
www.MagyarormenyTudastar.hu



 1 

Gyertyánffy Ágnes 
KICSI, FURCSA ÉLETEM 

 
Korkép 

 
 
 
 

Előszó 
 
Én az életben szinte semmit sem csináltam, velem csak történtek a dolgok. Hogy ezek a 
történések rajtam kívül mennyire érdekelhetnek mást, nagy kérdés. Talán csak 
annyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én egy vagyok a 
sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem végtelenül kedves 
hazám történetével, azzal, ami generációkkal előttem történt családom tagjaival is, és 
rajtuk keresztül velem is. A történelmi hűség kedvéért tehát megpróbálok igazat írni. 
Ebben Isten segítsen. 
 
Azt szeretném érzékeltetni, hogy a XX. sz. történelme hogyan és milyen mértékben szólt 
bele egy kisember életébe, hogy hogyan éltem meg – alulnézetből – a század turbulens 
történelmét. 
 
                                                                    *      *      * 
 
Komáromban születtem 1938. május 26-án, áldozócsütörtökön, amely dátum csak azért 
fontos, mert épp aznap volt a nagy katolikus eucharisztikus ünnepségsorozat fő ünnepe. Ez 
azzal járt, hogy a vonatok már napokkal előbb olyan zsúfoltak voltak, hogy anyám nem tudott 
időben elutazni Budapestre, Komáromban pedig nem volt kórház. Így otthon születtem, a 
komáromi méntelepen, mint a többi csikó, lévén apám a komáromi állami méntelep 
parancsnoka és lakásunk is – egy szép nagy kertes ház – a méntelepen volt. Bátyám 8 és fél 
éves volt ekkor. Tudta, hogy otthon fogok megszületni, és reggel kérte, hogy „mutassák meg 
azt a gyereket”. Nézegetett, majd udvariasan annyit mondott anyánknak: „inkább érdekes, 
mint szép.” Az iskolából hazajőve nagyanyám megkérdezte bátyámat, hogy elmesélte-e a 
fiúknak, hogy kishúga született? „Hogyne, hogy elcsábítsák!” – válaszolta. Ezekre persze nem 
emlékszem, csak a családi legendáriumból tudom. Mint ahogy azt is, hogy amikor fél éves 
voltam, l938 őszén, amikor Felvidék visszatért Magyarországhoz, és a magyar katonák a 
házunk előtt vonultak át a komáromi hídon Észak-Komáromba (az igazi, városias 
Komáromba), nagy tömeg szegélyezte a csapatok vonulási útját, s ehhez a tömeghez 
csatlakozott az egész háznép, annak rám felügyelő része is, engem teljesen sorsomra hagyva. 
Állítólag már akkor tanúságát adtam hazafias lelkesedésemnek, mert mire a háznép hazajött, a 
díványon, ahol ottfelejtettek, a magam eszközeivel kirajzoltam Nagy-Magyarország térképét. 
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Erdélyi évek 
 
 
1940-ben, amikor Erdély visszajött, apám, mint Erdély szülötte, kérte Erdélybe helyezését, s 
így két és fél évesen nekivágtam a hosszú útnak egészen Csíkszeredáig, ahol apám 
megszervezte a székelyföldi állami méntelepet, melynek egyszersmind parancsnoka is volt 
(alezredesi rangban). Erről az útról már néhány emlékképem van, mert éjjel indultunk útnak 
Budapestről. Azt mesélik, hogy a vasúti fülkében minden útitárshoz egyenként odamentem és 
megkérdeztem tőle, hogy hova utazik, mert hogy mi Erdélybe.  
 
Csíkszeredára már jól emlékszem. Szép, nagy lakásunk volt, ami mindig tele volt vendéggel, 
mert a visszatért Erdély igen divatba jött és rengeteg rokon meg ismerős jött le látogatóba. A 
jobb módúak szállodában szálltak meg, a szegényebbje meg nálunk. Emlékszem olyan nyárra, 
amikor Édesanyám heteken át matracon aludt nálam a gyerekszobában, mert az ő ágyában 
valami pesti rokon aludt. Ezt persze nagyon élveztem. Nálunk nem volt „frajlejn” (nevelőnő) 
mert anyai nagyanyám velünk élt, s így ő nevelt minket, ami jobb megoldás volt, mint a 
nevelőnő, akit fizetni kellett volna, mert a katonatiszti fizetés nem volt valami nagy. Ha a 
lakásban nem is, de azon kívül az udvarban, a méntelepen, az istállóban minden az államé 
volt. Még most is hallom nagyanyámat, amint figyelmeztet: „Azt ne bántsd, az az államé!” 
Annyiszor hallottam ezt, hogy egyszer megkérdeztem nagyanyámat, hogy az állam mikor jön 
hozzánk látogatóba. Úgy gondoltam, hogy ha itt minden az övé, akkor ő a leggazdagabb 
rokonunk, és nem értettem, hogy eddig még miért nem jött el hozzánk látogatóba. 
Nagyanyám valami olyasmit mondott, hogy az állam nem rokonunk és nem is egy ember. 
„Hát akkor ki az állam?” – kérdeztem. Nagyanyám azt mondta, hogy azt most még nem értem 
meg, amibe bele is nyugodtam, csak az iránt érdeklődtem, hogy ha majd nagy leszek, meg 
fogom-e érteni. Nagyanyám megnyugtatott, hogy igen. Hát azt aztán az ötvenes években jól 
megértettem…. Jellemző a két háború közötti korra, hogy akkor az állam vagyonára jobban 
vigyáztunk, mint a magunkéra. Ez a menekülés alatt is így volt. A rekviráló német 
katonáknak először a saját holminkat adtuk le, utoljára azt, ami állami volt, s mint ilyet 
menekítettük. Apám tudta, hogy azzal el kell számolni. Nem voltunk elkényeztetve, még a 
jómódú rokonok is csak kisebb ajándékot hoztak. Nagyanyám unokatestvére is járt nálunk 
férjével, Stühmer Frici bácsi gyerekorvossal, és emlékszem, hogy egy doboz csokoládét 
hozott meg egy nagy Stühmer-katalógust, amit unokatestvéreimmel behatóan 
tanulmányoztunk, de nem kaptunk belőle semmit. Tudatosan neveltek szerényen, és milyen 
jól jött ez a későbbi nehéz időkben… Egy-egy híres ember is jött Pestről, persze mi gyerekek 
azt nem tudtuk, hogy kik-mik. Arra emlékszem, hogy Dohnányi Ernő is járt nálunk, sőt 
nálunk is lakott az „unokahúgával”, mert jobban tetszett neki nálunk, mint a szállodában. Arra 
a jelenetre emlékszem, amikor játszott a zongoránkon (elég jó bécsi Bösendorfer zongorája 
volt apámnak), és apám lapozott neki. Ezen kicsit elcsodálkoztam. A felnőttek azt mondták, 
hogy Dohnányi Magyarország leghíresebb zongoristája. Lehetséges, hogy addig azt hittem, 
hogy a papám tud legjobban zongorázni a világon. 
 
Egy idő után (1 év, 2 év??) Csíkszeredáról a méntelep Kőröspatakra költözött az állam által 
megvásárolt Kálnoky-kastélyba. Ez egy U-alakú kastély volt, amelynek az egyik szárnyában 
mi laktunk, a másik szárnyában a méntelep irodái és néhány katona, a harmadik szárny pedig 
kissé romos volt, ahova a Csikszeredáról hozzánk látogató, velem egyidős, 4 éves Erzsébettel 
és 5 éves János unokatestvéreimmel „iratozni” jártunk. Hogy hogy engedhették meg a 
felnőttek, hogy a Kálnoky család régi papírjai között turkáljunk, a mai napig nem értem, de 
mi igen jól szórakoztunk. Sokszor mentünk ki kocsival a sepsiszentgyörgyi állomásra a 
továbbra is bőven özönlő pesti vendégek elé. Azt is nagyon élveztük. Télen a hintó után 
köthettük a szánkónkat a nagy hóban. A felnőttek jöringeztek, azt mi csak néztük. A kastély 
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nagy parkjában sokat játszottunk, mindig ott reggeliztünk a hatalmas fenyők alatt, és sokat 
jártunk a méntelep istállóiba, a patkoló kovács műhelyébe. Az istállószag a mai napig 
gyerekkori emlékeket ébreszt bennem. A méntelep Bedő nevű kovácsának velem egyidős 
gyerekei voltak, akikkel gyakran játszottam. Egyszer mondtam is anyámnak: „A Bedőék 
olyan gazdagok, hogy két zsák búza áll benn a szobájukban.” Szüleim átjártak a szomszédos 
Árkosra Szentkereszty báróékhoz. Ez egy idős testvérpár volt, az asszonyra nem emlékszem, 
de az öregembernek hatalmas fehér szakálla volt, és ezért egy kicsit féltem tőle. Szüleim 
nagyon szerették a komolyzenét. Apám igen jól zongorázott, anyám pedig sokáig tanult 
énekelni. Szentkeresztyéknél (akik nagy Wagner-rajongók voltak, és minden évben elutaztak 
Bayreuthba) hallottam először a Tannhäuserből a csarnokáriát (anyám énekelte apám 
zongorakíséretével) és ez nagy benyomást tett rám. Anyám sok Schubert és Schumann dalt is 
énekelt náluk és otthon is, és ez nekem a mai napig olyan zene, mintha anyanyelvemet 
hallgatnám. Kisgyerekkorom és a bajorországi menekülés ideje jön vissza. 
 
Azt csak anyám elbeszéléséből tudom, hogy többször járt nálunk Wass Albert (neki is voltak 
lovai és „ló-ügyben” járt nálunk), és ilyenkor mindig az ölébe vett és mesélt nekem. Állítólag 
a „Tó-király és Szille” c. mesét nekem írta. Mikor legutóbb Erdélyben jártam, megvettem ezt 
a mesekönyvet, de nyomát sem találtam annak, hogy nekem ajánlotta volna. Különben szép és 
érdekes történet. Sajnos, nem emlékszem Wass Albertre, annyi felnőtt járt hozzánk, az ő 
világuk egy „emelettel” feljebb volt, a mi gyerekvilágunk máshol játszódott le. 
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Menekülés Erdélyből Magyarországra 
 
 
1944 októberének egy éjszakáján a felnőtteknek néhány óra alatt kellett összecsomagolniuk a 
menekülésre. Az előzmény az volt, hogy éjszakánként már a park felől lövöldözés hallatszott. 
Orosz vagy román partizánok lehettek. Katonaember nem indulhat a maga szakállára sehova, 
csak ha parancsot kap. De a nagy felfordulásban nem érkezett Budapestről parancs. Apám 
meg akarta várni a parancsot a menekülésre, de beosztottja, Igaz Kálmán százados (?), nagyon 
bölcsen, azt mondta, ha ma éjjel nem indulunk, másnap mindnyájunkat felkoncolnak a 
partizánok. Erre apám beadta a derekát és 178 ménnel, hintókkal, szekerekkel, legénységgel 
elindultunk az akkori Magyarország legkeletibb csücskéből, a Sepsiszentgyörgy melletti 
Kőröspatakról Nyugatra, egyelőre Kolozsvárra. Az állandó repülőtámadások, mélyrepülések 
miatt a ménessel csak éjjel menetelhettünk, nappal erdőkben kellett megvárnunk a sötétedést, 
hogy elindulhassunk. A felnőttek elbeszélésből tudom, hogy olyan naivak voltak, hogy azt 
hitték, hogy ez a menekülés csak néhány hétig tart majd és utána visszatérhetünk 
Kőröspatakra. (Erre 40 év múlva került sor, turistaként.) Kirándulásnak fogták fel a dolgot. A 
legények (fiatal székely katonák, mert az állami ménesek a honvédelmi minisztériumhoz 
tartoztak) tüzet csináltak, szalonnát sütöttek. A lovak nyugtalankodtak, állítólag nagyon nehéz 
méneket féken tartani, mert a mén kancát ugyan soha nem bánt, de a mének egymás között 
annál agresszívebbek. Később hallottam, hogy mekkora bravúr volt a székely legénységtől, 
hogy úgy vezették a ménest, hogy egy ember ült az egyik ménen, a másik mént pedig 
kötőféken vezette. Így menekülni a közeledő front elől nem kis tett volt a legénység részéről. 
Mi nagyanyámmal nem mentünk egészen Kolozsvárig, hanem csatlakoztunk a Nemzeti Bank 
menekülő csoportjához (nagybátyám a csíkszeredai Nemzeti Bank helyettes vezetője volt), és 
Csíkszeredától már teherautón mentünk Kolozsvárig, itt ismét együtt voltunk 
unokatestvéreimmel. Nagyanyám a fejvesztett menekülésben sem feledkezett meg arról, hogy 
a Pinocchio könyvet elhozza magával, és emlékszem, hogy a nagy zötykölődésben a 
teherautón Pinocchio izgalmas történetét olvasta fel nekünk.   
 
Ahogy közeledett a front, még a kőröspataki menekülés előtt, anyám önkéntes ápolónőként 
bejárt a 7 km-re lévő sepsiszentgyörgyi kórházba a háborús sebesültek, német és magyar 
katonákat ápolni. A németek csodálkoztak, hogy a magyar kórházban külön részlegben 
ápolták a tiszteket és a legénységet, náluk mindenki egyforma ápolást, kosztot és helyet 
kapott, ők demokratikusabban gondolkoztak, mint mi magyarok. Anyám egy-egy lábadozó 
beteget hazahozott egy napra Kőröspatakra. Egy németre emlékszem, aki boldog volt, hogy 
annyi hónap frontszolgálat után egy barátságos otthonba hívták, ahol muzsikálni lehetett. Úgy 
emlékszem, hogy zongorázott nekünk, meg boldogan hallgatta a szüleim muzsikáját. Anyám 
a menekülés alatt végig ápolónői ruhában, fityulában, pelerinben járt és útközben is segített, 
ahol kellett.  
 
Kolozsvárról Budapestre a lovakkal együtt mi is vasúton érkeztünk, erre az útra azonban 
egyáltalán nem emlékszem. Innen mi nagymamával a Nemzeti Bank teherautójával 
Csesznekre utaztunk. Itt még együtt voltunk az unokatestvéreimmel, a 7 éves Jánossal és 6 
éves Erzsébettel. A legközelebbi emlékképem Kisbér (itt már csak nagyanyámmal és 
anyámmal voltam, unokatestvéreimék Csesznekről Budapestre utaztak. 
 
Kisbéren néhány hétig laktunk az igen szép méntelepen, amelyet egy gyönyörű park övezett 
és ahol mi a méntelepre a mindenhonnan lovakkal, ménesekkel érkező családok gyerekeivel 
háborúsdit játszottunk. Nagyon büszke voltam, mert bár még csak 6 éves voltam, de bevettek 
a csapatba. Még most is az orromban érzem az őszi lomb fanyar szagát. Ha ezt az illatot 
ősszel megérzem – Proust süteményes emlékképéhez hasonlóan – mindig Kisbér jut eszembe. 
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Előttem vannak a hatalmas fák és a lovak „lakásai”. Ott t.i. egy-egy értékes lónak külön 
„lakosztálya” volt, amit valójában nem lehetett istállónak nevezni, bár emlékeim szerint 
szóló-istállónak hívták ezeket a ló-rezidenciákat. Még egy lóra méretezett, óriási bőrheverő is 
volt mindegyik ló-lakásban.  Ezek közül a ló-lakások közül némelyik üresen állt, és remek 
hadiszállásul szolgált nekünk, gyerekeknek. Gyermeki játékháborúmat akkor kellett 
abbahagynom, amikor egyszer egy délelőtti játék után úgy mentem haza, hogy az összes 
gombom hiányzott a kabátomról, mert az „ellenfél” leparittyázta. Nagyanyám tehát 
hazarendelt a „hadszíntérről”, és soha többé nem háborúzhattam. 
 
Néhány hét után Kisbérről Bábolnára költöztünk, a bábolnai méntelepre. Ez anyámék fiatal 
házas korát idézte vissza, ahol gyakran jártak, hiszen a bábolnai méntelep parancsnoka, Pettkó 
Szandtner Tibor tábornok apám főnöke volt, és gyakran járt nálunk Komáromban, meg 
szüleim is sokszor voltak Bábolnán. Ez is nagyon szép hely volt, de nekem azért már akkor 
honvágyam volt Kisbér után. 1944. december 24-én (vagy 25-én?) a nőket és a gyerekeket 
autóbuszon a nyugati határra, Magyarkeresztúrra szállították. Emlékszem, hogy a busz végén 
egy feldíszített karácsonyfa volt, szaloncukorral, és előttem van, ahogy a fa minden kanyarnál 
kilengett és picit csilingelt a díszek egymáshoz ütődése miatt. Magyarkeresztúron Petriékkel, 
a komáromi méntelep állatorvosa családjával, laktunk egy lakásban. Az épületben nagy 
szobák voltak és a házat egy szép parkszerű kert vette körül, ahol remekül játszottunk a Petri-
gyerekekkel. Egyszer hárman gyerekek kimentünk az útra, és az út szélén kitárt karokkal 
belefeküdtünk a hóba, és „halottat játszottunk”. Egy motorkerékpáros katona meglátott 
bennünket, leugrott a motorjáról és hozzánk rohant. Erre mi sürgősen „feltámadtunk”, 
felugrottunk és a katona borzasztóan leszidott bennünket. Soha többé nem játszottunk 
„halottat”. Magyarkeresztúron csak nagyanyám, anyám és a Petri gyerekek anyja volt velünk. 
A férfiak a lovakkal valahol másutt voltak, de hogy hol, azt nem tudom.  
 
Apám már rég nem volt velünk, mert bátyám a marosvásárhelyi katonaiskolával a csehországi 
Éger városba került, ahonnan apám el akarta hozni, de az iskola parancsnoka (egy marha 
ezredes) azt mondta, hogy a háborúnak nemsokára vége lesz, a németek győznek( !!) és apám 
a fiát, 15 éves Bálint nevű bátyámat, hagyja csak nyugodtan ott. Ez fatális tévedés volt, a 
katonaiskola továbbmenekült Németországba (Drezda környékére?), ahol néhány hét múlva 
szélnek eresztették a fiúkat, mert közben kitört a béke, és a fiúk úgy kerültek haza, ahogy 
tudtak. Bátyám két barátjával gyalog vágott neki a több száz kilométeres útnak és rengeteg 
viszontagság után, hol gyalogszerrel, hol kocsin, hol teherautón utazva, került haza 
Magyarországra. Mivel tudta, hogy utoljára Magyarkeresztúron laktunk, oda igyekezett. 
Megállt a falu főterén és ott kérdezősködött felőlünk. Ott tudta meg, hogy mi néhány héttel 
azelőtt Nyugatra menekültünk. Akkor szegény kiéhezett, agyonfáradt fiú sírva fakadt. A 
község polgármestere és családja magához vette és csak akkor engedte el nagybátyánkhoz 
Székesfehérvárra, amikor már kellően feltáplálta és nagybátyánknál biztos helyen tudta. A 
háborúban, nehéz időkben nagyon sok emberből kibújt a jóság. Ezt a nyugati menekülés, 
majd a későbbi kitelepítés idején is nagyon gyakran megtapasztaltuk.     
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Menekülés Nyugatra 
 
 
Valamikor 1945 koratavaszán, amikor az oroszok már az egész Alföldet és a fél Dunántúlt 
elfoglalták, egy reggel rengeteg lóval, szekérrel, két hintóval nekivágtunk a nyugati határnak. 
Az induláskor az állatok takarmányával feltornyozott egyik szekér elé fogott két ló 
megbokrosodott, és a szénabálák tetejéről az állatorvos felesége, a Petri-gyerekek édesanyja, 
egy nagyon csinos fiatalasszony, olyan szerencsétlenül esett le, hogy az egyik lábán átment a 
kocsi kereke, és szegény asszony a lábán nyílt törést szenvedett. Visszavitték a házba, ahol 
laktunk, felfektették egy asztalra és láttam, amint húzták-vonták a lábát, szegény iszonyú 
kínokat állt ki. Nem volt a közelben orvos, egy katonai szanitéc rakta két sín közé, amit 
valami deszkaajtóból fűrészeltek ki. Hát így indultunk neki a menekülésnek Nyugatra. Baba 
nénit elhelyezték matracokon az egyik hintóba, a gyerekei pedig velünk voltak egy szekéren. 
Anyám mint önkéntes ápolónő gondozta őt. Én naponta többször felkerestem, mert ő ott 
feküdt a hintóban és ráért, én meg kértem, hogy olvasson nekem valami mesekönyvből. Már 
evett a fene, hogy tudjak én is olvasni, hiszen én már majd két hónapig jártam iskolába 
Kőröspatakon 1944 szeptemberében és október elején, de tekintve, hogy addig csak az „í”-
betűig jutottunk, már nagyon szerettem volna megtudni, hogy hogyan is áll a dolog a többi 
betűvel. Baba néni látva ezt, elkezdett tanítani olvasni. Mire az ausztriai Spittal városba 
értünk, megtanultam olvasni. Ez jó is volt, mert Baba néni ott kórházba került, ahol 
rendbetették a lábát, amennyire lehetett, de egész életére sánta maradt. A gyerekei vele 
maradtak, mi meg továbbmentünk.  
 
Az ausztriai menekülésről élesen exponált képek maradtak meg az emlékezetemben. Például 
amikor a Semmeringen át meneteltünk. Húsvét körül volt. Fent a hegyekben hó, a 
semmeringi szerpentin tele menekülő kocsikkal, lovakkal, részben a velünk egy truppban 
menekülő ménesekkel (t.i. még Magyarországon csatlakoztak hozzánk, azaz a bábolnai, 
kisbéri és egyéb állami ménesekhez, magánménesek is, pld. a Nádasdy grófok ménese (?), és 
más nagyobb ménesek). Ülünk a szekéren anyám, nagyanyám, az Árpád nevű legény hajt. 
Árpád apám legénye volt és apám még mielőtt a bátyámért ment Csehországba, rábízott 
minket, hogy helyette legyen mellettünk egy férfi a menekülés alatt. Ez az egyszerű fiatal 
parasztfiú olyan tökéletes hűséggel és megbízhatósággal állt helyt végig, egészen addig, amíg 
apám majd fél év múlva ránktalált Bajorországban, hogy ma is csak szeretettel és hálával 
tudok rágondolni.  
 
Tehát Semmering. Havas szerpentin, (állítólag egy lovas kocsi le is zuhant lovastól kocsistól, 
de ezt nem láttam.) Amit viszont saját szememmel láttam és ami élesen az emlékezetemben 
maradt, az a jelenet, amikor felérve a szerpentin tetejére, megállunk egy sík platón,  anyám 
nagyanyámmal beszélget. Arra leszünk figyelmesek, hogy a mi menetirányunkkal szemben 
emberek nagy csoportja jön, német katonák hajtják őket. Egyszer csak néhány csontsovány 
férfi a szekerünkhöz jön, az egyik azt mondja: „Halljuk, hogy magyarul beszélnek, mi is 
magyarok vagyunk. Nem tudnának valami ennivalót adni?” Anyám azonnal feláll és elkezd 
egy kenyeret szelni és adja le a kenyérszeleteket az addigra megszaporodó csontsovány 
kezekbe. Alig oszt szét néhány szelet kenyeret, amikor egy német katona rászegezi a 
fegyverét és németül rákiált: „Azonnal hagyja abba, különben lelövöm!” Anyám tovább 
akarja szelni a kenyeret, mire nagymama magyarul mondja: „Te, hagyd abba, mert ez tényleg 
lelő!” Anyám ijedten abbahagyja, a katona szétüt a szekerünk körül összegyűlt csontvázak 
között. Van, aki elesik. A többiek elvánszorognak. Mi továbbmegyünk. Kérdem nagymamát, 
hogy kik voltak ezek? „Zsidók”. Ekkor hallom először ezt a szót. „Azok kik?” „Ezek 
magyarok voltak.” Nem értettem az egészet, de addigra már annyi mindent nem értettem, az 
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egész háborút, a menekülést, az otthontalanságot, az egész kibillent helyzetet, hogy nem 
kérdeztem tovább.  
 
Estére leérkeztünk a Semmering másik oldalára egy havas völgybe. Ott egy parasztházba 
kvártélyoztak be minket a katonák. Akkor láttam először „Wohnküche”-t, vagyis 
lakókonyhát. Nagyon barátságosan volt berendezve, kaptunk valami meleg teát is. Ennivalónk 
volt, mert Magyarkeresztúrról egy frissen vágott s feldolgozott disznóval menekültünk, 
amiből még volt ennivalónk. Bár a zsírt a belesütött hússal együtt útközben a németek 
elzabrálták, a szalonnát és töpörtyűt azonban meghagyták. Hogy honnan volt kenyerünk, azt 
nem tudom. Árpád nagyon ügyes székely legény volt, ő valahogy mindig szerzett valahonnan. 
Este úgy feküdtünk le, hogy minden havas volt, reggelre meg arra ébredtünk, hogy a vékony 
hó eltűnt a völgyben és valami tündérmeseszerű virágos rét tárult a szemünk elé, a völgy 
végében a hegyek persze havasak voltak. Még ma is a szemem előtt van ez a kép. Néhány nap 
múlva onnan továbbmentünk, s Wimsbach falu mellett, egy óriási nagy réten állították fel a 
katonák körben a nagy, préselt szénabálákból épített kunyhóinkat. Valami kis tetőt ácsoltak 
mindegyik házikó fölé. (Honnan vették a fát? Fogalmam sincs). A tetőre kátránypapírt 
ragasztottak (ezt is honnan szerezhették?), a berendezés szintén a kb. 40x40x80 cm nagyságú, 
téglalapalakú szénabálákból állt: körben díványszerűen egymás mellé rakva. Miután mi 
hárman voltunk, mindnyájunknak jutott egy-egy „ágy”, a negyedik oldalon volt a bejárat. 
Valami ajtószerű deszkára emlékszem. Árpád a mi kunyhónk mellé csinált magának egy 
kicsi, kutyaólszerű „házat”, szintén szénabálákból, ahova éjszakára épp hogy csak be tudott 
bújni. Itt laktunk vagy 8 hétig. Mint valami filmkocka megmaradt bennem a kép, ahogy 
nagymama fekszik a szénaágyon és a hasán egy lavór van, abba csöpög, majd vékony 
sugárban folyik a széna-házunk kátránypapírral jól-rosszul lefedett tetejére zúduló eső. 
Wimsbach mégis gyerekéletem legszebb emlékei közé tartozik. Rengeteget játszottunk. 
Nádasdy Ferikével, meg a többi földbirtokos és katona gyerekekkel. Kimentünk a közelben 
felhagyott amerikai lőtérre, letéptük a kifeszített vásznakat, amire korábban az amerikaiak 
lőgyakorlás közben lődöztek, és zsákmányként hazahoztuk. Nagymama valami színes 
fonalakkal (honnan volt neki?) bestoppolta a lyukakat és évekig az volt az asztalterítőnk. 
Nagyon büszke voltam, hogy 6 éves koromban már hozzájárultam a háztartáshoz. Napközben 
néha anyámmal elmentünk valamilyen ehető növényt szedni a rétre, amit vízben megfőztünk. 
Addigra t.i. már elfogyott az élelmiszerünk és bizony éheztünk. Közben megjöttek a 
felszabadító amerikaiak, minket egy gabonaraktárba tereltek, felnőtteket, gyerekeket egyaránt. 
Mindenki feltartotta a kezét, megadtuk magunkat, hiszen magyarok lévén, ellenségek voltunk. 
Emlékszem, hogy volt az amerikai katonák között egy nagyon fekete néger is. Én addig soha 
sem láttam még négert, csak egyszer egy gyerekjáték katalógusban egy néger babát. A 
katonák nagyon barátságosak voltak a gyerekekkel és hívtak magukhoz, hogy menjünk 
közelebb. Senki sem mert odamenni, persze én sem. Anyám halkan mondta: „menj oda hozzá, 
nem bánt.” Erre odamentem a fiatal, hosszúra nőtt néger katonához, az megfogott, leült és az 
ölébe vett. Csokoládéval kínált. Ezt látva a többi gyerek is odamerészkedett és a katonák igen 
kedvesen kínálgatták, ölükbe vették a gyerekeket. Megnőtt az ázsióm a gyerekek előtt, mert 
elsőnek merészkedtem a négerhez. Ez is egy nagyon élesen emlékezetemben maradt kép. Ott 
voltak a Bárczay-fiúk is, akik már 15–16 évesek lehettek és nagyon imponáltak nekünk, 
gyerekeknek. Mindenesetre jó sok gyerek volt és emlékszem, hogy nagyon izgalmas játékokat 
játszottunk. Később hallottam, hogy édesanyám, aki lánykorában művészettörténetet tanult, 
összegyűjtötte a telepen a kamaszokat, többek között ezeket a Bárczay-fiúkat is, és hogy ne 
teljen feleslegesen az idő és a fiatalok tanuljanak valamit, a főbb európai stílusjegyeket 
magyarázta nekik. Egyikőjük (Gulu) évtizedekkel később mesélte, hogy ott tanult meg 
különbséget tenni a gótika és a barokk között.  
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Még mindig nem tudtuk, hogy mi történt apámmal. Egy napon Fejes Béla, a táborparancsnok, 
hívatja anyámat, hogy azonnal jöjjön az „irodába” (szintén szénabálákból összetákolt 
kalyiba). Anyám azt hitte, hogy valami baleset történt és őt mint ápolónőt hivatják. Amint 
belép az irodába, hát látja, hogy ott áll apám. Óriási öröm. Apám egy amerikai dzsippel, egy 
amerikai sofőrrel és egy a németországi amerikai megszálló csapatok legfőbb parancsnokai  
(Putch és Patten?) által aláírt papírral érkezett, amelyben engedélyt kapott arra, hogy a magyar 
állami lovakat összeírja és később Magyarországra hazaszállíttassa. A bajorországi keresései 
közben talált ránk (persze főleg minket keresett, gondolom még a lovaknál is fontosabbak 
voltunk neki.) Rengeteg amerikai katonai „breakfast”, „dinner” és „supper” csomaggal 
érkezett, amire mi kiéhezve rávetettük magunkat és persze nagyon betegek lettünk. De hamar 
kihevertük a dolgot és emlékszem a nagy boldogságra, hogy végre megint együtt vagyunk. 
Hogy a bátyámmal mi történt, merre jár, ekkor még nem tudtuk. 
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II. rész 
 

Bajorországi évek 
 
 
Azután innen tovább telepítettek minket a lovakkal együtt a bajorországi Kaisheim városka 
melletti Neuhofba, ahol már rendes házakban laktunk és ahol elkezdtem járni a kaisheimi 
iskola első osztályába. Németül nem tudtam, magyarul olvasni viszont igen. Mire iskolába 
keveredtem, késő tavasz volt. Eleinte nem mertem a gyerekekkel játszani, mindig az iskola-
épület körül bujkáltam, hogy ne kelljen velük játszanom. Én voltam az egyedüli magyar 
gyerek, a magyar családok szétspricceltek más bajor helységekbe, a lovakat egyelőre bajor 
parasztokhoz adták ki, mert elfogyott a széna és az abrak. De apám számon tartotta a lovakat, 
s 1947 őszén így jöhettünk haza az utolsó magyar ló-szállítmánnyal, közben intézte a lovak 
hazaküldését. B. Gulu szerint, ha akkor apám nem szedi össze Bajorországban a magyar 
tenyészállatokat, ma Magyarországon nem lenne lótenyésztés. Ez persze túlzás. Más magyar 
katonatisztek is dolgoztak ezen.  
 
Persze az amerikaiak sem voltak angyalok, ők is sok lovat elzabráltak. Például egy Owens 
nevű százados Szandtner Tibor bácsi saját lovát akarta kikötni az istállóból és hazaküldeni 
Amerikába. Tibor bácsi tiltakozott, mondta a tolmácsnak, hogy sem az állami lovakat, sem a 
sajátját nem adja oda az amerikainak. Erre az belebokszolt Tibor bácsiba, aki erős, magas 
ember volt, de hátratántorodott és a díványra esett. Meghallotta ezt a szomszéd szobában a 
felesége, a kicsi, finom Gréti néni és tőle teljesen szokatlan módon kiperdült az amerikai 
százados elé és egy nagy pofont kevert le neki. A százados felemelte lovaglópálcáját és végig 
akart verni a kis filigrán asszonyon, de a tolmács (egy lengyel katonatiszt), lefogta a kezét és 
azt mondta neki angolul: „Nálunk Európában ez nem szokás”. (T.i. asszonyt lovaglóostorral 
verni). Gréti néni és Tibor bácsi így megmenekültek, de azért a lovat az amcsi csak elvitte. 
 
 Még a következő iskolaévben is Neuhofban laktunk, ami egy dombon épült kis település volt, 
onnan gyalog jártam le a kaisheimi iskolába. Anyám szeptemberben újból az első elemibe 
akart beíratni, hisz az előző tanévben csak 3 hónapot jártam iskolába és az elején még nem is 
tudtam németül, de a nagyon kedves tanító néni azt mondta, hogy ez a gyerek már tud 
németül és olvasni is jól tud, nyugodtan mehet a második osztályba. Persze azért még nem 
értettem mindent, de már együtt játszottam a német gyerekekkel. Azért voltak félreértések is. 
Egyszer azt kérdeztem anyámtól: „miért ül Szűz Mária hózentrágerben?” „Honnan veszed 
ezt?” Erre elkezdtem énekelni az előző nap tanult éneket: „Maria sitzt im Rosenhag und wiegt 
ihr Kindelein” (Mária a rózsalugasban ül és gyermekét ringatja). A „Rosenhag” szót 
„Hosentrag”- nak értettem és ezért tűnt a dolog olyan furcsának.  
 
Aztán innen tovább kellett mennünk, ki merre látott, mert a lovakat elhelyezték bajor 
parasztoknál, az emberekre már nem volt szükség. Nagymama is hazament a fiához 
Székesfehérvárra (a nemzetibankos nagybátyámhoz). Itt tudtuk meg, hogy nagypapa, aki nem 
volt velünk, hanem Csabdin egy fiatal házaspárnál lakott, meghalt. Halála hősies volt, mert a 
beözönlő orosz katonák az ő házukba is bejöttek, a férfit málenkij robotra vitték, az egyik 
katona pedig a fiatalasszonyt akarta elkapni, de nagyapám, aki magas, erős ember volt, az 
asszony elé állt és meg akarta védeni. Az orosz puskatussal olyan erővel sújtotta fejbe 70 éves 
nagyapámat, hogy másnapra belehalt sérülésébe. De a fiatalasszony egérutat nyert és elszaladt 
a házuk mögötti erdőbe. Később ez a házaspár Budapesten meglátogatott minket és 
elmondták, hogy hogyan történt és hogy örökké hálásak nagyapámnak azért, amit tett. Ennek 



 10 

a fiatal házaspárnak az egyetlen 7 éves kisfiát néhány nap múlva egy orosz tank gázolta el, ő 
is meghalt.  
 
Árpád, a legény is hazament a falujába, a tisztek közül sokan nagyobb német városokba 
igyekeztek vagy kivándoroltak Amerikába, féltek hazajönni, féltek az oroszoktól. 
Szomszédunk, az erdélyi földbirtokos Korniss D., már nem énekelte többé: „Venite 
adoremus, venite adoremus…” a szép latin ádventi éneket, míg a disznóknak a krumplit törte 
(egy helybéli gazda alkalmazta a gazdaságában) – igaz, az ádvent is elmúlt már. Apámnak 
már addig is valami munka után kellett néznie, hogy legyen miből megéljünk. Kitalálta, hogy 
olyan fából készült cigaretta-dobozt készít, amit az amerikai katonák autóvezetés közben egy 
mozdulattal ki tudnak nyitni, és amibe éppen belefér az akkor divatos amerikai „Camel” 
cigarettacsomag. A doboz egyik oldalára pedig bajor nagyvárosok címerének matricáját 
ragasztotta. Érdekes, hogy ezeket még lehetett az agyonbombázott városokban kapni. Így 
München, Regensburg, Nördlingen, Nürnberg, sőt Stuttgart (ami már nem is Bajorország) 
címerével ellátott dobozokat gyártott, kézzel, otthon. Még én is segítettem a matricákat a 
dobozokra húzni. Aztán ha 100–200 db összegyűlt, elutazott az illető városba és az amerikai 
parancsnokságot felkeresve, eladta nekik. Úgy vették, mint a cukrot, néha természetben, néha 
márkában fizetve. Egy amerikai katonatiszt azt mondta apámnak, hogy „milliomost csinálok 
magából Amerikában, jöjjön ki velem, de csak egyedül, család nélkül.” Hát ezt apám nem 
akarta. A famunkák iránti vonzalma onnan ered, hogy amikor 18 évesen a pesti piaristáknál 
leérettségizett, az apja elé állt és azt mondta, hogy ő asztalos szeretne lenni, és a nyomaték 
kedvéért mondta, hogy hallotta, hogy a Sárváron nyaraló bajor királyi herceg fiai is mind 
tanulnak valami szakmát, ki asztalos-, ki kovácsmesterséget. Nagyapám állítólag egy 
pillanatig gondolkozott és azt mondta, hogy „ha majd te is a bajor királyi herceg fia leszel, 
nem bánom, tőlem lehetsz asztalos, de te csak egy szegény magyar katonatiszt fia vagy, 
katona leszel és punktum!” Nagypapa ezredes volt és akkor még nem tudta elképzelni, hogy a 
fia iparos legyen. Milyen kár. Apám így lett katona, nem nagy jókedvéből, de akkor még a 
fiúk azt csinálták, amit az apjuk mondott. Tüzér volt, és amikor Trianon után az állami 
lótenyésztés a katonasághoz került, mint jó lovas, boldogan jelentkezett a méneskarba. 
Mindig nagyon szerette az állatokat. 
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Wemding 
 
 
Közben Neudorfból Wemdingbe, egy szép kis bajor középkori, fallal kerített városba 
költöztünk. Amikor megszüntették a neudorfi telepet, és mindenki arra ment, amerre látott, 
szüleim nagy gondban voltak, hogy most hová menjenek. Szerencsére anyámnak eszébe 
jutott, hogy amikor egyszer a kaisheimi dómban apám orgonakíséretével Schubert Ave 
Mariaját énekelte, mise után odajött hozzá a wemdingi polgármester és kérte, hogy menjen el 
hozzájuk is egy Wallfahrtskirchebe énekelni. Ezt anyám meg is tette, és akkor a polgármester 
felajánlotta, hogy ha valamire szükségük lenne, ő szívesen áll rendelkezésre. Anyám írt neki, 
hogy most nincs hová mennünk, nem mehetnénk-e Wemdingbe. A polgármester azonnal 
válaszolt, hogy jöjjünk, egy szobát a rendelkezésünkre bocsát. Ezt meg is tette. Az állomással 
szemben volt egy régi nagy emeletes épület, annak a második emeletén kaptunk egy szobát, 
mellettünk a másik szobában szudéta német menekült család lakott. Wemdingben nagyon 
szerettünk lakni, boldogan jártam a város központjában lévő iskolába az apácákhoz. Nagyon 
szigorú katolikus nevelést kaptam. Minden nap kellett misére menni. Ott voltam első áldozó 
is. Bajorországban az nagy ünnep volt, az elsőáldozó kislány egy hétig járhatott fehér 
elsőáldozói ruhájában és a szüleinek gratuláltak az utcán. Nem hogy fehér ruhám nem volt, 
hanem alig volt ruhám. Anyám valami talált rongyokból, anyagokból varrt nekem nyárra egy 
ujjatlan ruhát. 8 éves voltam, sovány is, mégis az apácafőnök asszony hazaküldött az ujjatlan 
ruhámban azzal, hogy „du bist unkeusch” („szemérmetlen vagy”). Bőgve mentem haza: „Ich 
bin unkeusch” – mondtam. Anyám nehezen tudta elnyomni a mosolyát és azt kérdezte, hogy 
tudom-e, hogy mit jelent? „Fogalmam sincs, de valami borzasztó lehet” – mondtam. Mikor 
anyám megtudta, hogy az a baj, hogy a ruhám ujjatlan, bement az apáca főnökasszonyhoz és 
elmondta, hogy menekültek vagyunk, s nemigen van ruhánk. De aztán mégis összeeszkábált 
nekem valami blúzfélét, amit az ujjatlan, „szemérmetlen” ruha alá felvehettem. Első áldozásra 
persze csak fehér ruhában, fehér harisnyában és cipőben lehetett menni. A házunkkal szemben 
lakott egy nagyobb lány, aki egy hétre kölcsönadta az első-áldozói ruháját, cipőjét. (Még a 
nevét is megjegyeztem: Marianne Fischernek hívták. Vele 40 évvel később egy németországi 
út alkalmával találkoztam). A cipő nagyon nagy volt, papírral kellett kitömni az orrát, de én 
nagyon boldog voltam és egy hétig úgy mászkáltam a városban, mint egy kis menyasszony. 
Ha a szüleimmel mentem az utcán, idegenek odajöttek gratulálni. Ez volt a szokás. Kaptam 
egy nénitől egy szentképet, amin Jézus ül mint pásztor a báránykái között. A néni azt mondta, 
hogy azt kívánja, hogy én olyan bárányka legyek, aki egész közel áll Jézushoz. Ez a képecske 
később még szerepet játszott az életemben.   
 
Szüleim kissé bohém emberek voltak, mert ugyan semmijük sem volt, de ahol csak 
megfordultak, mindjárt körülnéztek, hogy hol lehetne egy kis muzsikát csinálni. Azt hiszem, 
hogy nem szereplési vágyból tették ezt, hanem a zene iránti szeretetből. Látták, hogy a 
városka központjában lévő Gasthausban (vendéglőben) van egy zongora. Apám megkérdezte 
a tulajdonostól, hogy szabad-e azon játszani. „Hogyne, ha tud rajta” – mondta a vendéglős. 
Már nem tudom, mit játszott, Lisztet, Chopint vagy Beethovent, de tetszett a tulajdonosnak és 
kérte, hogy máskor is jöjjön és játsszon. Apám kérdezte, hogy elhozhatja-e a feleségét is, aki 
énekel. „Persze, csak szép legyen” – mondta a Herr Wirt. Valahonnan kottákat szereztek és 
egy-egy délután Schubert és Schumann dalokat énekelt anyám a söröző kocsisoknak, 
munkásoknak, jegyzőnek, néha még a polgármester is eljött. Érdekes, hogy szüleim csak a 
komolyzenéhez értettek, de ez egyáltalán nem zavarta a publikumot, sőt nagy lelkesedéssel 
vették. Egyszer egy fuvaros azt kérdezte anyámtól „Kennen Sie Schumanns Mondnacht?” 
(„Ismeri Schumann Holdas éj dalát?”) Persze hogy ismerte, kotta is volt és az egyszerű 
hallgatóság nagy örömére többször is el kellett énekelnie. Érdekes, hogy ezek az egyszerű 
német emberek mennyire ismerték a saját kultúrájukat. Én meg ültem a súrolt sörasztal 
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mellett és élveztem a zenét, meg szüleim sikerét. Az iskola jól ment, a jótanulók közé 
tartoztam. A házunk előtt összegyülekezett egy kis gyerekbanda, a szemben lévő állomás 
épületében laktak, vasutas gyerekek voltak, az állomásfőnök, Herr Kain (!) fia, egy olyan 12–
13 éves forma fiú volt a vezetőjük. Én is odamerészkedtem közéjük, bár lenéztek, mert még 
csak 8 éves voltam, tetejébe lány és menekült is. (Flüchtlingskindnek nevezték a menekült 
gyerekeket). Egyszer ez a vezető nagyfiú nagyhangon el kezdi mesélni, hogy hallotta az 
apjától, hogy Magyarországon nincsenek is házak, sátrakban laknak az emberek, meg hogy a 
húst nem is főzik vagy sütik, hanem a ló nyerge alatt puhítják. Én ellentmondtam nekik, 
mondván hogy mi is házban laktunk és soha életemben nem laktam sátorban. Szó szót köve-
tett, a végén nem lévén több érvem azt mondtam, hogy nálunk még a kilincsek is aranyból 
voltak. (A Kálnoky-kastély rézkilincseit gondoltam aranynak). Na ezt már nagy nevetés 
fogadta. Erre én, kifogyva minden érvemből, fejjel nekimentem a fővezér hasának. Ez nagyon 
fájhatott neki, mert üvöltve elszaladt és attól kezdve „die wilde Ungarin” (a vad magyar lány)-
nak neveztek. Ettől a naptól számítom nacionalizmusomat, bár inkább hazaszeretetnek 
gondolnám, nacionalizmusomat igyekszem mederben tartani. Wemdingben történt még az, 
hogy kanyarójárvány tört ki. Nagyon sokan megbetegedtek az iskolában, néhány gyerek bele 
is halt. Én is megkaptam, nagyon beteg voltam, nekem a betegség nem a szívemre ment, mint 
sok gyereknek, hanem a szememre. Amikor meggyógyultam és újra iskolába mentem, már 
nem láttam a hátsó padból, legelőre ültettek és még onnan is nehezen láttam a táblát. 
Szemüveget azonban már csak Magyarországon kaptam, de akkor rögtön igen magas 
dioptriaszámmal. Egyszer hazafelé menve a középkori városkát körülvevő fal tetején, ahol a 
város körül egy sétaút vezetett, a lemenő nap valami gyönyörűvé festett egy a fakorláton 
lepergő vízcseppet. Akkor annyira megragadott ez a látvány, olyan boldogsággal töltött el, 
hogy elhatároztam, hogy ezt egész életemre megjegyzem magamnak. Ez meg is történt és 
még ma is, ha azt a szót hallom „boldogság” eszembe jut ez az ezer színben csillogó, 
legördülő vízcsepp. 
 
Szüleim néha elvittek a közeli Nördlingenbe, ami egy igazi középkori városka volt és ahol 
nagyobb ünnepeken Kasperltheater (bohócszinház) játszott az utcán a gyerekeknek. 
Emlékszem, hogy a bohóc azzal kezdte, hogy hangosan kiáltotta: „Seid ihr alle dooo?” 
(mindnyájan itt vagytok? – bajor akcentussal) s mi nagy lelkesedéssel kiáltottuk „Joooo” (Ja – 
igen). A gyerekektől megtanultam a bajor akcentust, ha osztálytársaimmal vagy barátnőimmel 
beszéltem, szüleim egy kukkot sem értettek belőle, pedig mindketten nagyon jól tudtak 
németül. Ezt azóta teljesen elfelejtettem. Otthon, Wemdingben, szüleim néha elvittek a 
városka központjában lévő egyetlen cukrászdába, ahol kenyérjegy ellenében „süteményt” 
lehetett kapni. A tésztája sötétbarna volt és rózsaszínű krém volt a tetején. Nekem nagyon 
ízlett, apám viszont azt mondta, hogy otthon, Erdélyben, a borotvakrémje is jobb ízű volt. 
 
Egyszer apámnak beütött egy jó üzlet a cigarettadobozokkal. Éjjel-nappal dolgoztak rajta, 
még én is matricáztam, amikor megjöttem az iskolából. Egy egész nagy aktatáskára valót 
csináltunk és elutaztunk a Bajor Alpokba, hogy megnézzük a Zugspitzét. A túlzsúfolt 
vonaton alig volt helyünk, de valahogy mégis sikerült helyet kapnunk. Velünk szemben egy 
fiatal pár beszélgetett, teljesen úgy hangzott, mintha magyarul beszéltek volna, csak éppen 
egy szót sem értettünk belőle. A kíváncsiság nem fért belénk s végül anyám megkérdezte őket 
németül, hogy milyen nyelven beszélnek. Észtek voltak. Nagyon megörültünk egymásnak, 
mert úgy gondoltuk, hogy az észtek-finnek-magyarok rokonok. Talán azok, talán nem, 
mindenesetre a nyelvük zenéje teljesen egyezik a miénkkel. A Zugspitze teljes ködben volt, 
kimentünk a kilátóhelyre, de csak gomolygó ködöt láttunk, egyetlen egy csúcsot sem. 
Ráadásul még éjjel a szörnyű tömegszálláson, ahol mint egy lágerban egymás hegyén-hátán 
feküdtünk, ellopták apám táskáját a cigarettadobozokkal és így kénytelenek voltunk lógó orral 
hazautazni Wemdingbe. Szüleim többször is veszekedtek egymással, de ez volt az első eset, 
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hogy magamban teljesen apámnak adtam igazat. Nem tehetett róla, hogy éjjel kilopták a feje 
alól azt a táskát. Nagyon sajnáltam apámat a rá záporozó szemrehányások miatt, de nem 
mertem beleszólni a veszekedésükbe. Így nagy búsan hazamentünk. Azóta sem láttam a 
Zugspitzét. Még egy emlékezetes közös utunk volt Németországban, mégpedig Stuttgartba. 
Akkor már jobban vigyáztak a dobozokra a szüleim. Wemdingben ismerkedtek meg a Braun 
házaspárral, akik nyaralni jöttek oda és hallották anyámat énekelni és mondták, hogy ők is 
nagy zene-rajongók. A férfi remekül zongorázott, kísérte anyámat is és a két házaspár jól 
összebarátkozott. Az asszony 20 évvel volt idősebb, mint a férje, de nagyon jól éltek és 
kedvesen meghívtak minket Stuttgartba. Valahogy vonaton elvergődtünk oda, őrült zsúfolt 
vonatokon, átszállásokkal, porig rombolt városok mellett. Stuttgart is szörnyen nézett ki, de az 
a negyed, ahol ők laktak, eléggé megkímélődött a háború alatt. Emlékszem, hogy egyedül 
hagytak a lakásban, lelkemre kötötték, hogy ne nyúljak a gázhoz, mert az nagyon veszélyes és 
kezembe nyomtak egy „Struwel Peter”-könyvet, amit én egész este nagy élvezettel olvastam, 
amíg a felnőttek a városban Verdi Requiemjét hallgatták. Miután a zeneakadémia le volt 
bombázva, a hangversenyt egy nagy teremben rendezték meg, amely mellett egy amerikai 
katonai klub (hangos dzsessz-zenével) működött. Megkezdődött a hangverseny, a terem 
zsúfolásig megtelt, mert mindenki vágyott a szörnyű háború után valami szépre. De a 
szomszéd klubban nagyon hangosan szólt a jazz, annyira, hogy elnyomta a Requiemet. A 
németek behúzták fülüket-farkukat, nem mertek rászólni az amerikaiakra, mert hisz azok 
megszálló csapatok voltak. Erre apám, aki magyar uniformisban volt (nem lévén civil ruhája), 
felállt, benyitott az amerikai klubba és a szájára tette az ujját. Ezek a katonák nem ismerték 
ezt az uniformist, azt gondolhatták, hogy orosz, és azonnal, teljesen elhallgattak, leállították a 
zenéjüket. Apám visszaült a helyére és újra kezdődhetett Verdi Requiemje. Elölről kezdték és 
végigjátszhatták. Nagy siker volt, és a papám körül ülők mind gratuláltak neki. A Braun 
házaspár fogadta a gratulációkat. Ha tudták volna ezek a szegény naiv amcsik, hogy ez egy 
ellenséges egyenruha, nem tudom, mit tettek volna. Stuttgartból hazatérve szüleim 
elhatározták, hogy hazamegyünk Magyarországra. Úgyis mindig honvágyuk volt, különösen, 
amikor kimentünk a wemdingi strandra, ami egy erdőövezte tó volt, és ami nagyon hasonlított 
valamelyik erdélyi strandra. Ott tanultam meg úszni, anyám nem túl szerencsés módszerével, 
hogy t.i. egyszer megmutatta, hogy mit kell csinálni, azután a tó körül sétálva belökött 
egyenesen a mély vízbe. Majdnem megfulladtam, szerencsére utánam ugrott és kihúzott. De 
aztán mégis elég hamar megtanultam úszni. Wemdingi életünk során anyámmal nagyon 
közeli barátságba kerültünk, szinte barátnőjének tekintett, pedig mikor eljöttünk onnan, még 
csak 9 éves voltam. Emlékszem, hogy egyszer, mikor bementünk a városba – (mi a falon 
kívül laktunk, este mindig becsukták a kapukat, úgyhogy igyekezni kellett, nehogy 
bennrekedjünk) – tehát amikor egyszer egy nyári reggelen bementünk a városba, a főtéren az 
egyik szép „Giebelhaus” (barokkos homlokzatú ház) előtti kiskertben a Frau Raetin 
(tanácsosné) éppen kapálgatott. Anyám azt mondta, hogy most odamegyünk köszönni és 
figyeld meg, hogy azt fogja mondani, hogy „man muss immer schaffen, schaffen” (mindig 
dolgozni, dolgozni kell). Odamentünk, szépen köszöntünk és tényleg ezt mondta. Alig tudtam 
visszatartani a nevetést, de tudtam, hogy udvariatlanság lenne, ha elnevetném magam.  
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Hazajövünk 
 
 
Közben már egy ideje hír jött a bátyámról, hogy szerencsésen megérkezett Székesfehérvárra, 
a ciszterekhez jár gimnáziumba. Bennlakó és ő maga megkeresi a bentlakás díját nyári 
munkával, meg gyerekek tanításával. 17 éves volt már. Nagybátyám azt írta, hogy itthon 
rendeződik a politikai helyzet, választások voltak, hazajöhetünk. Így 1947 őszén az utolsó ló-
szállítmánnyal mi is hazajöttünk. A vonat a lovakkal Komáromba érkezett, ahol apám utóda, 
Anker Sándi bácsi vette át a lovakat és hozzájuk mentünk be ebédre (a szülőházamba, hisz 
abban a házban laktak a szüleim 1932-től 1940-ig). Egyszer csak nyílik a kertkapu és egy 
fiatalember jön be, végig a kerti úton. Anyám látja az ablakból és kérdi Mimi nénit, hogy ki 
ez a csinos fiatalember? „Hát nem ismered meg?” – kérdi az megdöbbenve. A bátyám volt. 
De hát utoljára 14 és fél évesen látta a fiát, ekkor meg már 17 éves volt. Nagy sírás-rívás, 
öröm. Én is alig ismertem meg, de ő is másképp emlékezett rám. Nagyon büszke voltam a 
nagy bátyámra. 
 
Székesfehérvár. Nagybátyámék nagy szeretettel fogadtak, az unokatestvéreim is, akik közben 
szintén már nem 6, hanem 9 és 10 évesek voltak. Én náluk maradtam, befogadtak 
harmadikként a gyerekszobába. Persze nagy játszásokat csaptunk. Emlékezetes játékunk volt 
a tengeralattjáró játék, ami abból állt, hogy mindhárman bebujtunk János paplana alá és ott 
vártuk a háború végét. Egyszer, mikor már nagyon elfogyott a levegő és büdös volt, 
fellebbentettem a paplant, mire János rámkiáltott: „Hülye, bejön a víz és elsüllyedünk!”   
 
Szüleim Pestre mentek. Mesélik, hogy leszálltak a villamosról a Móricz Zsigmond körtéren, 
egy-egy hátizsák volt rajtuk, egymásra néztek és azt kérdezték egymástól „és most mi lesz?” 
Hát az lett, hogy apám az öccséék cselédszobájába ment lakni a Gellérthegyen, és kapott egy 
csaposi állást Csepelen egy kocsmában. Soha életében nem szerette az italt és most ott 
csaposkodott Csepelen. Saját bevallása szerint csapnivaló csapos volt. Anyám a Naphegyen 
kapott egy idős zsidó házaspárnál állást. Cselédnek állt, de szerették őt és ő is szerette a 
házaspárt, így megvoltak. Az öregúr jól zongorázott, nem sok idő telt el addig, amíg rájöttek, 
hogy kitűnően tudnak együttmuzsikálni. Megint  Schubert, Schumann dalok…. Anyám egész 
nap takarított, főzött, mosott és csinált mindent, amit egy cselédnek kell, este lezuhanyozott, 
átöltözött és liedereket énekelt. Azt hiszem, élvezte. Én közben Székesfehérváron jártam az 
apácákhoz iskolába. Miután otthon mindig magyarul beszéltünk, gond nélkül tudtam követni 
a tanítást a negyedik osztályban. Csak amikor először gyóntam, akadtam meg, mert nem 
ismertem a bűnök magyar nevét. Mondtam a gyóntatószékben a papnak, hogy csak németül 
tudom elmondani a bűneimet, azt mondta, hogy mondjam csak nyugodtan, Isten úgyis 
megérti. Elérkezett a karácsony, nagyon készültünk rá, szüleim is lejöttek Fehérvárra és 
emlékszem, hogy nagyon szép, meghitt családi karácsonyunk volt. Nagymama is velünk volt, 
neki külön örültem, amikor Fehérvárra érkeztünk. Aztán sarlachot kaptam és felvittek a 
budapesti Szent László kórházba, ahol hamar megszerettem a helyzetet, vagy 6 hétig voltam 
benn egy csomó gyerekkel, szüleim és nagyanyám ugyan meglátogattak, de csak ablakon 
keresztül szabadott beszélgetnünk.  
 
Amikor meggyógyultam, már nem mentem vissza Székesfehérvárra, hanem nagyanyámmal 
együtt a Bercsényi utcában laktunk nagyanyám egyik öreg barátnőjénél, Sztankovits Anna 
néninél. Tőle tanultam meg osztani, mert itt a Bartók Béla úti iskolában a negyedikben már 
tudtak osztani, mi meg Németországban és Fehérváron még nem tanultuk ezt a nehéz 
számtani műveletet. Elég nehezen ment. Már csak azért is, mert mindenütt új lány voltam. A 
4. osztályt négy helyen végeztem: Bajorországban kezdtem, Fehérváron folytattam, a 
budapesti Bartók Béla úti iskolába néhány hétig jártam, míg végül a Pilisben, Csobánkán egy 
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katolikus gyermekotthonban fejeztem be. Ez nagyon szép hely volt és úgy kerültem oda, hogy 
olyan gyerekek, akiknek a szülei nehéz helyzetben voltak, külföldi, belgiumi, dániai, 
svédországi egyéves tartózkodásra jelentkezhettek. A szüleim engem is bejelentettek, de 
szerencsére egy fél kilóval nehezebb voltam, mint az előírt soványság, így lemaradtam. 
Helyette kihelyeztek katolikus szociális nővérekhez Csobánkára. Itt nagyon szerettem lenni, 
bár eleinte honvágyam volt. Hová is? Hisz nem volt otthonunk. Biztos a szüleim után. Itt 
fejeztem be a negyedik osztályt és itt bérmáltak. Eszembe jutott az első áldozásra kapott 
szentkép és erős vágy élt bennem, hogy olyan bárány legyek, amelyik nagyon közel van 
Jézushoz. Eljött a bérmálás napja. A tiszi (katolikus tisztelendő bácsi) azt mondta, hogy 
szombaton mindenki gyónjon meg és igyekezzen vasárnap délelőttig, a bérmálásig, semmiféle 
bűnt sem elkövetni, mert addig már nem lesz lehetőség a gyónásra, aki pedig bűnösen megy 
bérmálkozni, halálos bűnt követ el, amit Isten soha többé meg nem bocsát, hiába gyónjuk 
meg. Ha mégis bűnözünk, inkább álljunk ki a sorból és ne bérmálkozzunk meg. És itt jön a 
bökkenő – én inkább kegyelemnek nevezném. Mert bizony szombat este elkövettem egy bűnt, 
amiről tudtam, hogy az, és bizony nem volt már mód a gyónásra. Viszont ahhoz gyáva 
voltam, hogy vasárnap a bérmáláskor kiálljak a sorból akkor, amikor ott voltak a szüleim, a 
nagyanyám, a bátyám, a bérmaanyám. Rémes érzés volt. Tudtam, hogy emiatt a pokolba 
jutok. Azt egy felnőtt ember, egy pap mondta, tehát biztos igaz. Nagyon nyomott hangulatban 
voltam, még meg is kérdezték, hogy mi a baj, de senkinek sem mertem elmondani. Még egy 
ideig nagyon letört a dolog, de amikor az ember 10 éves és általában életvidám gyerek, nem 
sokáig törődik vele. Különben is még olyan messze van az a halál… 
 

 



 16 

Az első otthonunk Budapesten  III. rész befejezés 
 
 
1948-ben kiutaltak nekünk egy lakást Budapesten. Ez nagyon nagy szó volt. Az I. kerület, 
Hunyadi János út 5. sz. 3. emeletén egy a Várra néző háromszobás tanácsi lakás volt. Azért 
nem kis mértékben köszönhető ez a kiutalás annak a ténynek, hogy apai nagybátyám, aki 
építészmérnök volt, az I. kerületi Tanácsnál dolgozott építészként. Valahogy akkor még ez 
lehetséges volt. Mindenesetre abban a lakásban, a 3. szobában lakott egy nagyon 
rosszindulatú nő, aki nagy párttag volt és mindent elkövetett annak érdekében, hogy mi ne 
kerüljünk oda. Én még életemben ilyen gyűlölettel nem találkoztam. Azt mondta, hogy 
poloskát fog betenni a szobánkba. Meg is tette. Gyufaskatulyában gyűjtötte össze és 
becsempészte hozzánk. Addig soha sem láttam poloskát. Nem valami szép látvány. 
Nagymama, aki nagyon tiszta háziasszony volt, nem győzte irtani őket, kevés sikerrel. Ezzel a 
nővel közös volt az előszoba, konyha, kamra, fürdőszoba, WC. Ez volt a társbérletek hőskora. 
Anyám, aki kevéssel azelőtt „tért meg” (erről a megtérésről még néhány szót kell ejtenem), 
azt mondta a családnak, hogy bízzuk ezt a Margit nevű társbérlőt csak rá, majd ő reagál 
mindenre, mi csak hagyjuk békén. És itt saját szememmel láttam, 10 évesen megéltem, hogy 
mire képes az igazi, nem képmutató szeretet.  
 
Anyám istenhívő evangélikus volt ugyan, de nem különösebben vallásos. A háború, 
menekülés, az egész addigi életének felfordulása azonban keresésre indította. Katolizálni 
akart, lévén apám és mi gyerekek is katolikusok. Ehhez szükség volt egy elbocsátó írásra az 
evangélikus egyháztól. Felment tehát a bécsikapu-téri evangélikus paphoz, hogy megszerezze 
ezt a papírt, ahol akkor történetesen épp Sréter Ferenc volt a lelkész, komoly hívő ember és 
protestáns berkekben országos hírű evangélizátor. Kérdi anyámat, hogy miért akar 
katolizálni? Mondja anyám: „Mert eddig vagyok a bűneimmel” – közben mutatja a homlokán, 
hogy meddig – „és a katolikus egyházban lehet gyónni, az evangélikusban meg nem.” A 
lelkész erre elmosolyodott és csak annyit mondott: „Jövő héten minden este evangélizáció 
lesz itt nálunk a budavári templomban. Csak arra kérem, hogy jöjjön el minden este, és ha 
még szombaton is át akar térni katolikussá, kiállítom a szükséges papirost.” Anyám otthon 
meséli apámnak: „Hülye ez a pap. Mondom neki, hogy eddig vagyok a bűneimmel és ez csak 
mosolyog”. Aztán anyám minden este elment az evangélizációra, és már a hét elején megtért. 
De ez a megtérés gyökeres volt. Teljes hátraarc. Többé nem akart katolikussá áttérni, hanem 
teljes bevetéssel elkezdte a számára addig teljesen ismeretlen keresztyén életet. Többek között 
ki akarta próbálni, hogy működik-e a Krisztustól kapott szeretet és ennek remek próbaterepe 
volt a társbérlő. Saját szememmel láttam, hogy a társbérlő valahányszor csak rosszindulatúan 
keresztbetett nekünk (és ez napi rendszerességgel előfordult), anyám mindig szeretettel 
válaszolt, a fürdőszobát, konyhát mindig felmosta, nem tett szemrehányást, hogy az a kisujját 
sem mozdítja, ha szidott bennünket, nem válaszolt és mindenféle apró és nagy 
kellemetlenséget valami érthetetlen kedvességgel viszonzott. Egyszer ez a H. Margit nevű 
társbérlő megbetegedett. Anyám levest vitt be neki, meg ellátta, amivel kellett. A Biblia 
szerint a szelíd beszéd csontot tör. Csontot nem láttam, de ezt a Margitot igen. Lassan-lassan 
kedvesebb lett. Eleinte még nagyon óvakodva közeledett, de amikor 1951. június 19-én 
kitelepítettek bennünket, elsőként (és egyetlenként) elszaladt a párthoz és próbált intézkedni, 
mondván, hogy a többi úgynevezett régi urakért, burzsujokért nem kár, de ezek kivételesen 
rendes emberek és nem lehetne-e ezt a kitelepítést visszacsinálni? Persze nem lehetett. 
Helyettünk egy ávós családot kapott. Nem tudom, milyen viszonyban volt velük, de nekünk 
senki olyan nagy és tartalmas csomagot nem küldözgetett le Mezőberénybe, mint ő. 
   
1949 nyarán, Tahiban egy ifjúsági evangélizációs konferencián én is megtértem, szemben az 
akkor már 19 éves bátyámmal, aki keményen ellenállt. Ott hallottam tudniillik, hogy nincs 



 17 

olyan bűn, amit ha megbán az ember és bocsánatot kér, Isten meg ne bocsátana. Ez igazi 
evangélium volt a számomra, aki abban a tudatban voltam, hogy én az üdvösségemet egyszer 
s mindenkorra eljátszottam a bérmálásomkor. Hisz egy felnőtt, méghozzá egy pap mondta, 
hogy tudatos, meg nem gyónt bűnnel megbérmálkozni megbocsáthatatlan, halálos bűn. 
Vasárnap érkeztünk Tahiba hajón. Főleg nálam idősebb fiatalok voltak, gyerek csak egy-
kettő. Tulajdonképpen nemigen értettem semmit az egészből, csak annyit, hogy ha elmondom 
Jézusnak minden bűnömet, régit és újat, és igazán megbánom, Ő megbocsátja. És ha 
imádságban behívom a szívembe, Ő beköltözik oda. Ezt teljes szívvel elhittem, s így 1949. 
július 5-én, kedden este, amikor lefeküdtünk szénafekhelyünkre (ami engem a wimsbachi 
szénadíványra emlékeztetett), néhány keresetlen szóval elmondtam Jézusnak a bűneimet, azt a 
régi „megbocsáthatatlant” is, és behívtam Őt a szívembe, majd elaludtam. Másnap nagy 
örömmel ébredtem, mintha mázsás teher esett volna le rólam. Nem tudtam, hogy az a 
bizonyos megtérés örömmel jár, de így volt. Azóta sok minden történt, és nem mindig tudok 
ennyire örülni, de egész életemben igaz maradt az a gyermekkori döntés és jól-rosszul, de 
Jézussal éltem le az életemet. A 40-es években lelki ébredés volt Magyarországon, sokan 
fogadták el Jézust Megváltójuknak és hívő közösségek alakultak a protestáns egyházakon 
belül. Egy ilyen közösséghez tartoztunk mi is anyámmal a budavári evangélikus 
gyülekezetben.  
 
Az 5. osztályba szüleim az Alma utcai Új Iskolába írattak be a Kis-Svábhegyen , ami 
korábban magániskola  volt, akkorra azonban már államosították. Oda nagyon szerettem járni. 
Angolt tanultunk, ma is emlékszem, hogy Oscar Wild: „The Selfish Giant” („Az önző óriás”) 
c. meséjét tanultuk, és nekem a német után az angol nagyon könnyen ment. Az iskola egy 
villaépületben volt és tavasztól kint tartották az órákat a kertben. Nagyon szerettem az 
osztályfőnöknőmet, bár szüleim szerint ő „rózsaszínű” volt. Na ezt a megjegyzést is azok 
közé a dolgok közé soroltam, amiket egyelőre nem értek, (Gizi néni soha nem hordott 
rózsaszínű ruhát). Talán majd felnőttként megértem – gondoltam. A 6. és 7. osztályt már nem 
végezhettem ott, mert Rákosiék kitalálták, hogy minden gyerek a kerületileg illetékes iskolába 
járjon s így a Batthyány utcai iskolába kerültem. Ezt az iskolát már sokkal kevésbé szerettem. 
Emlékszem szegény, idősebb osztályfőnökömre, Makoviczky Dorottyára, amikor dühében 
egyszer a történelemkönyvet a sarokba vágta, mert akkora marhaságok álltak benne és azt 
kellett neki tanítania. Például, hogy Horthy a kommunistákat élve elásatta a földbe úgy, hogy 
a fejük kiálljon és azon lovagolt. Amikor otthon félhangosan tanultam, apám meghallotta és 
csak annyit mondott: „Ezt ne tanuld meg. Ez nem igaz. Bár a kormányzó úr remek lovas volt, 
de még ő sem tudott volna rávenni egy lovat arra, hogy egy beásott ember fejére rálépjen. A 
lovak kikerülik a fejeket.” 
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Kitelepítés 
 
 
1951. június 18-án, hétfőn hajnalban csöngettek (szüleim már hetek óta várták ezt a korai 
csöngetést). Egy rendőr áll az ajtóban, átad egy papírt anyámnak, aki aláírja az átvételt. 
Közben nagyanyám kikapja anyám kezéből a papirost, amin ilyen szavak állnak 
„Véghatározat”, „végzés” „határozat”, szemüveg nélkül átfutja, és fölkelti apámat: „Kelj fel 
hamar, megjött a kivégzési határozat.” Apám nyugodt ember, felül, megnézi a papirost és azt 
mondja: „Nem kivégzési, csak kitelepítési határozat.” Ennek mindnyájan nagyon örültünk. 
Mégis csak más dolog, mint a kivégzés! Az egész nap e feletti örömben, de persze nagy 
csomagolásban is telt. Gondolom, hogy aznap az egyetlen család voltunk, aki örült a 
kitelepítésnek. Emberek jöttek segíteni. Nekünk alig volt saját bútorunk, hisz mi már 
Erdélyből bútor nélkül menekültünk. Az előző tulajdonos bútoraiban laktunk. Ismerősünk volt 
és az ő kérésére laktunk a bútoraiban, mert nem lehetett két lakása és abban a lakásban, 
amiben ő lakott, nem tudta elhelyezni ezeket a bútorokat. Kértük, hogy szállíttassa el, mert 
másnap lepecsételik a lakást mindazzal, ami benne van, de nem tette. Később reklamált 
nálunk, de hát nem vihettük magunkkal az ő holmiját, amire nem adott engedélyt. Néhány 
saját darabunk is volt, amit egy román-magyar egyezmény alapján nemzeti bankos 
nagybátyám 1947-ben hozott fel Erdélyből. Többek között a zongora, amit fiatalemberek, az 
evangélikus közösség tagjai cipeltek le a harmadik emeletről és vittek fel a Várba a 
gyülekezetbe. Ezek a fiatal fiúk nem voltak tanult költöztető munkások és szegények majd 
megszakadtak, mire a dög nehéz zongorát lecibálták a harmadik emeletről. Az evangélikus 
bibliai útmutatóban aznap az volt az ige, hogy „Egymás terhét hordozzátok!” Évtizedekkel 
később mesélte el egy akkor már öregedő mérnök, aki egyetemistaként ott segédkezett a 
cipekedésnél, hogy akkor azt gondolta magában, hogy jó-jó, hordoznunk kell egymás terhét, 
de azért ekkora teherről nem volt szó… 
 
Másnap, 1951. június 19-én, kedden hajnalban megérkezett értünk a teherautó, 
szállítómunkásokkal, akik lehordták azt a néhány holmit, amink volt, 3 ágybetétet, amit előtte 
való nap kaptunk, az Erdélyből kihozott két antik bútordarabot, lószőr-matracokat, 3 széket, 
ruhaneműt, ágyneműt, asztalneműt, néhány konyhai edényt. Az ablakok mögül a ház lakói 
nézték a rakodást. Szüleimmel és nagyanyámmal együtt felmásztunk a teherautó platójára és 
elindultunk a korareggeli szép Budapesten a II. kerületi Vérhalom utcába, ahol egy középkorú 
házaspár (ha jól emlékszem Osváthéknak hívták őket) két felnőtt gyermekével, egy fiúval és 
egy lánnyal szintén a mi teherautónkra lettek felpakolva s így már együttesen folytattuk 
utunkat a józsefvárosi pályaudvarra, ahol már rengetegen voltak. Cuccainkat tehervagonokba 
rakták, minket fapados vasúti kocsikba tereltek. Az ablakok le voltak festve, úgyhogy nem 
láthattunk ki s minket sem láthattak. Dög hőség volt. Az ablakot nem szabadott, de nem is 
lehetett lehúzni. Órák teltek el, míg végre elindultunk. Velünk szemben egy fiatal és egy 
középkorú házaspár ült. A fiatalasszony folyton sírt. Időnként abbahagyta, aztán megint 
rázendített. Szülei és férje nyugtatgatták. Megtudtuk, hogy két és fél éves kislányát kellett 
otthagynia, a szomszédokra bízva, mert a gyerek nem volt a kitelepítési listán és nem 
hozhatták magukkal. A nagyszülők is itt voltak a vonaton, ők rajta voltak a listán, csak épp a 
kislány nem, és így csak egy szomszédra bízhatták. Attól féltek, hogy állami gondozásba 
kerül a kicsi. Több hónap múlva aztán szerencsére megkapták a gyereket, de addig mit 
állhattak ki…    
 
Egész nap utaztunk, embertelen hőségben, lehúzott és bemeszelt ablakok mögött, néha kértük 
a ránk vigyázó rendőröket, hogy vízért mehessünk. Általában nem engedték meg, de a helyi 
lakosok adtak vizet egy-egy állomáson. Késő este (vagy már éjjel volt?) érkeztünk meg 
Mezőberénybe, a felnőttek megkönnyebbülésére, mert sokan azt hitték, hogy a Szovjetunióba 
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visznek bennünket. Lefeküdtünk az árok szélén, talán még aludtunk is, arra már nem 
emlékszem. Egyszer csak egy volt iskolatársam kúszik mellénk. Jalsoviczky Ida egy évvel 
idősebb volt, mint én, tehát ő éppen elvégezte a 8. osztályt, én meg a 7-et, de ő emlékezett 
rám. Nagyon megörültünk egymásnak és barátságunk azóta tart. Aztán reggel stráfkocsikkal 
jöttek a kulák gazdák a hozzájuk telepítettekért. A kulákok nyakára telepítettek bennünket, de 
hamarosan rájöttek ők is, hogy nem jószántunkból érkeztünk, és hogy az embertelen rendszer 
egymással akar büntetni bennünket. Így a legtöbb helyen jóban voltak a kitelepítettek a gazda 
családdal. Értünk nem jött senki, mert egy sváb özvegyasszonyhoz telepítettek ki minket, 
akinek már leseperték a padlását, elvették minden állatát és már semmije sem volt az 
egyetlen, 28 éves elmebeteg fián kívül. Hogy milyen kocsin érkeztünk, ki vitt be minket, már 
nem emlékszem, csak arra, hogy a kedves Wagnerné tejet melegített nekünk. Még most is 
számban van az íze, annyira jól esett. A legkisebb földes szobát kaptuk. Beállítottuk a 3 
fekvőhelyet, nagyanyámnak és a szüleimnek, én pedig kint az udvaron raktam egymásra a 
lószőr matracokat és mindnyájan lefeküdtünk és estig aludtunk. Este aztán berámoltuk a 
cókmókunkat a kicsi szobába. Asztalunk nem volt. Nekem ágyam se. A lószőr matracokon 
azonban nagyon jól esett az alvás, ezúttal már bent a szobában. A budi kint volt a kert 
végében, a mellett tartózkodott háziasszonyunk fia, fürdőnadrágban, nagy szakállal, és egy 
baltát tartott a kezében. Néha féltérdre ereszkedett és a levegőbe lőtt a baltával. Puff-puff – 
mondta. Bár Wagner néni mondta, hogy a fia ártalmatlan és nem kell tőle félni, én mégsem 
mertem WC-re menni, a szomszédba kéredzkedtem. Anyámék is féltettek ettől a szegény 
őrülttől. Anyja szerint akkor őrült meg, amikor bejöttek az oroszok. Lehet, de az is igaz, hogy 
elég belterjes házasságok voltak a nagyközségben, amelyben svábok, tótok és magyarok éltek, 
a sváb, tót és magyar negyedben. Nem voltak nemzetiségi villódzások, de házasságok sem a 
különböző nemzetiségek között, vagy legalábbis nem gyakran. Apám bement a 
tanácselnökhöz, hogy egy másik lakóhelyet kérjen, mondván, hogy 13 éves kislánya fél az 
őrült férfitől. A vad kommunista tanácselnök tegeződve ráordított apámra: „Takarodj innen, te 
nép ellensége. Örülj, hogy nem egy kecskeólat kaptál. Kotródj!” Apám tehát elkotródott és 
még egy évig laktunk Wagnernénál, az őrült fiával együtt, aki tényleg nem bántott minket. 
Aztán egy év múlva találtunk egy kis szobát, amiért valami keveset fizettünk is. A kicsi, 
földes szobában egy búboskemence is volt. A ház a betonos oldalon volt, ami azt jelentette, 
hogy hála a betonjárdának ősztől tavaszig nem kellett cuppogó sárban járnunk. A betonos 
oldalon lakni egyfajta társadalmi felemelkedést jelentett a nem betonos oldalhoz képest. 
Azonkívül villany is volt, most már rádiót is hallgathattunk. A búboskemence fűtése anyám 
feladata volt. Kora reggel fűtött be 3–4 kosár szalmával, amit nyáron kerestünk meg az 
aratáskor. A befűtés egy órát vett ugyan igénybe, mert a „szívonóval”, egy hosszú lapátszerű 
szerszámmal a parazsat mindig a kemence belső falához kellett tolni és megvárni, amíg a 
következő szalmaadag is izzik, de a meleg 24 óra hosszat egyenletesen áradt, pedig közben 
többször szellőztettünk. Szüleim szerint a kemencés fűtés a legjobb fűtés, amit el lehet 
képzelni. Kár, hogy azóta a legtöbb helyen lebontották a kemencéket és áttértek az olajfűtésre. 
A kemencében remek pogácsát lehetett sütni, bablevest főzni. Este üldögéltünk a padkán (ha 
ugyan volt ott hely, mert legtöbbször vendégek ültek ott, olyan öreg kitelepítettek, akik nem 
tudtak fűteni, vagy mert nem értettek hozzá, vagy mert nem volt rá pénzük.) Asztalt apám 
ácsolt, így asztalunk is volt. Az alatt aludtam én a matracokon. Eleinte hetenként, később 
ritkábban jöttek a rendőrök esténként ellenőrizni, hogy nem szöktünk-e meg. Megszámoltak 
bennünket s kérdezték, hogy hol a negyedik. „Itt vagyok” – szóltam ki az asztal alól, mire 
általában zseblámpával belevilágítottak a szemembe. Néha apámat felszólították, hogy keljen 
fel, öltözzön fel és menjen velük. Sose tudtuk, hogy internálótáborba viszik-e vagy az 
Andrássy útra, de általában a saroknál elengedték és pár perc múlva hazajött. 
 
Házigazdánk, Komlódi András gazda és a felesége, kedves emberek voltak, ők laktak a szép 
nagy, tornácos házban. Velük lakott még lányuk és vejük, Kukouczki Mihály (aki csinos tót 
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ember volt és nagyon szeretett olvasni) meg a kislányuk, az 5 éves Icuka. No meg a dédi, az 
öreg Zsuzsa mama, akinek a kis szobájában (a keresztépületben) laktunk mi. Az udvaron 
virágok voltak, mellettünk egy tároló féle helyiség, amiben szénát tároltak. 
 
Már a megérkezésünk utáni második napon jelentkeztünk munkára. Vontatóval vittek ki 
Hosszútelekre aratni. Városi emberek lévén, a legtöbb kitelepített egyáltalán nem értett a 
mezőgazdasági munkához. Eleinte az öltözetük is alkalmatlan volt erre, főleg a férfiaké. Volt, 
aki vadászruhában jött, volt, aki pizsamában. De idővel azért megtanultuk a különféle mező-
gazdasági munkákat. Az első napokban történt, hogy egy csapat kitelepítettet Mezőberényből 
vittek ki a mezőre, a másik csapatot pedig a Berényhez közel eső Hunyáról. A két társaság 
középen találkozott és tekintve, hogy az elmúlt rendszer ekkor még csak 6 éve múlt el, a 
közelmúlt társasági szokásai még éltek, a két csoport bemutatkozott egymásnak, a férfiak 
összecsapták a bokájukat, kezet csókoltak a hölgyeknek, voltak, akik ismerték egymást 
társaságból. Messziről nézve úgy tűnhetett, mintha egy különös táncot mutatnának be. A 
parasztok elhűlve nézték. Mi ez? Egy másik kép, ami felötlik bennem: az egyik kitelepített 
fiatalember lefeküdt egy boglya mellé, lábfejére szalmakalapot tett és hosszú lábát le-fel 
mozgatva, messziről úgy nézett ki, mintha hajolgatna s dolgozna. Mondtuk neki, hogy ez 
fárasztóbb, mintha valóban dolgozna. De ő csak megvetően ezt mondta: Ezeknek?  
 
De általában az volt jellemző, hogy mindenki rendesen dolgozott, hisz meg kellett élnünk. Én 
aztán elszegődtem vízhordónak. Ez nem volt könnyű hivatal, mert két kantát (a kannát ott 
kantának hívták) kellett vinni, ami 8–8 liter vizet jelentett. Ezt a tanyától nagyon messzire 
kellett kivinni, oda, ahol az aratás, vagy ha más munka volt, a kapálás épp tartott és a nagy 
hőségben a két kanna víz bizony nagyon hamar elfogyott. A kantatetőből ittak az emberek, 
mindegyik után kissé kilötyköltem (ez volt a mosogatás), de hamarosan rájöttem, hogy ezzel 
sok víz fogy és bizony nagyon takarékosan „mosogattam”. Az évek során különféle mező-
gazdasági munkákat végeztünk, én sem voltam mindig vízhordó: kapáltunk, kukoricát 
törtünk, cukorrépát szedtünk, a Kőrösparton fűzfáztunk. A fiúk vágták a füzet, mi lányok egy 
kétágú vason áthúzva, hántottuk. Nagy kötegekbe kötöttük, vontatókkal szállították el. 
Megalakítottuk a Wig-wam brigádot, amiben csak tínédzserek voltak. De volt ötye brigád is. 
Emlékszem még az elején kivittek bennünket egy tanyára, megmutatták, hogy hogyan kell 
kukoricát kapálni, hogy mindenki vegyen két sort és úgy haladjon előre. Mellettem az öreg 
Fabinyiné kapált nagy ügyetlenül és raccsolva kérdezte tőlem. „Te kérrrlek szépen, hol van itt 
a demarrrkációs vonal?” Persze nekem fogalmam se volt, hogy mi a csuda lehet az a demar-
kációs vonal, de láttam, hogy olyan ügyetlen szegény, hogy mondtam neki, hogy csak úgy 
kapirgáljon maga előtt, én majd viszem az ő második sorát. Aztán kereste a „toálettet”. A 
tanyán nem értették, hogy mi az. Mondtam, hogy a WC. Ja az itt nincs – mondták. Menjen a 
kukoricásba… Ezt meg ő nem értette tisztán. De aztán ő is belejött a dolgokba.  
 
Dolgoztunk kőműveseknél is. Emlékszem, hogy egyszer néhány hétig egy tyúkfarmot 
építettünk. Kávássyné, aki idős urával és 3 éves kislányával volt kitelepítve, csinos 
fiatalasszony volt. Az egyik kőműves szemet vetett rá, de csak odáig merészkedett az 
udvarlásban, hogy sokszor megcsinálta helyette a nehezebb munkát. Egyik reggel egy villára 
tűzött szilvás-gombóccal kínálta. Nagyon irigyeltük kiemelkedő helyzetéért. Munka közben 
az asszonyok régi bálokról, a letűnt kor társasági életéről beszélgettek. Meséli ez a 
Kávássyné, hogy milyen báliruhája volt a mit tudom én milyen bálon. „És kitől tetszett 
kölcsönkérni?” – kérdeztem. A felnőttek nevettek, hogy mi akkori gyerekek már el sem 
tudtuk képzelni, hogy valakinek lehet saját báliruhája. A férfiak között emlékszem egy 
katonatisztre, aki zeneileg művelt volt s a „Ki nyer ma?” rádiós műsor „elődjeként” mindig 
találós kérdéseket tett fel. Elfütyült egy-egy dallamot és ki kellett találni, hogy milyen 
zenedarabból való. Egyszer nagy büszkeségemre Wagner Lohengrinjeből eltaláltam az Elza 
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álma c. áriát, amit többször hallottam anyámtól. Wagnert nem „á”-val, hanem „a”- val 
mondtam, ahogy a svábok között gyakori Wagner nevet a berényiek ejtették. Ezen jót 
nevettek a felnőttek. Amilyen hiú voltam, nagyot nőttem a saját szememben, hogy íme 
megnevettetem az okos felnőtteket.  
 
A 8. osztályt Berényben végeztem. Az osztályban heten voltunk kitelepítettek. A helybeliek 
minket csak pestieknek hívtak. Soha nem találkoztam ellenségeskedéssel sem a gyerekek sem 
a felnőttek részéről. Egyszer ugyan az idős énektanár adott nekem egy nyaklevest, mert az 
első padban ültem és én estem kézre. Az osztály hangoskodott, amikor a tanár belépett és így 
intett minket rendre. Én speciell akkor nem is kiabáltam, hanem épp olvastam. Otthon 
duzzogtam, hogy milyen igazságtalanság ért, de apám mondta, hogy lehet, hogy ki van adva a 
tanároknak, hogy a kitelepítettekkel bánjanak egy kicsit durvábban. Semmi bajom sem lett 
ettől a pofontól, az öreg tanárnak pedig talán szerzett egy jó pontot és ezért nem fogják 
kitenni. Ez okos magyarázat volt s ebben meg lehetett nyugodni. A tanárok azért nem 
osztályoztak le bennünket, ha jól feleltünk, mi is megkaptuk az ötöst.  
 
Egy délelőtt tornaóránk volt a lányok tornatermében (szép, városias iskolánk volt: 2 épület 
összeépítve, a lányiskola épülete és a fiúiskola épülete.) Bejön az igazgató a tornaterembe, 
mindnyájan tornaruhában voltunk és mondja, hogy a pestiek lépjenek ki. Átvitt bennünket a 
fiúiskola tornatermébe. A fiúk is és mi is tornadresszben bámultuk egymást. Az igazgató a 
fiúknak megparancsolta, hogy üljenek körbe a fal mellé, minket pedig beállított a középre és 
valami olyasmit mondott, hogy „jól nézzétek meg magatoknak ezeket az osztályellenségeket, 
akik amíg ti és szüleitek kint a mezőn izzadva dolgoznak, ezek a Váci utcán sétálnak.” Meg 
még ehhez hasonló baromságokat mondott a fiúknak, akik vigyorogtak, röhögtek rajtunk, mi 
meg ott álltunk leforrázva, megalázva. Egyikünk el kezdett sírni, mondtam neki halkan, hogy 
„ne sírj te hülye, ezen inkább nevetni kellene.” Amíg záporozott ránk a sok szitok, 
megkérdeztem halkan a mellettem álló Némethy Orsit: „te tudod, hogy hol van a Váci utca?” 
Én tudniillik budai gyerek lévén nemigen jártam még a Váci utcában. De ezen az eseten kívül 
nem emlékszem különösebb megaláztatásra. Osztályfőnökünk a „kisruszki” volt, aki oroszt 
tanított és nemrég mesélte, hogy csak néhány leckével járt előttünk. De ő is és a többi 
tanárunk is jól bánt velünk és jól tanítottak. A 8. osztály elvégzése után írásban jelentkeztem a 
békési gimnáziumba, ahonnan azt a választ kaptam, hogy „Ön, mint a nép ellensége a Magyar 
Népköztársaság minden közép- és felsőfokú tanintézményéből ki van tiltva ilyen és ilyen 
paragrafus alapján.” Körülbelül így hangzott a levél és engem büszkeség töltött el, hogy 14 
éves koromban már „önöznek”. Mindenesetre néhányan megvettük az I. gimnázium könyveit 
és a Lónyay utcai gimnázium egy volt latintanárához (akit tábornok apja miatt telepítettek ki) 
jártunk tanulni hét végén vagy a téli napokon, amikor nem volt munkánk, csak hogy ne 
maradjunk egészen tudatlanok. Egyszer a mi gazdánk családja legidősebb tagja, Zsuzsa 
mama, beült hozzánk a búbos kemence mellé, látva könyveim címét (kémia, fizika, biológia, 
matematika) rosszallólag jegyezte meg, hogy „miféle „kumenista” dolgokat tanulsz te itten?” 
A Csonka gépgyáros unokájával, Csonka Jánossal tanultam együtt. Nálam idősebb, nagyon 
okos fiú volt. (56 után Kanadába disszidált és megérkezése után nem sokkal egy síbalesetben 
meghalt). Jó barátnőim voltak a már említett Jalsoviczky Ida, Kuún Lulu osztálytársam, 
Jármy Zsuzsi. Egyszer Lulu elhozta Gabi nevű 5 éves kishúgát hozzánk, aki a mi 
házigazdáink Icuka nevű kis unokájával volt egyidős és a gyerekek jól játszottak. Egyszer 
csak arra leszünk figyelmesek, hogy Icuka azt mondja: „Én tót vagyok, te mi vagy?” Gabika 
egy pillanatig gondolkodik: „Én úri” – azt hitte, hogy az is egy nemzetiség, mint a berényi 
tótok meg németek. Biztos sokszor hallotta, hogy úri kislány ezt nem csinálja, azt nem 
csinálja és ebből gondolta, hogy ő nem tót, nem német, hanem úri nemzetiségű. Egy nagyon 
kedves, művelt kitelepített asszonytól, Sibelka Arturné Lili nénitől tanultunk angolul. Én már 
ötödikes koromban tanultam egy évig angolul, úgyhogy szerettem ezeket az órákat. Lili nénit 
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szüleivel – akik nem sokkal azelőtt jöttek vissza Auschwitzből – és anyósával együtt 
telepítették ki, férje és bátyja koncentrációs táborban voltak (talán Recsken). Olyan dolgokra 
emlékszem, hogy a már emlegetett Petri család az aránylag közeli Békéscsabán lakott. A 
felnőttek nem mertek meglátogatni bennünket (a férfi állatorvos volt és féltette az állását, 
akkoriban mi törvényen kívüliek voltunk és kellemetlenséget okozhatott volna neki, ha 
meglátogat minket), hanem a nagyon csinos gimnazista lányukat, Juditot, küldték el hozzánk 
egy kétkilós kenyérrel. Micsoda öröm volt az akkor, hisz a kenyér hiány-cikk volt, és ha 
éppen volt szállítás, órákig kellett érte sorbaállni. Az is előfordult nem egyszer, hogy a boltos 
időnként elkiáltotta magát: „pestiek a sor végére!” Egy napon nagy öröm ért, mert a budai 
közösségből meglátogatott bennünket Anni néni, aki harmadik gyerekét várta, és mint terhes 
kismama nem félt eljönni hozzánk, remélve, hogy a kismamákat nem bántják. Nekem lelki 
vezetőm volt, leveleztünk is, és persze nagy öröm volt, hogy eljött. Egyszer meg Nagy Évi 
állított be látogatóba a közösségből. Neki is nagyon örültünk. Neki Csanakyné volt a berényi 
kitelepített rokona, őt jött meglátogatni, és persze minket is. Csanakynéval együtt is 
dolgoztunk és nagyon szerettem vele beszélgetni, pedig a lányai idősebbek voltak, mint én. 
  
Mindhárman dolgoztunk (apám vasbetonszerelő volt egy építkezésen, télen pedig kitalálta, 
hogy járta a tanyákat és házakat, ahol disznóölés volt (engedélyezett!!, mert ha nem, 
elhurcolták a gazdát), és fenőkővel élesítette a késeket. Természetben kapott ezt-azt. Ahány 
tojással jött haza, annyit kukorékolt. Mondtam neki, hogy a tojást nem a kakas tojja, azt 
mondta, tudja, de kotkodácsolni nem tud. Édesanyával néha együtt dolgoztunk. 1953-ban, 
amikor már „felszabadultunk”, ősszel még elmentünk kukoricát törni és amit ott kerestünk, 
abból a pénzből költöztünk fel a Pest melletti Kistarcsára. De előbb még sok minden történt. 
Dolgoztam rizsföldön is, vízben állva, meg gyapotot szedtünk, ami jó derék-munka volt. A 
legjobban a Kőrös mellett szerettem dolgozni, mert akkor a déli pihenő időben jókat úsztunk a 
folyóban. Egyszer kimentettünk egy tehenet, ami a másik, löszös partfalról belecsúszott a 
folyóba. Rángattuk a szarvánál fogva, de amint talajt érzett a lába alatt, fogta magát, 
megfordult és mélyen visszaúszott a folyóba. Na azután soha többé nem mentettünk tehenet… 
Volt, hogy úgy úsztunk át a Kőrösön, hogy egyik kezünkben a kapa, a szandálunk és a 
sortunk, és csak a másikkal tempóztunk. Ezzel megspóroltunk néhány kilométert a hídig. A 
wig-wam brigád egyik jeles tagja Farnek Laci volt, aki már 18 éves nagy fiú volt, és a mi 
szemünkben nagyon művelt, mert ebédidőben egy kockás papírlapra lerajzolta a párizsi Notre 
Dame-ot és ezzel nekem nagyon imponált. Neki volt biciklije és volt egy idő, amikor értem 
jött és úgy vitt ki az 5–6 km-re lévő Kőröshöz. Szegény nagyon zihált, mert hosszú, sovány 
fiú volt, én meg nem túl sovány, de azért győzte. Aztán feltörtem, mert apám öccse küldött 
nekem egy elég régi, de azért használható biciklit és attól kezdve nagy úr voltam – nem kellett 
gyalog járnom a munkába. A Körös-parti munka során, amikor csak mi fiatalok voltunk 
egymás között, rengeteget beszélgettünk, tervezgettünk, hogy ha majd egyszer így meg 
úgy…. Arra is emlékszem, hogy majdnem mindenki élesztőpástétomos kenyeret hozott 
magával enni. Néha elcseréltük egymással, hátha a másiké jobb. Miután valamire mindig és 
mindenütt fel kell vágni, itt arra vágtunk fel, hogy ki milyen szegény, kinek jut már csak víz 
tej helyett az élesztőpástétomba. (Különben ez egy elég ízletes étek volt, hagymával, 
élesztőből.) Talán azt gondoltuk, hogy ki minél szegényebb, annál előkelőbb? Már nem 
emlékszem. Otthon én voltam a vízhordó. Amikor egésznapos munka és 5–6 km gyaloglás 
után (a biciklis idő előtt) hazaérkeztem, fogtam a két kantát és elmentem a három sarokra lévő 
artézi kútra vízért. Ez lágy víz volt, ezzel főztünk, az ihatatlan vizű kútban történt hűtés után 
ezt ittuk, és ebben is mosakodtunk. Vasárnaponként apámmal a katolikus templomba jártunk 
misére, bibliaórára pedig anyámmal Kun-Kaiser József, német evangélikus lelkészékhez. 
Kató néni, a lelkész fiatal felesége nagyon kedves asszony volt. Nemkülönben a lelkész is. 
Nagyanyám vitte a háztartást, általában meleg vacsorával várt. Egyszer előre megfőzte a 
szilvás gombócot az egész családnak, 32 darabot, és elment az egyik barátnőjéhez azzal, hogy 
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mi úgyis csak estefelé érkezünk haza. Miután közben elkezdett esni az eső, én hamarabb 
hazajöttem az építkezésről (ahol téglát hordtam), mert a kőművesek esőben nem dolgoznak. 
Farkaséhes voltam és befaltam mind a 32 (elég kicsi) szilvás gombócot. Azt hittem, van még. 
De nem volt. Amikor nagyanyám hazajött, majdnem sírva fakadt. Pozsonyi lévén, gyakran 
használt német kifejezéseket és azt mondta, hogy „ein Vielfrass wird nicht geboren, sondern 
erzogen” (a nagyevő nem annak születik, hanem arra nevelik.) De hát egész nap nehéz fizikai 
munkát végeztem, 15 éves voltam és az összes gombócot fölfaltam. Még ma is szégyellem 
magam érte.  
 
Még a legelején egyszer jön haza nagyanyám a betonos járdán és vele szembe jön egy szintén 
pesti idős hölgy (nagyanyám 75 éves volt ekkor). Elmennek egymás mellett, de mindketten 
visszafordulnak. Bemutatkoznak egymásnak, asszonynevük nem mond semmit a számukra, 
de mindketten emlékeznek rá, hogy egyszer nagyon régen már találkoztak. Akkor az egyik 
megmondja a lánynevét, és a másik nevetve borul a nyakába: 14 éves koruk óta nem látták 
egymást, de addig nagyon jó barátnők voltak, szomszédok, szomszédos földbirtokosok voltak 
a szüleik Pozsony megyében, osztálytársak is voltak. De egyszer valami fiún összevesztek és 
soha többé nem látták egymást. Dorogi Sámuelné volt az idős hölgy, férje tábornok volt, aki 
már 1938-ban meghalt, (azért az öregasszonyt kitelepítették). Gyereke nem volt, nyugdíját 
megvonták és gyakorlatilag nem volt miből élnie. Nagyon gondozott, finom öreg hölgy volt, 
egyáltalán nem panaszkodott. De hát már túl öreg volt ahhoz, hogy eljárjon dolgozni. Anyám 
még két másik kitelepített asszonnyal megszervezte, hogy az ilyen egyedülálló, dolgozni nem 
tudó, jövedelem nélküli öregeknek felváltva vittek ebédet és az illetők házigazdáival 
megbeszélték, hogy azok adnak reggelit és vacsorát, ezért gyűjtést rendeztek a kitelepítettek 
egymás között és valamit fizettek a gazdáknak. Persze volt olyan, aki nem fogadta el. 
Nagymamám újra megtalált öreg barátnője gyakran jött el hozzánk, mindenre pontosan 
emlékeztek, csak arra nem, hogy ki volt az a fiú, aki miatt egy életre összevesztek.  
Egyszer ezt az öreg tábornoknét behívták a tanácsházára békekölcsönt jegyezni. A tanács-
elnök, egy mini-sztálin, kegyetlen, goromba fráter, mondja neki, hogy jegyezzen 500 Ft-ot. 
„Nincs jövedelmem, nincs nyugdíjam, nincs gyerekem, miből fizessem ki?” „Jegyezz, vén 
kurva, különben lerugdallak a pincébe!” Mire Klári néni: „Nem kell engem lerugdalni, 
lemegyek magam is” – és szépen letipeg az emeletről, le egészen a pincéig. Ott állatták egész 
nap (lehet, hogy közben le is ülhetett a földre), aztán estefelé elengedték. Nem bántották.  
A már említett Farnek Laci anyjával és négy kisebb testvérével volt kitelepítve. Anyja és ő 
tartották el a családot, a többi gyerek még túl fiatal volt a munkához. Apjuk Recsken ült. Ezt a 
fiút is behívták békekölcsönt jegyezni. Mondta, hogy így is majdnem éheznek, ő nem tud egy 
fillért sem adni. Erre úgy megverték, a haját úgy kitépték, hogy még egy év múlva is a 
kezében maradt egy csomó haj, ha végigsimított a fején. De ő sem jegyzett. Az egyik 
kitelepítettet kórházba kellett szállítani, mert a szadista tanácselnök lerúgta a veséjét. Itt 
viszont rajta-vesztett az elnök, mert az illető veje Budapesten befolyásos ember volt, 
kapcsolatai voltak a párthoz is, és nagy baja lett a tanácselnöknek. Nem emlékszem már, hogy 
mi történt vele, hogy elhelyezték-e. Jóval később hallottam, hogy a pesti Blaha Lujza téren 
koldult, egy berényi felismerte. 
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Munkakönyvet szerzünk 
 
 
Amikor betöltöttük a 14. évünket, a 8. osztály elvégzése után, Kuún Lulu barátnőmmel 
elhatároztuk, hogy bemegyünk Békéscsabára munkakönyvért, mert voltak olyan munkahelyek 
ahol anélkül nem lehetett dolgozni. Viszont nekünk szigorúan tilos volt elhagyni 
Mezőberényt. Így egyik nap csatlakoztunk a Berényből Csabára utazó gimnazistákhoz, 
mintha mi is azok lennénk és Csabán elmentünk a tanácsházára. Ott szerencsénkre egy 
nagyon jóindulatú tisztviselőhöz kerültünk, aki egész biztosan átlátta a helyzetet és tudta, 
hogy kitelepítettek vagyunk, de nem kérdezte, és mind a kettőnknek kiállította a 
munkakönyvet (ma is megvan). Amikor délután hazaértünk és otthon elmeséltük, megfagyott 
a levegő. Apám elsápadt és csak annyit mondott, hogy felelőtlenek vagyunk, mindkettőjüket, 
őt is és Lulu apját is (aki tetejében még gróf is volt), azonnal internálták volna, ha kiderül, 
hogy megszöktünk Mezőberényből. De hát nem derült ki és nagyon boldogok voltunk a 
munkakönyvünkkel. Azon a télen én voltam az egyedüli, aki dolgozott (valami gubót vagy 
mit fejtettünk) és ezt munkakönyvvel tehettem csak. Apámnak biztosan rossz érzés lehetett, 
hogy a 14 éves lánya tartja el a családot. Bár ez azért nem egészen így volt, mert ő is járt 
késeket fenni – ami viszont nem túl sokat hozott a konyhára, mert a parasztok szegények 
voltak és a hatóságok csak itt-ott engedélyezték a disznóvágást. Megélhetésünkhöz az is 
hozzájárult, hogy a budavári közösség megszervezte, hogy számunkra ismeretlen vidéki 
testvérek küldjenek nekünk csomagot. Mindig nagy öröm volt egy-egy ilyen 
élelmiszercsomag. No meg a volt társbérlőtől is jött csomag. 1951 karácsonyán olyan 
rengeteg csomag érkezett a több száz pesti család részére, hogy ki kellett bővíteni a 
postahivatalt.  
 
Budapestről mintegy 14.000 embert telepítettek ki és ebből kb. 1200-at Mezőberénybe. Ez 
volt az a Békés megyei nagyközség, ahová a legtöbb embert telepítettek ki. Általában volt 
földbirtokosokat, egy-két arisztokratát, miniszteriális embereket, katonatiszteket, a volt 
középosztály képviselőit fosztották meg otthonuktól, javaiktól, egszisztenciájuktól. 
 
Húsz éves bátyám nem volt velünk együtt a kitelepítésben, mert „muszos” 
(munkaszolgálatos) katona idejét töltötte (két évet?) Baján. A kommunisták bevezették ezt a 
szolgálatot, a háború előtti munkaszolgálat mintájára, amikor zsidókat vittek 
munkaszolgálatra. Az 50-es években kulákok, volt középosztálybeliek és egyáltalán az 
osztályellenség fiait vitték el. Bátyám ott egyszer egy kimenőn megismerkedett egy bajai 
kofának a lányával, aki nagyon rendes volt hozzá az alatt az egy év alatt, amíg a „musz”-on 
belül börtönbe zárták, (élelmiszert vitt be neki a börtönbe), s így mikor letelt bátyám muszos 
ideje, eljegyezte a leányzót és el is hozta hozzánk Mezőberénybe. Bálint azért került börtönbe, 
mert egyszer, amikor egy tanyára voltak kivezényelve, a tanya körül legelésző lovak közül az 
egyikre felpattant (gyerekkora óta remek lovas volt, hisz méntelepen nőtt föl) és kicsit 
nyargalászott a tanya körül. Az őrmester megkérdezte tőle, hogy honnan tud ilyen jól 
lovagolni, szőrén megülni a lovat. Bátyám, bár becsületes fiú volt, egyáltalán nem volt 
hazudós, mégsem merte bevallani, hogy milyen minőségben élt ő méntelepen és azt mondta, 
hogy lovász volt. Persze azonnal kiderült, hogy ez nem volt igaz és ezért egy évi fogházra 
ítélték. Később mesélte, hogy ott sok kulák-fiú volt és azok viselték a legnehezebben a 
fogságot. Sokan öngyilkosok lettek, például összetörték az alumíniumkanalat és lenyelték. 
Bátyám szerint a fogságot általában a vallásosak és a nagyon műveltek viselték el a 
legjobban.     
 
Nagyanyám, aki egy elszegényedett dzsentri-lány és talán ezért kissé sznob is volt, egy este, 
amikor mind a négyen ott ültünk a kis földes szobában az asztal körül, felsóhajtott, hogy 
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bezzeg G. (egy unokatestvérünk) a Gótai Almanach szerint tudott nősülni…Mire apám (aki 
egyáltalán nem volt sznob) megjegyezte: „Bálint meg a kincses kalendárium szerint”. Ezen 
jót nevettünk. Bár szegény fiút, amint meg volt az esküvő és beköltöztek a budapesti 
albérletbe, ifjú felesége elhagyta, beadta a válópert, felhozatta Pestre bajai barátját és később 
hozzá is ment. Bevallotta bátyámnak, hogy az egész házasság csak arra kellett nekik, hogy 
budapesti lakhatási jogot szerezzenek ilyen joggal rendelkező bátyám révén. Akkoriban, ha 
valaki nem volt eleve budapesti lakós, legalább 5 évig kellett ahhoz Budapesten dolgoznia, 
hogy jogot szerezzen az ittlakásra. Úgyhogy a kincses kalendárium nem ütött be, bár később a 
gótaiak is elváltak... 
 

76 éves nagyanyám már Budapesten sem volt egészséges, és itt szinte orvosi segítség nélkül, 
volt, kivizsgálásra nem mehetett, hisz nem hagyhatta el a község határát. Egy kitelepített 
földbirtokos (ha jól emlékszem Scheftsik volt a neve), akinek ugyan volt orvosi diplomája, de 
soha sem praktizált, és ott Berényben mélyedt bele újból régi orvosi könyveibe, ő járt el 
nagymamához és próbálta szívkoszorú érelmeszesedését gyógyítani. Hogy volt-e egyáltalán 
és ha igen, honnan, orvosság, azt már nem tudom. Nagyanyám 1953 márciusában meghalt. 
Haldoklása néhány napig tartott. Arra az időre házigazdánk megengedte, hogy náluk aludjak 
fent a házban, mert még csak 15 éves voltam és nagyon féltem nagyanyám halálhörgésétől. 
Apám a pici földes szobában lakott együtt nagyanyámmal, aki az anyósa volt, de soha semmi 
nézeteltérés nem volt közöttük, mindig nagyon jóban voltak. Nagyanyámnak nagy temetése 
volt, egyike volt az első kitelepített halottaknak, így rengetegen jöttek el. Komlódi András 
bácsiék megengedték, hogy a ház tornácán ravatalozzák fel, Kun Kaiser József evangélikus 
lelkész ott az udvaron búcsúztatta. Az udvar feketéllett a tömegtől. Szegény jó kis sznob 
nagymamám örült volna, ha tudja, mennyi volt miniszteri tanácsos (sőt egy miniszter is, 
Gyulay Tibor bácsi, akitől szintén tanultam angolul), és magasrangú katonatiszt vett részt a 
temetésén. A temetés körül bonyodalmak adódtak, mert a hatóságok nem engedélyezték a 
temetést a községi temetőbe, csak a felhagyott német temetőbe, annak a szélén, a kukoricás 
mellett. Ez még nem lett volna olyan nagy baj. A baj ott kezdődött, hogy semmiféle kocsit 
nem adtak, illetve nem lehetett szerezni. A kulákoktól minden kocsit, lovat elvettek, a TSZ és 
az állami gazdaság nem adott ilyen törvényen kívüli személy temetéséhez fuvart, egyszerűen 
nem lehetett kocsit felhajtani a temetéshez és a német temető nagyon messze volt tőlünk. A 
tanácsházán azt mondták, hogy „vigyétek ki taligán”. Hát ezt a csúfságot azért már nem 
akarták elfogadni a szüleim és anyám valahogy (de hogy honnan, azt nem tudom, kár hogy 
már nem kérdezhetem meg tőle) szerzett egy stráfkocsit egy lóval és így kísérhettük ki a 
temetőbe szegény nagymamát, aki már az első világháború után a Felvidékről menekült, aztán 
1944-ben Erdélyből egész Bajorországig, végül pedig kitelepítették. De hogy miért kellett 
Magyarországon a XX. században egy háziasszonyt, egy kisembert ennyit üldözni? 
Nagyanyám sírja Mezőberényben van, nagyapámé Csabdin, a bátyámé Lausanneban, 
szüleimé Budapesten, nagybátyámé Ausztriában. Jól szétszóródtunk, mint annyi meg annyi 
magyar család!                     
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1953 nyara. Nagy Imre. A szabadulás éve 
 
 
1953 tavaszán meghalt Sztálin. Mindenki el kezdett reménykedni. És láss csodát, nyárra meg-
érkezett a szabadulás. A kitelepítés megszüntetéséről szóló papírt csak késő nyáron kaptuk 
meg, de úgy sem volt hová mennünk, mert Budapestre nem térhettünk vissza. A közösség 
felvette a kapcsolatot Sztehlo Gábor evangélikus lelkésszel, akihez az evangélikus egyház 
szociális ügyei tartoztak, és ő anyámat háztartási mindenesként alkalmazta a kistarcsa-
zsófialigeti özvegy papnék otthonában. Munkájáért ott lakhattunk a házban és mindhárman 
reggelit kaptunk. Hogy anyám kapott-e valami fizetést, arra már nem emlékszem. 
Mindenesetre mi ketten anyámmal október elején még elmentünk egy hétre egy tanyára 
kukoricát törni, és amit ott kerestünk, abból tudtunk vasúti jegyet venni és kevéske kis 
betyárbútorunkat felküldeni Zsófialigetre. Emlékszem, hogy az 1953-as tél nagyon hideg volt 
és a mi kis zsófialigeti padlásszobánk fűthetetlen volt, nem is volt benne kályha. A falon 
csillámlott a jég. Apám a lecsúszott exisztenciák akkori divatos foglalkozását űzte, 
építkezésnél éjjeli őr volt. Az olyan éjszakákon, amikor otthon aludt, az ágya mellé állította az 
éjjeli őri pufajkáját (ő is pufajkás volt, ha úgy vesszük) és az úgy megállt, mint egy ember, 
mert meg volt fagyva. Apám az ágyban kucsmát hordott. Én már nem emlékszem, hogy mi 
mindenbe öltöztünk fel éjszakára, hogy meg ne fagyjunk, de arra emlékszem, hogy 
reggelenként a vizet a lavorban fel kellett törni, mert fenékig befagyott. Itt éldegéltünk. 
Beiratkoztam a Moszkva téren egy gyors- és gépíró iskolába, ahová végre felvettek, a 
gyorsírást nagyon szerettem. Az elsőévesek országos gyorsíró versenyén első díjat nyertem, 
egy aranyhegyű töltőtollat kaptam, amit két hét alatt el is vesztettem. Az egyéves gyors- és 
gépíró iskola elvégzése után állás után néztem. Ez 1954-ben volt. Akkor sem volt könnyű 
munkát találni, eleinte gatyapecsételő voltam az Anker-közben. Ez abból állt, hogy ketten, két 
fiatal lány, egész nap egy üzlethelyiségben ültünk, leeresztett rács mögött, nehogy lopjunk 
valamit, és férfi sportgatyákra kellett egy nagy pecsételővel rányomni a sportklub (MHK vagy 
mi volt) feliratát. Unalmas munka volt, alig kerestem valamit, de mégis legalább volt 
munkahelyem. Ha WC-re akartunk menni, át kellett döngetni a falon, akkor onnan az irodából 
kijött valaki, kinyitotta a rácsot és kimehettünk. Persze közben folyton kerestem irodai állást, 
de sehol nem vettek fel. Egyszer csak csodák csodájára egy nagy kelmefestő szövetkezetbe 
felvettek gépírónőnek. Helyileg ez a Csányi utcában volt, közel a Teréz templomhoz. Minden 
nap több mint egy órát utaztam be HÉV-vel Zsófialigetről és ugyanennyit vissza. Mindenki a 
főnököm volt, de azért elég jól ment a munka mindaddig, amíg egyszer az nem történt, hogy a 
Zölderdő elvtárs diktált nekem egy levelet és azt mondta, hogy ez és ez „inreális”. Én a gépelt 
levélben „irreális”-t írtam és ezt ő rögtön kiszúrta. „Mit diktáltam magának?” – mutatott erre a 
szóra. Mondom neki, hogy „de Zölderdő elvtárs, én úgy tudom, hogy az helyesen „irreális”. 
„Ki van rúgva! Hogy képzeli, hogy azt ír, amit akar?” Búsan bementem a központba a 
személyzeti osztályra és mondtam, hogy én szokva vagyok a fizikai munkához, ne rúgjanak 
ki, helyezzenek át fizikai állományba bárhová, ahol kellek. Rendes volt a személyzetis, mert 
áthelyezett egy telepre, a zuglói Róna utcába (később Lumumba utca) és ott dolgoztam mint 
triciklis 8 évig 1955-1963-ig. Ott szerettem lenni. Egy nagy udvarban volt egy hosszú 
földszintes épület, állítólag eredetileg istálló, amelyben nagy festőüstök, gőzölők, 
kalendergépek (vasaló-gépek) voltak sorban felszerelve. Nagy acélkádak is voltak, 
amelyekben a festett árut (főleg gyapjút) részben festették, részben pedig öblítették. Mintegy 
25–30 férfi dolgozott itt és velem együtt 4 nő. Az én dolgom az volt, hogy a triciklim 
platójára felrakjam a 3 db, festett, nedves áruval színig megtöltött kosarat (egy kosár mintegy 
50 kg volt) és a 150 kilóval vígan áttriciklizzek a Telepes utcába a szárítóba. Ott le kellett 
rakodnom a kosarakat, és a három másik, már szárított áruval megrakott kosarat vissza kellett 
fuvaroznom a telepre, ott lerámolnom és az árut beraknom a raktárba. Ebédidőben átjártam a 
közeli filmgyárba és egy tejeskannában, meg két nagy edényben elhoztam a 30 ember ebédjét. 
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A triciklimről kiosztottam az ebédet. Magam is ettem és akkor hajrá neki, ment tovább a 
pendlizés a két telep között. Néha a Nagy Lajos király útra is kellett menni. Különben elég 
egyhangú munka volt mindig ugyanazon az úton, télen-nyáron, esőben, hóban. A telepen 
sokan loptak. A főnökasszony, egy egészen tanulatlan, de jóindulatú nő, házat épített a lopott 
szajréból. A központból kiküldött portásféle ellenőr, akinek az volt a dolga, hogy a hazamenő 
munkások táskáit ellenőrizze, hogy nem visznek-e magukkal értékes ausztrálgyapjút, amiből 
mázsaszámra állt a raktárban az áru, két-három napig nagyon alaposan megnézett mindenkit, 
egészen addig, amíg rá nem jött, hogy jobb üzlet, ha szemet huny a dolgok fölött, és ő maga is 
visz haza egy fél kiló gyapjút. Az alatt a 8 év alatt nagyon sok ilyen ellenőr volt, mert néha ők 
is lebuktak, és akkor új jött, de általában 3–4 napnál nem tartott tovább az új ellenőr becsülete 
sem. Különösen a kádári konszolidáció utáni időre volt ez jellemző. Egyszer több mázsa 
gyártáshibás nylonharisnya érkezett Nyugatról. Ezt befestettük és tovább szállítottuk egy 
harisnyagyárnak, ahol felfejtették és a nylonszálat új harisnya gyártásához használták fel. A 
nők (bár a férfiak is) naponta elcsentek 1–2 párat, mert ha az ember nagyon keresett, akadt 
köztük hibátlan is. Akkoriban még nagyon drága volt a nylonharisnya. A nők unszoltak, hogy 
vigyek már haza én is. „Olyan hülye vagy, mit számit az az 5 gramm, amikor itt mázsaszám 
van.” Végül ráálltam, bár éreztem, hogy nem rendes dolog. Hazavittem 2 párat. Este mesélem 
a szüleimnek, hogy hoztam 2 pár harisnyát. „Honnan?” – kérdi apám. „A festődéből” „Valaki 
adta?” „Nem, én húztam ki mázsányi anyagból.” Apámat régen láttam ilyen felháborodottnak. 
„Holnap visszaviszed. Mindenünket elvehették, de a becsületünket nem.” Másnap 
visszavittem, de nem mertem a többiek előtt visszatenni, mert féltem, hogy kinevetnek, 
hanem becsempésztem a triciklimen lévő nagy rakás harisnya közé. Érdekes, hogy a régi 
világban milyen komolyan vették a becsületet. Elszégyelltem magam, hogy hívő létemre 
képes voltam lopni.   
 
Közben intenzíven jártam a közösségbe, amelyet még a forradalom előtt kitessékeltek az 
egyházból. Sréter Feri bácsi, mint az ébredés embere, nem volt tovább tűrhető az egyházban 
és kitették. Vele tartott mintegy 100–150 ember. Sok fiatal is. A Pilisbe, Fekete hegyre 
kirándultunk, közben Bibliát olvastunk, fiatalokkal foglalkoztunk. Úgy éltünk, mint egy 
földalatti mozgalom. Születésnapokat tartottunk. 1958-tól Torbágyra jártunk, ahol Trausch 
Liza néni (szintén volt kitelepített) házában evangélizációs hetek folytak nagy titokban.  
 
1954 novemberében egyszer csak megjelent Sztehlo Gábor evangélikus lelkész a zsófialigeti 
özvegy papnék otthonában azzal, hogy anyámmal akar beszélni. Elmondta, hogy az Állami 
Egyházügyi Hivatal behívatta és szemrehányást tett neki, hogy elhallgatta, hogy mi ki voltunk 
telepítve, és hogy ez a család vagy eltűnik az otthonból egy héten belül, vagy őt, Sztehlo 
Gábort menesztik az állásából. Anyám azt mondta, hogy természetesen azonnal elmegyünk. 
Sztehlo családos ember volt, gyerekei voltak, nem tehettük volna meg, hogy miattunk 
elveszítse az állását. Azt megengedték, hogy szegényes kis holminkat, ruháinkat, ponyva alatt 
az otthon udvarán tarthatjuk addig, amíg fedelet találunk a fejünk fölé. Csakhogy ez szinte 
lehetetlen volt. 10 napig hajléktalanok voltunk. Szerencsére apám sárgasággal kórházban 
feküdt. Mi anyámmal hol az egyik, hol a másik ismerősnél, rokonnál aludtunk Budapesten, 
ami azért volt veszélyes, mert nekünk tilos volt Budapesten aludni, akinél pedig meghúztuk 
magunkat, az is a bőrét vitte a vásárra. Egyéjszakás házigazdáink általában kulcsot kértek a 
házmestertől és minket hajnalban engedtek ki a házból. Furcsa volt hajnalban az utcán 
lődörögni és várni, hogy teljen az idő a munkakezdésig. Anyám a belvárosi csemegeboltban 
volt a kenyérosztályon kiszolgáló. Munka után általában bementünk apámhoz a kórházba 
részint látogatóba, részint melegedni. Egy napon mondja apám, hogy már nincs láza és 
nagyon javul. Anyámmal kétségbeesve néztünk egymásra. Még képes és idő előtt 
meggyógyul, mielőtt fedelet kapunk a fejünk fölé és akkor ő is hajléktalan lesz. Mondtuk 
neki, hogy csak semmi látványos javulást! Addig jó neki, amíg a kórházban van….  
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„Magukat választom” 
 

1954-1967 Kistarcsa-Zsófialiget, Gyöngyvirág (Bethlen) u. 1. 
 

 
 
A kitelepítés megszüntetése után a Budapest környéki településeken szinte még a kecske-
ólakat is kiadták albérletbe, olyan nagy volt a kereslet. Teljesen kilátástalan volt, hogy valaha 
is találunk valami fedelet a fejünk fölé. Hívő emberek lévén, Isten elé tártuk kilátástalan 
helyzetünket és vártuk Isten beavatkozását. Ez hajléktalanságunk 10. napján meg is történt. 
Anyám hallotta, hogy ott helyben, Zsófialigeten van egy kiadó albérleti szoba. Elment a meg-
adott címre, egy kedves kis kétszobás családi ház volt, a kertben nagy diófával. A ház egy 
idős özvegyasszonyé, egy nyugdíjas ápolónőé volt. A várományos albérlők már sorbanültek, 
anyám volt a 11. Erzsi néni, a tulajdonos, mindegyikőjüket meghallgatta és azt mondta, hogy 
éjjel gondolkozik a dolgon, jöjjenek vissza másnap reggel. Ezt meg is tették és akkor Erzsi 
néni rámutatott anyámra. „Éjjel gondolkoztam a dolgon és úgy találtam, hogy maguk vannak 
a legnagyobb bajban. Magukat választom, már költözhetnek is.” És itt éltünk, nagy 
egyetértésben Erzsi nénivel 14 évig. Itt ért bennünket a forradalom is. 1956. október 23-án, 
kedden este még mindhárman hazajöttünk, de azután egészen januárig nem tudtunk 
Budapestre menni, mert nem járt a HÉV. Így munkába sem tudtunk járni. Minden órában 
meghallgattuk a rádiót, a bécsi adót és onnan tájékozódtunk. Már november 3-án láttuk, 
ahogy az országúton Gödöllő felől jönnek és jönnek a szovjet tankok. November 4-én 
hajnalban megkezdődött a szovjet támadás és Magyarország sorsa 33 keserves, hazug évre 
megpecsételődött. A senki által nem választott kommunista hatalom a nép teljes 
félrevezetésével gyönyörű forradalmunkat a csőcselék ellenforradalmának bélyegezte. 
 
Még 7 évig tovább tricikliztem, közben franciául tanultam, esti levelező tagozaton 
leérettségiztem. A középiskola elvégzéséhez a lökést az adta, hogy egyszer meglátogattam 
Draskóczy Magdi, gyerekkori barátnőmet, aki akkor már gimnazista volt és lelkesen mesélte, 
hogy Janus Pannoniust tanulják. Nem mertem bevallani neki, hogy fogalmam sincs, hogy ki 
az a Janus Pannonius, de amikor hazamentem, nagy erős vágyat éreztem az iránt, hogy 
megtudjam, és egyáltalán megszerezzem az érettségit. Az Andrássy úti Varga Kata 
gimnáziumban, Erika barátnőmmel együtt leérettségiztünk. Az azért jó volt, hogy estin vagy 
levelezőn lehetett tanulni.  
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Dán Nagykövetség 
 
 
Franciatanárnőm, édesanyám egy régi barátnője, aki maga is 6 évet ült valami katolikus 
vallásos irat fordításáért, a belga nagykövetségen dolgozott. Akkoriban még inkább a régi 
világ emberei tudtak nyelveket, így kapta ő is ezt a követségi állást alighogy kijött a 
börtönből. Megtudta, hogy a svéd nagykövetség keres egy titkárnőt. Azt mondta, hogy 
menjek el, próbáljam meg és hivatkozzam egy bizonyos de Chátelnére. Jelentkeztem hát a 
svéd nagykövetségen, németül folyékonyan és jól beszéltem, úgy hogy az nem volt probléma. 
Angolul kevésbé tudtam, amit előre megmondtam. Tekintve szegénységünket, bizony nem 
nagyon volt jobb ruhám, úgyhogy a követségre, nagy nyári melegben, egy a bécsi 
nagybátyámtól kapott grafitszürke kötött kosztümömben mentem és majd megsültem. 
Beszélgetésünk végén a tanácsos azt mondta, hogy „viele Grüsse an Frau de Chátel!” 
(Üdvözlet Chátel-nénak!), mire én azt feleltem, hogy „Ja, aber ich kenne sie gar nicht.” 
(„Igen, de én nem is ismerem.”) Na ez részemről elég nagy hülyeség volt. Biztos voltam 
benne, hogy ezek után nem vesznek fel. Nem ismerem azt, akire hivatkozom és ezt még be is 
vallom… Otthon elmeséltem butaságom történetét. Anyám azt mondta, hogy ismer egy 
Chátelnét, egyetemi évfolyamtársa egy ilyen nevű emberhez ment feleségül és anyám ott is 
volt az esküvőjén. de Chátelné a dán nagykövetségen dolgozott és anyám mondta, hogy 
hívjam fel, köszönjem meg neki, hogy hivatkozhattam rá és kérdezzem meg, hogy a lányneve 
nem Oláh Melinda-e, mert akkor ő volt anyám évfolyamtársa. Egy hétig húzódoztam, de 
aztán felhívtam és tényleg ő volt az. Mondtam, hogy a svédeknél nem feleltem meg, azt 
mondták, nem eléggé tudok angolul. Ami igaz is. Melinda néni azonban azt mondta, hogy ő 
nemsokára nyugdíjba megy és a dán nagykövetség is keres egy titkárnőt, menjek el hozzá, 
mert meg akar ismerni. Ezt én húztam-halasztottam, jól éreztem magam a triciklin, nem volt 
kedvem megint felhúzni a kötött kosztümöt, meg szerettem is a melósokat, valahogy féltem 
egy számomra túl előkelő, idegen világtól. Apám, aki a közelben dolgozott és már egy kicsit 
unta a triciklizésemet, bement a dán nagykövetségre. Melinda néni mondta, hogy vár engem, 
és ha megfelelek, felvesznek a dánokhoz. Erre aztán bementem 1963. június 19-én 
(kitelepítésünk is június 19-én volt). Melinda néni láthatólag meglepődött, amikor meglátott 
engem grafitszürke kötött kosztümömben, mert apám jó megjelenése után engem valami 
démonszerű nőnek képzelt. Szerény külsőm láthatóan kis csalódást okozott, de ezt csak 
később mondta el és azt is, hogy örült is, így szimpatikusabb voltam neki. Kérdezte, hogy mit 
tudok. Mondtam, hogy semmit. Az jó – mondta.  Azt ajánlotta, hogy vegyek ki szabadságot a 
munkahelyemen, még ne mondjak fel, hátha nem felelek meg. Pár nap múlva tehát elkezdtem 
a munkát a dán nagykövetségen, fogadtam a vízumosokat, felvettem a telefonokat és 
természetesen semmit sem tudtam, de lassan belejöttem. A főnököm egy idős dán ügyvivő 
volt, aki már a háború előtt is dolgozott Magyarországon. Nagyon kedves volt, németül 
beszéltünk, ez volt a követség nyelve, mert Melinda néni nem tudott dánul. Franciául, angolul 
és németül viszont annál jobban. Egy hete dolgoztam a követségen, amikor felhívott a 
külügyminisztérium DTEI (diplomáciai testületeket ellátó igazgatóság) egy Magyarné nevű 
alkalmazottja azzal, hogy azonnal menjek be az igazgatóságra. Bementem és ott az 50-es évek 
minősíthetetlen hangnemében szörnyen letolt, hogy el mertem vállalni a munkát a dán 
nagykövetségen. Azonnal hagyjam abba, már vissza se menjek a követségre, fizessek 2.000.- 
Ft büntetést és mélyen szégyelljem magam, hogy az ő engedélyük nélkül be mertem tenni a 
lábamat a követségre. Azt feleltem, hogy azt sem tudtam, hogy ők léteznek. És bizony vissza 
fogok menni a követségre, mert ott vannak a holmijaim. És ha a DTEI nem adja meg a 
munkaengedélyt, akkor visszamegyek fizikai munkásnak, eddig is az voltam. Visszamentem a 
követségre és elmondtam, hogy mit mondott a DTEI. Poul Poulsen dán főnököm, a követség 
ügyvivője erre találkozót kért a protokollfőnöktől. Másnap bement a külügybe és megkérdezte 
a protokoll-főnököt, hogy miért nem dolgozhat a dán követségen egy 25 éves büntetlen 
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előéletű magyar állampolgár? A választ meg kell küldenie a dán külügynek és nem garantálja, 
hogy az nem jön ki a dán lapokban. (Dehogy jött volna, ez csak olyan ügyes fenyegetés volt, 
hisz Magyarország épp 1963-ban nyitott Nyugat felé és talán kellemetlen lett volna a külügy 
számára.) Így fogcsikorgatva ugyan, de a DTEI megadta a munkaengedélyt. Felmondtam a 
régi munkahelyemen, rendesek voltak, mert közös megegyezést írtak be a munkakönyvembe 
(aminek első munkaviszonyaként 1951 „vízhordó” áll), és így 35 évet tölthettem a dán 
nagykövetségen, 1963–1998-ig. Az addigi, triciklisi havi 1.000.- Ft fizetésemet a 
nagykövetség rögtön 2.000.- Ft-ra emelte. Bizony nagy öröm volt. Szép 35 év volt, néha 
nehéz, de sokszor vidám. Megtanultam dánul, csak úgy azáltal, hogy hallottam őket beszélni 
és olvastam a leveleket. Miután a dán nyelv alapjában véve germán nyelv, a német után nem 
volt olyan nehéz megérteni az írott szövegeket, annál nehezebb, szinte utánozhatatlan a 
kiejtés. Sok kedves élményem volt a követségen, sok komikus eset, néha igazán nehéz is, 
nehéz fordítások, tolmácsolások. De mindent túléltem. A legszívesebben a konzuli munkát 
csináltam, amikor bajbajutott dánokon kellett segíteni. Ez jó munka volt, amit szívesen csinál 
az ember. A fogadások, vacsorák kevésbé voltak érdekesek számomra, bár azok között is 
akadt izgalmas. Dániában csak kétszer jártam a 35 év alatt. Főnökeim 4–5 évenként 
cserélődtek, a dán titkárnők 2–3 évenként, mindig sajnáltam, ha elment egy-egy kedves 
főnököm, vagy kolleganőm. Már két éve voltam a követségen és már elég jól értettem dánul, 
amikor a nagykövet azt mondja, hogy mától dánul fogunk beszélni, és ha valamit nem értek, 
kérdezzem meg németül. Ez ment is egy darabig, amikor egy napon azt mondja dánul, hogy 
úgy találja, hogy már elég jól beszélek dánul és a dán külügyminisztérium hozzájárult ahhoz, 
hogy megkapjam a 15% nyelvpótlékot a dán nyelvre is. Na ezt a mondatot nem értettem meg 
és visszakérdeztem németül. Nagy nevetés, én meg megijedtem, hogy erre aztán nem fogják 
megadni a nyelvpótlékot. De megadták.  
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Kényszer-randevúk 
 
 
1965-ben behívatott a belügy útlevélosztálya. Azt gondoltam, hogy útlevelet akarnak adni, 
mert előzőleg elutasították az útlevélkérelmemet. Két férfi fogadott, leültettek, és azt 
mondták, hogy szeretnének elbeszélgetni velem. Azt kérdezték, hogy ugye én jó magyar 
hazafi vagyok. Mondom, hogy igen. Hát akkor szeretnék-e nekik segíteni. Miben? – kérdem. 
Hát, ha valami kérdésük van a követséggel kapcsolatban, azt megválaszolom-e. Milyen 
kérdések? Ki járt a követségen, ki mit mondott, hozzájutok-e NATO-aktákhoz, meg ilyesmi. 
„Kém legyek?” – kérdem ijedten. Jaj, jaj, ne mondjak ilyet, ne használjak ilyen szót, csak egy 
kis segítségről van szó. Nagyon megijedtem, de Isten egy remek gondolatot adott. Azt 
mondtam, hogy sajnos én olyan pletykás természetű vagyok, annyira nem tudok titkot tartani, 
hogy mindig mindent mindenkinek elmondok. Legjobb, ha semmi titkot nem bíznak rám. Azt 
is, ami itt történt, első dolgom lesz elmondani a szüleimnek, akikkel egy kis albérleti 
szobában élek és semmi titkom nincs előttük. Erre keményen azt mondták, hogy felnőtt ember 
vagyok, és ha nem vagyok hajlandó együttműködni velük, könnyen megeshet, hogy 
megvonják a munkaengedélyemet. Mondtam nekik, hogy eddig is melós voltam, legfeljebb 
visszamegyek fizikai munkásnak. Persze nagyon sajnáltam volna, de mit tehettem mást. 
Elengedtek azzal, hogy majd telefonon jelentkeznek, és akkor majd megmondják, hogy hol 
akarnak találkozni velem. Ebben maradtunk. Azonnal elmondtam, illetve leírtam az egészet a 
főnökömnek. Azért írtam le, mert tudtuk, hogy a követség tele van „poloskával”, tehát 
mindent lehallgatnak. Feltettem a nagykövetnek a kérdést, hogy mondjak-e fel a követségen, 
vagy ne menjek el a randevúra, ha telefonon hívnak. A főnök azt mondta, hogy semmiképpen 
ne mondjak fel, de mindenképpen menjek el a belügyi randevúra, ha telefonon hívnak. Egy 
hét múlva hívtak is egy presszóba, ahol megint két férfi várt, az egyiket már a belügyből 
ismertem, a másikat először láttam életemben. Megint kérdezgettek, hogy van-e hozzáférésem 
titkos aktákhoz. Mondtam, hogy nincs. Arra a kérdésre, hogy kik mennek Dániába, azt 
mondtam, hogy azok, akiknek önök útlevelet adnak. Az útlevélkérelembe be kell írni, hogy 
milyen országba kéri az útlevelet. Minden kérdés elől kitértem, csodálom, hogy kb. 4 hét 
múlva ismét jelentkeztek. Megint egy presszóba invitáltak. Most az a férfi volt ott, aki 
múltkor új ember volt és a másik egy addig általam nem ismert ember. Mindig így csinálták, 
mindig volt egy előzőleg már általam ismert és egy új ember. Egymást is ellenőrizték. Már 
nem emlékszem a kérdéseikre. De ezekre a találkozásokra nagyjából kéthavonként került sor. 
Arra akartak rávenni, hogy tudjam meg a követség titkos aktái titkos szobájának a kódját. 
Minden alkalommal leírtam a főnökömnek mindent, amit kérdeztek és mindent, amit feleltem. 
Arra kértem, hogy ne hagyjanak kint titkos aktákat, ne mondjanak semmit előttem, ami titkos 
lehet. Anyám arra akart rábeszélni, hogy hagyjam ott a követséget, menjek el máshová 
dolgozni. Mindig nagyon féltett ezektől a találkozóktól. Egyszer azért én is megijedtem. Azt 
mondták, hogy pontosan tudják, hogy munka után mit csinálok, merre járok. És hétfőtől 
vasárnapig minden napom munka utáni programját felsorolták. Hogy hétfőn a francia 
intézetben jártam, amit különben kifogásolnak, mert az egy kapitalista ország kulturális 
intézete, stb., végig az egész hetemet. Soha nem vettem észre, hogy valaki követne. De 
idővel, a vége felé már annyira nem tudtak mit kérdezni, hogy azt kérdezték, hogy mit tanulok 
a francia intézetben. Mondtam nekik, hogy francia irodalmat és most éppen a XVII. századi 
francia moralistáknál tartunk. Azok kik? – kérdik. Hát Pascal, meg Francois marquis de La 
Rochefoucauld. Az egyik nagy szorgalmasan jegyezte bölcs mondataimat. Befizettem volna 
arra, hogy lássam, hogyan írta le ezt a kacifántos francia nevet. Nem voltak különösebben 
intelligensek. Gondolom, az okosabbját nem ilyen kis irodai egérre állították, mint én, hanem 
nagyobb vadakra. Na és mit mondott ez az író? Hát ilyeneket, hogy „A temetők tele vannak 
pótolhatatlan halottakkal.” Emberem írja, írja… Nem baj, hadd művelődjön – gondolom 
magamban. És még mit? „Az erény nem menne olyan messzire, ha a hiúság nem szegődne 
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társaul.” Ezt is leírta. Tiszta népnevelő vagyok – gondoltam. Otthon anyám rettegve kérdezi: 
„Mi volt?” „Műveltem a kommunistákat” – válaszoltam. Aztán egyszer csak abbahagyták. 
Egyik napról a másikra. Többet nem hívtak. Ezt is megírtam a főnökömnek, remélem elhitte. 
Ez akkor történt, amikor egy új ember jött a követségre és kérdéseiből arra következtettem, 
hogy őt kapták el, talán nagyobb eredménnyel, mint engem. De miután nem tudtam biztosan, 
nem szóltam a főnöknek. Nem akartam rosszat tenni annak az embernek, aki különben 
nagyon szimpatikus volt. És különben sem tudtam biztosan, csak kérdéseiből gyanítottam, no 
meg abból, hogy engem azon túl békén hagytak.  
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Végre van otthonunk 
 
 
1967 nagy évszám az életemben. Lakást vettem, mégpedig azt a lakást, ahol ma is lakom. 
1966 karácsonyán a bécsi nagybátyám eljött hozzánk karácsonyra a zsófialigeti kis albérleti 
szobánkba. Annyira megdöbbent, hogy milyen kis helyen és milyen primitíven élünk, hogy 
azt mondta, hogy lakáshoz szeretne segíteni minket. Addigra már annyit tudtam az aránylag 
jó követségi fizetésemből összespórolni, hogy ha azt a pénzt megfejeli, akkor vehetünk Budán 
egy kis lakást. OTP takarékkönyvünk jeligéjét a Toldiból vettük: „Budára fel!” Abban a 
lakásban lakom, amit apám a legelső újsághirdetésben talált, amit megnézett. Ez egy már 
épülőfélben lévő társasház volt. Elment a megadott címre egy ügyvédhez és lefoglalta az 
épülő ház legkisebb, s így legolcsóbb lakását. Ez egy gyönyörű panorámás, nagy teraszos, 
kicsi u.n. műteremlakás volt Budán, csodás kilátással a Várhegyre, a parlamentre és 
egyáltalán a városra, közel a dán nagykövetséghez és apám munkahelyéhez, a Szőlészeti 
Intézethez is, ahol addigra már egy fordítói állást kapott. Egy bökkenő volt csak, hogy a 
másfélszobás lakás kicsi, 38 nm-es. A tetejében a másfél szobát nem is választottuk el fallal, 
így tulajdonképpen egy szoba, de tágasabb, mintha azt a pici részt még fallal elválasztjuk. 
1967. december 23-án, karácsony előtt egy nappal beköltöztünk az 52 hibaponttal átvett 
lakásba. Anyám már itt sütötte meg a bejglit. Mérhetetlenül boldogok voltunk, pedig kis 
betyárbútorunk nagyon szegényesen nézett ki. Összes holmink egy kis teherautóra fölfért. 
Amikor felhozták a korábban egy vastelepen vett kiszuperált 3 sodronyt a hozzávaló 
ágyanként 4x3 téglával, ami az ágyak lábaként szolgált, Melinda néni, aki feljött megnézni a 
költözködést és egy cserép virágot hozott, először azt kérdezte, hogy még építkezünk? 
Mondtuk, hogy nem, a téglák ágylábként szolgálnak, erre azt mondta, hogy virág helyett talán 
jobb lett volna, ha ágyat hoz nekünk. Ebben igazat adtunk neki. Mi mégis úgy éreztük, hogy 
egy palotába költöztünk. Aztán lassan-lassan vettünk ezt-azt, a 3 antik darabunkat, amelyek 
hűségesen követtek mindenhová, rendbehozattuk, vettünk egy-két szőnyeget, sok könyvünk 
volt, és a végén még egy pianino formájú zongorát is kaptunk kölcsönbe. Ebben a pici 
lakásban kamarazenéltünk. A házban lakott a rádiózenekar egy hegedűse, apám hívott 
csellistát, én magam fuvolázni tanultam, s így én is beálltam zenélni. Egyszer, amikor a 
munkából hazajöttem, látom, hogy a különben tevékeny apám csak úgy ül egy fotelban és 
nem csinál semmit. Kérdem „mit csinál, édesapám?” „Lakom” – volt a rövid válasz. Ebben 
benne volt mindaz az 1944 óta tartó hányattatás, és az, hogy immár nem üldözöttként, nem 
albérlőként, hanem saját lakásban, egy igazi lakásban, amihez konyha, fürdőszoba, és egy 8x3 
méteres terasz tartozik, ebben lakhat. 
 
Ekkor ért véget, ha nem is a kommunizmus, de az azzal járó sok-sok nehézség, megaláztatás, 
amit igyekeztünk ugyan humorral elviselni, de azért a polgári élet sok kisebb és nagyobb 
örömét, a teázást, a vendégeket, a zenélést, az értelmes munkát, a nyugati utazásokat – 
mindezeket a dolgokat ettől kezdve éltük meg nagy hálával Isten iránt, aki annyi 
viszontagságon átsegített minket.  
 
DEO GRATIAS!                                                      
 
                                                                             Gyertyánffy Ágnes 
                                                                             Budapest, 2011. január hónapban 
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