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1951. június 29-e Rákospalota, dr. Cserba Ele-
mér utca 3. szám.2 Teherautó állt meg a ház előtt. 
Nem volt kapkodás, a csomagokat már az éjjel 
összepakolták. A többi holmit – nagyobb búto-
rokat, s még ezt-azt – a szomszédoknál hagyták 
megőrzésre, hátha…

A pályaudvaron a holmit gondos kezek névre 
szóló feliratokkal ellátva marhavagonokba 
rakodták. A személykocsiban pontosan annyi 
utas volt, amennyi ülőhely. Nem volt tolongás. 
Az úticél: Demecser község. A vagon mindkét 
végén, a kijáratnál fegyveres őr állt. A családfő 
részére engedélyezett 500 kg, családtagoknak 
fejenként 250 kg. Apa, anya, fiú és kilóra mért 
korábbi életük…

2015. nyarán került a múzeumba egy iratról3 
készült fénymásolat, „Kimutatás a kitelepitettek 
fennmaradt lakásairól. XV. kerület. /Budapest, 
1951. június 30./”. Szeptemberben pedig szemé-
lyesen is beszélgettem az egyik érintett család 
leszármazottjával, Luczfalvi Vilmossal. Az ekkor 
készült interjún szerkesztett változatán keresztül 
bepillantást nyerhetünk egy rákospalotai csa-
lád sorsába, s felmerül bennünk a kérdés, hogy 
lehetséges-e egyáltalán a II. világháború után 
politikailag megbélyegzett személyek valódi 
rehabilitálása és kárpótlása?

 Mi volt az oka annak, hogy kitelepítették a családját?

 Apám magas rangú katonatiszt volt, alezredes. 
Az I. világháborúban az Osztrák-Magyar Monar-
chia közös „K und K”4 hadseregében harcolt.

 Hogyan zajlott a kitelepítés?

 1951. június 28-án este megkaptuk a határoza-
tot5, hogy 24 órán belül hagyjuk el az otthonunkat. 
Másnap reggel megállt a ház előtt egy teherautó, 
melyre felpakolták a csomagjainkat. A családfő 
részére elvben 500 kg-ot, a családtagok részére 
250-250 kg-nyi holmit engedélyeztek magunkkal 
vinni, igaz, valójában nem mérték le a csomagja-
inkat. Az angyalföldi vasútállomáson a katonák a 
holmijainkat marhavagonokba rakták fel (névre 
szólóan, nem veszett el semmi), az embere-
ket pedig személyszállító kocsikban helyezték 
el. Minden kocsi egyik végén egy rendőr állt, a 
másik végén pedig egy ÁVO-s. Így indult el a 
szerelvény a határozatban szereplő Demecser 
(Szabolcs-Szatmár m.) községbe. 

 Mi történt a megérkezésük után?

 Az ottani kulák család egy hasonló határozatot 
kapott, mint mi, ez alapján a gazdának ki kellett 
jönnie elénk az állomásra egy lovaskocsival, és 
haza kellett szállítania minket.

VIHARBAN
Emberi sorsok a XX. században

„Mert áll még a vár s élnek még a holtak
minket a múltunk jövőre kötelez”

 Csépe Béla: Bajtársaimnak (1991)1

írta: Kiss Emília 

JELTELENÜL

1  in: Csonkaréti Károly: Szigorúan titkos! dandár. Ég Fiai Kiadó, Budapest, 2005. p. 6.
2  Nem azonos a mai Cserba Elemér úttal. Ma: Platán utca.
3  Az eredeti irat Budapest Főváros Levéltárában található.
4  „K und K” - Rövidítés. Németül. „Kaiserlich und Königlich” jelentése: császári és királyi (hadsereg)
5  BM01939. sz. Véghatározat: „…a 8130/1939. M. E. számu rendelet és a 760/1939. B. M. számu rendelet alapján budapest (sic!) 
területéről azonnali hatállyal kitiltom…”
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 Milyen körülmények közé kerültek Demecseren?

 A házban két szoba volt, közöttük a konyha. 
Mi a hátsó szobában kaptunk helyet, a háziak az 
első szobát lakták. Ennek a hátsó szobának csak 
földes padlója volt, ez nagyban hozzájárult apám 
betegségének a súlyosbodásához. Télen vaskály-
hával fűtöttünk, a háziak megengedték, hogy a 
ház körül összeszedjük a gallyakat tüzelőnek.

 Másban is segítettek a befogadók? Milyen volt a 
viszony a két család között?

 Jó viszonyban voltunk, mint általában a faluba 
érkező családok mind. Egy kivétel volt csupán, 
egy agglegény katonatiszt, aki nem jött ki a házi-
akkal. Az ottaniak segítettek ha kellett, például 
élelemmel. A falu határát nem volt szabad átlép-
nünk, így munkát sem igen vállalhattunk, csakis 

ha helyben akadt valamilyen alkalmi munkalehe-
tőség. Én például elmentem árkot tisztítani, de 
azt is csak a falu határáig, a határvonalat nem volt 
szabad átlépni sem. Vagy amikor lehetőség volt rá, 
a helyi burgonyakeményítő gyárban dolgoztam. 
Anyám kézimunkázással, kötéssel próbált pénzt 
keresni. A rokonok is küldtek segítséget. Apám 
az I. világháborúban hadirokkant lett, úgy tért 
haza, a falusi rossz lakáskörülmények miatt az 
egészségi állapota rohamosan tovább romlott, a 
faluban munkát vállalni már nem tudott. Állandó 
létbizonytalanságban éltünk.

 Hány kitelepített került a családjával Demecserre?

 A faluba hét család került, mind Budapestről. 
A közeli Dombrádon 400 kitelepített családról 
tudunk6.

6  Dombrádra 1951-1953 között 400 fővárosi értelmiségit telepítettek ki a falu kuláknak nevezett nagygazdáihoz. (L. V. közlése)

Apám állapota súlyosbodott, orvost kellett hívni, aki sürgősséggel kórházba utalta Nyíregyházára. Anyám 
azonnal ment a rendőrkapitányhoz, a falu elhagyására feljogosító „egyszeri kiutazási engedélyt” megsze-
rezni. Órákon át várakoztatták hiába a folyosón. Pár perccel 4 óra előtt kijött az illetékes az irodából és 
megkérdezte miért jött. Elmondta. Mire a válasz: „Csak nem képzeli, hogy maga miatt túlórázni fogunk?!?”
A falusi orvos mentőt hívott apámhoz és bevitette a kórházba. Így már kénytelenek voltak átengedni. 
Anyám másnap intézte a papírokat és úgy tudott utána menni.
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 A XV. kerületi listán szereplő más személyekről tud 
valamit?

 Nem sokat. Egyedül Skoda Ferencről lehetett 
tudni, hogy ő szedte be az egyházi adót, ez volt 
a „bűne”.

  Mit tudtak, meddig kell Demecseren lakniuk? 
Meddig tartott a kitelepítés?

 Hivatalosan a Nagy Imre-féle amnesztiáig7. De 
a valóságban még sokkal később is megbélyegzett-
ként kellett élnünk. Szüleim 1953-ban eljöhettek 
Demecserről és Szolnokra mentek lakni a nagybá-
tyámékhoz. Budapestre nem jöhettek vissza. Apám 
még abban az évben meghalt. Anyám 1956-ban 

Németországba ment. Ott menekült státuszban élt 
évekig egy Magyarországról kitelepített sváb csa-
ládnál. 1963 után már haza lehetett jönni. Anyám 
itt volt látogatóban 1964-65-ben, de úgy döntött, 
visszamegy Németországba, s ott folyamodik 
állampolgárságért, amit férje után özvegyi jogon 
meg is kapott. Élete végéig a menekültek részére 
épített kis szükséglakásban élt (2003-ban hunyt el).

 Az Ön személyes sorsa hogyan alakult? Meddig 
tartott a kitelepítés a valóságban, azaz a politikai 
megbélyegzettség meddig éreztette a hatását?

 1952. február 28-án sorkatonai behívót kaptam, 
amiből aztán 27 hónap munkaszolgálat lett. Úgy 
nevezték akkoriban, hogy a „büntetőszázadhoz”. 

7  1953. július 26-án korlátozott közkegyelmi rendelet lépett érvénybe, Nagy Imre feloszlatta az internálótáborokat, és eloldotta a 
kitelepítéséket.
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Az ország különböző részeire vezényeltek ki ben-
nünket katonai létesítmények építkezéseire. (A 
27 hónap alatt a fegyelmezés során nem is kapott 
senki magánzárka büntetést - hiszen az „üdülés” 
lett volna neki a legkeményebb fizikai munkák 
helyett.) A végén a Zala megyei Uzsabánya kőbá-
nyájában kellett dolgoznom. A származásom miatt.

Amikor ennek vége lett, visszatérhettem a csalá-
domhoz, és megnősültem. Az esküvőt 1954-ben 
a rákospalotai Magyarok Nagyasszonya temp-
lomban tartottuk. Érdekességként fontosnak 
tartom elmesélni, hogy a szertartás után, mikor 
az oldalsó bejáraton át kijöttünk, az egész lako-

dalmas menetet végig fényképezték a besúgók, én 
magam magyaráztam el nekik az útvonalat. Buda-
pestre azonban nem térhettem vissza hivatalosan. 
Szentendrén béreltem lakást, s ideiglenesen beje-
lentkeztem a feleségem címére, Rákospalotára.  
De még ezt sem engedték, egyszer csak behívattak 
a rendőrségre, s erősen tanácsolták, hogy jelentkez-
zem ki. Nem volt más választásom, megtettem, és 
akkortól illegálisan voltam otthon. 1956. augusz-
tusában aztán kijött a rendelet, miszerint nem kell 
letelepedési engedély Budapest területén. Akkor 
már „hivatalosan” is idejöhettem, számomra ekkor 
ért véget valóságosan a kitelepítés. Szentendrén 
mindössze háromszor jártam ez alatt a két év alatt.

„A munkaszolgálatban nem csupán az volt tragikus, hogy más életpályákra felkészített fiatal, huszonéves, 
jobb sorsra érdemes embereket kényszerítettek arra, hogy legfogékonyabb éveikben embertelenül nehéz 
fizikai munkát végezzenek … hanem még inkább az, hogy leszerelésük után a hetvenes évekig nem vé-
gezhettek felkészültségüknek megfelelő munkát, s nem folytathatták tanulmányaikat.”

csonkaréti károly: sziGorúan titkos! dandár. éG fiai kiadó, Budapest, 2005. p. 6.
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A munkavállaláskor is gondot jelentett a szár-
mazásom nekem és a feleségemnek is. Először a 
Pamut-Textil Művekhez mentem dolgozni, egy 
ismerős révén. Azonban ez nem sokáig tartott, 
mert a vállalati május 1-jei ünnepségek szerve-
zésekor mindig megpróbálták, hogy „a kezembe 
nyomják a vörös rongyot”. Mivel én ezt nem tettem 
meg, új munkahelyet kellett keresnem. Újpesten az 
Izzóban8 kaptam állást, itt betanított munkásként 
dolgoztam két évig. Aztán elvégeztem egy tanfolya-
mot és munkásként további 20 évet töltöttem ott. 
Többször is megpróbáltak rávenni arra, hogy lépjek 
be a szakszervezetbe - fizetésemelést is ígérve - de 
sosem léptem be. Azt mondtam a szakszerveze-
tisnek, hogy „majd akkor, ha Magyarországon is 
megalakul a Szolidaritás”9. Végül a Korányi kór-
házból kazánfűtőként mentem nyugdíjba.
Egyetlen pártnak sem lettem tagja soha.

 A demecseri családdal megmaradt a kapcsolat?

 Igen. Miután a gyerekeik elköltöztek otthonról, 
eladták a házat, és az asszony Rákosszentmihályra 
jött lakni. Anyám hosszú éveken át látogatta őt 
és segítette.

 Mi történt 1989 után?

 A házunk ma is ott áll a Platán utca 3. alatt. Az 
a pártfunkcionárius, aki akkor beköltözött, nemso-

kára elcserélte a kétszoba-fürdőszobás-alápincézett 
házat egy újpesti panellakásra, „mert a lopott dol-
goktól jobb szabadulni”… A valódi kárpótlás nem 
történt meg, senki sem kapta vissza a saját házát.

A kárpótlási jegyeket máig őrzöm, nem értékesí-
tettem őket soha, hiszen az évtizedeken át tartó 
megbélyegzettséget és az erőszakkal elvett lehető-
ségeket nem lehet kárpótolni egy ember életében. 

Az ún. „büntetőszázadnak”, azaz a politikai okok 
alapján munkaszolgálatra besorozott katonáknak 
máig nem állítottak emlékművet idehaza.

 Köszönöm a beszélgetést!

8  Egyesült Izzó Művek
9  Utalás a lengyelországi forradalmat elindító Szolidaritás elnevezésű szakszervezetre.

FELHÍVÁS
Bajtársakat keresünk!

Felkérjük mindazokat a bajtársainkat, sorstársain-
kat, akiket a kommunista diktatúra idején katonai 
behívóval kényszermunkára (munkaszolgálatra) 
vittek politikai okból, az alábbi címen jelentkezze-
nek: POFOSZ „MUSZ 51-56” Tagozata (Székhely: 
1051 Budapest, Nádor u. 36. IV. emelet. Tel/fax: 
06-1-311-6743.) Bajtársi találkozóinkat szerdán-
ként 10 órakor tartjuk. Egyben kérjük mindazon 
segítőkész Olvasóinkat, akik ilyen személyről tud-
nak, értesítsék őket. Előre is köszönjük!

Maradunk tisztelettel: 
POFOSZ „MUSZ 51-56” SZERVEZETE

2010 októberében avatták a 1950-53 között horto-
bágyi kényszermunkatáborokba hurcoltak emlékmű-
vét, amelyet Budapest I. kerületében, a Szarvas téren 
állítottak fel. Ez az első országos emlékhely, amely a 
12 hortobágyi kényszermunkatábor elszenvedőinek, 
illetve a több mint 15 ezer budapesti kitelepítettnek 
állít emléket. Alkotói Széri-Varga Géza és Széri-Varga 
Zoltán.

forrás: http://www.minalunk.hu/Budavar/index.php?n=5&tartalom_

id=1570&area=243

A Dombrádon 2011-ben készült emlékmű szövege: 
„Az 1951-ben Dombrádra kitelepített 400 budapesti 
értelmiségi és a velük együtt megalázott dombrádi gaz-
dák emlékére 2011”.

forrás: https://www.kozterkep.hu/~/25801/kitelepitettek_ 

emlekmuve_domBrad_2012.html


