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Előszó
 

Amikor a nevem előtti dr-t meglátják, meg szokták kérdezni, hogy jogász vagyok-e vagy orvos.
Amikor  megmondom,  hogy  fizikus,  érzem,  hogy  csodabogárként  méznek  rám.  Alighanem nem
vagyok  így  egyedül.  Ha  valaki  olvasta  az  Oppenheimer-ügy  című  drámát,  (sajnálom,  de  nem
emlékszem az íróra, és lusta vagyok vagy ötven Nagy Világot átnézni, és még szó szerint sem fogok
ebből idézni), akkor talán emlékszik rá, hogy a vizsgálóbizottság egyik tagja Bethétől azt kérdezte:

- Milyen emberek a fizikusok?

Bethe nem értette a kérdést, így visszakérdezett:

- Nem tudom, mire gondol! Isznak-e, verik-e a feleségüket vagy a gyereket…?

Nem értik, hogy normális emberek vagyunk, csak talán nekünk többet kell  várnunk igazunk
kiderülésére, mint másoknak. Sokáig nem hittek a Nagy Bummban, ami világunk keletkezésének ma
elfogadott elmélete. A Higgs-bozon kimutatására ötven évet kellett várni Higgsnek, míg CERN-ben
sikerült beigazolni elképzelését.

Tévedhetetlenek sem vagyunk. Harmadévesek voltunk, amikor dr. Szalay Sándor professzor úr és
felesége, Éva néni meghívta az évfolyamot egy teadélutánra, és valószínűsítette, hogy a 2000. évben
már sikerül megoldani a fúziós reaktorok problémáit. Nem így lett. Valamikor az 1980-as években
felröppent az a hír is, hogy sikerült a hidegfúzió. Tévedtek. A tévedést kimutatók egyike dr. Csikay
Gyula professzor volt a hír megjelenését követően mintegy két héten belül.

Miért írtam ezt ide? Semmi másért, mint azért, hogy elhiggyék, ha mégis megjelenik ez a könyv,
nem  vagyok  sem  kivétel,  sem  kiválasztott,  és  nem  különbözöm  senkitől,  csak  megpróbáltam
becsületesen élni és dolgozni. Nem tehetek róla, ha voltak, akik ezt nem nézték jó szemmel, vagy
talán nem is értették. Nem haragszom senkire. Ilyen az élet. Túl kell élni, és kész, amíg bele nem
halunk.

 

Tata, 2015.08.21.

 

 



Születésemtől az iskoláig
Többször bővített, de egyszer sem átírt életrajzom a következőképpen kezdődik:

„Tatatóvároson születtem 1939. július 25-én. Édesapám gyári munkás volt,  édesanyám pedig
háztartásbeli.  Ehhez hozzá kell tennem, hogy velünk élt nagyanyám és édesanyám nővére, akik
szintén háztartásbeliek voltak, valamint nagyapám mint magyar úri szabó, akinek nem sok munkája
volt,  inkább csak foltozás a környékbeli parasztoknak és iparosoknak. Így gondolhatja a kedves
olvasó, hogy nem várt rám az a sors, hogy agyonkényeztettek volna. Ehhez még azt is hozzátehetjük,
hogy apai nagyapám, aki jó hírű tatai fazekas volt és Érsekújvárig járt portékáival kereskedni, a
kobaltsókkal való kékfestés miatt korán meghalt, engem nem is ismerhetett. Ekkor egyébként a
kobaltsókban  található  nehézfémek  miatt  a  tatai  fazekasok  körülbelül  háromnegyede  meghalt
mérgezésben. Nagyanyám ezután mint jókezű pingálóasszony járt el a még megmaradt fazekasokhoz
festeni, hogy a még ki nem repült gyerekek eltartását és nevelését valahogy biztosítsa. Sajnos ő is
közvetlenül megszületésem után meghalt, a fazekas família minden gyerekének önmagától kellett
boldogulni. Így aztán bár édesapám négy testvérének nem volt gyermeke, és én is egyke voltam,
kényeztetést sehonnan nem várhattam.

Az első kiszúrás velem már születésemkor megtörtént, mivel Tata csak egy évig, születésem
évében volt Tatatóváros, így minden kérdőív kitöltésekor sokkal többet kellett írnom, mint azoknak
az iskolatársaimnak, akik egy évvel később születtek. A második kiszúrásra tulajdonképpen mintegy
tíz-tizenöt évvel később jöttem rá: közvetlenül születésem után kitört a második világháború. Erről a
két kiszúrásról  persze nem tehettem, ugyanígy szüleim sem. Ha valakit  ezért  okolni  lehetett  a
családban, az legfeljebb nagyapám lehetett, aki közvetlenül a trianoni békekötés után a kapufélfára
kiszögezett egy kis táblát, amin Nagy-Magyarország és ezen belül Csonka-Magyarország térképe
volt a következő felirattal: „Maradhat ez így? Nem, nem, soha.”

A  világháború  kitörése  az  első  időben  nem  igazán  zavart  bennünket,  mert  édesapám
születésemkor  már  negyvenkét  éves  volt,  így  ágyútölteléknek  ekkor  már  nem  volt  alkalmas,
egyébként is az almásfüzitői kőolaj-finomítóban dolgozott, a háborúhoz meg már akkor kellett a
benzin,  ezért  aztán  békén  hagyták.  Nagyapám természetesen  a  maga  hatvan  évével  ugyanígy
túlkorosnak számított, így aztán elfoglalhatta magát a ritkán cseppenő munkájával. Volt egy kis
szőlőnk és egy kis kertünk, amiben nagyanyám és nagynéném igyekezett megtermelni a konyhai
szükségleteket. Édesanyám az első időben persze velem volt elfoglalva, én meg adtam elég munkát,
mert ha nem volt tele a hasam, vagy tele volt a pelenkám, üvöltöttem, és ez bizony naponta többször
előfordult. Amikor meg minden rendben volt, mármint nálam, mosni kellett a pelenkákat. Így aztán
bőven  volt  mindenkinek  munkája.  Erre  a  korra  persze  nemigen  emlékszem,  ezért  édesanyám
visszaemlékezéseire kell hagyatkoznom.

Akkoriban az volt  a szokás,  legalábbis a környékbelieknél,  hogy fizetéskor,  vagy ha sikerült
valamilyen nagyobb munkáért egy kicsit több pénzt kapni, a férfinép megengedte magának, hogy
elmenjenek egyet sétálni: kézen fogták a feleséget meg a gyereket, betértek egy kocsmába és ittak
egy pohár sört, a feleségnek rendeltek egy pikolót, a gyereknek meg egy málnaszörpöt. Csak a
teljesség kedvéért, ha valaki netán nem tudná, az egy pohár három deci, a pikoló meg kettő, a
gyereknek adott málnaszörp meg egy vagy két deci volt életkortól függően. Nem is nagyon volt
részeg Tatán, pedig kocsma aztán bőven volt. Annyira bőven, hogy amikor édesapám hazafelé jött a
munkából, és bement volna az összes kocsmába, és ott megiszik egy pohár világost, vagy egy deci
bort, nem biztos, hogy saját lábán hazaért volna. Ez pedig nagyon veszélyes volt annak idején, mert a
detoxikálót akkor még nemigen működtették, ha egyáltalán volt, az árokban aludni meg veszélyes
volt, mert ha másnap nem dolgozott volna, akkor ott valószínűleg többet soha. Az sem volt mindegy,
hogy melyik kocsmába tért be a család, mert minden foglalkozási körnek megvolt a maga kocsmája.



Más volt az iparosoké, más a parasztoké, más a kereskedőké és más a kevés számú tisztviselőé. A
sok tatai kocsmából ma már csak a Papp Pál kocsma üzemel. Az egyik leghíresebb, a Molnár kocsma
matracos üzlet lett. Az öreg Molnár valószínűleg forgolódik is a sírjában, hacsak nem találkozott
össze  Járóka  Toncsival,  Tata  legkedveltebb cigányával  Szent  Péter  birodalmában,  ahol  most  is
hajlandó valami siratót húzni az öregnek, mert hát sírva vígad a magyar.

A legérdekesebb szerintem az volt, hogy a kocsmárosok ennek ellenére megéltek a kocsmájukból,
igaz, igyekeztek is becsábítani a kuncsaftot, elsősorban azzal, hogy majdnem minden kocsmában volt
tekepálya, meg valami harapnivaló is. Így aztán a betérők egy része megengedte magának, hogy
gurítson, vagy egyen valamit, általában nem túl sokat. A tisztelt olvasó azonban ne képzeljen el
valami mostani agyoncicomázott tekepályát. Az egy egyszerű, deszkapalánkkal körülkerített pálya
volt,  aminek az alját  agyaggal  döngölték keményre és  domborúra.  A tekepálya végén volt  egy
homorú ácsolat, ami a fagolyót – ha jó erősen gurították– visszafordította egy vályúba, ami a pálya
másik vége felé lejtett. Ha nem sikerült olyan erősen gurítani, hogy a golyó visszaforduljon, akkor a
golyót a bábokat állító gyereknek kellett a vályúba tenni. Ilyen gyerek általában akadt, mert előbb-
utóbb számíthatott egy málnára vagy valami aprópénzre.

Szinte  minden második-harmadik  kocsmában ücsörgött  egy  cigány,  vagy egy egész  zenekar
többnyire délután, vagy ünnepnapokon. Így aztán ők is nehezen, de megéltek. Nem is nagyon loptak,
verekedésről meg hangoskodásról általában szó sem volt. Hozzáteszem, hogy ezek voltak a muzsikus
cigányok,  akik letelepedtek,  és a Péróban éltek elég sivár körülmények között.  Voltak azonban
vándor cigányok is. Ezek voltak az oláh cigányok, akiknek általában nem volt lakásuk, csak egy
valamilyen fedéllel ellátott szekérben éltek. Ezek egy-egy erdőben kivágtak valamilyen fát és ebből
készítettek teknőt, meg mindenféle háztartásban is használt eszközt. Ezektől már jobban kellett
félni, mert ha nem sikerült valamit eladni és pénzhez jutni, hát kénytelenek voltak egy-egy tyúkot,
vagy libát elemelni. A purdéknak enni kellett, meg nekik is, hogy dolgozni tudjanak. Igen, dolgozni,
mert szociális segély nem volt, csak csendőrség, amely viszont csupán megjelenésével is rendet
tartott.  Ez  egyébként  nagyon  egyszerűen  úgy  történt,  hogy  hetente  egyszer  vagy  kétszer
megjelentek ketten kakastollas kalapban gyalog, inkább csak sétaként, mint kötelességként a Péró
sarkánál,  vagy ahol az oláh cigányok táboroztak, körülnéztek és visszamentek a helyükre. Nem
kellett intézkedni. Mindenki tudta a kötelességét.

Az első rosszaságomat, amit elkövettem, édesanyám elmondásából ismertem meg. Egy kiadós eső
utáni nyári vasárnap történt. Édesapámnak a folyamatos munkarend ellenére vasárnap soha nem
kellett dolgozni, mert hét közben a vasárnapra szükséges dolgokat elő tudta készíteni. Így aztán úgy
döntöttek, hogy isznak egy pohár sört, inkább a séta miatt, mint a sörért. Mivel édesapám iparosnak
számított, ezért a mi kocsmánk a mostani Hajdú utca és a Keszthelyi utca sarkán volt és benyúlt a
kastély  kertjébe.  Természetesen  itt  is  volt  tekepálya  és  egy  kis  patak  a  kerthelységben.  A
kibetonozott patakmederben kristálytiszta vízben kövér pontyok úszkáltak, amit a ráérős vendégnek
ha  kívánta  kifogtak  és  elkészítettek.  Természetesen  azt,  amelyiket  óhajtotta.  A  sétához
természetesen vasárnapi  ruhába kellett  öltözni.  Ez  az  én esetemben fehér  zoknit,  nadrágot  és
lakkcipőt jelentett. Először engem öltöztettek fel, aztán szüleim öltöztek. Úgy gondolhattam, szüleim
elmondása alapján, hogy addig is elfoglalom magam, így aztán kerestem egy jóképű pocsolyát és
megnéztem, meddig ér. Állítólag bokán felüli volt, így aztán nemcsak a cipő, de a fehér nadrág is
viselhetetlenné vált. Ennek meg az lett a következménye, hogy édesanyámat elöntötte a méreg és
nekiállt elfenekelni. Ebből lett aztán nagy patália, mert mindenki rosszallását fejezte ki, nagyanyám
meg egyszerűen kijelentette:

- A Jolánnak nem való gyerek!

Azt  hiszem, elfelejtettem mondani,  hogy édesanyám keresztneve Jolán volt,  édesapámé meg
Miklós. Hát most pótoltam. Végül is ebből a patáliából én kerültem ki győztesen, mert soha többé



nem mertek elverni, pedig valószínűleg adtam rá okot.

Az elmondások szerint a második rosszaságom édesanyámnak köszönhetem. A tatai búcsúban,
ami Márton-napkor van, unszolásomra sikerült egy piros-fehér pöttyös labdát jutányosan megvenni.
A baj ott kezdődött, hogy elfelejtették a lelkemre kötni, hogy azt szigorúan csak az udvaron szabad
használni.  Ennek  az  lett  a  következménye,  hogy  betört  a  szobaablak.  A  csörömpölésre  persze
összefutott mindenki, aki otthon volt, és jött is a kérdés:

- Hát te meg mit csináltál?

- Itt álltam. Itt álltam. Ez meg csak úgy nekiment!

A verés meg elmaradt, sőt még állítólag nevettek is egy jót a válaszon.

Ilyen előzmények után aztán rendkívül öntudatos gyerek lettem, és már úgy háromévesen is
időnként nemzedéki összecsapások jöttek létre köztem meg édesanyám között. Persze a verés meg
tilos  volt  nagyanyám miatt,  hát  vitatkoztam.  Állítólag  egy  ilyen összecsapás  után annyira  nem
tudtunk közös nevezőre jutni, hogy kijelentettem:

- Megyek a Rehberger nénihez szolgálni!

Mentem is. Na ebből meg aztán lett nagy riadalom. Még szerencse, hogy valaki emlékezett rá,
hogy mit mondtam, így aztán rohantak a velünk szemben lévő szatócsboltba, a Rehbergerékhez. Ott
voltam, és éppen kezdtem volna magyarázni, mit akarok. Végül is közös rábeszéléssel és két szem
mézes cukorral oldódott meg a kérdés, amit szép fehér papírból csavart zacskóba tettek.

Azt hiszem, ilyen zacskót ma már egyetlen kereskedő sem tud csinálni. Még azt is hozzá kell
tennem, hogy abban az időben lehetett akár egy szem cukrot is venni, mert az nem volt műanyag
tasakban, hanem egy fekvő üvegben, hozzá egy kis kanál. Ugyanígy lehetett a trafikban akár öt szál
cigarettát  is  venni,  amit  megintcsak papírba csomagoltak úgy,  hogy a  cigaretták vége kiállt  a
zacskóból, tehát úgy nézett ki, mint egy dobozka. Édesapám akkor már nem dohányzott, mert az
üzemi orvos egy vizsgálaton megkérdezte tőle:

- Édes fiam élni akarsz, vagy cigarettázni?

Erre édesapám kivette a zsebéből az alig megkezdett doboz cigarettát és odaadta az orvosnak a
gyufával együtt:

- Doktor úr, szívja el!

Soha többet nem dohányzott, pedig nagyapám aztán fújta a füstöt, még édesapám orra alá is.
Ráadásul ehhez nem kellett se tapasz, se tabletta.

Tartozom a kedves olvasónak a Rehberger zsidó ismertetésével. Az egész család vallásos zsidó
volt, és nagyon kedvesek. A környék hozzájuk járt mindenféléért, amit tartottak. Ha valakinek éppen
nem volt pénze, hát hitelt is adtak, még a cigányoknak is. Pedig azoknak elég sokszor nem volt, de
ha volt, rohantak a boltba megadni. Náluk volt akkoriban a ház alatt pince, amit később az egész
környék óvóhelynek használt, de ez egy másik történet. Ez a család egyszer csak eltűnt, és azt
hiszem, valaki a helyükre költözött, de nem emlékszem, ki, a szüleimtől meg valahogy soha nem
kérdeztem. Sajnos soha többet nem jöttek vissza. Nem emlékszem rá, hogy valóban láttam-e, vagy
csak álmodtam, de egy szürke, felhős napon egy hosszú sort láttam menni Kocs felé. Mindenki
valamilyen sötét ruhában, de leginkább feketében volt, és valahogy vánszorogtak, és nem mentek,
mintha már több kilométert megtettek volna, és már semmire nem számíthattak volna. Nem tudom,
hogy a Rehbergerék köztük voltak-e, de a mostani eszemmel abban reménykedem, hogy valahogyan
megúszták, és az utódaik valahol, esetleg Izraelben élnek. Mauthausenben jártam, de nem volt időm



a hosszú listát végigolvasni. Remélem, nem ott végeztek velük.

Ahogy közeledett a front, meg egyre komolyabban dúlt a háború, egyre többen kellettek nemcsak
az orosz frontra,  hanem itthon is  a légvédelemnél.  Édesapámnak sem volt  pardon,  beosztották
Tatabányára a légvédelemhez. Ez persze nagyon jó beosztás volt a többihez képest, mert legalább
azt  megengedték,  hogy  látogassuk,  és  valamennyi  ennivaló-utánpótlást  is  vigyünk.  Nem kellett
puskát tartani az ellenségre, és attól sem kellett félni, hogy ezt az ellenség teszi. A repülőgépet meg
vagy  eltalálták,  vagy  nem,  de  leginkább  nem,  kezdetben  egyébként  sem  sok  járt  errefelé.  A
szomszéd, alig húszéves fiú ennél sokkal rosszabbul járt, mert fél lábbal tért haza a frontról és a
katonakórházból, de legalább hazatért. Néhány hónap múlva még falábat is kapott, így már nem
mankóval járt, és reménykedhetett abban, hogy majd kap valamilyen munkát. A szülei kisparasztok
voltak,  volt  talán tíz-tizenöt hold földjük.  Keményen dolgoztak,  hogy a két gyereket becsülettel
felneveljék. Az aratás volt akkoriban a legnehezebb és a legjobban várt munka, melyen az egész
család részt vett. Ekkor derült ki, hogy lesz-e elég kenyér az asztalra. Arra viszont nem számíthattak,
hogy  a  fiuk  majd  továbbviszi  a  gazdálkodást.  Ez  már  tragédia  volt.  Azzal  meg  végképp  nem
számoltak, hogy később azt a kicsi földecskét is be kell majd adni a tsz-be. Ez volt az igazi tragédia.

Aratási kép valamikor a két világháború között
 

De ne szaladjunk ennyire előre,  maradjunk csak a légvédelemnél.  Az egyik vasárnap éppen
látogatási idő volt, és édesapám valahogyan üzent, hogy fasírtot enne. Neki is állt édesanyám húst
darálni, én meg mint minden lében kanál, a többszöri tiltás ellenére segítettem, nyomkodtam a húst
a darálóba. Édesanyám meg bőszen darált, annyira, hogy sikerült a középső ujjam végét lekapni.
Lett is ebből sírás meg kapkodás, meg rohanás a doktor úrhoz, aki a templommal szemben lakott és
nem volt rendelési ideje. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bárkinek bármikor rendelkezésére állt, ki
lehetet hívni még a templomból is, vagy éjfélkor fel lehetett kelteni, hogy jöjjön gyorsan, mert valaki
nagyon vacakul van.  Ilyenkor a pizsamájára felrántott  valamit  és jött.  Természetesen engem is
bekötözött. Egy jó nagy pakkot kaptam az ujjamra, és tanácsot, hogy meddig maradjon a kötés. Azt is
mondta a doktor úr, hogy le fog esni a körmöm, de új nő helyette. Azt azonban nem mondta, mert
nem is tudhatta, hogy az új körmöm középen duplán fog kinőni. Így aztán a gyerekkoromból még
maradandó emlékem is lett. Ma is így viselem a bal kezem középső ujján az így nőtt körmömet. A
látogatás  is  jól  sikerült  édesapámnál,  mert  büszkén mutogattam,  hogy  milyen  komoly  háborús
sérülésem lett.

Amikor négyéves lettem, beírattak a Kálvária utcai óvodába, ugyanis ez volt a református óvoda.
Kaptam egy kis piros keménypapír táskát, amibe a tízórait pakolta édesanyám. Akkor még az óvoda



délig működött,  mert  ebédet egy gyereknek sem főztek és adtak.  Ez az óvoda tőlünk úgy egy
kilométerre lehetett, és talán kétszer kísértek el és jöttek értem, aztán hagyták, hogy magamtól oda-,
meg hazataláljak. Nem kellett félteni attól, hogy valami elüt, mert akkor még Tatán talán

Szüleim és én a fotózáshoz kölcsönkapott kerékpárral
 

két motorbicikli ha volt, autó meg egy sem. Ha lett is volna, azt a háború miatt úgyis elkobozták
volna. Ha nagy néha elment egy-egy lovas kocsi a köves utakon, vagy a kockaköves Kocsi úton, az is
eseménynek számított.  Már a bicikli  is  luxusnak minősült.  Azt legfeljebb egy gyerek kaphatott,
háromkerekűt, hogy el ne essen. Nekem is volt, de nem új, hanem valaki kinőtte, hát eladta, mi meg
megvettük, de az is lehet, hogy egyszerűen csak ingyen odaadták.

A front egyre közeledett, mire elmúltam négyéves, és egyre több fiatalabb meg idősebb kellett
harcolni.  Szerencsénkre  a  kőolaj-finomítóba  is  új  emberek  kellettek  a  behívottak  helyére,  így
édesapám  visszakerült.  Ebből  majdnem  baj  lett,  mert  egyik  nap  a  gyárat  lebombázták,  és
természetesen égett. Éjjel látni lehetett a fényt, nappal meg a kálváriáról lehetett nézni a lángokat.
Nem tudni, miért, édesapámat nem oltásra rendelték, hanem sorba állították vagy két-háromszáz
munkással, és elindították nyugatra. Édesapám Komáromig jutott a konvojjal, és úgy döntött, hogy
ebből neki elég volt, hát megszökött. Két nap alatt jutott haza mindenféle kerülővel, hogy el ne
kapják. Vérhas–fertőzéssel jött haza. Nem írom le, hogy milyen, de az akkori körülmények között ez
bizony nem volt valami életbiztosítás. Én is elkaptam, de aztán valahogy mindenki túlélte.

 

Mire meggyógyultunk, a kőolaj-finomítót is rendbe hozták, és édesapámnak újra volt munkája,
igaz, egyre veszélyesebb, mert már mindent bombáztak. Az oroszok is egyre közelebb jöttek, és
egyre többet kellett a Rehbergerék pincéjébe futni, amikor megszólalt a sziréna. Itt éltük meg azt is,
hogy  bejöttek  az  oroszok.  Mi  először  egy  géppisztolyos  orosszal  találkoztunk,  aki  pórias
egyszerűséggel berúgta a pinceajtót, a lejáratra szegezte a géppisztolyt és azt kiabálta: „Nyemcű?”
Erre  valaki  magyarul  mondta,  hogy  nincs,  amit  a  fene  tudja,  hogyan,  de  megértett.  Lejött,
körülnézett és otthagyott bennünket. Hát így kezdődött az orosz megszállás. Tatán, vagy inkább úgy
mondanám, hogy a környékünkön két-három napig maradtak sokan. Mi is kaptunk vagy öt orosz
katonát, akik a földön aludtak, és sokat ittak, éjszakára általában részegek voltak. Erre már mint
majdnem ötéves gyerek is emlékszem, méghozzá úgy, hogy bizony az egész család félt tőlük. Aztán
eltűntek, mert továbbment a front nyugatra, csak két-három orosz maradt valami rendet tartani. Egy



tiszt a harmadik szomszédunkban lakott és valami miatt felénk járt, én meg kint voltam az udvaron,
hát bejött hozzánk, mondott valamit, amit persze nem értettünk, aztán kézen fogott és vitt magával.
Az otthonmaradt igazhitű református család meg ijedtében letérdelt, keresztet vetett és elkezdték
imádkozni a Miatyánkot. Persze nem tudták, hogy ez az orosz valami miatt imádta a kisgyerekeket,
és ezt rajtam élte ki, más a környéken nem lévén. Úgy emlékszem megitatott teával, aztán csinált
újságpapírból  egy  nagy  zacskót,  teletette  kockacukorral,  ehhez  hozzátett  még  egy  akkora
sonkadarabot, amiről úgy gondolta, hogy elbírom, és hazakísért a kapunkig. Mit ne mondjak, volt
öröm odahaza, ami nem éppen a sonkának meg a kockacukornak szólt.

 

A  leégett  finomítót  közben valahogy  rendbe kapták,  és  elkezdődött  a  munka.  Édesapám új
igazolványt kapott, aminek egyik oldala orosz, másik oldala magyar nyelvű volt. Innen tudtuk, hogy
most már az oroszoknak, nem pedig az amerikaiaknak vagy a németeknek dolgozik. Így érkezett el
az az idő, amikor hatéves lettem és iskolába kellett mennem.

 



Az általános iskola alsó tagozatának történései
 

Az  iskolába  beíratás  annak  idején  úgy  történt,  hogy  amikor  ötéves  lett  a  gyerek,  elment
valamelyik szülő a paphoz vagy a kántor tantóhoz, aki általában az iskola igazgatója meg a templom
orgonistája volt, és megkérdezte, jöjjön-e a gyerek tanulni. Tatán ő volt a gyerekek és a szülők Rexi
bácsija. Az én esetemben az volt a válasz, hogy csak akkor, ha az iskolaévben betöltöm a hatot. Így
lettem évvesztes. Tehát nekem az iskola akkor kezdődött, amikor már hatéves voltam és már a
háborút is befejezték.

Iskolakezdéskor a gyereket kézen fogták, és elvitték az iskolaudvarba. Mivel mi reformátusok
voltunk az iskolaudvar egyben a templom udvara is volt, ami nagyon praktikus dolog volt, mert nem
kellett messze, ugyanis az iskola istentisztelettel kezdődött. Ehhez először az iskolások sorba álltak.
Az elsősöket mindig Szalay tanító néni kapta, így engem is kézen fogott. Én nem tudtam, mit akar,
hát elkezdtem bőgni, mint a záporeső, de végül sikerült betuszkolni a sorba és megnyugtatni. Az
istentisztelet  már  tetszett,  mert  szépen  orgonáltak  és  énekeltek.  Így  aztán  megszerettem  a
templomba járást is, és még akkor is jártam, amikor ezt már nem nézték jó szemmel.

Akkoriban az elsős gyereknek egy olvasókönyve, egy vonalas füzete meg egy kockás füzete volt. A
vonalas füzetbe soronként négy vonal volt berajzolva, kettő vékonyabb meg kettő vastagabb. Ebbe
kellett  beletalálni  a tanult  betűkkel.  Ha nem sikerült,  körmöst kapott  a gyerek.  Erre vagy egy
nádpálca vagy egy vonalzó volt rendszeresítve. A gyereknek meg össze kellett tenni egy csúcsba az
ujjait, és erre ráütöttek. Nem nagyot, csak éppen hogy érezze, hogy megbüntették, de azért fájt. Más
rosszaságért tenyeres járt. Ekkor a gyerek kinyújtott tenyerébe csaptak bele, és ha elrántotta a
kezét, akkor nagyobbat kapott. Ez sem történt rosszindulatból, inkább csak fegyelmezési célzattal.
Lehet, hogy ma sem ártana, főleg ha arra gondolok, hogy sokáig Makarenko mondása is divat volt,
ami szerint egy jókor adott pofon megengedett nevelési módszer. Az én emlékeim szerint ezt még
akkor is tartották, amikor már nyolcadikos voltam. De ne szaladjunk ennyire előre.

Az olvasókönyvet meg a két füzetet eleinte az édesanyám pakolta be az iskolatáskába. Ezek mellé
került a zsíroskenyér tízórai nak. Nem emlékszem rá, hogy ezt hogyan sikerült becsomagolni, mert
akkor a nejlonzacskót még hírből sem ismertük, ugyanígy az alufóliát, de tény, hogy nem lett tőle
sem a könyv, sem az irka zsíros, és ez minden szülőnek valahogy sikerült, de mi is vigyáztunk, mert a
zsíros füzetért tenyeres járt. Az iskolatáska egy egyszerű kemény papundekliből készült táska volt
két vállszíjjal, amit a gyerek hátára akasztottak. Az egész nem volt több talán egy kilónál. A hátizsák
másra kellett, ha egyáltalán volt a családban. Az is egy egyszerű zsák volt két madzaggal, hogy a
hátra lehessen akasztani. Ezzel lehetett vidékre járni az olyan dolgokért, amit Tatán sem lehetett
megkapni.  Mi  például  nem  tartottunk  csirkét,  így  a  kocsi  rokonokhoz  jártunk  úgy  havonta,
kéthavonta, ha ők nem jöttek át valamilyen okból lovas szekérrel és nem hoztak. Busz akkor még
nem volt, így aztán reggel indultunk gyalog és délután ugyanígy vissza. Először hatévesen tettem
meg ezt az utat a nagynénémmel, ha jól emlékszem, minden zokszó nélkül csupán sétaként.


