
Juhász István: 90 év 

 

1922. július 8-án születtem meg Juhász István néven, Szalai Julianna és Juhász Pál második 

gyermekeként Abonyban. Igazából Paládicspusztán, egy tanyán, ami a cukorgyár által bérelt 

birtok volt, csak akkoriban az anyakönyvi kivonatba az a helység került, ahol az okiratot 

kiállították. Paládicspuszta Abonyhoz tartozott. Egy Harkányi nevű gazdag embertől bérelte a 

cukorgyár. Mindenki, aki ott lakott a cukorgyárnak dolgozott, gazdasági cselédként. 

Édesanyámra nem emlékszem, mert 2 éves koromban meghalt. Volt egy édes néném, Juhász 

Margit 1920-ban született (61 éves korában mellrákja lett, megműtötték, majd nem sokkal 

később tüdőrákban halt meg). Édesapám később megismerte és összeköltözött 

mostohaanyámmal, Terék Máriával, akinek előző férje Matécsik Pál volt. Engem két éves 

koromtól ő nevelt. Édesanyámról nem is tudok semmit, csak, hogy Tószegen van eltemetve, 

akkoriban nem illett ilyenekről kérdezősködni, ha már egyszer új asszony volt. Édesapámnak és 

a mostohaanyámnak három közös gyermeke született, 1924-ben egy kislány, aki másfél évesen 

meghalt, 1926-ban Terike, akit nagyon szerettem, igen jó testvérek voltunk (Terike 52 évesen 

halt meg mellrákban) és 1931-ben Ilona, akivel nem igen tartottam a kapcsolatot, mert egyszer 

megláttam, hogy a férje megveri, nagyon rosszallottam, emiatt haragba kerültünk. A 

mostohaanyám jó asszony volt, szerettük egymást, anyaként néztem rá mindig. 

Amikor a lányok férjhez mentek, és szükség lett az anyakönyvi papírokra, akkor derült ki, hogy 

a lányokat Matécsik néven anyakönyvezték, mivel mostohaanyám hivatalosan nem vált el 

Matécsik Páltól és nem ment hozzá édesapámhoz. Elég nagy port kavart az ügy, mert senki nem 

tudott róla sem a családban sem a faluban. A lányokat mindenki Juhász néven ismerte, az iskolát 

is úgy végezték. Se apám, se anyám nem tudott olvasni, akkoriban az a generáció írástudatlan 

volt. 

Édesapám kocsis volt, gazdasági cseléd, a Paládicspusztai gazdaságban. Jó ember volt, csak 

néha kicsit felöntött a garatra, olyankor előfordult, hogy veszekedett a mostohaanyámmal, de 

velünk mindig jól bánt, harcolt az első világháborúban, 3 évig volt orosz fogságban, ezért 

perfekt tudott oroszul. 

Hat évesen kezdtem az iskolát, a Piroska nevű 6 osztályos tanyasi iskolában. Akkor még csak a 

polgári iskolák voltak 8 osztályosok. Az iskola Szolnok és Tószeg között volt, a vonat is megállt. 

A házunktól 3 km távolságra volt, minden nap gyalog jártunk. Szerettem iskolába járni, nem 

hiányoztam sokat. Jól tanultam, a legrosszabb jegyem a hármas volt. A legjobb jegyeket - 



akkoriban az egyes volt a legjobb – pedig olvasásból, számolásból, énekből és magaviseletből 

kaptam. Már akkor is nagyon szerettem olvasni. Szüle mamáék - mostohaanyám édesanyja - 

jómódúak voltak, akkoriban lehetett járatni puhafedeles könyveket, ők járatták, azokat mindig 

elolvastam. Szüle tatám volt a gazda Paládicspusztán, ő volt a csősz, ő irányította a tanya dolgait. 

Az iskola mindig nyolctól kettőig vagy háromig tartott, a tanítónőt Martics Ilonának hívták, 

egyedülálló, nagyon rendes nő volt. Iskola után, ha kész volt a lecke, játszottunk. Fociztunk, 

általában hátvéd voltam. De nem volt focilabda, rongylabdát csinálnánk, egy harisnyát tömtünk 

ki rongyokkal. A másik kedvenc játékunk a paja volt. A paja egy kb. 10 cm hosszú és 8 cm 

vastag fadarab volt, ami mindkét végén ki volt hegyezve. 

Letettük a földre és egy nagyobb fadarabbal rá kellett csapni, minek következtében a paja 

elrepült. Aki elkapta az üthetett következőnek. Ezt nevezték pajázásnak. Télen szívesen 

korcsolyáztunk. Saját magunk csináltunk korcsolyát, egy deszka aljára húztunk egy vastagabb 

drótot, ez volt maga a korcsolya, a deszka két végén kifúrt nyíláson keresztül pedig rákötöttük a 

korcsolyát a cipőre. A tanyától nem messze volt egy tó, ami az oda folyó ártézi vízből gyűlt 

össze. Télen, ha befagyott ott tudtunk korcsolyázni vagy csúszkálni. Kilencéves koromban 

egyszer kimentem csúszkálni a tóra, édesapám megtudta és utánam jött, hogy megszidjon. 

Akkoriban nagyon vigyázni kellett a cipőre, csak egy pár volt, nem szabadott csúszkálni, nehogy 

tönkremenjen. Megláttam, hogy jön édesapám tudtam, hogy baj lesz, nagyon féltem, hogy meg 

fog verni. Beszaladtam a tó közepére. A széle már olvadt, egy gyereket elbírt, de egy felnőttet 

nem. Édesapám kiabált, hogy „gyere ki fiam", nem akartam, féltem a veréstől, visszaszóltam 

„jöjjön be maga" tudtam, hogy nem bírja el a jég. De mégis elindult, persze be is szakadt. Én 

meg rohantam ki, nagyon mérges lett édesapám, futottam, ahogy bírtam. Persze utolért. Nagyon 

kikaptam, egy pálcával jól megvert, sírtam, jajdokoltam. Úgy megsértődtem, hogy haza se 

mentem. Szüle mamámékhoz szaladtam, elmondtam mi történt mondtam, hogy én nem megyek 

haza. Szülemama nagyon szeretett engem, megsajnált. Édesapám eljött, hogy hazavigyen, de 

szülemama elzavarta, megszidta, hogy megvert. Három hónapig ott laktam náluk, iskolába is 

onnan jártam. Apám sokszor mondta, hogy menjek haza, de én nem mentem. Egyszer egy este 

aztán eljöttek, a mostohaanyámmal, apám könyörögött, még el is sírta magát, hogy menjek már 

haza, így aztán szüle mamám elengedett velük, hazamentem. Nagyon szerettem szüle mamámat, 

ő is engem, mert mindenben segítettem nekik. Ez alatt a három hónap alatt, amíg náluk laktam, 9 

évesen megtanítottam a nagybátyámat (mostohaanyám öccsét) írni, olvasni. 

Nyári szünetben mindig dolgoztam, apám kocsis volt a gazdaságban, neki segítettem. A lovait 

vezettem. Akkoriban nem nagyon voltak gépek. Az egész gazdaságban két gőzeke volt, 

egyébként meg ökrökkel és lovakkal dolgoztak. Apám Olga nevű lovát vezettem egyszer, 



valami légy után hátracsapott a fejével, engem át is repített a másik oldalra. 

12 évesen végeztem az elemi iskolában, nekünk szóba sem került a továbbtanulás, onnantól 

kezdve egy héten egyszer kellett menni ismétlésre, más tanulás nem volt. 

16 éves koromig otthon voltam, tavasztól őszig dolgoztam. Lovat vezettem, bogarakat szedtem a 

répaföldön. A cukorrépa vetés szélén árok volt, amibe a bogarak beleestek és azokat kellett 

összeszedni, darabjáért fizettek. Idősebbként már cukorrépát egyelhettünk, kezdetben csak 1 

sort kaptam, az kb. 2 km hosszú volt, később kettőt. Akkoriban a cukorrépa magokat sűrűn 

vetették, sűrűn nőtt ki, ezért kellett ritkítani, ma már szemenként vetnek. 

Ezekért már kaptam fizetést, amit persze odaadtam anyámnak. Anyám minden héten 3 könyvet 

vett nekem. Ezek inkább ilyen füzetek voltak, az egyiknek a neve az volt, hogy Friss újság, meg 

volt egy olyan, hogy Tarka regény. Mikorra behívtak katonának már négy- vagy ötszáz 

könyvem volt. 

16 éves koromban félkonvenciós cseléd lettem, ez azt jelentette, hogy a teljes munkáért csak fél 

fizetést kaptam. 18 évesen válhatott valaki 3/4 konvencióssá, egész konvencióssá csak akkor, ha 

megnősült. Kaptam 4 ökröt, azokkal kellett szántani meg boronálni a paládicsi gazdaságban. 

Teljesen önállóan dolgoztam, nekem kellett az ökröket ellátni is, etetni, pucolni. Négy tarka 

herélt bika volt, két idősebb, akiket hátulra fogtam be, és két fiatal, akik még sosem dolgoztak. 

Újak voltak, mint én, nagyon sokat kínlódtam velük. Az egyiket úgy hívták, hogy Galamb, 

nagyon értelmes állat volt, szinte beszélni tudott. 1938-ban rengeteg eső esett, magas volt a 

talajvíz, évekig sár volt bizonyos részeken. Szántani indultam, csak az ökröket vittem, a szekeret 

más hozta. Össze voltak kötve a járomba, én az elsőn ültem, úgy vezettem őket. Egyszer csak 

feldobta a farát, lerepültem róla, egyenesen a sárba, az meg még hátra is nézett, mintha 

kinevetne, nagyon szófogadatlan állat volt. 

18 évesen háromnegyed konvenciós cseléd lettem és tejeskocsisként dolgoztam tovább. Hajnal 

háromkor kellett kelni. Először a lovakat kellett rendbe tenni, kipucolni, kifésülni. Ezt nagyon 

szigorúan ellenőrizték. A lovakból kikefélt port meg koszt ki kellett szórni a kaparóból vonalban 

a lovakat elválasztó betonra és nem lehetett lesöpörni onnan csak este, akkor viszont le kellett 

takarítani, hogy ne maradjon ott reggelig, így mindig tudták, hogy valóban le lettek e takarítva a 

lovak. Mire a lovak ettek kész lettünk a pucolással. Két ló volt, ők húzták a tejeskocsikat. A tejet 

a tejházból kellett felpakolni. A gazdaságnak volt 80-100 tehene egy hatalmas istállóban. A 

fejők kettőkor keltek, hogy végezzenek hatra. Nagy kannákba gyűjtötték a tejet, meg literes 

üvegekbe is, azokat a városba vittük a családoknak. Paládicsról sínen közlekedő kocsival vittük 

be a tejet a cukorgyárig, azt is a lovak húzták. A sínen két kocsi volt, egy-egy ló húzta, nagyon 



ügyesen mentek a sínek között, nem kellett vezetni sem őket. A cukorgyárban aztán stráfkocsira 

pakoltuk át a tejet és azzal tovább be Szolnokra. A kórházba, bábaképzőbe, gyermekotthonba, 

óvodákba hordtuk a kannás tejet, az üvegeket meg azoknak a családoknak, akik rendeltek. 

1942-ben besoroztak katonának. Akkor minden 20 évet betöltött fiút besoroztak, 3 év volt a 

katonaság. Amikor engem besoroztak háború volt, de nem féltem, akkor ez dicsőség volt, a 

családok is büszkék voltak a katona fiaikra. 1943 októberében kellett bevonulni Ceglédre, a 

vásártéren volt a gyülekező. Hat hétig tartott az újonc kiképzés. Megtanítottak minden alap 

katonai dolgot, volt gyalogmenet, alaki oktatás, harcászat, támadást szimuláltunk, megtanultuk 

hogyan kell menni, mászni, rejtőzködni. Hat hét után engem tovább küldtek tiszthelyettesi 

képzésre. Az még három hónapig tartott, ott hasonló volt a felkészítés, de hozzájöttek olyan 

dolgok, mint például a parancsadás. Őrvezető lettem. Úgy volt a ranglista, hogy honvéd, utána 

jöttek a tiszthelyettesek, mint őrvezető, tizedes, szakaszvezető, őrmester, törzsőrmester, 

főtörzsőrmester, alhadnagy, utána meg a tisztek, hadnagy, főhadnagy, százados, őrnagy, 

alezredes, ezredes, altábornok, tábornok, vezérezredes. 

Egy őrvezetőnek 7-8 embere volt, ez volt egy raj. A rajparancsnok az őrvezető volt. Három raj, 

körülbelül 30 ember volt egy szakasz, amit a szakaszparancsnok irányított, aki minimum 

szakaszvezetői rangú katona volt. Minden szakaszba tartoztak még géppuskások és nehéz 

géppuskások (aknavetősök) 6-8 katona, rajonként 2-3. Az aknavetősöknek egyébként külön 

szakasza volt, és elosztották őket a század minden rajához. Három szakasz meg egy aknavetős 

szakasz volt egy század, amit a századparancsnok vezetett, hadnagyi vagy annál nagyobb 

ranggal. Három század és egy nehézszázad volt egy zászlóalj, amit a zászlóaljparancsnok 

vezetett, minimum őrnagyi ranggal. Végül három zászlóalj (900-1000 ember) volt egy ezred, 

amit az ezredparancsnok vezetett. 

Én a 7. nagykőrösi gyalogezredbe tartoztam, egy zászlóalj volt Kiskőrösön, egy Nagykőrösön, 

egy pedig Cegléden. A kiképzés külön folyt, de a frontra együtt ment a három zászlóalj. 

A századom Cegléden, a vásártéren lévő kaszárnyában lakott. Huszonegynéhányan laktunk egy 

szobában. Vaságyon, szalma matracon aludtunk. Nekünk kellett kitömni a szalmazsákot, olyan 

keményre, hogy sarkos legyen. Ettől aztán nem volt valami kényelmes. Ehhez volt egy 

kispárnánk meg egy pokrócunk. Volt egy kikeményített marhabőrből készült, kb. 40x40 cm 

nagyságú, lapos doboz formájú hátizsákunk, amit „bornyúnak" hívtak, csattal lehetett 

bekapcsolni, és volt két pántja, amivel a hátunkra tudtuk venni. A vastag posztó köpenyt 

hengerbe hajtva a tetejére, koszorúba kellett rácsatolni. A bornyúban volt a váltásruha, fogkefe, 

kefe, boksz, a legszükségesebb dolgok. 



Ahogy az újoncképzés véget ért, vasárnaponként este 9-ig kimenő volt, elmehettünk. a városba. 

A hazautazást külön kellett kérvényezni, pár napra adták meg az eltávozást. Én 1943 októberétől 

1944 márciusáig kétszer voltam otthon. 

1944. március 15-én délben bejelentették, hogy délután új ruhaosztás lesz, és másnap délelőtt 

indulunk a frontra. Meg is kaptuk az új ruhát, egy nadrágot, egy zubbonyt, három váltás 

fehérneműt (gatyát és inget), egy köpenyt, egy sapkát meg egy rohamsisakot. Vinni csak a 

bornyút lehetett, abban el kellett férjen minden. Volt még egy puskánk, 80-90 cm hosszú, 5 

golyó fért a tárba. A fronton még kaptunk egy kerek vállra akasztható fémdobozban gázálarcot, 

de azt hamar eldobáltuk, mert feleslegesnek gondoltuk. Soha nem volt részünk olyan 

támadásban, ahol gázt vetettek be. 

1944. március 16-án 10 órakor elindultunk, nem féltünk, igazából el sem tudtuk képzelni milyen 

lesz. A családtól nem tudtam elköszönni, csak egy levelet írtam. Hárman voltunk a tanyáról, 

Ozsvát Jóska, Kovács Pista meg én. Külön századba kerültünk, de Ozsvát Jóskával egy 

zászlóaljba, így együtt indultunk. Kovács Pista nem jött velünk. Akit nem vittek ki a frontra, az 

itthon maradt és a munkásszázadban dolgozott, lövészárkot ástak meg hasonló munkákat 

végeztek. 

Vonattal vittek Munkácsig, onnantól nem volt sín, mert a németek felszedték, így gyalog 

mentünk tovább Lengyelország felé, elég közel volt a front. Az elején nappal meneteltünk, de 

egyre több repülőtámadás ért minket, úgyhogy elrendelték, hogy csak éjszaka lehet menni. 

Szürkületkor riadó volt, menetoszlopba álltunk és elindultunk. Volt, hogy ilyenkor is ránk 

támadtak, akkor szétszaladtunk. A menetoszlop úgy nézett ki, hogy három katona egy sorban és 

mögéjük ugyanígy a többi. Addig meneteltünk, amíg ki nem világosodott. 

Akkor aztán nekiálltunk ásni, 50-60 cm mély árkot ástunk, hogy el tudjunk rejtőzni a repülők 

elől. Mindenkinek volt gyalogsági ásója, az oldalunkhoz volt szíjazva. Általában erdőben vagy 

erdő szélén ástuk meg az árkot. Ha ez megvolt, akkor pihenhettünk. Ha repülő jött kiabáltak 

„repülő” akkor aztán szaladtunk az árokba és beleguggoltunk, amíg el nem ment. Nem sokat 

tudtunk pihenni vagy aludni, nagyon fáradtak voltunk. Egy idő után állva is, menetben is 

elaludtunk. Éjszaka, menetelés közben beosztottuk, hogy mikor ki megy középen, az ébren volt 

és vezette a másik kettőt a szélen, azok így tudtak aludni. A lőszert meg a többi felszerelést 

40-50 lovas kocsi vitte, akkoriban kevés volt a teherautó. Csak akkor vetették be azokat, ha 

nagyon gyorsan kellett menni. Ilyenkor előfordult, hogy azzal szállították a katonákat, 

egyébként gyalog közlekedtek. Volt külön konyha. Reggelire és vacsorára száraz étel volt. 

Délben főztek, valami egytálételt, krumplit, tésztát, pörköltet, ritkán levest. 



Kb. 10 napig meneteltünk Ukrajnában, egészen a frontvonalig. Leváltottuk az előttünk lévő 

csapatot, akik visszavonulóban voltak. A munkásszázadok már kiásták a lövészárkokat. 

Bizonyos szakaszonként volt bennük egy U alakú törés, hogy a robbanás ne tudjon egyenes 

vonalban terjedni. Nyakig ért, kb. 50-60 cm széles volt. Innen lőttünk vagy dobtuk a gránátot, ha 

jött az ellenség. Az volt a feladat, hogy tartsuk a vonalat. Nagyjából 10 napig tudtuk tartani, 

azután vissza kellett vonulni, különben bekerítettek volna. Együtt harcoltunk a németekkel. 

Nagyon huncutok voltak, ha megtudták, hogy vissza kell vonulni sosem szóltak a magyaroknak. 

Éjszaka visszavonultak, mi meg reggel vettük észre, hogy egyedül maradtunk, így mi tartottuk 

még a vonalat ők meg biztonságban vonultak vissza. Általában az volt a feladat, hogy tartsuk a 

vonalakat, így szorultunk egyre visszább és visszább. Igazi közelharcban, ahol szó szerint 

ember-ember ellen harcolt, nem volt részem. Ha látszott, hogy nem lehet feltartóztatni az 

előrenyomulást akkor lehetőség szerint visszavonultunk zárt rendben, hármas menetoszlopban 

egymás után a szakaszok. Ha nem volt idő erre, mert kivert minket az ellenség, akkor szaladt 

mindenki, ahogy tudott. 

1944 nyár végén Lengyelország felé szorultunk vissza. Ott volt egy vonal, egy kb. 100 méteres 

magaslaton, ahol 3 hétig voltunk egyfolytában. Ez olyan 60 km-re volt a magyar határtól. Ott az 

én szakaszom volt a leplező szakasz. A leplező szakasznak az volt a feladata, hogy 

visszavonulásnál, ott maradt a vonalban és folyamatosan lőtt, hogy ne tudja az ellenség, hogy 

visszavonulás történik. Itt végül már olyan közel voltak az oroszok, hogy átdobálták a fejünk 

felett a gránátokat, azt hiszem ez volt az egyetlen alkalom, amikor nagyon féltem. Éjjel aztán mi 

is visszavonultunk, 60 km-t tettünk meg, jórészt futva egy éjszaka alatt. 

Eldobáltunk mindent, a bornyút, minden nehéz dolgot. Nagy zűr volt, nem volt fegyelem. A 

parancsnokok sem erősködtek ilyen helyzetben, tudták jól, ha szemétkednek a honvédokkal, le 

is lőhetik őket a társaik. Az én századparancsnokom egy hadnagy volt, az ezredparancsnok meg 

egy ezredes. Mindketten hivatásos katonák voltak. Az ezredes idősebb ember volt, nyugdíjból 

hívták vissza, nagyon rendes volt. A fronton jól bántak a katonákkal, nem mertek velük kitolni, 

büntetés sem igen volt. Ha valaki rosszul bánt a honvédjeivel, azt könnyen lelőtték bosszúból. 

Még tiszthelyettesin ismertem meg egy Teperics nevű szakaszvezetőt. Nagyon szigorú és 

kegyetlen volt. Az ilyeneket ki sem vitték a frontra, mert biztosan lelőtték volna a saját katonái, 

vagy legfeljebb elvitték olyan egységbe, ahol nem ismerték. Teperics is ott maradt Cegléden, 

nem jött ki a szakasszal. 

A hatvan kilométeres menetelés után nagyon kimerültünk, aludni alig tudtunk, minden 

lehetséges percet kihasználtunk, állva, ülve, menet közben, de borzasztóan fáradtak voltunk. 

Egy I. világháborús lövészároknál álltunk meg, gyorsan helyrehoztuk, 10 napot töltöttünk ott 



mire elkészült a következő állás, ahová vissza lehetett vonulni. Ez már magyarországi terület 

volt, a németek által visszacsatolt rész. Gálocs környékére értünk, ki volt már ásva a vonal, 

éjszaka elfoglaltuk, reggelre volt tervezve az oroszok elleni támadás. Egész éjjel esett az eső, 

nagy sár volt. Reggel, amikor támadni kezdtünk, mentem előre és hirtelen egy méterre tőlem 

bevágódott elém egy gránát a sárba. Megálltam, gondoltam, hogy most itt a vég, de aztán láttam, 

hogy nem robban, úgyhogy futottam tovább. Megvédtük az állást, kivertük az oroszokat, de 

aztán két nap múlva onnan is vissza kellett vonulni. Ezért a védekezésért aztán kb. tízen a 

századból megkaptuk az ezüst vitézségi érmet (kisezüstöt) Gálocson. 

Kaptam még egy kitüntetést, azt még egy lengyelországi akcióért. Kihirdették, hogy 4 önkéntest 

keresnek egy feladatra. Jelentkeztem. Fel kellett keresni egy orosz géppuska fészket. Volt 

köztünk egy nagyon erős tizedes, amikor elértük a célt, ő leszúrta az orosz őrt, mi meg elfogtuk 

az épületben lévő másik 3 orosz katonát és visszavittük őket a magyar vonalra. Csakhogy 

észrevettek minket és folyamatosan lőttek, alig értünk vissza. Soha többet nem jelentkeztem 

ilyen feladatra. Bronz vitézségi érmet kaptunk érte. 

1944. augusztus végén kapituláltak a románok és átálltak az oroszok mellé. Így lehetett az, hogy 

az oroszok már Szolnokon voltak, amikor mi még a lengyel-ukrán határon. Ezért aztán 

folyamatos volt a visszavonulás nehogy bekerítsenek minket.  

Az egyik állásból kivertek minket, megkezdtük a visszavonulást, de nagyon erősen lőttek az 

oroszok, jól tudtak lőni a gránáttal. Sokan meghaltak, a szakaszunkból tízen éltük túl. Itt történt, 

hogy kb. 10 méterre tőlem bevágódott egy tüzérségi lövedék, halottam már mikor süvített a 

levegőben, hasra is vetettem magam, de túl közel volt. A hatalmas robbanástól egy pillanat alatt 

megsüketültem. Nagyon megijedtem, de futni kellett tovább. Amikor aztán biztonságba 

kerültünk, elvittek az elsősegélynyújtó helyre. Injekcióztak 1 hétig, szépen lassan visszajött a 

hallásom, akkor aztán vissza is küldtek a szakaszomhoz. Tökéletes már sosem lett a hallásom, 

idősebb koromban pedig gyorsan romlott, hallókészülékre szorultam. 

Egészen Vezérszállásig húzódtunk vissza, ahol nagyon komoly védelem volt, betonállással, 

betonbunkerrel. Az aknák sem bírtak a betonnal. Ezelőtt két hétig voltunk folyamatosan egy 

vonalban, aludni sem nagyon tudtunk annyira támadtak. Vezérszálláson végre volt lehetőség 

hogy pihenjünk. 

Kb. három hétig voltunk itt, a kezdeti 900 emberből már csak 80-100-an maradtunk. Legtöbben 

elestek, voltak, akik megszöktek. A szökést egyébként halállal büntették. Nem nagyon láttam 

kegyetlenkedést a háború alatt, de egyszer szemtanúja voltam egy kivégzésnek. Egy géppuskás 

rajt előre küldtek a vonalba, hogy a többiek visszavonulhassanak biztonságban. Csakhogy amint 



megérkeztek az oroszok a géppuskások is mind visszavonultak, nem maradtak ott, ahogy azt 

parancsolták nekik. Egy őrnagy meglátta ezt, sorba állította és egytől egyig lelőtte őket. Nagyon 

sokat gondolkoztam utána azon, hogy talán le kellett volna lőni az őrnagyot rögtön, ahogy az 

első katonát megölte. 

1944 őszén kezdtek körbekeríteni az oroszok, volt olyan hogy három napig nem kaptunk enni, 

végül aztán visszavonultunk. Megengedték, hogy visszamenjünk Munkácsra pihenőre. Másfél 

nap alatt értünk oda, egy gazdaságban álltunk meg, 4 napos pihenőt kaptunk. Ozsvát Jóskával 

meg Fejes Sanyival egy szérű padlásán feküdtünk le végre. Csakhogy már az első éjjelen riadót 

fújtak. Vezérszállás alatt egy csendőr század váltott le minket, nem tudták tartani a vonalat, ezért 

riadóztattak minket, hogy menjünk, kezdjünk ellentámadást, állítsuk meg az oroszokat. 

Mondtam a többieknek, hogy ne menjünk vissza, maradjunk, szökjünk meg. Ozsvát Jóska 

visszament, mi Fejes Sanyival ott maradtunk, megvártuk míg mindenki elment. 

Aztán elindultunk, bekopogtunk egy házhoz, egy hentesé volt. Kértük, hogy adjanak enni meg 

szállást. De nem akartak beengedni, mert féltek, hogy tetvesek vagyunk és elkapják. Hiába 

mondtuk neki, hogy nem vagyunk azok, addig nem hitte el, amíg le nem vetkőztünk. Akkor 

aztán beengedett, megetetett minket és lefekhettünk. Az egész háború alatt, amíg a fronton 

voltam soha nem voltam se tetves, se beteg. 

Nem maradtunk reggelig, mert hajnalban már nagyon közel lehetett hallani az ágyúzajt. 

Elindultunk, arra jött egy vonatosztag, ezek szállították lovas kocsin a lőszert, ponyvát, egyebet, 

a zászlóaljhoz tartozott és mindig a zászlóalj előtt haladt, védelemben, nehogy fogságba 

essenek. Ez a vonatosztag a saját zászlóaljunké volt, Munkácsról jöttek kifelé. 

Felkéredzkedtünk, nagyon rendesek voltak, fel is vettek, velük mehettünk tovább. Aztán az 

egyik faluban megállítottak a csendőrök, leszállították és összegyűjtötték az összes katonát. 

Majd jött egy szakaszvezető, aki két tüzért keresett, jelentkeztünk Sanyival, bár sosem voltunk 

tüzérek, de azt reméltük így nem az első vonalba kerülünk, hanem hátrébbról lőhetünk. 

Ráfizettünk végül, mert a felderítőkhöz rendeltek minket, másfél hónapig ott is maradtunk. 

Egyszer Széphalomra kellett menni. Volt ott egy malom, onnan kellett figyelni a főtávot, meg 

előkészíteni a dolgokat. Nem volt ennivalónk, a malom meg ott állt tulajdonos nélkül, tele 

spájzzal. Ott sütöttem életemben először palacsintát, 21 darabot, mindenkinek jutott kettő, 

megettük lekvárral, nagyon finom volt. 

Sátoraljaújhelyhez közel voltunk, mivel tüzérek voltunk, lóval jártunk. Tudtuk, hogy jönnek az 

oroszok, akár el is szökhettünk volna, de inkább fogságba estünk 1944. december 16-án. Az 

oroszok összegyűjtötték a magyar katonákat a sátoraljaújhelyi börtön udvarán. Azután gyalog 



tereltek át mindenkit Debrecenbe. Menet közben azért sokan elszöktek, Az oroszok minden este 

átszámolták a foglyokat, azután kiürített házakba zártak minket éjszakára. Olyan sokan voltunk 

egy helységben, hogy leülni sem lehetett. Csak pisilni mehettünk ki, akkor aztán volt, aki 

megszökött. Éjszaka magyar policájok vigyáztak ránk, az oroszok aludtak. Reggel aztán 

újraszámoltak minket. Volt, hogy 5-6-szor egymás után, mert nem stimmelt a létszám. Ha hiány 

volt sokszor fogták és az őröket állították be a hiányzók helyére. Egyszerűen kivették a kezükből 

a puskát és beállítom őket a rabok közé. Napközben is többször megszámoltak minket, ha akkor 

volt hiány, akkor a szembejövő civilekből pótolták a létszámot. Volt olyan, hogy a szembe jövő 

kocsiról leszállítottak az embert és beállították közénk. Ha valakit szökésen értek, megverték a 

puskatussal vagy kancsukával. 

Idősebb, 60 év körüli orosz katonák kísértek minket lóháton. Egy nap akár 30-40 km-t mentünk, 

úgy volt megtervezve, hogy minden este elérjük a célállomást, egy falvat vagy települést. Enni is 

csak ilyenkor kaptunk, az ételt az oroszok a helyiekkel főzették meg. Hideg volt, fáztunk sokat, 

csak a katonaruhánk volt meg a köpeny. Személyes holmink a csajkán és a kanálon kívül nem 

volt semmi. Esténként a csajkába kaptuk az ennivalót. Legtöbbször valami egyszerű étel volt, 

paprikás krumpli vagy kukoricakása. Nem bántottak az oroszok minket, általában normálisan 

bántak velünk. A falvakban az asszonyok gyakran kiálltak étellel a kezükben az út szélére és 

nézték a vonuló rabokat. Ha valaki kifutott a sorból az ételért az őrök utánamentek és 

puskatussal hátba verték. Egyszer én is kiszaladtam egy asszonyhoz egy darab szalonnáért. 

Visszafelé hátba is vertek, orra buktam, de a szalonnát nem engedtem el. Az őrök sosem vették 

el a megszerzett ételt a raboktól. Meg is ettük a szalonnát Fejes Sanyival mind egy szálig. Csak a 

barátjával osztozott az ember, mással nem. Karácsonykor értünk a miskolci piactérre. Nagyon 

éhesek voltunk. A helyi asszonyok kijöttek, ételt, kalácsot osztogattak, a rabok meg 

összeverekedtek érte, én elég ügyes voltam, amíg a többiek egymást lökdösték én a lábaik között 

összeszedtem, ami leesett a földre. 

Innen mentünk tovább Debrecenbe, azt tudtuk, hogy oda visznek minden foglyot, de fogalmunk 

nem volt utána mi lesz velünk. 1945. január 5-én érkeztünk meg, a debreceni Pavilonban volt a 

gyűjtő, ez egy nagy gyalogsági laktanya volt, több ezren voltunk ott fogolyként. Sima priccsen 

aludtunk, egy szál deszkán. Január 17-ig ott voltunk, nem történt semmi. Viszont jött egy 

lehetőség, néhány fogoly kimehetett nappal a bőrgyárba dolgozni. Sanyival ott álltunk a 

bejáratnál készenlétben, hogy ha jönnek az emberekért, azonnal tudjunk jelentkezni. Összesen 

hat ember mehetett, beválasztottak minket. Nyolc géppuskás orosz katonanő kísért minket 

minden nap a gyárba meg vissza. De nagyon örültünk neki, hogy kimehettünk, mert a gyárban 

rendes ételt adtak. Onnan még levelet is tudtam írni haza, megírtam, hogy fogságba estem és 



Debrecenben vagyok. Egy bőrgyári munkásnőt kértem meg hogy jutassa el a levelet 

édesapáméknak. Ahogy az később kiderült, el is juttatta. Összesen 12 napig dolgoztunk a 

bőrgyárban. 

Egyik nap aztán a Pavilonban egy magyar rádiós szakaszvezető – Csomornak megjelent, hogy 

két rádióst keres maga mellé. Az oroszok bízták meg, hogy amint megvan a két ember a 

következő szállítmánnyal induljanak Oroszországba. Jelentkeztünk Sanyival, pedig fogalmunk 

sem volt a rádiózásról. 

Harmadnap el is indultunk, nem is sejtettük mi a cél, csak azt tudtuk, hogy Oroszországba 

megyünk. Ungvárig lehetett vonattal menni, mert onnantól nem volt sín, gyalogolni kellett. Kb. 

400-an lehettünk. Két nap menetelés után megálltunk Aknaszlatinánál, egy sóbányába vittek 

minket dolgozni. Nagyon érdekes volt, soha nem láttam ilyet, nem tudtam, hogy ilyen 

sziklákban áll a só. Csillébe raktuk a kifejtett sót, három műszakban dolgoztunk, éjjel-nappal, 

három napig, azután továbbindultunk. 

Meneteltünk, nem tudtuk hova, és hogy mi lesz velünk, az őrök nem álltak szóba a foglyokkal, 

meg amúgy sem beszélt közülünk senki oroszul. 

Végül Kijevbe értünk, egy gazdaságban helyeztek el minket. 600-700 ember lehetett ott, a tábor 

parancsnoka egy orosz őrnagy volt. Legtöbben istállóban, szalmán aludtak. Mi, mivel rádiósok 

voltunk, külön szobában voltunk elszállásolva, hiszen éjjel-nappal figyelni kellett a rádiót. 

Csomor szakaszvezetőnek bevallottuk, hogy nem vagyunk rádiósok. Megtanított minket, amire 

kellett, ő mondta mit hogyan tegyünk. Felváltva figyeltük a rádiót, amíg valaki szolgálatban 

volt, a másik kettő pihenhetett. Az őrnagyot keresték rádión mindig, ha hívás volt, szaladtunk, 

hogy értesítsük. Nagyon jó ember volt és ő is megszeretett minket. Megígérte nekünk, hogy 

gondoskodik róla, hogy még abban az évben hazajussunk, de mindig azt mondta, hogy ő azt 

majd tudja, mikor kell menni. Jó sorunk volt ennek köszönhetően. Akkor kellett még dolgozni, 

ha elszakadt a telefonvezeték. Akkoriban még nem voltak oszlopok. Úgy vitték a vezetéket, 

ahogy lehetett, ide-oda, fáról-fára. Egyszer még tél volt, vagy 30 cm-es hó és egy vihar miatt 

elszakadt a vezeték, akkor aztán menni kellett, amíg meg nem találtuk és helyre nem hoztuk a 

hibát. 

A kaja olyan volt amilyen. Kukorica, zsizsikes borsóleves, krumpli. Húst nem kaptunk, mégsem 

lettem beteg sosem. Biztosan azért, mert mindig mindent megettem. Még a zsizsikes borsót is, 

becsuktam a szemem és leerőltettem. 

Rengetegen meghaltak és megbetegedtek, a legtöbben nagyon lefogytak és felfújódtak. Ősszel a 

beteg foglyokkal elindítottak egy szállítmányt Magyarországra, erre a szállítmányra tett fel  



minket teljesen egészségesen az orosz őrnagy, ott állt a vonatnál, amíg az el nem indult, 

betartotta, amit megígért.  

Budapestig jött a vonat, egy falatot sem ettünk az úton. A Keleti pályaudvarra érkeztünk meg, ott 

aztán szélnek eresztettek mindenkit. Senki nem kapott segítséget, a betegeket sem várta senki. 

Én soha nem voltam Budapesten, de azt tudtam, hogy át kell menni a Nyugati pályaudvarra. 

Megkérdeztük, hogyan kell átjutni, készségesen segítettek, látták rajtunk, hogy foglyok voltunk. 

A Nyugatiban felszálltunk egy Szolnokra tartó vonatra. Fejes Sanyi Cegléden leszállt, kezet 

fogtunk, elbúcsúztunk. Később megkeresett otthon, és én is meglátogattam. Én meg utaztam 

tovább Szolnokig. Onnan gyalog mentem Paládicsra, szürkület volt, mikor hazaértem. 

Bekopogtam, aztán bementem a házba. Nagyon meglepődtek, anyám sírt, megpusziltam, örültek 

nekem. Pár nap múlva, 1945. november 25-én jelentkeztem Tószegen hivatalosan, hogy 

hazaértem a fogságból. 

A cukorgyár által bérelt 1200 hold földet egy szétosztó bizottság kiosztotta a cselédek között, 

gyermekenként 2 hold föld és fél hold rét járt. Édesapám így 8 hold földet és két hold rétet 

kapott. Itt dolgoztam édesapámmal, búzát, árpát, kukoricát, krumplit termeltünk. Tiszaföldváron 

vettünk két ökröt, gyalog hajtottuk haza őket, Gróf és Báró volt a nevük, velük műveltük a 

földet, 1946-ban építettünk egy kis szobakonyhás vályogházat, kb. egy kilométerre lehetett a 

paládicsi házunktól. Tavasztól őszig édesapám kint aludt a kis házban, hogy vigyázzon a 

termésre. 

1946 márciusban elmentem a cukorgyárba rakodónak, 3 hónap után brigádvezető lettem, majd 

még ugyanabban az évben térmester helyettes. 

A Farkas család 1945 tavaszán költözött Paládicsra. Előtte Abony határában a Jurenák birtokon 

laktak. Szolnokra akartak beköltözni, de az Abonyból igen drága lett volna. így először 

Paládicsra jöttek, mert ez esetben a költözés költségeit a paládicsi gazdaság állta. 

Amikor hazaértem a háborúból már rögtön megtetszett a lányuk Farkas Mária, csak akkoriban a 

legjobb barátom, Kovács István udvarolt neki, így hát nem tehettem semmit. 1946 tavaszán 

Farkasék beköltöztek Szolnokra az Orgona utcába. Nem sokkal később megszakadt a kapcsolat 

Marika és Kovács István között, ha jól tudom Kovács István beleszeretett Kis Icába. 

1946 őszén találkoztunk a cukorgyári focicsapat meccsén. Marika húga, Bözsi jött a 

vőlegényével, Marika meg elkísérte őket. Beszélgetni kezdtünk, haza is kísértem. Hamarosan 

odaálltam a szülei elé és megkérdeztem Józsi bácsit és Boris nénit, van e kifogásuk az ellen, ha 

járnék hozzájuk Marikával találkozni. 



Kicsit tartottam tőle, hogy mit válaszolnak, mert Paládicsról ismertek, tudták, hogy elég 

csintalan voltam. Mindig a gyerekekkel játszottam, nagyon szerettem őket, ők is engem, zengett 

tőlünk a tanya. Birkóztattam őket, mindenféle csínyben benne voltunk. De végül engedélyt 

adtak. Minden héten kétszer jártam be Szolnokra biciklivel látogatóba, akkor az volt a szokás, 

hogy csütörtökön meg vasárnap mentek a fiúk a lányokhoz. Ilyenkor aztán sokáig, nem ritkán 

éjfélig beszélgettünk. Szerelem lett belőle, meg is beszéltük, hogy összeházasodunk. Március 

közepén megtörtént a lánykérés az Orgona utcai háznál, ott voltak a szüleim, Marika szülei meg 

a testvérei. Május 24-re, Pünkösd előtti szombatra volt kitűzve az esküvő. Május 22-én két 

barátommal elmentünk az Orgona utcába éjjel 11 körül, megálltunk a ház előtt és szerenádot 

adtam Marikának. Három nótát énekeltem, először az „Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy 

senki”-t, utána az „Álmomban az arcod megjelent előttem"-et, végül a „Zörgetem a kiskapudat". 

Csak a harmadikra jött ki. 

Később az apukája elmesélte, hogy ő küldte már a végén, mert Marika nem akart egyedül 

kijönni, nagyon szégyenlős volt. A szerenád után a barátaimmal hajnali négyig mulattunk a 

kocsmában. Ez volt az én legénybúcsúm. 

Másnap, 23-án volt a polgári esküvő a tanácsházán, azután Marikáéknál ebédelt a szűk család. 

Utána hazamentünk, készültünk a másnapi templomi esküvőre meg a lakodalomra. A szolnoki 

temetőnél lévő templomban volt az esküvő. Marika gyönyörű volt, hosszú fehér ruhában, fehér 

kesztyűben, mirtusz koszorúban. Nyolc koszorúslány kísérte, engem meg 6 koszorús legény. Az 

esküvő után gyalog ment ki Paládicsra a nászmenet. Az ebéd tyúkhúsleves és tyúkpörkölt volt. 

A szüleim nagyon sok tyúkot tartottak, 150 körül mindig volt. Éjfélkor meg jöttek a sültek és a 

rengeteg sütemény. Kuczik féle zenészek, 6 cigány húzta a nótát másnap délelőtt 10-ig. 

Délután fél kettőkor mentünk haza Paládicsról biciklivel az új otthonunkba. Marika szüleinél az 

Orgona utcában megkaptuk a kis szoba-konyhás házrészt. Eredetileg külön lakásba szerettünk 

volna költözni, találtunk is egyet a cukorgyár közelében, amit ki lehetett bérelni, már el is 

kezdtük kimeszelni, amikor egy darabon lehullott a vakolat és megláttuk, hogy alatta tele van 

poloskával, úgyhogy gyorsan lemondtuk, így végül Marika szüleihez költöztünk. Ott laktunk. 

egy évig, majd 1948-ban kibéreltünk az Iskola utcában egy szoba-konyhás házat. Onnan jártam 

a cukorgyárba dolgozni. Eldöntöttük, hogy gyereket szeretnénk, próbálkoztunk, nem akart 

összejönni, Anya (házasságunk után így szólítottam Marikát) még orvoshoz is járt, de végül 

sikerült és 1949. május 2-án megszületett kislányunk Marika a szolnoki bábaképzőben. 

1949 őszén kiküldött a párt jegyző gyakornoknak a Dunántúlra, Pusztakovácsiba. Októberben 

Anya meg Marika is odaköltöztek, de egy hónap múlva Anya haza akart jönni, nem bírta a 



távollétet a szüleitől. Karácsonykor szabadságot kértem és hazajöttem, anya addig veszekedett 

velem, hogy nem mentem vissza én sem. Szóltam a cukorgyárban, hogy a feleségem nem tudott 

ott megszokni, ezért én sem szeretnék visszamenni. Szerencsére elfogadták és visszakaptam a 

régi állásom a gyárban, térmester helyettesként dolgozhattam tovább. 

1951-ben behívtak katonának Kiskunhalasra, tartalékos tiszti képzésre. Amikor vége lett 

behívattak, felajánlották, hogy legyek politikai tiszt, főhadnagyi ranggal. Hazajöttem, hogy 

megbeszéljem Anyával, aki közölte, hogy semmi szín alatt nem vállalhatom el, pedig ez azt 

jelentette, hogy hivatásos katonaként lakást is kaptunk volna meg egyéb juttatást. 

Visszautasítottam végül, ezért aztán csak alhadnagyi kinevezést kaptam. 1952-ben újból 

behívtak katonának Lovászpatonára, kiképző tisztnek. Egy zászlóaljt kellett továbbképezni. 

Voltak köztük korábbi katona, meg egyetemi végzettségű férfiak, akik tartalékos tiszti 

tanfolyamra jöttek. Egy szakaszt kaptam, három hónapig oktattam őket. Alaki kiképzést, 

tereptant, harcászatot, térképtant, politikát tanítottam. Utána kaptam még egy szakaszt, újabb 

három hónapig. Anya meg Marika végig velem voltak, kaptunk egy szolgálati lakást, ahol együtt 

lakhattunk. Marika ekkor már cserfes kislány volt, egyszer lövészet gyakorlatról jöttem haza a 

szakaszommal, és az utcán Anya meg Marika jöttek szembe velünk. Marika odaszaladt hozzám 

és azt kiabálta; „Alhadnagyok! Én meg templomban voltam ám!". Abban az időben a párt miatt 

nem nézték jó szemmel, aki templomba járt, de ezen a bejelentésen azért jót mosolyogtunk. A 

fizetésem igen jó volt ebben az időszakban. Kaptam fizetést a cukorgyártól, a honvédségtől és 

ehhez még hozzájött az oktatásért óránkért 15 forint. Összesen 8 hónapot töltöttünk itt, majd 

visszamentünk Szolnokra, én folytattam a munkát a gyárban. 

1952 őszén kiküldtek Karcagra ellenőrnek 3 hónapig, majd 1953 elején kiküldtek segéd 

répafelügyelőnek Püspökladányba. Hat község tartozott hozzám, egy 250-es Csepel motort 

kaptam, azzal jártam dolgozni. Anya már terhesen költözött Ladányba és 1954 június 10-én 

megszületett a fiunk, ifj. Juhász István, Öcsi. Anya Szolnokon szült a bábaképzőben, elég nehéz 

szülés volt, Öcsi hatalmas baba volt, hosszú, sötét hajjal született. Püspökladányban éltünk 

mindaddig, amíg a berettyóújfalui felügyelő meg nem halt, mert akkor engem kértek fel a 

helyére. Így aztán átköltöztünk, és átkerültem a hatvani cukorgyár fennhatósága alá. Akkor már 

22 községem lett. Kaptam egy Skoda gépkocsit, sofőrrel. Jártam a községeket, tárgyaltam a 

téeszekkel, egyéni gazdákkal, mennyi répát vessenek stb., tartottam a kapcsolatot a tanácsokkal, 

rendőrséggel. Szerettem itt dolgozni, sikeres voltam. A hasonló beosztású kollégáim egyetemet, 

főiskolát végzett emberek voltak, én mégis jobban elláttam a felügyelői munkát, mint ők. 

Tavasszal fel kellett mérni répaföldeket, tudni kellett melyik milyen dűlőben van, hogyan lehet 

odajutni. Meg kellett rajzolni beméretezve, hogy melyik téeszhez milyen tábla tartozik. Jelenteni 



kellett, ha a répa kikelt, ha kapálták, ha egyelték, hogy mikor hol tartanak. Ha kijött ellenőrizni a 

hatvani cukorgyár igazgatója (Becsi elvtárs) meg az osztályvezetők, sokszor tesztelték az 

embert, azzal. hogy megmondták, hogy vigyem őket pl. a kilences táblához a Dózsa 

termelőszövetkezet földjére. Én a 300 hold földnek minden részét ismertem, nem tudtak olyat 

kérdezni, amire nem tudtam a választ. A kollégáimnak sokszor fogalma nem volt mi hol van a 

területükön. A fizetésem is jó volt, megbecsültek, elismerték a munkámat. Úgy hívtak., hogy 

Kiscukros, mert mindig a zsebemben volt a savanyú cukor és egész nap azt ettem. 

Később úgy volt, hogy áthelyeznek Jászladányba, és akkor Szolnokról járhattam volna dolgozni, 

ezért úgy döntöttünk, hogy építünk egy házat Szolnokon. A Batthyány utcában kezdtünk 

építkezni, a cukorgyár adta az építkezéshez az alapanyagot, salakot, égetett meszet, faanyagot. 

27 ezer forint kölcsönt vettünk fel hozzá, Anya járt haza, ő irányította az építkezést. A falak úgy 

készültek, hogy deszkák közé öntötték a salakot a mésszel összekeverve. Két szoba, 

összkomfortos épület lett, amit aztán végül eladtunk, mert kiderült, hogy mégsem lesz 

áthelyezés. 127 ezer forintot kaptunk érte, én akartam belőle venni Berettyóújfalun egy házat, de 

Anya nem egyezett bele, így hát kifizettük belőle a kölcsönt a többit meg beraktuk a bankba. Egy 

berettyói gazdától béreltünk az udvarában egy szoba-konyhás lakást. Nagyon jóban voltunk a 

tulajékkal, ha ketten akartunk elmenni valahova Anyával szívesen vigyáztak a gyerekekre. Még 

Anyának is lett munkája a kampányok alatt. Telefonos volt szeptembertől januárig. A telefon a 

lakásba volt bekötve, emlékszem, hogy 88 volt a számunk, csak fel kellett vennie és át kellett 

adnia az üzenetet, ha nem voltam otthon. Ezért rendes fizetést kapott. Emellett úri dolga volt. Ha 

be akart menni Debrecenbe a fürdőbe csak szóltam a sofőrnek „Nem kell valami Debrecenből?" 

mire ő már rögtön tudta „Miért főnök? Marika néni bemenne? Akkor kell, főnök!", és már vitte 

is Anyát, ahova csak akarta. 1958-ban vettünk egy 250-es Pannóniát 19 000 forintért a debreceni 

vidámvásárban. Sokat motoroztunk Anyával, nyáron bejártuk a Felvidéket, kirándultunk 

Gyöngyösre, a Mátrába. Ilyenkor a gyerekekre legtöbbször Anya húgáék, Annusék vigyáztak. 

De három napnál tovább nem igen voltunk távol, mert Anyának elkezdtek hiányozni a gyerekek 

és olyankor vissza kellett fordulni. Egyszer sajnos balesetet is szenvedtünk. Debrecenből jöttünk 

haza a fürdőből, előttünk ment egy zetor tele kukoricaszárral és hirtelen keresztbefordult az 

úton, tudtam, hogy nem tudok Lefékezni, úgyhogy eldöntöttem a motort, így csúsztunk neki. 

Nekem semmi bajom nem lett, de Anya megsérült. 

Akkoriban nem volt sisak, hosszú bőrkabát volt Anyán, de így is végig horzsolta a lábát, és 

megrántotta a nyakát. Haza tudtunk menni a motorral, bevittem anyát a berettyóújfalui 

kórházba, ahol három hétig fektették húzatták a nyakát. Azután elmentünk Debrecenbe 

felülvizsgálatra, ahol meg azt mondták, hogy erre szerintük nem is lett volna szükség. 1956-ban 



leálltak a gyárak, mert bejöttek az oroszok, tele volt minden harckocsikkal, de Berettyóban 

semmilyen incidens nem történt. A cukorgyár is megállt, de a munkásokat akkor is fizetni 

kellett. Akkor a cukorgyár nekem küldte le a béreket és én osztottam szét, akkor barátkoztam 

össze Seres Gyula bankigazgatóval. Anya legjobb barátnője a bankigazgató felesége, Erzsike 

lett. Jó baráti társaságunk volt. Gyulával kezdtük el levelezőn a gimnáziumot az érettségihez. 

Előtte nekem el kellett végeznem a 7-8. osztályt, mivel nekem csak hat osztályom volt, úgyhogy 

fogadtam egy magántanárt, összesen 8 ezer forintomba került. Utána, 1961-ben kezdtük el a 

gimnáziumot. 

Nagyon jó életünk volt. Ennek ellenére Anyának sokszor volt honvágya a szüleihez, viszont 

akkor mehetett haza, amikor csak akart. 1961 őszén az egyik nap arra mentem haza, hogy se 

Anya, se a gyerekek nem voltak sehol. A szomszéd mondta, hogy összepakoltak és elmentek. 

Egy levelet sem hagyott hátra. Gondoltam, hogy a szüleihez ment, de csütörtök volt, nekem 

dolgoznom kellett, nem mehettem utánuk, csak szombaton, amikor végeztem a munkával. 

Hazavonatoztam, mentem egyből a Dobó István útra, akkor már ott laktak Farkas tatáék. 

Odaadták Anyának az udvari ház szoba-konyhás részét. Próbáltam én mindent, hogy 

visszahívjam, de nem engedett, kijelentette, hogy biztosan nem költözik vissza. 1962 májusig 

még visszamentem Berettyóújfaluba, azután bejelentettem, hogy a család otthagyott és haza 

szeretnék jönni hozzájuk. Nagyon nem örültek a döntésemnek a gyárban, de nagy nehezen 

belementek, hogy visszahelyezzenek Szolnokra, és olyan szerencsém volt, hogy visszakaptam a 

régi térmester helyettesi állásomat. Beköltöztem én is az apósomékhoz. 

Anya talált egy telket az apósék portájának hátsó részével majdnem határosan a Dobó István 

utca mögötti Ács utcában. Húsz ezer forintot kért érte a tulaj, Agócs bácsi, amit Anya 

mindenáron le akart alkudni 18 ezerre. Aztán én mondtam neki, hogy ne foglalkozzon már azzal 

a kis különbséggel, úgyhogy végül is megvettük. 1963-ban kezdtük az építkezést. A telek hátsó 

része egy jó 80 cm-rel mélyebben volt, mint az eleje, ott meg is állt a talajvíz, nádas nőtt a szélén. 

Akkoriban kövezték a Dobó István utcát, megbeszéltem a munkásokkal, hogy a kivájt földet 

szállítsák a telekre és töltsék fel a mélyebb részt. 108 kocsi földet hordtak, mire feltöltötték, 10 

Ft-ot kellett fizetni egy kocsiért. A pénzünk megvolt, mert az előző házból származó pénz a 

bankban volt, illetve eladtuk a Pannóniát 14000 forintért. Júniusban kezdtünk építeni, Kovács 

Feri barátom, Anya meg én, hárman építettük az egészet. A mennyezeti betonok felhúzásához 

kellett egyedül segítséget hívni. Anya testvérei jöttek, deszkán, kötéllel húztuk fel a hatalmas 

betongerendákat a tetőre. A pucolást két kőműves csinálta, de minden mást mi végeztünk. 180 

ezer forintba került a ház, ebben benne volt a porta ára és a feltöltés is. Szeptemberben 

költöztünk be. Ebben az időben ki volt szabva, hogy mennyi idő alatt kell felépíteni a házat, és le 



is ellenőrizték, hogy betartják-e ezt az időt. 

A gyerekek aranyosak voltak. Marika nagyon cserfes volt, és igen huncut. Egyszer Annuséknál 

kicsalogatta a kiskacsákat a tóból, szépen egyenként megfojtotta őket és kért egy takarót a 

keresztanyjától, hogy „betakarhassam a kiskacsákat, mert fáznak!". Még Berettyóújfaluban 

laktunk mikor Marika elkapta a szamárköhögést, több mint két hónapig volt kórházban Pesten. 

Mentünk hozzá minden hétvégén, vittünk neki ajándékot, de csak addig beszélt velünk, amíg át 

nem adtuk neki, azután otthagyott minket. Öcsi nagyon jó volt kicsinek, csak nem akart beszélni, 

amikor meg elkezdett, rettenetesen selypített, „hányszor mondjam még el hogy tojás a jejem", 

mondta felháborodva, ha nem értették a választ, amikor megkérdezték tőle mi a jele az 

óvodában. Már iskolás volt, mikor normálisan megtanult beszélni. Az általános iskolát 

mindketten a Rákócziban végezték. Marika zeneiskolába is járt, nagyon szépen hegedült, de 

aztán abbahagyta. Öcsinek semmi hallása és hangja nem volt, nála szóba sem került, hogy zenét 

tanuljon. Aztán Marika a közgazdaságiba ment továbbtanulni, Öcsi meg a Gépipariba. Én is 

folytattam a gimnáziumot. Egy évet végeztem el Berettyóújfaluban, azután hazaköltöztünk és itt 

beiratkoztam a Verseghybe levelezőre. 

Elvégeztem a második osztályt, majd a harmadikat, de harmadikban év végén matematikából 

megbuktattak. Évközben 3 vizsga volt matekból, mindegyikre hármast kaptam, de az év végi 

vizsga után mehettem pótvizsgázni. Az előttem lévő asszony már az első kérdését sem tudta, 

mégis átengedték. Az én első kérdésem a sinus tétel volt, azt nagyon tudtam, de másodjára 

megkérdezték a cosinus tételt is, amit viszont nem értettem. Akkor azt mondta a tanár, hogy 

kirúg, nem adja meg a kettest. És elég kioktató stílusban elkezdte mondani, hogy én egy buta 

ember vagyok és biztos csak arra kell az érettségi, hogy a munkahelyemen előléptessenek. 

Nagyon mérges lettem erre, megfogtam a nyakánál és nekinyomtam a falnak. A biológia tanár 

bent volt és ő csitítgatott, így elengedtem. Ezután elmentem az igazgatóhoz és elmondtam neki, 

hogy igazságtalannak érzem a vizsgát és hogy itt nem is volt esélyem, közben meg egész évben 

hármas voltam. Az igazgató arra hivatkozott, hogy a durva megnyilvánulásom miatt nem tehet 

semmit. Akkor később elmentem még egyszer, hogy kikérjem a leckekönyvem, hogy át tudjak 

jelentkezni egy másik gimnáziumba, de azt mondták nem találják. Így aztán abbamaradt a 

gimnázium, elölről kezdeni az egészet már nem akartam. 

Marika leérettségizett, szeretett volna továbbtanulni, Szegedre vagy Debrecenbe mehetett volna. 

Anya nem akarta elengedni, nagyon féltette, én támogattam volna, de Anya hallani sem akart 

róla, így aztán Marikának el kellett kezdeni dolgozni. Öcsi, miután elvégezte a Gépipari 

technikumot, felvételt nyert a Műszaki főiskolára. Egy évig Budapesten is lakott albérletben, de 

Anyának nem tetszettek a körülmények, végül is a második évtől vonattal járt fel Öcsi minden 



nap. Aztán a főiskola után levelezőn elvégezte az egyetemet, jó eredménnyel, ott akarták tartani 

főállású tanárnak, de nem maradt, csak szombatonként járt fel tanítani egy ideig. 

A gyerekeket elég szigorúan neveltük. Elmehettek bárhová, de a megbeszélt időre haza kellett 

érni. Marika is és Öcsi is kapott pofont Anyától, ha elkéstek. Ha Öcsi késett Anya sokszor 

mondta nekem, hogy „Verd meg ezt a gyereket, mert megint elkésett!", de én nem bántottam, 

Öcsi nagyobb volt nálam, ha pofon akartam vágni megfogta a kezem. Az anyjáét nem merte 

megfogni, tőle így aztán kapott néha. 

Sokat kártyáztunk, leginkább zsíroztunk. Marika meg Öcsi nagyon szerettek együtt játszani, 

mert együtt nagyon jól tudtak csalni. De Anya is csalt, amint volt rá lehetőség. Mennyit 

bosszankodtam közben, de persze én is élveztem. 

Sakkoztunk is Öcsivel elég sokat. Eleinte megvertem, de ahogy idősebb lett ő győzött mindig. 

Meg is mondtam neki, hogy én nem játszom többet vele, de aztán adott egy királynő fórt (az övé 

nem játszott), ilyenkor előfordult, hogy néha én is nyertem. 

Időközben Anya is dolgozni kezdett, az Abonyi úti cukrászdában, majd később az orosz 

mosodában, a Dobó István úton. Összesen húsz évet dolgozott, ennek megfelelően később a 

nyugdíja igen kevés volt. 

Édesapámék Sárhalomra költöztek, amikor édesapám már idősebb lett, éjjeli őrként dolgozott a 

tanyán. Aztán később mindent eladtak és beköltöztek Szolnokra. Margit nénémékkel közösen 

vettek egy házat a Pletykafaluban. Mostoha anyukám 1970-ben halt meg, az utolsó 10 évét 

teljesen vakon élte le, hályog miatt megvakult mindkét szemére. De ennek ellenére mindent 

megcsinált a ház körül, még főzött is. Mindent megtalált, mindennek tudta a helyét. Édesapám 

1974-ben halt meg szívbetegségben. 

Közben mindkét gyerekünk megismerkedett a párjával. Marika 1972-ben ment férjhez Dr. 

Szűcs Sándorhoz. Az esküvő után a Keskeny János utcába költözött Sanyival egy kis lakásba. 

Gyakran látogattuk egymást. Volt olyan hogy Anya adott Marikának egy húszast, Marika nem 

akarta elfogadni és a végén bele is dobta a pénzt Anya zsebébe. Amikor mentünk haza Marika 

utánunk szólt, hogy ott a pénz a zsebben. Aztán Anya mondta neki, hogy „a stelázsin 

megtalálod! ". 

1973. november 26-án megszületett az első unokánk, Attila. 1975. augusztus 19-én pedig 

Andika. Nagyon sokat vigyáztunk rájuk, szerettünk velük lenni, de ők is mindig jönni akartak 

velünk. Volt, hogy Andika az anyja lába között mászott át, mert Marika elé állt, hogy nem jöhet 

velünk. Marika ekkor végezte a pénzügyi és számviteli főiskolát, jól jött, ha elvittük néha a 



gyerekeket. Sokat játszottam velük, többet, mint akárki. 

Rengeteget viccelődtem, egyszer Andikát addig-addig hecceltem a kertben, hogy hirtelen 

hátrafordult és a kezében lévő kiskapával hátba akart vágni, alig tudtam elugrani előle. Mindig 

versenyt kellett futni a Hunyadi utcában, ha jöttünk vagy mentünk valahová, egyszer orra is 

estem, de nevetett Anya rajtam. Iskolába is sokat hordtam őket, meg edzésre. Felültettem őket a 

biciklire, eltoltam az iskoláig vagy az edzésre, aztán meg értük mentem és ugyanúgy hazatoltam 

őket biciklivel. Volt időszak, amikor nálunk laktak Marikáék, amíg folyt az építkezés a 

szomszédos telken. Akkoriban még a kinti vécére kellett mindig kikísérni a gyerekeket és 

mesélni kellett nekik amíg ők a vécén ültek. Soha nem unták meg a cigány és a tejföl történetét. 

Öcsi is megnősült, elvette Menkó Mártikát. Kiköltöztek a Széchényi lakótelepre, őket is sokszor 

meglátogattuk. Amíg nem volt gyerekük, Attilát meg Andikát sokszor elvitték magukkal, haza 

vagy strandra, vagy a Holt-Tiszára. Aztán ott is megérkeztek a gyerekek. 1987. július 13-án 

Adrienn, 1992. május 25-én Dávid. Rájuk is sokat vigyáztunk, bár már idősebbek voltunk. 

Adrienn mindig úgy hagyta az ágyat, ahogy kikelt belőle, Dávid mindent élére hajtott. Sokszor 

meg is mutattam Adriennek, hogy „látod, nézd meg az öcsédet milyen rendes, vegyél példát 

róla". Majd mindenki nagy meglepetésére 2002. február 16-án megszületett Nellike. Ő már 

sokkal kevesebbet kapott belőlünk, de nagyon okos, ügyes kislány lett belőle. 

Segítettünk, amiben tudtunk, mindenkinek főztünk, amit csak kívánt. Kőtt kalács, palacsinta, 

rétes, töltött káposzta. Azt hiszem helyt álltunk öreg korunkban is. De ezt elmondhatom a 

gyermekeimre, sőt az unokáimra is. Rendes, becsületes emberek, szerető családban élnek, ha 

rájuk nézek, el sem tudnám képzelni, hogy nincs igazi szeretet közöttük. Veszekedés mindenhol 

van, de azt tudom mondani, hogy örülök, hogy ilyen családom van. 

Mindig lottóztam, 1992-ben nyertem, 5+1-es találatom lett a hatoslottón. 522 ezer forint volt a 

nyeremény, abból vezettük be a gázt, a többit pedig szétosztottuk a gyerekek között, még az 

unokák is kaptak belőle. 

1974 óta voltak problémák a lábaimmal, megállapították, hogy érszűkületem van, sokat fájt és 

időnként kifekélyesedett. Mindkét lábamon megcsinálták a visszérműtétet is. A 90-es évektől 

már rendszeresen jöttek mentek a sebek, nagyon sokat szenvedtem. Sajnos ez az évekkel egyre 

rosszabb lett. Közben az egyik szememre meg is vakultam, Anyával mentünk a lengyelpiacra és 

a buszmegállóban vettem észre, hogy nem látok a jobb szememre. Három hétig voltam 

kórházban, infúziós kezelést kaptam, Faragó Margitka volt a szemész, Anyának jó barátnője 

volt, végig azzal biztatott, hogy rendbe jövök, de sajnos nem lett belőle semmi, azóta is csak a 

bal szememmel látok. Egy ideig rettegtem, hogy a másik szememmel is ez történik, de végül 



megszoktam, nem zavar, és bízom benne, hogy ezt az időt már kiszolgálja nekem, 2000 után 

Anyának is egyre több problémája volt, 2004-ben összeroppant az egyik csigolyája, meg 

kiderült, hogy valamilyen, valószínűleg nőgyógyászati daganata is van. Nagyon beteg volt, nem 

tudott biztonságosan menni, járókeretet használt. Én eközben mostam, megtanultam főzni is, 

elláttam Anyát, mindent megcsináltam. Persze a gyerekek is segítettek, főleg Marika. Sokszor 

bevásárolt meg hozta a vacsorát. Az utolsó időkben mosott is ránk. Nagyon nehéz időszak volt, 

alig aludtam, minden éjszaka kétszer keltem, hogy segítsek Anyának kimenni a vécére. 2006. 

májusban eltörte a lábát, majd a kórházban tüdőgyulladást kapott és május 10-én meghalt. 

Nagyon bánkódtam, de nagyon nehéz időszak zárult le ezzel. Május 24-én, a születésnapján 

temettük el. Andika megkérdezte utána, hogy hogy viselem a Mama halálát. Elmondtam neki, 

hogy átgondoltam a helyzetem és vagy belehalok, hogy elveszítettem a feleségem vagy túllépek 

rajta és megpróbálom boldogan élni az életem hátralévő részét. És én ezt választottam. 

59 évet éltünk együtt, 14 nap híján hatvanat. Boldogságban éltünk. Persze néha mi is vitáztunk, 

és Anya nagyon akaratos volt, sokszor előfordult, hogy ha egy vitában ő bántott meg vagy 

nekem volt igazam, akkor is én kértem bocsánatot tőle. Azt gondolom, hogy egy kapcsolatban 

valakinek mindig engedni kell. Hát a miénkben én voltam az, aki engedett. Szerettük egymást, 

lehet, hogy én egy kicsit jobban is őt, és mindig hűséges voltam hozzá. 

84 évesen egyedül maradtam. Még jól bírtam magam. Kertészkedtem, bort csináltam, pálinkát 

főztem és kerékpárral jártam mindenhova. Ezért haragudott is a lányom meg Andika, mondták, 

hogy nagyot hallok, fél szememre vak vagyok, milyen veszélyes így kerékpározni. Én meg 

elmagyaráztam nekik, hogy van hallókészülékem, és mivel a jobb szememre vagyok vak, jobbra 

meg csak kisívben lehet kanyarodni, ezért nem veszélyes, hogy fél szemem van. Csak akkor lett 

nehezebb, amikor már nem tudtam átemelni a lábamat a vázon, de akkor még vettünk egy női 

kerékpárt és azzal még egy darabig tudtam közlekedni. 87 évesen tettem le végleg a kerékpárt. 

Ebben az időben elég sokat mentem a családdal. Voltam Pesten Andikánál, Attilánál, elmentem 

Marikáékkal, meg Attilával és Jennyvel és a közben megszületett dédunokáimmal Visegrádra 

egy hosszú hétvégére. Andikával laktam egy hotelszobában. Olyan sokáig kártyáztunk Attilával 

a bárban, hogy Andika már nem tudta hol vagyok. Mivel Attila családja Kanadában él, az ő 

kedvükért még karácsonyozni is felmentem Budapestre, hogy velük lehessek. Kicsit éltem az 

életem, bepótoltam, a sok otthon ülést. 

2010. május elsején lettem rosszul, fertőzést kaptam, bekerültem a kórházba. Nagyon beteg 

lettem, legyengültem, közben a lábamon is rosszabbodtak a sebek. Két hónapig voltam 

kórházban és csak éppen hogy annyira erősödtem meg, hogy járókerettel tudtam menni. 



Beláttam, hogy nem tudom magam ellátni, beleegyeztem, hogy beköltözöm a Holt-Tisza parti 

privát idősek otthonába. Nem szívesen mentem, de ahogy bekerültem nagyon megtetszett az 

első naptól kezdve. A nővérek is nagyon kedvesek voltak. Mondtam is a gyerekeknek, hogy 

nyugodtan kezdjék el árulni az Ács utcai házat. Beszoktam az új helyre és már kezdtem 

megerősödni, amikor sajnos az egyik fekélytől elüszkösödött a jobb lábam. Hatalmas 

fájdalmaim voltak, nem volt más lehetőség, combból le kellett vágni. 

Nem adtam fel, bár szörnyű érzés volt, hogy magatehetetlenné váltam. Emelgettek, pelenkáztak, 

nagyon kellemetlen volt, de ehhez is hozzászoktam. Megtanultam a gyógytornásztól, hogyan 

kell egyedül felülni, járókerettel felállni, kicsiket ugrálni, forogni. Így aztán már könnyebb lett. 

Át tudtam ülni a tolókocsiba, vagy onnan az autóba. Lehetőségem nyílt arra, fél lábbal 88 

évesen, hogy elhagyhassam néha a szobámat.  

Hál' Istennek megyek is időnként. Andika meg Marika elvisznek ide-oda. Voltunk Budapesten, 

láttam Andika Csillebérci otthonát, és amikor elköltözött onnan az új helyre is elvitt. Marika és 

Sanyi elvisznek ebédelni. Voltam már karácsonyi vásárban, Tiszavirág fesztiválon. Andika 

elvisz fagyizni, sétálni. Szeretek menni, nekem ezek a történések az életemben.  

Nem könnyű így, de megszoktam. Megnyugodtam és elfogadom a sorsom. Sokat olvasok, 

szeretem a sportot, azt szívesen megnézem a tévében. Ha meg úgy van kedvem fütyörészek és 

nótázgatok. Világ életemben imádtam énekelni. Édesapám tanított meg a legfőbb nótára. 

Amikor a lovat vezettem neki, mindig együtt énekeltünk. Akkor is mindig énekeltem, amikor 

kiskoromban a sötét tanyán kellett átmenni szüle mamáékhoz és féltem. Sok embernek van 

nótája, Anyáé a Debrecenben jártam volt. Nekem nincs nótám, mert mindegyiket szeretem. Nem 

is tudnék választani. Elkezdem az egyiket már jut is eszembe a másik. 

Hát ennyi volt kilencven év. Andika vett rá, hogy írjuk le, sok-sok órát beszélgettünk, amíg ezt 

mind elmeséltem. És biztosan sok minden kimaradt, de azért a lényeg belefért. Volt jó is, rossz 

is, de összességében jól telt el. Ha még egyszer kezdhetném, elégedett lennék ugyanezzel. 


