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CSALÁDTÖRTÉNELMÜNK 

 

BÉLATANYAI  KÉPEKEN ÉS EMLÉKEINKBEN 
                                                                  2021 karácsonyára. 

 

ELŐZMÉNYEK   

                                                            „Száll a madár ágról ágra, száll a rege szájról szájra” (Arany) 

 

Családi legendáriumunk szerint a Sáfrány (eredetileg Safran) ősök akkor csatlakoztak a nyugatra 

tartó magyarokhoz, amikor 850 körül Kazáriát elfoglalták a zsidók és a vezető réteg - hogy vagyonát 

mentse - behódolt, a szegényebb katonáskodó népesség pedig átmenekült Árpádékhoz, mint a 

nyolcadik Kabar törzs. Viszont a zsidó történészek őket az elveszett tizenharmadik törzsként említik, 

innen származtatják a szőke kékszemű askenázi zsidókat, akik között gyakran találkozhatunk a 

Sáfrány névvel. (Figyelemre méltó szórokonság: avarok – kabarok (kavarok, kevertek, kevert törzs? – magyarok, 

figyelembe véve az ó-türk nyelvben a b és a v azonos hangzását). Ez az etnikum történelmileg, fajilag 

kapcsolódik a szkítákhoz (szittyákhoz), akik  hűvös, száraz, szeles kaukázusi klímán  mumifikálódott 

női holttesteinek utólag méteresre nőt sötét hajuk bronzbarna árnyalatú. Ugyanilyen volt Édesanyámé, 

Nővéremé, Csilla leányomé és Lili unokámé is, de újabban a 10 éves Vince unokám szőke haja is 

halványan „bronzosodik”.  
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Egyébként is a hajszín árnyalat és hajszál metszet jó faji-genetikai jellemző, például a mongolok és székelyek között. A 

kabarokat (akikhez tartoznak a barkók, palócok, így a matyók is) honfoglaláskor Nógrádtól 

Zemplénig, a hegy és sík vidék találkozásához telepítették abból a stratégiai meggondolásból, hogy 

egy keleti betörés esetén, a védett völgyekből csapatonként kitörve, szétdarabolják a hívatlan hadakat. 
Így lett volna ez a tatár hordák ellen is, ha az „EU-s tanácsadók” nem a vereckei hágói akadályépítést és síkvidéki 

szekértáboros ellenállást parancsolnak, alantas reményekkel. Máig elhallgatják, hogy menekülő Királyunkat az osztrák 

herceg rabul ejtette, és csak több nyugati megye átadásával engedte el, de a Vatikán is ellene fordult! A kazár Safran-

nemzetséget a Sajó völgyének egy kelta-avar földvárral is védett zugában telepítették le: Sajó-

Kazá(ro)n. Magukkal hozták a hegyvidéki teraszos öntözéses gazdálkodás, gyümölcstermelés, 

háziipari kézművesség, kézügyesség, sőt művészet tudományát, ami meglepő módon, mind a mai 

napig megmaradt két tucatnyi generáción keresztül is, megjelenik egy-egy leszármazottnál, fanatikus 

szorgalommal, józan céltudatossággal párosulva. Másik faji jellemzőjük az önkéntes, vagy hivatalos 

katonáskodás a haza védelmében. Így kerülhetett egy Sáfrány nemzetségrész a török hódoltság végén 

a magyar Délvidékre, ahonnan egy águk Baranyába tért vissza, leszármazottjuk az 1960-as években 

országos hírű fazekas művész volt, fiával a komlói Földtani Kutató Vállalatnál találkoztam. A teraszos 

kertművelés öröksége látszik nyékládházi üdülő telkemen, de meglepő volt, amikor a miskolci 

Múzeum Sáfrányné nevű alkalmazottjával megismerkedve felkiáltott „Most már értem, hogy férjem a 

tardonai völgy síkján miért teraszosította a kertünket!”  Ha Nagyapától kérdezték „Honnan ez a 

tudás?” tréfásan válaszolta: „Már az Édenkertet is Sáfrányok művelték a Kaukázus déli teraszos 

lejtőin, az almafákkal”.  

Családom Sáfrány - (Rima)Murányi – (Olasz)Liszkay anyai ágát nemzeti történelmünk szinte minden 

drámai fordulata sújtotta: az Abák, majd a Hunyadiak kiszorítása a hatalomból (az első ismert 

Murányink, Mátyás király munkácsi fővadásza volt, innen eredhet egyik águnk által felvett Munkácsi 

családnév), az oszmán (nem csak török!) uralom, amely legészakibb csatája 1544-ben a sajókazai 

ártéren volt, majd a nyugat EU-ropai „felszabadítók” pusztítása (a budavári lovas szobros Savoyai 

herceg ekkor rabolta össze kincstárát), a kuruc mozgalmak ismétlődő elfojtásai (a Sáfrányok ekkor 

süllyedhettek jobbágy sorba, miközben Bécshez hű családok jutottak nagy birtokokhoz), az 1849-es 

szabadságharc leverése, a Kiegyezés miatti kötelező külföldi katonáskodás és az északkeleti 

országrész elszegényedése (másfél millió - koszorús költőnk szerint 3 millió -  kivándorló), mindkét 

nagyhatalmi érdekű világháború magyarokon csattanó veresége, trianoni országvesztés, de talán még 

az 1989/90-es pucsszerű „rendszerváltás” is, amit  a kommunista elit készített elő, nemzetközi 

támogatással. 

 

 Közvetlen előzmények. Nagyapa, id. Sáfrány Zsigmond 1865-ben született Sajókazán, hetedik 

gyermekként. A gimnáziumot – hagyományaiknak megfelelően – a Miskolci református 

gimnáziumban, az omladozó Régi Múzeum épületében végezte, Karinthiában katonáskodott unoka 

fivérével (közös katona ládájuk nyéki üdülőmben), majd a sárospataki egyházi akadémián jurátusként 

végzett, de a doktori cím megszerzése előtt a felsődobszai és szomszédos öt község előjárói meghívták 

körjegyzőnek, amit anyagi helyzete miatt elvállalt. Az előző generációs S. Mihály is Patakon végezte a teológiai 

szakot, a miskolci gimnázium tanára volt az 1849-es szabadságharc leveréséig, ahol vörös sipkás tüzérhadnagyként 

Felsőzsolcánál megfutamította a cári ármádiát. Erről nyomtatásban megjelent (Szécsényi Könyvtár) naplójában 

olvashatunk. 6 község közigazgatási irányítását 5-6 főállású munkatársával látta el, ma ez több mint 10-

szeres lehet.  A közigazgatáson túl a közterületek karbantartását is felügyelte, így a Lenarduzi olasz 

építőmester (a miskolctapolcai vízművet is Ö létesítette) irányításával  akkor épülő felsődobszai 

vízierőművet, aki fia hegyoldali biciklis száguldását,  kislány Anyánk csodálattal bámulta a kerítésük 

mögül. Édesanyánk az 1960-as években egy Váci utcai kapualjban „butikoló” özvegyével találkozott, magyar pilóta férje 

a szovjet fronton halt meg.  
Az 1919-es kommunista direktórium idején, a letelepedéssel támogatott (Gács országi zsidó menekült) 

kocsmáros felbujtására meg támadták az otthonukat, de katona viselt fia, töltött puskákkal elijesztette a 

gazembereket. A drámai eseménybe - a családi legendárium szerint - a szép kocsmárosné is 

bejátszhatott... Engedélyezte egy cigány karaván letelepedését is, akikhez Keresztapám 

kisgyermekként egyszer elszökött bablevesezni.  
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A ’45 utáni kommunista terror során Keresztapám még nagyobb életveszélybe került: éjszaka 

Bélatanyán lincselők törtek rá, de álruhában egy kapával útkaparónak álcázva begyalogolt 

Sárospatakra, miközben Édesanyám már olvasta az újságban, hogy felakasztották a Cigándi 

földbirtokost. Nem Ő volt, szerencsésen megérkezett hozzánk Miskolcra. Keresztapám rendkívüli 

kézügyességű, megbízható, barátságos ember volt (ezzel kompenzálva háborús süketségét). A 

vagyonvesztés után villanyszerelőként dolgozott a miskolci Drótgyárban, elnyerve a szovjet igazgató 

bizalmát. Remekmívű turista fokosát ma is őrzöm. A Bélatanyáról elhozott szarvas agancsokból 

csontnyelű tőröket készítgetett főnökeinek. Kézügyességével járó precizitását és jó munkakapcsolat 

teremtő képességét Zsolt fiam örökölte és kamatoztatja befejezhetetlen albertfalvi lakásuknál és nyéki 

üdülőnknél. 

A proletár diktatúra okozta társadalmi csalódása miatt Nagyapa a körjegyzőségről lemondott, megvette 

a gömörpanyiti  malmot, és 1920-ban oda költöztek. Trianon után, az Isonzót megjárt és egy gránát 

robbanását lova takarásában szerencsésen túlélt (iskola társa Üszögh Lajos nem), de megsüketült 

idősebb fia felvidéki szabadságharcot szervezett öcsével és barátaival, de Tornaalján ebéd közben 

letartóztatták őket és börtönbe vetették („János amíg ebédelünk vigyázz a lovakra, de meg ne mond 

senkinek, hogy puskák vannak a ládában. Cseh csendőr kérdésére: - és mi van abban a ládában? -Azt 

nem szabad megmondani”).  Zsiga bácsi megszökött, Istvánt csak évek múlva, halálos betegen 

engedték haza, már Bélatanyára. Közben édesanyánk Putnokon maradt Serényi bárónő „úrilány 

neveldéjében.” Szüleivel csak akkor találkozhatott, amikor 1922-ben Nagyapáék kiutasításuk miatt 

Miskolcra költöztek, az Avas alji Jézus kútja melletti kúriába. Édesanyánkat innen házasították ki 

1923-ban, Édesapám mulatós éjjeli zenéje nyomán… Nagyapa nagyszerűen kártyázott (kaláberezett 

ami a mai szoftver szerkesztéshez hasonló). Felsődobszáról, az Általa, (vagy Murányi nagyapa?) által 

bérelt kékedi fürdő érintésével (ahol engedte kártyán nyerni, a jól fizető vendégeket) átjárt Kassára. Itt 

Márai apja, Dr. Grosschmid Géza később Miskolcra menekült ügyvéd és Mensáros városkapitány 

voltak a fő partnerei. Utóbbit, geológus unokája is igazolta, hogy Nagyapánk vagyonnyi összegeket 

nyert el Tőle, amihez még hozzájött a tavaszi árvizek után, a Hernád árterén termelt és Kassára 

szállított primőr paradicsom, ami koraiságát a homlított ültetés segítette, de közreműködött az 

abaújszántói kóser bor kassai szállításában, adás-vételi szerződéseket készített járulékért, és szénbánya 

részvényes is volt. Ebből a jövedelemből és a miskolci kúria, valamint kártyán nyert tetemvári pince 

árából vásárolta meg az 1929-es gazdasági válságkor, az elhanyagolt gazdálkodással tönkretett, 

elárverezet bélatanyai birtokot, özvegy Széchenyi-Wolkenstein Ernőné grófnőtől (sz. báró Sennyei 

Mária), aki Erzsébet királynő egykori udvarhölgye, háborús önkéntes főápolónő volt. „Ja a bolond Matild 

…” mondotta a Svájcból 1989-ben haza látogató g. Széchenyi Lajos, budai társasházunkban tartott Ödön napon, amikor 

említettem neki a bélatanyai birtokot. Agglegény lévén, fejből ismerte családja egész birtok történetét, mindjárt megkért, 

hogy szerezzek neki egy Tiszamenti birtokot  családi kötődésük miatt, tudod- mondta, „a Széchenyieknek úszó hólyag van 

az újaik között, annyira kötődtek a Tiszához”. Tény hogy egy bodrogközi Mailáth-Széchenyi ezüstmenyegzőről szóló 

korabeli újság hírben négy Széchenyi gróf neve is szerepel. A Béla (tanya) név az első birtokos Sennyei Béla 

bárótól származhat. A Tisza szabályozása után, a XIX. század közepétől a Bodrogközben, jó nevű 

történelmi családok alapítottak itt nagy birtokot, többnyire a jobbágy felszabadítás utáni  zsellér 

parcellák összevásárlásával. (Ezét volt félszáz ingatlan számon a bélatanyai birtok is). Térségünkben 

az 1910-’20-as években már jellemző volt az arisztokrácia vagyon vesztése főként a „jövevények” 

javára (pl. borsodi szénbányák), de a politika történet folytatódott a helyükbe lépett középosztály 1945 

utáni diktatórikus degradálásával, majd az 1980-as évek végétől a posztkommunista, nyugatbarát, 

rabló privatizációval. …(Mi jöhet ezután???) 
Nagyapa rendkívüli okosságát jellemzi, hogy élete mindég olyan vidéki kis településekhez kötődött, amelyek  az ’50-es 

évekig  kis térségek vezető szellemiségét biztosították, mint Sajókaza, Felsődobsza-Pere (Bárczayak) és Cigánd, ahol még a 

közelmúltban is országos rangú kulturális és sportélet volt. Dobszáról is inkább Kassára járt (színház bérletük volt ott), 

„Miskolc nem úri város” mondogatta, csakúgy mint másik nagyapám: „Miskolcot mindég túúúrják” ezért hiába hívogatták 

rokonai. Német nyelvű tudományos folyóíratokat járatott, de a „németet”és különösen a Habsburgokat nem szerette,  

ausztriai katonás emlékei és az onnan jövő nemzetgazdasági terhek miatt. Nem engedte, hogy a budapesti iskolába látogató 

Habsburg főherceget - jó fellépése és hangja miatt kijelölt - kislánya, Édesanyám köszöntse.(Lásd: Édesanyám kéziratos 

visszaemlékezését a Függelékben).  Kistermetű Anyánk határozott, de diplomatikus fellépésével 1944 decemberében 

elriasztotta a Fő utcán éjjel részegen lövöldöző, dorbézoló ruszkikat: rúzzsal rajzolt vöröskeresztes kendővel a fején, fehér 

köpenyben a rácsos kapura kifüggesztett táblára mutogatva, amin óriási cirill betűkkel volt felírva: T I F F !!!  tífusz. 

Visszalopatta a németül értő ukrán őrrel, Apánktól elzabrált kesztyűt, amit most is használok. 
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FELVIRÁGOZTATÁS 

  „…ültessen bár egyetlen egy fát, sőt védje a már létezőket, nagyobb  

szolgálatot teend vére s hona kifejtésére, mint maga is gondolná.” (Széchenyi) 
 

 Korabeli kiadvány szerint a XIX. századi épület eredetileg nádfedeles „úri kastély” volt (0. kép). 

Nagyapánk cserepeztette (több mint 500 m2!), kéményeire gólyafészektartó kupakokat rakatott, végig 

az egész tetőn villámhárító drót haladt, ami a hórétegek lecsúszását is korlátozta, elbontotta a sötétítő 

külső tornácot és helyére járdát épített, ami az alapot is védte. A tévesen kastélynak is nevezett kúria 

nagyon szerény, takarékos kivitelű volt, mindenféle közmű nélkül, petróleum lámpával, pottyantós 

WC-vel, a fürdőszobában volt egy gally tüzelésre alkalmas nagy lemezes kályha. A másik, számomra 

rendkívül érdekes óriási fás vaskályha a téli étkezőben (nyári átjáróban) volt, nagy átmérőjű hőleadó 

nyílásokkal. Nem véletlen hogy nyéki üdülőnk szobafűtését vagy ötször átépítettem kandallótól hőleadó kéménycsöves 

vaskályháig. A fürdőszoba és a mellette lévő iroda alatt nyári hűtő pince, lépcsőjén köcsögökben 

aludttej, a másik szélén vaddisznó bőrcsíkokból főzött nyári vadász kocsonya tányérok. Egyszer láttam 

az egyikben békát, úgy mint a közismert miskolci történetben. A (görög?) katolikus elődök kápolnáját 

- református család lévén - leányszobává alakította, de a szomszédos Erzsébet tanyán,  ami  a 

világválság miatt munkanélküli Horváth Lajos mérnöké volt, állt egy kis kápolna. Lajos bácsi 

birtokának elvétele után,1949-től a miskolci egyetem építését vezette, látogatásaikor nem kis 

félelemmel beszélt a tervszerűtlen, felületes építkezés problémáiról, ami bajba sodorhatná. Ő helyezte 

át Cziffrát a kőfaragóktól, egy kézkímélőbb munkakörbe. (Szlabóczky P.: Cziffra György Miskolcon.2015). 

Minden tavasszal fertőtlenítő meszelés volt a szobákban, még a deszkázott mennyezeten is, amin 

kialakult folt rajzolatokat lefekvéskor az ágyból szerettem nézegetni, képzelt alakoknak gondolva 

azokat, miközben a lefekvéshez készülődő felnőttek bolhákra vadásztak. Az épület körüli sokféle 

gazdasági építmény körül engem, mint 3-4 éves kisfiút a mezőgazdasági eszközök, „masinák” 

kamrája, a titokzatos jégverem (nyár közepén is tiszai jégtáblákkal), a kenyérsütő kemence izgatott 

leginkább és természetesen a nagy baromfi udvar. Ebben a hátsó részben akácfák között sétálgatott 

olykor egy-egy sérült gólya, amit a konyhások etettek. Felkeltette érdeklődésemet a nyári ebédlő 

melletti kamrában látható kézi vezérlésű szódás gép, a mennyezetre függesztett botokon lógó 

gyönyörű szőlőfürtök. Keresztapánk szobájában falba épített acél ajtós szekrény őrizte a vadászati 

fegyvertárat, amit néha Andrissal megcsodálhattunk, amikor jó magaviseletünkért, az íróasztal 

fiókjából csokoládét kaptunk. Minden gazdasági művelet a lehető legolcsóbban, mai szóhasználattal 

„energia takarékosan” történt, a háztartási és gazdálkodási hulladékok hasznosításával. Az állandó 

rokoni-baráti 10-fő körüli létszám és a szolgálók (családtagjaikkal együtt kb. 40 fő) ellátása 

túlnyomóan önfenntartó módon történt (a cseléd lakásokhoz saját konyhakert, aprójószág tartozott), 

külső energia igénybevétele és számottevő élelmiszer behozatala nélkül úgy, ahogyan azt mostanában 

a marginalizálódott de intelligens társadalmi csoportok kísérletezik, kis településeiken. Természetesen 

ez ellenkezik a világkereskedelmen alapuló modern globális-internacionalista-profithajhász 

érdekekkel! Emlékszem, hogy a nagy tömegű gyümölcs lekvár főzést kettős gödörben végezték: a 

körszelvényűben volt az üst, a másikban állt a kavargató, és a két gödör közötti falon átlyukasztott 

nyíláson keresztül tüzelt. Meglepődve láttam egy néprajzi kiadványban ennek a bodrogközi 

„technikának” titulált rajzát. A ház körül teraszosított sziklakert, előtte a homokos területen évelő 

petúniás virág gruppok, arrébb még a Grófnő által telepített, de Nagyapánk gondozásával fejlődő kis 

arborétum, índiából is konténerben szállított különlegességekkel, a két fiú unokának hinta, az 

aranyvesszős virágágy fölé repítve. Egy kedves történet: Nagyapa szólította Anyámat és Nővérét: „Lányok 

öltözzetek fel szépen, átkocsizunk Pácinba a Mailáth gróf kisasszonyokkal megismerkedni”. A kastély elé érve, ott két leány 

sepregetett. Nagyapa kérdésére, hogy itthon vannak-e a gróf kisasszonyok, meglepő választ kapott: „Mi vagyunk azok”, 

ugyanis a Mailáth család már akkor is szegény volt, egy miskolci nőtagjuk Édesapám hivatali gépírónője volt, akinek az 

unokája fiam általános iskolai osztálytársa, és budai társasházunkban is lakik egy elszegényedett utóduk. 

 A sárospataki vasútállomásról induló bodrogközi kisvonat - ami a II. világháborúban felrobbantott 

baksai hídon Nyíregyházáig elágazott - Cigándon is áthaladt. A tanyától 2 km-re eső megállóhoz 

hintóval közlekedtek. Édesanyám mindég késett, de ha a mozdonyvezető meglátta a száguldó fogat 

porfelhőjét, bevárta. Keresztapának egy nyitható tetejű Tátra autója volt kényelmes bőrülésekkel, a 

„felszabadítók” helyi parancsnoka nagyon örült is ennek. 
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Mindezt tudni kell ahhoz, hogy hogyan alakult ki egy mostoha termőterületű, a XIX-ik század végén 

zsellér parcellákból összevásárolt 270 kat. holdnyi (155 hektárnyi) tönkrement grófi birtokból néhány 

év-évtized alatt, egy virágzó családi középbirtok, egy földi paradicsom. Idézve Édesanyám 1983-as 

visszaemlékezéséből: „Bélatanya egy mesés hely volt az Édesapám keze alatt”. Édesanyánk kazár gyökerű 

művészi tehetségének emlékei az ősi keleties hímzésű textíliák: életfa, páva, inka kereszt stb. amire a tanyasi 

cselédlányokat is tanította. Ezekből néhány látható a Déryné utcai lakásunkban (zárókép), valamint Nővérem étkezdőjében 

egy falvédő, ami inka fordított keresztjét egy szovjet katona horogkeresztnek vélve ráfogta fegyverét Anyánkra, de Ő az 

Újidők - lexikonból mutatta a tévedést. Palócvidéki kézi festésű népi kerámia gyűjteményének nagy részét az 1950-es 

években a miskolci Múzeumnak adományozta, félve deportálásunktól. Ennek egy része felkerült a Néprajzi Múzeumba (pl. 

telkibányai kőedénygyári 1832 feliratú korsó, mivel a gyárat egy ideig Murányi dédapám bérelte, el is kártyázta…).  
Édesanyám éles hangján szavalta 10 évesen fejből a teljes Nemzeti Dalt, a márciusi forradalom 60.-

adik évfordulóján, a pesti Petőfi-szobornál, Batthyány Ilona 1906-ban alapított cinkotai leányképző 

iskolásaként. (Sajnos tönkrement az a fénykép, ahol a szobor talpazatán ülő grófnő hosszú 

bőrszoknyás ölében ül kis termetével, oldalt osztálytársaival.) Szívesen énekelt népdalokat, irredenta 

(Trianoni revízió!) nótákat főzés közben is, amire engem is tanítgatott. Rendkívüli kézügyességgel 

készített kukorica csuhéból szandált, szatyrot, kötött pulóvereket, sapkát, sőt kosztümöt is, amivel 

1949 utáni szűkös megélhetésünket segítette. Előadói tehetségét Lili unokám, népies kézügyességét, 

kertészkedési szorgalmát Csilla, határozott, praktikás tárgyaló stílusát Krisztina lányunk örökölte.      
B. Ilonától hallotta, hogy Apját valójában nem az 1848-as szerepvállalása miatt végezték ki, hiszen az még királyi 

jóváhagyással történt, hanem a folyamatban lévő nyugat-magyarországi selyemipari telepítései miatt, mivel az osztrák 

textil gyárosok féltek a konkurenciától (Goldbergerek és trs.-i).   

 A nagy család és az állandó vendégség  élelmezéséhez mellett, a birtok jövedelmét a jonathán alma 

és a dohány termesztés adta a majorságban dohánypajtával, a kukorica góré és az istállók mellett. A 

hollywoodi „magyaroknak” termelő kóser almáskertben hajnalonta Nagyapa kétkerekű homokfutóról 

végig ellenőrizte a fákat és a károsodott részeket csak egy kis oltókéssel gyógyította, ami máig megvan 

Édesapám jóvoltából, aki az 1960-as ’70-es években budai sétái alkalmával ezzel korrigálgatta a 

betelepített úri elvtársak kerti fáit, még a miskolci születésű „vízügyi cézár” Dégen Imréjét is, a 

leányfalui  MEDOSZ üdülő (egykori Görgey- villa) szomszédságában. A jonatán alma hollywoodi 

szállítása, a ricsei földbirtokos id. Cukor Adolf közreműködésével történt a titanikos Counrad-

hajótársaság járatain, speciálisan vékony falú, emblémás ládákban faforgács között, amiből egy 

címeres darab nemrég Nyéken még lábalátétként szolgált. A bélatanyai jonathán alma a korabeli bécsi 

mezőgazdasági kiállításokon több alkalommal súlyos ezüstérmet nyert, amelyeket sajnos Édesapám 

1945 után - házkutatástól tartva - eltüntetett. Egy tükörfordításos magyar-német nyelvű könyvecske 

jelent meg „Bélatanyai Almáskert” címmel, ami az 1960-as években még megvolt a miskolci Megyei 

Könyvtárban, de később kiselejtezték, sok más értékes nyomtatvánnyal. A Széchenyiben talán még 

megvan? Az almáskertet tüskés szederrel befuttatott magas drótkerítés védte a tolvajoktól, de ha éjjel 

mégis bemászott valaki, Keresztapám paprikával csípősített söréttel durrantott a fenekébe. Ha az 

ebédközi beszélgetésnél édesanyám észrevételezte, hogy „nicht vor dem Kind” – kiküldtek Andrissal 

szedret szedni az ebédlő elé.  A ház környékét, kamrákat egy nagy kuvasz védte, amiről köztudott volt,  

hogy beengedi a hívatlan idegent, csak kifelé már nem. A munkások, szolgálók, cselédek - Kossuth 

által nem oktalanul ellenzett (támadják is emiatt a „libsik”) - 1867-es Kiegyezés nyomán 

elszegényedett felvidéki, kárpátaljai főként tótok, ruszinok voltak, akik az Államosítás után 

Budapestre távoztak (nem kértek a munkás-paraszt hatalomból), de még Keresztapám  farkasréti 

temetésén is megjelentek az 1960-as években (mint Lucó Sanyi kovácsmester, később csepeli 

sztahanovista élmunkás), és máig hoz ide halottak napi virágot, a szovjet polgár(irtó) háborúból 

menekült orosz szakácsnőnk Matild néni unokája, a Gönczy Sanyi bácsival közös sírhoz, mivel az  

ávósok által 1950-ben megölt bátyja sírja a közelben van. Gyakran csodáltam a kovácsműhely 

lábfújtatós kemencéjét, innen eredhet a nyéki szabadtűzhelyi csöves „fújtatóm” ötlete. Nagyon 

megragadta gyermeki fantáziámat a műhelyben, de a többi gazdasági épület felső gerendázatán is 

mindenfelé bevert szögekre felaggatott „vashulladék”. Innen eredhet nyéki „hulladék”gyűjtögetésem. 

Ha ebéd alatt Nagyapa az ebédlőből meglátta a majorságba beforduló fogat porfelhőjét, kiszólt a 

konyhába „Vizet és csípős paprikát a maradék levesbe!” Az ebéd befejezése nyáron a remek helyi 

termesztésű görögdinnye volt, amit először Nagyapa ízlelt meg, a rosszabb ment a moslékba. A közös 

étkezések alatt hallgattuk a legendás családi történeteket. Olyan volt ez nekünk, mint zsidóknak 

Kánaán: generációk vágytak erre, de elvesztését azóta is siratjuk. Idősebb családtagok beszélgetésének 
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a bélatanyai történetek folyton visszatérő részei (voltak…). Ebből próbál néhány képet átörökíteni ez a 

füzet Édesanyánk felvételeiből, ránk maradt albumából, amiben még további sok kép látható, sajnos 

idős korában néhány összezavart felírással is. 

További, sokszor drámai részletek a mellékelt archív iratokból és ábrákból ismerhetők meg. 
 

UTÓZMÉNYEK.  

                                                   „Nincs önpusztítóbb ideológia, mint a kommunizmus!”(Szolzsenyicin). 
 

A kommunizmus múlt századi második, de már sikeres „félmagyar” győzelme után, 1946/47-ben 

először a mezőgazdasági terület egy részét, majd 1949/50-ben az egész birtokot elvették, 

államosították, miközben Édesapánkat is „földönfutóvá”  tették (a ’la Gyurcsány, lásd mellékletet) 150 

ezer közszolgával együtt. Az uradalmi cselédség felmenekült Budapestre ipari munkásnak, nem kért a 

„munkás-paraszt” hatalomból, ami vezetői közül (Gerő, Rákosi, Révai, Péter Gábor, az abaúji Farkas 

Mihály, a zempléni Münnich, hitehagyott „pünkösdi kiválasztottak”) egyik sem volt munkás vagy 

paraszt. A helyükre telepített csőcselék néhány éven belül nagy pusztítással igyekezett otthont 

teremteni: az épület nagy részét elhordták, a fenyvest kivágták, az almáskertet „átalakították” a TSZ-

esítés során. A sívó homokos és mély fekvésű vizenyős területeken a szocialista mezőgazdálkodás 

kudarcot vallott. Egymást követték az állami támogatás mellett is megbukott  termelőszövetkezeti 

átszervezések, amiről még a Párt sajtóban is engedélyeztek beszámolókat. („Kossuth”, „Petőfi”,  

„Egyesült”, „Tisza”  Mg. Tsz.) 

Nagyon fájó pont, hogy a grófi családtól örökölt temetői kriptát 1970-ben egy legurított gázolajos 

hordóval felgyújtották, hogy a felső-tiszai árvízi védekezéshez a homokdombot „elzsákolják”, 

miközben én a tarcali vízépítő kő termeléshez voltam kirendelve, egy régi bélatanyai személyes 

ismerősünk, akkor már mérnök katonatiszt felügyeletében. Itt jártamkor csak egy égett régi, CA 

(Cukor Adolf) jelű téglát, egy macska koponyát, szarvasbogár tetemet, halhólyagokat tudtam 

kikaparni, mint az elmúlás jegyeit. Ezekből összeállított, ágyamból szemlélhető ablakdísz, a 

kommunista pusztítás szimbóluma.(Címlapon). Itt nyugodott egy Széchenyi leszármazott, Édesanyánk, 

trianoni Csehszlovák börtönből halálos betegen elengedett bátyja Sáfrány István, János (megh.1929, 

temetése 1930 márc.), az 1918-as spanyolnátha sokadik hullámában 1932-ben elhunyt Murányi 

nagyanyánk, és az 1944-es debreceni amerikai terror bombázással megölt fiatal anya Major Katinka, 

aki újszülöttjét még látták élve... A talajvízig mélyített homokgödörben, folyékony veszélyes 

hulladéklerakó létesült a családi temető helyén. A gyönyörű szép Katinka bélatanyai temetésére 

képszerűen emlékszem, pedig nem engedtek közel. Egyetlen bélatanyai tárgyi emlékünk, az előző 

tulajdonostól örökölt XIX. szd.-i svájci kakukkos óra, ami alatt gyakran guggolgatva vártam a 

negyedóránként előbújó kakukkot. Ezt Nővérem őrzi, de némítva. Felújítása több mint egy évig tartott, 

mivel csak Bécsből lehetett beszerezni korabeli svájci alkatrészt. A felújított és működő óra értékét az 

órásmester 1 millióra becsülte. 1966-ban (egy volt ávós társaságában, inkognitóban) még láttam a 

maradék épületek romjait, de az 1987-es, a rendszerváltást előkészítő (Németh Miklós a Déryné utcai 

gimnáziumból) titkos KB-i döntés után az egész területet ledózerolták és körbe kerítették, hogy ne 

keljen majd a „kastélyért” is jóvátételt fizetni. Először a földbirtokért sem akartak, de egykori királyi 

ügyész nagybátyám feljelentette a sátoraljaújhelyi járási Földhivatalt, mire a mezőgazdasági terület 

több mint 40 helyrajzi számát megküldték, de rutinos újabb feljelentésére majd még néhány továbbit 

is, de a korabeli vásárlási iratokat még a mostani levéltári kutatásunk során sem sikerült fellelni. 

Magyar sors, hogy a Megyei Földhivatal vezetője ekkor egy Sáfrány rokon volt, és a Feleségem is ott 

dolgozott, de kárpótlási ügyünkre nem volt rálátásuk.  

Az egykori földbirtok túlnyomó részét kitevő mély fekvésű terület beleesik a 2000 után kialakított első 

tiszai árvízi tározóba, ami cölöp alapozásos hídjának és ehhez csatlakozó magas földtöltésű útjához - 

régi szakmai barátom kérésére - geotechnikai (süllyedési) tanácsokat adtam, miközben fájó szívvel 

látogattam meg az elpusztított „édent”, szöges drótkerítés mögül. Előfordult, hogy munkám során 

egykori bélatanyai szolgálók unokáival találkoztam, akik mondogatták, hogy családjukban mindég 

csodálattal emlegették Bélatanyát a mintagazdaságot, ahol a kommunizmus nyomán csak pusztaság 

maradt. 
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Bélatanyai képek szövege: (A fényképeket az 1930-as ’40-es években Dr. Szlaboczky Pálné (sz. 

Sáfrány Mária Ibolya készítette széles filmtekercsre.)  
 Megjegyzés: a hosszú ó csak az 1930-as évek végi országos névmagyarosítástól jelenik meg, de előzőleg már Krúdy a Szlabóczkys 

noveláiban megelőlegezte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

0.kép: Bélatanyai nádfedeles, körtornácos kúria, az előző tulajdonos idején. (Szakirodalomból) 
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1. és 2. kép: A belső udvarral együtt 22 x 29 m2 -es, 486 m2 lakterületű, feltehetően a XIX.-i század második 

felében több ütemben épült „nyári kúria” északnyugat felöli látványa. A földszintes kúria kőlábazaton álló 

kétsoros vályogtégla építmény volt deszkázott, illetve téglás és betonozott padlózatokkal, gerendás deszkázott 

mennyezettel, ami nagyon kellemes komfortérzetet nyújtott nyáron is. Hasonlót csak csobaji néhai orvos 

barátom, kereszt téglaboltozattal alápincézett szolgálati lakásában éreztem. A 270 holdas (155 hektáros) 

földbirtokról és járulékos gazdasági létesítményekről további adatok a mellékletekben. 

 

 
3. kép: A délnyugati hátsó traktus (lásd még 31. kép), előtérben Hepi és Bleki. a vadász  foxik. 
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4. és 5. kép a kúria és környezetének maradványai 1966-ban, a cigándi Petőfi Tsz, a Párt szerint is 

elismerten rossz adottságok között működő szakszerűtlen gazdálkodása, vagy inkább garázdálkodása 

eredményeként.    



   10 

 

 

 
 

6. kép: A birtok alapító, ill. felvirágoztató id. Sáfrány Zsigmond Nagyapa (sz. 1865 Sajókaza), mellette 

Murányi Ata, továbbá a szomszédos grófi pár (?), hátul a menyasszony Major Katinka és vőlegénye 

Dr. Böszörményi László boldogságban, 1938 nyarán.  
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7. és 8. kép Katinka esküvője (1939. július 15.) a koszorús lányokkal: Sáfrány Hajnalka, Szlaboczky 

Mária, ill. a bővebb rokonság. Balszélen a mennyasszony anyja, Sáfrány Irén, a vőlegény apjába 

karolva, jobbszélen a Hitler hasonlás, a menyasszony háborús rokkant apja, Major István. A boldogan 

indult házasságnak az 1944. június 1.-i debreceni amerikai terror bombázás vetett véget, az állomás 

helyett tévesen a kórházra (szülészetre) mért bombázástól. A háború miatt zsúfolt kórházban és 

környezetében 2000 halott. Az erről megemlékező táblát 1990 körül Amerikai kérésre eltávolították, 

az auschwitzi az állomáson megmaradt…. 

 

 

9. kép Dédanyánk Liszkay Katalin, aki 

Olaszliszkán koraszülöttként jött a világra, mivel 

1849 nyarán egy lovas cári dzsidás ráijesztett a 

várandós asszonyra, és 1945 telén halt meg 

Máriabesnyőn, amikor egy szovjet katona berontott 

betegágyas szobájába, ahol a dunnája alá menekült 

leányt kereste. Az itteni templomból temették, ahol 

1998-ban keresztelték Benedek unokámat. 

Nagyapánk is hasonló módon halt meg 1945-ben 

Sajókazán. Amikor mentünk  látogatni és 

befordultunk az utcájukba, már éppen a kapun jött 

ki a gyászmenet és fordult a temető felé.   
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10. kép Az elsőszámú örökös hajadon, Keresztapa 

által nevelt Hajnalka, a délnyugati saroknál (1940)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. kép: Későbbi férje, felvidéki menekült Dr. 

Gönczy Sándor (a magyar röplabda sport 

alapítója) első gyermekükkel, Évával 1948-ban 

az államosítás előtti utolsó évben. Sanyi bácsi 

10 év múlva meghalt egy hibás sportorvosi 

szemölcslevétel miatti sarcomában, a Vasgyári 

Kórházban, ahol ugyanekkor egy emelettel 

feljebb Édesapánk feküdt combnyaktöréssel.  

Jogi végzetsége mellett számtan tehetség volt, 

amit mindkét leánya örökölt. Az 1950-es 

munkaversenyek idején, a Miskolc-Vasgyári 

kohászat selejtes termelési adatait „fésülgette” élüzemivé. Szovjet egyetemi végzettségű kisebbik 

leánya Zsuzsa, az 1990-es években a Videotonból alakított Philips elektronikai gyár egyik vezetője 

volt.  

 



   13 

 

 
 

12. kép: Nagyapa Palikával 1941 vagy ’42-ben. Felesége, Murányi Irén 1932-ben Bélatanyán halt meg 

az 1918-as spanyolnátha sokadik hullámában. 
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13., 14., 15. képek: Sörösi Andris (fekete sapkában) és az egy héttel fiatalabb, de a családfa alapján 

unokabátyja Palika játszanak a homokban, ill. megszemlélik a baromfiudvart (1943?), ahol Palika a 

rátámadt kakashoz vágta ezüstözött monogramos kanalát, de Édesanya megtalálta és ma is a nyéki 

Múzeumomban látható.  
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16., 17. képek: A kisfiúk Sz. Mária és Dr. Sörösi Andor felügyeletében már a háborús években, de 

még „felhőtlen” hangulatban.(A jómódú polgárság mindég késve veszi tudomásul a nemzeti pusztulás 

közeledtét. Például 1943 februárjában Miskolcon, a Korona szállóban városi farsangi bált tartottak, 

amin Áji karácsonyfák közötti nyitótáncos fellépését dadám, Annus öléből megnézhettem, miközben a 

szétvert doni hadseregünk már hetek óta az orosz jégmezőkön tántorgott, köztük nagybátyánk, 

Szlaboczky Sándor 22 évesen…) 
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18. kép Sz. Mária (sz. 1927) népviseletben készül a cselédlakások előtti téren rendezett arató bálra 

(1938), mivel Ő is részt vett az aratásban: gyűjtötte a kévét, családunk nőtagjaival. Egy olyan 

vajdácskai banda húzta a talpalávalót, ami cimbalmosának unokája Feleségem karizmatikus Hit-gyülis 

„testvére” volt. Háttérben a kedvenc, öntött vas oldalú lócám, amin Nagyapa sokszor tanítgatott ostor 

készítésre, mivel mindig elvesztettem. 

A bálról Ájit az egyik szomszédos birtokos fia - akivel egész éjjel táncolt és beleszeretett - kísérte haza 

és adta át Matild néninek. 
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19. kép Palikával játszik Édesanyja, Hajnalka figyeli. (1942). 

 

 
 

20. kép: A belső udvari átjáró tornác, ahol a babakocsiból Palika a nővérét első szavaként Ájinak 

szólította Mária helyett. Innen nyílt a pottyantós férfi és női WC, és egy kijárat a baromfiudvar, és 

annak kerítésébe épített kenyérsütő kemence felé, így biztosítva zord időkben meleget, az apró 

jószágnak. 
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21. kép: Családi idill a park első részében (1933), 

 

 
 

22. kép: és a déli oldalon. Balról jobbra: Áji, Édesanyánk, Ata, aki az1960-as években külügyi 

alkalmazottként távolkeleten találkozott a vizes vedret cipelő Rákosival (fényképe 1980-as évek végi 

képes újságban megjelent), továbbá Hajnalka a rózsalugas előtt.   
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23. kép: A nagy fűzfa alatt. 

 

 
 

24. kép: Virágos kertben, de van még a nagy fenyő előtt is egy családi lócás kép. 
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25. kép: Édesanyánk aktuális katona ruhában biciklizik 1938 őszén. 

 

 
 

26. kép: A gyerekek kedvenc szamár fogata Hajnalkával (7. és 8. kép) és Ilsevel, Áji német 

cserebarátnőjével, aki túlélte hazája pusztítását szovjet katonai kórház fiatal(!) ápolónőjeként. A ’60-as 

években ismét találkoztak Ájival Almádiban. 



   21 

 

 
 

27. kép: Keresztapám, ifj. Sáfrány Zsigmond napi birtok szemlén, a kétkerekű fogattal, kedvenc fekete 

lovával és a két foxival. A másodrendű kis örökösök, Andris és Palika számára nevelt lovak: Ilka és 

Ibolya voltak, a szovjetek örültek is nekik… 

 

 
 

28. kép: Major Anna (Panni néni), később Andris anyja, a felvidéki bevonulásról szabadságolt, 

udvarló katonákkal, 1938 októberében. (Egy évtized múlva kitelepítés !!!) 
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29. kép: Sz.-né Sáfrány Mária és barátnői lengyel katonákkal az egyesített északi határunkon 1939 

aug. 4.-én, egy hónappal a II. világháború kezdetét jelentő német villámháború előtt!  

 

 
30. kép: Fürdés a Tiszában (1939) 
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31. kép: Méteres hó 1940 húsvétján, Áji és Hajnalka. (Hátul az egykori kápolna íves kiugrása) 

 

 
 

32. kép: Házi színjáték szereplői kosztümben 
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33. kép: Homokvár építés, a kisebb gyerek Áji. 

 

 
 

34. kép: „Ének a búzamezőkről” a fenyves mellett. (Háttérben a különleges illatú „Szépút”, jobbra a 

fenyves, amit államosításkor a betelepített csőcselék azonnal elpusztított) 
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35. kép: „Szépút” a fenyves felé, amely forró nyári homokos-akácos-aranyvesszős illatára a mai napig 

ráismerek, ha ilyen helyen járok, például a Taktaközben. 

 

 
36. kép: A híres almáskert díszes bejárata. 
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37. kép: Erdei ház a fenyvesben, amit az 1945 után betelepítettek kivágtak épületfának. 

 

 
 

38. kép: Házi mulatság gramofonnal (1938. Dr. Sörösi Andor és Szlaboczky Emil, rövid o-val), a 

szőlőlugasban. 
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39. kép: Férfigyötrés Szlaboczky Emil festőművésszel, aki Trianon után Szepesváraljáról Csonka-

Magyarországra menekült, a kecskeméti evangélikus tanítóképzőben rajzot tanított, de ábrázoló 

geometriát is, amiért egy tanítványa (Karkus Pál) később jó nevű vízépítő mérnök lett, egy másik 

(Molnár Béla) a pusztai szikes tavakhoz vezetett kirándulásai nyomán híres geológus professzor lett 

Szegeden. Bélatanyai ellátását olajfestményeivel hálálta meg (kettő a Dérynén), de a mindenfelé lógtak 

a falakon jonathán almákról készült reklám célú, négy nézetű akvarelljei. A 2010-es években, egy 

miskolci muzeológus barátom, Szepesváralján elhunyt magányos nagynénje lakóutódai által 

megküldött bőröndnyi írat tömegben rálelt Emil egykori szerelmes leveleire és műalkotásaival közös 

fényképeire. Rajzszakos leányom az egykori Képzőművészeti Főiskola irattárában találkozott Emil 

egykori bizonyítványával, benne kiemelkedő hírű tanárainak jeles osztályzatával. Az 1950-es évek 

elején meglátogatott Miskolcon minket. Búcsúzáskor az esti homályban a kapuban megszorítva 

kezemet odasúgta: „Jó magyar ember legyél!” Betartottam… Hazaérkezésekor az állomáson ávósok 

várták tanítványai hazafias nevelése miatt, nemsokára meghalt.  

 

 
40. kép: Pusztai idill és 
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41. kép: Az abaúji születésű, tótos nevű kisbéres, akit Áji megmentett egy károkozása miatti csendőr 

pofontól, amit esti furulyaszóval hálált meg. ’45 után kiiskoláztatták és híres népművész lett. 

 

 
 

42. kép: Aratási ünnepség cselédsége, gyerekeikkel.(1937) 
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43. kép: Palika kedvenc kutyái: a kuvasz (belső udvar őre) és a foxi (vadász kedvenc) marakodnak. 

 

 
 

44. kép: Édesanyám 1936-ban állókép fényképész volt a negyedik bástyájával díszletszerűen 

helyreállított sárospataki vár előtt, Tolsztoj csecsen-háborús regénye alapján forgatott, Bulyba Taras 

hollywoodi filmnél, amit még férjhez menetele előtt Nagyapánk Márais kassai kapcsolata révén  

féltestvérénél, Radványi Géza filmrendezőnél tanult ki. 
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45. kép: Közben 1932-re felépült Miskolc legszebb kilátását nyújtó Szent György utcai házunk, amit 

az 1970-es években, városrendezés címén felrobbantottak. (lásd Hideg Ágnes: Bábonyibérc című 

könyvét). 

 

A képekhez fűződő történetek is igazolják, hogy a történelmi magyar középosztály a Horthy-

korszakban érte el vagyoni és egzisztenciális tetőpontját! 

 

Befejezésül még egy drámai kérdés: vajon hogyan folyhatott le Bélatanyán az állami rekviláció előtti 

napon az utolsó családi ebéd, két évtized gyümölcsöző munkájának, de egy élet tapasztalatainak 

elvesztésekor?   Ha valaha ezt a történetet egy családtagunk megfilmesíti vagy színházasítja, jó indító 

kép vagy akár főcím is lehet az Utolsó Ebéd! 

 

ZÁRADÉK.                       „Kísértet járja be EU-ropát, a kommunizmus kísértete!” (Marx) 
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Rajzmellékletek 
 

 

 

 

1. Kúria 

2. Majorság 

3. Almás 

4. Szőlő 

5. Kripta 

6. Fenyves 

7. „Szépút” 

8. Juhlegelő (Szenna) 

9. Szántó (dohány) 

10. Árvízi tározó (2000-től) 
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1. Cselédlakások 

2. Istállók 

3. Kovácsműhely, autós szín 

4. Baromfiudvar 

5. Kenyérsütő kemence 

6. Jégverem 

7. Szerszámos kamra 

8. Gémeskút (lásd 5. fénykép) 

9. Kerekes kút 

10. Arborétum 

11. Lugas 

12. Virág gruppok 

13. Sziklás kerti rézsű 

14. Főbejárat 

15. Gyümölcsös 

16. „Szépút” a fenyves felé 

17. Virágos rét 

18. Akácos 

19. Egykori ártéri fonott kerítés 

20. Hinta 

→ Kapuk
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Szöveges mellékletek 
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Függelék 
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