Gazdasági egyesületünk titkárát és balásfalvi Kiss Ernő bugaci intézőt. Szálasi meg
is érkezett katonai pontossággal. Autója nyomában egy másik kocsi is verte a port, de az nem hajtott be, hanem
a major udvarban a kis erdő árnyékában állt le. Mint Szálasi aztán elmondta állandó felügyelet alatt van, a belügyminiszter jóvoltából és két civilbe öltözött csendőr nyomozó állandóan kiséri. Nincs velük semmi baja. Bőséges uzsonna után igen nagy beszélgetésbe kezdtünk. Marissal még levitettem a csendőrnyomozóknak egy
üveg bort, de nem fogadták el. Közben eszembe jutott, hogy sógorom Endre Laci ezen a napon Szentkúton
van, hívjuk át. Az ötletnek Szálasi is örült és kocsijával Ernő elporzott Szentkútra nyomába a nyomozók, akik
így őrizetlenül hagyták Szálasit, aki vígan megszökhetett volna. Ernő Laci nélkül, de a lógó orrú nyomozókkal
együtt tért vissza. Hogy a nyomozók megnyugodjanak Szálasival együtt kimentünk hozzájuk az üveg borral
együtt, amit el is fogadtak.
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Mi késő estig elbeszélgettünk. Reánk Szálasi a legjobb benyomást gyakorolta. Egyenes, meggondolt,
ízig-vérig magyar katona lelke, igen nagy tudása és briliáns előadó készsége mindnyájunkat elkapott.
Életemben még több szélső jobb oldali vezető egyéniséggel találkoztam, kiket ma is nagyra becsülök,
de akadtak olyanok is, akikről ezt nem tudom mondani. Ezek között élen jár gróf Széchenyi Lajos, aki az RKE
Szövetkezetet alapította, ami a magyar gazdasági termékek exportját szolgálta volna. Laci sógorom teljes jóhiszeműséggel hozta le hozzám, hol az összehívott gazdák előtt ismertette a szövetkezet célkitűzéseit, amik tényleg szükségesek voltak. Hamarosan utána levelet kaptam az RKE Szövetkezettől, hogy engem igazgatósági tagnak választottak. Tekintettel, hogy a szövetkezeti iparban már egyszer a tejszövetkezetünknél megégettem a
szájamat, „hát annyira jóban még nem vagyunk” morgással felmentem Pestre az irodájukba, ahol az igazgató
„testvér” nagy hollával pakolta ki a papírokat, hogy azokat írjam alá és máris igazgatósági tag vagyok. Hát ez
nem ment ilyen egy- és nagyszerűen. Kérdéseimre a „testvér” savanyú ábrázattal látta, hogy dörzsölt fiút fogott
Lajos énbennem. Az alaptőke régen ráment a külföldi utazásokra, de ennek a duplája volt az adósság, ami
részben gróf Széchenyi Lajos amúgy is túlterhelt birtokára, no meg néhány jóhiszemű dunántúli gazda birtokára
volt rátáblázva. Így az aláírás elmaradt és Istennek hála kimaradtam a botrányos bukás következményeiből.
No de az ilyen szomorú históriák után illik vigályosabb emlékeket is előhozni, ami. Istennek hála bőven
akad. Gazdasági Egyesületünk évente több autóbuszos társas kirándulást rendezett. Bábolnai ménes birtok, a
piaristák minta gazdasága stb. Természetesen ezen kirándulások alkalmával balatoni feredőzés, városok, műemlékek megtekintése is a programhoz tartozott és azon nemcsak az ifjú gazdatársadalom, de az összeszokott
söröző társaságunk tagjai is részt vettek, élükön Fejér Pali ügyvéd, aki nemcsak részt vevője, de kigondolója is
volt sok-sok marháskodásnak.
A tatatóvárosi hatalmas, gyönyörű uszodában lubickoltunk, mikor a mindég vigyorgó kopaszképű és
fejű Pali, akit magunk között csak efendinek szólítottunk, nem akart bejönni vízbe, kiabálásunkra a maga által
kitalált török nyelven válaszolgatott. A tatatóvárosiak még talán ma is emlegetik, hogy milyen előkelő török
vendégük volt.
A harmincas évek elején a Magyar Lovas Egylet évente rendezett távlovaglásokat az ország különböző
részein, ahol a magyar résztvevőkön kívül sok külföldi lovas is lovagolt. A távlovaglások lelke és aktív résztvevője Horthy István tábornok, lovassági felügyelő volt, aki dacára magas életkorának úgy ült a nyeregben, mint
hadnagy korában. A távlovaglások vezetője és szervezője Rudnyánszky huszárszázados volt.
1933-ben a távlovaglás a Nagyalföldön volt. A lovasok Kiskunfélegyházán éjszakáztak és reggel indultak Kecskemétre. Elébük lovagoltam, felmálházott Bock nyereggel (málhatáskák, patkós táska, barna köpeny
hurkában felszíjazva, szügyszerszám, nagy kantár, fekete nyergelő pokróc) nyergelt lovamon, vörös nadrágban,
attilában, csákóban, panyókára vetett mentével. Bemutatkoztam Horthy István tábornok úrnál és meghívtam a
társaságot (kb. 50 lovas, köztük György mecklenburgi herceg, svéd és norvég lovas tisztek uniformisban, külföldi úr- és hölgylovasok) bogrács pörkölt reggelire, pohár sörre és borozásra. Nagyon jól érezték magukat és
bizony a kecskeméti lovasfogadó bizottság több mint egy órát várakozott a távlovaglókra a város szélén.
A következő évi távlovagláson Kecskemétről Fáy István főispán és én vettünk részt, Csongrád, Alpár,
Szikra, Kécske útvonalon. Este a Kecskemét városi szikrai szőlőgazdaságnak voltunk a vendégei. Felséges nyársonsült csirke vacsora a pöttyös leányzók által felszolgálva, no meg a borok!
Közben a magunk szakállára is rendeztünk lovas kalandozásokat, amikről képeim is vannak. Az egyiket
a bócsai gazdaságunkban tartottuk (vitéz Kovács István huszár ezredes, Szántó Gyula huszár őrnagy, vitéz
Szappanos Jenő, Muraközy Józsi, b. Kiss Ernő, Csák Elemér lóhátán, Csák Gyuri, Öcsém és Szalai Sándor, no
meg Hoffer Józsi kocsin) bürge pörkölt ebéddel, amit István bácsi az öreg juhász számadónk készített. Egy
másikat meg Hoffer Józsihoz Pákára. (Jóska, Ernő, Elemér és én lóháton, Öcsi meg Gyurka kocsin.)
Ez volt az én nyaralásom. Mivelhogy bár Márta többször ment nyaralni (Parád, Zirc, Balatonalmádi,
Szováta) én erre nem voltam kapható, mert nem voltam hajlandó felcserélni kényelmes otthonomat a zug hotelszobával, otthoni konyhámat a méregdrága, de gyatra vendéglői koszttal, no és főképpen az otthoni békés
nyugodalmamat a régi és új ismerősök csiri-csáréjával.
A harmincas években a kecskeméti lovas tüzér tisztek kopókat vásároltak Angliából és falka vadásztársaságot alakítottak. Mares Pista őrnagy volt a falkanagy. Néhányan civilek is tagok voltunk. Az eredeti falkavadászat rókára ment. Mivel róka nálunk nem volt, a róka ürülékbe mártott sleppet húzta maga után azon az
útvonalon - ahol a lovaglás lesz - egy lovas. Ezen a nyomon szaglásuk után rohant ugatva a kopó falka a kutyás
lovasokkal, utána a falka mester piros frakkban vezette a lovasok csoportját a rudlit. Az egyik ilyen vadászat
hallalija (végződés) a tanyámon volt, ahol bőséges bográcsos gulyást, meg italt kaptak a lovasok.
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A harmincas évek elején egy szép napon, hogy bent jártam a városban, elfogott az utcán Francia Kis
Mihály barátom azzal az újsággal, hogy Iván ( mármint a Héjjas Iván) országgyűlési képviselő akar lenni Kecskeméten.
- Táncsak nem bolondult meg?
horkantam fel, de Miska megnyugtatott, hogy:
- Azt már nem, merthogy eddig sem volt beszámítható, de ha már követ akar lönni, hát lögyön. Segítek
én is neki, míg pénzbe nem kerül.
Aztán jött Iván is. Úgy kezdette, hogy „Édösségöm” és bejelentette, hogy indulni akar a kecskeméti
választáson pártonkívüli programmal. Mivel a városon lajstromos titkos szavazás volt, két jelöltre és két pótképviselőre van szükség. A pótképviselők már meg vannak dr. Bodócs Gyula újságíró, meg Sántha Gyurka tanár
személyében (mindkettőt félnótás, komolytalan ürgének ismertem) Tiltakoztam erősen a megtiszteltetéstől, de
mivel Iván egy hatalmas dumába kezdett, inkább elvállaltam a jelöltséget Iván mellett, minthogy végig hallgassam, de azt már most kijelentettem, hogy a választási költségekhez pedig semmi közöm sincsen. Így lettem
képviselő jelölt. Mivel pedig mi nem itattunk, etettünk (nem volt miből) úgy buktunk meg, mint egy igazi jó
családból való szűzlány.
Ha nem akarom feltételezni, hogy a havi ezer pengős „tiszteletdíj” (adómentes) meg más aladárság,
kijárás is szerepet játszott, akkor nem tudom megérteni a törtetést, amire sok esetben a vagyon is ráment. Nem
mondom, kényelmes állás volt egy hivatalos képviselőség, ahol a választási költségeket a párt viselte, aztán nem
is járt sok munkával, csak szavazni kellett bejárni, de az se okozott fejtörést, mert a párt mondta meg, hogy
igennel, vagy nemmel kell szavazni.
Sok szeretettel tudok emlékezni a szentkúti kúriára, hol annyi szép és kedves napot töltöttünk. Csak
szeretettel tudok emlékezni Édsapára, a múlt századból itt felejtett régi vágású magyar úrra, aki tudott élni, de,
tudott meghalni is. És az emlékeim felett Édesanyám képe mellett glóriában él Édsanya, kinek mindég áldozatra
kész lelkét, munkás életét elfeledni soha nem lehet.
A sok-sok szentkúti emlékeim közül az eszembe villan most József Ferenc főherceg, Szörcsei József
irredenta vezér, Sztranyovszky Sándor, meg Hóman Bálint miniszterek, Wesenmayer német nagykövet parádés
látogatásai, no meg Feördös Vili, Pintér Pista, huszár ezredesek, Oláh Gyurka újságíró, és még nagyon sok
mások mindennapos kiruccanásai Szentkútra a vendégszerető Endre kúriába.
Magam is belátom, hogy jogosan emelhető ellenem a vád, hogy összeirkálok itt tücsköt-bogarat, de a
szűkebb családomról igen keveset írok. Mentségem legyen, hogy 85 éves koromban vállalkoztam emlékeim
megírására és nem tudhatom, hogy mennyi időt fog még engedélyezni nékem erre a Jó Isten. Ezért igyekszem
azon emlékeimet, amik már csak az én fejemben élnek (testvéreim, egykorú rokonaim, barátaim, bajtársaim már
elmentek, már nem beszélnek, nem írnak) papírra vetni és a feledéstől megóvni. A szűkebb családi emlékek
(amik nekem talán kedvesebbek, mint nekik) megírását pedig fiaimra bízom, akik majd vénségükre, amikor már
ráérnek, bizonyára jobban megírják, mint én, vagy a komputerrel megíratják, vagy ki a csuda tudhatja a jövő
század regényét.
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FELVIDÉKI BEVONULÁS
1937-38-ban már igen puskaporos volt a hangulat. A tüntető felvonulásokon már a MOVE lövészek
uniformisban tüntettek. Kassát vissza! Erdélyt vissza! Bácskát vissza! Mindent vissza! A közhangulatra jellemző
volt hogy mikor arra az esetre, ha a csehek ki nem vonulnak a bécsi döntéssel nekünk visszaadandó felvidékről,
10 vagy 12 önkéntes jelentkezőkből álló felkelő zászlóalj alakuljon, annyi jelentkező volt, hogy válogatni lehetett.
A kecskeméti zászlóaljat Héjjas Relli szervezte, akinek jobb keze volt dr. Farkas Csikasz ügyvéd, akinek irodája
a városháza mögött volt ( 45 után a kommunisták rettentő megkínozták, autó gumihegesztő sálereket égettek a
combján, majd a tűzoltó udvarban felakasztották/ jó barátom volt. A kecskeméti városházáról már jelentkezett
felkelőnek Olajos Sanyi szkv. (szolgálaton kívüli) főhadnagy, aki velem együtt volt ludovikás, és a zlj. (zászlóalj)
segédtisztje lett, majd katona maradt, a Grassy ho.-al (hadosztállyal) ment ki a Don mellé, mint őrnagy 1945
után Németországból Ausztráliába került, levelezésben voltunk haláláig.
Prém Józsi műszaki rajzoló t.hdgy (tartalékos hadnagy).( ki az egyik vállalkozás alkalmával cseh fogságba esett és a Munkácsi várban raboskodott. Mivel vitéz Héjjas Reléivel ez időben akaszkodtam össze Zubornyák Matyi miatt, nem jelentkeztem Kecskeméten, hanem MOVE egyenruhában, hátizsákban a váltás fehérnemű, meg Parabellum pisztoly, a Laci sógorom által szervezett gödöllői zlj.-nál akartam jelentkezni,
Előbb azonban Kecskeméten, a katonai ügyosztályon megtudtam, hogy, mint a gazdaságom vezetője,
a katonai szolgálat alól fel vagyok mentve. Ezt nem fogadtam el, magam helyett Lőrincz István fölmentését
kértem, én pedig felmentem Pestre, hol a vármegyeházán ugyan Laci sógorommal nem tudtam találkozni, de
Fáy Pista bácsi főispán útba igazítása alapján tovább mentem Zagyvapálfalvára, ahol a felkelő zlj. volt alakulóban. Jelentkeztem a parancsnoknál vitéz Kocsis Antal vaskoronás őrnagynál ( rövidesen alezredes lett) aki megkérdezte, hogy:
- No! Mit tudsz öregfiú?
- Négyesével jobbra, előre lépést, indulj!
- No, az baj, mert most már hárman masíroznak egymás mellett.
- Hát, ha nekik úgy jobb, nekem semmi kifogásom ellene.
Mikor aztán azt is megemlítettem, hogy a Ludovika után a kereskedelmi akadémián is okvetetlenkedtem, nagy örömmel a vállamra csapott, hogy akkor te leszel a GH (gazdasági hivatal) főnök! Erősen szabadkoztam, hogy még a szagát se szeretem a GH-nak, meg átképző tanfolyamot sem végeztem. Erősen a szemembe
nézett és megkérdezte: Nem lopod el a pénzt? Megnyugtató válaszomra csak annyit mondott: Akkor te leszel a
legjobb GH főnök. Az itteni tanító már napok óta üldöz ezért, de már reggel részeg, meg igen sokat beszél.
Kivett egy nagy borítékot a zsebéből (10,000 pengő volt benne, amit azzal az utasítással adott át, hogy keresd
meg a Szalkai szakaszvezetőt, aki az étkeztetést irányítja, aztán csináljátok, úgy ahogy tudjátok, mert nekem sok
egyéb munkám is van.
Hát ott álltam megfürödve. Megkerestem Szalkai szakaszvezéremet, akit a nagy kocsmában meg is
találtam, ahol egy megnyugtató nagyfröccs bevételezése után rátértünk az ismerkedésre. Nekem nagyon megtetszett az eleveneszű fiú, aki apjával kocsmáros volt Hatvanban, de hentes és mészáros üzletük is volt, no meg
a GH dolgaihoz is értett, mivel, mint katona ott szolgált. A második nagyfröccsnél pedig már egészen vigályosán
láttam a jövendőt. Úgy vettem észre, hogy a fiúnak sincsen ellenem kifogása. Be is vallotta, hogy a tanító úrhoz
semmi kedve nem volt.
Vitéz Kocsis Antal alezredes úrban, aki 1914.-ben mint tanító karpaszományos népfelkelőnek vonult
be, 1918-ban pedig vaskoronával, összes legénységi és tiszti csecsebecsékkel dekorálva végezte a háborút, olyan
parancsnokot kaptam, akit nagyon becsültem és nagyon megszerettem.
Laci sógorom parancsnok helyettes volt, de csak időnként volt nálunk, mivel a gödöllői főszolgabíróságát is ellátta. Nálunk volt, mint kiképző tiszt gróf Serényi Miklós első világháborús huszár főhadnagy, Vácdukai földbirtokos, akivel nagyon összebarátkoztunk.
A zlj. többi risztjei tartalékos tisztek (nagy része tanító a gödöllői járásból) voltak. Mind derék és használható jó tisztek voltak. A vármegyétől Takács Berci és Géczy Bandi hadapródok voltak a csapat csendőreink,
míg Déry Béla karp. (karpaszományos) honvéd a géppuskát cipelte. A legénység nagy része fiatal MOVE tag,
de volt bőven első világháborús öreg, meg kiképzetlen gyerek is a jelentkezők között, akiknek nagy része haza
lett irányítva. De nem szabad elfelejtkeznem az aknavető szakasz parancsnokáról, ki első világháborús tüzér
hadnagy (posta takarékpénztári tisztviselő), ki mivel a közösöknél szolgált, a szükséges vezényszavakat a saját
fordításában használta. Hátas lovai, fogatolt járművei nem voltak a zlj.-nak. Csak egy igénybe vett pesti nagy
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taxink volt a parancsnok részére. Ezt kaptuk meg Tóni Bácsitól, hogy menjünk be Balassagyarmatba bevásárolni
a szükséges dolgokat. Még akkor nem kaptuk meg új egyenruhánkat, a kezeslábas overallt, amiért is mindenki a
saját gúnyájában hancúrozott.
Az nap valami zsidó ünnep volt, amiért is a nagy vegyeskereskedés zárva volt. Előkerítettük az öreg
boltost, aki rettentően szabadkozott, hogy lévén ünnepje, sajnálja, de nem tud bennünket kiszolgálni. Megnyugtattuk, hogy erre nincs is szükség, kiszolgáljuk mi magunkat, még a számlát is megírjuk, csak mutogasson és
mondja az árakat. Előkerült egy takaros leányzó, ki a boltban is kiszolgáló volt és igen méltányolta a fiúk udvarias
tapogatásait. Nyugodtan ott hagytam a gyerekeket, hogy szedjenek össze mindent, amire szükség van, én meg
elindultam keresni valami régi Ludovikás cimborát, aki bírja ranggal, mert, hogy én még mindég csak a húsz
esztendős hadnagyi rangommal dicsekedhettem. Találtam is egy hadbiztos őrnagyot, akivel szörnyen megörültünk egymásnak, elmondtam a nyomoromat és arra kértem, hogy komendáljon nekem egy manipuláns őrmestert, aki már nyugdíjban van. Kaptam is címet is, meg ajánló levelet. El is mentem a törzsőrmesterhez (a jövőben
csak törm.-nek titulálom). A mama még kötözködött, hogy eleget szolgált már az öreg, de mikor előhozakodtam
a hazafisággal, meg a fizetéssel, ami a nyugdíj mellet jár, csupa lelkesedéssel pakolta a kofferját és jött velem. Én
meg a magam pénzén egy könyvkereskedésben pénztár naplót, meg főkönyvet vásároltam. Aztán visszamentünk a gyerekekhez, akik éppen nagy vitában voltak az öreggel, mivel hogy Szalkai a számla végösszege után 10
százalékos készfizetési engedményt számlázott. De a gyerekek megmagyarázták neki, hogy ez a legkevesebb,
amit egy jó magyar kereskedőtől elvárhatunk. El is hitte az öreg zsidó, pedig a fiúk még egy újjal se nyúltak
hozzá és igazán szépen beszéltek vele.
Mikor este haza tértünk Zagyvapálfalvára, jelentkeztem a gazdámnál, akinél éppen vizitben volt vitéz
Gáldy hadbiztos őrnagy, a felkelő csoport parancsnokság vezető hadbiztosa. Gáldy őrnagy úr egyik térdét öszszelőtték az első világháborúban, de merev térddel is ott tudott lenni mindenütt, ahol valami disznóságot szimatolt. A GH-sok réme volt. Gazdámnak jelentettem a bevásárlást és a törm. önkéntes jelentkezését. A számlán
(10 százalékos kp. fizetési engedmény) nagyot nevettek és azt mondták, hogy ilyen még nem volt a honvédség
történelmében. Jelentettem a könyvelésre vonatkozó elgondolásomat, mely szerint civil módra kettős könyvelést fogok csinálni. Helyben hagyták. Nem sokára megkaptuk a GH szabvány könyveit és iratait, amit ezután
szabálytalanul a törm. vezetett (akinek igen jó írása volt) én csak naponta egyeztettem az én könyvelésemmel és
aláírtam. A községházán kölcsönkaptam egy kis hordozható Wertheim szekrényt, aminek kulcsa nálam volt.
Pár hét múlva kaptam egy tart. hadnagyot beszerző tisztnek, ki valahol a Dunántúlon volt próbaidős
segédtiszt valamelyik uradalomban. Nem nagy jövőt jósoltam neki. Még írnoknak sem bírtuk használni olyan
rossz írása volt. Hozattam neki olvasni valókat a népiskola könyvtárából, nehogy bele avatkozzon a gyönyörűen
prosperáló ügyvitelünkbe. Hamarosan elvezényelték egy másik felkelő zlj.-hoz. Aztán kaptuk a szeretetcsomagokat,. a kezes-lábas overallt, ami magában képviselte a menet és kimenő öltözetet, mivel fehérneműt és köpenyt
nem kaptunk. De jó meleg nyár volt. Bakancs, derékszíj, tölténytáska, kenyérzsák, hátizsák, Mannlicher fegyver,
no meg a fasza svájci sapka. Hamarosan beöltöztettük a bandát. Már úgy néztünk ki, mint a katonák. Aztán
megkaptuk a konyhát, a csajkákat, összecsukható kanál-villákat (bicskája van minden valamirevaló magyarnak.)
Megszűnt a költséges kocsmai étkeztetés, munkába álltak a szakácsok. Olyan jó kosztunk volt, hogy még a
levente gyerekek is tokát eresztettek. Még tiszti étkezde felszerelést is kaptunk porcelán tányérokkal, bár továbbra is a zlj. szakácsok főztek nekünk is.
Gazdámban egy olyan igazi katonát ismertem meg, amilyennel, másikkal még nem találkoztam. Vas
idegzet és fizikum. Nyugodt, meggondolt, de határozott egyéniség. Kiváló emberismeret. A legszigorúbb fegyelem (elsősorban önmagával szemben) mellett bajtársi szeretet és megértés. Mindenki szerette. Meg kell még
emlékezem zlj. orvosunkról dr. Hammersberg Elemérről, ki első világháborús ezredorvos volt és annak idején
a nyugatmagyarországi felkelésben vett aktív szerepet. ( és orvostanhallgató fia, mint eü. (egészségügyi) altiszt.)
Mint illegális alakulat, rejtve képeztünk ki gyalogsági harcra, kis erődök leküzdésére, szóval a csehek
elleni harcra. Gazdám derűs katona nyugalmát jellemzi azon válasza, amit egy este, mikor együtt aludtunk, kérdésemre, hogy ezzel a vegyes társasággal mit csinál, ha bevetésre kerülünk.
- Menet! Irány utánam! Indulj! Aztán ha majd lőnek, hát hátra nézek hányan vannak még, aztán majd
kiadom a harci intézkedést.
Mint már fentebb említettem a vármegyétől többen jelentkeztek a zlj.-unkhoz, akikkel bővebben szeretnék foglalkozni. Géczy Bandi hadapród őrmester az egyik csapat csendőrünk volt. Talpig vasember volt és
talpig úr. Nagyon megszerettem Később Kunszentmiklóson találkoztam vele, mint főszolgabíróval. A veszett
kunokat úgy megnevelte, hogy még szerették is. A levert kalap elejében sűrűn előfordult, de ha kellett a kalap
alá is odavert a keze. 1945.-ben feleségével és fiával Németországba került, honnét Ausztráliába vándorolt ki,
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hol rövidesen (vér rák) meghalt. Igen szép özvegyét dr. Endre Bandi vette feleségül, de később elváltak.
Takács Berci hadapród őrmesterrel, ki a zlj. másik csapat csendőre volt, nem tudtam összemelegedni.
Hajlékony tisztviselő típus. A vármegyétől a belügybe került, így jutott ki 1944-ben Ausztriába, Salzburgba, ahol
Himmler Mártonék fogságába került, mint Endre László embere. Felesége ez időben találkozott Lacival és
feleségével, akiket állítólag Himmlerék kezére játszott, hogy Berci szabaduljon. Berci állítólag haza ment és
nyoma veszett.
Déry Béla karp. honvéd, kit nagyon megszerettem és ma is Clevelandban a régi bajtársi szeretettel
találkozunk. Még katona sem volt, mégis jelentkezett fölkelőnek. Vígan vitte a géppuskát és énekelte, hogy:
„Levágom a rüsztungot a kocsma közepére”. Aztán feleségül vette Harsányi Laci gödöllői főszolgabíró nagyon
szép leányát, és az egyik Pest környéki új városnak lett a polgármestere. Az oroszok elől családját Gödöllőre
menekítette, őmaga pedig bent szorult a körülzárt Budapesten, hol bátyja roham tüzér ütegében szolgált. Hamis
papírokkal, mint közlegény orosz fogságba esett, a kiskunfélegyházai gyűjtő táborban felismerték és elindították
Focsániba. Arad környékén a marha- vagon ablakrácsát kifeszítve kiugrott és gyalog Gödöllőre ment egy kapával a vállán, rongyosan, piszkosan.. Onnan azonnal menekülnie kellett, eljutott a Csallóközbe, ahol egy magyar
gazdánál álnéven cselédnek szegődött. Reumája annyira elhatalmasodott, hogy mint rokkantat hivatalosan beutalták Pöstyén fürdőbe, ahol a még a magyar időkből ott maradt pincérek gondozták, míg felépült.
Innét Németországba, majd Olaszországba szökött. Még kis gyerek korában, az első világháború után
Hollandiába került a gyermeknyaraltatással, és már itt feltűnt kiváló nyelvtehetsége. Olaszországban megtanult
olaszul és kivándorolt Argentínába, hol megtanult spanyolul és egy nagy fegyvergyár tisztviselője lett. Kérésére
én küldtem neki assurance-ot, amivel ide jött Clevelandba. Rövidesen beszélt angolul is, igen jó munkát szerzett.
Szerencsétlen második házassága nagy törés volt életében, de kiheverte. Magyarországon hagyott leányát kihozatta és azt elvette feleségül Kárpáti Károly félegyházai ügyvéd (kivel haláláig nagy barátságban voltunk, még a
munkahelyét is megörököltem a Sheraton Hotelben) fia, Karcsi. Hogy még mi történik Bélámmal ez életben,
azt nem tudom, de hogy ami már történt vele, az egy regénybe is sok, az biztos.
No de gyerünk vissza Zagyvapálfalvára, ahol a zlj. már igazán jó képet mutatott. Bevagoníroztunk és a
nyár végén Dombrádon pakoltunk ki. De ekkor már velünk utazott szakaszvezetőm éber gondozásában egy
Kerekegyházáról kapott, nem éppen kis hordó bor is. Innen Cigándon át gyalog menetben Gemzsére települtünk. Itt már volt tiszti étkezdénk is az iskola tantermében, ahol az egyik nagy falat egyik zászlósunk, ki igen jó
karikaturista volt tele pingálta a tisztikar karikatúráival. Az enyém is ott díszelgett. Innét a régi határt átlépve
vonultunk be minden csata nélkül Beregszász Végardóra. Ahol már zlj.-unk olyan díszmenetet vágott ki, hogy
Homlok vk. ezredes felkelő csoport parancsnok dicséretét érdemelte ki.
Még Gemzsén kaptam pár napos szabadságot, amit Debrecenben az Arany Bikában töltöttük Mártával
A régi fölkelő emlékeim közé tartozik az a história, amit a szomszéd faluban táborozó zlj. (legénysége
túlnyomólag angyalföldi vagányokból rekrutálódott) lengyel nevű, vadkoronás parancsnoka mesélt, mikor átjött
hozzánk vizitbe.
„Zsold fizetésre együtt állt a zlj. amikor az a balfácán zászlós géhás főnököm hebegve bejelentette,
hogy elvesztette a kassza kulcsokat. Hiába volt nálam az egyik kulcs, a kasszát nem tudtuk kinyitni. Mit tehettem
egyebet, mint felszólítottam a zlj.-at, hogy a kasszafúrók lépjenek ki. No, jelentkezett is vagy tíz, válogathattam
kedvemre. Ki is választottam két jóvágású srácot, kik már odahaza is összedolgoztak. Bevittem őket az irodára,
hogy nyissák ki a kasszát.
- Igenis! volt a katonás válasz, de nem csináltak semmit.
- No! Mi lesz ? kérdeztem udvariasan, mire kijelentették, hogy szemtanúra nincs szükségük, mert ez az
ő üzleti titkuk. Mit tehettünk mást magukra hagytuk a srácokat, akik pár perc múlva jelentették, hogy a kassza
nyitva van. Így nyitottuk és zártuk naponta a kasszát, míg újat nem szereztünk, de soha nem hiányzott a pénzből
egy krajcár se.”
Itt kaptuk meg Beregszász Végardón a rendeletet, mely szerint a fölkelő zlj.-akat leszerelik. Erősen
gondokba merülve lógattuk az orrunkat a törm.-emmel a várható hiány miatt, ami egy leszerelésnél elkerülhetetlen. A pénz elszámolásunk rendben volt, de az anyagba bizonyos, hogy lesz „hiány”, amiért a hadbiztosság
kapcáskodni fog. Így tépelődtünk, amikor beviharzott hozzánk Laci sógorom, azzal a ragyogó hírrel, hogy a
vezérkari főnökségtől engedélyt kapott, hogy egy önként jelentkezőkből alakítandó felkelő század az ő parancsnoksága alatt részt vegyen a kassai nagy parádén. Azért jött, hogy nekem szóljon, mert számit rám. Sajnálkozva
jelentettem be Lacinak, hogy énrám ne számítson, mert én a GH leszerelése miatt sehova nem mehetek. De
Laci távozása után boldogan néztünk össze a törm.-mel, meg a szaki.-val. Tudtuk már, hogy nekünk nem lesz
hiányunk, mert az át lesz adva a parádés századnak. Sikerült is.
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Az anyag átadása olyan simán ment, hogy azt rábízhattam hűséges munkatársaimra, én pedig ráértem
egy kicsit körül nézni. Csak most tudtam meg, hogy hivatalosan már a szegedi gépkocsi osztály állományába
tartozom. Hogy elbúcsúzzam szép huszár múltamtól este beültem a beregszászi lokálba, ahol összeismerkedtem
Schopf Lojzi főhadnaggyal, aki a felkelő csoport gépkocsi előadója volt. Ettől függetlenül szerette az italt is meg
a muzsikát is, amiért. már éjfél előtt felfogadott helyettesének. Volt ugyan neki egy t. hadnagya (pesti bankfiú)
akit semmire sem lehetet használni. Éjfél után Lojzival végérvényesen összemelegedtünk. A pesti pacákot haza
küldtük és ügyködtünk azzal a pár igénybe vett kocsival, meg pár hordó benzinnel. Ott voltunk a kassai bevonuláson is, no persze nem a tribünön, csak szerényen az egyik ablakban a függöny mögött.
A zlj. anyagának leadása és a pénztári elszámolás sikerült. Érzékeny búcsút vettem gazdámtól, meg
hűséges munkatársaimtól, no meg Pisky Zoli bácsitól és jelentkeztem csoport kihallgatásra kérve a leszerelésemet. Én a sor végére jutottam előttem pedig a Doki ( dr. Hammersberg Elemér) ácsorgott. Mikor hozzá ért,
Homlok ezredes úr a kihallgatást leléptette, csak ketten maradtunk. Aztán következett egy olyan letolás - ami
párját ritkítja - merthogy a Doki szolgálati időben egy közeli üdülő bárjában ebédelt. Hiába szabadkozott a
szerencsétlen, hogy egyetlen betegje sem volt és a saját kocsiján, a saját benzinjével látogatott ki az üdülőbe.
Doki gyászosan el lett bocsátva hivatalából.
No, ezek után én sem reméltem, valami lélekemelő búcsúzást, de kellemesen csalódtam. Pacsizás meg
csoport parancsnoki dicsérettel búcsúztunk. Azt hittem ezzel befejeztem katona életemet, de csalódtam, mert
még aznap elkapott Gáldy hadbiztos őrnagy úr, mondván, hogy illegálisan itt marad egy különítmény, aminek
GH főnöki tisztségére engem szemelt ki. Sajnálattal bejelentettem leszerelésemet. Ez a különítmény volt az,
amelyiknek több hősi halottja is lett, mikor a csehek páncél-kocsikkal törtek be Munkácsra.
Következett 1939. Ruszinszkó megszállása, amiből a szegedi had test kimaradt, így rám se volt szükség,
ezzel szemben a kecskeméti huszár osztály Muraközy Józsi és Gaál Józsi tartalékos hadnagyokkal súlyosbítva
vagonírozott és részt vett a hancúrozásokban, majd minden hiba nélkül haza jött.
Az 1939.-es esztendőt otthon töltöttem, ezt az időt használom fel, hogy a magán és családi életemről
is beszámoljak.
(Bizony erre már nem került sor.)
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ERDÉLYI BEVONULÁS
A csonka ország életének a legboldogabb esztendeje, 1940.-ben következett az erdélyi bevonulással.
Nem kellett önként jelentkeznem, a nyáron megkaptam a SAS behívót a szegedi hdt. parancsnokságtól
Abonyba, ahol felállításra került egy vonatparancsnokság három (121-122-123) tehergépkocsi vonatoszloppal.
Jelentkeztem is üstöllést Abonyba a vonatparancsnokságnál, ahol nagy örömömre Sárkány Tibit találtam, mint
gh. főnököt, aki diákkori cimborám volt Kecskeméten, most pedig a Nagytakarékpénztár főkönyvelője, t. hadnagy. Itt a 121-es oszlop parancsnokságát kaptam, akik a báró Berg Miksa lakatlan kiskastélyában és hatalmas
parkjában gyülekeztek. A faluban találtam meg elődömet, akit leváltottam, aki ismerősöm volt, mivelhogy Eszes
Ilus volt a felesége, akinek megboldogult legénykoromban én is csaptam a szelet és akinek egy Tisza menti
uradalomban volt nagyobb bérlete, és aki felháborodva tiltakozott az ellen, hogy őt, mint tart. huszár hadnagyot,
ilyen beosztásba tették. Meg volt az összeköttetése, így fel is mentették. Én pedig vígan cseréltem barnára a kék
parolit, ahogy abban az időben emlegettük: Lekávéztam a parolimat.
Kaptam egy parancsnok helyettest is Koncz hadapród őrmester személyében, ki történetesen Koncz
Dani állomásfőnökünk, legjobb barátom unokaöccse volt. Egy levélváltás után beigazolódott, hogy előítéletem
nem csalt és a nagyon csinos fiatalemberben sok hiba vagyon, ami miatt már Dani fizetett is. Nagyon szeret
kocsikázni és a kincstári motorbicikli - bár a gyerek remek motoros - nem egészen szolgálati úton, megrokkant.
Atyai intelmek után megígértem neki, hogy a legkisebb disznóság esetén is megverem, mint a cirkuszos a majmát. Nem is volt a fiúval semmi bajom, de nem volt lakodalom a szolgálat neki se. Szolgálatvezetőm egy első
világháborús szépen dekorált őrmester volt, aki Mateoszos fuvarozó volt civilben és kiváló motorszerelő volt.
Nagyon összemelegedtünk és később is, ha különböző kiküldetéseim alkalmával hűséges, becsületes szakemberre volt szükségem, Horvát őrmestert választottam.
Jelentkezett a behívott legénység is. Feltűnt, hogy néhány jobban öltözött emberem zöld inget visel.
Magamhoz hívattam őket. És amikor kérdésemre őszintén megmondták, hogy nyilasok. Komolyan figyelmeztettem őket, hogy most katonák vagyunk és minden politizálást a legszigorúbban fogok büntetni. De ha így
érzik, hogy különbek más embernél, azt most megmutathatják, és elővettem a zsebemből a Szálasi kis tükröt,
amibe ha bele nézett az ember, saját magát látta, de ha egyet billentett rajta az ember, akkor Szálasi Ferencet
látta. A hátsó felén meg a nyilas kereszt díszelgett. (Még ma is megvan a kis tükör. Nem lehet benne látni
semmit, de talán jobb is így! Nem látom megvénült ábrázatomat, se a szomorú magyar jövendőt.) A zöldingesek
közül egy volt szakaszvezető - civilben az abonyi nagyvendéglő tulajdonosa - lett a beszerző altisztem, a két
tizedes lett részleg parancsnok. Az őrvezető pedig üzemanyagos. Így lett olyan hűséges, szolgálatra kész bandám, aminek csudájára jártak.
Aztán megkaptuk a ruházatot. .Fehérnemű, köpeny, zubbony, nadrág, bakancs, sapka, derékszíj szuronnyal, hátizsák, kenyérzsák, szalmazsák, pokrócok, csajka, kulacs, kanál-villa. Az átvevő bizottságot a legszájasabbak közül válogattuk. Nyugodt lélekkel eresztettem őket a felvételezéshez. A vezérszónok meg is mondta
a manipuláns őrmester úrnak, hogy:
- Nincs mese tovább! Piroska megette a farkast, a vadász meglőtte a Piroskát, a nagymama mérgibe
összecsinálta magát, de nincs mese tovább! Mert akkor szólunk a hadnagy úrnak!
Nem volt rá szükség. Vadonatúj portékát kaptunk. A szétosztás után derült ki, hogy a ruhákból sokat
vissza kell vinni, kicserélni kisebbre, nagyobbra. Ez a búcsújárás többször is szükségessé vált, mire a nagyszájú
tizedesem megjegyezte, hogy mégis csak disznóság, hogy a mi drága időnkből annyit el kell rabolni a sok sétálással, miért nem eresztenek be minket a raktárba, hogy kiválogassuk, amire szükségünk van. Leintettem, hogy:
- Gyerököm! Ha ezt megengednék, estére már lehúzhatnák a rolót, meg csődöt mondhatna a géhá. Ezt
pedig nem akarhattyuk.
A beöltözés után igazán takarosan néztünk ki. Én meg igyekeztem az új mundérba katonát nevelni.
Nagy segítségemre volt Horvát őrmester találékonysága. De ez semmit sem rontott a közhangulaton és a néhány
„feküdj” és „föl” után is nevetve játszottak seggre verőcskét még az öregek is.
Aztán megkaptuk a gépjárműveket:: 20 vadonatúj Ford közepes tehergépkocsit, 2 olasz motorkerékpárt
(nem sokat ért) és 2 igénybe vett személygépkocsit.
Az én kocsim egy Opel Olimpia lett, a másik a helyettesemé. Sofőrömnek egy idősebb embert választottam, aki előzőleg Bud János miniszter sofőrje volt. Meggondolt, szűkszavú, de biztos kezű ember volt.
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Hivatalt is adtam neki. Ő szedte össze esténként a slusszkulcsokat (Biztos, ami biztos). Ez ellen Koncz hadapród
tiltakozott, de mikor a cirkuszos majmára emlékeztettem, elhallgatott. Hivatalosan a faluban volt igen szép tiszta
szobám kiutalva részemre, de ezt én felmondtam. Az Olimpia első ülésének háttámaszát megcsináltattam hátra
hajthatóra így lett finom háló szobám kint a telephelyen.
A legénység elhelyezésére rendelkezésre állt a lakatlan kastély, de én jobbnak láttam, hogy mindenki a
maga kocsijába rendezze be különbejáratos hálószobáját. Mosdó és fürdő az ártézi kútnál lett berendezve.
A legénységet is szétosztottam, volt elég gyakorlott sofőr a volán mellé, a segéd gépkocsi vezetőjét
pedig mindegyik maga oktatta. Ezen válogatás közben akadtam meg az öreg Bócsainál, aki, bemondása szerint
sose ült autóban, traktorja se volt. Ruhájáról, meg a kalapjáról gyanítottam, hogy nagykőrösi. Arra a kérdésemre,
hogy
- hát akkor hogy került ide az autósokhoz? - azt felelte, hogy
- nyilván azért, mert az olasz fronton „műszaki” beosztásban voltam.
Mégpedig ő kapkodta a drótkötélpályán a csilléket, amik a muníciót meg a menázsit hozták. Hát
akkor mit csináljak magával Bócsai?
- A legcélszerűbb lenne, ha haza kűdene a hadnagy úr.
- Hát azt az egyet nem töhetöm, de tud-e maga főzni?
- Én ne tudnék? De nem is úgy ám, mint a Kecskemétiek.
Ebből tudtam meg, hogy tényleg nagykőrösi gazda a Bócsai bácsi, és akiből olyan szakácsunk lett, hogy
életünk végéig megemlegetjük.
Miután a konyhánkat is megkaptuk, megkezdődhetett a katonaélet. Reggel csukló gyakorlat, aztán játék,
majd gépkocsi elméleti oktatás, szolgálati szabályzat, napos, ügyeletes kötelmei, aztán kihallgatás. Ebéd után
gépkocsi vezetési gyakorlatok a park nagy füves térségén zászlókkal kitűzdelt lovardában.
No meg a szükséges berendezések elkészítése. Az egyik nézkelődő sofőröm felfedezte, hogy a kastély
padlásán a nagy vas víztartály körül finoman gyalult deszka borítás van. Ezekből készültek aztán a ládák, amikben a felvételezett élelmiszereket, ruhákat és más egyéb cuccot tárolni lehetett. A szögeket, zsanérokat, meg
lakatokat én vettem meg a faluban.
Parancs kiadás után - bár szigorú összetartás volt a parancsban - lógás este 9 óráig a faluban. Ennek
eredménye lett, hogy pár hét múlva az oszlop úgy festett, mint ami most bujt elő a laktanyából. Nem így a két
másik oszlop, amik szintén Abonyban alakultak meg. Igaz hogy igénybe vett tehergépkocsiaikkal nem éppen
katonai alakulatnak, inkább vándorcirkusznak nézett ki. Az egyiknek egy t. zászlós (civilben színész), a másiknak
egy t. hadnagy, (civilben vigéc) volt a parancsnoka, akik bent laktak a faluban és nagy társadalmi életet éltek.
Így ment a katonaélet jó pár hétig Abonyban, amikor egy éjszaka 11 óra felé a naposom kocogott a
nyitott kocsi ablakon, hogy küldönc jött a parancsnokságtól, ami a közvetlen szomszédságban volt egy kedves
agglegény öregúr kúriájában. Rövid parancs:„Riadó! Az oszlop a menetkészültség elérése után a szolnoki műúton ilyen és ilyen kilométerkőnél várja meg a további parancsot.” A napost elküldtem Horvát őrmesterhez, én
pedig felöltöztem, még a gázálarcos dobozt is magamra akasztottam a térkép táska mellé. De ekkor már az
oszlop is mint a hangyaboly nyüzsgött. A részleg parancsnokok jelentése után magam is meggyőződtem, hogy
minden rendben van. A tárcsával megadtam a jelt: „Motort indíts!” Felzúgtak a motorok, a tárcsa lebillent és
már kint is voltunk szabályos távközöket tartva a műúton.
Egy valóságos vezérkari százados jött a vonatparancsnokommal. Szabályosan lejelentkeztem. No de
ilyenek a vezérkariak. Nem hiszi el, amit lát, hanem feltevések alapján keres valamit, ö maga se tudja, hogy mit.
Ez is azt kérdezi, hogy
- Hadnagy úr! mikor tudta meg, hogy riadó lesz?
- Jelentem, hogy cirka fél órával ezelőtt, amikor ...
De ő nem nyughatott (folytonosan a karóráját nézegetve, ami egy igazán szép karóra volt, úgy tudom,
a repülök kaptak csak ilyen csuda karórát) tovább kíváncsiskodott, hogy
- és volt ideje a faluból kimenni a telephelyre, a legénységet a szállásán riadózni.
Mikor jelentettem a valóságot, megnyugodott és még pacsizott is. Végig nézett minden kocsit. Az én
snelzider ágyam láttán, amit a sofőröm mutatott be, megjegyezte, hogy nem is tudta, hogy az Opel kocsiknál
ilyen praktikus szerelés van, mert ezt rendszeresíteni kellene a kincstári kocsiknál is. Ráhagytam, miért ne? A
legénységnél még a be nem gombolt zubbonyt is észrevette (jó hogy a nadrág sliccet nem ellenőrizte.) Pár
közvetlen szóval megelégedését kifejezve hazaküldött bennünket. Éjfélre már újra aludtunk.
Nem így a másik két oszlop, akik még napfelkeltével is kint kókadoztak a műúton. Mint később
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értesültem, mind a két oszlop parancsnok le lett váltva, de a vonat parancsnok is, aki nem hiszem, hogy berámáztatta, amit ekkor a minősítésébe írtak. Mikor a riadó alkalmával a hiánytalan létszámot jelentettem pléhpofával, már tudtam, hogy a két motorosom az este takarodó után lábujjon tolták ki a műútra a kincstári motorkerékpárt és haza karikáztak Kécskére elbúcsúzni az asszonytól, de azt is tudtam, hogy a két csavargó visszajön
és ezért nem jelentettem a szökésnek minősíthető önkényes eltávozásukat.
Haza is értek még sötéttel, de ébresztő után igen lesújtva felelgettek jóakaratú kérdéseimre. Nagyon
lehangolta őket a várható hadbírói tárgyalás és a tartós fegyházi élet gondolata. Én meg megérdeklődtem az
őrmesteremtől, hogy tudja-e, hogy mi az a kikötés. Már hogyne tudta volna. Reggeli után aztán a két tekergő fel
lett húzva egy szép vadgesztenyefa vízszintes ágára a hátrakötött kezénél fogva, úgy hogy csak a lába ujja érje a
földet. Nem sokáig bírták, nem tellett bele tíz perc sem, mikor elkókadtak. Fellocsolták őket és mikor megkérdeztem tőlük, hogy mikor akarnak megint meglógni, a körben a földön ülő banda előtt ünnepélyesen kijelentették, hogy soha. Így én mentesültem a sok irka-firkától, meg a hadbiztosi tárgyalásra járástól, ők pedig a biztos
6-10 hónapi fegyháztól. Tudom, hogy eljárásom a szabályzat szerint meg nem engedett és büntetendő volt, de
emberileg érthető. Így vette az ügyet új vonatparancsnokunk is, ki egy végtelen ambiciózus, vezérkarba törekvő,
erősen zsidó kinézésű örmény származású százados volt, kivel igen jól megfértünk. Ez volt az egyetlen büntetés,
amit parancsnokságom alatt kiszabtam. Többre nem volt szükség.
Aztán egy szép napon elindultunk üres kocsikkal Szolnokon keresztül a keleti trianoni határra, hogy
meg se álljunk a Kárpátokig. Magyarország most élte a legboldogabb napjait. A Felvidék egy részének visszatérése után most erdélyi magyar testvéreink is megszabadulnak a piszkos oláh rablóktól. Hittük, hogy van isteni
igazságszolgáltatás.
Vésztőn kaptam a parancsot, hogy keressek telephelyet, hol a további parancsig rejtőzve várakozzak.
Könnyű volt ezt parancsba adni, de annál nehezebb volt végrehajtani azon a vidéken, ahol nemcsak hogy erdő,
de még fasorok se voltak. Bementem a községházára érdeklődni. Itt megnyugtattak, hogy igazam van, mert a
környéken nem találok rejtőzködési lehetőséget, hacsaknem az eresz alá nem fészkelek, mint a fecskék, de ez
húszegynéhány gépjárművel igen bajos dolog. Volna ugyan a Pepi kert, de oda bejutni nem lehet. Kérdésemre
elmondta a főjegyző, hogy a Pepi kert egy 20, vagy 30 holdas botanikus kert, ami körül van kerítve, és az öreg
gróf úr birtoka, aki metszőollóval, kacúr késsel járkál egész nap a parkban, ahol csak a kertésznek van lakása (a
grófi kastély egészen külön messze van a botanikus Pepi kerttől, ami szigorúan el van zárva minden látogató
elől.) Őszintén szólva igen érdekelt a botanikus kert is, no meg a parancsnak is eleget kellett tennem, amiért is
rendbe szedtem magam és a kastélyban az inassal bejelenttettem magam.
Így kerültem az öreg gróf színe elé. Bemutatkoztam, mint vérbeli botanikus, akinek magamnak is pár
holdas parkom van, sok fával és bokorral, (Elkezdtem sorolni a latin neveket: takszusz bakkata, ampelopszisz
veici, acer stb.stb. ) amiért is igen nagy megtiszteltetés lenne részemre, ha a híres Pepi kertet megtekinthetném.
Nagyon összebarátkoztunk, a kocsimmal velem együtt jött és személyesen mutatta be a Pepi kertet, ami tényleg
komoly botanikus kert, de mesterien tervezett disz park is, grottákkal, meg filagóriákkal, melegházzal. Mikor a
hatalmas öreg fákkal szegélyezett főbejáró útra értünk, álltam elő tiszteletteljes óhajommal, hogy „néhány” gépjárművemmel ide hurcolkodhassak pár napra. Igen megdöbbent az öreg úr, de a hazafias célokra és botanikus
becsületszavamra bele egyezett, még abba is, hogy vezetésemmel még a bandám is megtekintheti a Pepi kertet.
A becsületszavamba hiba nem esett, mert pár napos nyaralás után úgy hagytuk el a bejáró út lomb alagútját,
hogy nem hogy kártétel, de egy ficni papiros sem maradt a nyomunkban.
Ezután jó pár napig lőszert szállítottunk a határ közelébe Berettyóújfaluból és Komódiból, esetleges
csata esetére. Ekkor találkoztam először zsidó munkaszolgálatos alakulattal, akiknek munkája igen gyatra volt a
lőszeres ládák emelgetése alkalmával, de ellátást éppen úgy megkapták, mint a honvédek, a keresztyén parancsnokuk pedig még az ellen is tiltakozott, hogy Horvát őrmester nádi pálcával a kezében udvariasan munkára
serkentse az urakat.
Egyik alkalommal éjfélig tekeregtünk, mert nem kaptunk parancsot a kirakodás helyére vonatkozólag,
mikor pedig ez már rendben volt, hiányzott a munkaszolgálatos osztag. Horvát őrmester beugrott a közeli
faluba, ahonnét annyi ember meg legény jött, hogy egy óra alatt lerakodtunk, még bort is hoztak. Aztán, hogy
útba ne legyünk, bekanyarodtunk a kiserdő mögé szép holdvilággal, hol még jó vizű kutat is találtunk, aztán
aludtunk is valamicskét. Früstök után neki láttunk a mosakodásnak, meg a kocsi ápolásnak. Éppen egy szál
gatyában, a vályúban feredőztem, amikor a keréknyomok után ránk talált egy vezérkari tojás. Beviharzása után
„Hol a parancsnok?” kiabálással kezdette. Gyorsan a fejembe nyomtam a tiszti sapkát, hogy modorosabb viselkedésre figyelmeztessem. Szörnyen kifogásolta üdülő helyünket, mivelhogy a határon levő őrtoronyból
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gukkerral ide láthatnak az oláhok. Megnyugtattam, hogy semmi csúnyát nem láthatnak, mire kissé megnyugodott, de még megjegyezte, hogy máskor az ilyen önkényes cselekedetektől tartózkodjam. Nem kerül pénzbe,
amiért is megígértem. Rendbe szedtük magunkat és kibujtunk vissza a műútra. A lerakott lőszert műszaki katonák takargatták le ponyvákkal, akikkel egy keveset elkomáztunk. Éppen indítani akarom az oszlopot, amikor
vigyorogva jelenti az egyik fiú, hogy ő „kapott” egy vadonatúj ponyvát a katonáktól.
Aztán elérkezett az Erdélyi Bevonulás nagy napja is. Nagy boldogság volt részemre, hogy a csendőröket
szállíthatom. Mindég szerettem a csendőröket, de itt százával együtt látni a sok kakastollas, bajúszos, becsületes,
kiskunsági magyar arcot, amiken a mosolygó fegyelem ragyogott, életem legkedvesebb élménye volt. A kocsimban két csendőr ezredes kapott helyet, kiknek kívánsága szerint röviden ismertettem a csendőrökkel a vezényszavakat. A már szétosztott osztagok vezényszóra a kocsijuk mögé álltak, a fegyver robbanva „Lábhoz” került
és „Gépkocsira” vezényszavamra percek alatt mindenki a helyén ült a padokon. „Motort indíts”-ra felzúgtak a
motorok és elindultunk, vígan lengette a szél a Magyar Igazságot hirdető kakastollakat.
Felejthetetlen szép volt az út Nagyváradig. A falvak lakossága, apraja nagyja az út mentén feszített
ünneplőben, virágokat hajigálva. Nagyváradon diadalkapu, ünnepélyes fogadtatás, utána a régi csendőrlaktanyába települtünk. Bócsai bácsi fölséges marha paprikás ebédet adott. Itt láttuk, hogy mit tudnak a büdös oláhok. A laktanyába nemcsak bútor nem volt, de még az ajtókat, mag ablakokat is elvitték. A csendőrök a szomszédos kadétiskolába találtak kemény fekhelyet, mi pedig szalmazsáktömés, kocsi ápolás, mosakodás után kimenőre mentünk. Érkezésünk után nézkelődve vettem észre, hogy az udvar túlsó felében a fák árnyékában levő
asztal és padoknál egy pocakos törzstiszt üldögél. Oda ballagtam és katonásan bemutatkoztam az őrnagy úrnak.
Aki nagyot nevetve csak annyit mondott, hogy:
- Ne b... ki velem Pistikám, hát nem ismersz meg?
Liscsinszky Béla csendőr őrnagy volt, kivel a kecskeméti kollégiumban együtt kisdiákoskodtunk. Így
aztán este ővele mentünk szétnézni a városba. A sok zsidó rüfke viháncolása talán kedvére lehetett volna Ady
Endrének, de a mi tetszésünket nem nyerték el.
Aztán tovább mentünk a csendőrökkel a Királyhágón át Bánfihunyadra. Már itt tapasztaltuk a gyalázatos útviszonyokat, ami a román uralom szomorú képét mutatta.
Útközben sűrűn megálltunk letenni a csendőr Örsöket. Magyar faluban ölelkezés, csókolódzás, gyerekeim szétosztották a cigarettájukat. Aztán oláh falun is mentünk át, itt már nem volt ilyen lakodalmas hangulat.
Az egyik ilyen falu után műszaki pihenőt tartottam, végig néztem a kocsikat, hogy nem-e van valami baj? Amikor
a konyha kocsihoz érek, éles malacvisítást - nem is egyet - hallok. Megkérdezem Bócsai bácsit, hogy hát ez meg
micsoda?
- Tetszik tudni, le vótak sántúva, osztán főkéredzködtek.
Így jutottunk el kincses Kolozsvárra, ahová régi, kedves emlékeim fűződtek. Húsz egynéhány esztendővel ezelőtt 1917 és 18 nyarán mint ludovikás itt voltam. Első évben gyalogosan vágtuk ki a díszmenetet, a
másodikban pedig lóhátról nevettünk le a lánykáknak. Most pedig autóból láthattam meg újra Kolozsvárt, amin
akkor még alig látszott meg az oláh uralom. A kevés román cégtábla eltűnt, a lakosság pedig csupa magyar. Nem
zsidó rüfkék, de igazi magyar úri lányok és asszonyok vártak virággal, csókkal szeretettel bennünket.
A volt csendőr laktanyában kaptunk szállást a Szamos partján. A várostól kaptunk ágyakat és berendezést, mert a románok innen is kipucoltak mindent, pedig 1918-ban a bitang bocskorosok, párnás ágyat, firhangos szobát találtak itt maguknak. A közvetlen szomszédban egy leány internátus volt, ahol a vonatparancsnokság
talált otthont. Tiszti étkezde, iroda, tiszti szobák, ragyogó tiszta lakások álltak a rendelkezésünkre. Kényelmesen
berendezkedtünk. Az új hadtestparancsnokság még a születés stádiumában volt, nem ért rá velünk foglalkozni.
Legalább egy hétig szanatóriumba illő nyaralás következett, de mikor a hadtestparancsnokság is üzemképes
állapotba rázta magát, akkor sem lett veszélyes a helyzet. Lőszerszállítás a zsibói mesterien rejtett alagút raktárakba meg mi egyet más, nem okozott komoly gondot. Az első nagyobb szállítás volt a rendőrség Marosvásárhelyre kocsikáztatása, egy pocakos rendőr ezredes főnökösödése mellet. Indulás reggel 7 órakor. Mi a kért 6
tehergépkocsival ott is voltunk, de a rendőrök csak szaladoztak ide-oda. Ez nincs még itt, azokra kell még várni,
stb. A legénység még csak egy rakáson volt, mint a fáradt bürgék, de a tisztek, meg a detektívek hangosan
szitkozódtak, hogy ha tudták volna, hogy teher kocsikon kell utazni, másképpen öltöztek volna. Látva a társaságot Horvát őrmesterrel úgy határoztunk, hogy bár borús volt az idő, a ponyvákat leszereljük, és itthon hagyjuk,
nehogy kárt tegyenek benne a rendőrök. A parancs szerint Nagyida faluig viszem a népet, ott átadom egy másik
oszlopnak. Dél felé aztán végre összeverődtek a népek és felcihelődtek. Én édes Istenem! Csendőrség és rendőrség. Milyen nagy különbség!
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Hiba nélkül beérkeztünk Nagyidára estefelé, de ott semmi járművet nem találtunk. Hosszas telefonálás
után azt a parancsot kaptam, hogy vigyen a társaságot tovább Vásárhelyre. Reggelre ott is voltunk. Mivel mi egy
napos hideg élelemmel voltunk eleresztve, igen jólesett a magyar lakosság vendéglátása, alig bírtam dél felé
összeszedni a népemet, hogy visszamenjünk Kolozsvárra.
Egy este a régi emlékeimmel andalogtam a főtéren. Az ott a Kikakker, az meg az Európa kávéház,
amikor a New York kávé-ház ablakából Bodrogi Pájó (hadbiztos alezredes) gyerekkori legkedvesebb öreg barátom vigyorog rám. Rettentő megörültünk egymásnak és a rang különbség dacára viharosan ölelkeztünk. Aztán
megfelelő boritalt is találtunk. Jót elbeszélgettünk. Elmondtam, hogy igen jó kocsim, meg sofőröm van, félretett
üzemanyagom is van bőségesen, célszerű lenne egy kirándulás Nyárádszeredára, Márton Pista bátyámhoz –
öcsém apósához.
- Csak olyanra is szükség lenne, aki bírja ranggal, mert az én hadnagyi rangom az anyagi vezérkarinál
félek, hogy nem lesz elégséges.
Ilyen se igen történt még a honvédség történelmében, hogy egy hadnagy éppen a hadtest hadbiztos
főnökének számolt be arról, hogy dugott benzinje van egy kirándulásra. De miután Pájó helyeselte a kirándulást,
a vezérkari munkaadómat is meggyőztük, hogy a helyettesem egy csuda megbízható fickó, és miután Koncz
hadapródomnak felemlegettem a cirkuszos majmát, Horvát önmesterre bízván a felügyeletet, nyugodtan útnak
indultunk.
Haladtunk is szépen, amikor Pájó elkezdett nyüglődni, hogy szomjas. Sofőröm megállt egy csurgó mellett, ahol a hegy oldalból egy vascsövön zúdult ki a víz. Kiléptünk a kocsiból, de a következő percben ugrottunk
is vissza, mint a szöcskék, mert az út másik oldalán összegyűlt vízből talpra állt egy akkora bivaly, mint egy
elefánt és igyenöst nekünk tartott, de mi elfüstöltünk. Csak annyit jegyeztem meg Pájónak, hogy huszár koromban, ha szomjas voltam, a kocsmánál álltam meg és nem a csurgónál.
Akármilyen gyalázatos rosszak voltak is az utak, mégiscsak megérkeztünk Nyárádszeredára, ahol Márton Pista, meg felesége (született Móczár Margit) az egyszerű székely házukban olyan szeretettel fogadott, amire
jó emlékezni. Már a vacsora illatától is vidultunk, amikor Pista bátyám igen szívesen kínálgatta a fenyővizet. Azt
gondoltuk, hogy ez is olyan büdös gyógyvíz, amivel itt a székelyek szélhámoskodnak, amiért is szabadkoztunk,
de miután megkóstoltuk, igen célirányosnak tartottuk a repetát. Ott éjszakáztunk, majd Szovátán felséges pisztrángot kaptunk. Utána a gyimesi szorosba mentünk. Sajnos olyan köd ereszkedett le, hogy ebből a legszebb
kárpáti hágóból vajmi keveset láttunk.
Haza térve folytattuk kedves kolozsvári életünket, néha Pájóval a Bánffy palotába vacsoráztunk, ahol
még a román időkből itt maradt étterem volt, ahol úri lányok voltak a kiszolgálók, és akik apácákhoz illő életet
éltek. De azért az is igaz, hogy nem mindenütt volt ilyen a kiszolgálás. Közvetlenül a szomszédságunkban volt
egy gőzös kádfürdő. Betértem és kértem egy meleg fürdőt. Egy öreg néni vezetett egy kifogástalan tiszta kabinba, ahol még dívány is volt. Nem sokat gondolkodtam, hanem bele feküdtem a hatalmas nagy kádba, el is
szundítottam, amikor egy női hang azt kérdezi, hogy
- Hadnagy úr, nem kíván-e valamit.
Ki sem nyitottam a szememet, csak úgy kértem egy üveg sört. Kis idő múlva csörren a pohár és üveg
egy odatolt széken és azt kérdi a női hang, hogy:
- Parancsol még mást a hadnagy úr?
- Köszönöm! Semmit!
Kinyitom a szememet, hogy a poharat megtaláljam, amikor egy takaros cicababa pöndörödik mérgesen
kifelé, nyitott fürdőköpenyben, ami alatt - úgy látszott - nem volt még bugyi se. Úgy becsapta maga után az
ajtót, hogy szinte megsajnáltam szegényt.
No de komolyabb gondjaim is akadtak. Beálltak a hűvösebb éjszakák, Bócsai bácsi is mindég tüzelőért
zakatolt. Elmentem hát a gh.-ba Sárkány Tibihez és kiszámítottuk, hogy mi a járandóság. Aztán elmentem egy
fás boltba és megkérdeztem, hogy mi lenne az ára ennyi, meg ennyi vágott tűzi fának. Ezen összeg erejéig rumot
kértünk a pálinkás zsidónál. Eleibe kötözködött, de aztán szépen megírta a fáról a számlát. Így jutott bőven a
reggeli feketébe rum.
De a tűzifa kérdés is rendeződött, mivelhogy az internátus szomszédos kertjében legalább 10 két méter
magas ölfa rakás volt közvetlen a közös kerítés mellett. Észre se lehetett venni, hogy megsüllyedtek az ölfa
rakások, még a meszelt ölfa darabok is ott voltak mindegyiken. Estére pedig tele volt pince felhasogatott tűzi
fával.
1940 tél elején kaptam meg a főhadnagyi kinevezésemet és a leszerelésemet, illetve a szegedi gépkocsi
vonat osztályhoz való visszahelyezésemet. Megérkezett Szegedről egy gépkocsin Moese Imre bácsi
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(világháborús tüzér hadnagy, illetve most lett ő is főhadnagy) a leváltásomra és indult is vissza hamarosan többedmagunkkal. Érzékeny búcsút vettem a bandámtól, ott hagytam nekik az akkor kézhez kapott fizetésemet,
hogy rendezzenek egy búcsú vacsorát, amin én nem tudok már részt venni. Vonat parancsnokomtól olyan
dicsérő elismerést kaptam, aminek alapján a szegedi hadtest gépkocsi előadója már várt ram.
Kolozsvárról megérkezve jelentkeztem a szegedi gépkocsi vonat osztály parancsnokánál Dulósy ezredes úrnál. Nem nyertük meg egymás tetszését. Tudatta velem új beosztásomat, ahol azonnal jelentkeztem is. A
hadtest gépkocsi előadója volt Martonyi (Marcsek) Laci százados. Nálam közel 10 évvel fiatalabb, jóképű, vidám
fiatalember, akit vörös haja miatt Piroskának, vagy Pircsinek becéztek. Első találkozásra összebarátkoztunk.
Biztosított, hogy ha beadom a kérvényemet, a reaktiválásom biztos. Megmondtam neki, hogy ilyen szándékaim
nincsenek. Olyan beosztást keresek, ahol elvégezve a munkámat, haza mehetek a gazdaságomba, amikor ott
van rám szükség. Így állapodtunk meg, hogy időnként kapok behívót, aminek dátumát mi határozzuk meg,
mivel a végleges beosztásom lett a hdt.gk. előadó mellé beosztott tiszti beosztás. Így Dulósy ezredes nem helyezhetett oda, ahová akart.
Martonyi Laci a legjobban minősített, eleven eszű, jó humorú legény volt, de bohém, könnyelmű. Nála
a restancia olyan természetes volt, mint nekem a délutáni alvás. Erről bővebben is meggyőződhettem, mikor
megismerkedtem csinos fiatal feleségével, meg cukor kis leánykájával, akit Pircsi nem tagadhatott le, olyan szép
piros haja volt. Rövid pár találkozás után az asszonyka „onkel”-nek fogadott, így tudtam meg, hogy az én Lacim
elég sűrűn keveredett anyagi zűrökbe italozás, kártya, no meg feltehetően női ügyekben is. Ezért nagyon szigorú
rendszabályokat léptettem életbe. A délutáni hivatalos idő meg lett toldva, még sört se hozhatott fel a küldönc
a tiszti étkezdéből. Haladtunk is a restanciával, ami nekem volt az érdekem, mivel ha Lacira bízom a tempót
még a jövő héten sem mehettem volna haza. Miután kitakarítottuk az íróasztalt, haza mehettem és a telet otthon
tölthettem.
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A DÉLVIDÉK VISSZATÉR
1941 tavaszán már erősen háborús szelek fújdogáltak. Kora tavasszal bevonultam Szegedre és, átvettem
hivatalomat, az évente megtartandó gépjármű szemléket. Az írnoki személyzeten kívül állandó beosztottam volt
Moese Imre első világháborús tüzér főhadnagy, mint motor szakértő. A bizottság többi tagja a vármegye, vagy
város megbízottjaiból és a rendőrség illetékes szakközegeiből állott.
Szeged, Dorozsma, Kistelek, Kiskunfélegyháza, Kecskemét, Nagykőrös, Kécske, Dunavecse, Fülöpszállás, Kunszentmiklós tartoztak a hadtest körletébe. Bácska visszacsatolása után Újvidék, Szabadka, Zombor
városokkal szaporodott.
Munkánk igen megszaporodott, de mivel Martonyi Lacival igen megértettük egymást, a munkát be
tudtuk úgy osztani, hogy a gazdaságommal is törődni tudjak.
A háború szele mind erősebb lett, új alakulatok gépjárművel való ellátása a mi dolgunk volt, ami a civil
kocsikból történt. Igénybevétel útján.
Mikor aztán már komoly bombázásokat kapott Magyarország is, a hadtestparancsnok engem bízott
meg a gépjárművek kitelepítésével. A behívók kimentek a régi bandának, telephelyet is találtam, amiért is jelentkeztem a hadtestparancsnokságnál. A vezérkari tojás (vk.-i beosztásban levő százados) kifogásolta, hogy fekete
lovagló pantallóban, jelentkeztem. Beláttam, hogy igaza van, majd a délutáni vonattal haza megyek, átöltözök
és a hajnali vonattal visszajövök, és holnap jelentkezem. Ez se volt jó neki, inkább elnézte a lovagló pantallót,
szóval, láttam, hogy kötözködni akar a fiú. Szigorú szolgálati hangon megkérdezte, hogy elolvasta-e százados
úr a hadtest parancsot? Azért vagyok itt, hogy bejelentsem, hogy helyesbítést látok szükségesnek, mivelhogy a
Palavicini erdőben olyan telephelyet találtam, ahol ártézi kút és két nagy fedett szín áll rendelkezésre, helyesebbnek tartom a gépjárműveket azonnal oda kivinni, nem pedig a fedeles lovardában
Én mondtam volna tovább az indokolásomat, de a fiú olyan ordítozásba kezdett, hogy a gazdája a
hadtest anyagi vk. főnöke: (Szügyi Zoltán, kivel régebben, mint Geréby rokonság barátkoztunk össze) kijött a
szobájából a nagy lármára. Megismert, összeölelkeztünk és megkérdezte, hogy mi a baj. Elmondtam az esetet,
mire odafordul a vk. tojáshoz és megkérdi, hogy és nincs igaza a százados úrnak? Mire szemrebbenés nélkül
jelenti, hogy igazam van! Mire Szügyi megkérdezte a vk. tojást, hogy hát akkor te meg miért ordibálsz? Így
költöztem ki pár hétre Sándorfalvára az erdészházhoz, ahonnét már minden nap hazajárhattam Városföldre. A
vezérkari tojásokkal voltak máskor is összekoccanásaim, de miután egy napon a Huges (Hughes rendszerű)
távírón Vörös János vezérezredestől, a vezérkar főnökétől (unokahúgom, Beretvás Zsuzsa apósa) jött telegram,
mely szerint Szappanos százados úr értesítendő, hogy vasárnap otthon legyen, mert nála fogok ebédelni, ilyesmi
elő nem fordulhatott.
Nagy konsternációt keltett, mikor a hadbíróságtól kaptam idézést. Pontosan meg is jelentem egy százados hadbírónál, bemutatkoztam és átadtam az idézőt, mire megkérdezte, hogy:
- Tudja a százados úr, hogy miért van beidézve?
- Nem tudom!
- Meg csak nem is sejti?
- Nem tudtam, hogy találós kérdések megfejtésére vagyok hivatalos, de megpróbálom.
A vadászterületem szomszédos Gorondi Novák kegyelmes úr (altábornagy, a gyorshadtest parancsnoka) területével, ha lejön hét végén vadászni, nálam szokott vacsorázni. Van neki egy kapca-betyár vadőre,
(hosszabb történet) akit a csendőrségnél feljelentettem, de nem találták itthon, mert időközben katonai behívóval Szegedre vonult be. Mindezeket elmondva, az én hadbiztosom, udvariasan:
- Parancsolj, foglalj helyet!
Hellyel kínál. Nevetve tudatja velem, hogy nem erről van szó, hanem névtelen feljelentés alapján, Újvidéken az egyik autófuvarozónál sonkát reggeliztünk, de a Klöckner tehergépkocsiját nem vettük igénybe.
Megnyugtattam, hogy az autófuvarozó az első háborús kitüntetései alapján vitéz lesz, tehát nem szégyellem,
hogy nála reggeliztünk Martonyi Lacival együtt. A Klöcknert meg azért nem vettük igénybe, mert Németországból nem tudunk hozzá alkatrészt kapni. A legnagyobb udvariassággal fogadta el a válaszomat és zárta le az
aktát.
A délvidéki bevonulásra Dulósy ezredes parancsnoksága alatt elvonult a gépkocsi vonatosztály, a hadtestparancsnokság engem vezényelt, mint pótkeret parancsnokot. Ezen beosztásomban volt szerencsém végig
nézni a garázs lapos tetejéről Szeged bombázását.
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Egy kora reggel három jugó vadászgép a Tisza ködében úgy repült be Szegedi fölé, hogy a szirénák sem
szólaltak meg csak akkor, amikor már a ledobott bombák is robbantak a vasúti állomásra és környékére. Ezt
elvégezve a három vadászgép délnek vette az irányt. Belgrád bombázásából haza térő három Messerschmitt
vette üldözőbe őket. Nyomjelző lövedékkel lőttek. Kettőt leszedtek, a harmadikat a légvédelmi tüzérek lőtték
le. Igen szép és megnyugtató látvány volt.
Dulósy nem hagyott itthon senkit csak Kerbolt főhadnagyot, aki már reggel részeg volt, semmire se
lehetett használni.
Mikor a németek megindították Jugoszlávia ellen a támadást, a tehergépkocsi oszlopokkal szállított SS
alakulatok Szegeden voltak elhelyezve Martonyi Laci irányításával. Egyik napon dél felé kétségbe esve jön hozzá
egy fiatal SS főhadnagy, hogy az éjszaka úgy berúgott, hogy a Parabellum pisztolyát elvesztette. Azt se tudta a
jámbor, hogy merre járt. Az ilyen esetért az SS.-nél háború esetén halálos büntetés járt. Lacinak volt több Parabellum pisztolya táskával, egyet a fiú oldalára akasztott, amit nagyon megköszönt és ígérte, hogy meghálálja.
Persze ezt Laci számon nem tartotta, amiért is nagy meglepetésére szolgált, mikor egy hét múlva egy sebesült
SS katona válogatott pisztoly gyűjteményt küldött és meghívott a belgrádi királyi kastélyba, ahol jelenleg ő az
őrség parancsnoka.
Nekünk esedékes volt egy hivatalos út Szabadkán át Újvidékre. Úgy határoztunk, hogy ez alkalommal
- nem hivatalosan - átmegyünk Belgrádba is. Baj nélkül el is jutottunk Újvidékre, de nem mindenki volt ilyen
szerencsés, mert mindennapos esemény volt, hogy a járművekre a kukoricásból lövöldöztek. A kiállított őrszemre szintén. Bár a lakosság magyar része szeretettel fogadta a bevonulókat, a fogadtatás egyáltalán nem volt
lakodalmas, mint volt a Felvidéken és Erdélyben.
A felrobbantott Duna híd helyére a magyar folyamőrök csináltak pontonhidat, olyan tüneményes rekordidő alatt, hogy a németeknek leesett az álluk a csodálkozástól. Belgrádban a királyi konakban - ami néhány
repülő találat nyomait mutatta - felkerestük barátunkat. A konak királyi lakását a németek kiürítették. Mi már
szőnyegeket, bútorokat, képeket, szobrokat nem találtunk. Még az étkezési porcelán is leltár szerint ment Németországba, de a hatalmas ebédlőterem alatt levő nagy terem szekrényeiben százával álltak a különböző nagyságú és alakú metszett, kristály poharak a szerb királyi címerrel, amiből választhattunk, amennyit el tudtunk
vinni.
Városföldi ebédlőm egyik vitrinjének egy polcát töltötték meg a különféle gyönyörű poharak. Mártáék
mikor menekültek otthonról az ezüsttel együtt ezeket is elásták, hogy megtalálta-e valaki, vagy most is ott vannak, nem tudom.
Még jóval a mi utunk előtt - amikor még a katonai bevonulás folyt és jöttek a hírek Zsablyáról, Szabadkáról a csetnikek orvtámadásairól - amikor kaptuk a parancsot, hogy egy tehergépkocsi indítandó, legmegbízhatóbb gépkocsivezetőkkel, igen fontos rakománnyal az előnyomuló parancsnokságoknak Újvidékig. Mindketten Süki őrmesterre gondoltunk, (ki most egy kocsmai verekedés miatt csak szakaszvezér és a fogdában ül), de
Laci aggályoskodott, hogy Süki hadbírói ítélettel ül. Végre ő is belátta, hogy nem kell mindent a hadbíróság
orrára kötni és felrendeltük Sükit a fogdából. Majd pár közvetlen lelkesítő mondatban utolsó emberutánzatnak
szólította, majd közölte vele, hogy Újvidékre kell menni. Süki megnyugtatta, hogy már indulhat is, mert a fogdában szörnyen elunta magát. Laci egy ügyes segédvezetőt is akart Sükinek adni, de kijelentette, hogy ő a Palival
szeretne menni, akivel a fogdában ült, mert az a piszok ott a fogdában elnyerte kártyán a pénzét.
- Honnét a fenéből volt nektek kártyátok a fogdába?
- Hát azt se a hadbíró százados úr küldte!
Másnap hajnalban mi is ott voltunk az indulásnál. Süki és a Pali rohamsisakban díszelegtek. Az ülés
mögött a falon pedig egy karabély, ami nem járt a gépkocsizóknak.
- Mi van a ládában?
- Lőszer, meg kézigránát.
Azt már nem is kérdeztük, hogy mi van a fonott üvegben.
- Honnét a fenéből van nektek fegyveretek, kézigránátotok?
- Mondgya százados úr! Maga egy ilyen útra elindulna egy szál szuronnyal?
Beláttuk, hogy igaza van, kapott még pár pengőt, hogy cigarettából ki ne fogyjanak és eleresztettük
őket. Pár nap múlva feszesen jelentette Süki, hogy megjött, leadta a cuccot, írást is kapott róla.
- No de hol van az a másik akasztani való a Pali?
- Alássan jelentem be vittem a kórházba, már be is kötözték a karját, nincs komoly baja mert csontot
nem ért a lövés.
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Aztán elmesélte, hogy vígan kocsikáztunk Szabadkától délre, amikor az egyik útkanyarban, egy ház
pincéjéből ránk lőttek és a Pali karját eltrafálták. amit én bekötöztem és vissza óvakodtunk gyalogosan a házhoz.
A pinceablakokon behánytunk pár kézigránátot, az ajtót is berobbantottuk. Villanylámpával megállapítottuk,
hogy egyik se szuszog, egy asszony is volt közöttük nadrágban. Aztán összeszedtük, amit találtunk. Két gépfegyverheveder, két karabély, három pisztoly a százados úrnak, mert, hogy tudom, hogy gyűjtögeti a pisztolyokat. Aztán hozzám fordult, hogy hoztam ám a százados úrnak is egy kozák kardot, mert mikor ott jártam láttam,
hogy az íróasztala fölött a sok kard meg szurony között kozák kard nincsen.
Hát lehet ezekre a csirkefogókra haragudni?
Egy alkalommal Moese Imre bácsival Zomborban voltunk. A városházán ügyködtem, Imre bácsi a
kocsiba maradt, aki mikor visszatértem a kocsinkhoz felborzolt bajusszal jelenti, hogy egy ezredes a kapuban
egy rendőrtiszttel úgy ordított, mint egy vaddisznó. Tudtam, hogy csak Grassyról lehet szó, akit még kecskeméti
ezredparancsnoksága alatt ismertem meg és igen összebarátkoztunk, mikor, mint vendégünk több ízben részt
vett a matkói nagy nyúl és fácán vadászatainkon.
Este egy lokálban vacsoráztunk, ahol énekes, meg táncos cica-babák viháncoltak. Háttal ültem a bejáratnak, amikor elkezdi rugdosni a lábamat Imre bácsi, hogy: Begyütt a vaddisznó. Hátra nézek és mivel tényleg
Grassy ezredes volt az illető, az asztalunkhoz invitáltam és egy kellemes estét töltöttünk Zomborban. Már akkor
említette, hogy egy könnyű hadosztály felállításával lesz elfoglalva, engem nézett ki hadosztály gépkocsi előadónak. Természetesen vállaltam, annál inkább, mivel, mint említette Olajos Sanyi volt ludovikás évfolyamtársam
is nála lesz. Később, mint megtudtam, kérését be is adta a hadtestparancsnokságra, de mint nélkülözhetetlent a
hadtest nem adott ki, így nem kerültem a Don mellé. A helyettem kiment tartalékos hadnagy soha nem jött
haza, a kecskeméti állatorvossal együtt.
Az egyik szürke napon Dorozsmára mentem, valami autót keresni. A magam dolgával hamar végeztem,
de a községházán nagy volt a kavarodás, mert másnapra volt kitűzve az újonnan felállítandó alakulatok részére
igénybe veendő lovak szemléje. A ló behívások ki is mentek, de a hadtest nem küldött ló átvevő bizottságot. A
hadtest ló nyilvántartó főnöke Falkay (Flint) Tóni huszár ezredes régi kedves jó barátom volt, felesége meg
Eszes Klári. Láttam, hogy itt valami hiba történt, aminek Tóni issza meg a levét. Telefonáltam Tóninak. Mondtam neki, hogy még Kecskeméten elvégeztettek velem egy ló átvevő tanfolyamot és én értek ehhez. A hiba
náluk történt, amiért nagyon köszönte közbelépésemet. A szükséges iratokat egy huszár őrmesterrel még ma
kiküldi, a többit rám bízza. Bejelentettem mindezeket a községházán, kirendeltem a községi állatorvost, meg a
kisbírókat, de írnokaim még nem voltak. A községben volt valami kiképző alakulat, aminek a parancsnoka egy
tart. öreg baka főhadnagy volt, írnokot nem tudott adni, de ott találtam egy falka orvostanhallgatót a legnagyobb
kuplerájban. Az öreg főhadnagytól kölcsön kértem a nyugdíjból előrángatott vitéz őrmestert. Pár barátságos
szóból percek alatt megértette, hogy miről van szó. Miközben az öreg főhadnagy egyre azt magyarázta, hogy a
medikusok a hatáskörén kívül vannak. Az én öreg őrmesterem elkapta a bandát, csinált olyan lélekemelő fegyelmező gyakorlatot. Délután íráspróba következett. Mikor megtudták, hogy aki beválik, az holnap nálam írnokoskodik, nem pedig a vitéz őrmester urat hallgathatja. Olyan szépen még doktor receptet nem irt, mint ezek.
Másnap a legnagyobb rendben megtörtént a ló átvétel. Az átvétel iratokat a végén úgy adtam le a ló
nyilvántartónál, hogyha nem tudnák elolvasni, keressenek egy patikust.
Tóni rettentő méltányolta igyekezetemet és Kláránk szombaton olyan vacsorát kanyarított, hogy éjfél
felé elhatároztuk Tónival, hogy átvesszük a hadtestparancsnokságot, még ha pénzbe kerül akkor is.
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AMIKOR A VILÁG AMIBE ÉN ÉS ŐSEIM BELESZÜLETTEK, MEGSZŰNT LÉTEZNI.
Így ment egyik esztendő a másik után. Katonai szolgálatom mellett maradt időm a gazdaságom irányítására is, amit könnyűvé tett közvetlen elöljáróm Martonyi Laci szds. megértő parancsnoksága. No, és első
sorban gazdám Lőrincz István, ki a gazdaságomat irányította távollétemben helyettem, akinek rátermettségét és
hűséges, becsületes szolgálatát nagyra becsültem.
Így fordultunk be a 1944 esztendőbe, amikor már látnunk kellett a reánk váró szomorú magyar sorsot
a háború elvesztése esetén. Remény már nem sok volt, de a katona becsület még tartotta bennünk a lelket.
Most hogy naplóírásomban idáig értem, veszem észre, hogy bizony vajmi keveset foglalkoztam írásaimban családommal és gazdaságommal, bár erről is kellene írnom. Mégis félre teszem ezen szándékomat, mivel
ezen időknek Márta és fiaim is részesei voltak, ha nekem nem jutna már időm, azt ők is megírhatják, de a katona
élményeimet, amiknek szereplőit igen bajos lenne ma összeszedni, csak én magam írhatom meg.
1944 nyarán, Városföldön még be tudtam fejezni a cséplést, de a bócsai csépléstől már elszólított a SAS
behívó. Itt is nyugodtan hagytam hűséges öreg vend származású intézőnkre, Kosár bácsira a gazdaságot és
bevonultam Szegedre, ahol ekkor alakult a két ezredes V. tábori póthadosztály, aminek a gépkocsi (gk.) és vonat
előadója lettem a hadosztályparancsnok közvetlen törzsében. Tiszt társaim is a negyvenen felül voltak. Velem
egyidős volt Bertényi Iván szkv. tüzér százados, aki a törzsszázad parancsnoka lett, Muray Józsi szkv. tüzér
százados, aki a fegyver és lőszer előadója volt, vitéz Márkus Feri kecskeméti ügyvéd (kamara elnöke) tart. százados, mint az A. osztály vezetője, Dömötör Laci gyógyszerész, Móczár Mája férje. Parancsnokunk változott,
volt egy vezérőrnagy, de volt altábornagy parancsnokunk is. Velük nem sok dolgom akadt, mivel a közvetlen
parancsnokom a hadosztály vezérkari főnök (vkf) v. Sónyi Kurt vk. százados volt. Aki többször sebesült, fél
lábára béna, talpig katona és bajtárs volt. Igen nagyon megszerettük egymást, csak szeretettel és nagyra becsüléssel tudok rá emlékezni, bár a vk. tojásokat nem igen kedveltem.
Szegeden kaptuk meg az anyagot, ami bizony gépkocsi szempontból igen szegényes volt. Volt egy
igénybe vett autóbuszunk, ami a törzstiszti állományát szállította, Volt 5 igénybe vett személy gépkocsi a parancsnokság számára. Ebből egy az enyém lett volna, de ha nem hoztam volna magammal otthonról a kontrafékes biciklimet, gyalog járhattam volna. A hadtestparancsnokságnak volt dugeszban egy két-kerék meghajtásos
BMW motor kerékpárja, amit én szerettem volna magammal vinni, de Martonyi Laci nem adta, mert ő szaladgált
rajta. Szegény Lacinak ez a motorkerékpár lett a végzete. Légvédelmi elsötétítés idején előzni akart egy ölfát
szállító fogatos széleskocsit, ahol a rakományból egy hosszú ölfa kirázódott oldalt, aminek Laci nekiment. Agy
alapi törés, egyik lábát a felborult motor tüzes hengere úgy össze égette és törte, hogy amputálni kellett, de az
egyik keze is nyomorék maradt. Amerikából levelezésbe voltam vele, ki szeretett volna jönni ő is, de nem volt
rá lehetőség, miért is nem tudtam neki segíteni. Felésége elvált tőle, mint minden `nyugdíj nélküli rokkant pusztult el Magyarországon. Haláláig levelezésbe voltam vele és segítettem.
Jellemző az akkori anyaghiányra, hogy az én hazulról hozott nagy battériás rádióm volt a hadosztály
egyetlen rádiója, amivel külföldet is lehetett fogni. Ez volt szolgálatban, amíg novemberben a nagykőrösi szállásunkon egy Rata repülő támadás lövedéke végzett vele.
A felszereléssel pár hét alatt készen voltunk és felvonultunk új beosztásunkba, déli határ biztosítása a
Duna vonalán. A hadtest állomás helye Szent Tamáson volt.
Ide való beérkezésünk után fáradtan aludni szerettem volna, de Bertényi Iván küldte a legényét, hogy
azonnal menjek, mert szállásadója Dungyerszki Gyuró bácsi hív vacsorára. El is mentem. Az öreg könnyes
szemmel ölelt át: „Isten hozott Imre.” Ekkor derült ki, hogy Gyuró bá a század forduló elején, mint tartalékos
huszár hadnagy a szabadkai huszároknál szolgált, ahol nagybátyám Imre tényleges főhadnagy volt az első világháború előtt. Annak dacára én tovább is Imre maradtam. Pompás bácskai vacsora után előjött a bunyevác
tamburicás banda, akik bár magyarul nem beszéltek, de minden magyar nótát tudtak. Nagy nótázók voltunk
Bertényi Ivánnal együtt és nagy mulatás kerekedett. Éjfél felé Gyuró bá, az egyik pazar ebédlő kredenc fiókjából,
az asztalra hajigálta a régi mentéjét, attiláját, vörös nadrágját és kardját. Elámulva néztük és meg kérdeztem,
hogy tudta ezt megtartani a szerb időkben 1919-től mostanáig. Kijelentette, hogy neki nem sok baja volt velük,
mert a bunyevác nyelvet, mint anyanyelvét beszélte és ellentétben a többi bácskai nábobokkal (Fernbach, Lelbach, Kalmár stb. akik nagyúri életmódjukkal már az első világháború előtt fenekére tudtak verni a nagy vagyonnak), egyszerű életmóddal, tudással és szorgalommal vagyonát csak gyarapította. No, erre rákezdtünk a
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huszár nótákra.
És ekkor mondta el Gyuró bá azt a történetet, amikor egy júgó minisztert szájon vágott, amiért becsmérlőleg nyilatkozott a magyar huszárokról.
- De ebből sem lett komoly baj, mert az elmegyógyintézet igazgató főorvosa jó barátom volt, amiért is
beköltöztem hozzá. Jó pár hetes kezelés után bocsájtott szabadon, mint gyógyult beteget.
Pár napos Szent Tamási vendégeskedés után, könnyes szemmel búcsúztunk, mert hadosztályunk új
feladattal Pécsre költözött. Feladatunk a Dráva vonal biztosítása Csáktornyától Eszékig. Később tudtam meg,
hogy Tito az egész Dungyerszki csalódott kiirtotta, az ottani magyarokkal együtt.
Mikor áttelepültünk Pécsre, még a bajai hídon mentünk át, amit pár nap múlva lebombáztak. Pécsett
igen jól éreztük magunkat. Egy gazdag kesztyű gyáros - aki a légitámadások miatt kiköltözött a nyaralójába lakásában kaptunk szállást Sónyi Kurt vk. százados, Muray Józsi szkv. tüzér százados, Bertényi Iván szkv. tüzér
százados és én. Muray Józsi magába zárkózott, komor ember volt, de Ivánnal mindég megtaláltuk a szórakozási
lehetőséget. Nagyon össze barátkoztunk az egyik fiatalabb kanonokkal, akinek unoka húga volt - mint menekült
- nála, igen csinos, de erősen zsidós kinézésű leányzó volt, akinek származásáról nem beszélt a kanonok barátunk. Ellenben az ő protekciójával lettünk a szent kocsmának törzs vendégei. A kocsma a püspöki palota gazdasági udvarán volt, csak a papok és vendégeik részére. Igen jó koszt volt, a különböző pécskörnyéki borokról
ne is beszéljünk. Ide jártak esténként a város vezető tisztségviselői, a piarista tanárok, akik közül sok értékes
embert ismertünk meg. Láthattuk a nyilvánosságra még nem kész feltárt Árpád kori altemplomot, órákig jártuk
a több emelet mélyen kiépített hosszú pincéket, amik kiváló légvédelmi óvó helyek voltak, nagyobb termeiben
itt voltak az irodáink is, de míg mi ott voltunk bombázást nem kaptunk. Hogy ezeket a hosszú pincéket miért
építették a törökök, arra magyarázatot nem kaptunk. Misére a török mecsetből átalakított templomba jártunk.
Megmásztuk a minaret keskeny csiga lépcsőit is, ahonnét egykor a kádi „Allah akbárt” kiabált.
Még a Pécsi tartózkodásunk elején egy tehergépkocsival Szegedre küldtek különböző anyagokért. A
bajai Duna híd már romokban volt, az átkelést Bajától délre egy nagy teljesítményű komp szolgáltatta az átkelésre. A túlsó parton rakodott a komp, volt időm, hát körülnéztem. A parton egy magas fás domb állt, felmentem. Legnagyobb csudálkozásomra ott egy mesterien álcázott légvédelmi ágyú állt. Kérdeztem, hogy mit lőttek
le eddig? A válasz eléggé lakonikus volt.
- Hát, ha bolondok lettünk volna. A nagyobb kötelékek olyan magasba mennek, ahová mi nem tudunk
lőni, az egyes alacsonyra leszálló gépek, amik a Dunát aknásítják el, éjszaka és alacsonyan röpülnek. Ha itt
lövöldözünk, úgy kinyírnak bennünket, mint a sicc. Bár nem nagy lelkesedéssel, de igazat kellett adnom a fiatalembernek. Innét láttam az aknaszedő hajót. Bizony az azon való szolgálat sem volt majális. Aztán délről hatalmas megrakott uszályokat vontatott egy hajó, bácskai búzával és menekültekkel megrakva. Szegedre érvén ott
már a hadtestparancsnokságnak csak részeit találtuk.
Altisztemre bíztam az anyag átvételét, én pedig egy tehervonat mozdonyán éjszaka megérkeztem Városföldre az otthonomba, ahol már a családomat nem találtam, mivel Laci sógorom mindenre kiterjedő gondossága Velembe vitte őket. Ládákba összekapkodott ruhaneműt, a szentkúti megmentett élelmet és ládákat
egy tehergépkocsi vitte utánuk.
Hűséges cselédeim nagy örömmel fogadtak, biztattam őket, hogy a német csodafegyver - amiben akkor
már én is kételkedtem - majd jóra fordít mindent. Ha kiürítésre kerül a sor, a magtárban levő gabonát vermeljék
el és tegyenek eleget a parancsnak. Hogy mibe bíztam én akkor, magam sem tudom. Irataimat, gazdasági könyveimet‚ telekkönyvi hiteles dokumentumaimat, értékes bélyeggyűjteményemet magamhoz vehettem volna, de
nem vittem vissza Szegedre mást, mint egy oldalszalonnát a tiszti étkezdénk részére. De nagyon szomorúan
éreztem, hogy utoljára vagyok otthonomban, amit magam építtettem magamnak, és amiben sok-sok boldog
esztendőket éltem családommal és hűséges cselédeimmel.
Pécsett ért bennünket Horthy fegyverletételi rádió hadparancsa. Itt esküdtünk fel Szálasira. Október
végén kaptuk a parancsot, hogy vége a nyaralásnak, a póthadosztály bevetésre kerül a Duna-Tisza közén Kecskemét és Kécske vonalon a Tiszától és délről előnyomuló orosz tömegekkel szemben. Halottak napján értünk
Kecskemétre az autóbusszal, ami a hadosztály törzs tisztjeit szállította. Én is velük voltam, a tehergépkocsikat
helyettesemre bíztam. Az autóbusz elment Márkus Feri szőlejébe, hol gyümölccsel pakolták meg az autóbuszt.
Én egymagam addig a Széchenyi téren, a házam előtt álldogáltam. Bemenni nem tudtam, mert a kulcsaim városföldi lakásomban voltak, az pedig már oroszkézen volt. A nagytemplom tornyából akkor jött le egy fiatal
rendőrtiszt, aki jelentette, hogy az orosz tankok elérték a félegyházi úti vasúti kereszteződést. Néhány német
tigris hancúrozik velük. Tőle tudtam meg, hogy Liszka Béla polgármesterünk és Horváth Dönci főispánunk
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még a városházán vannak. Felmentem hozzájuk, régi diákkori cimboráimmal könnyes szemmel búcsúztunk
városunktól. Ők is indultak.
A város tökéletesen üres volt, járó-kelő emberrel nem találkoztam egyetlen eggyel sem. Néhány német
páncélos dübörgött még, azután síri csönd, csak a 6 km.-re levő orosz tankok lövöldözése hallatszott, bár semmiféle védelem nem állt velük szemben.
Márkus Feri vendéglátása után értem jött az autóbusz és elindultunk Nagykörös felé. A temetőnél megálltunk és elbúcsúztam a Szappanos mauzóleumtól, ahol nagyszüleim, édesapám és Elek nagybátyám, Juliska
néném alusszák örök álmukat. Nehéz, nagyon nehéz volt a búcsúzás, de hajtott a katonabecsület és a kötelesség.
Másnap már Kecskemét is orosz kézen volt.
Nagykőrösön a tanító képezde épületébe szállásoltunk be. Mindjárt első napon egy személygépkocsival
felderíteni ment a kémelhárító főhadnagyunk (Kazi) és a bácskai kövér sváb hadapród őrmester tolmácsa. A
betonúton mentek Kecskemét felé. Katonatelepnél orosz tank jött szembe velük. A sofőr fejlövést kapott, Kazi
kiugrott a kocsiból és a kukoricásba rohant a tank géppuska tűzébe. Hátra nézve látta, hogy a tank elgázolja a
kis személygépkocsit benne a halott vagy még talán élő hadapród őrmestert.
Az oroszokkal szemben a mi felvonuló 2 ezredünk és 2 ütegünk lett volna a védelem, akiket vasúti, és
autóbusz szállítással hozták a déli dunántúli határról. Minden nehéz fegyverzet nélkül egy szál szuronyos puskával az orosz tankok ellen. A városban már a légvédelem sem működött, ha jöttek a Raták egy felakasztott
sínen zörgetett a figyelő. Egy ilyen alkalommal az udvaron mentem át, mellettem rohant egy kedves altisztem
és reám kiabált, hogy „szaladjunk százados úr!”. Nagyon elkeseredett hangulatban voltam. Káromkodtam és
azt kiáltottam, hogy „szaladjon a nehézség.” Így szemtanúja voltam, mikor a szaladó ember előttem a hátába
kapta a sorozatot, amibe én is benne lettem volna, ha szaladok. A Rata következő sorozata az emeleti ablakokat
söpörte végig, ahol az irodáink voltak. Az én rádióm is itt kapott telitalálatot. A beérkező két gyalog ezred már
nem is tudott felfejlődni, letette a fegyvert, mikor látták, hogy az oroszok nem viszik hadifogságba, hanem haza
zavarják őket.
Ez után kaptam a parancsot, hogy két tehergépkocsival a még ki nem osztott téli holmit vigyem Solymárra, nagybátyámék tégla- és cserépgyárának egy üres kemencéjébe. Meg is érkeztem szerencsésen, csak tartalék üzemanyagomat tartalmazó vashordót lőtte át egy Rata. Az anyag elrejtésére nem került sor, mivel azt tőlem
H.M. rendelettel átvette a Szent László hadosztály. Ez alkalommal találkoztam Imre Bátyámmal és feleségével,
Birikével ez életben utoljára. Hiába biztattam őket a menekülésre, nem jöttek. Így kerültek emeletes bérházukból
egy kézi csomaggal kitelepítve a Tiszántúlra egy földes putriba, hol Birike meghalt, Imre Bátyám még Kerekegyházán élt haláláig.
Hadosztályunk két ezredének megsemmisülése gyászos emlék katonaéletemben. Mert hiszen a fogatolt
ütegek fegyelmezetten és harcolva vonultak vissza. Köztük lovagolt Steiszkal Csöpi fejsebbel bekötve. Bizony
volt valami, ami különbbé tette a lovas alakulatokat a gyalogságnál.
Időközben Nagykörös orosz kézre került, a hadosztálytörzs Ceglédtől északra az őrkényi iskolába települt. Visszatérve Solymárról, még jártam Örkényben is a Pálóczi Horváth kúrián, ahol egy vk. százados megnyugtatott, hogy csak orosz ékek törtek előre. Mit vitatkozzam az ilyen hülyével.
Nagy keresés után éjfél felé megleltem a hadosztály törzset Rettenetes ordítással riasztottam a gépkocsivezetőket, meg egyéb népeket, amiért a gépjárművek szépen sorba állítva állnak a ragyogó holdsütésben,
dacára hogy a közelben kúpokban áll a kukoricaszár, amivel leplezni kellett volna a kocsikat. Nem sokat törődtem vele, hogy ehhez semmi jogom sincs, elrendeltem a riadót és pakolást. Csak aztán mentem ébreszteni a vk.
főnököt Sonyi Kurt századost. Már hajnalodott, mikor előbujt a hadosztályparancsnok vezérőrnagy is. Örkény
felől a homokbuckák között fel-felcsattant a tankok hancúrozása. Parancsnokomat felvezettem egy bucka tetejére. Felfelé menet azt kérdezte tőlem,hogy no, öregfiú, már ti is berezeltek. Mire nem egészen katonásan úgy
feleltem,hogy „Nem hiszem”. A hajnali derengésben pár km.-re a homokbuckákon pár német Tigris zavarászta
az orosz tankokat. Ezt látva a parancsnokom azt kérdezte, hogy ha riadóztat, mennyi időre van szükség. Megnyugtattam, hogy a riadót még az éjszaka elrendeltem. Indulhatunk is, mert ha Cegléden keresztül nem tudunk
innen kijutni, a környező homokbuckák között a mi járműveinkkel kijutni nem tudunk. Sikerült, bár a fejünk
felett már égtek a házak.
Északnak haladva egy fogatolt vonatoszlopot értünk utó, amelyiket a Raták csúnyán kikészítettek. Az
út mellett felborult szekerek, ló hullák. Ember már nem volt a tett helyen, de nem messze a réten feküdt egy
paraszt ember. Hátha van még benne élet. Odamentünk és hanyatt fordítottuk. Nagyot hördült és a pálinka gőz
tódult ki a száján. A kinyíló bekecse belső zsebeibe pedig két literes üveg pálinka mutatkozott. No, a pálinkát
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elvettük tőle, nehogy megint berúgjon, felhajítottuk az egyik tehergépkocsira és mentünk tovább, amikor a fejem
fölött a fülke tetejét veri ám a légvédelmi figyelőm. Aztán magam is láttam,hogy három Rata egészen alacsonyan
repül el felettünk. Nem mondom, hogy bement volna a zabszem. Igen rosszul éreztem magamat, de hamarosan
felörültem, mert rájöttem arra, hogy a Raták azért nem lőttek, mert elfogyott a lőszerük, valószínűleg ők nyírták
ki a fogattolt vonat oszlopot, és most haza repültek, hogy lőszert felvételezzenek. Tehát hajrá, innét minél
hamarabb, mert a Raták ha vissza jönnek, semmi jót sem várhatunk. Közelben egy kisebb, de igen sűrű erdőt
láttam meg. Irányt vettünk és bebujtunk a kis erdőbe. Ideje is volt, mert a Raták visszajöttek és kerestek bennünket.
Nagykátán keresztül jutottunk Vácra, ahol kompon jutottunk a Dunántúlra. A szirénák légi veszélyt
vijjogtak. Nem voltam majálisi hangulatban a Duna közepén a kompon. De megúsztuk.
A Balaton északi partján kocsikáztunk le Tapolcára, ahol megkaptam a Hadügyminisztériumi rendeletet, mely szerint új beosztásom: Összekötő tiszt a földművelésügyi minisztérium és a közigazgatási vezető (v.
dr. Endre László) között. Laci kocsit is küldött értem, amiben Márta és Pisti is értem jöttek. Így jutottam el
karácsonyra Velembe, ahol az Endre család volt letelepedve. Később innén motorkerékpárral mentem Devecserbe, hogy a hadosztálynál leszereljek és elbúcsúzzak az öreg bajtársaktól. Ezzel véget is ért katonai pályafutásom.
Dacára, hogy elmúlt életem nagyobbik részét gazdaságomban éltem le, lélekben katona maradtam, aminek lényegét a kötelességteljesítésben és a bajtársiasságban láttam. De mindég mérlegelve, hogy mit „kell” és
mit „lehet” tenni. Ha pedig csillag kerül a parolira elengedhetetlen követelmény, hogy az ember parancsolni
tudjon önmagának, mert ez a feltétele annak, hogy parancsolni tudjon másnak is.
A másik követelmény, amit könyvből nem lehet megtanulni az emberrel való bánásmód, ami alapja a
bajtársiasságnak, ami nélkül nem csak a katonaság, de a civil társadalom is érdemét veszti, amikor néhány kakaskodó, üresfejű „úri ember” próbál dirigálni. Ugyan ez a véleményem az írók, tudósok és művészekről, akiknek mielőtt lángelmék lettek nem ártott volna egy alapos újonc kiképzés. Legalább az őrmester is szórakozhatott
volna nehéz munkája közben.
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MENEKÜLÉS
1944. dec. 7 - dec. 22. -ig voltam családommal együtt Velemben, ahol szeptember közepe óta tartózkodott az otthonaiból elmenekült Endre család különböző részei. Márta Pistivel és Tamással. Apósom, anyósom.. Várday Pista Etussal. Szidi. Laci Katalinnal, Zsiga fiával és Babci leányával. Velük volt még Szentkútról
egy fiatal Pálos szerzetes, István atya is. Továbbá Szidi Néni (özv. Hoffer Józsefné), Hoffer Józsi a pákai gazdasszonyával, Lenke (Nógrádi Józsi elvált felesége), Cicuka leányával (Hoványi Gyuláné) és Józsi fiával.
Élelemmel bőven el voltak látva Városföldről és Szentkútról.
Apósom itt lett öngyilkos. Kis Browning zsebpisztolyával lőtte magát szíven. 1944. október 12.-én.
Mivel 1944.-ben már csak a nem létező német csodafegyverekben volt a reménység, mindenki érezte,
hogy a háborút elvesztettük. Az orosz hadsereg az igen gyenge ellenállást legázolva mindenütt előre nyomult.
Laci sógorom elhatározta, hogy a családot Ausztriába telepíti át. Ezzel most csak vázlatosan foglalkozom, mivel a magam magyarországi élményeit akarom előbb megírni és csak azután a „menekülést”, ami Ausztriából Bajor országba sodort bennünket.
Velemből 1944. december 22.-én indultunk Josefsbergbe. Einstellhaus (ami a Szt. Gotthárd hágó után
fent a hegyen volt, pár km.-re a St. Pölten-Mariazell hegyi vasút vonal Wiener-Bruck állomásától, kilátással az
Ötscher hegycsúcsra. Nők és gyermekek autóval, Geréby Imréék lovas kocsikkal, én pedig a két Hoffer-Schranz
traktor (az egyik az enyém, a másik Hoffer Józsié) által vontatott élelemmel és ládákkal megrakott stráfkocsikon.
Kőszegen át léptük át a trianoni magyar határt és Felsőpulyáig (Oberpullendorf) jutottunk, ahol kénytelenek
voltunk leállni, mivel a traktorok kerekeinek küllői több helyen kitörtek. A német hatóságoknál próbáltam eredmény nélkül tehergépkocsit bérelni. Br. Rohonczy György ottani föld-birtokos segítségével sikerült egy nagy
tehergépkocsit szerezni, amire felraktuk a portékát. Lovaimat és a kocsikat eladtam br. Rohonczy Gyuri bátyámnak. A menetképtelen traktorokat egy ottani magyar gépjavító üzem gondjaira bíztam. A tehergépkocsi a
cséplőgépem nagyponyvájáért engedély nélkül vállalkozott az útra. Ezen tehergépkocsival december 24.-én Lehenrotte-ban leadtam Hofferék,Türnitz-ben Gerébyék holmiját, majd a saját ládáinkkal és élelmi készletünkkel
Josefsbergbe Itt kényelmes elhelyezést kaptunk, élelmiszerünk is volt bőven. Itt köszöntött ránk az újesztendő.
(1945)
Január 27.-én a hegyi vasúton egy szép kirándulást csináltunk Mariazell-be. Megnéztük az árpádházi
magyar királyok által alapított templomot, drótkötélpályán felmentünk a kilátóhoz. Felejthetetlen szép kilátás
volt.
Amerikai nagy légi kötelékek jóformán naponta húztak el felettünk. Felejthetetlen látvány volt, mikor
a bombázásból visszatérő kötelékből kivált egy Liberátor, személyzete ejtőernyővel kiugrott, egyik szárnya levált, a gép alázuhant, de a levált szárny tovább navigált és nagy spirálban repült lefelé.
Laci sógorom hivatala még Velemben volt. Az összes irodamunkát egy a Pesti vármegyeházáról hozott
öreglány végezte, így Hoványi Gyuszinak (Hoffer Cicuka férjének) ki hivatalosan a titkár volt, semmi dolga sem
akadt. Hogy nekem mi lett volna a tennivalóm, azt még ma (1985) sem tudom. 1945. február l.-én beköltöztem
Sopronba, hová a földművelésügyi minisztérium települt. Megismertem gr. Pálffy Fidélt, kiben egy igen kellemes
modorú talpig úriembert ismertem meg. Itt találtam régi kedves öreg barátomat Gullner Elemért (Pest vm.
gazdasági főfelügyelőjét) és felségét Návay Katust., Ujhelyi Tibor sógoromat és Márikát, kik a Deák tér 65. alatt
laktak, ahol a 2. emeleten én is lakást kaptam. Sűrűn találkoztam vitéz balásfalvi Kiss Endre közellátási államtitkárral és Mocsáry Dancsival, kik aztán otthon maradtak, és börtönben pusztultak el. Összehozott itt a sors
Muraközy Jóskával, Radocsay Pubival, Koncz Dani városföldi állomásfőnökkel, kik még otthoni barátaim voltak. Szállást is adtam nekik. Úgyszintén Gesztei Nagy Lászlóval, ki a Duna-Tiszaközi mezőgazdasági kamara
elnöke volt. Sághy Jóskával (Pest vm. alispánja), no meg a legkedvesebb barátommal, Koncz Danival, ki a városföldi vasúti állomás főnöke volt régebben.
1945. február végén a szomszédos Ágfalvára karikáztam ki dr. Németh Gyuszi (felesége Muraközy
Ildikó) látogatására, amikor egy nappali légi támadást (bombázást) kapott Sopron is.
Ez alkalommal tudtam meg, hogy Muraközy Pisti tényleges gk. főhadnagyot, amiért szállítmányát elhagyta és visszament egy tehergépkocsival Abonyba a menyasszonyát elhozni, letartóztatták és Sopronkőhidára
vitték. Lefokozás, sőt halálos ítélet is várható volt. Laci sógoromon keresztül mindent megtettem felmentésére,
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ami sikerrel is járt.
Légitámadást Sopronban többet is kaptunk, amik csúnya munkát végeztek a Deák téren is.
Velemben volt szerencsém egy kényszerleszállott Liberátor belsejét is megtekinteni. A hatalmas gép
egy nagyobb területű kb. 2 m. magas sűrű fiatal fenyveserdőre hasalt le. igen ügyesen. A gép legénységét a
csendőrök fogdosták össze. A szárny tartályokban sok benzint találtunk, amit Csuporral - aki Lacinak mindentudó, hűséges sofőrje volt – több nagy kannába elmentettünk.
Sopronból vasúton jártunk át Szombathelyre a semmit mondó gyűlésekre, aminek már semmi értelme
nem volt.
Márciusban, amikor még a Balaton északi oldala a miénk volt, vállalkoztam egy tehergépkocsival lemenni bor beszerzés céljából, amit kifogástalanul el is végeztem. Ez alkalmat használtam fel, hogy meglátogassam Édesanyámat és Húgomat, ki leányaival Balatonfüreden tartózkodtak v. Vörös János vezérezredes villájában. Hiába próbáltam őket rávenni a nyugatra való menekülésre. Mondták, hogy úgy János bácsi, mint Tibor
már az oroszoknál vannak, de hogy mikor és hogyan, erről nem tudtak, vagy nem akartak beszélni.
Ottlétem ideje alatt két csendőrnyomozó jött azzal a paranccsal, hogy Zsuzsa unokahúgomat (Vörös
Tibor tüzérszázados feleségét) Beretvás Zsuzsát letartóztassák és két apró gyerekével (egyik egy éves, a másik
kettő) vasúti szállítással Sopronkőhidára vigyék. Írásban adott parancsommal ezt meghiúsítottam. Pár nap
múlva Anyám Sopronba küldött leveléből tudtam meg, hogy Zsuzsáért egy sebesült szállító gépkocsi jött ápolónővel és vitte nem a fegyházba, hanem az apácákhoz, ahol Mindszenti hercegprímással, Schwoy Lajos püspökkel és Schwoy István altábornaggyal voltak együtt.
Sopronból Laci sógorommal együtt mentünk március közepén Josefsbegbe, hogy onnan tovább meneküljünk Bajorországba, de ezt már külön fejezetben írom meg, ha Isten éltet.
Mikor átléptem a Magyar határt nem éreztem, csak később döbbentem rá, hogy befejeztem életemet,
hogy soha ide vissza nem kerülök. Még ma is 1985 nyarán könnyes szemmel gondolok a magyar kálváriára,
aminek útját azóta járjuk.
Befejeztem azt az életet amikor azért éltem, hogy dolgozzak, ezután pedig azért dolgozom, hogy élhessek. Életem gyökere a magyar föld volt. Úgy érzem, hogy volt bennem annyi tehetség, erő, szorgalom, hogy ha
ki nem vágják a gyökeret alólam szép koronát nevelt volna ki a fa, amit életemmel szolgáltam. Új gyökeret nem
tudok ereszteni. Így lett az életbél vegetálás, aminek csak az a célja, hogy a már meglévő termést úgy „ahogy
lehet” felnevelje, útjára bocsássa a gyökértelen idegen világba. Földi szemeimmel talán még nem kell meglátnom
szűkebb családomban minden emigráció sorsát, a nyomtalan eltűnést a népek tengerében.
(Ekkor már apám egészsége nagyon hanyatlott, majd 1986 novemberben meghalt, mielőtt befejezte volna tervezett történetét. Ezután már csak kézirat töredékek maradtak fenn, amiket a továbbiakban közlök. Szerk))
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NÉMETORSZÁGI MENEKÜLT ÉVEIM 1945-1949
Wolfratshausen Kreis, Königsdorf és Beuerberg községek között terül el a Bosch uradalom. Több ezer
holdas birtok volt, a legmodernebb berendezéssel. Tulajdonosa Bosch Robert özvegye volt. Bosch Robert
egyiok leggazdagabb iparmágnása volt Németországnak. Két gyermeke ott élt a birtokon. A kb. 16 éves Robert
karakán legény volt. A lusta lengyel munkásait (faule Hund) szemem láttára pofozta meg a háború legvégén.
Éva kb. 14 éves, együtt dolgozott velünk a kertészetben.
A birtoknak kevés szántóföldje volt. Igen szép erdeje (fácán, fogoly őz, nyúl, róka) , de a birtok 70
százaléka legelő (parcellánkként drótkerítéssel bekerítve) öntöző berendezéssel. A birtokon 4 nagy major volt.
Nantesbuch és Sterz (mezőgazdasági), Boschhof (tejfeldolgozó üzemmel) és Mooseurach (központi mezőgazdasági és jószágállományi).
Központi majorban, Mooseurachban, 2 két emeletes épület a tulajdonosnak és a direktornak, víztorony.
Kertészet melegházzal, vezetője Stróbl Hans főkertész. Parádés lóistálló, könnyű haflingeni lovak, kocsik és
hátaslovak részére. Igásló istálló 10-14 nehéz hidegvérű lovakkal. Tehénistálló kb. 200 tehénnel, fapadló burkolattal, alom nélkül. Trágya kitelepítés vízsugárral. Cement jászol önitatóval. A takarmányt elektromos üzemű
csillén hozták a silóból a jászolba. A tehenek (kicsi testű alpesi), egész nap a legelőn voltak, tavasztól őszig. Az
utóbbiból a kimosott trágya hatalmas beton tartályokban folyt, amiben gigantikus keverőszerkezet tartotta folyékonyan, és onnan földalatti vezetékben szivattyú nyomta a legelőkre, hol forgó permetező szórta szét. Kézzel
fejtek, fejőgép nem volt. Abrak nélkül (legelő és siló takarmány) átlag hat liter. A nagy istálló mellett sorakoztak
a kb. 8 méter magas 5 méter átmérőjű beton silók. Volt sertés hizlaló és a házi szükségletre nemes hússertés.
Volt metzger (mészáros) az uradalom cselédsége részére. Emeletes épület, kétágyas szobákkal, külön a férfi,
külön a női munkások részére. Gutsküche ahol a nemcsaládos munkások étkeztek. Nagy terem asztalokkal,
20-30 ember részére. Volt egy kis cséplőgépük és kis traktorjuk. A háború miatt a gépesítés minimális volt.
Benzin kellett a traktorba. Kapálás, beszállítás kézi munkaerővel, fuvarozás, planett eke, szemes gyűjtő mind
lóerővel.
A központi majorból kivezető műút mellett álltak a családi házak. Cserepes tetős tégla házak, mögöttük
fenyőerdő. A domb oldalában beton pince, felette a földszintes 5x5 méretes konyha nagy tégla tűzhellyel, ebből
lejárás a pincébe. Folyosó lépcsővel az emeletre. Szoba 4X3 méter, tégla kályhával. Mellette árnyékszék, ( nem
W.C.) 1x3 méter. Mosókonyha 2x5 méter nagy katlannal, fürdőkáddal, fáskamra 3x5 méter. Emeleten jobbra
balra egy-egy szoba a padlástérbe beépítve. Villany, vízvezeték.

Mooseurachi lakásunk alaprajza (balra) ami valójában egy
“duplex” háznak a bal fele.
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Hogy kerültünk Moseurachba….
Endre Laci irányításával autókon az Enns vonalig jutottuk, ahol a németek feltartoztattak. Itt adtam le
Parabellum pisztolyomat. Innét ládás nélkül vasútra utalva, hátizsákokkal. Kofferokkal vasúton Rosenheimbe
utaztunk. Szappanos család, Szidi, Várday Pista, Etus, Ilonka, Geréby Zsuzsával. Innét Raublingba mentünk,
sváb láger az iskolában. Etusék itt maradtak. Laci innét vitt bennünket Várday Pistával Mooseurachba, ahol a
bajor direktor (első világháborús őrnagy) ígéretet tett, hogy lakást add. Rosenheimet bombázták. Itt
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találkoztunk Muraközy Józsi gyerekkori barátommal, ( feleség Cserey Márta )és egyik fiával ( Bálint). Két jó
lova volt, kocsival, erre pakoltunk fel és Bad Tölzön keresztül megérkeztünk Mooseurachba. Nehezen bár, de
sikerült fedél alá kerülni. Az egyik cselédház emeleti két szobájában . Én azonnal munkában álltam a kertészetben Pisti fiammal. Jóskának semmi kedve nem volt a munkához. A lovakkal a 16 éves fia járt. Mikor az
öszvéreket menekítettük az Alpokban lóháton, még velem volt, de aztán elment Adi fiát és a méneskariakat
keresni.
A lakás földszint részében ukrán család lakott akik a háború végén haza mentek,. A lakásukat én kaptam meg. Józsiék helyére az uradalom, kérésemre Geréby Imrét Ilonkával, Jancsi és Zsuzsi gyerekeivel engedte
be. Nem sokáig maradtak a munka nem tetszett nekik, beköltöztek Königsdorfba, ahol Imre fekete kereskedelemből tartotta el a családot. Bizony, igen keservesen. Az emeleti két szobát egy régi család özvegye kapta,
semmi bajunk nem volt vele.
A Bosch birtokon egy magyar családot találtam, Roos Józsefet feleségével és kb. éves fiával. Roos
József beteg volt, rövidesen meg is halt. Felesége a tehenészetnél dolgozott és iskoláztatta fiát. József sváb
volt, de tökéletesen beszélt magyarul. felesége meg tiszta szín magyar volt, törve beszélt németül. Együtt menekültek Békéscsabáról, Schultz Józsival, aki lovakkal, kocsival jött idáig. Tűzről pattant szín magyar felesége és
két nagyon szép leánya volt. Mind a ketten vezető nyilasok voltak odahaza. Mikor Szállasit lecsukták, okét is
elakarták fogni de beléptek a Volksbundba, igy nem lehetett letartoztatni. Schultz Józsi Königsdorf mellett élt
egy bajor parasztnál.
A szintén magyar Perkovác Pepi, sváb apósával ki gazdag kereskedő volt Bánátban. Szintén itt élt egy
bajor parasztnál a közelben felesége rákban meghalt hamarosan. Schultz József és Perkovác Pepi szintén az
USA-ba kerültek. Pár levélváltás után elvesztettük egymást.
Az uradalom direktora, Herr Mauk, végig úriember maradt. Az amerikaiak nyomására kellett neki
távozni mivel erősen náci volt. Helyében egy porosz lett a direktor, akivel már nem találtuk meg a hangot.
A kertészeten együtt dolgoztunk Herr Oberst von Jena-val aki porosz ulánus ezredes volt. Egyetlen
fia Sztálingrádnál halt hősi halált mint tényleges tiszt. Az öreg ezredessel nagyon összebarátkoztunk. Talpig úr
volt. Nem csak ö lapított a Bosch uradalomban de a kertészetben a vödröt hordta a körzet orvos parancsnoka
, egy orvos tábornok. Német vezérkari tisztekkel pedig igen sűrűn találkoztam itt, sem egyiket, sem másikat,
senki fel nem jelentette. Herr Oberstnak szólította.
A königsdorfi csendőr őrs egy recsegő hangú őrmester volt. Mivel erősen naci volt degradálták mint
köz csendőr szolgált tovább, de valóságban ö maradt a parancsnok továbbra is. Ha kijött a járőr hozzánk első
dolga volt, hogy a régi módon lejelentkezett a Herr Oberstnél. Utána nálam a Herr Rittmeisternél. Barátságunk
olyan nagy volt, hogy kivándorlásom elött lakásomon hallgatott ki két USA tiszt, nekem két tanút kellett elhívnom, az egyik ö volt.
Dolgoztam becsületesen amiért, munka adom mint a társaim megbecsültek, én megszerettem okét.
Később itt Amerikában szidta valaki az önző gőgös németeket. Válaszom csak annyi volt, és ezt ma is vallom
hogy a nemetektől félni lehet, de megvetni okét nem lehet. A munka nem volt nehéz. Nem mondom, hogy az
otthoni földbirtokos életem után, amikor hátasló, fogat állt rendelkezésemre, könnyen váltottam át a cselédsorsba, de megérte. Megmentettem a családomat és magamat a lágerélet szennyétől, piszkától és nyomorától.
Órabérre fizetett az uradalom, de kaptunk nehéz testi munkás jegyeket, és ruházkodásra Bezugscheineket. Amit ezekre lehetett vásárolni arra elég volt a kevés munkadíj. Ezen felül kaptam napi 1 liter Vollmilchet, 2-3 liter Magermilch-et . A Metzgereiből Blutwurst és egyéb, a kertészetből zöldség, amennyi kellett: hagyma,
retek, káposzta, rebarbara. Ezen kívül volt egy nagy zöldséges kertem egy kis patak mellett. Krumplim annyi
volt, hogy vermelni kellett. Dohányt magam termeltem, (volt engedély 20 tőre, de ezt soha senki nem ellenőrizte). Vágott dohány és túró ment a fekete piacra, a müncheni Simmens Schule-ba, ahova Márta járt súlyos
hátizsákokkal. Nem mondom, hogy hízókúra volt az életünk, de nem éheztünk, mindig volt meleg lakásunk.
Vasárnaponként az erdőkben kocsiszámra vághattunk kidől száraz fát. (Hogy némelyik nem magától volt száraz,
vagy dőlt ki erről én már nem tehetek.). Tőzeget annyit ástunk amennyit akartunk. Tele volt a fás kamra.
Ugyancsak ott volt Mártának néhány tyúkja meg kacsája, így tojásunk is volt.
Mi már itt dolgoztunk amikor az amerikaiak bevonultak. Az általuk kiszabadított zsidó és lengyel KZesek (koncentrációs táborból) hozzánk is bejöttek biciklit és civil ruhát keresni. Nem találtak semmit, elmentek
és a gazdaság raktárát rabolták ki. Szereztem én is sok 2 literes kenhető Nuga csokoládé dobozt, amit mi öszszeszedtünk és hosszú ideig élveztük.
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Egy napon három árva magyar honvéd gyerek jött be hozzánk – ki voltak éhezve. Gazdátlanul hányódtak, hadifogságba nem akartak esni. Molnár Józsi volt a vezetőjük. Gyorsan munkába állítottam őket, így a
Gutsküche-n kosztot, meleg levest kaptak. Ők mesélték, hogy a beuerbergi állomáson állt egy szerelvény amiben
SS katonák KZ-es zsidókat szállítottak. Amerikai vadászgépek mélyrepülésben elkezdték géppuskával lőni a
szerelvényt, mire az SS fiúk kihajtották a népet egy szabad térségre, ahonnan nem mehettek szét. Az amik
(Amerikaiak) lőtték őket szorgalmasan. Józsiék egy árok fenekén lapítottak, de az SS állva lődözte le aki szökni
akart. Szép számmal maradt a földön halott. Az amik is jól dolgoztak, de az SS gyerekek is jól céloztak.
Persze pár nap múlva, amikor az ami gépkocsik is tovább mentek, elmentünk Józsival a tettlyére. A
szomszédos gazdától megtudtuk, hogy az az SS örség alkalmával a kis erdöben leszerelt és eletünt. Rohamsisakkal,derékszijjal, szuronyal, megtaláltuk, de halottak már nem voltak. Az amik a falusi Bürgermeistert kötelezték, hogy illendöen te messék el öket. S sirra hatalmas keresztet állitottak amire táblát szögeztek. amire
beégették a Mózesok, Náthánok nevét akik az amerikai légi támadás alkalmából életüket vesztették. Azt, hogy
szegény zsidók hogy érezték magukat a kereszt tövében, nem tudom.
A gazdaság nagy majorjától, pár km. távolságban volt Königsdorf község, hol templom, posta, kocsma,
orvos, pék üzletek voltak. Ide jöttünk a jegyre vásárolni. Egy alkalommal a nyitott ablakon át magyar beszédet
halottam, bekopogtattam, mire kijön egy fiatal, csinos uriasszony. Illendöen bemutatkozta, mire ö a nyakamba
borult. Zoltán Béláné, Bay Kitty volt ádesanyjával. Alexandra hugával és két gyerekével (nfiu és lány), hat lóval,
szekerekkel,. Teherautóval jöttek Versegröl német alakulattal idáig.
Béla mint tartalékos huszár, föhadnagy szolgált a jászkun huszároknál. Béla meg 1920 ban önkéntesen
volt a kecskeméti huszároknál. Aztán mint megye bizottsági tag találkoztam vele a pesti megyeházán. Kittyvel
is táncoltam a megyebálon a negyvenes években. Béla apja Egyiptomban volt az elsö világháború elött diplomáciai szolgálatban. Béla ott angol iskolában járt, de itthon magyar iskolában érettségizett. Apja pár száz holdas
birtokon élt, elvette Kittyt aki gazdálkodott, ö pedig vadászgatott. Még akkor nem tudtuk, hogy Béla hösi halált
halt Dunántúlon mint a nehéz mint a nehéz géppuskás raj parancsnoka. Ettöl kezdve hetenként voltam a
zöldséggel náluk. Hogy miért azt nem tudom miért de a Magyarországba való visszatérésre határozták magukat.
Azóta már volt idejük megbánni.
Még az amerikaiak bevonulása elött Laci megbetegedett. Kis személy gépkocsijával Mooseurachban
volt látogatóban Édsanyával, Szidivel, Katalinnal. Majd az osztrák határ közelében Pessenbachban, az Alpok
lábán egy vadászházban húzódott meg, ahonnét gyalog is átmehetett volna Tirolba, ahonnét a Franciák nem
adták volna ki (Héjjas Iván és az egész Héjjas család itt volt. Egyet sem adtak ki.) Ehelyett kocsijával visszament
Katalinnal Ausztriába Zsigát keresni. Igy került a csapdába és az akasztófára.
Mikor Muraközi Józsiék elmentek Mooseurachból és a földszinti lakást megkaptam, a hazament ukrán
család után, az emeleti két szobát Geréby Imréék részére kértem akik meg is jöttek de rövidesen beköltöztek
Königsdorfba a Kittyék kiürült lakásába. Helyükre egy bajor öregasszony került akivel nem volt semmi bajunk.
A bal szomszéd házban Hobelsberger család lakik. Négy náci fia van. Egyik most jött haza a háborúból, egyik
lábát elvesztette, most mankóval jár. Szerinte Hitler egy tengeralattjárón útban van Argentínába, a drót nélküli
távírón küldi üzeneteit. A jobb szomszédunk Habichthobinger feleségével és kövér Anni lányával.
Közbiztonság: lakásunkhoz kulcs nem volt, nyugodtam elmehettünk a lakásból napokra. Szomszédokkal soha nem volt semmi bajunk. Segítettek. Első karácsonyunk karácsonyfáján egypár papír dísz lógott, mikor
bejött hozzánk Herr von Jena ulánus ezredes és hozott karácsonyfadíszt. Kameradschaft.
Kittyéknél ismerkedtem meg Schoellinger Joe amerikai katonával, ki magyarul perfektül beszélt és Alexandrába szeretett bele. Ismeretségünkből barátság lett. Amikor Európából haza ment, tőle kaptunk a kivándorláshoz szükséges „affidavit”-ot. A barátság ma is tart (1983), mivel Joe itt él mint vegyészmérnök legényember, a közelben Hiram, OH-ban.
Tamás fiam a tejes autóval a többi bajor gyerekekkel együtt a német elemi iskolát végezte. Pisti fiam
1947 elején Passau/Waldwerkébe ment, ahol az amerikaiak segítségével egy magyar gimnázium létesült. Később
Tamás is ide iratkozott be. Pisti itt 1948-ban le is érettségizik.
Így teltek az évek munkában, diétás de biztos koszton. Soha egészségesebb nem voltam. Házunk mögött fenyőerdő, ablakunkból kilátás egy sebes patakra ami lombos fák között szaladt. Mögötte a hegyek, amik
között még nyáron is hóval fedett Zugspitze emelkedett. Nagyon drága alpesi nyaralóban élvezhetett valaki
ilyen tiszta levegőt és gyönyörű tájakat . Honvágy helyett egy biztos remény tartotta bennem a reménységet,
hogy vége a háborúnak és mehetünk haza. Otthon maradt édesanyámról, húgomról, öcsémről semmit nem
tudtam hosszú ideig. Posta nem volt. A haza igyekvő gazdátlanul lézengő ismeretlen magyar katonákkal
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küldözgettem rövid leveleket, amik közül egy, amit egy kerekegyházi paraszt fiúval küldtem, mint utólag megtudtam, eljutott hozzájuk. Tőlük az első levelet Svájcon keresztül kaptam Platter Jánosék közvetítésével. (kecskeméti konzervgyár tulajdonosa)
Később megindult a posta is Magyarországra, megtudtunk egymásról mindent, megindult a hazamenési hisztéria. A kapott levelek alapján elejében még biztattak is bennünket, de a sorok között írottakból és a
rádió hírekből én nem sok jót olvastam ki. Nem is gondoltam hazamenetelre, amíg az oroszok ki nem mennek
az országból.
Mikor megindult a német vasúti forgalom, a birtokomban lévő feladó vevény alapján megindítottam a
nyomozást az Ens vonalon vasúton feladott ládáink után. Nem sok reménnyel. Legnagyobb csodálkozásomra
választ kaptam és megkaptam egy rozoga szögelt ládában a kobalt szerviz tányérjait. Hogy ez hogy maradhatott
épen a bombázások és rablások után hihetetlen és érthetetlen. A nagy bőr kofferemet feltörve. A német vasút
mellékelt leltárjával (KZ-ból kiszabadult rabok szabadrablása után) megmaradt ruha darabok, és két értékes
ezüst tálca. Hol van még egy másik vasút a világon, ahonnét vesztett háború, bombázás, földi harcok, rablások
után értékes kobalt edényeket és ezüst tálakat kapott vissza valaki. Ezek az otthonról kimentett kobalt tányérok
és ezüst tálcák még ma is meg vannak. (USA 1983)
Ezeket akkor jól ellehetett volna adni. Nem volt rá szükség, de megőriztük. Nagy értéket jelentett az a
pár ruha darab, ami megkerült, mert azokra nagy szükség volt.
Közben múltak az évek és mindig kevesebb lett a hazamenés lehetősége.
A gazdaságba új direktor jött, és mivel a németek tömegesen kerültek haza a háborúból, azonkívül
tömegesen jöttek a német menekültek az elvett országrészből, szabadulni szeretett volna az Ausländerektől.
Első lépése volt, hogy mivel csak egymagam dolgoztam nem adhatott lakást, ahonnét két-három munkásnak
kellene dolgozni. Feleségem miért nem dolgozik? Hol van a nagy fiam?
Ekkor már nekem is kinyílt a szájam és megkérdeztem hol dolgozik az ő felesége, és hol tanul az ő két
egyetemista fia? De megígértem, hogy lesz második munkaerő is a lakásban. Közben az új direktor a kertészetben csak nőket és rokkant németeket alkalmazott, tehát engem a gazdasági munkára osztott be. Nekifogtam
érdeklődni a kivándorlási lehetőségek után, előbb azonban, hogy a lakásban maradhassunk még egy megfelelő
munkást kellett keresnem.
A bilgerim talpa, bár csak vasárnaponként használtam, veszedelmesen kezdett kopni. (Bár már volt
kerékpárom, mégis sokat jártam gyalog.) Kb. 2 km.-re volt egy nagyobb gazdaság, ahol egy jóravaló sváb suszter
működött, ha bőrt vitt neki az ember. Ezen célból mostanában lovasítottunk meg Molnár Józsival egy széles
kifogástalan meghajtó szíjat a gazdaságból. Elintézve a bilgerim dolgát, a suszterom mondja nekem, hogy dolgozik itt egy Vas Imre nevű tüzér őrmester, de igen árván érzi magát. Ott gyűjti a szénát a bajorokkal. Elindultam, és mikor közel értem a dolgozókhoz, elrikkantottam magam : „Vas őrmester, Hozzám!” Egy zömök gyökér
ember vigyázba kapja magát, szabályos fordulattal és lépésekkel indul felém és megáll feszes vigyáz állásban
előttem. Elnevettem magamat, kezet nyújtottam. Bemutatkoztam és megkérdeztem eljönne-e az uradalomba
dolgozni. Mivel akart jönni, elintéztem a direktorral és elsején munkába is állott. Még szobát és kosztot nem
kapott a gazdaságtól, nálam a konyhában lakott és nálunk kosztolt. Hűséges bajtárs volt. Apja Szentesen az
ipartestület elnöke volt. Nem tudott Imre róluk semmit. Én írtam haza édesanyámnak és így kaptuk meg a
szomorú hírt, hogy apja a felszabadulás alatt meghalt, anyja öngyilkos lett.
Egy őszi vasárnap Imrével kimentünk kocsival, hogy a nyáron szúrt, piramisokban száradó tőzeget
haza hozni. Elkezdtem a rakodást, amikor a tőzeg között kidugja a fejét egy nagy vipera és támadásra emelkedik
két lépéssel előttem. Elkáromkodtam magam, mire a közelben lézengő Imre odaugrott és a hosszú nyelű tőzegszúró ásóval elcsapta a vipera nyakát.
Mikor kivándorlásunk után jártam, biztattam, hogy tartson velünk, de nem akart jönni, mert ő haza
megy bosszút állni apja és anyja haláláért. Idővel elment tőlünk. Nem tudom mi lett vele, de ahogy ismertem,
és ha haza került, akkor bosszút is állt.
Mivel éreztem a nyomást, hogy a mooseurachi lakásomat és munkámat a háborúból, fogságból hazatérők, valamint a német menekültekkel szemben nem sokáig tarthatom, de a kivándorlás miatti utazgatásom
sem engedi az állandó munkahelyet, ezért alkuba bocsátkoztam a direktorral. Ha kapok megfelelő lakást Kőnigsdorfban, a bútorokat kölcsön adja, esztendőre járó tüzelőfámat és tőzeget szükséges fuvarral megkapom,
ha kiköltözöm a cselédházból. Ajánlatomat elfogadta. A falu szélén kaptunk egy nagy szobát konyhával, vízvezetékkel, villannyal, egy emeletes ház földszintjén.(1947) A Währung után azonban nehezebb lett az élet.
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(Währung – 1948 tavaszán az eddig használatban lévő de már értéktelen Reichs Mark-ot felváltották a valuta
alapú Deutsch Mark-ra). Értéke volt a pénznek és meg kellett keresni munkával, vagy a fekete kereskedelemből.
Mivel nekem az utóbbihoz semmi tehetségem nem volt, a munkát kellett vállalnom.
Kőnigsdorf és Wolfratshausen között (Geretzried) volt egy öreg fenyő erdő, ahol a németek egyik
lőszergyára úgy volt felépítve, hogy egyetlen bombázást nem kapott, mert a repülők nem tudták felderíteni. A
több száz holdas erdőben az utak és a vasúti sínek, valamint a bunkerek, amiben a kész muníciót tartották, a
10-15 m. magas fenyőredőben mind alagútban, föld alatt volt elrejtve. A gyárépületek 3 m. magas tornyok
voltak, amiknek tetején öntözhető földréteg volt, fiatal fenyőfákkal sűrűn beültetve. A megszálló amerikaiak fel
akarták robbantani az összes épületet a talált munícióval és gépekkel együtt. A németek hivatkozva a romban
heverő városokra az épületek megmaradását kérték és engedélyezték is, ha azokat láthatóvá teszik. A gépeket
elvitték, a talált muníciót több mint egy évig hordták egy völgybe, ahol naponta kétszer robbantottak. Az épületek láthatóvá tételére munka brigádok alakultak és tisztították le földet az épületek tetejéről, hónapokon keresztül. Egy ilyen brigádban dolgoztam én is, magyarországi svábokkal. A bandagazdánk Bérczes Géza (magyarosított név) volt, akivel összebarátkoztam és elmondta élettörténetét. Dunántúli sváb legény volt, besorozták
és továbbszolgáló szakaszvezető lett a határvadászoknál. Először Bácskában, Szabadka körül szolgált, ahol öszszeismerkedett egy földbirtokos hölggyel, kinek itt is volt, ott is volt birtoka, amiért is szabad átjárása volt a
határon. Lóháton nyargalászott, és az ismeretségből több is lett, mire a parancsnokság, elkerülendő a kémkedés
veszélyét, áthelyezték az osztrák határra. Hogy mivel, hogyan került 1944-ben Bajoroszágba, hogyan lett előmunkás a lőszergyárban, mikor vette feleségül a bajor asszonyt, erről nem beszélt.
Bérczes Gézával itt Clevelandban is a régi barátságban éltünk a Buckeye Rd-on.
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AMERIKA
(Apám ezekről az évekről már nem írt részletes beszámolót, csak „statisztikai” adatokat készített. Ezeket itt bemásoltam. Továbbá az alábbi pár sorban feljegyzem Amerikába érkezése részleteit vázlatosan.)
1949 augusztus 31-én szálltunk a USS Gen Harry Taylor hajóra Bemerhavenben és indultunk neki az Atlanti
Oceánnak Amerika felé. Szeptember 9-én érkeztünk New York-ba. Ott már várt bennünket Buják Pali és anyja Vera néni,
akiktől az „assurancot” kaptuk és autójukkal egyhujjára lehajtottunk Mantua, OH-ig ahol reggel 3 kor érkeztünk meg.
Nem sokáig volt maradás Bujákéknál és apám kapott mezőgazdasági munkát egy farmin Palmyra, Oh-ban. Ez a munka nem
tartott sokáig, és végre 1950 januárban a család felköltözött Clevelandba. Apám katonatiszti és földbirtokosi háttérrel nem sok
elvárással lehetett a munkapiacon. A többi hozzá hasonló DP (displaced persons- hivatalos megnevezése az akkori menekülteknek) bevándorlókkal együtt kétkezi munkát találtak csak és annak szerény fizetéséből voltak kénytelenek az életüket berendezni Amerikában.
Apám, szerencsés természeténél fogva, amivel nagyon gyorsan ismerősökre és barátokra tett szert, az akkor kiérkező
magyar DP-k között sok régi ismerőst, kapcsolatot talált és baráti tábora nagy volt. Különös adottsága volt, hogy különböző
hátterű, társadalmi szintű emberekkel egyből megtalálta a hangot, azonnal tudott igazodni az ő szintjükre és ezáltal bartáti
tábora minden társadalmi rétegből származott-. Ez a tehetség adta meg azt is, hogy az itten kapcsoltba került „öüregamerikás”
magyarokkal is megtalálta a hangot és sok jó barátra tett szert ezek között is. Az akkor induló magyar szervezekben vezető
szerepeket vállat. A clevelandi MHBK (Magyar Hacosok Bajtársi Közössége) csoportot ő szervezte meg 1951-ben és vezette azt
pár évig. Az 1956-os szabadságharc szomorú leverése után nagy része volt a vitéz Kovács Gyula altábornagy által szervezett és
vezetett Magyar Felszabadító Bizottság alapításánál és későbbi működésénél.
Szorgalmas munkájával összeszedett annyi pénzt, hogy 1955-ben egy saját családi házat tudott megvenni. 9703
Yeakel Ave. címen. Itt élt a család egyészen 1974-ig, amikor is a fekete lakósság feltarthatatlan terjeszkedése elárasztotta a
vidéket és onnan is menekülni kellett. Sajnos még a vételárat sem kapta vissza a ház eladásánál. Ezuán újból bérlakásokban
laktak halálukig. Sem apám, sem anyám nem tudták rávenni magukat, hogy hazalátogassanak, amikor már annak lehetősége
meg is nyílt a hetvenes években. Lelkileg erre nem tudtak felkészülni. Sajnos apám halála 1986-ban m.g egy jó 4-5 évvel megelőzte azt az időt amikor Magyarország felszabadult a kommunista rendszer alól. Sok-sok kortársával együtt, nem érhette meg
ezt a napot és élete végéig keserűségben és reménytelenségben élte le életét, az elveszett világát örökké hiányolta és gyászolta.
Clevelandi lakásaim:
1950 jan. Varga Rózáéknál, E 120th St, a Buckeye közelében
1950 márc-ápr. Hetessy Gyuláéknál szoba, 3042 E. 116th St.
Szántó Ernőéknél szoba, 2935 E. 115th St.
1950 május-nov. Mrs. Gedeon, 2777 E. 127th St., 4 szoba konyhás lakás.
1950 nov – 1952 május. Varga L. , 1766 E. 125th St., 4 szoba konyhás lakás.
1952 május – 1955 szept. Kovács bácsi, 11902 Buckeye Rd. 4 szoba konyhás lakás.
1955 szept – 1973 júl., Saját ház – 9703 Yeakel Ave. Két emelet, pince és padlástérrel
1973 júl. – 1974 ápr., Forest Rd. 3 szobás lakás – bérlet.
1974 ápr – 1990 , Ladányi D. - 2850 E. 128th St. – bérlet (apám és anyám itt élt életük végéig, utána Tamás fiuk lakott ott amíg haza nem költözött M.O.-ra. Szerk.)

zás)

Clevelandi Munkahelyeim:
1949 szept-okt. Buják Pál, Mantua, OH. mezőgazdasági munka
1949 okt.-dec. R. Hampton, Palmyra, OH, mezőgazdasági munka
1950 jan. – 1951 szept. Turner Printing Machine Co. Géptisztító. ( $0.80-$1.65 órabér)
1951 okt. Gleen Tool Co. ($1.40)
1951 nov. – 1954 jún. Bessemer Forging Co. (tulaj. Ollok), szerszámkészítő ($1.50-$2.00 órabér)
1954 júl. Danley Bros. Fűrészélesítő ($1.25)
1955 – 1968 jún. Winterich Stained Glass Studios. Égetőkemence kezelő. ($1.60-$2.20) (nyugdíjanyugdíj pótló munka:
1970-1974 jan. Sheraton Hotel , segédmunkás. ($1.90 órabér)
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Clevelandi öregamerikás magyarok akik segítő lélekkel voltak:
Varga Róza és Charlie, akik az ötvenes években több mint száz magyar menekültnek küldtek „affidavitot” és fogadták Clevelandban a Buckeye Rd.-on, majd elhelyezést, munkát találtak nekik.
Nebeháj Pista – Buckeye Rd.-i magyar, sokat segített az új bevándorlóknak
Hetessy Gyula, gyógyszerész, E 116th St. közel a Buckeyer Rd.-hoz. A század elején Kecskeméten
diákoskodott, a Baktay tanár úrnál lakott az Őz utcában. Mint gyógyszerész, katona is volt. Feleségével Amerikába jöttek – Milwauukee-ba, majd Clevelandba költöztek. Bohém, italos, gyerektelen.
Szántó Ernő, a Buckeye Rd-i Első Magyar Presbitériánus Egyház jegyzője. Felesége Mokcsay Erzsébet, kunszentmiklósi képviselő unokahúga.
Kállay Elemér, Meghalt a hatvanas években. Felesége Dobay lány. Dobay Károly rendőr ezredes lánya – uray Csák Gyurka rokonság.
Zajács Margit, pék üzlet a Buckeye Rd-on. Fekete Berci felesége lett. Meghalét a 70-es években.
Gressing Lajos, fényképész, E 116Th St. Lányuk Delime M.O.-on élt egy mérnök felesége. 1950 után
kihozatták őket.
Dr. Kovács Bandi, orvos
Jackovics Lajos
Juhász Miklós – a Verhovay 14.-es fiók elnöke
Jakab Jani
Fábián Tóni
Hauler Steve
Kolozsvári Kálmán
Fogorvosaim:
Dr Erőssy Jóska, katonaorvos. Fürdőszobájában lábbal hajtható fogfúróval dolgozott.
Dr. András, öregamerikás fogorvos, a Buckeye 116-on. Csoda könnyű keze volt. Nagyon tudott és
csuda olcsó volt. Elköltözött.
Schäffer Mátyás, fogtechnikus, bánáti sváb. Nagyon értette a dolgát. A felső fogsorom tőle való.
Meghalt 1970-ben
Branbrich, Buckeye Rd-on. Mészáros, de tudott. Csak foghúzás. Titkárnő jóképű öregamerikás aszszony.
Rozs Jóska, fogtechnikus. Feketén dolgozott. Alsó protézisom tőle. Nem jó.
Doktorok:
Dr. Szentendrey Jóska bácsi, rendelője a Buckeye Rd.on
Dr. Peller Zoli, rendelője a Buckeye Rd.on
Dr Deme Karcsi, rendelője a Buckeye Rd.on
Dr. Mendel, öregamerikás, rendelője a 116-on
Dr. Zakov, bolgár orvos, rendelője a Buckeye Rd.on
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FÜGGELÉK
Szappanos Elek nagyapám Született 1837, meghalt 1921.
István (1766-1838) és Ns. Kolozsváry Zsuzsanna (1768-1844) gyermeke. Bár a családban senki sem
volt babonás, mégis feljegyzésre került, hogy nagyapám a tizenharmadik gyerek volt és a hetedik fiú, aki április
hónapban tizenharmadikán, péntekeken született, amiért is kelletlen Elekre keresztelték. Ennek dacára a Szappanos család leggazdagabb tagja lett, amit első sorban tehetségének és vad szorgalmának köszönhetett, de nagy
segítsége volt apósa Mester Mihály, aki úgy anyagilag, mint tanácsaival állott mögötte.
Elek nagyapám apjától öröklött birtokai.
1. A Homoki (Munkácsy) utcai telek és ház, amit apja építtetett az 1790-es években. Itt élt nagyapám
1914-ig, amikor azt városrendezés céljára a város kisajátított. A város rendezésből az első világháború miatt
nem lett semmi. A vesztett háború után a pénz értékét vesztette, úgy hogy a ház árát fehér pénzben kapta meg,
amin vásárolhatott egy skatulya masinát (doboz gyufa) mint sokszor emlegette keserűen későbben.
Itt született és nőtt fel apám és testvérei : Julianna, Elek és Imre. A város a házat raktárnak használta
és még 1944-ben állt.
2. A legrégibb, ősi Városföld pusztán fekvő Gatyásfái birtokból 20 hold, amit Elek nagyapám István
nagyapja (1766 -1838) apjától Jánostól (1713-1795) örökölt és ami 1944-ben még az én birtokom volt.
3. A Szentkirály pusztai 50 hold.
4. A Csontoshalmi 35 hold.
5. A ballószögi 4 hold szőlő.
Összesen Elek nagyapám öröklött vagyona volt 109 hold föld és a Homoki utcái ház.
Elek nagyapám feleségével Mester Juliannával kapott vagyon
1. Tegzes föld Városföld pusztán a Csongrádi út mellett a Kiskunfélegyházai határnál feküdt. 55 hold,
amit Imre nagybátyám életében Pisti fiamra íratott és amit 1944-ig én kezeltem.
2. Kiskunfélegyháza, Páka pusztán a kecskeméti határon, a Budapest - Szegedi beton út mellett fekvő
120 holdas Postaházi birtok
3. A kecskeméti határban az Izsáki műút mellett a várostál kb. 7 km.-re fekvő 4 holdas Csalánosi szőlő,
ami 1944-ig Rózsa húgom birtokában volt
4. Kecskemét határában úrrét pusztán 100 hold, amit apám után Elek öcsém örökölt.
Összesen Elek nagyapám felesége Mester Julianna örökölt vagyona 279 kat. hold ingatlan birtok.
Elek nagyapám öröklött birtoka volt
Felesége
„
„
összesen
és egy városi ház, amivel eredményekben gazdag életét elkezdte.

109 hold
279 ”
388 hold ingatlan

Elek nagyapám 1912-ben vagyonát elosztotta és még életében átadta négy gyermekének: Julianna, Elek,
István, Imre. Julianna, Elek és Imre utód nélkül haltak el, így az ősi Szappanos végrendeletek szerint az egész
vagyon apám három gyermekére (István, Rózsa, Elek) maradt.
Elek nagyapám vagyona az alábbi ingatlanokból állt:
I. Ház ingatlanok:
1. Kecskemét. Homoki utcai ősi ház. Kisajátítva.
2. Kecskemét, Jókai utcai ház. Elek nagybátyámtól örökölte Öcsém.
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3. Kecskemét, Széchenyi téri ház. Apámtól örököltem én.
4. Kecskemét. Széchenyi utcai ház-Imre nagybátyámtól örökölte húgom.
5. Kis-Budai utcai ház. Édesapám birtoka volt, hol születtem és gyerekeskedtem
Összesen 5 ház Kecskeméten.
II. Földbirtokok.
1. Kecskemét. Városföld pusztai birtok
171 hold
2.Kiskunfélegyháza, Páka pusztai birtok 203 „
ahol éltem 1924-től 1944-ig.
3. Kecskemét. Városföld puszta. Tegzes föld
55 „
Imre Bátyámtól kapta ajándékba Pisti fiam.
4. Kecskemét. Városföld pusztai ingatlan 21 „
Elek bátyámtól én örököltem.
5. Kecskemét. Köncsög puszta
600 „
Apámtól örökölte Öcsém
6. Kecskemét. Ágasegyháza pusztai ingatlan
210 „
Apámtól örökölte Öcsém
7. Kecskemét. úrrét pusztai ingatlan
250 „
Elek bácsitól örökölte öcsém.
8. Kecskemét. Csalánosi szőlő
4 „
Apámtól örökölte Húgom
9. Kecskemét. Szentkirály pusztai ingatlan 249 „
Juliska nénitől. Vagyonválság és mauzóleum.
10. Kecskemét. Csontos halom. Eladva. 35 „
11. Kecskemét. Ballószögi szőlő .Elek Bátyám.
4 „
12. Fülöpházi Kerekegyháza. Imre bátyám.
70 „
13. Kecskemét. Ref. Temető melletti ingatlan
2 „
Ref. egyház . Mauzóleum.
14. Dunavecse. Fehéregyházai ingatlan
406 „
Apámtól és Juliska nénémtől örökölte Húgom.
15. Bócsa pusztai ingatlan
1844 „
Imre bátyámtól kaptuk István, Rózsa, Elek.
Elek nagyapám összes ingatlan birtoka
Ebből eladva, vagyon váltság, mauzóleum.
Marad

Eladva.

4133 hold
284 „
3849 „

Ebből öröklött birtok
Szerzemény

388 „
3461 „
3849

Elek nagyapám öröklött és szerzett vagyona, amit mi István, Rózsa, Elek örököltünk.
Plusz 3 ház ingatlan.

I

Elek nagyapám, mint elődei, a városban lakott, ahol az abrakos jószágnak is (hámos és nyerges lovak,
fejős tehenek, hízó disznók, hízó marhák, baromfiak) istállói, óljai voltak. Mészárostól, piacról nem igen került
semmi az asztalra. A lakó épület folytatásában ott volt az emeletes magtár, ahol egy egész évre való kenyérnek
és abraknak való szemes-termény. A Homoki utcai ház udvarán még kút szerűen épített gabonás vermek is
voltak. Kb. 3-4 méter mély és 2 m. átmérőjű nagy malom kövekkel befedve.
Kint a pusztákon az igás állatok, növendék és heverő jószág részére voltak istállók. Az iga erő nagy
része ökör fogat és kisebb részben hámos ló. Ezen kívül a pusztai majorokban, voltak a cseléd házak, magtárak.
A jármos jószág tavasztól őszig a legelőről dolgozott. A béresek felváltva éjszaka legeltettek. Télen
lepadlásolatlan nádtetős istállókban szalmán és kukorica száron teleltek és nem romlottak le. Ezt a jószágtartást
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azonban csak az ősi nagy szarvú, fehér szürke magyar ökör bírta.
Városföldi birtokomon még két a múlt század közepén épült nagyistállót találtam, kicsiny egybeépített
cseléd lakással, aminek alaprajzát mellékelve hagyom az utókorra.
Az igás lovak takarmánya széna és árpa, meg zab-szalma volt a legelőn kívül, télen apróra vágott takarmány tök, répa törekkel keverve. Ha volt jó legelő, bőséges széna a magyar ló nem romlott le munkában se,
télen se.
Nagyapám birtokai a várostól különböző távolságra voltak.
Gatyásfái
a várostól délre
6 km.
Városföld
*
*
15 *
Páka
*
*
18 *
Tegzesföld
*
*
16 *
Csalánosi szőlő
* nyugatra
7*
Köncsög
*
*
20 *
Ágasegyháza
*
*
22 *
úrrét
* északra
16 *
Szentkirály
* keletre
18 *
Bócsa
* nyugatra
30 *
Fehéregyháza
*
*
42 *
Vasút és műút a múlt században nem igen volt. A birtokok irányi tása, ellenőrzése csak lovas kocsival
volt lehetséges. A lovon való kijárás lett volna a könnyebb, de azokban az időkben a pusztai cselédek nagyobb
része heti eleséges cseléd (nem komenciós) volt, akik hetenként kapták a városból a kenyeret, szalonnát, tarhonyát, lebbencset, kását, sót, paprikát.
Ismerve az akkori útviszonyokat, jó két lovat kellett a lőcsös, rugózás nélküli könnyű paraszt kocsiba
akasztani, hogy a homokos, majd sáros, kátyús utakat megjárják. A városi abrakos jószág gondozására bent
kosztos kocsist tartottak. A házi munka (takarítás, mosás, fejés, kenyér sütésfőzés) elvégzésére két női cseléd
(szógáló) állt a gazdasszony segítségére.
Lóháton pedig az ifiúr szaladozott az apja utasítása szerint.
A vagyon telekkönyvileg nagyapám nevén volt, de amikor a fiai megnősültek, házat kaptak és egyik
pusztát szabad gazdálkodásra. Így kapta Édesapám a Budai utcai nagy házat és Köncsög pusztát a múlt század
végén.
Nagyapám jég és tűz biztosi tást soha nem fizetett a vetések és a pusztai épületek után. Minden évben
ajánlatot kért a biztosító társaságtól. A városi házak biztosítási díját fizette, de a tanyai épületek biztosi tást díját
saját külön bank betétre fizette be. Ez volt az építkezési és karbantartási alap.
Nagyapám legkedvesebb birtoka a bócsai birtok volt, ahol a ménese is volt, aminek hivatalos leírását
ide mellékelem.. A század legelején a ménes istálló leégett. Benne az összes tenyészkancák és csikók. Csak azokat
a kis csikókat tudták kimenteni a csikósok, amelyiket ölbe tudtak kihozni. Szegény nagyapámat nagyon lesújtotta
a veszteség. Majd a 10-es években Elek fiának üzleti vállalkozásai közel egy millió korona veszteséggel jártak.
(Részletesen erről Elek nagybátyámról irt soraimban írok.) Elfogyott nagyapám életkedve, nyugalomba ment.
Vagyonát gyerekei között elosztotta, aszerint, hogy Elek bátyjuk által csinált adósságból mennyit vállalt magára.
Így Elek Bátyám igen kis vagyont örökölt, bár apja kedvenc gyereke volt. A hatalmas adósság, mire az első
világháború kitört ki volt fizetve, hogy a vagyonból semmit sem kellett eladni. Nagyanyánk halála után özvegyen
maradt gyermektelen leányával élt a Homoki utcai házában;majd annak kisajátítása után a Budai utcai házában,
amit Édesapámék adtak át nekik, amikor megvette a Széchenyi utcai házat és mi oda költöztünk.
Dacára, hogy politikával soha nem foglalkozott, 1919-ben a proletár diktatúra idején a kommunisták
Elek fiával együtt , mint túszokat a törvényszék fogházába hurcolták, honnét csak a proletár diktatúra bukásakor
szabadultak. Én idejében értesültem, hogy el akarnak fogni, amiért is apámmal együtt eltűntünk a városból.
Nagyapámat a fogság testileg, lelkileg annyira megviselte, hogy nem sokkal utána 1921-ben vissza adta
lelkét a Teremtőjének, befejezve egy munkás becsületes életet, amiben magyar föld szeretetén kívül, hitéhez és
egy-házához való áldozatos hűsége és puritán igénytelensége vezette.
Közéleti tevékenységének a koronája volt a Kecskeméti Gazdasági Egyesület megalapítása és a Rákóczi
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úton a törvényszék épülete mellett az egyesület emeletes székházának felépítése, aminek a földszintjén egy nagy
üzlethelyiség mellet hatalmas társalgó és olvasó terem volt a tagok részére. Az emeleten pedig lakások, és az
egyesület irodája, aminek bőrfotelos fogadó termében függő, közel élet nagyságú portréja, Mathiasz festőművész egyik legsikerültebb képe, ahonnét zsinóros térdig érő szürke magyar kabátjában, fekete csokor nyakkendőjében, a bal-ját egy kis márvány arabus kanca hátán nyugtatva, derűs mosolyával tekint le alkotására. Sajnos
még foto kópiám sincsen a képről- Mi lett a festmény sorsa ? Nem vitás. A Gazdasági Egyesületbe 1944-ben a
kommunista párt telepedett be.
A Gazdasági Egyesület az elnökét a város politikai vezetői közül választotta. Első elnöke volt Koritsánszky János, utolsó elnöke pedig dr. Szabó Iván főrendi házi tag. Első alelnöke, ki az Egyesületet alapította,
nagyapám volt, utána Édesapám és én töltöttük be ezt a tisztséget.
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Szappanos Elek (1868-1932) nagybátyám.
Elek nagyapám (1837-1921) nagyapám legidősebb és talán a legkedvesebb fia. Nékem keresztapám. A
városszerte közismert, nagyhangú Elcsi Bácsi unoka testvérével Szappanos Máriával kötött házassága gyermektelen volt. Így lett a család újszülött tagjainak ő a keresztapjuk. A nevelésével ugyan velem nem sokra ment,
mivel szélsőséges Kossuth rajongását soha nem tudtam magamévá tenni. Tudása, olvasottsága Elek bátyámnak
olyan gyatra volt, hogy már a húszas években parázs politikai vitákba mertem vele bocsátkozni és sikerült is
sokszor borsot törni az orra alá.
Elek bátyám már fiatal korában letért arról az útról, amin a Szappanos ősök éltek, a földhöz kötött,
munkával járó gazda élet útjáról. Szeme előtt lebeghetett talán anyai nagyapja (Mester Mihály) élete, de annak
öröklött és tanult tehetsége nélkül. A kiegyezés utáni liberális gondolkodás sok látható eredményt produkált, de
ugyanezzel kapott erőre a régi magyar múltat felmorzsoló zsidó, szabadkőműves irányítás is.
Elek Bátyánk nagyvonalú vállalkozásainak eredménye 1891-ben derültek kii amikor is az újonnan alapított bank és egyéb részvénytársaságok, szénbánya bukásai után közel egy millió Korona adósság maradt nagyapám nyakán, kinek közel négyezer holdas birtoka volt a fedezete a váltóknak, amit fiának aláírogatott.
Nagyapám osztályos egyezséggel ekkor életében szétosztotta és telekkönyvileg is átíratta gyermekei
nevére, úgyhogy abból vajmi kevés maradt Elek Bátyám tulajdonában, hanem Juliska Néném, Apám és Imre
Bátyám kapták, olyan mértékben, ahogy az adósság törlesztését vállalták és akik a hatalmas adósságot pár év
alatt ki is fizették, úgyhogy az ingatlanokból semmit sem kellett eladni.
Károly Bátyám, ki a család történetét megírta, a maga papi gondolkodásával nyugodt lélekkel írta, hogy
a veszteséget a Wéber Edével közösen alapított vállalkozások okozták.
Az ügy iratai és az értéktelen részvények tömege Nagyapámtól, Édesapám nagy Wertheim szekrényébe
kerültek, amit apám korai halála után én örököltem, így módom volt rá és vettem a fáradtságot, hogy azokba
alaposan bele tekintsek.
Mivel Wéber Ede nálam legalább tíz évvel idősebb fiával Aladárral őszinte, meleg barátságban voltam,
tartom kötelességemnek, hogy Károly Bátyám megállapítását korrigáljam.
Wéber Ede Aladár fiával a múlt század végén jött Svájcból Kecskemétre. Nagyvonalú és a közösséget
szolgáló vállalkozásaiból meg nem gazdagodott. Nevéhez fűződik Kecskemét város több ezer holdas rossz
bürge legelőjének parcellázása, ami egyik alapja lett a kecskeméti szőlő- és barack-kultúrának. Az öreg Wéber
Edét még csak a hiúság sem vezette. Bár ő volt a Kecskemét-Fülöpszállási helyiérdekű vasút megépítésének is
a megindítója, amikor a legnagyobb pusztai állomását Wéber telepre akarták keresztelni, nem engedte. Így lett
az állomás neve Helvécia. Az utána való vasút állomás Beretvás telep volt, amit Beretvás Pista Sógorom apjáról
Beretvás Pali Bácsiról neveztek el, ahol neki nagy szőlő telepe volt.
Wéber Ede fia Aladár a század elején mint önkéntes bevonult a huszárokhoz. A tisztiiskola elvégzése
után 1914-ben mint tartalékos huszár hadnagy ment a frontra és szolgált 1918-ig, amikor mint tartalékos százados került haza. Kicsiny földbirtokán gazdálkodott és lakott, minden közérdekű vállalkozáshoz csatlakozott, így
lett ö is igazgatósági tagja az általunk alapított tejszövetkezetnek is. Édesapja a 20-as években halt meg Kecskeméten. Utolsó kívánsága szerint fia koporsóját Svájcba akarta vissza vinni, útlevelet kért, de nem kapott, mert
nem volt magyar állampolgár. A huszár századosi rangját igazolták, a telekkönyvbe is jó volt a neve, a város th.
közgyűlésén is szavazati joga volt, de az állampolgárságot kérni kellett. A múlt század végén Galíciából több
ezres tömegbe illegálisan hazánkba jöttek, állampolgárok lettek.
Furcsa dolog, de így történt. Érdekes, hogy Elek bátyám megbukott bankjában és egyéb vállalkozásai
igazgató tagjai között nem igen volt található, aki a világháborúban huszár kapitány volt de halálos ágyán úgy
rendelkezett, hogy koporsóját a pajeszekkel feldíszítve vigyék vissza Galíciába.
Így csúszott ki a magyar vagyon a magyar urak kezéből.
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Szappanos Imre nagybátyám.
Született Kecskeméten 1877 április 22.-én, meghalt Kerekegyházán 1959 januárjában.
Imre Bátyám Elek nagyapámnak negyedik gyermeke volt, Apámnak öccse. Ő volt az, akit még kicsi
gyerek koromban a családban legjobban megszerettem. És ez a családi szeretet végig kísérte életemet haláláig,
de halála után is csak a legnagyobb szeretettel tudok rá visszagondolni.
Halála után kijuttatták hozzám Clevelandba néhány saját kezűleg
irt feljegyzését. Ennek alapján kívánom Károly Bácsi feljegyzett adatait
kiegészíteni.
Nem csak az ő életét, de az egész, szomorú magyar sorsot látom
abban a 1963 május 18.-án kiállított, sarló kalaposos pecséttel ellátott szegénységi bizonyítványban, amit Imre Bátyám kapott (az általam küldött)
külföldi gyógyszer csomag kiváltása céljából és ami Szappanos Imre
„Földműves” névre lett kiállítva.
Imre Bátyám középiskolai tanulmányait a kecskeméti református
kollégiumban végezte. Hogy milyen volt a bizonyítványa, arról nem jegyzet fel írásaiban semmit, de azt, mint élete fontos eseményét jegyzi fel,
hogy 1892-ben ,tehát 15 esztendős korában a második emeletről leesett.
Tekintettel, hogy abban az időben második emelete csak a kollégiumnak
volt, aminek vasrácsos erkély folyosóján kis diák koromban még én is szaladgáltam, feltehető, hogy innen esett le Imre Bátyám, de komoly baja nem
történt.
Katonai szolgálatra 1898 októberben vonult be, mint egyéves önkéntes, a szabadkai négyes honvéd huszárokhoz. A tartalékos és tényleges tiszti vizsgákat letéve, mint tiszthelyettes és hadnagy szolgált. Majd a szegedi dandár tiszti lovagló iskolájának mindkét évfolyamát elvégezte, amikor évfolyam társa volt az equitációban a későbbi vitéz Rapaich Richárd tábornok és vitéz Lipcsey Márton ny.
tábornok, országgyűlési képviselő. A budapesti állatorvosi főiskolán lóismeretből és lótenyésztésből egy téli
tanfolyamot végzett. Utána egy évig a Szatmár Németi-i m.kir.állami méntelepen szolgált.
A m.kir.szabadkai négyes honvéd huszár ezrednél tíz évig teljesített szolgálatot. Szabadkán, Baján,
Kecskeméten. Komoly problémái nem voltak, de 1899-ben megrúgta egy remonda (idomítás alá fogott hátasló).
Imre Bátyám nem volt sem mulatós, sem italos természetű,de táncolni nagyon szeretett,meg tudott is
amiért is a hölgyek között igen nagy becsülete volt.. A szolgálatban sűrűn előforduló kifogásolható cselekedeteinek várható következményeit letáncolta a tiszti bálokon. A régi huszáréletre való megirt emlékezéseim nagy
részben a tőle hallottakból erednek.
Imre Bátyám nem törte össze magát a szolgálatban, de a szabadsága idejét igen csak megtoldotta, hogy
nagyobb utazásokat tegyen Ausztriában és Németországban.
1910-ben megnősült. Feleségül vette Muschong Jakab, a lugosi tégla és cserépgyárak, és Búziás fürdő
tulajdonosának Borbála leányát.
1911-ben ugratás közben lóval együtt bukott. 1912-ben a sérülése és visszértágulata miatt mint főhadnagy kérte a nyugdíjazását.
1913-ban már felesége a lugosi cserépgyárának igazgatója. Amikor is a nyarat náluk töltöttem. Hét
végén hintón mentünk át Lugosról Búziás-fürdőbe, ahol Birike húgával Katicával - ki velem egy idős volt melegedtünk össze. No meg a Muschong család jogtanácsosának dr. Bodócsy Antal gyerekeivel. Ezek közül
Pista orvos lett és Vaszary Pirit vette feleségül, aki Clevelandban volt kedves vendégünk. Mikor ezen nyaralásomból haza hoztak, életemben először (és úgy hiszem utoljára) utaztam háló kocsiba
1914 nyár elején Imre Bátyám vitt Ausztriába, St. Pölten mellé Herzogenburg-ba német szót tanulni.
Diák korában Imre Bátyám is itt töltött egy nyarat. Bécsben szállodában aludtunk, étteremben vacsoráztunk,
ami egy kecskeméti diáknak szörnyű nagy élmény volt.
Aztán jött az első világháború, amikor Imre Bátyámat is mint nyugállományú huszár főhadnagyot viszszahívták szolgálatra a szegedi honvéd kerületi parancsnoksághoz. Innen mint a makói lókórház és ló gyűjtő
állomás Makóra került, hol 1918-ig, az összeomlásig szolgált mint huszár kapitány. Amikor is, mivel a zavaros
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idők miatt Lugosra nem mehettek, Birikével együtt hozzánk jöttek és Kecskeméten meg Kerekegyházán vészelték át a forradalmi és kommunista időket.
A trianoni béke parancs, az ország szétdarabolása, szükségessé tette a Muschong vagyon elosztását.
Birike kapta a Kőbányai gőztégla és cserépgyár közel 50 százaléknyi részvényeit, a lugosi gyárakat és Búziás
fürdőt pedig húgai kapták : Katica (Patyánszky Elemérné) és Margit (Szladek Béláné), akik odaát maradtak.
Egyetlen fiú testvérük 1918-ban halt meg spanyol járványban.
Imre Bátyám a bérlőtől átvette a bócsai birtokát. 1918-ban az összeomlás után a makói lókórházat
elárverezték, amikor is Imre Bátyám a jó lovakat összevásárolta és azokat egyéb ló felszereléssel, kocsikkal,
nyergekkel együtt Bócsára hozott. Tőle kaptam 1919-ben Pista nevű sötét pej , herélt hátaslovamat. Így újra
lóra ülhettem. Pista lovamon fogadtam az önkéntes lovas szakaszom élén a bevonuló nemzeti hadsereget.
Imre Bátyámék Budapestre költöztek és mivel felsége nem tudta megszerezni a kőbányai tégla és cserépgyár részvényeinek majoritását, azoknak árából megvette a düledező Solymári Rozália tégla gyárat, amiből
rövid pár év alatt az ország egyik legnagyobb vállalata lett Budapest-vidéki Gőztégla és Cserépgyár rt. néven.
Az első helyet a budai Bohn cserépgyár tartotta, aminek tulajdonosa a Bohn család volt, akik Birikének
unoka testvérei voltak. Innét volt atyafiságos ismeretségem Trautmann Henrikkel, ki a Kereskedelmi Akadémia
igazgatója volt. Felesége Bohn lány, fia Trautmann Feri pedig, mint tart. huszár főhadnagy unokatestvéremmel
vitéz Szappanos Jenővel szolgált az első világháborúban.
Imre Bátyámat a nemzeti hadseregbe (m. kir. honvédség) igazolták, visszakapta ny.huszár századosi
rangját és nyugdíját, amiből csak a félárú vasúti kedvezményt vette igénybe, a nyugdíjáról pedig lemondott a
rokkant huszárok javára.
Imre Bátyám felesége Birike örökölte apja szervező tehetségét és hihetetlen munkakedvét. Rövidesen
felépül Budán, a Batthyány u. 15 sz. alatt a négy emeletes bérház. aminek a földszintjén volt az otthonuk.
Imre Bátyám, ha csak tehette Pesten hagyta a vezérigazgatóságot és Gyuri sofőrjükkel levitette magát
Bócsára pár napos pihenésre, ahol az intézői lakás és a nagy magtár között kétszobás és előszobás lakásunk volt
nagyanyám stafírungi bútoraival berendezve, hatalmas nagy ládái, amikben a családi relikviái voltak. No meg
nyergek, szerszámok, pokrócok.
Időközben Öcsém is berendezkedett a Köncsög pusztai gazdaságába, én meg a Városföld-pákai gazdaságomba. Sűrűn jártunk át a bócsai gazdaságba, aminek vezetését átvettük. Elvileg bérbe vettük évi egy vagon
rozsért. Gyakorlatban ennek árából és a solymári gyártól ajándékba küldött „selejt” téglából és cserépből építettük az új épületeket és karban tartottuk a régieket.
Nagy boldogsága volt, mikor már a gazdaságaink törzskönyvezett kancái után kicsiny ménesűnk legelt
a bócsai legelőn. De az igazi gyönyörűsége az volt, ha korán reggel nyakába akaszthatta a tarisznyát, beszállt a
lapos fenekű kárász ladikba és toló rúddal, meg evezővel átment a nagy vízen, ami tavasszal kb. 200 holdas volt,
a legelőn át a csőszházhoz, onnan pedig be a közel ezer holdas „adómentes erdőbe”, amiben fa nem sok volt.
A szél hordta 4-5 méteres homok „högyek” között a laposokon akác, nyár, kőris, nyír ligetekkel, kiserdőkkel. A
„homokhögyekön” az egyetlen növényzet volt a borovicska. Erre járt rá a nyár végén a környék vénasszony,
meg gyerek hada. Zsákszámra szedték az érett bogyókat, amit kicsinybe eladni nem lehetett, amiért is kilóra
leadták a gazdaságnak, honnét szárítás után vagonban szállítottuk Ausztriába, vagy Csehországba. Amikor is
szép pénzt kaptak a szedésért,de a gazdaságnak is maradt egy vagon rozs ára. Ez volt a csősz egyetlen komoly
munkája, azonkívül, hogy a laposabb rejtett részeken kukoricát termelt magának és közte szűz dohányt, amivel
ellátta a környék lakosságát.
Egy ilyen kirándulása alkalmával estefelé hazafelé igyekezett, amikor csúnya fekete felhők kezdtek gyülekezni a Duna felől. Mire a ladikhoz ért Imre Bátyám, ott várta egy asszony és kérte, hogy vele mehessen. Neki
indultak. Amikor a tó közepén elkapta őket a vihar, a ladikot felfordították a hullámok. Imre bátyám úszva
elérte a ladikot és abba kapaszkodva úszott a major felé, de a jóasszonyt elnyelte a tó. A majorból a cselédek
látták a veszedelmet és a vízben gázolva sikerült is neki partra segíteni Imre Bátyámat, és kimenteni a ladikot.
A nagy víz és a homok buckák ma védett terület. a tónak a neve ma is Szappanos tó, aminek a major
felőli partja annyira szikes, hogy abban semmiféle vegetáció és állatvilág nincsen. A legelő és erdő felöli partja a
Kígyós nádas, zsombékos tele vízi madarakkal. Fehér és szürke gém a vadkacsák több fajtája.
Ha jól emlékszem, 1941 tavaszán a kb. 40 km. re levő Duna kiáradt. A városokat és falvakat mentendő
az áradást a lakatlan területek felé irányították. Így került a víz alá a bócsai gazdaságunk szántó területe is. Csak
a majorság és az erdő terület maradt szárazon. Ekkor vettem Szegeden egy vitorlást, amit Bogár Imrének kereszteltünk. Négy-öt ember kényelmesen elfért benne, úgy hogy még az elemózsiának, no meg kis hordónak,
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amiben az üzemanyag volt bőséges helye volt.
Több mint egy esztendeig volt a birtok a víz alatt, amit halászoknak adtunk bérbe, akik akkora halakat
fogtak, hogy egyet is elég volt a hátizsákban haza vinni.
Városföldi tanyámról lóháton jártam át Bócsára, ami légvonalban nem volt 30 km., de mivel kis kerülővel be lehetett látogatni a bugaci puszta házhoz, ahol testi-lelki jó barátom balázsfalvi Kiss Ernő volt az intéző
- állatorvos, vagy a majsajakabszállási pusztai templomhoz, ahol Gampel Bála nótás barátom hirdette az igét,
vagy a szabadjakabi puszta templomhoz, hol vitéz Négyesi plébános igyekezett a pusztai népeket pásztorolni nehogy még egyszer megtörténjen, ami elődjével megtörtént, hogy az oltár előtt misézés közben lőtték le - be
nem tért volna az ember. Így bizony néha egész napot is igénybe vett az út. Néha a bugaci pusztaháznál meg is
kellett szállni.
1939-ben a m. kir. honvédség a szomszédos Orgoványon több ezer holdas homokbuckát sajátított ki
lőtér céljára..Ennek folytatása képen a bócsai birtokunk erdő területe is kisajátítás alá került. Mivel jó árat fizettek
érte nekünk ez ellen semmi kifogásunk nem volt.
Bár akkor még a birtok telekkönyvileg Imre Bátyám nevén volt, a kisajátítás árát Húgommal és Öcsémmel együtt mi hárman kaptuk. Ebből lett kifizetve az időközben elhalt sógorom által Húgom birtokaira felvett
tetemes adósság, nekem új traktor, cséplőgép es sok más gazdasági felszerelés. Így hagyatkoztuk a fölszabaddúlás után kb. háromezer holdat prímán felszerelve, tehermentesen a népi demokrata köztársaságnak, a sarlókalapácsos szegénységi bizonyítványért. Így Jutott vagyonunk ebek harmincadjára.
Tűz, jég, árvíz, amit a jó Isten adott, soha nem okozott jóvátehetetlen károkat, de amit az emberi aljasság és butaság végez a világon kikapcsolva az Istent a kalkulációból a biztos pusztulásba vezet.
Imre Bátyámat 1944 őszén láttam utoljára Budapesten, amikor mint katona a megsemmisült hadosztályunk megmentett anyagát a solymári téglagyárba vittem, elrejtés és tovább adás céljából.
Imre Bátyámék Budapesten maradtak, ott élték át az óvóhelyen Budapest ostromát. Majd egy hónapot
börtönben ült, mert régebben a solymári gyárban egy pimasz munkást saját kezűleg megpofozott. Itt talált menedéket 1944-ben
Itt tartózkodott Öcsém és családja is, itt is halt meg Öcsém gyomor mérgezésben. 1947-ben, amikor
Vörös János bátyánk (vezérezredes, a vezérkar főnöke, majd 1945 után honvédelmi miniszter) segítségével a
honvédelmi minisztériumban szolgált, mint gazdasági szakértő.
Imre Bátyámat és feleségét, mikor már mindenükből kiforgatták, vagyonukat elvették, egy kofferral,
batyuval deportálták (kitelepítették) Körösladányba, hol nyomorúságos körülmények között éltek. Felesége itt
halt meg 1948 őszén.
Megtört, öreg nagybátyánk 1951-ben talált menedéket Kerekegyházán Húgom leányánál (Beretvás Katica, dr. Király Bandiné) kiknek sikerült a kerekegyházai André nagyapánk birtokából kicsi szőlőt és a régi ház
egy részét megmenteni. Itt halt meg 1959 január 9.-én. Koporsóját még a kecskeméti Szappanos mauzóleumba
temették el. Oda került még melléje a bócsai birtokunk hűséges öreg intézője, Kosár bácsi is.
Most mikor 1985-ben Clevelandban papírra vetem ezen soraimat, jut eszembe egy régi emlék.
A harmincas években a töltésen megkerülve a nagy vizet kocsiztunk ki a csőszházhoz, ahol már tető
alatt állt a csőszházhoz épített két szobás, konyhás, kamrás, kemencés lakás, amit azért építtetett velünk, hogyha
majd nyugdíjba megy öregségére: ide jön ki megpihenni. Kifele kocsizva elmondtuk, hogy az öreg Józsepet a
csőszt nem lehet semmire sem használni, sem az erdősítésnél, sem a vadvédelemnél. Megértően végig hallgatta,
aztán csak annyit mondott, hogy igazatok van gyerekek, de azért a Józsepet ne bántsátok, hagyjátok békében.
Aztán megérkeztünk a csőszházhoz. Paroláztunk az elibénk siető Józseppel, akivel Imre Bátyánk nagy
beszélgetésbe kezdett. Szembe állt egymással a két öreg. Profiljuk, mozgásuk olyan, mintha testvérek lennének.
Oldalba löktem öcsémet és csak annyit mondtam, hogy most már megértem, hogy nagyanyánk miért nem volt
hajlandó a bócsai birtokra kijönni, mint arról akkor a családban sokat beszéltek. Józsep is maradt a helyén. Nem
tudom, hogy az örök lakáshoz és a komencióhoz való jogát méltányolta-e a népi demokrácia.

95

Szappanos Elek öcsém.
Született Kecskeméten 1902. április 3.-án, meghalt 2 Budapesten 1947. január 15.-én.
Hamvai a kecskeméti Szappanos mauzóleumban nyugszanak.
Gyermek éveit velem együtt apánk Budai utcai házában élte. Elemi iskolájának elvégzése után ő is a
kecskeméti ref. kollégium diákja lett,aminek elvégzése után az elveszi tett világháború és a tanács köztársaság
bukása után a debreceni gazdasági akadémia (Pallag) hallgatója lett, amit kiváló eredménnyel el is végzett. Utána
a Budapesti közgazdasági egyetemre iratkozott be,de ezt már befejezni nem tudta. Apánk korai halála (1825)
után haza jött és Édesanyánk kerekegyházai birtokának vezetését vette át, de saját kezelésbe vette az öröklött
Köncsög pusztai birtokát is (600 hold), hol a bürge legelő egy részébe kb. 10 hold gyümölcsfákkal beültetett
„minta” szőlőt telepített. Új épületeket építtetett. Cselédházakat, nagy birka istállót, nagy boros pince fölé épített
oszlopos kúriát, parkkal.
Törzskönyvezett kanca állománya a bócsaival együtt alapja lett a születendő kis bócsai ménesünknek.
Pedig a gazda (ispán) találásban nem volt szerencséje. Az én Lőrincz Istvánomhoz hasonló gazdát sem ő, sem
más nem talált. No de volt neki egy parádés kocsisa a Berci, akit csak Titkár úrnak neveztünk. Kerekegyházai
sváb származású fiatalember volt a Berci, aki minden szakiskola nélkül többet ért, mint egy tanult vincellér. No
meg a flekkenek, amit a Berci sütött, messze földön hiresek voltak.
A bócsai gazdaságot Imre Bátyámtól Öcsémmel vettük át. A bócsai gazdaság jövedelme miatt nem
lehetett köztünk semmi vita, mivel arra egyikünknek sem volt szültsége. A jövedelmet évről évre beinvesztáltuk
a gazdaságba.
Öcsém tudásával és szorgalmával a bérlőktől átvett, kiuzsorázott köncsögi gazdaságából jól felszerelt
és jövedelmező birtokot teremtett.
A családalapításra nem igen gondolt, de végre rászánta magát és feleségül vette dr. Márton István erdélyi
(nyárádszeredai) ügyvéd földbirtokos, és a kerekegyházai Móczár Margit nála 10 esztendővel fiatalabb leányát,
futásfalvi Márton Katalint, kiben hűséges, dolgos élettársra talált. Esküvőjük Budapesten a Kálvin téri ref. templomban volt, 1937. április 29.-én. Házasságukból három gyermekük született.
Katalin.
Kecskemét, 1938. július. 2.
Elek.
„
1939. július 2.
László
„
1941. április 19.
Még legénykorában vett egy BMW motorkerékpárt, de nem sokra ment vele a köncsögi homokon.
Néhány szerencsés bukás után a masinát én vettem meg tőle, de én sem találtam benne semmi passziót, amiért
is eladtam.
Öcsém a politikával nem foglalkozott, de még a
város közgyűlésire is csak néha járt el. Minden erejét a gazdaságának szentelte. Egyetlen szórakozása a vadászat volt.
Szenvedélyes és jó vadász volt.
Öcsém az első világháborúban még nem került
sorozás alá, később sem. De a második világháború nagy
emberveszteségei miatt ezeket az elmaradt évfolyamokat
is sorozták a negyvenes években. Így lett újonc közel negyven esztendős korában a gépvontatású tüzéreknél. Rövid
kiképzés után 1942-ben vitték is őket az orosz frontra. De
mire Stari Oskolba értek, megtörtént a Doni frontáttörés
és katasztrofális vereség. A jó Isten segítségével szerencsésen haza került és mint egy nagygazdaság vezetője fel lett
mentve a katonai szolgálat alól.
1944-ben az orosz front közeledtével ők is lovas
kocsikkal felhajtottak Budapestre. Hogy miért Budapestre,
azt nem tudom és nem is értem. Bár öcsém özvegye a hetvenes években kint volt nálunk Clevelandban, pozitív
okot nem tudott mondani. Csak sejtem és feltételezem,
hogy Móczár Tóniéktól (Bokor Károly értesülése alapján)
hittek a svéd menlevél meséjében és, hogy Budapest nyílt
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várossá lesz nyilvánítva. Budán (Retek u. 21) vészelték át az óvóhelyen Budapest ostromát három kicsi gyerekükkel, Katica apjával és anyjával és egy köncsögi cselédleánnyal.
Öcsémet is elkapták a ruszkik „egy kis munkára”, de sikerült megszökni. Így nem került Szibériába.
December 30.-án a házat egy légi aknatalálat érte, ami a fent tartózkodó nagymamát és Elike unokáját
megölte, Katinka unokáját megsebesítette. Csak napok múlva tudták a halottakat a romok alól kibányászni és
egy szekrénybe téve a közeli téren eltemetni. Az ostrom után Imre Bátyánk Batthyány úti bérházukba találtak
menedéket. Öcsém haza menni nem tudott, mivel a Köncsög pusztai birtokán az oroszok rendezkedtek be.
Vörös János vezérezredes. (ki az új magyar kormányban hadügy-miniszter lett) segítségével a H.M.-ban kapott
állást, mint gazdasági szakértő. 1947. január egyik napján súlyos gyomormérgezéssel került haza a H.M.-ből.
Azonnal gyomormosást kapott, de az ismeretlen méreg már a vérbe jutott és január 15.-én agyvérzés következtében meghalt. Történt ez azután, hogy Vörös Jancsi bácsi megvált a honvédelmi miniszterségtől azon kijelentése után, hogy ha nem voltam hajlandó eladni hazámat a németeknek, nem vagyok hajlandó az oroszoknak
sem. Anyósával és Elike fiával együtt a kecskeméti Szappanos mauzóleumba lettek eltemetve.
Utolsó (1947. január 7.-i) levelét Svájcon keresztül kaptam Bajorországban. A svájci levelezésünk Platter János kecskeméti konzerv gyáros leánya (Gyalokayné) segítségével ment. Öcsém halála után özvegye Katica
Apjával és lét gyerekével (Katinka, Laci) hazajött Köncsögi otthonukba és mindent megpróbált,hogy a birtokból
valamit megtarthasson. Segítsége volt az öreg Kosár bácsi ) a bócsai gazdaságunk hűséges intézője. Nem sok
sikerrel . 1949.-ben még 200 holdon arattak,de aztán azt is elvették. Kosár bácsi a kecskeméti szegényházba halt
meg,a Szappanos mauzóleumban lett eltemetve.
Katica édesapja visszament Erdélybe, honnét csak 1953.-ban sikerült Kecskemétre visszakerülni. Mindeméből kifosztva.
Mikor a köncsögi birtokot államosították Kecskemétre a Széchenyi téri házamba találtak otthont,amit
Édesanyám lakott és igyekezett megmenteni. Mikor azt is államosították, Édesanyám Kerekegyházára Katica
lányához (dr. Király Bandiné) akiknek még sikerült a szőlő és ház egy részét megmenteni. öcsém özvegye Katica
két gyermekével és apjával a kecskeméti házam konyhájából alakított szobába és a kamrájából alakított konyhába
szorult. A ház utcai nagy lakásába egy orosz és három magyar család él 6 szobában.
Az udvari 2 szoba, konyhás lakásba orosz tiszt lakott. Az udvar hátsó részén levő istállóból, kamrából,
mosó konyhából, kocsiszínekből két lakást csináltak.
Öcsém özvegye, hogy gyerekeinek enni tudjon adni, munkát vállalt. Volt pénztáros a vasútnál, majd
könyvelő a Platter gyárban. 1953-ban letartóztatták, hónapokig börtönben van, míg dr. Révész Pista ügyvéd
(Révész Laci ügyvéd, volt kisgazda képviselő fia) segítségével felmentik. Újra munkát keres. Még malterhordó
napszámos is volt. Önfeláldozó szeretete, páratlan lelki ereje és krisztusi hite lehetővé tette, hogy gyerekei tanulhattak.
1964.-ben testvére a Clevelandban élő Márton Pista kihozatta látogatóba. Nálunk is volt több napig.
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Esküvő csoportkép 1937
Első ülő sor: Takátsné Márton Katinka, Szappanos Elekné Mariska, Csíszárné Márton Olga, Demjén
Károlyné Márton Annuska, Márton István, özv. Szappanos Istvánné André Rózsa, Szappanos Elekné Márton
Katica, Szappanos Elek, Mártonné Móczár Margit, Szappanos Imréné Muschong Biri, Jeneyné Márton Ilonka.
Második álló sor: Pós Ede, Beretvás Katica, v. Szappanos Jenő, Szappanos Jenőné Margit, mögötte?,
Szedeczky Gyuláné Csíszár Márta, Szappanos István, Bokor Károlyné Móczár Erzsébet (Pöszike), Szappanos
Istvánné Endre Márta, Móczár Ferenc, Takáts Éva, Móczár Antalné Bokor Maca, Beretvás Istvánné Szappanos
Rózsi, Szappanos Imre, Czigler Emilné Takáts Borcsa, Pós Edéné Nyírády Ica, Jeney Ila, Beretvás Zsuzsa.
Harmadik, hátsó sor: Beretvás István, Szadeczky Kardos Gyula, Demjén Károly, ifj. Bokor Karcsi,
Bokor Károly.
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Lakodalmi ebéd, Budapest 1937
Asztal jobbra
Szemben ülők balról jobbra: Szappanos Elekné Márton Katalin, Szappanos Elek, Szappanos
Imre, Szappanos Elekné Mariska, Jeneyné Márton Ilonka, Móczár Antal, Beretvás Istvánné Szappanos
Rózsi, Jeney Ila, Szappanos István.
Asztal végén: Takáts Éva
Háttal ülők balról jobbra: Márton Katinka, Márton Istvánné Móczár Margit, Márton István,
özv. Szappanos Istvánné André Rózsa, Csíszárné Márton Olga, Demjén Károly, Bokorné Móczár
Pöszike, Szappanos Istvánné Endre Márta, Pós Ede, Takáts Borcsa.
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Lakodalmi ebéd, Budapest 1937
Asztal balra
Szemben ülők jobbról balra: Szappanos Elek, Szappanos Elekné Katica, Móczár Ferenc, Szappanos Imréné Birike, Kirchlechner Demjén Károlyné Márton Anna, Beretvás István, Móczár Antalné
Bokor Maca, Pós Edéné Nyírády Ica, Szadeczky Gyula, Jeney Ila, ?, Bokor Károly, ?,
Háttal ülők balról jobbra: Szappanos Jenő, Szadeczkyné Csíszár Márta, Szappanos Jenőné
Margit, Bokor Károly, Takátsné Márton Katinka, Márton Istvánné Móczár Margit, Márton István,
özv. Szappanos Istvánné André Rozália, Csíszárné Márton Olga.
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Szappanos Rózsa, Beretvás Istvánné – Húgom
Született. Kecskemét.1900, dec.3. Házasságot kötött: Beretvás Istvánnal.Km.1921.febr.7. Meghalt Kerekegyházán. 1956 ápr 2.
Gyermekkorát velem együtt apánk Budai utcai házában élte. Elemi Iskola után a kecskeméti négy éves
leány közép iskolát végezte, közben Miller Otília zongora tanárnő legtehetségesebb tanítványa volt. Mikor tanárnője a budapesti zene akadémiára került tanárnak, itt folytatta zongora leckéit, amire a Váci utcai Angolkisasszonyok nevelő Intézetéből járt a zene akadémiára.1916-ban Édesapánktól kapott ajándékba egy hat lábú
Bösendorfer hangverseny zongorát 1916-18-ban én Is Budapesten éltem, mint a Ludovika Akadémia növendéke és sűrűn meglátogattam húgomat az Angol Kisasszonyoknál, hol a német és francia nyelveket tanulta.
Kecskeméten és Kerekegyházán együtt vészeltük át az 1918-as patkány forradalmat, majd az ezt követő kommunista tanácsköztársaság idejét.
Utánra 1920 nyarán Hugóm Édesanyámmal Balaton Földváron nyaraltak. Én akkor Hajmáskéren szolgáltam mint huszár hadnagy az alantos tiszti tanfolyamon (sujkolda) ami nem volt kimondottan nyaralás. Innét
látogattam meg őket és akkor tudtam meg hogy Hugóm Beretvás Pista tartalékos K.u.k. huszár főhadnagy
menyasszonya. A kecskeméti luteránus templomban 1921.febr.7.-én volt az esküvőjük. Igen nagy lakodalom
volt, nagy ebéddel apám Széchenyi téri házában mégpedig huszár lakodalom, ahol vörös nadrágban, mentében
csákósan jelentek meg a násznagy Imre bátyám (ny. százados), vőlegény (tart. főhadnagy), Beretvás Lulu, Trummer Bélus, Muraközy Józsi és én (huszár hadnagyok) mint koszorús legények. Koszorus leányok Hugóm barátnői voltak. Nyirády Ica, Beretvás Baba, Trummer Ducó és Bus Manci. A két botos vőfély: Szappanos Gyula és
Öcsém frakkban vitték a földig érő nagy virágcsokorral díszített vőfély botokat.
Az ebédre a nagyebédlő szobában ötven, a kiürített szalonba kb. 20 személyre volt terítve, a nagy előszobában pedig Zsákay Laci teljes cigánybandája muzsikált.
A templomban Nobilis Tibor orgona művész Intonálta a Lohengrin nászindulót.
Húgomék apám Széchenyi téri házának utcai három szobájába költöztek, ahol született három leányuk:
Katalin, Zsuzsanna, és Judit.
Édesapám és anyám a nagy lakás udvari részében (3 szoba, fürdő ,konyha, kamra, kis előszoba) laktak,
az én legény lakásom pedig a nagy előszobából nyílt. Öcsi Debrecenben élt, ahol a gazdasági akadémiát végezte.
Húgom hozománynak a Fehéregyházai 400 holdas birtokot kapta, ami príma fekete föld volt, cukorrépa termeléssel és amit a vasútállomással lóvontatta keskenyvágányú vasút kötött össze.
Édesapám halála után, amikor a Széchenyi téri házat bérbe adtuk Horváth Károly közjegyzőnek,
Hugomék a Széchenyi utcába Muraközy Tilda házába, majd Imre Bátyám házába költöztek. A Fehéregyházi
birtokot újra bérbe adták és Édesanyám kerekegyházai birtokának vezetését vették át.
A Beretvás vagyon Pali bácsi halála után két fiú és három leány örökös között osztódott meg, sok huzavona és pereskedésekkel.
Sógorom nagyvonalú gazdálkodása és üzleti vállalkozásai, no meg az úri kaszinó, meg a politizálás,
képviselőség Hugóm vagyonára súlyos adósságokat eredményezett, amiket sógorom halála után Imre Bátyánk
anyagi segítségével sikerült Hugómnak rendbe hozni, aki saját maga vette kezébe a vagyonának vezetését. Eredményesen.
Sógorom nagy vadászvolt, remek jó puskás. A saját birtokaink is (Városfőld-Páka, Köncsög, Fehéregyháza) önálló saját vadász területeink voltak, hol évente kőrvadászatokat tartottunk. De sógorom kibérelte ezeken felül az egri káptalan Kecskemét Matkó pusztai több ezer holdas részben erdős birtok vadászati jogát is,
ahol olyan vadállományt produkált (öz, róka, fácán, nyúl), hogy a lőtt vad fedezte a magas bérösszeget és vadőrök fizetését.
Mint vadász Hugóm sem maradt sógorom mögött. A Margit szigeti galamblövő versenyen országos
bajnok lett.
1942 őszén középső leanyát Zsuzsát felségül vette Vörös Tibor tüzér főhadnagy (Vörös János vezérezredes örökbe fogadott fia.) A szovjet csapatok előnyomulása miatt 1944 őszén ők is menekülésre szánták
magukat. Kerekegyházán és özv. Farkas Zoltánné és Móczár Tóniékkal Dunafödváron át sok lovas kocsival
elindultak Dunántúlra. ahol Vörös János balatonföldvári villájában találtak menedéket.
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1945 februárban Sopronból, ahol a földművelési minisztériumban szolgáltam mint összekötő tiszt és
bor beszerzés céljából egy tehergépkocsival a Balaton északi partjára mentem (a déli része már orosz kézen volt)
és meglátogattam, édesanyámat és húgomat Baltonfüreden. Ekkor találkoztam utoljára anyámmal és húgommal.
Itt tudtam meg, hogy János bácsi (Vörös) és fia Tibor, aki a vezérkari iskola hallgatója volt, eltűntek. Ottlétem
alatt jött két csendőrnyomozó azzal a paranccsal, hogy húgom lányát Vörös Tiborné Zsuzsát két apró lány
gyermekével vasúti szállítással Sopronkőhidára kísérjék. Ezt megsemmisítettem, írásbeli parancsot adván a
csendőrnyomozóknak. Mivel később megtudtam, pár nap múlva sebesültszállító gépkocsi jött értük, ápolónővel. Azonnal megindítottam Endre Lacin keresztül befolyásomat, amiben meg is lett az eredmény, mivel nem a
sopronkőhidai fegyházban, hanem az apácazárdában tartották fogva, hol Mindszenti és Swoy püspökkel együtt
tartották fogságban.
A vesztett háború után családommal Bajorországba kerültem. Semmit nem tudtunk egymásról. Csak
utóbb tudtam meg, hogy édesanyám húgommal és három unokájával és két dédunokával hazament Kecskemétre és Kerekegyházára. Rólunk az első hírt egy Münchenből hazatérő kerekegyházi honvédtől kapták, kivel
pár soros levelet küldtem. Utána Svájcon keresztül kaptam tőlük levelet. Kecskemét konzervgyáros leánya
(Gyalokayné) közvetítésével.
Így utólag tudtam meg, hogy Balatonfüredre bolgár csapatok vonultak be és aránylag símán úszták meg
a „felszabadulást”. Hazatérve János bácsi segítségével, ki hadügyminiszer lett, a vagyonból is sikerült valamit
megmenteni. (Kecskemét, Kerekegyházi ház, valamennyi szőlő), úgyhogy nem nélkülöztek.
Katica leányát Kerekegyházán feleségül vette dr. Király Bandi tartalékos huszár főhadnagy, volt főispáni titkár, kis később a megalakított termelőszövetkezet agronómusa és jogügyi tanácsadója lett. Jutka lányát
pedig Graepel Hugo pesti gyáros vette el feleségül akinek angol rokonsága segítségével Jutkával együtt sikerült
Angliába menekülni.
Lakásukat alaposan kifosztva találták de sok minden megmaradt . A Bösendorfer hangversenyzongora
eltűnt. Később mikor Pesten a zsidó üzletek kinyíltak a Váci utcában a Lyra hangszerüzlet kirakatában látták
viszont. Megindították a pört 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 mulltával mindig nehezebb időket éltek. A vagyonból mint kevesebbet és kevesebbet
hagytak meg. Az első pár évben a levelekben, amik már rendes postával jöttek, hívtak haza, de amikor megindult
a haza szállítás már azt írták, hogy Bajorban már jóbb lesz az egészségi állapotunk.
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André család

Cleveland.1972.febr.15
Emlékezetből leírom amit az André családról tudok.
Jászkerekegyháza – Pest Pilis Solt Kiskun vármegye, kunszentmiklósi járás. Alapítása a múlt század
közepén.
A tatárjárás előtt templommal bíró lakóhelyek voltak úgy Jászkerekegyháza, mint Baracs határában. A
tatárjárás és a török dúlás után lakatlan puszták lettek. Jászkerekegyháza 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 családunkból László dédapám jött Kerekegyházára. Felesége Ördög Rozália.
Fiai: Balázs, Lojzi, Emán már Jászkerekegyházán születtek.
1. Balázs. Egy fia volt, aki az első világháborúban esett el. Leány utódja a Jancsik család.
2. AlaJos (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 kiesi 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 emlékszem Surányiné, akik Lajosmizse és Bene határában éltek kisebb birtokukon.
3. Emánuel, Anyai nagyapám, szül. Jászkerekegyházán 1854.márc. 10. Meghalt: Kerekegyházán 1912.
júl. 21-én. Anyai nagyanyám: Tőzsér Dancsó Mária: Szül. Jászárokszálláson 1858.aug.8 Maghalt: Kerekegyházán.1925. Házasságot kötöttek Jászkerekegyházán.1877. nov. 13.-án
Egyetlen gyermekük: Anyám: André Rozália, szül Kerekegyházán.1878. júl. 23. Meghalt: Kerekegyházán 1961.máre.l8. Házasságot kötött Szappanos Istvánnal Kerekegyházán.1898 sept.17.
A múlt századi földosztásból kapta a három André testvér a három nagy telket a faluban, ahol éltek.
André nagyapám jussa volt még a falu alatti föld a közel szőlővel, malommal, ami a falu első malma
volt nagyapám kezelésében, valamint a külső szőlő, amit a századforduló 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 téglaégető kemencéje volt a falu alatti földön,
ahol jó agyagot tálált. 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 ráment a testvérek közötti pereskedésre. Még az öreg Lojzi bácsi építtette a Szikra házat a parókia mellett.
Tudomásom szerint a Farkas család nem volt rokonságban az André családdal. Dr. Farkas Zoltán mln.
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 törvényszéki 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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André Emán

Cleveland, 1980. aug.

Született Jász-Árokszállás 1854, meghalt Jászkerekegyházán 1912, és felesége Tőzsér Dancsó Mária
Született 1558, meghalt 1925. Házasságot kötöttek 1862.
Kerekegyházai falubeli telkén, a Rákóczy úton épített házak és egyéb építmények. Emlékeim alapján
rajzoltam meg a 1920-24 évekből (lásd következő oldalakon)
Épületek:
A. Lakó épület
1. Éléskamra
2. Átjáró
3. Hálószoba
4. Ebédlő
5. Halló szoba
6. Vendég szoba
7. Apám által épített fiai részére szoba
8. Üveges veranda, ami tavasztól őszig ebédlő is volt
10. Konyha .Cselédlányok háló fülkéje.
11. Fürdőszoba.
12. Padlás feljáró.
13. Pince lejáró.
B. Borház és nagy pince
1. Présház
2. Almás kamra.
3. Pince lejáró.
4. Padlás feljáró.
5. Nyitott féltetős tornác.
C. Kapás lakás. Szoba konyha (Zakar István lakása)
D. Abrakos magtárE. Kukorica góré.
F. Disznó hizlaló, fürdő medencével.
G. Cseléd lakás
H. Szivattyús kút kisház felépítménnyel.
I. Szaletli- Gyerekkori játszóhelyünk. Kb. méter magas tégla, cement fal között homok. Csúcsos gerenda felépítmény, befuttatva kecskecsöcsű szőlővel.
J. Árnyékszék.
K. Pálinkafőzde.
L. Kocsiszín két kocsi részére, Oldalt a cementezett törkölyös vermek, foszni deszkával letakarva. Itt
álltak még a kocsik és szánok.
M. Magtár. Ezvolt az első világháború alatt az orosz fogoly munkásaink berendezett lakóhelye. Iván
(kozák altiszt, megtanult magyarul), Dániel, becsületes, hűséges munkások voltak.
N. Tehén istálló
O. Lóistálló.
P. Istálló.
Q. Krumplisverem, felette baromfi ól
R. Répás verem
S. Mázsaház
T. Trágyatelep.
Húgom és családja ebben a házban élték le életüket. 1945-ben a kommunista rendszer csak egy kis részt hagyott
meg a családnak, ahol 1947-től unokahúgom Beretvás Katica, férje dr. Király Bandi és fogadott lányuk Rózsa
éltek halálukig.
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Kocsis Péter
Őszintén megvallom hogy ha a mesét valakitől hallottam volna, mosolyogva legyintettem volna ,de
mivel a történet az én életemben rokonságomban történt el kell hinnem és le kell írnom. Anyai nagyapám
André Eman testvére volt Lojzi, mind ketten Kerekegyházán éltek ahol jász árokszállásról kerültek mikor a
város pusztáját felparcellázták és a telepesek megállapítottak a múlt század második felében a falut. Lojzi
bácsinak két fia és négy lánya volt. Az elsőt Amálkát vette feleségül Kocsis Péter, kinek 100 hold körüli tanyás
birtoka volt a homokbuckás pusztán.
Péter nagyon szép emberpéldány volt, de a szomszédok tudomása szerint teljesen alaptalanul Péter a
híres betyár Bogár Imre ivadékának tartotta magát. Bő gatyában, lobogó ingujjban, panyókára vetett szűrben
lovagolt és mulatott. Három gyereke volt már, (Amál, Péter és Sára.) -de ö csak Bogár Imre módon élt, felesége
gazdálkodott, dolgozott odahaza, ö pedig mordállyal felszerelt cselédjével száguldozott és mulatott. Kibérelte
a kerekegyházi községi nagy vendéglőt. Innen ered a mondás, ahogy aki szórakozni akar, az hagyja el a helyiséget mert most Kocsis Péter mulat. Feleségét sűrűn verte, aki végre gyerekeivel haza menekült apjához. A
következő éjszaka legényével lóháton bejött Péter és belövöldözte Lojzi bácsi ablakát aztán mint aki jól végezte
dolgát, kiment tanyájára. Másnap utána ment a csendőr járőr. Otthon találta és letartoztatta mire Péter az
asztalfiókból egy nagy revolvert húzott elő. A csendőr őrmester se sokat meditált hanem a karjára akasztott
fegyver hosszú háromszögletű szuronyával szíven szúrta.
Lojzi bácsi vagyona halála után az ügyvédek prédája lett. Kocsis Péter árvái közül Amál férjhez ment.
Pétert anyám tanította és közjegyző lett. Sárát pedig maghoz vette kb. 16 éves korában és felnevelte, tanítónői
diplomával ment férjhez.

Sebestyén Laci
Veszprémben született, édesapja a veszprémi püspöki udvarban szolgált. Gyerekeit kitaníttatta és olyan
nevelést kaptak, hogy bárhol megállták helyüket. Nővére Ella, tanárnő volt. Laci ( beceneve Sunyi volt) az első
világháború után került Kerekegyházára mint segédjegyző. Szüret után mi Kecskemétre mentünk, legfeljebb
nagymama maradt még Kerekegyházán. Édesapám a kerekegyházi ház nyitott verandáját, hol parádés bejáró
volt átalakította részünkre épített egy nagy legényszobát. Ebbe költözött be Laci. Igy megvolt a lakása és a
kosztja, ami bizony az akkori segédjegyzői fizetés mellett gondtalan életet jelentett neki. Nagyanyám nagyon
megszerette, mi is. Mulatós, melegszívű , úri gondolkodású fiatal ember volt. Apám nyugodtan hagyhatta a
gazdaságot, hűséges Zakar István kapásara. Nagymama is bejöhetett Kecskemétre, ráhagyva a házat Lacira.
Tavasszal aztán mi is kiköltöztünk Kerekegyházára. Öcsém a debreceni a gazdasági akadémiát végezte, igy
ketten aztán igen jól megfértünk a legénytanyán. Igy vészeltük át az első kommunizmust, sok sok nótás, italos
estével Bulin Gyula bácsival ki állomás fonok volt Kerekegyházán no meg a Fercso cigánybandájával. Nem
Kellett félnünk, nem volt a faluban egy szál kommunista sem. Ott Budapestről kiküldött Roskowsky ( állítólagos ügyvéd) elvtárs nem sokra ment a falu szocializálásával. Mendel Mór gazdasági népbiztos ( a budapesti
ócskapiacról ) nem akart mást mint az összevásárolt tojást, szalonnát szállította Pestre a hitsorsosoknak.
Én magam a ludovikás nevelésemhez híven pedáns rendben tartottam szekrényemet, nem úgy Laci,
akinek szekrénye olyan volt mint Augeás istállója. Bosszantott a dolog, de mivel minden nevelésem eredménytelen volt, egy alkalommal mikor Laci kimaradt, kirámoltam a szekrényét( ruhát, mosott és mosatlan fehérneműt, cipókét, stb.) és ráhajigáltam az ágyára. Hogy ne zavarjuk jóanyámékat, mi éjszaka nem az ajtókon keresztül hanem a kerítsen és az ablakon át közlekedtünk. Éjfél felé be is következett Laci a szobába. Nagy érzéssel
danolta, hogy a veszprémi koronára rásütött a nap mikor a holdfényben meglátta az ágyát. Elrítta magát és
legalább félóráig pakolt míg le tudott feküdni. Én meg úgy tettem mintha aludnék. Ezzel valamit javult a szoba
rend de akadt még ezután is kifogásolandó dolog.
Aztán Laciból adóügyi jegyző lett, feleségül vette édesanyám unokahúgát André János bácsi Biri leányát
kivel boldog házasságban életek. Laci főjegyző lett, beköltöztek a főjegyzői lakásba , két gyereke volt, Ella és
Öcsi. 1944.ben otthon maradtak, a felszabadulás után elzavarták állásásból és lakásából. Nyomorogtak. Röviddel utána Laci szívszélhűdésben meghalt.
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Kerekegyházi egyházak
KEREKEGYHÁZI Római Katolikus Egyház
A Katolikus Egyház plébánosa az 1920-as években Altrichter Ferenc volt. Áldott lelkű igen jó pap
volt. Két öccse volt, az idösebb a faluban a bátyja nyakán élt, színész volt, de állása soha nem volt. A falu
műkedvelő előadásait rendezgette. A fiatalabb György (Dani) született 1886-ban. A kecskeméti Piaristáknál
mint eminens tanuló érettségizett. Első Világháborúban mint tüzér hadnagy szolgált a 30-és-feleseknél. 1918
után nem tudott tovább tanulni, kis állásokban nagy családdal tengődött. Kerekegyházán halt meg 1948 körül.
Húgomék tartották el, amíg tőlük is elvettek mindent. Két nőtestvére volt. Az egyik vezette a plébánia háztartásást. a másik elmeháborodott volt, aki a szobájából nem mozdult ki.
Az új templom kb. 19ö8-ban az ö idejében épült. A fö oltárt André nagyapám, a jobb oldalit André
Lojzi Bácsi, a bal oldalit Móczár Tóni bácsi ( ki az egyház főgondnoka volt). A keresztelő medenceét Édesapám
és Anyám ajándékozta.
KEREKEGYHÁZI Egyesült Protestáns Egyház.
Lelkész az 1920-as években Sándor István több gyermekes családapa. Nagyon rossz szónok. Főgondnok az 1910-es években Édesapám volt, utána én, és második utódom Beretvás Pista sógorom lett.
Harangöntés. Szappanos harang

A Juhász körösztje.

1984 Február.

Telik, múlik az idő. Ezeknek előtte hatvan esztendővel sokat lovagoltam el a Juhász körösztje elött,
ami Kerekegyházától kb. 6 km. volt a kecskeméti úton. Lépésbe vettem a lovamat és elgondolkoztam arról
amit „a körösztről” hallottam. Juhász bácsiról aki a kűkörösztöt építette. Jól emlékszem rá. Hát elmondom.
Hallottam pedig az öreg Móczár Toni bácsitól, aki anyai nagyapám André Emánuellel együtt került Kerekegyházára, mikor a Jász pusztát Árokszállás polgárai felosztották, ahol azóta virágzó gazdasági élet lett s lakatlan
pusztából.
Tóni bácsinak szomszédja volt Juhász bácsi aki még 1848-ban csatázott mint honvéd. Jászok voltak,
hát igen-nagyon összetartottak. Juhász bácsinak egy lánya volt az Ismér (ösrégi jász leány név) akihez járt a
fiatal Toni, de a leány meghalt. Az öreg Juhász bácsi nagy barátságban volt a kecskeméti Molinári regiment
magyar tisztjeivel, akik sűrűn kijártak hozzá. Ilyenkor nagy evés ivás volt. Egy téli éjszaka alig tudtak elválni
egymástól. Mikor kocsira ültek a vendégek, mivel igen nagy hideg volt, betette Juhászbácsi a kocsi derekára egy
5 literes fonott butykost azzal a szigorú paranccsal, hogy a butykost visszaküldjék. Telt múlt az idő de a butykos
nem tért vissza.
Egy alkalommal bekocsizott Juhász bácsi Kecskemétre ahol a kaszárnya mellett a Molinari bakák ekzecíroztak. Rettentő megpiszkolta az egyik kapitányt, a császár pribékjét a butykos miatt. Elő is került az
hamarosan.
Az öregnek a kommenciós bojtárja volt Bogár Imre ás mikor elkötötték a szép egy éves csikóját valami
kapcabetyárok azt Imréék haza hozták Bácskából.
Egy februári hajnalon azt látja a még akkor legényember Toni bácsi, hogy Juhász Bácsi béresei szántanak. Kiparancsolta ö is a béreseit, de bizony beletört a göröndöly a fagyott földbe. Át ballagott hát a Juhász
bácsihoz érdeklődni, aki nevetve mondta hogy csak jártatja az ökröket az eke taligával (eke nélkül). Mert csak
kitavaszodik az idő.
Öregségére ágynak esett Juhász bácsi, kijárt hozzá a kerekegyházi fiatal doktor. Megtiltotta a pipát. Egy
alkalommal mikor meglátogatta, elbúcsúzott, mire Juhász bácsi megtömte a pipát és rágyújtott. Igen ám, de
az udvarban eszébe jutott a doktornak, hogy az üterét nem tapogatta meg, amiért is visszament. Hallotta ezt
Juhász bácsi és lenyomkodva a parazsat rákattintotta a pipakupakot s a pipát bedugta a dunyha alá. A doktor
kereste Juhász bácsi kezét a dunyha alatt és kihúzta a pipát. Ejnye, ejnye Juhász bácsi látja megtaláltam, pedig
ugye megmondtam, hogy nem folytathatja tovább. Mire Juhász bácsi mérgesen rámordult: „akasztófán csurogjon le a zsírod, ha mán doktor vagy ne a pipámat hanem a bajomat tanád meg.”
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Persze azóta, hogy én is vén ember lettem, sokszor eszembe jut a Juhász bácsi bölcsessége. Én Istenem
de jólenne a száguldó autók és repülőgépek helyett, melyek a bizonytalan jö9vőbe rohannak, kedves jó lovamon odavetett szárakkal léptetni vissza a múltba, Juhász Bácsi keresztjéhez.

Bodrogi család.
A Bodrogi családdal nem csak azért foglalkozom bővebben mart nekem kedves emlék a család minden
tagja, de úgy érzem, hogy a család életének leírásával egy képet adok a századforduló legelején élt tisztviselők
életéről.
Mikor Édesapám a múlt század végén elhatározta magát a család alapításra, Elek nagyapám megvette
neki Kecskeméten a Kis-Budai utca utolsó nagy sarokházát (mi valamikor a Kada családé lehetett, mert a ház
falába illesztett márványtábla szerint itt született híres polgármesterünk Kada Elek.)
Mikor Édesapámék beköltöztek, már ott találták a hátsó lakásban ( három szoba, konyha, kamra) mint
bérlőt Bodrogi Lajos tanár urat és nagy családját. Lajos Bácsi a reáliskola nyelvszakos (Német, francia) tanára
volt. Elismert nagy tudású professzor volt. Nem járt sem a kaszinóba, se sörözni a vendéglőbe, annál inkább a
városi levéltárba, meg a kálomista kollégium, meg a piarista gimnázium könyvtárába. Odahaza is nagy könyvtára
volt (no meg egy kis harmóniumja). Olvasott és tanult minden szabad idejében. Magán vagyona nem volt, a
fizetéséből élt, de adóssága soha nem volt és felnevelt 8 gyermeket
Négy fiú: Laci, Guszti, Jani, Pali és
Négy leány: Irén Korina, Isi, Tuci.
Felesége Paula Tanti csupa szív, és lélek
1. Laci születet kb. 1890.-ben Ludovika Akadémiát végzett, és mint gyalogos tiszt szolgált.
1914.-ben a frontra ment. Montenegrónál a Lovcsen bevételénél kaptt sulyos tüdőlövést. Utána még az orosz
frontra került, újra se besült és 1918.-ban a kecskeméti hadi kórházba került. Az első kommunizmust itt élte
velünk Kecskeméten. Mint alezredes mikor a románok bejöttek Kecskemétre. jelentkezett katonai szolgálatra.
Egy jóakaratú román ezredes (régi vágású úr volt) a románok parancsnoka, aki a volt aktív tiszteket összegyűjtötte, mint anti-kommunistákat, azzal az ígérettel, hogy tiszti századokat alakítanak. Engem is be akart szervezni,
de én nevetve hajítottam magam a nyeregbe: „Laci Bácsi, igen nagyon szégyellem magam, de az engedelmességet megtagadom”. Nekem lett igazam, mert Laci bácsiékat (30-40 tényleges tiszttel) a romának levitték Aradra
és ott a kazamatákban tartották fogva. Az aradi magyar asszonyok gondoskodtak, hogy a román katonakoszt
kevés ne legyen.. Mi padig megcsináltuk a Héjjas különítményt.
Laci bácsi a 20-as években ment mint ezredes nyugdíjba, megnősült, ha jól emlékszem Hajdu-Szoboszlón halt meg.
2. Jani született kb. 1892.-ben. Ügyvéd lett Kaposváron nem találkoztam többé vele, tudom, hogy
családja is volt. Az első világháborút, mint tartalékos hadnagy ő is végig katonáskodta.
3. Guszti. született kb. 1894.-ben. Kicsi gyerekkoromban emlékszem, hogy huszár önkéntes
volt, majd elvégezte az állatorvosi főiskolát és Budán lett székesfővárosi állatorvos. Legényember maradt és
mikor Lajos bácsi nyugdíjba vonult kb. 1912.-ben, velük együtt lakott Márvány, majd a Bors utcába, és ha
felmentünk Pestre Guszti bácsi volt az apám, aki vitt magával a budai"hegyekbe, meg a Rudas fürdőbe, ahol ő
tanított meg úszni. A 30-as években halt meg.
4. Pali Született kb. 1895.-ben.' Magunk között csak „Pájó” volt a neve. Négy gimnáziumot Kecskeméten végezte, utána Faraghó Gáborral együtt került a kadet iskolába. Mint cőger minden nyáron a szabadságát
nálunk töltötte Köncsög pusztán. Édesanyám az ebédlő nagy díványán akart neki ágyazni, de ő kivitte a gangra
apám téli kocsizó subáját, a gangon volt egy sodronyos vaságy, kapott lepedőt, párnát és ott aludt. Édesapámat
(Pista bácsi rövidítése) „Stabá” szólította és hajnalban ébredő, mindenről tudó ispánja volt Édesapámnak. Még
az öreg Gödrös Laci bácsi is „Kadet úrnak” szólította. Bennünket úgy szeretett, mint testvéreit, de mi is megszerettük úgy, hogy ez a szeretet megmaradt később is az életünkben.
Pali mint zászlós került ki a gyalogsághoz szolgálatra, majd mint hadnagy került ki az első világháborúba. Kétszeri sebesülés után Trencsénben szolgált, ahol megnősült. Marus szép asszony volt, de ha nem jött
volna vele az öreg tót cselédje, nem igen lett volna ebéd Bodrogi százados úréknál. Egyébként is rosszul sikerült
a házasságuk és a 30-as években elváltak, Marust elmegyógyintézetbe kellett vinni. Két gyermekük volt, Kati, a
megtestesült szorgalom és jóság, ki tanár-női diplomájával kecskeméti tanár felesége lett. Én voltam a násznagya.
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Fia Gyuszi egy elvetemült csavargó lett, kivel nem bírt az apja, javító intézetbe kellett adni. Mindezek előtt a 20as évek elején, amikor a kereskedelmi akadémiát végeztem, náluk laktam. Ezen időszakáról életemnek máshol
számoltam be részletesen. Ugyanekkor Pájó egy év alatt megszerezte a jogi doktorátust és átment a hadbiztossághoz, ahol ezredes korában ment volna nyugdíjba, ha a második világháborút el nem vesztjük. Otthon maradt,
mint borkereskedő próbált
megélni. Másodszor is megnősült, de rövidesen meghalt.
Bodrogi Lajos bácsi leányai voltak:
1. Irén (született kb. 1893.-ban) tanítónő, aki a kecskeméti tanító árvaháznál helyezkedett el, mint árva
anya. Itt is élt nyugdíjba vonulásáig. Édesanyámmal meleg barátságban volt, amiért is sűrűn meglátogatott bennünket, nem valami nagy örömömre, mivel minden szabad idejét az én nevelésemre akarta pazarolni. Öreg
leány maradt.
2. Korina (Született kb. 1896.-ban) tanárnő, aki hamarosan Pestre került. Öreg lány maradt.
3. Ici. (született kb. 1897.-ben) Eleven,minden tréfában benne levő teremtés volt,akit nagyom szerettünk. Az első világháború után Hangai Sándor szépen dekorált palota tiszt felesége lett, ki az első kommunizmus
idején önként jelentkezett és Kun (Khon)Béla pilótája lett, amiért a proletár diktatúra bukása után a rangját
vesztette. Költői lélek volt, aki Szivárvány néven irodalmi folyóiratot szerkesztett, de bele bukott.
4. Tuci. Húgommal volt egyidős, barátságuk azután is tartott, hogy Lajos bácsiék Budára költöztek, és
nyaranként lent volt nálunk Kerekegyházán.
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A Barátság
Már sokszor elgondolkoztam azon, hogy mi is az a barátság. Mivel pedig hiába töröm a fejemet mégsem
tudok egy mondatban megfelelni. Megpróbálom kerülgetni, mint a macska a forró kását. Semmiképpen sem a
kölök korunkban, mert ilyenkor még dacára a családi belsőséges kapcsolatokra, a lapdán, kockán való barátkozás
sűrűbben válik pofozkodássá, mint csókolódzássá.
Az iskolapad már inkább alkalmas, hogy innen induljunk el az életbe. Diáktársaink megismerése adja
meg az első lépést annak felismerésére, hogy hová is tartozom én, mivel, hogy egyedül nem maradhatok, hiszen
én „társadalmi lény” vagyok. Egy darabig csak hallgat a gyerek, aztán ha arravaló, el kezd gondolkodni. A hallottak alapján úgy gondolja, hogy a Sanyi egy buta srác. Másról nem tud beszélni, minthogy a mamájától kuglófot
kapott a kávéhoz. Ezzel szemben a Bandi, akit tárgyilagos elbeszélése szerint tegnap is elfenekelt a faterja, szörnyű érdekes dolgokat tud mesélni a csúzli puskával, meg az betört ablaküvegről. Hamarosan beláttam, hogy
semmi helyem nincs nekem az első padban Sanyi mellett. Sokkal jobb Bandival hátrább lapítani, senki sem
gondolja, hogy mi nem tiszteltük a Sanyikat, akik mindig tudták a leckét, csak éppen nem utánoztuk. Azonban
a nehezen fenntartott „jó” vagy „elégséges” osztályzatunkkal nagyon lenéztük a bukásra álló butákat, akik méghozzá bifláztak is. Tapasztalatom szerint azokból, kik tiszta szín egyesek voltak éppen, vagy nem lettek jó barátok mint az ütődött buta srácokból. Így most már tudhassuk, nem lett jó barát és már ezzel is óriási lépést
tettünk az előttünk álló életútjára.
A diákévek a melegágya a barátságnak, ahol nem mindig a gáncsnélküli lovag szerepét erőltettük magunkra. Édes jó anyánk, kedves apánk meg a tanárainknak nem volt szükséges mindent tudni, mégsem esett ki
a világ feneke.
A gondtalan diákélet után a katonaság volt az az életterület, ahol a régi barátság tovább virágzott, de
ezt már bajtársiasságnak neveztük és felelősséggel járt ami sokszor nem szó szerint egyezett a „szabályzat” írásba
foglalt szövegével. Hiába volt a büntetés, a fiatal vér diktálta barátság mindig erősebb volt mint a „szabályzat”
.
Azután következett a mindennapi élet. A régi barátok szétszóródtak, kerestünk újakat. Aki nem talált,
vessen magára. Én mindig és mindenhol találtam. Őróluk szeretnék most megemlékezni.
Szüleim jóságos, de egyszerű és szigorú nevelése után tanáraimra emlékezem szeretettel, azokról akiknek a katedra nem volt egyedül hivatal, amiért fizetést kapott, hanem hivatás, amiért élt. (Amerikában élve hiába
keresem ezt, talán már nincs is.)
A kecskeméti kálvinista öreg kollégium. Több évszázados két emeletes épülete a maga egyszerűségében
is műemlék, ami ma is áll Kecskeméten.
Az öreg kollégiumnak már a múlt századokban is bőven jutott diák a Szappanos családból.
Sándor – ref. lelkész
István – ügyvéd, képviselő
Elek nagyapám
Elek nagybátyám
István apám
Imre nagybátyám
István (1910-16) magam
Elek öcsém (1913-20)
István fiam (1940-44)
Károly – ref lekész
Sándor árvaszéki elnök
ifj. Károly (1910-18)
Jenő – műszaki tanácsos
Andor – hősi halott 1916
Gyula – huszár zászlós – öngyilkos
Sándor dr. – r.t. hadnagy – hősihalott 1942
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Az emlékezés a régi tanárainkra.
Jeney Pali bácsival kezdem el. Igen tisztelt tanárunk volt ő, matematika és fizika professzor. Az első
világháború végén (1918), már öreg agglegény volt. Aki csak a háborús tanárhiány miatt nem volt nyugdíjban.
Magas szikár alakjával jellegzetes figurája volt a kecskeméti utcáknak és úri Kaszinónak.
Nekem hetedikes koromban volt vele komoly beszélgetésem, amikor is a Ludovika Akadémiára pályáztam és a kérvényhez a fél évi bizonyítványt is mellékelni kellett. Én pedig igen közel álltam a bukáshoz nála,
amiért is az egyik szünetben illő kopogtatás után meglátogattam a fizikaszertárban. Előadva a tényeket, igen
helyeselte a nevelésem szempontjából a katonaiskolát. Úgy éreztem, hogy nem jártam hiába és mély meghajlással
távozni akartam, amikor felcsattant a hangja, „Te Pisti! És mi lesz akkor, ha nem vesznek fel a Ludovikára ?”
„Akkor önként jelentkezem húszárnak.” „Becsület szavadra nem jössz ide vissza jövőre ?” Határozottan válaszoltam, hogy tiszti becsület szavamra kijelentem, mire elbocsátott.
A bizonyítvány kiosztása után nem akartam hinni a szememnek, mert Jeney tanár úr matematikából és
fizikából jót adott.
A rá következő években a három évvel fiatalabb öcsémet szólította ki a táblához: „Ide hallgass Lexi!
Ha neked lenne egy olyan szorgalmas öcséd, mint amilyen semmirevaló bátyád van, hogy magyaráznád meg
neki ezt az egyenleget?”
Ruházata teljesen egyéni volt. Világos barna cilinder, térdig érő barna Ferenc József zakó, frissen vasalt
barna pantalló és gumitalpú barna cúgos cipő. Az elmaradhatatlan ezüst fogantyús sétabot. A jobb oldali zakó
kabát ujja olyan kezet tartalmazott aminek tenyere időnként összeköttetésbe került még a hosszúnadrágos diákok tarkójával is. (Sohasem lealázó pofon, csak szigorú arccal de szeretettel adományozott nyakleves, tasla).
Úgy emlékszem, hogy 5. vagy 6.-os diákok voltunk, mikor az egyik 10 perc végén Fejér Pista kis komámmal és
két cigarettával WC-be vonultunk. Csöngetésre az utolsó nagy slukkot szívtuk mellre. Pista már ugrott is a
folyosóra, miközben nagy kéjesen az orrán eregette ki a füstöt, egyenesen Jeney Pali bácsi arcába, aki éppen ott
sétált. Már emelkedett is az előbb emlegetett kabátujj. És egy szigorú hang azt kérdezte: „Pisti fiam mit csináltál
te ott a szükséghelyen,” „Tanár úr kérem, én a szükségemet végeztem”. „Na és akkor mitől füstöl az orrod?”
„Tanár úr kérem, gyomorégésem van !” A taslából nem lett semmi, Pali bácsi szinte szaladt a tanári szobába,
honnét pár perc múlva harsogó kacagás volt hallható.
Egy másik alkalommal, Pali bácsi a táblához szólította a Bergert, aki egy nagyon buta zsidó fiú volt. Kis
Fejér Pista meg Füvessy Jaca látva a helyzetet az utolsó padban elővették a pakli kártyát és mivel számtan óra
volt stílszerűen huszonegyezni kezdtek. Megfeledkeztek két körülményről. Az egyik, hogy Jeney Tanár úr gumicipőkben közlekedik, a másik hogy a tanterem olyan nagy, hogy az utolsó pad mögött sétatér van. Pista
kezében a piros ász van és áhítattal guberálja a most kapott lapot. Dehogy vették észre, hogy Pali bácsi (ki
szenvedélyes kártyás volt) felemelt tenyérrel a háta mögött ,áll. Ekkor bújik elő Pista kezében a piros ász mögül
a makk ász. „Vágd ki Pista két ász !!!” És Pali bácsi nagyot csapott Pista vállára. Szerencsére csöngettek.! A tasla
elmaradt, a Berger is megúszta szekunda nélkül és Pali bácsi is el vonulhatott minden magyarázat nélkül.
A legkedvesebb tanárom volt Domby Lajos rajz tanárom. Róla azt mesélték, hogy daliás tényleges
főhadnagy volt, akibe bele szeretett egy gazdag és szép gróf kisasszony. De a főhadnagy úr a társalkodónőt vette
feleségül. Nem volt kaució, Így lett Lajos bácsi rajztanár, és festőművész. Óra elején kitett elibénk valami ibriket,
vagy korsót mi pedig megnyergeltük a csíkokat és a nagy táblára igyekeztünk valami hasonlót pingálni, mint az
elibénk tett korsó. Tanár úr pedig bevonult a szomszéd kis műterembe, ahol életnagyságú önarcképét festett
olajjal, közben vígan fütyörészte a legújabb operett egyik áriáját, amit én is ismertem, mivel már akkor nagy
zongorista voltam.
Domby tanár úr, mint délceg aktív főhadnagy szolgált az első világháborúban, de a gróf kisasszony
helyett a nevelőnőbe szeretett bele. Nem volt kaució, így lett rajztanár, jelenleg saját portréját festi a kis műteremben nagy vásznon. Valami nem tetszett neki a portrén és a fütty ária megakadt - volna ha én nem folyatom.
Erre már a tanár úr is felfigyelt és kijött a rajzterembe és hozzám lépett és hátba vágott „Majd elveszem a
fütyülődet! De most szaladj haza, mondd meg hogy otthon felejtettem a cigaretta tárcámat. Hozd el Pisti!” No
indultam is farka felvágva. „Ke’it csókolom” stb. Ismerősek voltunk, mivel máskor is én voltam m küldönc.
Kaptam finom Linzer süteményt és vittem a cigarettát. Mikor ezek történtek én még rövid nadrágot viseltem,
a tanár úr kisleánya, Baba pedig pelenkát. Aztán 20 egynéhány esztendő múlva Baba Gál Józsi egykori komám
boldog felesége lett. Babát Héjjas Iván unokaöccse Gaál Józsi vette feleségül, aki akkor a bugaci gazdaság
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intézője volt. Bajorországban 1945-ben találkoztunk, de ők haza mentek Magyarországra. Ma (1984) otthon
élnek .Gyerekei, unokái, dédunokái száma húszegynéhány. Józsi a kis háztáji földjén mindent betermel a konyhára, még a bort is. Bár azt a dédunokák meg nem isszák, de a többi igencsak. Józsival levelezésben vagyok ma
is.
A Palatinus féle nagy könyvben a szabadkőműves páholy tagjai közt Domby tanár úr is nyilván van
tartva. Úgy látszik már az abban az időben is jótékonykodtak a bakoló testvérek a szerelem meg kártya áldozatai
között. No de Domby tanár úrnál nem sokra mentek, azt sem hiszem hogy leányát Héjjas Iván unokaöccsével
a bakoló testvérek boronálták volna össze.
Kremán Samu bácsi kántor, zenetanár. Hosszú nadrágos diákok voltunk már, amikor délután három
órakor volt a nagy kántus énekórája. Történetesen ugyanekkor ment zongora órára Márta is, akinek egy „keitcsókolomot” muszáj volt elrebegni, aminek következtében, bármennyire igyekeztem is, elkéstem az énekóra
kezdetéről. Bármilyen ügyesen igyekeztem feltűnés nélkül bebújni a basszus kettő soraiba, nem sikerült. Krémén
Samu bácsi magához intett. Előre léptem és nagy zavaromban úgy köszöntem, hogy „Van szerencsém!”. Meghajoltam. A tarkómon a bal fülem mögött egy legyintést éreztem. Láttam Samu bácsi bal kezében a hangvillát
és tisztán hallottam az „A” hang csengését, meg Samu bácsi recsegő hangját, hogy „Nem hiszem, fiatalember
!” Ekkor tanultam meg, hogy a szerencse olyan madár, aki nem mindig nekem énekel, kiváltképpen nem olyan
esetekben, amikor a hangvilla más kezében van.
A fentieken kívül megemlékezek még a többi tanáraimról is.
Félelmetes emlékű Igazgatója volt a kollégiumnak Katona Miska Bácsi. Latin, görög szakos volt, amiért is ,ha beteg volt a ml tanárunk, ő jött helyettesíteni. Nem volt kimondott sima modorú ember. „Az Istennyila
a barmában” elég sűrűn előkerült a szótárából, miközben az öklével az asztalt verte. A modora ellen nem sok
kifogásunk volt, annál inkább azon szokása ellen, hogy egész órán feleltetett és az osztályzat, amit beírt érvényes
maradt. Különösen a mi osztályunkat tüntette ki azután az incidens után, hogy valahogy a tanári asztal zöld
posztó térítője alá egy rajzszög került a hegyivel f elfelé.
A Müller és Junker tanár úrakról azt beszélték, hogy szerzetes tanárok voltak. Nem tudtuk megmagyarázni, hogy miért ugrottak ki, mivel legényemberek maradtak, de még nő ügyeket sem lehetett róluk hallani.
Tanáraink között volt egy másik szabadkőműves. Garzó Béla, ki későbben az iskola Igazgatója lett.
Híres sportember volt (atléta, birkózó) és céllövő bajnok. Tagja volt a nagy vadásztársaságnak, aminek területe
szomszédos volt az én vadász területemmel. A húszas évek végén sűrűn bejött a tanyámra és meleg barátságba
kerültünk. A kecskeméti MOVE, egyik agilis tagja volt
Az osztályfőnk Marton Sándor magyar-latin szakos tanárunk volt, kivel Szappanos Sándor bácsin
keresztül sógorsági rokonság is volt.
Hajdú József matematika tanár volt, de ő Szakács Ödön kémia tanárral együtt a háború alatt katona
volt. Pásthy János történelem tanárunk a fiatal gárdába tartozott. Szögről végre atyafiságban voltunk, mert
Pásthy tanár úr Beretvás Pali bácsi legidősebb leányát Irént vette feleségül, de hamarosan elváltak. Egyetlen
gyermekük Pintyő, a közel 20 évvel idősebb Ledniczky Gyurka huszár ezredes felesége lett.
Ő és Domby tanár úr volt a szervezője 1914-ben a velencei, páduai kirándulásunknak. Velencében
voltunk, amikor a szövetséges olaszok a szent Márk katedrális előtt álló gigantikus három zászló árbócon félárbócra engedték a zászlókat, mikor Ferenc Ferdinand trónörököst Szarajevóban meggyilkolták.
Kis Béla tornatanár, ki a csattogtatón kívül semmit sem tudott. Torna nevelése semmit sem ért.
Az öreg Baltazár Gábor csak a háború alatt, mint nyugdíjas tanított.
Ugyanígy az öreg Fazekas Feri bácsi, görög és gyorsírás tanár, kiről az alábbi anekdóta maradt fenn.
A diákjaitól kapott egy szép ezüst foganytyús botot. Panaszkodva, mutogatta a tanároknak, hogy szép-szép, de
túl magas. Nem baj az, le kell belőle vágni. Nem lehet, mert felül ezüst, alul pedig éppen a fődig ér.

Emlékezés atyafiságos barátaimra
Abban az időben amire én emlékszem az idősebb ember tisztelet természetes volt, de ennél még magasabb foka volt a szeretetnek és megbecsülésnek, ha valaki a helyi jóbarátomnak tarthattam. Jó néhánnyal
megajándékozott a Jó Isten. Múlt életembe az első helyen emlékezem Móczár Tóni bácsiól, aki André Emán
anyai nagyapám barátja volt. Kerekegyháza határában volt Tóni bácsinak 400-500 hold prímán vezetett
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gazdasága, szőlője. Családja anyámnál sokkal fiatalabbak voltak. Margit, aki a székely lófő Márton Pista felesége
lett (kb. 1908) idősebb leányuk, Katica öcsém felesége lett, fiatalabb leányuk Lili Kis Gyula csendőr százados
felesége lett. Családjával Kanadában élnek. Két leány mellett volt egy fiú is, Pistu, ki itt él Clevelandban német
feleségével, egyetlen leányával, Ilonával, ki egy szót sem beszél magyarul, és egy ortodox zsidó felesége lett,
akitől már két zsidó unokája van Pistunak. Nagyon ritkán látjuk egymást, Margit után a gyönyörű szép Marcsa
következett. A század elején elérte a TBC. Utána mindannyiunk kedvence Möre következett (Pöszike) ki Dr.
Bokor Gábor felesége lett. ( Lb.1910)aki tehetséges festőművész volt, de a nagy bérletet Möre irányította, mégpedig igen jól. Möre nagy vadász volt és húgommal együtt megállták helyüket akármilyen nagy vadászaton is.
Toni bácsi vagyonából az ősi jász örökösödési rend szerint leányok föld vagyont nem örököltek, hanem
pénzben elégítette ki okét két örökös Toni és Feri.
A magyar dzsentri vagyon nem került volna zsidó és ügyvéd kezére az ősi jászkun statútumok érvénybe
tartásával. No de tulajdonképen öreg atyai barátomra Toni bácsira akartam emlékezni. Az ő őseitől örökölt
jász bölcsességére, amiból én olyan sokat tanultam, pedig csak beszélgettünk, pipafüstben, fröccsözve a jó Móczár telepi borocskát. Mert hogy ha nem is éppen vasúti állomásra de bakterháza az volt, amire ki volt írva, hogy,
Móczár telep.
Nagy esemény volt az amikor a század legelején a mérnök úr kicövekelte a kisajátított területet ahol
majd a sínek lesznek, és a gőzös okádja a füstöt. Ősszel történt amikor Toni bácsi kanászai kint legeltették a
sömlyés, mocsaras lápon a kondát. A mérnök úr igen szigorúan szólt az öregre, hogy vigyázzon a „cüvekekre”
mert hiba lesz. Az öreg kanász morgott valamit félvállról , rákörmölt a papírra, oszt egy szép nagy célirányos
köpéssel zárta le a beszélgetést. Tavasszal kihajtotta újra a kondát a kanász, no meg a mérnök úr is megérkezett,
kereste de nem találta a cövekeket. Nosza neki mérgesedett szigorúan a kanásznak. Az meg rácsörmölt a
pipájára aztán nyugodtan oda szólt a mérnöknek: „De nekem ilyeneket ne mondjon az úr, mert ha én megígértem hogy vigyázok a cüvekekre, akkor az úgyis van. Mikor elmentek, fölszedtem mindet és bevittem a majorba.
Most s ott vannak hizlaló gerendáján. Egy se hiányzik ebbű. Nahát!”
Toni bácsinak mindentudója volt az öreg cseléd a Náci bácsi. Együtt mentek ki megnézni az aratást
ahol a kaszások után térdig feküdt szoknyába hajladoztak a kettőzők . Aztán Ignác bácsi hamar ott felejtette a
szemét. rá is szólt Toni bácsi az öregre. „Ejnye, ejnye Ignác bácsi, hova tévelyeg a szeme?” „Hát úgy van az
már, hogy arra kérem a jó Istent, ha már elvette a tehetséget miért nem veszi el az akaratot is.”
Még most is sokat gondolok Toni bácsi egy bölcs mondására amit akkor mondott amikor védelembe
vettem egyik könnyelmű barátomat. Igaz, hogy sokat költ de adósságot nem csinál, a vagyont megtartja. Fiam,
a vagyon egy igen csintalan valami. Vagy gyarapodik vagy fogy. De sohasem stagnál. Soha sincs egy állapotban.
A gyarapodást lehet taszigálni fölfelé, de a fogyást az apadást nem igen lehet. Semmi ujjat nem mondott Toni
bácsi, mégis nagy igazságot mondott.
A Mezőgazdasági Kamara a falvakban előadásokat tartott. Így tartott előadást a falunkban a szőlő és
gyümölcsfa telepítésről. Minden mondat eleven humuszba hullott, mert Kerekegyháza népe iskola példája volt
a szorgalmas de szakértelmet kívánó szőlő és gyümölcs kultúrának. Beszédét avval zárta be, hogy okos ember
gyümölcsfát ültet. Mire megszólalt Toni bácsi, „No no kedves öcsém, de az igazán az okos embernek a nagyapja
ültette a diófát.”
Kecskeméten a városházán is volt egy atyai jó barátom. Vitéz Dr. Balásfalvy Kiss Endre. A város
ügyésze volt. 1914-ben mint tartalékos hadnagy bevonult a Molinári regimenthez és katona volt 1918-ig, amikor
mint huszár százados került haza. Rövidesen ö lett a polgármester. Agglegény maradt. Élete és a város élete
egy volt. Mint már megírtam más helyen, nem szónokolt, nem zsidózott de a szeszfőzdét úgy kivette a Führer
zsidó kezéből, hogy még arra sem maradt ideje, hogy végig mondja a nagy átkot. A bajba jutott Gazdák Tejszövetkezetét amit képviselők, miniszterek ígéretei megmenteni nem tudtak, ö talpra állította.
Mivelhogy ősi református családból származom, ezenfelül édesapám korai halála után a híveknek apám
iránti általános megbecsülése és szeretete adta, hogy falusi egyházunk főgondnoka lettem. Természetesnek
látszana ha a református papokkal barátkoztam volna, de nem igy volt. Pap barátaim mind katolikus papok
voltak. Kezdem Pozsgai Rudi bácsival ki piarista tanár volt és a rend gazdaságát vezette. Édesapja is jómódú
dunántúli kisgazda volt. Így Rudi bácsiba egy vérbeli gazdát szerettünk meg. A templomtól jobbra a régi
rendház bolthajtásos földszintjén volt a szobája Rudi bácsinak, ahova délfelé mikor már hazajött a gazdaságból
eljárogattunk egy-egy fröccsre, merthogy szőlőjük is volt valahol Szikrában. A körülbelül 100 holdas kisgazdaság
a Mária városi úton a Széktó megállónál volt. De bent a város közepén volt legalább 20 holdas vetemény
kertjük. Egyik napon igen levert hangulatban találtuk Rudi bácsit. Faggattuk, hogy mi a baja míg végre bevallotta
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hogy a hajnali misét ö mondotta, utána kiment a tanyára ahol a süldő falkát bent találta a lucernásban, amit
magnak hagytak meg, mivelhogy a kanász elaludt. Megvertem a kölköt. Ami rendbe lenne, de amiket mondtam
neki semmiképen sem egyeztethető össze a hajnali mise szövegével. Alig bírtuk megvigasztalni.
Gampel Béla a Majsa-Jakabszállás pusztai templom plébánosa. Nálam jóval fiatalabb. Nóta kedvelő,
jókedélyű. Egyszerű asztalosmester fia Félegyházáról. Nagy jóbarátságba keveredtünk, sokat járt nálunk itókázni, elbeszélgetni.

117

Balatoni Farkas Náci Bácsi és fia dr. Farkas Béla.
A mindég tréfacsináló, áldott jó szívű Náci Bácsi kb. 1870 körül született. Életében több nagy csapás
érte. Gyönyörű szép Cellike leánya 16 éves korában halt meg tuberkulózisban. Felesége a 30-as, fia a 40-es
években halt meg. Egyedül maradt az öreg úr. 1945.-ben otthon maradt és látva az orosz felszabadulást megmérgezte megát.
Béla fia kb. 10 esztendővel volt idősebb nálam. Bennünket nagyon szeretett, mi is őt. 1912-ben már
autó-ja volt. Acetilén lámpákkal, kapcsolás a karosszérián kívül. A hátsó ülések, mint két nagy fotel emelkedtek
ki a karosszériából. Az első világháborúban igénybe vették az autót hadicélokra, de Béla a háború után megtalálta hiba nélkül. Még a 20-as években nagyobb túrákat (Parád) tettünk, mikor már nekem is volt kocsim. A
világháború előtt feleségül vette a csongrádi, dúsgazdag Faragó Ágnest. Elváltak. Béla az első világháborúban,
mint gyógyszerész Albániában szolgált. A negyvenes években halt meg. Azt hiszem élete végén morfinista volt.
Éppen a bankba mentem, amikor hűséges laboránsa (inasa) szaladt az utcán kiabálva doktorért, mert a Doktor
úr összeesett. Elkaptam az utcán Szívós doktort és szaladtunk a patikába, de az injekció már nem használt,
Bélából kiszállt a lélek. A kezét fogtam, mikor meghalt.
Kecskemét legnagyobb patikája a főtéren volt. Náci bácsié és Béláé. Náci Bácsi felesége a dorozsmai
Eszes Veronika mindannyiónk által félve tisztelt Veronka Nénije. Neki volt egy öreg házi bútorja a Borcsa
szakácsné, akivel sűrűn nagy vitában voltak, amit Náci bácsi igen unt már, amiért szép szóval meggyőzte a
Borcsát, hogy ne ellenkezzön a Tekintetös asszonnyal, hagyjon rá mindent, és csinálja továbbra is úgy a dolgokat, ahogy kell. Ment a dolog egy ideig, de egyszer csak elővette Veronka néni a nagykést, hogy hát bolondnak
néz engem Borcsa?
Hát ez nem sikerült, de jobban sikerült a hosszura nyúlt estéli kimaradás kimagyarázása. Az oka az volt,
hogy az este érkezett meg Kecskemétre a színtársulat, akiket megvendégeltek, no persze a színésznőket is, de
ezt Náci bácsi olyan meghatóan tudta elmesélni (szegények milyen éhesek voltak), hogy elérzékenyedett Veronka néni és megkérdezte, hogy adtatok-e nekik eleget? Nyugodt lehetsz Veronkám. Kaptak annyit, amit csak
a test bevesz.
Egy másik nagyobb kimaradás után az ebédlő asztalnál tartott nagy oktatást Veronka Néni. Náci bácsi
nagy megbánással hallgatja, közbe letaszította ez egyik lábáról a cúgos cipót és síri hangon megszólalt, hogyha
ilyen nagyot vétkeztem, Veronkám, nem is akarok tovább élni. És a sötét ebédlőbe a fejének irányította, mint
egy pisztolyt, a cúgos cipőt, amit Veronka nagyot sikítva kicsavart a kezéből.
Nagy barátságban volt Náci bácsi Hock Jánossal, aki katolikus plébános és országgyűlési képviselő volt,
no meg szabadkőműves. Ezenfelül a hölgyekkel, mint Raszputyin a cárnővel, szívesen elbeszélgetett az okkult
tudományokról, szellemidézésekről. Veronka Néni áhítattal hallgatta, ami nem nagyon tetszett Náci Bácsinak.
Pár napra megint lejött Hock János Kecskemétre. Este elbeszélgettek, majd a plébános úr lefeküdt a
vendégszobába és még vígan aluszkált, amikor náci bácsi kinyitotta a patikát. Aztán nagy munkához fogott. Egy
éjjeli edénybe (aminek egy füle van) sárga folyadékot öntött és abba sárgás barna masszából egy hurkát is készített, amit élethűen meg is illatosított. Ezzel aztán óvatosan beosont a vendégszobába, a bidlit betette a nachtkaszliba, aztán felébresztette vendégjét egy pálinkás jóreggelttel. Beszélgetnek az időről, mikor Náci bácsi elkezdi fintorgatni az orrát, hogy Te János igen erős szar szag van itten, mitől van az? János erősen szabadkozik,
hogy az nem lehetséges, mire Náci bácsi kiveszi és megmutatja vendégének a bidlit, aki majd elájult a meglepetéstől, szabadkozott, hogy ez lehetetlen. Vele még ilyen soha nem történt.
Tudod Jánosom akkor bizonyosan a szellemek jártak itt, amiről a Veronkának beszéltél. Soha többet
nem esett szó az okkultizmusról, bár Veronka igen erőltette.
Esténként Náci bácsi is feljárt az úri kaszinóba. Egy alkalommal a város legnagyobb vaskereskedője az
öreg Adler bácsi panaszkodott, hogy úgy felemelték a vasúti tarifát, hogy komoly gondot okoz a Pestre utazás,
pedig az áru miatt nagyon kellene. Mire Náci bácsi megkérdezi tőle, hogy, Adler bácsi nem tudja? hogy a szabadkőművesek ingyen utaznak? Igen ámde én nem vagyok szabadkőműves! Nem baj az Adler bácsi, csak a
jeleket kell tudni. Mikor a jegyet kéri a pénztárnál, az orrát veregesse, úgy ahogy most mutatom, és mindjárt kap
ingyen jegyet. No, akkor már a holnapi reggeli gyorssal megyek is Pestre. Náci bácsi reggel karán kiment az
állomásra, kifizette Adler bácsi jegyét, mire a pénztáros ki is adja neki a jegyet. Adler bácsi megjárta az utat
Budapestre és a legközelebbi este a kaszinóban arról panaszkodott, hogy odafelé nem volt semmi bej, veregette
az orrát és megkapta a jegyet, de mikor visszafelé jött az esti gyorssal, hiába veregette az orrát, a végén, a
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pénztáros gorombán rászólt, hogy ne hülyéskedjen, hanem fizessen. Náci bácsi fejcsóválva hullgatja a históriát
és megkérdi, aztán hogy veregette az orrát, Adler bácsi? Hát hogy mutattad? Hát itt volt a nagy hiba, mert
visszafelé a balkezével kellett volna veregetni az orrát.
Szabó Kálmán a kecskeméti múzeum híres, neves igazgatója valahol Szentkirály pusztán egy jasszig
korból való temetőre bukkant. A föltárt sírt letakarva ott hagyta és másnap a polgármesterrel és néhány tanácsnokkal mentek ki bemutatni a feltárt leleteket. Náci bácsi már hamarabb kint volt és elbeszélgetett a feltárt sírnál
őrnek hagyott napszámossal, aki az ásatásnál segédkezett, közbe megnézte a sírban talált övcsatot, meg kengyelt.
Amikor kiérkeztek az úrak, Náci bácsi már ott volt, és az ásós ember kezdi egyenként feladogatni a lelet darabjait, köztük egy kerek kemény papírdobozt, amire rá volt nyomtatva, hogy Farkas féle kecskeméti bajuszpedrő.
Látva ezt Náci bácsi nagy büszkén kijelentette, hogy látjátok-e, már ők is az én bajusz pedrőmet használták.
Szikrában voltak kint kis vadászatra az urak, ahová Hávor Imre (felvidéki vármegyei úri ember, kit a
csehek kitessékeltek Trencsénből) kihozta Lord vadászkutyáját, aki összevissza szaladozott, csak bosszúságot
okozott a vadászoknak. Még hozzá, mikor az esti vonattal jöttek haza, Imre bácsi egyebet sem tett, mint dicsérte
a kutyáját, hogy milyen okos, milyen jó szimatja van. Náci bácsi kínálgatta az urakat snapszokkal. Hávor Imrébe
is bele diktált nehány stampedlivel. Megérkezve a nagytemplom előtt a kis parknál búcsúztak az urak, amikor
Imre sürgős pardonok között beszalad a parkba, de szégyen ide, szégyen oda nem volt elég idő a gatya letolására.
Mit lehetett tenni, mint bicskával szét hasi tani a gatyát és ott hagyni a bokor alatt. Aztán elbúcsúztak. Imre még
füttyentett a Lordnak, aki parádés léptekben apportírozta a szaros gatyát.
Még fiatal házas korában Náci bácsi annyi csintalanságot megengedett magának, hogy barátai elhatározták a megbüntetését. A patikában a kasszában trónol Veronka néni, Náci bácsi pedig a vevőket szolgálja ki,
amikor bejön a patikába egy igen takaros cigány nő, aki egy pólyás babát hozott magával. Megkérdezte, hogy
ez-e a Farkas patika? Aztán csak annyit mondott, hogy elhoztam megmutatni a purdéját a Tekintetös úrnak. Jó
1ösz, ha fizet, mert máskülönben bajok lösznek.
Hát a baj meg is lett, mert Veronka felpakolt és haza ment Dorozsmára. Deputációnak kellett érte
menni, akik úri becsületszára kijelentették, hogy csak egy rossz tréfa volt az egész.
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Győzi Bácsiról való kedves emlékeim.
Dr. Szabó Győző orvos Kecskemét város egyik tiszti orvosa volt. Mi mint kis diákok mentünk reggelente a könyvekkel a hónunk alatt a kollégiumba, ő pedig a városházi hivatalába. Igen nagyokat köszöntünk
neki, mert igen-csak sok érdekes dolgot hallottunk róla.
1914.-ben ő is megkapta a behívót. Be is vonult katonának. Nem csak egyedül ő, de igen sokan a
városházáról. Dr. balásfalvi Kiss Endre tiszti ügyész (később a háború után polgármester, főispán, államtitkár),
Nyúl Tóth Pál (később tanácsnok, de az orosz hadifogságban príma-donna volt a lágerszínházban, nőies alakja
és tenor hangja miatt), és még sokan mások. Győzi Bácsi hamarosan orosz hadifogságba esett, amikor is a híres
szibériai legnagyobb hadifogoly lágerjába került Krasznojarszkba. ahol, nemcsak mint orvos, de mint ember a
lelke volt a sok hazavágyakozó bajtársnak hosszú éveken át.
Az őszirózsás forradalom idején ő is haza vergődött. Ekkor történt első találkozásunk. Egy este a Beretvás kávéházban verődtünk össze, ahol Zsákai Laci muzsikált a bandájával. Korán volt záróra, amikor is dr.
Damó Zoltán bácsi (a másik tisztiorvos) kijelentette, hogy a bandával együtt hozzá mehetünk, ha elhozzuk
Győzi Bácsit. Én, mint huszár hadnagy, meg Muraközy Jóska huszár önkéntes vállalkoztunk erre. Elmentünk
velünk szemben a Széchenyi térre, hol a görög templom mellett lakott Győzi Bácsi, karddal megkocogtattuk az
ablakot. Háló ingben jelentkezett az ablakban Győzi Bácsi. Jóska előadta, hogy a kishúga hirtelen nagyon rosszul
lett, nagyon kéri a daltor urat, hogy jöjjön ki hozzá. Jött is hamarosan a kis táskával. Bemutatkoztunk, mire csak
annyit válaszolt, hogy ugye a Zoltánhoz megyünk. Nagy gaudiummal fogadta a társaság Győzi Bácsit, Zsákai
Laci tust húzott, Kummergruber piarista tanár üdvözlő beszédet mondott és ment tovább az italozás, muzsika.
A feltűnő az volt, hogy Győzi bácsi a zakó kabátja gallérját feltörte és összefogta. Megkérdezték tőle, hogy talán
a torka fáj. Arra csak azt felelte, hogy a fészkes fenébe fájna, de a feleségem azt mondta, hogy beteghez éjszaka
hálóingbe is elmehetek. Így is volt hajnalig.
Így ismertem meg Győzi bácsit a híres fabulázó és mesélőt, kiapadhatatlan humorával és bohém meleg
magyar lelkével.
Győzi bácsi is volt fiatal. A századforduló legelején Budapesten élt, mint kevés pénzzel elbocsátott
orvostan hallgató. Ennek dacára szeretett jól öltözni, amiért is ruhait a Váci utcai Misoga úridivat és egyenruha
szabászatnál csináltatta, természetesen hitelbe. Ilyen körülmények között kapott Szabó Győző orvostanhallgató
a Misoga cégtől egy udvarias levelet, mely szerint tudatja, hogy a magyar ipar felvirágoztatása céljából a legközelebbi országgyűlési képviselő választáson jelöltséget vállal, amiért is minden kínlevőségére szüksége lenne.
Stb.stb. Számla mellékelve.
Mire szabó Győző orvostanhallgató az alábbi udvarias levélben válaszolt.
Igen tisztelt Misoga úr.
Magyar szívem minden lelkesedésével támogatom elhatározását, hogy mint honatya óhajtja képviselni
sokat szenvedett magyar hazánkat. Őszinte szívvel kívánok sikert a választáshoz. Csupáncsak azt bátorkodom
megjegyezni, hogy ha ön képviselő akar lenni, ám legyen, de ne az én pénzemen. Tisztelettel tudatom, hogy régi
szokásom szerint szilveszter éjszakáján összes hitelezőim neveit cédulákra írom, kalapba téve és abból egyet a
legnagyobb ellenőrzés mellett egy kis lány kihúz és én azt azonnal kifizetem. Tisztelettel tudatom, hogy az ez
évi sorsoláson ön nem nyert. Figyelmeztetem azonban, hogy ha értelmetlen zaklatásaival fel nem hagy, a jövő
évi sorsolásból kizárom
A fentieket csak úgy hallottam, de amik ezután következnek, azoknak már a fültanúja lehettem.
A világháború után a borozó asztaloknak sűrűn volt témája a hadifogság. Holosnyai Ambi mesélte,
hogy Turkesztánban olyan forróságban dolgoztak, hogy csak a forró csája oltotta a szomjukat. Győzi bácsi csak
legyintett. Az semmi fiam, hol én voltam, ott petróleummal öntöttük le magunkat, meggyújtottuk és akkor
éreztük jól magunkat.
Egy más alkalommal az egyik hadifogoly tiszt arról beszélt, hogy mindenféle talált anyagbál milyen
ügyesen építettek kályhákat, meg tűzhelyeket. Győző bácsi megjegyezte, hogy volt náluk egy hadapród őrmester,
senki se hitte el neki, hogy mérnök. Mindenféle vasdarabokat, görbe szögeket összeszedett. És egy reggel azzal
jött hozzám a fiú, hogy kész van a repülőgép, amivel haza tudunk repülni, senki mást nem visz magával, csak
engem. Nagyon köszöntem a jóakaratát, mentem volna szívesen, de tegnap este egy poroszvezérkari ezredessel
kártyáztam és mivel nyertem, ma estére adtam neki revánsot. Mit gondolsz gyerököm, mi lenne a véleménye
annak a pifke porosznak rólam, a magyar úrról, ha most én veled haza röpülnék.
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Így maradtam Krasznojarszkban. De nem sokáig, mivel, hogy a
bolsevisták fölforgattak mindent, megszűnt az őrizet eljutottam Vladivosztokba. Ott összebarátkoztam egy csatahajó kapitányával, aki nagy kártyás volt. Mivel hogy időnk bőven volt, nagy kártyacsatákat vívtunk. Mikor
láttam, hogy itt már minden bolsivá válik, azt ajánlottam neki, hogy hajózzunk át Japánba, hiszen nincs messze.
Azt felelte, hogy nem lehet, mert a partról ágyúval ellenőriznek bennünket. Én erőszakoskodtam, hogy
csak fűtse be a kazánokat. Ez meg is történt és kifutottunk a kikötőből. Olyan ragyogó jó lap volt a kezembe,
hogy észre se vettem, mikor a hajó telitalálatot kapott és elsüllyedt. Mire a fenékre értünk a kapitány is belátta,
hogy elvesztette a partit és fizetett, mint egy katonatiszt. Csak azután gondolkodtunk, hogy mi tévők legyünk.
Mit tehettünk egyebet elővettük a busszólát, betájoltuk magunkat és gyalog neki indultunk Japán felé.
Az egyik áhítatos hallgató megkérdezte, hogy de Győzi Bácsi hát nem fulladtak meg, de Győzi Bácsi
csak legyintett.
- Má' hogy fulladtunk volna mag, mikor útközbe minden kocsmába bementünk.
Győző bácsi elválaszthatatlan barátja volt dr. Damó Zoltán a másik tisztiorvos. Együtt ültek a hivatalban, de sűrűn együtt is éjszakáztak. Teltek múltak az esztendők és Zoltán bácsi bizalmasan megmondta Győző
bácsinak, hogy úgy érzi, hogy valami nincsen rendbe a szíve körül, ugye hogy nekem már ezután nem igen
szabad bort innom, éjszakáznom. Győző bácsi csak legyintett. Nézd Zoltán, amit mi megittunk eddig, azon már
nem lehet segíteni, ami pedig hátra van, az már nem sok, nem érdemes belőle kázust csinálni.

Rudi Bácsi
Családunk több évszázadra visszamenően a református hiten volt. Én magam apám után a kerekegyházi protestáns egyház főgondnoka voltam, nagyapám bátyja Pista Bácsi pedig a kecskeméti református egyháznak volt örökös főgondnoka. Anyám hithű katolikus volt. A húgom is, de családunkban soha vallási vita
nem volt. Talán ez az oka annak, hogy idősebb barátaim között sok katolikus pap volt, akikről már bőven
beszámoltam életem történetének megírása alkalmából.
Kimaradt azonban Pozsgai Rudi bácsi a piarista tanár.
A piarista gimnáziumnak volt kb. 10 bentlakó szerzetes tanára, 12 kispap és 24 kosztos bentlakó diák.
Bent a város közepén a piarista templom és gimnázium épülete mögött a fallal körül kerített hatalmas, legalább
négy holdas zöldséges kertjük. És közel a városhoz a Széktónál volt kb. 80 holdas gazdaságuk, kis tehenészettel,
sertés tenyésztéssel és hizlalással és baromfi tenyésztéssel. Lakiteleken pedig pár hold prímán kezelt szőlejük,
ahol a gyümölcs és a misebor betermett.
Rudi bácsi kisgazda családból származott, vérbeli jó gazda volt ő mondta a hajnali misét, utána felült a
ki stráf kocsira a kocsis mellé, amin az üres tejes kannák zörögtek és kikocogtak a széktói gazdaságba és hozta
haza a tejet, vágott baromfit, mert a rendház konyhája önellátó volt.
Rudi bácsinak a földszinten volt boltíves két szobája. Az első világháború utáni időkben, ha délelőtt
arra jártunk, be be néztünk hozzá. Gyenes Bercinek, aki árva gyerek volt, a nevelő apja volt, nem hivatalosan,
de szívvel lélekkel. Mindég szívesen látott vendégek voltunk, úgy én, mint Muraközy Józsi (mindketten reformátusok voltunk).
Egy alkalommal igen rossz hangulatba találtuk Rudi Bácsit. Faggattuk, hogy mi a baja, mire elmondta,
hogy hajnalba misét mondott, utána kiment a tanyára, a kis kanász legeltetés közben elaludt és a süldők rámentek
a magnak hagyott lucernára. Mit tehettem mást, megpofoztam a suttyót. Mise után - merthogy miket is mondtam neki? De hát mit tehettem egyebet? No, majd mindjárt hozok föl a pincéből egy kis kadarkát, meg a konyháról töpörtyűt. És már akasztotta is le a nehéz legalább száz esztendős kulacsot a helyéről. Muraközy Józsi
bátorkodott megjegyezni, hogy van itt elég kispap, mért nem azokat zavarássza. Hogy a fenébe ne !? Úgy megszíják magukat a lopóval, hogyha találkoznak a páter priorral, lenne nekem mit hallgatni.
Rudi bácsi apja kisgazda volt. Néha eljött meglátogatni a pap fiát zsinóros mándliban, feszes nadrágban,
glancos csizmában. És Rudi bácsi büszkén hozta el a gazdakörbe a fehérhajú, szép szál magyar embert, aki
bizonyára megértette, hogy fia, mint jó gazda mondja a misét, de még az istálló faránál is pap tud maradni.
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Koncz Dani állomásfőnök.
Ahogy visszaemlékezem a múltra, úgy érzem, hogy ellenségeim nem voltak. Akikkel nem egyezett a
gondolkodásom, azokat elkerültem, de akikkel megértettük egymást, testi-lelki jó barátok lettünk. Ilyen volt
Koncz Dani a városföldi vasút állomás főnöke. Szabadkai születésű, nálam pár évvel fiatalabb, MÁV arany
rozettás tisztviselő volt, ki a Kecskemét Városföld pusztai vasúti állomásának főnöke volt „gőz kapitányi” rangban több mint 10 esztendeig. Lakásuk az állomás épület emeletén volt. Itt élt Dani egyszerű, de dolgos, melegszívű feleségével, Mariskával. Gyermekük nem volt. Volt két forgalmistája, azokkal a szolgálatot hiba nélkül
ellátta. Tagja volt a kecskeméti vadásztársaságnak, a vadállományba nem sok kárt tett. Soká célzott, lövés után
pedig a nyúl felvágta a farát és odébbállt. Szerették a nyugodt, csendes pusztai életet. Feleségének szép kis
szőlője volt Szeged felsőtanyán, így boritalba sem volt soha fennakadás ,ha mentem, vagy jöttem valamerre a
vasúton. Vígan elbeszélgettünk az irodában fröccsözve, a Morse gép meg egyre ti-ti-tázott. Nagyokat nevetett
Dani, de az egyik fülével mindent tudott a Morze kattogásból, időnként felállt és lekattogta a választ. Mivel
postahivatal nem volt az állomáson, eddig nem is volt arra szükség de hogy én kiköltöztem, kérvényeztem a
posta kirendeltséget, aminek postása Dani lett valami kis járandósággal. Ekkor ismerkedtem össze a kecskeméti
főpostán Rosta Lajos posta tiszttel, aki kb. velem egy idős lehetett, a piaristáknál volt kispap, de felszentelése
előtt elvette Diószegi kecskeméti kocsmáros leányát, a szegedi postára került, ahol szabadidejében igen szép
szervező munkát végzett a katolikus ifjúsági mozgalomnál, akire felfigyelt Teleki Pál és maga mellé vette a listán
pótképviselőnek. Mivel Telekit máshol is megválasztották, így lett Rosta Lajos országgyűlési képviselő.
A pusztai posta állomás létesítésének alapfeltétele volt egy bizonyos bélyeg forgalom garantálása. Felmentem a Nagytakarékba, hol apám, míg élt igazgatósági tag volt, a tisztviselők, pedig mint kedves jó barátaim.
Megkérdeztem havonta mennyi levélbélyegre van szükségük, amit ezután én vittem nekik a városföldi posta
állomásról.
A vasúti állomás nagyobb teherszállításra volt berendezve, amit alaposan kihasználtunk, amikor az általam alapított városföld pusztai Gazdakör itt vagonírozta az uborkát, amit a kisgazdák is termesztettek és nagy
könnyebbség volt a piac, fuvar, helypénz megtakarításával innen küldeni az uborkát Németországba. Meg volt
a megbízható magyar exportőrünk, nem kellet a zsidóhoz menni. Nagyobb vagonírozás esetén hozta az öreg
Szénási bácsi a bográcsot, Horvát Pali mészáros pedig a húst Kecskemétről. (Ilyenkor vásárolta fel a puszta
eladásra kerülő marhált, disznait.) Bor is került Prikkel Sándor Gazdaköri elnök szöllejéből. A bográcsos pörkölt
elfogyasztásánál pedig ott volt Dani, meg a forgalmista is. Mindég idejében volt vagon. Mázsálásra pedig még
éjszaka is hajlandóak voltak a szabadnapos bakterok.
Egy vasárnap délután az állomás melletti Levente lőtéren lövöldöztünk, Dani, meg Gyenes Pista tanító.
Nekem volt egy adjusztált Mannlicherem, ami igen rúgós volt. Ezt akartam kipróbálni, mikor Dani kivette a
kezemből. Én figyelmeztettem,hogy a puska rugós, de ő csak úgy kapásból durrantott a sajbára. Kapott is egy
olyan pofont, hogy napokig felemás ábrázattal járt.
Mikor a bócsai birtokunk víz alatt volt több mint egy esztendeig, a halászok gyönyörű nagy halakat
fogtak. Két nagy halat (alig fért be egy nagy hátizsákba) haza hoztam. Márta a gyerekekkel Szentkúton voltak.
Ml padig, mivel Dani híres szakács mester volt, csinált nálam olyan halász ebédet, amire átjött a majsa-jakabi
plébános, Gampel Béla, meg a kántortanító. Akkor született meg a Béla tollából a vendégkönyvemben az alábbi
vers:
Pista gazdánk gazdagodjon uborkán meg tökön,
Ezt kívánom én nagycsütörtökön.
Előttünk egy nagy hal dereka, meg álla,
Ettől késik az ember halála.
Ki volt a halfőző, meg merem mondani,
Városföldi főnök kedves kománk Dani.
De szép is volt, de jó is volt. Istenem.
1938 után többször voltam katona, így ritkábban találkoztunk. Danit kihevezték - ahogy mi csúfoltuk
– „Gőzőrnagynak”, ami ranggal már nem maradhatott Városföldön. Szegedre került a MÁV. üzletvezetőséghez.
1944-ben Sopronban találkoztunk, ahová hivatalosan küldték, de felesége otthon maradt. Mikor mi
találkoztunk Szeged már régen a vörösek kezén volt. Nagyon szomorú volt, nem menekült tovább visszament.
Azóta se hallottam róluk.
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Lovaglás. Hátas lovaim
1916-1938

Nem lenne teljes naplóm, hátaslovaim megemlítése nélkül. Édesapám gyomorbaja miatt lemondott a
lovaglásról, pedig nagyon szeretett és nagyon tudott. Majd a köncsögi birtokot is bérbe adta. Gyerekkoromban
rendszeresen nem tanultam lovagolni. A Ludovikán első éves korunkban csak heti két-három óra lovardát kaptunk. Lovagló tanárunk a nyugdíjból visszahívott Szemrecsényi Ödön huszár kapitány, és Rapaics huszár őrmester voltak. Szemrecsényi kapitány úr festőművész volt. Az akvarell huszár életet ábrázoló lovas képei, a
Ludovika díszterem előtti folyosót díszítették ki, de azért a nagy lovarda ostort is tudta használni minek következtében többen (én nem) meghevertek a lovarda a homokjában. Rapaics őrmester úr horvát származású volt,
erős akcentussal beszélte a magyar nyelvet, de lovagolni nagyon tudott. Minden alkalommal más más lovat
lovagoltunk és gyenge lovas kiképzést kaptunk a gyalogos aksokkal. Csak másodéves korunkban váltunk ki 12en mint huszárok, amikor is lovagló tanárunk lett Kacskovics Dezső huszár kapitány, majd őrnagy. Híres jó
lóidomító, kiváló lovas és a legjobb lovagló tanár. Mogorva, szigorú ember volt, de szívvel lélekkel tanított.
Nagyon szerettük, bár dicséretet nemigen kaptunk tőlé, szidás meg lovarda ostor annál többet. Kifejezéseiben
nem volt válogatós, amiket érthetően, elég hangosan közölte, úgyhogy egy nyári napon amikor a nyitott lovardában lovagoltunk, a szomszédos leány középiskola (aminek ablakai nyitva voltak) igazgató tanárnője a pedellussal átüzent és kifogásolta a tanitás modorát. Ö meg visszaüzent végtelen udvariasan ( még kézcsókja átadását
is kérte) hogy nincs semmi kifogása ellene, ha becsukják az ablakot.
Maca lovam nem nagy, de erős és végtelen csinos figurás kanca volt. Eleiben voltak köztünk eltérések,
de lovagló tanárom utasítása szerint alkalmazott pálcázás után nagyon megszerettük egymást. Bizony a hadnagyi
zubbonyomban könnyes szemmel öleltem át nyakát búcsúzáskor.
1918-ban a szabadkai huszároknál nem volt ló. Lovon nem ültem, csak mikor haza kerültem a háború
végén Kerekegyházára. Kaptam Imre bátyámtól egy nagy csontú, nem figurás nyakú nem is nagyon szép fejű,
de nagyon jól felépített és belovagolt pej paripát kaptam. Imre bátyám ny. hu-kapitány az első világháborúban
1918-ig a makói lókorház parancsnoka volt és mikor elárverezték a lovakat onnét sok lovat hozatott Bocsai
birtokára és azokból adta ajándékba első saját hátas lovamat Pistát. Ideálisabb hátast elképzelni sem lehet, még
tévedésből sem csinált mást mint amit akartam. Gondolat olvasó gép volt üzemzavar nélkül annyira, hogy már
nekem unalmas volt, meg a kor is eljárt rajta. Az elejére botlani kezdett amiért is kápóra jött Szalay Sándor
trén kapitány levele (Anyám lánykori barátnőjének Emma néninek fia) aki 1923-ban Pécsett szolgált és arról
értesített, hogy eladó egy pedigrés fehér lipicai herélt hátasló a Somcsik menésből, amelyiket vadász lónak a
grófné részére kasztrálták és lovagoltak be, de annyira arcozus ( nem túr maga elött vágtában senkit), hogy a
grófné nem tudja lovagolni. Vonatra ültem és leutaztam Pécsre. A lovardában volt egy huszár alezredes akit
nem ismertem . Civilben voltam és földbirtokosnak mutatkoztam be. Megmutatta csak úgy fölényesen a ló
pedigrét (lipicai félvér Majestozo Erga), célzott rá, hogy nem éppen olcsó. Kinek akarod megvenni a lovat?
Magamnak, és szeretném látni. Bevezették Durcost. Megláttam és megszerettem, egy pillanat műve volt. Mivel
hogy lovagló pantallóban voltam engedélyt kértem, hogy kipróbáljam. Kengyelt igazítottam, meghúztam a hevedert, átvettem a lovat, megveregettem a szügyét, farát ( még nőnél sem, tapogattam ilyen gusztussal), mikor
pedig átöleltem a nyakát, elröhögte magát amiból azt éreztem, hogy neki sincs ellene kifogása. Felkaptattam
magamat, finoman szárra szedtem, négy lábra állítottam, előre, hátra, oldal járás. Lépés, tenngetés ( mint a
hinta-palinta), vágta jobb lábra, bal lábra. Kb. negyedóráig élveztem a lovat és leszálltam. Az alezredes elött
átadtam a lovat a lovásznak. Megsem szólhattam mikor már az alezredes kérdezett, hol tanultam lovagolni?
Kaskovics Dezső őrnagy úrtól a Ludovika akadémián. Megölelt. Akkor már értem. Tied a Durcos.
No még nem, nem tudom az árát. Nevetve válaszolt. Mondtam, hogy tied a Durcos. A grófnőtől úgy
kaptam a megbízást, ha olyan vevőt találok aki szereti és tudja is lovagolni, olcsón is oda adhatom, de neked azt
is megmondom, hogy mi a hibája. Köszönöm tudom, megmondta Börci ( Ez volt a kincstári neve Sándornak)
Igy lettem Durcos gazdája. Mivel az én Börci barátom az italos testvérek közé tartozott olyan áldomás
következett, hogy csak két nap múlva indultam haza.
A kecskeméti huszár osztálytól egy huszár ment el Durcosért az én költségemen. Három nap alatt
haza is hozta ( Pécs – Baja – Kiskunhalas – Kiskunfélegyháza - Kecskemét). 10 évig volt Durcos a loval, ebből
nyolc évig lovagoltam amikor az elejére lerokkant majd kimullt. Nagyon össze szoktunk. Nagy vére volt benne.
Iskola lovaglás csak azután jött ha jól kivágtázta magát, de akkor mint a kezes bárány engedelmeskedett, pálcát,
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sarkantyút soha nem kapott. Cérnaszálon lehettet vezetni, üléssel, szólítással. Meg is becsültem. Hubertusz 1
lovaglásokon akár Szegeden akár Kecskeméten mindig vendég lovat kaptam, dehogy gyilkolom én a kedves
lovamat. Életem legszebb éveit töltöttem Durcos hátán, amikor kényem kedvemre jártunk Városföldről Köncsögre, Kerekegyházára, Kecskemétre, kerülve a kijárt utakat, át az erdőn, mezőn, járatlan utakon toronyiránt.
Hogy mennyire a kezemben volt, azt pár eseménnyel próbálom elmondani.
Hát ahogyan írtam, azokban az időkben jogrend volt még a pusztákon is. A húszas években őszi vásár
volt Kecskeméten. Éjfél felé felraktuk a kocsiderékba a két borjút, a saroglyához kötöttük a mustra teheneket.
A lovak mellé lógósnak odaakasztottuk az eladnivaló lovat, ami úgy ki volt csutakolva, vakarva, hogyha nem
lettek volna fogai még parádés lónak Is el lehetett volna adni.
Aztán a kocsi megindult a „Gazda Úr” (ispán) vezetésével a kecskeméti vásárra.
Én magam napfölkelte előtt nyergeltem fel Durcos lovamat és indultam utánuk. Ahogy kiértem a betonútra látom, hogy jóval odébb ott áll egy sátoros cigány szekér, amibe kosár számra hordják be a kukoricát a
cigányok az én birtokomról.
A betonút melletti parcella a kecskeméti csendőröké volt felesbe. Azokban az időkben a valutáris romlás miatt olyan kicsi volt a csendőrök fizetése, hogyha élni akartak, önellátásra kellett berendezkedni. Disznót
hizlaltak, ehhez kukorica kellett. Nálam megkapták.
„Hijnye az anyátok …..” Vágtába vettem Durcost, de a cigányok Is észrevettek, felkapaszkodtak a
sátoros kocsiba és vágtába hajtottak a város felé. Én meg utánuk. Mikor oda értem, ahol az előbb pakoltak,
kibúvik a kukoricásból ölében egy csomó csöves kukoricával egy cigány és bámul, meg kiabál az elvágtázó
sátoros kocsi után.
Pattant a nádivessző a cigány hátán és kiszorítottam az útra. Jóakarólag megkérdeztem tőle, hogy mit
keresett a kukoricásban. Amire szemrebbenés nélkül azt felelte, hogy csak a szükségét végezte. Kérdeztem azután, hogy a kukorica csévéket minek hozta magával. Amire azt felelte, hogy üres kézzel mégsem akart tovább
menni. Én aztán azt mondtam neki : Hogy te bíbás, egye le a fene bőrödet, azt a kukoricát is a kocsiba akartad
vinni? Rettentően tiltakozott, hogy ő nem is tudja, hogy az e kocsi Itt állt, ahhoz neki semmi köze sincsen, mivel
hogy ö gyalog jött Kistelekről, ahol vályogot verte és elszegődött egy kecskeméti gazdához cselédnek, a nevit
nem tudja, de ma déltájon fog vele találkozni a cédulaháznál.
Mivel érdekelt a dolog, tovább beszélgettünk, miközben haladtunk a város felé könnyű ügetésben. Lajos (mert már akkor némi érdeklődés után a nevét is megmondta) mezítláb a betonúton, én meg az út bal szélén
a gyalogúton, hogy a nádvessző mindig kéznél legyen.
Ahogy így beszélgetve ügetésben haladunk, Lajos mint a nyulacska be ugrik a Csontosék kukoricásába.
Én meg utána. Nem volt nagy a kukoricatábla, hamarosan kihajtottam Lajost a tarlóra, ahol kicsi hajkurászás
után Lajos kijelentette, hogy nem bírja tovább. Mondtam neki, hogy akko ájjá mög. Akkor mondta először,
hogy kezitcsókolom. Miután kérdésére megnyugtattam, hogy ez esetben a nádivessző nem szól bele a további
eszmeszerébe, Lajos meg is állt. Ezután szépen megkértem, hogy húzza ki a nadrágszíját és dobja el. Azon
aggodalmára, hogy akkor leesik a nadrágja, megvigasztaltam, hogy ez nem történik meg, ha két kézzel tartja.
Kevés rábeszélésemre repült a nadrágszíj. Talán fölösleges óvatosságból, kihúzattam vele a gatyamadzagot is,
aminek utána zavartalanul bejutottunk egy óra alatt a csendőrlaktanyába még früstök idő előtt. Hogy szíves
fogadtatásban részesült, onnan gondolom, hogy pár óra múlva a vásárban két lovas csendőr díszkíséretében a
sátoros kocsi is a csendőrlaktanya felé kocogott és Lajos nagy úri kényelemmel ült a hátsó saroglyában.
Mikor ezt látva elmeséltem cselédeimnek a históriát az öreg Mihály (hivatalánál fogva konvenciós fejő
1

A feljegyzések szerint az első Szent Hubertusz vadászat Temesváron 1728-ban zajlott, s már itt megtalálható a nevezetes nap két sarkalatos részlete: a mise és a kenyérszentelés. A vadászat, mint azt az „Egy magyar nábob” c. regényben
(Jókai Mór) olvashatjuk, kora reggel kiáltozással, „udvaron csaholó ebekkel, ostorkongatásokkal, nyerítő paripák” zajával
kezdődik, vagyis kopófalkával végzett, nyúlra vagy rókára irányuló, kürtszóval irányított hajtóvadászatot jelent. A vadászok színes (általában piros) viseletben követték a piros vagy zöld ruhás hajtókat. A napot díszes vacsora zárta.
A hajtás embert és állatot próbáló gyakorlata „szelídült” tereplovaglássá többek között Székesfehérváron, Csákváron,
Jászberényben, ahol a XX. század első felében lovastisztek mérhették össze kitartásukat, ügyességüket lovasként és természetismerőként. És végül említsük meg a Szent Hubertusz rendezvényeket, ahol a látogatók megismerhetik a vadászat
történetét, a hagyományos vadászszerszámokat, a vadászok viseletét, valamint a sólymokat, görényeket és vadászkutyákat.
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gulyás), azt mondta, hogy ezök máma nyilván mögkapják a früstököt, mi is falhatnánk valamit. Leakasztotta a
lőcsről a tarisznyát, kivette a paprikás szalonnát, mög a könyérkét. A kislajbi zsebibül előkerült a bicsak és
mindannyian úgy éreztük, hogy röndbe van mindön.
Pedig nem is visítoztak rendőrautók. Ügyvédre, meg bíróra sem volt szükség. De még csak a TV sem
közvetítette.
A húszas években egy tavaszi délután Durcos lipicai lovamon átlovagoltam a tanyámról az öcsém Köncsög pusztai birtokára. A körülbelül 16 kilométeres utat a szokásos tempóban vettük. A Matkó pusztai homokos
utón lépésbe vettem Durcost és rá akartam gyújtani egy cigarettára, de olyan szembe fújó éles szél volt, hogy
csak a nagy fa tüvlbe tudtam rágyújtani. Durcosnak is nagyon tetszett a kirándulás, nekem is. Vígan ballagtunk,
kinyújtóztattam lábaimat, a kengyelt elrúgtam, a szárat a ló nyakára dobtam és örültünk a világnak, ami körül
vett bennünket. A szembe fújó éles szélben nem vettem észre, hogy mögöttem jön egy kocsi, amelyiken két
surbankó legény ült. Jó tréfát akartak csinálni, megostorozták a lovakat és mellettem, aki a gyalogúton lovagoltam úgy vágtáztak el, hogy a lőcs ütötte a bokámat, de jókedvükben még Durcos farára is rávertek. Elmélkedésemből csat arra ébredtem, hogy ha nehezen is, de mégis csak a nyeregben vagyok még. Összeszedtem a Durcost. Láttam a suttyókat, akik tovább hajtottak nagy nótaszóval. Balkézre vágta a kocsi után, aztán nádi pálcával
a lovaikat lenyomtam az út széléről, ahol a kocsi felborult. Mi pedig Durcással mentünk tovább vígan a jakabi
csárda felé, ahol ha békajátottam, hozták a nagy fröccsöt nekem és Durcosnak külön tiszta vödörben az akkor
fölhúzott friss vizet.
A suttyók nem tettek felJelentést. Én sem. Mert még azokban a följebbvaló időkben jogrend volt még
a pusztákon is.
Egy másik alkalommal, egy nyári napon öcsémékhez Köncsög pusztára egy nagyobb társaság ment ki
a bugaci keskeny vágányú kisvasúton vacsorára, amire Durcossal együtt mi is hivatalosak voltunk. Reggelig
tartott a vacsora. A korai vonathoz kocsin mentek ki a vendégek, hogy haza menjenek.- Én meg Durcoson
kisértem őket, virágos hangulatban elbúcsúztunk. Nagy pöfögéssel neki szelesedett a mozdony, utána a kupé
ablakban a vendégek, én meg a sínek mellett a matkói úton kisértem őket vágtában. Oda kiabáltam a masinisztának, hogy engedje már rá, mert nem bírom tartani vissza a lovamat.
Ebből a kis históriából láthatja mindenki, hogy milyen kedves lovam volt Durcos, a fehér lipicai.
Durcos után jó pár évig nem volt hátaslovam, mivel autót, motorbiciklit vettem, no meg megnősültem.
A boldog házasélet következtében elkezdtem hízni, amiért is újra hátaslovat vettem a kecskeméti tüzérektől. Kozmás igen mutatós, magas pej herélt volt. Be is volt lovagolva rendesen, de olyan merev gerince volt,
hogy a tanügetés már keserves volt rajta. Anélkül pedig iskolalovaglás nincsen. Le is szoktam róla, mint szállító
eszköz lepésben könnyű ügetésben és vágtában megfelelt. Így használtam, míg 1938 nyarán önként jelentkeztem
katona szolgálatra, amivel be is fejeződött lovas életem.

Kutyáim.
Még elemista koromban kaptam Imre bátyámtól agy dakszlit, ami kölyök korában igen játékos kutya
volt. Aztán ellustult. Természetesen Köncsögre is velünk jött. De Taxi komoly egyéniség volt, nem játszott,
de a kirándulásra is csak akkor jött, ha hűvös idő volt, és ha kedve volt hozzá. Kimondott ingyen élő úri kutya
volt. Apám nem szerette, de mi sem. Elajándékozása után került hozzánk a házhoz Pajtás, a nagy bernáthegyi. Komoly gondolkodó és kötelességtudó kutya volt, aki vigyázott ránk gyerekekre, meg a házra is. Kerekegyházán természetesen a virágos és zöldségeskertben szabadon sétált. A gazdasági udvarban 1919 őszén
apámmal elszámoltunk a hónapszámosokkal, voltak tízegynéhányan. Az egyik legény unatkozott és összeszedett egy csomó tégla darabot és a kerítésen át elkezdte hajigálni Pajtást, aki morogva igen rossz néven vette.
Rá is szólt a legényre apám, hogy ne bántsa a kutyát mert megbánhatja. 1920 tavaszán újra jelentkeztek munkára a hónapszámosok. A bérlevelek írása közben a nyitott kertajtón kijött Pajtás, megkerülte a hónapszámosokat, kiválasztotta a hajigáló legényt és nadrágülepét elkapva úgy seggre ültette, hogy csakúgy tottyant. Aztán
lefektette, a mellére lépett és úgy nézett szemébe a beijedt legénynek.
És még sokan azt mondják az oskolázott városi emberek, hogy a kutyának nincs esze, meg lelke,
csak ösztöne. Pajtás 1920-ban múlt ki.
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Vadászat
Magyar törvények szerint önálló vadászterület volt a 100 kat. holdnál nagyobb birtok és a hozzá csatlakozott szomszédos 50 holdnál nagyobb birtokok, ha ezeket a tulajdonosok hivatalosan önálló vadászterületé
nyilvánították. Az igy fennmaradó területeket a város vagy vármegye vadásztársaságoknak adta bérbe. Kivétel
volt a bekerített terület (majorság, szőlő, park). Vadászfegyver tartási joga csak a vadaszterület tulajdonosnak
vagy vadásztársasági tagnak, és a vadöröknek volt. A csendőrjárőr minden vadászt igazoltatott, hogy van-e
fényképes vadaszengedélye.
A vadasztörvények (vadászidény betartás, vad védelem) kötelező volt minden vadászra.
Családunkban se apám, se nagyapám, se testvéreik nem voltak vadászok. Nagyapám mondása volt,
hogy én olyat nem keresek amit nem vesztettem el.
Ebben a régi patriarkális világban a társadalmi élet a keresztelőkhöz, esküvőkhöz, névnapokhoz igazodott. A mai időkben ez bővült ki a vadászatokkal, amik szintén nagy eszem-iszommal végződtek. Én magam
nem voltam szenvedélyes vadász, de a bevett szokás szerint én is tartottam vadászatokat és eljártam vadászatokra.
Vadaszterületek voltak, ahol vadászatokat tartottak.
1. Az én Városföld-Páka pusztai területem, kb. 700 kat. hold, csatlakozott kisebb birtokokkal. Évente
egy nagy körvadászat - nyúl és fogoly - állandó vendégek sógorom Beretvás Pista és húgom, öcsém, Móczár
Toni és felesége Maca. dr. Bokor Károly és felesége Möre, urai Csák Gyurka, Muraközy Jóska, Köncsög pusztai
földbirtokosok, Endre Laci sógorom, Hoffer Józsi pákai földbirtokos, Hoffer Laci képviselő, toll szindikátus
elnöke, v. Feördeös Vili huszár ezredes, Koncz Dani állomásfőnök, Damo Laci fő
mérnök. Tiz-15 vadász köztük három nö, 150-lött vad. A vendégek Kecskemétről jöttek a 9 órás
vonattal. Szendvics reggeli forralt bórral, az állomásnál, utána hét vagy nyolc kör . Közben egy pihenő forralt
borral, kolbásszal. Délután négy órára vége a vadászatnak utána ebéd a hajnali vonatig.
2. Öcsém Köncsög pusztai területe kb. 600 hold. Nyúl, fogoly - nem sok.
3. Muraközy Józsi Köncsög pusztai területe kb. 500 hold. Nyúl, fogoly, de nagyon kevés. Nem is
tartotta meg évente a vadászatot.
4. Urai Csák Gyurka Köncsög pusztai területe kb. 300 hold. Nyúl, fogoly jóformán semmi, nem is
tartotta meg évente a vadászatot.
5. Sógorom kerekegyházi bérelt terület kb. 500 hold, csak a szűkebb család részére - nyúl, fogoly.
6. Móczár Tóni kerekegyházi területe kb. 800 hold, igen jó körvadászatok voltak. Pechány Albin túzokot lőtt. Nagyon meg volt pálcázva.
7. „Szent család” matkói vadászbérlet, több mint 1000 hold erdő és szántó, nádas. Őz, róka, fácán,
nyúl. Évente 2-3 kör- és hajtóvadászat. Vadászmester Beretvás Pista sógorom. Igen szép vad állomány. A
bérletet és vadőr fizetését mindig fedezte a teríték. „Szent család”: húgom Rózsi és Beretvás Pista, én és öcsém
Elek, Móczár Toni és Maca, Bokor Károly és Möre. Vendégek: Muraközy Jóska, urai Csák Gyurka, Feördeös
Vili ezredes, Hoffer Laci, balázsfalvi Kiss Bandi főispán, Grassy József ezredes, dr. v. Matolcsy Károly orvos,
dr. Pechány Albin orvos, Fáy István főispán, és még sokan mások.
A bugaci nagy körvadászaton voltunk vendégek Muraközy Józsival és Móczár Ferivel. Sok gyaloglással
járó nehéz vadászat volt. Reggel 9-töl délután ötig. Előre be volt jelentve, hogy a vadászat vége a pusztaháztól
hat kilométerre lesz tehát kocsit oda rendeljünk ami bevisz a pusztaházhoz, ahol a vacsora lesz. Mivel Jóska
fogata reggel a szomszédos Köncsögröl jött mi pedig messzebbről jöttünk, úgy határoztunk hogy, Jóska fogata
jön értünk. Mi sem természetesebb hogy Jóska elfelejtett szólni a kocsisnak. Mit tehettünk egyebet, gyalog
vágtunk neki az útnak miközben az útnélküli pusztára sűrű fehér köd ereszkedett. Eltévedtünk . Szerencsére
a puszta háznál nem feledkeztek meg rólunk és kitalálták az egyetlen módot amivel segíteni lehetett rajtunk. A
legnagyobb ökör nyakára való harangokkal kongattak, míg beérkeztünk fáradtan, éhesen. Büntetésül Jóska nem
kapott egy óra hosszáig sem pálinkát, sem bort, de még vizet sem, még a cigarettáját is elvettük, hiába könyörgött, hogy ö ezt nem bírja ki.
Öcsém egyik köncsögi vadászatán délután olyan hóvihar keletkezett, hogy nem tudtuk a vadászatot
befejezni, de a kocsikkal ebéd után sem tudtunk hazamenni. A hölgyeknek még csak akadt egy dívány, de Hoffer
Józsival és az idősebb urakkal a zongora alatt éjszakáztunk. Józsi remekbe készült fekete subáján kocsi pokrócokkal takarózva. Másnap a vadászatot befejeztük, még egy ebédet kaptunk és csak dél után kerültünk haza.
Hölgy vadászaink ( Hugom, Maca és More) úgy gyaloglásban mint lőeredményben legjobbak voltak.
A körök indítása elött kalapból sorszámot húztunk, a kis számok indultak először és a legtöbbet gyalogoltak.
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Természetesen ha egy vadász nagyobb számot húzott azt elcserélte valamelyik hölggyel akinek kisebb szám
jutott. Az úri vadaszszabályokat mindig szigorúan betartottuk. Egymás elé soha nem lőttünk. Mikor lefújtak a
kört, a puskákat azonnal kiürítettük és letörve ( nyitva) vittük, vagy adtuk át a hajtónak. Soha sörétezés ( még
hajtót se) nem történt.
Matkói nagy vadászatról vitt haza bennünket a bugaci kisvasút külön vonata. A vadászat után kitűnő
vacsora volt a vadászházban. Új vadász volt Tóth Gyuszi tüzér őrnagy, akinek sok volt a gyaloglás, a vadászat
vagy a bor a vacsoránál, de bizony Gyuszi elaludt a kupéban. Mellette volt a nyúlja meg a kalapja. Damó Hokival
levágtuk a nyúl két fülét és feltűztük a kalapjára. Megérkezve a Rávágy-téri nagy állomásra, felébresztettük
Gyuszit, fejébe nyomtuk a kalapját és kezébe a fületlen nyulat. Így ballagott haza a járókelők nagy vihogása
között.
A nagykörösi vadász tásaság vendégei voltunk. Nagyon jó vadászat volt és utána a vadászháznál pompás vacsora, ahol a vendég könyvet iratták velünk alá. Damo Hoki elkezdett lapozgatni a könyvben ami egyben
a vadőr pénztári naplója is volt, ahol be volt írva ki és mikor bérelt szobát és mennyi lőd1jjat fizettek. Egyszer
csak Hoki falrengető nevetéssel mutatja hogy a könyvbe ez van beírva: „v. Endre László alispán úr egy hölggyel.
Szobáért fizetett x pengőt. Hajnalban őzles, de lövés nem történt, lődíj nincs”.
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Régi huszárok
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Az első világháború utolsó évében 1918-ban kerültem ki a Ludovika Akadémiáról a szabadkai négyes
honvéd huszárokhoz mint hadnagy, ahol akkor már a régi huszár életnek a nyomát sem találtam. így emlékeim
a régi békebeli huszár élétről igen gyatrák lennének, ha Nagybátyám (Szappanos lmre)nem szolgált volna a múlt
század végén és e század elején mint önkéntes, májd tiszthelyettes, hadnagy, főhadnagy a szabadkai huszároknál.
Nem volt sem italos, sem mulatós ,csak táncolni szeretett nagyon, amiért a kincstári asszonyok között igen nagy
becsülete volt és nem mint elfogult résztvevő tudott a régi emlékekről fabulazni, hanem tárgyilagosan.
Kicsi gyerek koromtól kedvence voltam Imre bátyámnak:
„No ! Petykó gyere ide, majd mesélek” Én meg hallgattam áhítattal és még ma is emlékezem reájuk.
Elsőszámú szereplője volt elbeszéléseinek vekerdi Olasz Ödön hadnagy úr (magunk között olasz
Bődi) kit személyesen is ösmertem, mivel hogy első menyasszonyom nagybátyja volt és nagybátyámmal harminc
egynéhány év elmúltával találkoztak újra. Bődi bácsi Vácon élt, ott is halt meg.
Az egyik régi történet arról szólt, amikor egy szép vasárnapon, ami kor a hölgyek jöttek az Arany Bárány
vendéglő előtt a korzón a szagos miséről, Bődi hadnagy úr is hozzájuk csatlakozott csak úgy kard nélkül egy
szál lovagló pálcával. Szemben az emeleten lakott az osztály parancsnoka, aki felháborodva a szabálytalan öltözet mitt,1ezavarta a 1egényét,hogy a hadnagy úr azonnal jelentkezzen nála. Jött is a hadnagy úr és lovassági
kardját szabályosan előre tolva alázatosan jelentkezett az Alezredes úrnál, aki nem értette a dolgot, talán rosszul
látta? Kifogásolta, hogy a vasárnapi korzóra zsinóros zubbonyt is vehetett volna magára. És elbocsátotta. Újra
kinézve az ablakon a hadnagy úr újra ott hercigeskedik a hölgyek körül kard nélkül. Azonnal ment újra a legény
és jött feszessen kardal az oldalán a hadnagy úr. Nagyon megzavarodott az alezredes ur. „Hát megbolondultam
én, hiszen a két szememmel láttam !!?” „Nyugodjon meg alezredes úr, nincs semmi baj, a kardot itt az előszobában kötöttem fel. A hadnagy úr megkapta a pár napos állomás fogságot, de az alezredes hamarosan nyugdíjba
ment. Bődi hadnagy úrral nem volt tanácsos kikezdeni.
Bődi hadnagy úr a reggeli lovardáról sűrűn elkésett. Ilyenkor a szakaszánál az őrmester tartotta a lovardát. Emiatt aztán kihallgatás és fenyítés következett, bármilyen logikusan fejtegette is ,hogy ő mindig meglepetés
szerűen jelenik meg a szakaszánál és ezért ott mindig rend van. Bődi hadnagy úr gondolkodott, hogy az Őrnagy
úr, honnét van ilyen pontosan értesülve. Aztán kitudódott hogy az őrnagy úr a laktanya mögött lakik egy villában, a laktanyának pedig a lovardák körül deszka kerítése volt, amin sűrűn voltak lyukak a csomók helyén. Az
őrnagy reggel ha bejön a laktanyába, el óbb körül járja azt és a lovardáknál a lyukakon leskelődik. A reggeli
napsütésben az árnyékot jól lehetett látni, mikor a lyukhoz ért. Bődi hadnagy úr harsány vigyázt vezényelt,
odapattant a lyukhoz és alássan leadta a jelentést a létszámról. AZ Őrnagy úr leszokott a leskelődésről.
Egy másik alkalommal szemlét vártak és az udvaron lóháton együtt áll az osztály, csak Bődi hadnagy
úr hiányzik a szakasza elől. Majd mikor megérkezett nyugodtan lóra ült és beállt a helyére. Az osztályparancsnok
magából kikelve ordít; „Olasz hadnagy úr hozzám !!” Bődi vágtába veszi a lovát, három lépésre megállította,
négy lábra állította és jelentkezett. Mire egy fergeteges leszidást kapott, aminek végét azonban Bődi hadnagy úr
ki nem várta, hanem röviden hátra arcot csinált és visszament a helyére. Másnap kihallgatás következett : „És a
hadnagy úr, mikor magamhoz rendeltem, miért lovagolt el egyszerűen?” „Alázatosan jelentem, azért lovagoltam
el egyszerűen, mert nagyszerűen nem tudtam. Ezennel panaszt teszek az Őrnagy úr minősíthetetlen kifejezései
miatt, amit a legénység füle hallatára mondott és ami a tiszti mivoltomat sérti. Bődi megkapta a fenyítést, de az
őrnagy úr is nyugdíjba ment.
Az egyik őszi nagygyakorlaton Olasz hadnagy úr mint szállás csináló érkezett egy bácskai nagy faluba.
Kora este érkezett. Magának szállást és vacsorát rendelt a nagykocsiéban, majd vacsora után elment körülnézni,
hogyha van valami jobb ház, azt nehogy más alakulat vegye igénybe. Mindjárt a templom mellet állt egy takaros
egy emeletes ház, aminek még balkonja is volt. Föltételezhetőleg a parókia ahol szépen elfér az osztály parancsnokság, De az ajtó zárva van, csengő nincsen, amiért is a hadnagy úr hatalmas dörömbölésbe fogott, amire igen
mérges hangulatban a balkonon háló kabátban megjelent egy öreg úr . „Ki maga, hogy ilyen randalizosát mer
csinálni??”
„Én vekerdi Olasz Ödön huszár hadnagy úr vagyok, hát maga vén marha kicsoda?”
„Én X Y vezérőrnagy vagyok, a gyakorlat vezetője.!!” „Tábornok úr alázatosan bocsánatot kérek, de
nem láttam a lampasszt a hálóruháján.” Azzal lelépett.
Másnap a beszállásolást szépen elintézte (gondosan kerülve az emeletes házat), úgy hogy mire beérkezett ez ezred, minden a legnagyobb rendben volt. De a hadnagy úr nem jelentette az emeletes háznál történt
incidenst.
A gyakorlat jól sikerült. Lefújták és az ezred tisztikara megbeszélésre állt össze a tábornok úr elé egy
dombon. Az ezred dicséretet kapott és utána a felsorakozott tisztekkel kezet fogott a tábornok úr, amikor is
azok alássan bemutatkoztak. A sor végén áll Olasz hadnagy úr, hozzáfog a bemutatkozáshoz, mikor megszóltál
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a tábornak úr, hogy: „Köszönöm hadnagy úr, mi már ismerjük egymást.”
Trummer Tóni bácsi a szabadkai honv. huszároknál szolgált. Kecskemétről nősült, feleségül vette
Szokolay Miska bácsi nagyon szép leányát, ki a mi kedves Irén Nénink lett, kit mindannyian nagyon, de nagyon
megszerettük.
Fiuk Béla egy évvel volt fiatalabb nálam, együtt diákoskodtunk, majd első évesem lett a Ludovikán. A
második világ háború végén amerikai fogságba esett és a hírhedt franciaországi éheztető lágerba került. Mint
emberroncs került haza, mint huszár alezredes Magyarországra, megnősült, fia disszidált, Belgiumban elhelyezkedett és segíteni tudta szüleit. Béluskával, ki Budapesten élt, halálág (kb. 198o) levelezésben voltunk. Leányuk
volt Duco, aki diák éveim szerelme volt. Felesége lett Szántó Neszti tbc-s huszár főhadnagynak, kinek korai
halála után Farkas Horac huszár őrnagy felesége lett, ki mint ezredes halt meg Dúcóval együtt Budapesten.
Tóni Bácsi mint fiatal hadnagy Baján szolgált, hol a szabadkai huszárok második osztálya volt akkor.
Egy szép nyári lópihenő napon délután lófürdetést rendeztek a Sugovicába, ami a Duna mellék ága volt. Mint
fiatal hadnagy Tóni bácsi vitte a népet a hancúrozásra, szigorúan megparancsolva, hogy a piros sapkát mindenki
hagyja a parton és ne vigye be a vízbe, azzal szépen neki hevert egy bokor árnyékában. Jót aludt, utána ő maga
is a vízbe kívánkozott, mikor meglát egy piros sapkát úszni a Sugovica közepén. Elkanyarintotta a mondanivalóját és mivel a huszár tovább a túlsó part felé úszott, a vízbe vetette magát és éktelen káromkodás közben
elkapja a huszár nyakát, aki élesen felsikoltott és kiderült, hogy a polgármester csinos felesége, ki a szemben
levő városi strandon feredőzött.
Tóni bácsi utolsó beosztása az első világháborúban a kecskeméti lókorház parancsnoka volt, ahol Füvessy Fifi hadapród őrmester volt a mindentudója, akit úgy csúfoltunk, hogy kedves nővér a 1ókorházban. Nagy
vadász volt, mint nyugdíjas ezredes halt meg Kecskeméten a 3o-as évek végén.
1918 után Szabadka, mint Subotica szerb uralom alá került és a Jugoszláv királyság kapta meg. A szabadkai tisztek egy része Kiskunfélegyházára került
Puska Szepi ny. alezredes az öreg Szabó Béla bácsi kúriájába került, ahol a szilva meg barack pálinkás
fali szekrénynél még éjszaka hálóingben is sűrűn találkoztak.
Kabdepo Csuti kapitány, ki feleségül vette Tarjányi Béla idősebb leányát Lilit, de még a huszas években meghalt.
Gesztesy Pubi főhadnagy, ki feleségül vette Tarjányi Gyula leányát Mariskát. Vele még szolgáltam
Kecskeméten a húszas években.
Ekkor történt, hogy a reggeli gyorssal felzavartak valami Írásokkal Bpestre az ezred parsághoz. Elintézve dolgomat a délutáni személyvonattal indultam haza, ahol Cegléden át kellett szálInom. Kint állok a folyosón és halkan dúdolom az akkori egyik kedvenc nótámat: „az én lovam hóka, hagy szóljon a nóta”, amikor egy
civil úr a váltamra teszi a kezét, és azt kérdi, hogy tudom-e, hogy ki csinálta ezt a nótát. Hát hogyne tudtam
volna, hogy Móczár Gyula huszár kapitány úr. „Osztán ismered a kapitány úrat?” „Még nem volt szerencsém.”
„No hát akkor itt vagyok, gyere vacsorázni a restibe, ilyenkor ott szoktak lenni a cigányok is.” Ott is voltak és
csak az éjféli vonattal érkeztem Kecskemétre igém vigályos állapotban.
Kecskeméten nem csak a szabadkai honvéd huszárok egyik osztálya volt a világháború előtt, de itt volt
a k.u.k jászkun huszárezred is, aminek a századforduló elején József főherceg volt az ezred parancsnoka. A
háború elvesztése után innen is többen maradtak Kecskeméten.
Darányi Pál ny. ezredes, kinek Katonatelepen volt villája és onnét járt be Kecskemétre a húszas évek
végén halt meg. Elválaszthatatlan barátja volt Forszter Frigyes, ki mint közös huszár kapitány került haza a
háborúból.
Bánhidy Simon mint huszár ezredes ment nyugdíjba a húszas évek elején. Kkfélegyházán volt szép
kűriája. Legény ember maradt. Es a húszas évek végén halt meg.
A jászkun huszároknál szolgált Prónay Pál is, aki a Horthy időben mint a Prónay különítmény parancsnoka és mint Lajta Bánság Bánja lett híres. Sok mindent mondhatnak rá ellenségei, de a fronton végig
megállta a helyét és az egyetlen volt, aki mielőtt bezárult a kőr Budapest körül, ami előtt megkezdődött az
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oroszok támadása, ó volt az, aki néhány tisztjével jelentkezett és hősi paláit halt az ostrom alatt.
A jászkun huszároktól maradtak Kecskeméten Scholtz Dezső (Dizsi) és Kertész Jancsi(százados és
főhadnagy, akiknek szereplése bizony elég csúnya. Dr. Muraközy Pista a világháború elején kénytelen volt feleségül venni Menyhért Jozefátot. Az esküvő után hat hónapra már meg is született a Pista gyerek, majd utána
még két lány. 1918 után a zavaros években Scholtz Dizsi állandó vendég volt M. Pistáéknál. A végén Pista a
fiával elköltözött az édesanyjához (Széchenyi u.) amikor egy késő este, mikor már Pista az ágyban aludt, a konyha
felől Juliska nénitől bekéredzkedett a két tiszt és Pistát az ágyban gumibottal eszméletlenre verték, majd ajtót
nyitva maguknak a rendes kijáraton eltávoztak. Az ügynek sem lovaglás, sem bírói folytatása nem volt, így rejtély
maradt, hogy miért és hogyan történt. Dizsi feleségül vette Pista elvált feleségét, majd elvált tőle. Ildikó leányukat
Dr.Németh Gyuszi orvos vette feleségül. Amerikában Youngstown-ba kerültek, hol többször voltunk náluk,
ahol velük élt öreg, sokat próbált édesanyjuk is.
Ugyancsak a jászkun huszároktól maradtak Kecskeméten Szalácsi Sándor és Kregczy Valdemár
hadnagyok, kik a kommunizmus alatt nálunk laktak, Tőlük kaptam hamis papírokat amikkel Szegedre akartam
szökni.
Még a századforduló legelején a világos kék mentés Vilmos huszároknál szolgált Kada Lajos hadnagy.
(Híres polgármesterünk rokona.) Monte Carlóban megismerkedett egy amerikai dúsgazdag gyáros 1eányával,akit feleségül vett és kivándorolt az USA-ba. Elvált, de dúsgazdag ember volt, mikor mi kerültünk ki Amerikába. Levelezésben voltunk és sokszor hívott NewYorkba. Barátságunk onnan datálódik, hogy az első világháború után az antant misszióval együtt Kada Lajos is haza jött, nálunk szállt meg. Mindig a búzakék mentéjében
járt. A negyvenes években halt meg.
Még a múlt század végén került Kecskemétre Cserei Vilmos huszár főhadnagy, aki feledésül vette
Horváth Béla bácsi ( táblabíró) leányát. Két leányuk született Margit (Cserey Pechány Albinné) és Márta (vitéz
Cserey Muraközy Józsefné). Miután Vili bácsi kétszer a fenekére vert a felesége hozományénak, elváltak és a
nagypapa nagyállomás melletti villájában éltek. Vili bácsi mint nyugdíjas huszár ezredes élt Kecskeméten haláláig. Tipikus alakja volt a korzónák, ahol a műfogsorát csattogtatta a jobb nők után. Egy alkalommal megkérdeztem tőle, hogy mi van a Józsival, régen találkoztam vele ? „Nem tudom fiam, olyan bizalmatlan a Józsi
mostanában, hogy azt sem tudom, hogy most kivel csalja meg a lányomat.”
Szeretettel emlékezem Hübl Milán ny. alezredesre, ki Kecskeméten élt. Uniformisban nem járt. Kis
háza volt a Körösi utca egyik mellékutcájában és szép szölleje. Borai híresek voltak. Ő maga értett minden
asztalos és ács mesterséghez, sőt a hordóit maga készítette. Anyanyelve nem volt. Vend születésű volt, de a
k.u.k. katona iskolákban, majd a közös huszároknál élte le életét, így anyanyelvét elfelejtette, de németül is roszszul beszélt. Még a magyart beszélte legjobban, bár erős akcentussal.
Róla mesélik, hogy a húszas években odahaza a műhelyében dolgozott, amikor beállít hozzá egy bor
vigéc, hogy itthon van e Hübl ezredes úr? Jelentsen be neki!
„Nem ajánlom, mert igen rosszkedvében van.” De a zsidó csak követelte, hogy jelentse be. Beküldte
az üveges verandára, ó pedig a konyha felül ment be. Pár keresetlen szó után a vigéc kapott pár pofont és örült,
hogy megtalálta a kisajtót Mikor megtudta Milán bácsi, hogy a kecskeméti lakásunkon édesanyám gondozásában
hastífusszal fekszem, mit sem törődve a látogatási tilalmat elrendelő vörös cédulával, eljött és hozott olyan bort,
amitől igazán meg lehet gyógyulni.
Szilágyi Muki huszár kapitány, majd őrnagy a harmincas években Kkfélegyházán szolgált, mint lónyilvántartó. Nem ivott, nem mulatott, de minden magyar nótát ismert, a cigány bandát tanította és egész este
énekelt. Sok sok régi kedves nótám van a nóta gyűjteményemben, amit tőle tanultam.
A kecskeméti huszár osztály a budapesti 1. huszár ezrednek volt a második osztálya. 1920-ban alakult
meg. Én voltam az első jelentkezett tisztje, mivel mint a Héjjas különítmény önkéntes lovas szakaszának én
voltam a parancsnoka, amivel én fogadtam a Kecskemétre bevonuló első nemzeti hadsereg alakulatát Háger
Csöpke kapitány vörös nadrágban díszelgő huszár századát.
Első parancsnoka volt az osztálynak báró Schkerlecz Gyula alezredes. Talpig úri ember, aki magyarul
perfekt beszélt, de mivel egy életen át a közösöknél szolgált, beszédjén meg lehetett érezni.
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Így történhettek meg az alábbi nyelvbotlások. A tisztiétkezőben panasz tárgyát képezte a sok spenót,
amit a huszár osztály tekintettel a nehéz élelmezési viszonyokra a felszántott egyik nyitott lovardában termelt.
„úrak! Aki a spinát szereti, az rósz ember nem lehet”. Egy alkalommal egyik huszár osztály kihallgatásra ment
panaszra, mert a század parancsnoka ártatlanul csukta be. Elmondta a történetét, amit a század kihallgatáson
még nem mondott el. „Látod fiam, a néma anyának még a csecsemő sem érti a szavát.”
A kecskeméti huszár osztálynál első század parancsnokom volt Forster Frigyes kapitány úr. A háború
alatt a szabadkai 8-as huszároknál szolgált. Híres mulatós huszár volt, meg kártyás is. Fiatal hadnagy korában
sorsjegyen nagyobb Összeget nyert. Azonnal fizetés nélküli szabadságot kért. A bécsi Sacher vendéglőben civilbe öltözött és inassal ment Monte Carlóba, hogy az ő speciális szisztémájával a bankot megbuktatja és mint
dúsgazdag ember tér haza. Pár nap múlva Sürgöny ment az ezredhez, hogy küldjenek útiköltséget, hogy haza
tudjon jönni. Jó békevilágban szolgált Kecskeméten is, amikor a prosceniuá páholyból a zenekar felett beugrott
a színpadra, a primadonnát nyílt színen össze csókolta és fogadta a tapsorkánt.
Még ebben az időben történt, hogy egy vezérkari ezredes jött szemlére, aki harcászati (elméleti) megbeszélést kívánt tartani, megküldve a térképet és a feltevést a harchelyzetről. Parancsnokaim nagy gondban
voltak, mivelhogy a tereptani tudásuk egy nívón volt Kacskovics őrnagy úréval (a Ludovikán volt lovaglótanárom) aki úgy tartotta, hogy ahol a térkép szőrös, az nekünk huszároknak való. Olyan nagy gondba voltak, hogy
engem kérdeztek meg, hogy mitévők legyünk. Azt javasoltam, hogy a küldött térkép alapján csináljunk egy
terepasztalt. „Hát az mi?” Találtam egy nagy ládát a kovácsműhelyben, amiben patkók voltak és akkora volt
mint egy asztal. Ebbe homokot hordattam és felállítottuk a vívóteremben. Zöld lombokból erdőt, papírból
templomot, házakat raktam a dombosra kidolgozott terepasztalon. A térkép a terepasztalon felnagyítva dombokkal, utakkal, házakkal lett 1áthatő.Gyufaszálakra kis zászlócskák készültek, amik jelezték a feltevés szerinti
alakulatokat, saját és el1enséges. Nagy Sikerem volt. Most kezdődött a hadi játék. A kis erdő mögött felvonuló
huszár osztály élen lovagló század parancsnoka felderítésre előre küldi Beketow Miki hadnagyot ( tartalékos
tisztből a háború alatt aktivált).
Muki fölért a dombra és látta az előtte elvonuló ellenséget és elhatározza, hogy vissza vágtázik a járőrrel
és jelenti a látottakat. A vk. ezredes felháborodása igen nagy volt. Megjegyezte kellemetlen hanglejtéssel, hogy
szép, hogy a hadnagy úr beléjük nem puskázott. Mire Muki alássan jelenti, „hogy messzi voltak”. Az ezredes úr
megkérdezte, hogy nem helyesebb lett volna-e vázlatot készíteni, jelentést Írni, azt egy huszárral visszaküldeni
és folytatni a felderítést. Nem gondolja, hogy ez helyesebb lett volna ? Alássan jelentem Nem. És miért nem ?
Mert mire én egy vázlatot megrajzolok, meg egy jelentést megírok, úgy elmegy az ellenség, hogy soha nem
tudjuk utol érni.
No Mukiból sem lett főhadnagy. Későbben találkoztam vele, mint a Beketow cirkusz tulajdonosával.
Egy szép lipicait lovagolt, mint selyemfrakkos, ci1inderes spanyol grand.
Én már nem szolgáltam, mikor egy este összetalálkoztunk a Beretvásban és Zsákai Laci bandájától
jókedvre derített bennünket. Korán volt záróra konflisokra pakoltunk a cigányokkal együtt és kimentünk Frici
bácsi lakásába, ami a huszár laktanya tiszti épületében volt. Itt folytatódott a mulatság nyáron nyitott ablakok
mel1ett. Ébresztő felé járt az idő, amikor búcsúzóul sor került a Gott erhaltenra. Nagy botrány lett belőle, de
valahogy elsimult.
Frici bácsi a harmincas években halt meg. Akik búcsúztatták, mind a honvéd uniformisban voltak. Én
jelentem meg egyedül csákóban, mentében, vörösnadrágban. Így álltam a koporsó végéhez és mellém állt teljes
k.u.k császárvadász díszben Rubis ny. őrnagy. A temetés után meghatottan mondta nekem, hogyha Frici lenézett, megnyugodhatott, mert két katona is volt a temetésén. Nagy legitimisták voltak mind a ketten.
Mindjárt az első időkben báró Schkerlecs után osztályparancsnok lett Vadas Jenő alezredes (Duci
bácsi) és Szőke Kovács János.
Kecskeméten, de nem a huszár osztálynál szolgáltak még vitéz nemes Kovács Istán ezredes, mint a
kecskeméti vitézi szék hadnagya és öccse nemes Kovács Laci, ki mint őrnagy ment nyugdíjba és a levente
nyilvántartónál szolgált. Mindketten otthon maradtak 945-ben, ültek börtönben, szomorúan végezték életüket.
Znamenák Lóránd kapitány a kecskeméti közös jászkun huszároknál szolgált az első világháború
végéig. A nemzeti hadseregben pedig a kecskeméti huszár osztálynál. Igen jó lovas volt, de erősen italos, amiért
is br. Schkerlecz osztályparancsnok megpirongatta. Atyailag azt mondta neki, hogy nézd Znami, ha iszol is,
miért nem mértékkel és tartózkodva. Mire Znami alázatosan jelentette, hogy Ő mindig mértékkel, de nagy
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mértékkel iszik és mindig a kocsmában tartózkodva. A húszas években a vegyes dandár parancsnokság Gyopáros fürdőhelyen lovas versenyt rendezett. Znami az ugratásnál első díjat nyert, bár olyan italos volt, hogy úgy
tették fel a lóra. Este a tiszteknek a kúr szalonnak nevezett nagy teremben ágyaztak. Znami hamarább lefeküdt
a v.dr.parnok ágyába. Mégis század parnok lett, de tovább nem vitte. Pestre került valami irodai szolgálatra (nem
csapathoz) Lemondott az italról, el is gázolta egy villamos, mint rokkant alezredes ment nyugdíjba. Halas mellett
a nagy homok pusztaságban vett egy házat a felvidékről kapott váratlan őrökségből, ott rangján alul megnősült,
soha többé nem jött Kecskemétre. A negyvenes években halt meg. Minden bajtársa szeretettel emlékezett reá.
Hochenburger Géza kapitány a kecskeméti huszár osztálynál századparancsnok volt. Feleségül vette
tőrei Tóth Évát. Két lányával és fiával Amerikában találkoztunk újra. Buffalóban éltek. Géza meghalt a hetvenes
években, özvegyével és két leányával ezután is meleg barátságban voltunk. Géza mint hu. ezredes került ki
Németországba.
Ledniczky György ezredes. Pásthy Pintyőt (Beretvás Irén leányát vette feleségül, aki nála közel húsz
évvel volt fiatalabb és aki még most 1984-ben is él Kecskeméten. Gyurka otthon maradt, csúnyán összeverték
és bebörtönözték a kommunisták. Rövidesen meg is halt. Nagybátyja volt első menyasszonyomnak Tóth Évának. Meleg atyafiságos barátságban voltunk velük. Egy fiuk volt.
Szántó Gyula őrnagy. Csapatnál nem szolgált. Velünk lovagolt a bugac-bócsai lovas kiránduláson.
Szántó Ernő főhadnagy. Önkéntesből lett az első világháború alatt tényleges. Nagy nóta tudós volt,
de beteges. Feleségül vette Trummer Tóni Bácsi hu. ezr. leányát Dúcót, de rövidesen meghalt Tbc.ben.
Farkas Horác ezr. a kecskeméti hu. osztálynál szolgált. Feleségül vette Szántó Neszti özvegyét Trummer Dúcot. Otthon maradtak Budapesten haltak meg. Két fiuk volt.
Cajlik Ferenc. Másodévesem volt a Ludovikán, mint fhdgy a kecskeméti hu. osztálynál szolgált, de
otthagyta a katonaságot, orvos doktor lett. Ma is (1984) él Sopronban. Félegyházi családból származott. INKA
csomagot küldtünk neki.
Schwendter O. Pál főhadnagy a kecskeméti hu.osztálynál szolgált, feleségül vette Beretvás Irént (Pásthy Jáno elvált feleséget) de hamarosan ók is elváltak.
Altorjai Gyurka, hu. ezredes mint nyugállományú élt Kecskeméten. Feleségül vette a harmincas években Geréby Margót (Hoffer Józsi elvált feleségét). Német o.ból Argentínába kerültek. Ott haltak meg.
Flint (Falkay) Tóni hu. ezredes. Együtt szolgáltunk a szegedi hadtest parságnál. Feleségül vette Eszes
Klárit Dorozsmáról, ki húgommal volt jó barátságban. Az első kommunizmus idején 1919-ben hosszabb ideig
volt vendégünk Kerekegyházán. Mindenki nagyon megszerette a mindig jókedvű Klárit. A húszas és harmincas
években együtt lovagoltunk a szegedi Hubertus lovaglásokon. Otthon maradtak 1945-ben.Klára hamarosan
meghalt, de Tóni még a hetvenes években élt Szegeden. Az itteni Huszár Tiszti Egyesület küldött neki is IKKA
csomagot.
Nem volna teljes visszaemlékezésem a régi huszárokra, ha meg nem emlékeznék nagyon szeretett Ludovikás lovagló tanárunkról Kacskovics Dezső őrnagyról. Ha valaki igazi vérbeli huszár volt, az ő volt.
Apósomnak (dr. Endre Zsigmond) is volt két öreg huszár barátja, kik lejártak Szentkútra. Az egyik
vitéz Feördeős Vili ezredes, ki valahol a vitézi rend hadnagya volt. Nagyon jő vadász volt, igy a mátkái vadászatainkra is hivatalos volt. A másik Pintér Pista ezredes, ki az alagi lóversenypálya igazgatója volt.
A kecskeméti huszár osztálynál szolgált Psztel Miksa öreg kapitány. Nagy kártyás. Egy alkalommal,
amikor már Forster Frici bácsi volt az osztályparancsnok, a tiszti étkezdében délben bejelentette, hogy az éjszaka
riadózni fogja az osztályt és utána éjszakai gyakorlatra megyünk. Megértették az úrak. Te is Maxi ? fordult Pistel
Maxihoz, aki sajnálkozását fejezte ki, de nem vehet részt az éjszakai kirándulásón, mert estére az úri kaszinóban
revansot Ígért Damó doktornak, kitől a múlt héten nagyobb összeget nyert. Megérted Fricikém, hogy ezt nem
halaszthatom el, de ajánlom, hogy tartsuk meg az éjszakai gyakorlatot délután, bekötjük a huszárok szemét,
hogy ne lássanak.
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Meghaltak Szabó Józsi ezredes (Budapest), Trummer Béla alezredes (Budapest), Koszorús Feri vk.
ezredes (Washington), Szabadhegyi Pista alezredes (USA) Garzuly Józsi dr. ezredes (Austria), kikkel halálukig
levelezésben voltam.
Él még csukási Gartner Lajos (1945 után lett tábornok)Austria. Felesége Stróbl Lenke Félegyházáról.
Münchenben halt meg Szilágyi Lajos ( Sziszi) ki Sztranyovszky Sándor fötdm. ü. miniszter leányát vette
feleségül.
Br. Szegedy Sándor, földbirtokos.
Az ötvenes években barátkoztunk össze Clevelandban, sűrűn járt hozzánk. Az első világháborúban
mint 1. huszár hadnagy, 1914-ben még vörös nadrágban, mentében és csákósan ment az orosz frontra. Igen
szép akvarell festményei voltak. A Public Library-ben dolgozott, mint asztalos. A hatvanas években vissza ment
Ausztriába (Burgenland), újra találkozott feleségével, ki a találkozás után röviden meghalt. Két fia volt, az egyik
Anti feleségével Kanadába került. ott halt meg 1983-ban. Volt még két apáca leánya, az egyik Ausztriában él
Burgenlandban és egy Altersheimben gondozza Sándort, de még 1982-ben élt. Kilencven éven már felül volt.
Ápilis 30, kaptam levelet Erzsébet Margit nővér leányától. Sándor május 5.-n lesz 90 éves, született 1893-ban.
Húga Minci (gyönyörűszép vöröshajú nő volt) gr. Széchenyi felesége (Marcali kastély), de állítólag gr.
Bethlen István miniszterelnökhöz fűzték szerelmi szálak. Több hónapig nálunk lakott Clevelandban. Megszerettük, bár nagy náci gyűlölő volt de szeretett itókázni és beszélgetni. Egy árvaházban dolgozott, majd New
Yorkban halt meg az ötvenes években.
A másik öreg huszár, barátom volt haláláig (aki még 1914-ben mint hadnagy vörös nadrágosan ment
az orosz frontra), Serly Károly ezredes. Még német honban a kivándorló hajóra szállás előtt találkoztam vele
Bemerhavenban feleségével és anyjával. Repülőgépen előttünk jöttek Amerikába, Clevelandba. A Bucketye Rdon kerültünk össze megint. Édesanyja itt halt meg, majd felesége öngyilkos lett. Az Erie tóba besétált és megfulladt. Gyermekük nem volt.
Öccse volt dr. Serly Béla, első világháborúban 1. huszár főhadnagy. Háború után feleségével kijött
Amerikába. Itt született Boróka lánya, (Gyarmaty Elemér m. százados) felesége. A negyvenes években visszajött
Magyarországra. Borókának két lánya volt. Magyarul nem beszéltek.
Luka Pál ulánus főhadnagy (vaskoronás) 1918.
Az őszirózsás forradalom után került Kecskemétre. Éjjel-nappal részeg volt, azt sem tudta, hogy hol
lakik. Így vezettem hozzám egy éjszaka, lefektettem. Másnap nem adtam neki reggelire pálinkát. Így aztán egy
napos harc után, kérésemre elmondta hogy kapta a vaskoronát.
„Hősiességről szó sem volt. Még csak a kitüntetés sem érdekelt, hiszen meg volt már mind, mivel hogy
mint önkéntes kerültem a harctérre, így megkaptam a legénységi kitüntetéséket is. Századommal egy merek
dombot tartottunk, amikor jobbról és balról az oroszok áttörték a frontot, de mi visszavertük a támadást. Kaptam ekkor egy telefon parancsot azonnali visszavonulásra, de akkorra már az orosz tüzérség a záró tüzet a mi
állásunk mögé helyezte. Bemondtam a telefonba, hogy majd b…szok én ilyen záró tűzben visszavonulni. Berendezkedtünk kőr-körös védelemre és lapítottunk. Az oroszok nem törődtek velünk. Ekkor indult meg az
ellentámadás az én dombom irányába. Hát akkor előbújtunk és igen rendes munkát végeztünk a visszaözönlő
oroszokban.”
Pali állítólag ezután a budapesti állatkert irodájában talált állást, ahol öngyilkos lett.
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Kicsi a világ

AZ első világháború előtt nagyobb külföldi magyar település csak Amerikában az Egyesült Államokban volt.
A megélhetésüket, boldogulásukat nem találó magyarok tömegei vándoroltak ki Amerikába,
hogy helyükbe tóduljon be és szaporodjon s kaftános zsidó, a bocskoros oláh és rác, meg a tót.
AZ elvesztett két világháború újabb magyar milliókat taszított Idegen uralom alá, vagy kényszerített kivándorlásra , majd 1945 és 56 újabb magyar tömegeket mozgatott meg, kik szétszóródtak a
nagy világba. Úgyhogy nem igen van a világnak olyan sarka, ahol magyar ne lenne.
Bizony mi magyarok könnyes szemmel láthatjuk, miként vész el pár generáció alatt a magyarság az emigrációban és a szétszaggatott Kárpát medencében.
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Az első világháború után, hogy haza kerültem az 1918-20-as években Édesapám az André nagyapámtól
örökölt Kerekegyházai birtokokon gazdálkodott. Én is ott éltem, mivel apám betegsége miatt sem lovagolni,
sem kocsin rázatni magát nem tudta (1920-ben halt meg sarcomában) a falu melletti több mint negyven holdas
szőlőben gazdálkodott, míg én lóháton a távolabb levő birtokokat vezettem apám irányítása alatt.
Egyik ilyen birtokunk volt Fülöpháza pusztán, amit mi Szibériának neveztünk, és ami 113 hold volt és
a falutól kb. 8 km.-re feküdt. Tuba Imre bérlőnek volt kiadva feles bérletbe. A birtok nagyrésze jó minőségű
szénát termő kaszáló volt, de részünkre a nagy szikes tó, aminek egyik csücske tartozott a ml birtokunkhoz, volt
nevezetes. A több száz holdas tó birtokunkhoz tartozó része olyan szikes volt, hogy a vízben semmi növényi és
állati élet nem volt. Sem béka, sem pióca, sem nád, sem káka. Mesés fürdési lehetősség. (Ma államilag védett
természet védelmi terület.)
Nem kellett jó apám biztatása, magam kerestem az alkalmat, hogy mehessek. Nyári időben hűvössel
mentem, früstök idejére már kint is voltam, A nyerget felraktam a karám korlátjára, levetkőztem egy szál gatyára
és Pista lovamon kiballagtunk feredőzni a szikes tóba. Negyed óra elég volt belőle, mert a szikes víz az érzékenyebb részeket ki pirosította. De a lónak olyan fürdése volt, mintha szappannal mostam volna meg a feje búbjáig. Mire bekocogtunk megszáradva a tanyához és lovamat beakasztottam a jászolhoz, ahol a kötröc teli volt
finom szénával, már várt a bérlő és felesége, hogy be invitáljanak egy kis szalonnás rántottára. Felöltöztem
gyorsan, megköszöntem az invitációt és becsülettel eleget is tettem a meghívásnak.
Engemet mindenütt, amerre elvetődtem hadnagy úrnák tituláltak. Így azután a früstök utáni beszélgetésnek is egyik kérdése volt, hogy hát maga volt-e katona. Hát az voltam a Mólináriéknál a Doberdón (Olasz
front legveszedelmesebb része volt a Doberdo, Monte San Michele) a Muraközy Jancsi hadnagy úrnák voltam
a legénye. Tuba Imre közlegény szeméből potyogott a könny, amikor elmondotta, hogy még akkor is sanolt,
mikor a fejit fogtam, mikor a haslövést kapta. Együtt könnyeztük meg Jancsit, ki az első világháború előtt a
kecskeméti diákok majd jogászok dísze, virága volt. Kis diák koromban életem ragyogó élménye volt, ha Jancsit
láthattam mulatni, táncolni, cigányt dirigálni, nótázni.
Kicsi a világ. Dehogy gondoltam én, mikor a lovamat fürdettem, hogy máma még Muraközy Jancsit
fogom megkönnyezni Tuba Imre feles bérlőnkkel.
Bajorországban a Münchentől délre, Königsdorf melletti Bosch uradalomban találtam munkát 1945
nyarától, innen jártunk be, mikor már a vonatok is megindultak Münchenbe ismerősöket keresni, érdeklődni a
szomorú magyar sors fordulásról. 1947 tavaszán már a villamos is járt a romokban heverő Münchenben, azon
tekeregtünk Chirke repülő századossal, amikor egy igen csinos és kiöltözött nőci foglalt helyet velünk szemben.
A komám a könyökével oldalba bökött : „Ugye Pista Bátyám, fogná ám a bicska”. Mire a nőci lenézőleg megszólal tiszta szép magyar szóval, de igen fölényesen, hogy „A bicskája válogatja”. Úgy látszott, hogy kopott
uniformisunk nem nyerte meg a legmagasabb tetszését. Mit tehettünk egyebet, a villamosról leszálltunk és beültünk a legközelebbi Gasthausba egy pohár sörre.
---000--1946 nyarán kezdődött a hazamanési láz, ugyanekkor Henyey altábornagy úr vezetésével Münchenben
megalakult a magyar Iroda, ahol a wolfratshauseni körzet vezetői tisztségét kaptam, ami az Amerikából kapott
szeretet csomagok szétosztásával is járt, amiért is sürgősem átadtam Both Dezső bácsinak, kinek veje mint
katona orvos a wolfratshauseni zsidó láger orvosa volt. Így Igen jó körülmények között élt.
Lekéstem az esti vonatot, szállás után kellett néznem, amit a romba bombázott főpályaudvar bunkerjában találtam. Ami nem valami matracos szálloda, de őszi idő lévén meleg lengyel bundámban voltam, egy
éjszaka a kemény deszkán is el lehetett aludni.
Délután az itt gyülekező magyarok között kerestem valami katonát, aki Kecskemétre akar haza menni.
Ilyet nem találtam, de akadtam egy Kerekegyháza pusztai legényre, akivel pár sor írást küldtem édesanyámnak
Kerekegyházára .Mint utóbb megtudtam, ez volt az első hír, amit felőlünk kaptak.
Tovább mászkálva a nyüzsgésben egy fiatal ember ugrik elébem, hogy „Hadnagy úr, ugye maga az
Kecskemétről?” Félre húztam egy sarokba és megtudtam tőle, hogy a huszas években kis pincér volt a Homokban, de kiszökött Olaszországba, ott pincéreskedett több mint 10 esztendeig szépen keresett, jól élt, de a háború
után elfogta a honvágy és haza ment Kecskemétre. Otthon még Tóth Laci bácsi a polgármester, de már a
kommunisták dirigálnak, ö tanácsolta ,hogy menjek vissza Olaszországba. Münchenig eljutott és innen akar
tovább menni- áttol a pincértől kaptam olyan értesülést, ami után minden hazamenési terveimről lemondtam.
Bár a lengyel bundámban voltam és a fejemen is a báránybár sapka volt, de alatta a katona tiszti zubbony (Rang
nélkü1, fagombokkal) húzódott, amit ott a bunkerben hemzsegő, haza igyekvő, kommunisták által felhecceit
legénység előtt nem volt kívánatos kiteregetni, amiért is új barátodat behúztam egy sarokba, ahol együtt töltöttük

137

az éjszakát.
A Jani pincértől tudtam meg, hogy a Kecskemétre bevonuló oroszokat (előző nap még én voltam
Kecskeméten) másnap Tóth Laci újságíró (ki az első kommün alatti szerepléséért ült is valamennyit, de aztán
újra újságíró, meg a sakk egylet elnöke lett), Szabó Józsi bácsi rendőr tanácsos és Székely kikeresztelkedett zsidó
patikus fogadta. Tóth Laci polgármester lett, Szabó Józsi bácsi útkaparó, Székely pedig visszakapta a kifosztott
patikáját. Pincérem Tóth Lacitól kapott hivatalos papírt, amivel Münchenbe jutott. Bizony kicsi a világ.

----ooo---Král Gyuri.
Schoellnger Joe amerikai katona volt, akivel Kittyéknél Königsdorfban (Zoltán Béláné Béláné) ismerkedtünk össze (és még ma is tartjuk a barátságot). A tőle kapott assurance alapján kivándorlásunk biztosítva
látszott.
Ez iránt tudakozódni mentem be egy szép napon Münchenbe, a kivándorlási hivatalhoz. Sajnos éppen
ezen a napon Lincoln, vagy valamelyik más elnök születés napja volt, amiért is senkit nem találtam a hivatalban.
Ott csellengtem föl-alá, amikor az egyik folyosón egy pádon megláttam egy nagyon nyomorult embert, aki sűrűn
köhögött. Megszólítottam, hogy magyar-e? Honnét jött, mit akar. Elmondotta, hogy itt a közelben él az egyik
kacet (koncentrációs) lágerban, de a TBC. levette a lábáról, kórházba szeretne kerülni. Nekem hirtelen eszembe
villant hogy az általa említett lágerben szolgál az amiknál mint tolmács dr. Liszka Béla volt kecskeméti polgármesterünk, gyerekkori barátom. Ajánlottam neki hogy az általam adott levéllel jelentkezzen nála, biztosan segíteni fog.
Aztán az alábbi beszélgetés történt közöttünk ;
- A polgármester úr, a feleségének a celláját én takarítottam a kecskeméti fogházban.
- Hát maga Kecskeméti?
- Nem én, mert én kerekegyházai vegyok. Král Gyurinak hívnak, akinek az apjára jól emlékszem, aki
erősen italos falusi doboló kisbíró volt.
- Hát osztán miért került a fogházba? Kérdeztem, igen kíváncsian, mivelhogy a valóságnak megfele1t,
hogy Béla felesége Szabó Duci bajorból haza ment, mivel a fia, mint cőger szintén haza ment.
- Mert olyan falulegénye voltam és sokat jártattam a szájamat, akkor jól megvertek, de kiengedtek,
asztán mikor a nagykocsmában megint járt a szájam, a jóakaróim tanácsolták, hogy szökjek ki Németországba,
mert ha megint bevisznek, nem úszod meg szárazon.
Így jutott ki ,de a TBC. és a nyomorúság leverték a lábáról.
- Hát a Beretvásné méltóságos asszonyt Ismeri ~e ?
- Hogyne ismerném, hiszen suttyó gyerek, korom óta ott voltam hónapszámos. El is búcsúztam tőle.
- Hát a Szappanos hadnagy úrat ösmerte-e ?
- De még mennyire, amikor a fehér paripáján végig vágtázott a falun. De jó Is lenne, ha még egyszer
vele is találkozhatnék.
- No kívánom Gyuri, hogy minden kívánsága ilyen gyorsan teljesüljön, mert én vagyok az,
akivel találkozni szeretne .
Ezzel vége is lenne a történetnek, ami megint csak bizonyíték, hogy milyen kicsi a világ, ha nem kellene
leírnom, amit az apjáról, a részeges doboló kisbíróról beszéltek annak idején. A doboló kisbíró a 11 órás szent
mise után nagy cifrán dobolva vonult ki a templom elé, hogy felolvassa a hirdetni valót. Ami az egyik esetben a
következőképpen sikerült: „Közhírré tétetik, ami szerint a heti piacokon csakis idevalósi gazda asszonyok árusíthatják saját terméküket, de az idegöny kurvák, akarom mondani kofák helypénzt kötelesek váltani a segédjegyző úrnál.”
Egy másik alkalommal már reggel összeakadt a sógorával a nagy kocsmában, aminek következtében a
szagos mise után erős bokarugdosás közben, nagy fene dobolással ki is vonult a tetthelyre, elő is vette a derékszíj
alól a dobolási könyvet, el is kezdte mondani, hogy: „Közhírré tétetik…” még az okulárét is felrakta, de a betűk
összefolytak előtte, mire még egyet dobolt, aztán kijelentette, hogy:
„Közhírré tétetlk, hogy az ántlját neki, ebbü máma nem lösz semmi .”

A Köncsög pusztai Nixprot csárda.
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A 600 holdas köncsögi birtokunkon nagyapám után a múlt század 60-es évei óta édesapám gazdálkodott. Tőle öcsém örökölte .A birtok végiben a Kiskörösi út mellett az orgoványi határnál volt a birtoknak egy
kb. 50 holdas része, amit emberemlékezet óta a Botos család bérelt. Itt állott a régi „Nixproti csárda” az istállóval, ahová a betyárok (Bogár Imréék) jártak, mert az öregek szava szerint az épület valamikor tényleg csárda
volt. Mellette egy kisebb domb volt, ahol ember csontokat találtak, ami a pandúrok és betyárok hancúrozásainak
következtében is kerülhettek oda. A neve pedig onnan ered, hogy a kocsmáros az osztrák zsandárnak azt
mondta, hogy nix brót (nincs kenyér.)
A Botos család nagyapám, apám és öcsém idejében több generáción át élt a nixpróti csárdában, mint a
sajátjában 1945-ig.
1950-ben kerültem Clevelandba. Akkor még a Szent Erzsébet környéki Buckeye Road, de még a Woodland vége is magyar volt. Tiszta ,csendes, virágos utcák, magyar boltokkal, kocsmákkal. Öreg- amerikás magyarok vo1tak, kiknek nagy része még az első világháború előtt került ki, vagy már itt született. Hamarosan nagy
barátságba kerültem velük és nagyon megszerettem Őket. Az ötvenes évek elején kezdtük el a szervezkedést.
Az én lakásomban alakult meg az MHBK, majd a Verhovay biztosító, testvérsegítő öreg-amerikás egyesülethez
való csatlakozás. Egy alkalommal, ahogy munkából jöttem haza, megszólít egy öreg-amerikás, hogy tudja-e azt
miszter Szappanos, hogy hun van Köncsög puszta, meg a Nixpróti csárda, gyűjön el hozzá, mert szeretne velem
találkozni!-Ezt üzeni a Koleszár sógor, akinek a stórja (boltja) itt és itt van a Szent Erzsébet faráná. Hát Igazán
nagyon kíváncsi voltam, hogy ki lehet az a Koleszár boltos, aki tudja, hogy hol van a nixproti csárda. El is
mentem, meg is találtam. Kaptam olyan traktát, hogy két felé állt a fülem tőle. Aztán elmesélte, hogy 1917
tavaszán mint sebesült huszár őrmester, mint gabona rekviráló került Köncsögre. A rekvirálás a felesleges rozs
és búza kötelező beszolgáltatását jelentette. Egy másik rokkant katonával került a Botos bácsiékhoz a nlxpróti
hajdani csárdába, mint a civil rekviráló hatóság karhatalma.
Nagyon összebarátkoztunk, meghívtam az első MHBK vacsoránkra ,amit a Csutoros templom alagsorában rendeztünk. El is jött, hozott egy olyan nagy sonkát, hogy elég volt megemelni. Aztán a boltját becsukta,
elköltözött valamelyik fiához. Hát bizony kicsi a világ, ahol Clevelanban Is tudják, hogy hol van a nixproti csárda
Köncsög pusztán.
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De még milyen kicsi a világ.
Hodács János.
A negyvenes években a szegedi hadtest parancsnokság gépkocsi előadója (Martonyi Laci, volt Marcsek
Laci százaaos) mellett teljesítettem szolgálatot. Itt Ismertem meg Hodács János tartalékos hadnagyot, ki időnként szintén több alkalommal szolgált a hadtestnél. Apja a híres szegedi kocsi gyáros volt, de a világháború,
majd az autó tönkre tette a hintó, meg a homokfutó kocsigyártást. Jánosnak sem sikerült semmi vállalkozása,
így mindig kapható volt a katonai szolgálatra. Igen jó munkaerő és meleg szívű, jó bajtárs volt. 1945-ben otthon
maradt ,nem hallottam semmit se róla.
Itt Clevelandban 1950-ben barátkoztunk össze dr.Kölcsey Laci orvossal, akinek Pista fia egyidős volt
az én Pisti fiammal. Kiderült hogy dr.Kölcsey Laci felesége Hodács János testvére. Tőle tudtam meg azt Is ,hogy
János odahaza Szegeden öngyilkos lett.

---ooo--Juhász János m. kir. honvéd hadbiztos százados
A szegedi V. hadtest parság hadbiztos főnöke volt. Itt barátkoztunk össze. Még a múlt században kivándorolt szülőktől az USA.ban született, ott is végezte az iskoláit, csak az első világháború után repatriált
szüleivel együtt. Leérettségizett, elvégezte a jogot és hadbiztos lett. Meleg szívű, derék jó bajtárs volt. Akcentusán megérzett az angol iskola. Bár semmi tehetsége nem volt a mulatáshoz, mégis velünk tartott és néha elérzékenyedve énekelte el a nótáját, hogy: „Én az állatok királya, legeltetem nyájam !”
A Don mentire kivonult Grassy könnyű hadosztálynak János lett a hadbiztos előadója, betegen került
haza.
Az ötvenes években találkoztunk újra Buffalóban, hová feleségével együtt kivándorolt .
Becsületes magyar lelke vitéz Kovács Gyula mögé állította és igy lett Batta Palival együtt a Magyar
Felszabaditó Bizottság igazgatósági, ahol becsülettel próbáltunk szolgálni, míg vitéz Kovács Gyula halála sírba
tette a MFBt is, aminek vezetése az Eszterhás Pista alatt álló clevelandi főrendiházi tagság (Elv: tagdíj fizetés
nélkül 10 szavazattal kormányozni) kezeire csúszott át, mi pedig kiléptünk.
---- ooo---Ez ötvenes években valami raktárban volt keresni valóm, ami a belső tiszta fekete Woodlandon volt.
Beszerezve a nyomdapapírokat vártam a kifelé jövő autóbuszra, amikor megáll egy autó és egy férfi magyarul
invitál, hogy szálljak be, haza visz. Megköszöntem és beszálltam és megkérdeztem, hogy kinek köszönjem meg
a szívességét.
„Nem csudálkozom, hogy nem tetszik megismerni, de az apám autóbusz bérkocsis volt. Ö vitte az
urakat a kirándulásokra, amit a kecskeméti Gazdasági Egyesület rendezett időnként, én meg tizenegynéhány
esztendős voltam és écsapám néha magához vett és elvitt.” Jól emlékezett a bábolnai, meg a Balaton körüli pár
napos kirándulásókra, amikor Fejér Pali ügyvéd, Muraközy Józsi, Csák Gyuri barátaim, öcsém és még sokan
mások együtt töltöttünk pár felejthetetlen szép napot.
Ki gondolta akkor, mikor az autóbuszban nagyokat nevettünk, arra hogy Clevelandban fog emlékeztetni egy kis kölök, aki akkor csudálkozva nézett föl reánk, ma meg felvesz a kocsijába itt a világ másik felén
Clevelandban. Dehát kicsi a világ.
--- ooo --Amerikába kerülve az öreg amerikások között nem is kerestem régi ismerőst, annyira biztosan tudtam,
hogy nem csak a családom tagjai közül, de még az ismerőseim között sem volt kivándorló. Férfiak között nem
is találtam semmi régi kapcsolatot, annál inkább meglepett, hogy női ismerőseink között kettő is akadt, kinek
rokonnával még odahaza találkoztam.
Az egyik volt Kállay Elemérné, Dobay Ilma, mindenki tudta az öreg Kállay Elemerről, hogy zsidó

140

és semmi köze sincs a Kállayakhoz, akiknek a nagy pecsétgyűrűjét hordta a középső uján. Nagyokat hantázik,
senki sem hiszi el, de Így kerek a világ. Egy alkalommal feleségének, aki intelligens, úri asszony volt egy régi
fényképet mutattam, ahol egy bugac - bócsai lovas kiránduláson hancúrozunk.
A nyakamba ugrott, megölelt, hogy hát akkor maga Pista ismerte az unoka testvéremet Dobay Károly rendőr
tanácsost, meg a rokonomat urai Csák Gyurkát, meg a feleségét? Hát már hogyne ismertem volna.
A másik, Szántó Ernő felesége volt. Ernő bácsit a Csutoros egyháznál ismertem meg, hol ő jegyző
volt, én pedig újdonsült presbiter. Igen megszerettem szerény, kedves modoráért. Megismerkedtünk később
feleségével is, aki Mokcsay Erzsébet volt, Mokcsay Zoltán volt kunszentmiklósi országgyűlési képviselő
(1920-as években) unokahúga, aki mivel Kerekegyháza a kunszentmiklósi kerülethez tartozott sűrűn volt vendégünk .
A hölgyek múltja Iránt nem Ildomos dolog érdeklődni. Én sem tettem ilyesmit, azért foglalkozom velük
itt, ahol „Kicsi a világ”.
1949 nyarán Schoelinger Joe amerikai katona segítségével az elsők között kerültem ki az Egyesült államokba. Három hónapos farm munka után kerültem Clevelandba, hol első szállásadó házigazdám lett, bérelt
lakásában Hetessy Gyuszl bácsi öregamerikás gyógyszerész (nyugdíjban) javíthatatlan vén bohém, aki feleségével együtt szívesen láttak bennünket és bevezettek a Buckeye Rd-i magyar életbe. Vili zsidó kocsmájába, ahol
magyar kocsmáros magyaroknak mérte a bort, ahol csak magyar szó hangzott. Gyuszi bácsival különösen akkor
barátkoztunk össze, amikor elmesélte ,hogy a század forduló legelején ő is a kecskeméti kollégium diákja volt,
a még általam is ismert Baktay professzor úrnák volt a kosztos diákja az Őz utcában. Kecskeméti emlékeiről
többet tudott mesélni, mint hogy hol és merre járt Amerikában. Bizony kicsi a világ.
Clevelandba érkezésünk idején 1950-ben a Buckeye Road még magyar volt. Magyar templomokkal,
egyesületekkel, kocsmákkal, üzletekkel, hol mindenütt magyarul beszéltek: Mindjárt a Buckeye Rd. elején volt a
Verhovay fraternális biztosító Társaság emeletes székháza. Az egyesület nevét egy antiszemita képviselőtől
kapta, aki a századforduló elején otthon élt. Ennek az egyesületnek volt igazgatósági tagja dr. Kovács Bandi
öregamerikás orvos, kivel jobb oldali gondolkodása alapján igen összebarátkoztam. Bandi kb.egykorú volt velem ,az első világháború után orvosi tanulmányait Budapesten végezte.
Ugyancsak itt barátkoztunk Össze Jackovlcs Lajossal, ki Clevelandban született, de szüleivel az első
világháború előtt repatriált, érettségit a debreceni kollégiumban szerzett, majd mint amerikai állampolgár önként
jelentkezett katonának és 1918-ban mint sebesült hadnagy nótázott és muzsikált. A felvidék elvesztése után
visszajött Clevelanba, hol közjegyzői irodája volt. Bohém művészlélek volt, festett és muzsikált.
A hatvanas években a Millam Pen (azelőtt Verhovay) clevelandi fiók elnöke volt Juhász Miklós, aki
az első világháborúban még csatázott az olasz fronton, mint császárvadász. Nagyon összebarátkoztunk, én
hosszú évekig voltam az egyesület fiókjának jegyzője.
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II. RÉSZ - KÉPCSARNOK

id. Szappanos István:

KÉPEKBEN
II. RÉSZ

Írta: id. Szappanos István VI. 1984-ben az amerikai Cleveland, OHIO-ban.
Szerkesztette, képekkel, ábrákkal ellátta fia, Szappanos István VIII., 2021-ben,
Cleveland, OH-ban.
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