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Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – I. rész

Komárombanszülettem1938.május26-
án,áldozócsütörtökön,amelydátumcsak
azért fontos, mert épp aznap volt a nagy 
katolikuseucharisztikusünnepségsorozat
főünnepe.Ezazzal járt,hogyavonatok
márnapokkalelőbbolyanzsúfoltakvol-
tak, hogy anyám nem tudott időben el-
utazni Budapestre, Komáromban pedig
nemvoltkórház.Ígyotthonszülettem,a
komáromiméntelepen,mintatöbbicsikó,
lévénapámakomáromiállamiméntelep
parancsnoka és lakásunk is – egy szép
nagykertesház–améntelepenvolt.Bá-
tyám8ésfélévesvoltekkor.Tudta,hogy
otthonfogokmegszületni,ésreggelkérte,
hogy „mutassák meg azt a gyereket”. Né-
zegetett,majdudvariasanannyitmondott
anyánknak:„inkábbérdekes,mintszép.”
Az iskolából hazajőve nagyanyámmeg-
kérdeztebátyámat,hogyelmesélte-eafi-
úknak,hogykishúgaszületett?„Hogyne,
hogy elcsábítsák!” – válaszolta. Ezekre
perszenememlékszem,csakacsaládile-
gendáriumból tudom.Mint ahogy azt is,
hogyamikorfélévesvoltam,l938őszén,

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 mér-
tékben szólt bele egy kisember életébe, hogy hogyan éltem meg – alulnézetből –  
a század turbulens történelmét.

amikorFelvidékvisszatértMagyarország-
hoz,ésamagyarkatonákaházunkelőtt
vonultak át a komáromi hídon Észak-
Komáromba (az igazi, városias Komá-
romba), nagy tömeg szegélyezte a csa-
patokvonulásiútját,sehhezatömeghez
csatlakozott az egész háznép, annak rám 
felügyelő része is, engem teljesen sor-
somrahagyva.Állítólagmárakkortanú-
ságát adtam hazafias lelkesedésemnek,
mertmireaháznéphazajött,adíványon,
ahol ottfelejtettek, amagam eszközeivel
kirajzoltamNagy-Magyarországtérképét.

Erdélyi évek
1940-ben, amikor Erdély visszajött,
apám, mint Erdély szülötte, kérte Er-
délybe helyezését, s így két és fél éve-
sen nekivágtam a hosszú útnak egészen
Csíkszeredáig, ahol apám megszervezte 
aszékelyföldiállamiméntelepet,melynek
egyszersmindparancsnokaisvolt(alezre-
desirangban).Errőlazútrólmárnéhány
emlékképem van, mert éjjel indultunk

útnakBudapestről.Aztmesélik,hogyavas-
útifülkébenmindenútitárshozegyenként
odamentem ésmegkérdeztem tőle, hogy
hovautazik,merthogymiErdélybe.

Csíkszeredáramárjólemlékszem.Szép,
nagy lakásunk volt, ami mindig tele volt
vendéggel, mert a visszatért Erdély igen
divatba jött és rengeteg rokon meg isme-
rősjöttlelátogatóba.Ajobbmódúakszál-
lodábanszálltakmeg,aszegényebbjemeg
nálunk. Emlékszem olyan nyárra, amikor
Édesanyámheteken átmatracon aludt ná-
lamagyerekszobában,mert azőágyában
valamipestirokonaludt.Eztperszenagyon
élveztem.Nálunk nem volt „frajlejn” (ne-
velőnő)mertanyainagyanyámvelünkélt,
s ígyőneveltminket, ami jobbmegoldás
volt, mint a nevelőnő, akit fizetni kellett
volna,mert a katonatisztifizetésnemvolt
valaminagy.Haalakásbannemis,deazon
kívül az udvarban, améntelepen, az istál-
lóbanmindenazállamévolt.Mégmostis
hallom nagyanyámat, amint figyelmeztet:
„Aztnebántsd,azazállamé!”
Annyiszorhallottamezt,hogyegyszer

megkérdeztemnagyanyámat,hogyazál-
lammikor jön hozzánk látogatóba. Úgy
gondoltam, hogy ha itt minden az övé,
akkor ő a leggazdagabb rokonunk, és
nemértettem,hogyeddigmégmiértnem
jött el hozzánk látogatóba. Nagyanyám
valamiolyasmitmondott, hogy az állam
nemrokonunkésnemisegyember.„Hát
akkor ki az állam?”– kérdeztem.Nagy-
anyám azt mondta, hogy azt most még
nem értem meg, amibe bele is nyugod-
tam, csak az iránt érdeklődtem, hogy ha
majd nagy leszek, meg fogom-e érteni.
Nagyanyám megnyugtatott, hogy igen.
Hátaztaztánazötvenesévekbenjólmeg-
értettem….Jellemzőakétháborúközötti
korra, hogy akkor az állam vagyonára 

jobban vigyáztunk, mint a magunkéra. 
Ezamenekülésalattisígyvolt.Arekvi-
rálónémetkatonáknakelőszörasajáthol-
minkat adtuk le, utoljára azt, ami állami
volt, s mint ilyet menekítettük. Apám
tudta, hogy azzal el kell számolni.Nem
voltunkelkényeztetve,mégajómódúro-
konok is csak kisebb ajándékot hoztak.
Nagyanyám unokatestvére is járt nálunk
férjével, Stühmer Frici bácsi gyerekor-
vossal, és emlékszem, hogy egy doboz
csokoládéthozottmegegynagyStühmer-
katalógust, amit unokatestvéreimmel be-
hatóantanulmányoztunk,denemkaptunk
belőlesemmit.Tudatosanneveltekszeré-
nyen,ésmilyen jól jöttezakésőbbine-
hézidőkben…Egy-egyhíresemberisjött
Pestről,perszemigyerekekaztnemtud-
tuk,hogykik-mik.Arraemlékszem,hogy
Dohnányi Ernőisjártnálunk,sőtnálunk
islakottaz„unokahúgával”,mertjobban
tetszett neki nálunk,mint a szállodában.
Arra a jelenetre emlékszem, amikor ját-
szottazongoránkon(elégjóbécsiBösen-
dorfer zongorája volt apámnak), és apám
lapozottneki.Ezenkicsitelcsodálkoztam.
A felnőttek aztmondták, hogyDohnányi
Magyarország leghíresebb zongoristája.
Lehetséges,hogyaddigazthittem,hogya
papámtudlegjobbanzongorázniavilágon.

Egy idő után (1 év, 2 év??) Csíkszere-
dáról a méntelepKőröspatakra költözött 
az állam által megvásárolt Kálnoky-kas-
télyba.EzegyU-alakúkastélyvolt,amelynek 
az egyik szárnyában mi laktunk, a másik
szárnyábanaméntelepirodáiésnéhányka-
tona,aharmadikszárnypedigkisséromos
volt,ahovaaCsikszeredárólhozzánkláto-
gató,velemegyidős,4évesErzsébettelés
5évesJánosunokatestvéreimmel„iratozni”
jártunk.Hogyhogyengedhettékmegafel-
nőttek,hogyaKálnoky családrégipapírjai
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közöttturkáljunk,amainapignemértem,
demiigenjólszórakoztunk.Sokszormen-
tünk ki kocsival a sepsiszentgyörgyi ál-
lomásra a továbbra is bővenözönlőpesti
vendégek elé. Azt is nagyon élveztük. 
Télenahintóutánköthettükaszánkónkat

anagyhóban.Afelnőttekjöringeztek,azt
micsaknéztük.Akastélynagyparkjában
sokat játszottunk,mindigott reggeliztünk
a hatalmas fenyők alatt, és sokat jártunk
a méntelep istállóiba, a patkoló kovács
műhelyébe. Az istállószag a mai napig
gyerekkori emlékeket ébreszt bennem. 
AméntelepBedőnevűkovácsánakvelem
egyidős gyerekei voltak, akikkel gyakran
játszottam.Egyszermondtamisanyámnak:
„ABedőékolyangazdagok,hogykétzsák
búzaállbennaszobájukban.”Szüleimát-
jártakaszomszédosÁrkosra Szentkereszty 
báróékhoz.Ezegyidőstestvérpárvolt,az
asszonyra nem emlékszem, de az öreg-
embernek hatalmas fehér szakálla volt, 
és ezért egy kicsit féltem tőle. Szüleim
nagyon szerették a komolyzenét. Apám 
igen jól zongorázott, anyámpedig sokáig
tanult énekelni. Szentkeresztyéknél (akik
nagy Wagner-rajongók voltak, ésminden
évben elutaztak Bayreuthba) hallottam
először a Tannhäuserből a csarnokáriát

(anyáménekelteapámzongorakíséretével)
és ez nagy benyomást tett rám. Anyám sok 
Schubert és Schumanndaltisénekeltnáluk
ésotthonis,éseznekemamainapigolyan
zene, mintha anyanyelvemet hallgatnám.
Kisgyerekkorom és a bajorországimene-

külésidejejönvissza.

Azt csak anyám elbeszéléséből
tudom, hogy többször járt nálunk
Wass Albert(nekiisvoltaklovaiés
„ló-ügyben” járt nálunk), és ilyen-
kormindigazölébevettésmesélt
nekem. Állítólag a „Tó-király és
Szille”c.mesétnekemírta.Mikor
legutóbb Erdélyben jártam, meg-
vettemeztamesekönyvet,denyo-
mát sem találtam annak, hogy ne-
kemajánlottavolna.Különbenszép
és érdekes történet. Sajnos, nem

emlékszem Wass Albertre, annyi felnőtt
járthozzánk,azővilágukegy„emelettel”
feljebb volt, a mi gyerekvilágunk máshol
játszódottle.

Menekülés Erdélyből
Magyarországra

1944októberénekegyéjszakájánafelnőt-
teknek néhány óra alatt kellett összecso-
magolniuk a menekülésre. Az előzmény
azvolt,hogyéjszakánkéntmáraparkfelől
lövöldözéshallatszott.Oroszvagy román
partizánoklehettek.Katonaembernemin-
dulhat amaga szakállára sehova, csakha
parancsot kap. De a nagy felfordulásban
nem érkezett Budapestről parancs.Apám
meg akarta várni a parancsot a menekü-
lésre,debeosztottja,IgazKálmánszázados
(?),nagyonbölcsen,aztmondta,hamaéjjel
nemindulunk,másnapmindnyájunkatfel-
koncolnakapartizánok.Erreapámbeadta

aderekátés178ménnel,hintókkal,szeke-
rekkel,legénységgelelindultunkazakkori
Magyarország legkeletibb csücskéből, 
aSepsiszentgyörgymellettiKőröspatakról
Nyugatra, egyelőre Kolozsvárra. Az ál-
landó repülőtámadások, mélyrepülések
miattaménesselcsakéjjelmenetelhettünk,
nappalerdőkbenkellettmegvárnunkasö-
tétedést,hogyelindulhassunk.Afelnőttek
elbeszélésből tudom, hogy olyan naivak
voltak, hogy azt hitték, ez a menekülés
csaknéhányhétigtartmajdésutánavisz-
szatérhetünk Kőröspatakra. (Erre 40 év
múlvakerültsor,turistaként.)Kirándulás-
nakfogtákfeladolgot.Alegények(fiatal 
székely katonák,mert az államiménesek
a honvédelmi minisztériumhoz tartoz-
tak) tüzet csináltak, szalonnát sütöttek. 
Alovaknyugtalankodtak,állítólagnagyon
nehézméneket féken tartani,mert amén
kancátugyansohanembánt,deamének
egymásközött annál agresszívebbek.Ké-
sőbbhallottam,hogymekkorabravúrvolt
aszékelylegénységtől,hogyúgyvezették
a ménest, hogy egy ember ült az egyik
ménen, a másik mént pedig kötőféken
vezette. Így menekülni a közeledő front
előlnemkistettvoltalegénységrészéről. 
Minagyanyámmalnemmentünkegészen
Kolozsvárig,hanemcsatlakoztunkaNem-
zetiBankmenekülőcsoportjához(nagybá-
tyámacsíkszeredaiNemzetiBankhelyet-
tes vezetője volt), és Csíkszeredától már
teherautónmentünkKolozsvárig,ittismét
együttvoltunkunokatestvéreimmel.Nagy-
anyám a fejvesztett menekülésben sem fe-
ledkezettmegarról,hogyaPinocchioköny-
vet elhozza magával, és emlékszem, hogy  
anagyzötykölődésbenateherautónPinoc-
chioizgalmastörténetétolvastafelnekünk.

Ahogyközeledettafront,mégakőrös-
pataki menekülés előtt, anyám önkéntes

ápolónőként bejárt a 7 km-re lévő sepsi-
szentgyörgyi kórházba a háborús sebesül-
tek, német és magyar katonákat ápolni.
A németek csodálkoztak, hogy a magyar
kórházbankülönrészlegbenápoltákatisz-
teketésalegénységet,nálukmindenkiegy-
formaápolást,kosztotéshelyetkapott,ők
demokratikusabbangondolkoztak,mintmi
magyarok. Anyám egy-egy lábadozó be-
teget hazahozott egy napra Kőröspatakra.
Egy németre emlékszem, aki boldog volt,
hogy annyi hónap frontszolgálat után egy
barátságosotthonbahívták,aholmuzsikálni
lehetett. Úgy emlékszem, hogy zongorázott 
nekünk,megboldoganhallgattaaszüleim
muzsikáját.Anyámamenekülésalattvégig
ápolónői ruhában, fityulában, pelerinben
jártésútközbenissegített,aholkellett.

Kolozsvárról Budapestre a lovakkal
együtt mi is vasúton érkeztünk, erre az
útra azonban egyáltalán nem emlékszem. 
Innenminagymamával aNemzetiBank
teherautójával Csesznekre utaztunk. Itt
még együtt voltunk az unokatestvéreim-
mel,a7évesJánossalés6évesErzsébet-
tel.A legközelebbi emlékképemKisbér 
(ittmárcsaknagyanyámmalésanyámmal
voltam, unokatestvéreimék Csesznekről
Budapestreutaztak).

Kisbér, 1980–1989   Forrás: képeslap

Kálnoky-kastély
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Kisbérennéhányhétiglaktunkazigen
szépméntelepen,amelyetegygyönyörű
park övezett és ahol mi a méntelepre 
a mindenhonnan lovakkal, ménesekkel
érkező családok gyerekeivel háborúsdit
játszottunk. Nagyon büszke voltam, mert 
bármégcsak6évesvoltam,debevettek
acsapatba.Mégmostisazorrombanér-
zemazőszi lomb fanyar szagát.Haezt
azillatotősszelmegérzem–Proustsüte-
ményesemlékképéhezhasonlóan–min-
digKisbérjuteszembe.Előttemvannak
ahatalmasfákésa lovak„lakásai”.Ott
t.i.egy-egyértékeslónakkülön„lakosz-
tálya”volt, amit valójábannem lehetett
istállónaknevezni,báremlékeimszerint
szóló-istállónak hívták ezeket a ló-rezi-
denciákat.Mégegylóraméretezett,óriási
bőrheverőisvoltmindegyikló-lakásban.
Ezekközülaló-lakásokközülnémelyik
üresenállt, és remekhadiszállásul szol-
gált nekünk, gyerekeknek. Gyermeki
játékháborúmat akkor kellett abbahagy-
nom,amikoregyszeregydélelőtti játék
után úgymentem haza, hogy az összes
gombom hiányzott a kabátomról, mert
az „ellenfél” leparittyázta. Nagyanyám
tehát hazarendelt a „hadszíntérről”, és
sohatöbbénemháborúzhattam.

Néhány hét utánKisbérről Bábolnára
költöztünk, a bábolnai méntelepre. Ez
anyámékfiatalházaskorátidéztevissza,
ahol gyakran jártak, hiszen a bábolnai
méntelep parancsnoka, Pettkó Szandtner 
Tibor tábornok apám főnöke volt, és
gyakran járt nálunk Komáromban, meg
szüleim is sokszor voltakBábolnán.Ez
isnagyonszéphelyvolt,denekemazért
márakkorhonvágyamvoltKisbérután.
1944.december24-én(vagy25-én?)anő-
ketésagyerekeketautóbuszonanyugati
határra, Magyarkeresztúrra szállították. 

Emlékszem, hogy a busz végén egy fel-
díszített karácsonyfa volt, szaloncukor-
ral, és előttem van, ahogy a fa minden
kanyarnál kilengett és picit csilingelt 
a díszek egymáshozütődésemiatt.Ma-
gyarkeresztúron Petriékkel,akomáromi
méntelepállatorvosacsaládjával,laktunk
egy lakásban. Az épületben nagy szobák 
voltakésaházategyszépparkszerűkert
vette körül, ahol remekül játszottunk 
aPetri-gyerekekkel.Egyszerhármangye-
rekekkimentünkazútra,ésazútszélén
kitárt karokkal belefeküdtünk a hóba,
és „halottat játszottunk”. Egy motorke-
rékpáros katona meglátott bennünket, 
leugrottamotorjáróléshozzánkrohant.
Erremisürgősen„feltámadtunk”,felug-
rottunkésakatonaborzasztóanleszidott
bennünket. Soha többé nem játszottunk
„halottat”. Magyarkeresztúron csak 
nagyanyám, anyám és a Petri gyerekek
anyja volt velünk.A férfiak a lovakkal
valaholmásutt voltak, de hogy hol, azt
nemtudom.

Apám már rég nem volt velünk, mert 
bátyámamarosvásárhelyikatonaiskolá-
val a csehországi Éger városba került,
ahonnanapámelakartahozni,deazis-
kola parancsnoka (egy marha ezredes)
azt mondta, hogy a háborúnak nemso-
káravége lesz,anémetekgyőznek( !!)
ésapámafiát,15évesBálintnevűbá-
tyámat, hagyja csak nyugodtan ott. Ez
fatális tévedés volt, a katonaiskola to-
vábbmenekült Németországba (Drezda
környékére?), ahol néhány hét múlva
szélnek eresztették a fiúkat, mert köz-
benkitörtabéke,ésafiúkúgykerültek
haza,ahogytudtak.Bátyámkétbarátjá-
val gyalog vágott neki a több száz ki-
lométeres útnak és rengeteg viszontag-
ságután,holgyalogszerrel,holkocsin,

hol teherautón utazva, került hazaMa-
gyarországra. Mivel tudta, hogy utol-
jára Magyarkeresztúron laktunk, oda
igyekezett.Megálltafalufőterénésott
kérdezősködöttfelőlünk.Otttudtameg,
hogyminéhányhéttelazelőttNyugatra
menekültünk.Akkorszegénykiéhezett,
agyonfáradt fiú sírva fakadt.A község
polgármestere és családja magához
vette és csak akkor engedte el nagybá-
tyánkhozSzékesfehérvárra,amikormár
kellően feltáplálta és nagybátyánknál
biztoshelyentudta.Aháborúban,nehéz
időkben nagyon sok emberből kibújt 
ajóság.Eztanyugatimenekülés,majd
a későbbi kitelepítés idején is nagyon
gyakran megtapasztaltuk.    

Menekülés Nyugatra
Valamikor 1945 koratavaszán, amikor 
azoroszokmárazegészAlföldetésafél
Dunántúlt elfoglalták, egy reggel rengeteg 
lóval,szekérrel,kéthintóvalnekivágtunk
a nyugati határnak.Az induláskor az ál-
latok takarmányával feltornyozott egyik
szekér elé fogott két lómegbokrosodott,
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, fel-
fektették egy asztalra és láttam, amint
húzták-vonták a lábát, szegény iszonyú
kínokat állt ki.Nemvolt a közelben or-
vos, egy katonai szanitéc rakta két sín
közé,amitvalamideszkaajtóbólfűrészel-
tekki.Hátígyindultunknekiamenekü-
lésnekNyugatra. Baba nénit elhelyezték
matracokonazegyikhintóba,agyerekei
pedigvelünkvoltakegyszekéren.Anyám

mint önkéntes ápolónő gondozta őt. Én
naponta többször felkerestem,mertőott
feküdtahintóbanésráért,énmegkértem,
hogyolvassonnekemvalamimesekönyv-
ből.Már evett a fene, hogy tudjak én is
olvasni,hiszenénmármajdkéthónapig
jártamiskolábaKőröspatakon1944szept-
emberébenésoktóberelején,detekintve,
hogy addig csak az „í”-betűig jutottunk,
már nagyon szerettem volna megtudni,
hogyhogyan isálladologa többibetű-
vel.Babanénilátvaezt,elkezdetttanítani
olvasni.MireazausztriaiSpittalvárosba
értünk,megtanultamolvasni.Ezjóisvolt,
mertBabanéniottkórházbakerült,ahol
rendbetették a lábát, amennyire lehetett,
deegészéletéresántamaradt.Agyerekei
velemaradtak,mimegtovábbmentünk.

Az ausztriai menekülésről élesen ex-
ponáltképekmaradtakmegazemlékeze-
temben.PéldáulamikoraSemmeringen 
átmeneteltünk.Húsvét körül volt. Fent
ahegyekbenhó, a semmeringi szerpen-
tin tele menekülő kocsikkal, lovakkal,
részbenavelünkegytruppbanmenekülő
ménesekkel (t.i. még Magyarországon
csatlakoztak hozzánk, azaz a bábolnai,
kisbériésegyébállamiménesekhez,ma-
gánménesek is, pld. a Nádasdy grófok
ménese (?), és más nagyobbménesek).
Ülünk a szekéren anyám, nagyanyám, 
azÁrpádnevűlegényhajt.Árpádapám
legényevoltésapámmégmielőttabá-
tyámért ment Csehországba, rábízott 
minket,hogyhelyettelegyenmellettünk
egy férfi amenekülés alatt. Ez az egy-
szerű fiatal parasztfiú olyan tökéletes
hűséggel ésmegbízhatósággal állt helyt
végig, egészen addig, amíg apámmajd
fél év múlva ránktalált Bajorországban, 
hogymaiscsakszeretetteléshálávaltu-
dokrágondolni.
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Tehát Semmering. Havas szerpentin,
(állítólag egy lovas kocsi le is zuhant
lovastól kocsistól, de ezt nem láttam.)
Amitviszontsajátszememmelláttamés
ami élesenaz emlékezetembenmaradt,
az a jelenet, amikor felérve a szerpen-
tin tetejére, megállunk egy sík platón,
anyám nagyanyámmal beszélget. Arra 
leszünk figyelmesek, hogy a mi menet-
irányunkkalszembenembereknagycso-
portja jön, német katonák hajtják őket.
Egyszer csak néhány csontsovány férfi 
aszekerünkhözjön,azegyikaztmondja:
„Halljuk, hogy magyarul beszélnek, mi
ismagyarokvagyunk.Nemtudnánakva-
lamiennivalótadni?”Anyámazonnalfel-
álléselkezdegykenyeretszelniésadjale
akenyérszeleteketazaddigramegszapo-
rodócsontsoványkezekbe.Aligosztszét
néhányszeletkenyeret,amikoregynémet
katona rászegezi a fegyverét és németül
rákiált: „Azonnal hagyja abba, különben
lelövöm!” Anyám tovább akarja szelni
a kenyeret, mire nagymama magyarul
mondja:„Te,hagydabba,merteztényleg
lelő!”Anyám ijedten abbahagyja, a ka-
tona szétüt a szekerünkkörülösszegyűlt
csontvázakközött.Van,akielesik.Atöb-
biekelvánszorognak.Mitovábbmegyünk.
Kérdem nagymamát, hogy kik voltak
ezek?„Zsidók”.Ekkorhallomelőszörezt
aszót.„Azokkik?”„Ezekmagyarokvol-
tak.”Nemértettemazegészet,deaddigra
márannyimindentnemértettem,azegész
háborút, a menekülést, az otthontalan-
ságot, az egész kibillent helyzetet, hogy
nemkérdeztemtovább.

Estére leérkeztünk a Semmering má-
sikoldaláraegyhavasvölgybe.Ottegy
parasztházba kvártélyoztak be min-
ket a katonák. Akkor láttam először
„Wohnküche”-t, vagyis lakókonyhát.

Nagyon barátságosan volt berendezve,
kaptunk valami meleg teát is. Enniva-
lónk volt, mertMagyarkeresztúrról egy
frissen vágott s feldolgozott disznóval
menekültünk, amiből még volt enni-
valónk. Bár a zsírt a belesütött hússal
együtt útközben a németek elzabrálták,
a szalonnát és töpörtyűt azonban meg-
hagyták. Hogy honnan volt kenyerünk, 
azt nem tudom. Árpád nagyon ügyes
székely legény volt, ő valahogymindig
szerzettvalahonnan.Esteúgyfeküdtünk
le, hogy minden havas volt, reggelre
meg arra ébredtünk, hogy a vékony hó
eltűnt a völgyben és valami tündérme-
seszerűvirágosréttárultaszemünkelé,
a völgyvégében a hegyekpersze hava-
sak voltak. Még ma is a szemem előtt
van ez a kép. Néhány nap múlva onnan 
továbbmentünk, s Wimsbach falu mel-
lett, egy óriási nagy réten állították fel
akatonákkörben anagy,préselt széna-
bálákbólépítettkunyhóinkat.Valamikis
tetőt ácsoltak mindegyik házikó fölé.
(Honnanvettékafát?Fogalmamsincs).
A tetőre kátránypapírt ragasztottak (ezt
is honnan szerezhették?), a berendezés
szintén a kb. 40x40x80 cm nagyságú,
téglalapalakúszénabálákbólállt:körben
díványszerűenegymásmellérakva.Miu-
tánmihármanvoltunk,mindnyájunknak
jutottegy-egy„ágy”,anegyedikoldalon
voltabejárat.Valamiajtószerűdeszkára
emlékszem.Árpádamikunyhónkmellé
csináltmagánakegykicsi, kutyaólszerű
„házat”, szintén szénabálákból, ahova
éjszakáraépphogycsakbetudottbújni.
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,
majdvékonysugárbanfolyikaszéna-há-
zunkkátránypapírral jól-rosszul lefedett

tetejére zúduló eső. Wimsbach mégis
gyerekéletemlegszebbemlékeiközétar-
tozik. Rengeteget játszottunk. Nádasdy
Ferikével, meg a többi földbirtokos és
katonagyerekekkel.Kimentünkaközel-
benfelhagyottamerikailőtérre,letéptük
a kifeszített vásznakat, amire korábban
azamerikaiaklőgyakorlásközbenlődöz-
tek, és zsákmányként hazahoztuk. Nagy-
mamavalamiszínesfonalakkal(honnan
volt neki?) bestoppolta a lyukakat és
évekigazvoltazasztalterítőnk.Nagyon
büszke voltam, hogy 6 éves koromban
már hozzájárultam a háztartáshoz. Nap-
közben néha anyámmal elmentünk va-
lamilyen ehető növényt szedni a rétre,
amit vízben megfőztünk. Addigra t.i.
márelfogyottazélelmiszerünkésbizony
éheztünk.Közbenmegjöttekafelszaba-
dítóamerikaiak,minketegygabonarak-
tárba tereltek, felnőtteket, gyerekeket
egyaránt. Mindenki feltartotta a kezét,
megadtuk magunkat, hiszen magyarok
lévén, ellenségek voltunk. Emlékszem, 
hogyvoltazamerikaikatonákközöttegy
nagyon fekete néger is. Én addig soha
sem láttam még négert, csak egyszer egy 
gyerekjátékkatalógusban egynéger ba-
bát. A katonák nagyon barátságosak vol-
tak a gyerekekkel és hívtak magukhoz, 
hogymenjünkközelebb.Senkisemmert
odamenni,perszeénsem.Anyámhalkan
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 többigyerek isodamerészkedett
ésakatonák igenkedvesenkínálgatták,
ölükbevették a gyerekeket.Megnőtt az
ázsiómagyerekekelőtt,mertelsőnekme-
részkedtemanégerhez.Ezisegynagyon
élesenemlékezetembenmaradtkép.Ott
voltak a Bárczay-fiúkis,akikmár15–16

évesek lehettek és nagyon imponáltak
nekünk, gyerekeknek. Mindenesetre
jó sok gyerek volt és emlékszem, hogy
nagyon izgalmas játékokat játszottunk.
Későbbhallottam,hogyédesanyám,aki
lánykorában művészettörténetet tanult,
összegyűjtötte a telepen a kamaszokat,
többek között ezeket a Bárczay-fiúkat
is,éshogyne teljenfeleslegesenaz idő
és a fiatalok tanuljanak valamit, a főbb
európaistílusjegyeketmagyaráztanekik.
Egyikőjük (Gulu) évtizedekkel később
mesélte,hogyotttanultmegkülönbséget
tenniagótikaésabarokkközött.

Mégmindignemtudtuk,hogymitör-
tént apámmal. Egy napon Fejes Béla,  
a táborparancsnok, hívatja anyámat, hogy 
azonnaljöjjönaz„irodába”(szinténszé-
nabálákból összetákolt kalyiba).Anyám
azt hitte, hogyvalamibaleset történt és
őt mint ápolónőt hivatják.Amint belép
az irodába,hát látja, hogyott áll apám.
Óriásiöröm.Apámegyamerikaidzsip-
pel, egy amerikai sofőrrel és egy a né-
metországiamerikaimegszállócsapatok
legfőbbparancsnokai(PutchésPatten?)
által aláírt papírral érkezett, amelyben 
engedélyt kapott arra, hogy a magyar
állami lovakat összeírja és későbbMa-
gyarországra hazaszállíttassa. A bajoror-
szági keresései közben talált ránk (per-
szefőlegminketkeresett,gondolommég 
alovaknálisfontosabbakvoltunkneki.)
Rengeteg amerikai katonai „breakfast”,
„dinner”és„supper”csomaggalérkezett,
amiremi kiéhezve rávetettükmagunkat
és persze nagyon betegek lettünk. De ha-
mar kihevertük a dolgot és emlékszem
a nagyboldogságra, hogyvégremegint
együtt vagyunk. Hogy a bátyámmalmi
történt,merrejár,ekkormégnemtudtuk.

(folytatjuk)


