
Családi történetek 

 
Koller Katalin, Kati lett az egyik segítségem. Sokat beszélgetünk, van miről, hiszen 

kisgyerekkorunk óta ismerjük egymást. Ismerem családját, szüleit, nagyszüleit. Ő is sokat 

beszélgetett édesanyjával, Kati nénivel, mint én az enyémmel. Ő is gondozója volt 

édesanyjának idős korában. Sok közös régi történetet emlegetünk fel, kapcsolatokat fedezünk 

fel történeteinkben. Sajnos, már nem kérdezhetjük meg szüleinket, hogy ellenőrizzük, jól 

értettük-e meg, amit meséltek. Ám az, hogy mindketten hasonlóan emlékezünk, ezt bizonyítja. 

Kati kérdezett engem, hogy édesanyám ismerte-e az ő dédanyját, Lévay Máriát. Mikor 

megtudtam azt is tőle, hogy dédanyja mestere volt a vályogvetésnek, rögtön tudtam, hogy 

Mici néniről van szó. Mici néni tanította meg édesanyámat 10-12 éves korában vályogot vetni, 

és figurába rakni a vályogtéglákat, hogy jól kiszáradjanak. Kati azt is elmondta, hogy dédanyja 

egyedül nevelte fel a gyermekeit, mert az apjuk elhagyta őket. Csicsón van eltemetve, unokája, 

Kati néni szép sírkövet emeltetett hamvai fölé. Mici néniről már írtam. 

A csicsói iskolásoknak készített munkafüzetben olvastam, hogy a Ham szélén volt „Cigány” 

Sanyi földje. Az általam gyűjtött és összeállított helynevek felsorolásában nem szerepel. 

Kérdezgetni kezdtem, és végül megtudtam Katitól, hogy az ő dédapja lakott a Hamhoz közel, 

Katona Sándornak hívták – őróla lehet szó –, nem Sanyizták, az unokáját is Sándorkának hívták 

a faluban. (Katona Sándort az idősebbek ismerték. Fiatalon halt meg Kolozsnémán, családjával 

oda költözött át.) Kati azt hallotta dédapjáról, hogy nyomorék volt az egyik keze, és emiatt 

sokan gúnyolták. Ezt a történetet már én is ismerem, de eddig nem emlékeztem arra, hogy 

kiről szól. Így én meséltem el Katinak, hogy mit hallottam édesanyámtól Katona Sándorról. 

Szegény embert sokat csúfolták, mígnem egyszercsak megelégelte, és az egyik csúfolódónak 

megíratta – ő maga nem tudott írni – egy levélben: Ne csúfolódjék kend, mert kend is hibás a 

kisujjára! Bizonyára a levél papírra vetője terjesztette el az üzenet tartalmát, így anyám is – 

akkor még gyermekként – tudomást szerzett róla. Aztán sokszor elmesélte nekünk, így vált 

családunkban mondássá, ha valaki gúnyolódott, azt így figyelmeztettük: Ne csúfolódjék kend 

… 

Dédapjának Kati nagyapja, Katona Ferenc születésekor halt meg a felesége, egy ideig maga 

küszködött gyermekei nevelésével, mígnem végül megismerkedett egy szintén özvegy 

asszonnyal. Katona Sándor a hibás keze ellenére fess ember volt, valamint az utána elnevezett 

unokája is. Kis termetűek voltak, ám jó kiállásúak. 



Mint Katona Ferenc is, Kati nagyapja. Őt már az 

én nemzedékem is ismerte, bár csak idős 

korában. Róla Kati azt mesélte, hogy jól értett 

a lovakhoz. Így az első Csehszlovák Köztársaság 

idején lovas katonának sorozták be. Egyszer, 

amikor falunkhoz közel gyakorlatoztak, 

büszkén belovagolt falujába, Csicsóra, 

megmutatni magát lovas katonaként. Az első 

köztársaság idején Fábikné Beke Irén édesapja, 

Beke Károly (1902–1976) is azokban az 

években volt lovas katona. Róla van 

fényképünk is, mely 1924-ben készült 

Csehországban. 

Itt látható. 

Kati hallott a cigány-holokausztról is, 

következő története ahhoz kapcsolódik. Kati 

apai nagyapját, Koller Jánost a második 

világháború idején nagybetegen engedték 

haza a frontról. Itthon nemsokára meghalt. 

Felesége, Lina néni magára maradt. Egy tehetős kolozsnémai gazdánál szokott volt segíteni a 

nagymosáskor és a nagytakarításkor.  Egyik nap is náluk dolgozott, vele voltak gyermekei. Fia, 

Béla, Kati apja kint játaszott a közelben, a Duna-töltésnél, mikor az arrafelé cirkáló nyilasok 

lefogták. A többi gyerek segítségért szaladt, hívták anyjukat, a gazda is ment velük. Az 

elhurcolástól az mentette meg a kis családot, hogy a gazda erősködött, nézzék meg őket, 

világos a hajuk, kék a szemük, és írásban is tanúsította, hogy ők nem cigányok.  Így védte meg 

őket. 

Nagy Amália, 2022. november 12. 


