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Emlékmorzsák az ősökről

Nagyszüleink

Vas megyeinek vallom magam – ezzel még dicsekedni is 
szoktam –, habár én már Almásfüzitőn születtem.

Anyai nagyszüleim valók Vas megyébe, génjeimben őr-
zöm az ősi értékeket, a tiszta magyarságot. Anyai nagy-
apám vasúti őr, másképpen szólva bakter, sok-sok állo-
máshely után került Almásfüzitőre. Az őrbódé mellett 
emberi sorsok robogtak céljuk felé, ő zászlajával integet-
ve kívánt jó utat nekik, vigyázott, hogy a szerelvény rend-
ben továbbhaladhasson. Fenntartott egy kis gazdaságot 
is, méhészkedett, ezzel biztosította családja ellátását.

Varga György (1877–1957) Vas-
váron született földműves szü-
lők gyermekeként. Édesapja 
Varga Károly, édesanyja Kaj-
tár Rozália. Testvérei: Mihály 
1879, Eleonóra 1881. (egyéve-
sen meghalt) Eleonóra 1883, 
Mária 1886, Anna 1888, János 
1890, Rozália 1892.

Gyermekkoráról, ifjúságá-
ról szinte semmit sem tudunk. 
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Testvérei között volt uradalmi parádés kocsis, postás, vas-
utas. A gimnázium négy osztályát is elvégezte. Mondásai-
ból tudom, hogy egy osztályt kétszer járt, amit így kom-
mentált: „Annyira szerettek, hogy tanári közkívánatra egy 
osztályt ismételtem!”

A vasút fejlődésével egyre több személyre volt szükség 
akár a forgalmazásnál, vagy a pályafenntartásnál, sze-
mélyszállításnál. Fiatalon vasutasnak állt, és onnét is ment 
nyugdíjba.

Segédtiszti beosztásban általában forgalmista volt az al-
másfüzitői és a bánhidai állomáson.

A világháború alatt is helyettesként dolgozott, mint bak-
ter, mindig más-más állomásokon.

Az egyik kezén a kis- és gyűrűsujja hiányzott. Nem 
mondta meg, hogy mi történt. A csonk helyét egy speciális 
bőrkesztyűvel védte. Ez a csonka kéz azonban nem zavarta 
sem a mezőgazdasági, sem a famunkában, sem az írásban, 
sem a méhészkedésben. Szeretett elfoglaltsága volt a méhé-
szet, a méhész kör tagja is volt.

Ügyes volt, kaptárakat, kereteket készített a kis gyalu-
padján. A hatvan-hetven méhcsalád annyit termelt, hogy 
nagyapám két családi ház építésének költségét ezek ho-
zamából fedezte. Hátulkezelős kaptárainak volt egy fából 
összeállított méhese. Méhészkedés közben a szájában lógó 
pipa füstje szelidítette a méheket. Előszeretettel segítettem 
neki én is.
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Soltvadkerten is szolgált a vasúton, s oda máskor is el-
látogatott vonattal egy kis alföldi borocskáért. Szerette a 
fröccsöket. Munka közben nemegyszer hallottam fütyülni, 
nótázgatni.

Bajuszát mindig gondosan ápolta, igyekezett annak fe-
keteségét megőrizni, valamivel mindig bekente, amikor a 
bajuszkötőt felkötötte.

Nagyanyánk Varga Györgyné, 
született Horváth Anna (1878–
1947). Szülei: Horváth József, 
Kovács Franciska. Testvérei: 
Anna, József, Károly, Sándor, 
Feri, János.

Nagyanyám végezte a hét-
köznapi munkákat, keze nyo-
mán felragyogott a család 
élete. Rendszeresen járt temp-

lomba, hite valóban hiteles volt a számunkra, imádsága 
összekapcsolódott az életével.

Nagymamáék vasúti lakásban laktak, közel a vasútállomás-
hoz. Esténként el szoktunk sétálni hozzájuk. Teheneket és 
kecskét is tartottak. A frissen fejt kecsketejből mindig kap-
tunk egy csészével. Az orrunk alja is habos lett a tejtől, fi-
nom volt. Emlékszem a sejtelemes, imbolygó árnyékokra 
az istállóban, amelyet a petróleumlámpa fénye vetett, és a 
fejés menetére.
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Nagyanyánk a konyhai és a ház körüli munkákat végez-
te. Mivel a Nagypapa a MÁV-nál dolgozott, a szolgálati 
idő megtartása pontosságot követelt, így az ebédeknek, 
vacsoráknak is „menetrendszerűen” kellett elkészülniük. 
Szerény, csendes asszony volt. Minket, unokáit, nagyon 
szeretett.

Nagyanyám szent asszony volt, lelkileg még most is 
merítkezünk belőle. Soha nem ejtett ki a száján csúnya 
szót. A legcsúnyább, amit mondott: „Ne böstörögjetek!” 
vagy „Hogy a kakas csípje meg!” Finom lelkű asszony volt, 
nagyon sokat imádkozott, az elsőpénteki szentáldozást 
soha nem mulasztotta el, vasárnap pedig természetesen 
mindig elment szentmisére. Minden munkát elvégzett a 

Varga nagymamánál. Jobb oldalon az ifjú pár: Lajos és Mária
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