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Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – III. rész

Az első otthonunk
Budapesten

1948-benkiutaltaknekünkegylakástBu-
dapesten.Eznagyonnagyszóvolt.AzI.
kerület,HunyadiJánosút5.sz.3.emeletén
egyaVárranézőháromszobástanácsila-
kásvolt.Azértnemkismértékbenköszön-
hető ez a kiutalás annak a ténynek, hogy
apainagybátyám,akiépítészmérnökvolt,
azI.kerületiTanácsnáldolgozottépítész-
ként. Valahogy akkor még ez lehetséges
volt.Mindenesetreabbanalakásban,a3.
szobábanlakottegynagyonrosszindulatú
nő,akinagypárttagvoltésmindentelkö-
vetettannakérdekében,hogyminekerül-
jünkoda.Énmégéletembenilyengyűlö-
lettelnem találkoztam.Aztmondta,hogy
poloskátfogbetenniaszobánkba.Megis
tette.Gyufaskatulyábangyűjtötteösszeés
becsempészte hozzánk. Addig soha sem
láttampoloskát.Nemvalamiszéplátvány.
Nagymama,akinagyontisztaháziasszony
volt, nemgyőzte irtani őket, kevés siker-
rel.Ezzelanővelközösvoltazelőszoba,

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 any-
nyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én egy vagyok  
a sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem végtelenül ked-
ves 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.

konyha, kamra, fürdőszoba,WC.Ez volt
atársbérletekhőskora.Anyám,akikevés-
selazelőtt„tértmeg”(errőlamegtérésről
mégnéhányszótkellejtenem),aztmondta
a családnak, hogy bízzuk ezt a Margit
nevűtársbérlőtcsakrá,majdőreagálmin-
denre,micsakhagyjukbékén.Ésittsaját
szememmel láttam, 10 évesenmegéltem,
hogymireképesazigazi,nemképmutató
szeretet. 

Anyám istenhívő evangélikus volt
ugyan, de nem különösebben vallásos. 
Aháború,menekülés,azegészaddigiéle-
ténekfelfordulásaazonbankeresésreindí-
totta.Katolizálniakart, lévénapámésmi
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 Ferencvoltalelkész,komolyhívő
ember és protestáns berkekben országos 
hírű evangélizátor. Kérdi anyámat, hogy
miért akar katolizálni? Mondja anyám:

„Merteddigvagyokabűneimmel”–köz-
benmutatjaahomlokán,hogymeddig– 
„és a katolikus egyházban lehet gyónni,
az evangélikusban meg nem.” A lelkész
erreelmosolyodottéscsakannyitmondott:
„Jövőhétenmindenesteevangélizációlesz
itt nálunk a budavári templomban. Csak
arrakérem,hogyjöjjönelmindeneste,ésha
mégszombatonisátakartérnikatolikussá,
kiállítom a szükséges papirost.” Anyám
otthonmeséliapámnak:„Hülyeezapap.
Mondomneki,hogyeddigvagyokabűne-
immelésezcsakmosolyog”.Aztánanyám
minden este elment az evangélizációra, 
ésmárahételejénmegtért.Deezameg-
térésgyökeresvolt.Teljeshátraarc.Többé
nem akart katolikussá áttérni, hanem tel-
jes bevetéssel elkezdte a számára addig
teljesen ismeretlen keresztyén életet.
Többek között ki akarta próbálni, hogy
működik-eaKrisztustólkapottszeretetés
ennekremekpróbaterepevolta társbérlő.
Saját szememmel láttam, hogy a társ-
bérlő valahányszor csak rosszindulatúan
keresztbetett nekünk (és ez napi rendsze-
rességgel előfordult), anyámmindig sze-
retettel válaszolt, a fürdőszobát, konyhát
mindig felmosta,nemtett szemrehányást,
hogyazakisujjátsemmozdítja,haszidott
bennünket, nem válaszolt és mindenféle
apróésnagykellemetlenségetvalamiért-
hetetlenkedvességgelviszonzott.Egyszer
ez a H. Margit nevű társbérlő megbete-
gedett. Anyám levest vitt be neki, meg
ellátta, amivel kellett. A Biblia szerint 
a szelídbeszédcsontot tör.Csontotnem
láttam,deeztaMargitotigen.Lassan-las-
san kedvesebb lett. Eleinte még nagyon
óvakodvaközeledett,deamikor1951.jú-
nius 19-én kitelepítettek bennünket, első-
ként(ésegyetlenként)elszaladtapárthozés
próbáltintézkedni,mondván,hogyatöbbi
úgynevezettrégiurakért,burzsujokértnem

kár,deezekkivételesenrendesemberekés
nem lehetne-eezt akitelepítéstvisszacsi-
nálni?Perszenemlehetett.Helyettünkegy
ávóscsaládotkapott.Nemtudom,milyen
viszonyban volt velük, de nekünk senki
olyan nagy és tartalmas csomagot nem kül-
dözgetettleMezőberénybe,mintő.

  
1949 nyarán, Tahiban egy ifjúsági

evangélizációs konferencián én is meg-
tértem, szemben az akkor már 19 éves
bátyámmal, aki keményen ellenállt. Ott
hallottam tudniillik, hogy nincs olyan
bűn, amithamegbánazemberésbocsá-
natotkér,Istenmegnebocsátana.Ezigazi
evangélium volt a számomra, aki abban 
atudatbanvoltam,hogyénazüdvössége-
met egyszer s mindenkorra eljátszottam
a bérmálásomkor.Hisz egy felnőtt,még-
hozzáegypapmondta,hogytudatos,meg
nemgyónt bűnnelmegbérmálkoznimeg-
bocsáthatatlan,halálosbűn.
VasárnapérkeztünkTahibahajón.Fő-

legnálamidősebbfiatalokvoltak,gyerek
csak egy-kettő. Tulajdonképpen nemigen
értettemsemmitazegészből,csakannyit,
hogyha elmondomJézusnakmindenbű-
nömet,régitésújat,ésigazánmegbánom, 
Őmegbocsátja. És ha imádságban behí-
vom a szívembe, Ő beköltözik oda. Ezt
teljesszívvelelhittem,s így1949. július
5-én,keddeneste,amikorlefeküdtünkszé-
nafekhelyünkre(amiengemawimsbachi
szénadíványra emlékeztetett), néhány 
keresetlen szóval elmondtam Jézusnak 
a bűneimet, azt a régi „megbocsáthatat-
lant”is,ésbehívtamŐtaszívembe,majd
elaludtam.Másnap nagy örömmel ébred-
tem, mintha mázsás teher esett volna le
rólam. Nem tudtam, hogy az a bizonyos
megtérésörömmel jár, de ígyvolt.Azóta
sokminden történt,ésnemmindig tudok
ennyire örülni, de egész életemben igaz
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maradt az a gyermekkori döntés és jól-
rosszul,deJézussaléltemleazéletemet. 
A40-esévekbenlelkiébredésvoltMagyar-
országon,sokanfogadtákelJézustMeg-
váltójuknakéshívőközösségekalakultak
aprotestánsegyházakonbelül.Egyilyen
közösséghez tartoztunk mi is anyámmal 
abudavárievangélikusgyülekezetben.

Az5.osztálybaszüleimazAlmautcai
ÚjIskolábaírattakbeaKis-Svábhegyen,
amikorábbanmagániskolavolt,akkorra
azonban már államosították. Oda na-
gyon szerettem járni. Angolt tanultunk,
ma is emlékszem, hogy Oscar Wild: 
„TheSelfishGiant”(„Azönzőóriás”)c.
meséjét tanultuk, és nekem a német után 
azangolnagyonkönnyenment.Aziskola
egy villaépületben volt és tavasztól kint
tartottákazórákatakertben.Nagyonsze-
rettemazosztályfőnöknőmet,bárszüleim
szerintő„rózsaszínű”volt.Naeztameg-
jegyzéstisazokközéadolgokközésorol-
tam,amiketegyelőrenemértek,(Gizinéni
sohanemhordottrózsaszínűruhát).Talán
majd felnőttként megértem – gondoltam. 
A6.és7.osztálytmárnemvégezhettem
ott,mertRákosiékkitalálták,hogyminden
gyerekakerületilegilletékesiskolábajárjon
sígyaBatthyányutcaiiskolábakerültem. 
Eztaz iskolátmársokkalkevésbészeret-
tem.Emlékszemszegény,idősebbosztály-
főnökömre,Makoviczky Dorottyára,ami-
kordühébenegyszeratörténelemkönyvet
a sarokba vágta, mert akkora marhaságok 
álltakbenneés aztkellettneki tanítania.
Például, hogy Horthy a kommunistákat
élve elásatta a földbe úgy, hogy a fejük
kiálljonésazon lovagolt.Amikorotthon
félhangosan tanultam, apám meghallotta 
és csak annyit mondott: „Ezt ne tanuld
meg.Eznemigaz.Bárakormányzóúrre-
meklovasvolt,demégősemtudottvolna

rávenni egy lovat arra, hogy egy beásott
ember fejére rálépjen. A lovak kikerülik 
a fejeket.”

Kitelepítés
1951.június18-án,hétfőnhajnalbancsön-
gettek (szüleimmár hetek óta várták ezt 
akoraicsöngetést).Egyrendőrállazajtó-
ban,átadegypapírtanyámnak,akialáírja
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
akivégzésihatározat.”Apámnyugodtem-
ber,felül,megnéziapapirostésaztmondja:
„Nem kivégzési, csak kitelepítési határo-
zat.”Ennekmindnyájannagyonörültünk.
Mégis csakmás dolog, mint a kivégzés! 
Azegésznapefelettiörömben,depersze
nagy csomagolásban is telt. Gondolom,
hogy aznap az egyetlen család voltunk,
akiörült akitelepítésnek.Emberek jöttek
segíteni.Nekünkaligvolt sajátbútorunk,
hiszmimárErdélybőlbútornélkülmene-
kültünk. Az előző tulajdonos bútoraiban
laktunk.Ismerősünkvoltésazőkérésére
laktunkabútoraiban,mertnemlehetettkét
lakása és abban a lakásban, amibenő la-
kott,nemtudtaelhelyezniezeketabútoro-
kat.Kértük,hogyszállíttassael,mertmás-
nap lepecsételik a lakást mindazzal, ami
bennevan,denemtette.Későbbreklamált
nálunk, de hát nem vihettük magunkkal
azőholmiját,amirenemadottengedélyt.
Néhány saját darabunk is volt, amit egy
román-magyar egyezmény alapján nem-
zeti bankos nagybátyám 1947-ben hozott
fel Erdélyből. Többek között a zongora,
amit fiatalemberek, az evangélikus kö-
zösségtagjaicipeltek leaharmadikeme-
letrőlésvittekfelaVárbaagyülekezetbe. 

Ezekafiatal fiúk nemvoltak tanult köl-
töztető munkások és szegények majd
megszakadtak,mireadögnehézzongorát
lecibáltákaharmadikemeletről.Azevan-
gélikusbibliaiútmutatóbanaznapazvolt
az ige, hogy „Egymás terhét hordozzá-
tok!”Évtizedekkelkésőbbmesélteelegy
akkor már öregedő mérnök, aki egyete-
mistakéntottsegédkezettacipekedésnél,
hogy akkor azt gondoltamagában, hogy
jó-jó,hordoznunkkellegymás terhét,de
azértekkorateherrőlnemvoltszó…

Másnap,1951.június19-én,keddenhaj-
nalban megérkezett értünk a teherautó,
szállítómunkásokkal, akik lehordták azt 
anéhányholmit,aminkvolt,3ágybetétet,
amitelőttevalónapkaptunk,azErdélyből
kihozott két antik bútordarabot, lószőr-
matracokat, 3 széket, ruhaneműt, ágyne-
műt,asztalneműt,néhánykonyhaiedényt.
Az ablakok mögül a ház lakói nézték 
arakodást.Szüleimmelésnagyanyámmal
együttfelmásztunkateherautóplatójáraés
elindultunkakorareggeliszépBudapesten
a II. kerületi Vérhalom utcába, ahol egy
középkorú házaspár (ha jól emlékszem
Osváthéknakhívtákőket)kétfelnőttgyer-
mekével,egyfiúvalésegylánnyalszintén
amiteherautónkralettekfelpakolvasígy
máregyüttesenfolytattukutunkatajózsef-
városi pályaudvarra, aholmár rengetegen
voltak.Cuccainkattehervagonokbarakták,
minket fapados vasúti kocsikba tereltek.
Az ablakok le voltak festve, úgyhogy nem 
láthattunkkisminketsemláthattak.Dög
hőségvolt.Azablakotnemszabadott,de
nemislehetettlehúzni.Órákteltekel,míg
végreelindultunk.Velünkszembenegyfi-
atalésegyközépkorúházaspárült.Afiatal-
asszonyfolytonsírt.Időnkéntabbahagyta,
aztán megint rázendített. Szülei és férje
nyugtatgatták.Megtudtuk,hogykétésfél

éveskislányátkellett otthagynia, a szom-
szédokrabízva,mertagyereknemvoltaki- 
telepítési listánésnemhozhattákmaguk-
kal.A nagyszülők is itt voltak a vonaton,
őkrajtavoltakalistán,csaképpakislány
nem,ésígycsakegyszomszédrabízhatták 
Attólféltek,hogyállamigondozásbakerül
a kicsi. Több hónapmúlva aztán szeren-
cséremegkaptákagyereket,deaddigmit
állhattakki…

Egész nap utaztunk, embertelen hőség-
ben,lehúzottésbemeszeltablakokmögött,
néha kértük a ránk vigyázó rendőröket,
hogy vízért mehessünk. Általában nem 
engedték meg, de a helyi lakosok adtak
vizetegy-egyállomáson.Későeste(vagy
már éjjel volt?) érkeztünk meg Mezőbe-
rénybe, a felnőttek megkönnyebbülésére,
mert sokan azt hitték, hogy a Szovjet-
unióba visznek bennünket. Lefeküdtünk 
azárokszélén,talánmégaludtunkis,arra
már nem emlékszem. Egyszer csak egy volt 
iskolatársam kúszik mellénk. Jalsoviczky 
Idaegyévvelidősebbvolt,mintén,tehát
ő éppen elvégezte a 8. osztályt, én meg 
a7-et,deőemlékezettrám.Nagyonmeg-
örültünkegymásnakésbarátságunkazóta
tart. Aztán reggel stráfkocsikkal jöttek 
akulákgazdákahozzájuk telepítettekért.
A kulákok nyakára telepítettek bennünket, 
de hamarosan rájöttek ők is, hogy nem
jószántunkból érkeztünk, és hogy az em-
bertelenrendszeregymássalakarbüntetni
bennünket.Ígyalegtöbbhelyenjóbanvol-
takakitelepítettekagazdacsaláddal.Ér-
tünknemjöttsenki,mertegysvábözvegy-
asszonyhoz telepítettek kiminket, akinek
márlesepertékapadlását,elvettékminden
állatátésmársemmijesemvoltazegyet-
len, 28 éves elmebeteg fián kívül. Hogy
milyen kocsin érkeztünk, ki vitt be min-
ket, már nem emlékszem, csak arra, hogy  
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akedvesWagnernétejetmelegítettnekünk.
Mégmostisszámbanvanazíze,annyira
jólesett.Alegkisebbföldesszobátkaptuk. 
Beállítottuk a 3 fekvőhelyet, nagyanyám-
nakésaszüleimnek,énpedigkintazudva-
ronraktamegymásraalószőrmatracokatés
mindnyájanlefeküdtünkésestigaludtunk.
Este aztán berámoltuk a cókmókunkat 
akicsiszobába.Asztalunknemvolt.Nekem
ágyam se.A lószőr matracokon azonban
nagyonjólesettazalvás,ezúttalmárbent
aszobában.Abudikintvoltakertvégében,
amellett tartózkodottháziasszonyunkfia,
fürdőnadrágban,nagyszakállal,ésegybal-
táttartottakezében.Néhaféltérdreeresz-
kedettésa levegőbe lőtt abaltával.Puff-
puff–mondta.BárWagnernénimondta,
hogy a fia ártalmatlan és nem kell tőle
félni, én mégsemmertemWC-re menni,
a szomszédba kéredzkedtem. Anyámék
is féltettekettőlaszegényőrülttől.Anyja
szerintakkorőrültmeg,amikorbejöttekaz
oroszok.Lehet,deazisigaz,hogyelégbel-
terjesházasságokvoltakanagyközségben,
amelyben svábok, tótok és magyarok él-
tek,asváb,tótésmagyarnegyedben.Nem
voltaknemzetiségivillódzások,deházas-
ságoksemakülönbözőnemzetiségekkö-
zött,vagylegalábbisnemgyakran.Apám
bementatanácselnökhöz,hogyegymásik
lakóhelyetkérjen,mondván,hogy13éves
kislánya fél az őrült férfitől.A vad kom-
munista tanácselnök tegeződve ráordított
apámra:„Takarodjinnen,tenépellensége.
Örülj, hogy nem egy kecskeólat kaptál.
Kotródj!”Apám tehát elkotródott ésmég
egy évig laktunk Wagnernénál, az őrült
fiávalegyütt,akiténylegnembántottmin-
ket.Aztánegyévmúlvataláltunkegykis
szobát,amiértvalamikevesetfizettünkis. 
Akicsi,földesszobábanegybúboskemence
isvolt.Aházabetonosoldalonvolt,ami
azt jelentette, hogy hála a betonjárdának

ősztőltavaszignemkellettcuppogósárban
járnunk.Abetonosoldalon lakni egyfajta
társadalmi felemelkedést jelentett a nem
betonosoldalhozképest.Azonkívülvillany
isvolt,mostmárrádiótishallgathattunk. 
A búboskemence fűtése anyám feladata
volt.Korareggelfűtöttbe3–4kosárszal-
mával,amitnyáronkerestünkmegazara- 
táskor. A befűtés egy órát vett ugyan
igénybe,merta„szívonóval”,egyhosszú
lapátszerűszerszámmalaparazsatmindig
a kemence belső falához kellett tolni és
megvárni,amígakövetkezőszalmaadagis
izzik,deameleg24órahosszategyenlete-
senáradt,pedigközben többször szellőz-
tettünk.Szüleimszerintakemencés fűtés
alegjobbfűtés,amitellehetképzelni.Kár,
hogy azóta a legtöbb helyen lebontották
a kemencéket és áttértek az olajfűtésre.
A kemencében remek pogácsát lehetett 
sütni, bablevest főzni. Este üldögéltünk
apadkán(haugyanvoltotthely,mertleg-
többször vendégek ültek ott, olyan öreg
kitelepítettek, akik nem tudtak fűteni,
vagy mert nem értettek hozzá, vagy mert 
nemvoltrápénzük.)Asztaltapámácsolt,
ígyasztalunkisvolt.Azalattaludtamén 
amatracokon.Eleinte hetenként, később
ritkábban jöttek a rendőrök esténként
ellenőrizni, hogy nem szöktünk-e meg.
Megszámoltak bennünket s kérdezték,
hogyholanegyedik.„Ittvagyok”–szól-
tamkiazasztalalól,mireáltalábanzseb-
lámpával belevilágítottak a szemembe.
Néha apámat felszólították, hogy keljen
fel,öltözzönfelésmenjenvelük.Sosetud-
tuk, hogy internálótáborba viszik-e vagy
azAndrássy útra, de általában a saroknál
elengedtékéspárpercmúlvahazajött.

Házigazdánk, Komlódi András gazda
ésafelesége,kedvesemberekvoltak,ők
laktakaszépnagy,tornácosházban.Velük

lakott még lányuk és vejük, Kukouczki 
Mihály (aki csinos tót embervolt és na-
gyon szeretett olvasni)meg akislányuk,
az5évesIcuka.Nomegadédi,azöreg
Zsuzsa mama, akinek a kis szobájában 
(akeresztépületben)laktunkmi.Azudva-
ronvirágokvoltak,mellettünkegytároló
félehelyiség,amibenszénáttároltak.

Már a megérkezésünk utáni második
naponjelentkeztünkmunkára.Vontatóval 
vittekkiHosszútelekrearatni.Városiem- 
berek lévén, a legtöbb kitelepített egyál-
talánnemértettamezőgazdaságimunká-
hoz. Eleinte az öltözetük is alkalmatlan
volt erre, főleg a férfiaké. Volt, aki va-
dászruhában jött, volt, aki pizsamában.
De idővel azértmegtanultuk a különféle
mező-gazdaságimunkákat.Azelsőnapok-
ban történt, hogyegycsapatkitelepítettet
Mezőberénybőlvittekkiamezőre,amásik
csapatotpedigaBerényhezközelesőHu-
nyáról.Akéttársaságközépentalálkozott
éstekintve,hogyazelmúltrendszerekkor
még csak 6 évemúlt el, a közelmúlt tár-
sasági szokásai még éltek, a két csoport
bemutatkozott egymásnak, a férfiak ösz-
szecsapták a bokájukat, kezet csókoltak 
a hölgyeknek, voltak, akik ismerték egy-
mást társaságból. Messziről nézve úgy
tűnhetett,mintha egykülönös táncotmu-
tatnának be.A parasztok elhűlve nézték. 
Mi ez?Egymásik kép, ami felötlik ben-
nem:azegyikkitelepítettfiatalemberlefe-
küdtegyboglyamellé,lábfejéreszalmaka-
lapot tett és hosszú lábát le-fel mozgatva, 
messzirőlúgynézettki,minthahajolgatna
sdolgozna.Mondtukneki,hogyezfárasz-
tóbb,minthavalóbandolgozna.Deőcsak
megvetőeneztmondta:Ezeknek?

Deáltalábanazvoltjellemző,hogymin-
denkirendesendolgozott,hiszmegkellett

élnünk. Én aztán elszegődtem vízhordó-
nak.Eznemvoltkönnyűhivatal,mertkét
kantát(akannátottkantánakhívták)kel-
lettvinni,ami8–8litervizetjelentett.Ezt
atanyátólnagyonmesszirekellettkivinni,
oda, ahol az aratás, vagyhamásmunka
volt,akapálásépptartottésanagyhőség-
benakétkannavízbizonynagyonhamar
elfogyott.A kantatetőből ittak az embe-
rek, mindegyik után kissé kilötyköltem
(ezvoltamosogatás),dehamarosanrájöt-
tem,hogyezzelsokvízfogyésbizonyna-
gyon takarékosan „mosogattam”. Az évek 
során különféle mező-gazdasági mun-
kákat végeztünk, én sem voltammindig
vízhordó: kapáltunk, kukoricát törtünk,
cukorrépát szedtünk, aKőrösparton fűz-
fáztunk.Afiúkvágtákafüzet,milányok
egy kétágú vason áthúzva, hántottuk. 
Nagy kötegekbe kötöttük, vontatókkal
szállítottákel.MegalakítottukaWig-wam
brigádot,amibencsaktínédzserekvoltak.
De volt ötye brigád is. Emlékszemmég
azelejénkivittekbennünketegytanyára,
megmutatták,hogyhogyankellkukoricát
kapálni, hogy mindenki vegyen két sort
ésúgyhaladjonelőre.Mellettemazöreg
Fabinyinékapáltnagyügyetlenülésracs-
csolva kérdezte tőlem. „Te kérrrlek szé-
pen,holvan itt ademarrrkációsvonal?”
Perszenekemfogalmamsevolt,hogymi
acsudalehetazademar-kációsvonal,de
láttam, hogy olyan ügyetlen szegény, hogy 
mondtamneki,hogycsakúgykapirgáljon
magaelőtt,énmajdviszemazőmásodik
sorát. Aztán kereste a „toálettet”. A tanyán 
nemértették,hogymiaz.Mondtam,hogy
aWC.Jaazittnincs–mondták.Menjen 
a kukoricásba… Ezt meg ő nem értette
tisztán.Deaztánőisbelejöttadolgokba.

Dolgoztunk kőműveseknél is. Emlék-
szem, hogy egyszer néhány hétig egy
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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 ne-
hezebbmunkát. Egyik reggel egy villára
tűzött szilvás-gombóccal kínálta. Nagyon
irigyeltükkiemelkedőhelyzetéért.Munka
közbenazasszonyokrégibálokról,aletűnt
kor társaságiéletérőlbeszélgettek.Meséli
ez a Kávássyné, hogy milyen báliruhája
voltamittudoménmilyenbálon.„Éskitől
tetszettkölcsönkérni?”–kérdeztem.Afel-
nőtteknevettek,hogymiakkorigyerekek
márel sem tudtukképzelni,hogyvalaki-
neklehetsajátbáliruhája.Aférfiakközött
emlékszemegykatonatisztre,akizeneileg
műveltvoltsa„Kinyerma?”rádiósmű-
sor„elődjeként”mindigtalálóskérdéseket
tett fel. Elfütyült egy-egy dallamot és ki
kellett találni, hogy milyen zenedarabból
való. Egyszer nagy büszkeségemreWag-
ner LohengrinjebőleltaláltamazElza álma 
c. áriát, amit többször hallottam anyám-
tól.Wagnertnem„á”-val,hanem„a”-val
mondtam,ahogyasvábokközöttgyakori
Wagnernevetaberényiekejtették.Ezenjót
nevettekafelnőttek.Amilyenhiúvoltam,
nagyot nőttem a saját szememben, hogy
ímemegnevettetemazokosfelnőtteket.

A 8. osztályt Berényben végeztem. 
Az osztályban heten voltunk kitelepítet-
tek.Ahelybeliekminketcsakpestieknek
hívtak.Sohanem találkoztamellenséges-
kedéssel sem a gyerekek sem a felnőttek
részéről.Egyszerugyanazidősénektanár
adottnekemegynyaklevest,mertazelső
padbanültemés énestemkézre.Azosz-
tályhangoskodott,amikoratanárbelépett
ésígyintettminketrendre.Énspeciellak-
kornemiskiabáltam,haneméppolvastam.

Otthon duzzogtam, hogymilyen igazság-
talanságért,deapámmondta,hogylehet,
hogykivanadvaatanároknak,hogyaki-
telepítettekkelbánjanakegykicsitdurváb-
ban.Semmibajomsemlettettőlapofon-
tól, az öreg tanárnak pedig talán szerzett
egyjópontotésezértnemfogjákkitenni.
Ez okos magyarázat volt s ebben meg lehe-
tettnyugodni.A tanárokazértnemosztá-
lyoztaklebennünket,hajólfeleltünk,miis
megkaptukazötöst.

Egydélelőtttornaóránkvoltalányoktor-
natermében (szép, városias iskolánk volt:
2 épületösszeépítve, a lányiskola épülete
és afiúiskola épülete.)Bejönaz igazgató
a tornaterembe,mindnyájan tornaruhában
voltunk ésmondja, hogy a pestiek lépje-
nekki.Átvittbennünketafiúiskolatorna-
termébe.Afiúkisésmiistornadresszben
bámultukegymást.Az igazgatóafiúknak
megparancsolta,hogyüljenekkörbea fal
mellé,minketpedigbeállítottaközépreés
valamiolyasmitmondott,hogy„jólnézzé-
tek meg magatoknak ezeket az osztályel-
lenségeket, akik amíg ti és szüleitek kint
amezőn izzadva dolgoznak, ezek aVáci
utcán sétálnak.”Megmég ehhez hasonló
baromságokatmondottafiúknak,akikvi-
gyorogtak, röhögtek rajtunk, mi meg ott
álltunkleforrázva,megalázva.Egyikünkel
kezdettsírni,mondtamnekihalkan,hogy
„nesírjtehülye,ezeninkábbnevetnikel-
lene.”Amígzáporozottránkasokszitok,
megkérdeztem halkan a mellettem álló
Némethy Orsit: „te tudod, hogy hol van 
aVáci utca?” Én tudniillik budai gyerek
lévénnemigenjártammégaVáciutcában. 
De ezen az eseten kívül nem emlékszem
különösebb megaláztatásra. Osztályfőnö-
künk a „kisruszki” volt, aki oroszt taní-
tott és nemrég mesélte, hogy csak néhány 
leckével járt előttünk.De ő is és a többi

tanárunkisjólbántvelünkésjóltanítottak.
A8.osztályelvégzéseutánírásbanjelent-
keztem a békési gimnáziumba, ahonnan
aztaválasztkaptam,hogy„Ön,mintanép
ellensége aMagyarNépköztársaságmin-
den közép- és felsőfokú tanintézményé-
bőlkivan tiltva ilyenés ilyenparagrafus
alapján.”Körülbelülígyhangzottalevélés
engembüszkeség töltöttel,hogy14éves
koromban már „önöznek”. Mindenesetre
néhányan megvettük az I. gimnázium
könyveit és a Lónyay utcai gimnázium
egyvoltlatintanárához(akittábornokapja
miatt telepítettek ki) jártunk tanulni hét
végén vagy a téli napokon, amikor nem
volt munkánk, csak hogy ne maradjunk
egészentudatlanok.Egyszeramigazdánk
családja legidősebb tagja, Zsuzsa mama,
beült hozzánk a búbos kemence mellé, 
látvakönyveimcímét (kémia,fizika,bio-
lógia, matematika) rosszallólag jegyezte
meg, hogy „miféle „kumenista” dolgokat
tanulszteitten?”ACsonkagépgyárosuno-
kájával,CsonkaJánossal tanultamegyütt.
Nálamidősebb,nagyonokosfiúvolt.(56
utánKanadábadisszidált ésmegérkezése
után nem sokkal egy síbalesetben meg-
halt). Jó barátnőim voltak amár említett
JalsoviczkyIda,Kuún Lulu osztálytársam, 
Jármy Zsuzsi.EgyszerLulu elhoztaGabi
nevű5éveskishúgáthozzánk,akiamihá-
zigazdáinkIcukanevűkisunokájávalvolt
egyidősésagyerekekjóljátszottak.Egy-
szer csak arra leszünk figyelmesek, hogy
Icuka aztmondja: „Én tót vagyok, temi
vagy?”Gabikaegypillanatiggondolkodik:
„Énúri”–azthitte,hogyazisegynemze-
tiség,mint aberényi tótokmegnémetek.
Biztos sokszor hallotta, hogy úri kislány
ezt nem csinálja, azt nem csinálja és eb-
bőlgondolta,hogyőnemtót,nemnémet,
hanemúrinemzetiségű.Egynagyonked-
ves,műveltkitelepítettasszonytól,Sibelka 

Arturné Lili nénitől tanultunk angolul.
Énmár ötödikes koromban tanultam egy
évig angolul, úgyhogy szerettem ezeket
azórákat.Lilinénit szüleivel–akiknem
sokkal azelőtt jöttek visszaAuschwitzből
–ésanyósávalegyütttelepítettékki,férje
és bátyja koncentrációs táborban voltak
(talán Recsken). Olyan dolgokra emlék-
szem,hogyamáremlegetettPetri család
az aránylag közeli Békéscsabán lakott. 
Afelnőtteknemmertekmeglátogatniben-
nünket (a férfiállatorvosvoltés féltette
az állását, akkoriban mi törvényen kívü-
liek voltunk és kellemetlenséget okozha-
tottvolnaneki,hameglátogatminket),ha-
nemanagyoncsinosgimnazistalányukat, 
Juditot, küldték el hozzánk egy kétkilós
kenyérrel. Micsoda öröm volt az akkor,
hiszakenyérhiány-cikkvolt,éshaéppen
voltszállítás,órákigkellettértesorbaállni.
Aziselőfordultnemegyszer,hogyabol-
tos időnként elkiáltotta magát: „pestiek
a sorvégére!”Egynaponnagyörömért,
mert a budai közösségből meglátogatott
bennünketAnninéni,akiharmadikgyere-
kétvárta,ésmintterheskismamanemfélt
eljönni hozzánk, remélve, hogy a kisma-
mákatnembántják.Nekemlelkivezetőm
volt, leveleztünk is, és persze nagy öröm
volt, hogy eljött. Egyszer megNagy Évi 
állítottbe látogatóbaaközösségből.Neki
is nagyon örültünk.NekiCsanakyné volt 
aberényikitelepítettrokona,őtjöttmeglá-
togatni,ésperszeminketis.Csanakynéval
együtt isdolgoztunkésnagyonszerettem
velebeszélgetni,pedigalányaiidősebbek
voltak,mintén.

 
Mindhárman dolgoztunk (apám vas-

betonszerelő volt egy építkezésen, télen
pedig kitalálta, hogy járta a tanyákat és
házakat,aholdisznóölésvolt(engedélye-
zett!!,merthanem,elhurcoltákagazdát), 
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és fenőkővel élesítette a késeket. Termé-
szetbenkapottezt-azt.Ahány tojással jött
haza, annyit kukorékolt. Mondtam neki,
hogyatojástnemakakastojja,aztmondta,
tudja,dekotkodácsolninemtud.Édesanyá-
val néha együtt dolgoztunk. 1953-ban,
amikor már „felszabadultunk”, ősszel
mégelmentünkkukoricáttörniésamitott
kerestünk,abbólapénzbőlköltöztünkfel 
aPestmellettiKistarcsára.Deelőbbmég
sokmindentörtént.Dolgoztamrizsföldön
is, vízben állva, meg gyapotot szedtünk,
ami jó derék-munka volt. A legjobban 
aKőrösmellett szerettem dolgozni,mert
akkor a déli pihenő időben jókat úsztunk
a folyóban.Egyszerkimentettünkegy te-
henet,amiamásik,löszöspartfalrólbele-
csúszotta folyóba.Rángattukaszarvánál
fogva, de amint talajt érzett a lába alatt,
fogtamagát,megfordultésmélyenvissza-
úszottafolyóba.Naazutánsohatöbbénem
mentettünktehenet…Volt,hogyúgyúsz-
tunkátaKőrösön,hogyegyikkezünkben
akapa,aszandálunkésasortunk,éscsak
amásikkaltempóztunk.Ezzelmegspórol-
tunknéhánykilométertahídig.Awig-wam
brigádegyik jeles tagjaFarnekLacivolt,
akimár18évesnagyfiúvolt,ésamisze-
münkbennagyonművelt,mertebédidőben
egy kockás papírlapra lerajzolta a párizsi
NotreDame-otésezzelnekemnagyonim-
ponált.Nekivoltbiciklijeésvoltegyidő,
amikorértemjöttésúgyvittkiaz5–6km-
relévőKőröshöz.Szegénynagyonzihált,
merthosszú,soványfiúvolt,énmegnem
túl sovány, de azért győzte.Aztán feltör-
tem,mertapámöccseküldöttnekemegy
elég régi, de azért használható biciklit és
attólkezdvenagyúrvoltam–nemkellett
gyalog járnomamunkába.AKörös-parti
munkasorán,amikorcsakmifiatalokvol-
tunkegymásközött,rengetegetbeszélget-
tünk,tervezgettünk,hogyhamajdegyszer

ígymegúgy….Arra isemlékszem,hogy
majdnemmindenkiélesztőpástétomoske-
nyerethozottmagávalenni.Néhaelcserél-
tükegymással,háthaamásikéjobb.Miu-
tánvalamiremindigésmindenütt felkell
vágni,ittarravágtunkfel,hogykimilyen
szegény,kinekjutmárcsakvíztejhelyett
az élesztőpástétomba. (Különben ez egy
elégízletesétekvolt,hagymával,élesztő-
ből.) Talán azt gondoltuk, hogy kiminél
szegényebb, annál előkelőbb? Már nem
emlékszem.Otthonénvoltamavízhordó.
Amikor egésznapos munka és 5–6 km
gyaloglás után (a biciklis idő előtt) haza-
érkeztem, fogtam a két kantát és elmentem 
a három sarokra lévő artézi kútra vízért.
Ez lágyvízvolt,ezzel főztünk,az ihatat-
lanvizűkútbantörténthűtésutáneztittuk,
ésebbenismosakodtunk.Vasárnaponként
apámmal a katolikus templomba jártunk
misére,bibliaórárapediganyámmalKun-
Kaiser József,németevangélikus lelkész-
ékhez.Katónéni,a lelkészfiatal felesége
nagyon kedves asszony volt. Nemkülön-
ben a lelkész is.Nagyanyámvitte a ház-
tartást, általában meleg vacsorával várt. 
Egyszer előremegfőzte a szilvásgombó-
cotazegészcsaládnak,32darabot,ésel-
mentazegyikbarátnőjéhezazzal,hogymi
úgyiscsakestefeléérkezünkhaza.Miután
közbenelkezdettesniazeső,énhamarabb
hazajöttem az építkezésről (ahol téglát
hordtam),mertakőművesekesőbennem
dolgoznak.Farkaséhesvoltamésbefaltam
mind a 32 (elég kicsi) szilvás gombócot.
Azt hittem,vanmég.Denemvolt.Ami-
kor nagyanyám hazajött, majdnem sírva
fakadt. Pozsonyi lévén, gyakran használt
német kifejezéseket és azt mondta, hogy
„einVielfrasswirdnichtgeboren,sondern
erzogen” (anagyevőnemannakszületik,
hanem arra nevelik.) De hát egész nap
nehéz fizikai munkát végeztem, 15 éves

voltam és az összes gombócot fölfaltam.
Mégmaisszégyellemmagamérte.

Mégalegelejénegyszerjönhazanagy-
anyámabetonosjárdánésveleszembejön
egy szintén pesti idős hölgy (nagyanyám
75 éves volt ekkor). Elmennek egymás
mellett, de mindketten visszafordulnak.
Bemutatkoznak egymásnak, asszonyne-
vük nem mond semmit a számukra, de
mindketten emlékeznek rá, hogy egyszer
nagyon régen már találkoztak. Akkor  
azegyikmegmondjaalánynevét,ésamásik
nevetve borul a nyakába: 14 éves koruk
ótanemláttákegymást,deaddignagyon
jó barátnők voltak, szomszédok, szom-
szédos földbirtokosok voltak a szüleik
Pozsonymegyében,osztálytársak isvol-
tak.De egyszervalamifiúnösszevesztek
éssohatöbbénemláttákegymást.Dorogi 
Sámuelnévoltazidőshölgy,férjetábornok
volt,akimár1938-banmeghalt, (azértaz
öregasszonytkitelepítették).Gyerekenem
volt,nyugdíjátmegvontákésgyakorlatilag
nemvoltmiből élnie.Nagyongondozott,
finomöreghölgyvolt,egyáltalánnempa-
naszkodott.Dehátmártúlöregvoltahhoz,
hogy eljárjon dolgozni. Anyám még két
másik kitelepített asszonnyal megszer-
vezte,hogyazilyenegyedülálló,dolgozni
nem tudó, jövedelem nélküli öregeknek
felváltva vittek ebédet és az illetők házi-
gazdáivalmegbeszélték,hogyazokadnak
reggelit és vacsorát, ezért gyűjtést ren-
deztek a kitelepítettek egymás között és
valamit fizettek a gazdáknak. Persze volt
olyan, aki nem fogadta el. Nagymamám
újramegtaláltöregbarátnőjegyakran jött
el hozzánk, mindenre pontosan emlékez-
tek,csakarranem,hogykivoltazafiú,aki
miattegyéletreösszevesztek.
Egyszerezt azöreg tábornoknétbehív-

táka tanácsházárabékekölcsönt jegyezni.

Atanácselnök,egymini-sztálin,kegyetlen,
gorombafráter,mondjaneki,hogyjegyez-
zen 500 Ft-ot. „Nincs jövedelmem, nincs
nyugdíjam,nincsgyerekem,mibőlfizessem
ki?”„Jegyezz,vénkurva,különben lerug-
dallak apincébe!”MireKlári néni: „Nem
kellengemlerugdalni,lemegyekmagamis”
–ésszépenletipegazemeletről,leegészen
apincéig.Ottállattákegésznap(lehet,hogy
közbenleisülhetettaföldre),aztánestefelé
elengedték.Nembántották.
AmáremlítettFarnekLacianyjávalés

négy kisebb testvérével volt kitelepítve.
Anyjaéső tartottákelacsaládot,a többi
gyerek még túl fiatal volt a munkához.
ApjukRecskenült.Ezt afiút is behívták
békekölcsönt jegyezni.Mondta, hogy így
is majdnem éheznek, ő nem tud egy fil-
lért sem adni. Erre úgymegverték, a ha-
játúgykitépték,hogymégegyévmúlva
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 rajtavesztett
az elnök,mert az illető vejeBudapesten
befolyásosembervolt,kapcsolataivoltak 
a párthoz is, ésnagybaja lett a tanácsel-
nöknek. Nem emlékszem már, hogy mi
történtvele,hogyelhelyezték-e.Jóvalké-
sőbbhallottam,hogyapestiBlahaLujza
térenkoldult,egyberényifelismerte.

Munkakönyvet szerzünk
Amikorbetöltöttüka14.évünket,a8.osz-
tályelvégzéseután,KuúnLulubarátnőm-
mel elhatároztuk, hogy bemegyünk Békés-
csabáramunkakönyvért,mertvoltakolyan
munkahelyek ahol anélkül nem lehetett 
dolgozni. Viszont nekünk szigorúan tilos
voltelhagyniMezőberényt.Ígyegyiknap
csatlakoztunk aBerénybőlCsabára utazó
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gimnazistákhoz, mintha mi is azok len-
nénk és Csabán elmentünk a tanácsházára.  
Ott szerencsénkre egy nagyon jóindulatú
tisztviselőhöz kerültünk, aki egész bizto-
sanátláttaahelyzetetéstudta,hogykitele-
pítettekvagyunk,denemkérdezte,ésmind 
a kettőnknek kiállította a munkakönyvet
(maismegvan).Amikordélutánhazaértünk
ésotthonelmeséltük,megfagyottalevegő.
Apám elsápadt és csak annyit mondott,
hogy felelőtlenek vagyunk, mindkettőjü-
ket,őtisésLuluapjátis(akitetejébenmég
grófisvolt),azonnalinternáltákvolna,ha
kiderül, hogy megszöktünkMezőberény-
ből.Dehátnemderültkiésnagyonboldo-
gokvoltunkamunkakönyvünkkel.Azon
atélenénvoltamazegyedüli,akidolgozott
(valami gubót vagymit fejtettünk) és ezt
munkakönyvvel tehettem csak.Apámnak
biztosan rossz érzés lehetett, hogy a 14
éveslányatartjaelacsaládot.Bárezazért
nemegészenígyvolt,mertőisjártkéseket
fenni – ami viszont nem túl sokat hozott
a konyhára, mert a parasztok szegények 
voltakésahatóságokcsak itt-ottengedé-
lyeztékadisznóvágást.Megélhetésünkhöz
azishozzájárult,hogyabudaváriközösség
megszervezte,hogyszámunkraismeretlen
vidékitestvérekküldjeneknekünkcsoma-
got.Mindignagyörömvoltegy-egyilyen
élelmiszercsomag.Nomegavolttársbér-
lőtől is jött csomag. 1951 karácsonyán
olyanrengetegcsomagérkezettatöbbszáz
pesti család részére, hogyki kellett bőví-
teniapostahivatalt.

Budapestről mintegy 14.000 embert
telepítettek ki és ebből kb. 1200-at Me-
zőberénybe. Ez volt az a Békés megyei
nagyközség,ahováa legtöbbembert tele-
pítettekki.Általábanvoltföldbirtokosokat,
egy-kétarisztokratát,miniszteriálisembe-
reket,katonatiszteket,avoltközéposztály

képviselőit fosztották meg otthonuktól,
javaiktól,egszisztenciájuktól.

Húsz éves bátyám nem volt velünk 
együtt a kitelepítésben, mert „muszos”
(munkaszolgálatos) katona idejét töltötte
(kétévet?)Baján.Akommunistákbevezet-
tékeztaszolgálatot,aháborúelőttimunka-
szolgálatmintájára,amikorzsidókatvittek
munkaszolgálatra. Az 50-es években kulá-
kok,voltközéposztálybeliekésegyáltalán
azosztályellenségfiaitvittékel.Bátyámott
egyszeregykimenőnmegismerkedettegy
bajaikofánakalányával,akinagyonren-
desvolthozzáazalattazegyévalatt,amíg
a „musz”-on belül börtönbe zárták, (élel-
miszertvittbenekiabörtönbe),sígymi-
korleteltbátyámmuszosideje,eljegyezte
aleányzótéselishoztahozzánkMezőbe-
rénybe.Bálintazértkerültbörtönbe,mert
egyszer, amikor egy tanyára voltak kive-
zényelve, a tanya körül legelésző lovak
közülazegyikrefelpattant(gyerekkoraóta
remeklovasvolt,hiszméntelepennőttföl)
éskicsitnyargalászottatanyakörül.Azőr-
mestermegkérdeztetőle,hogyhonnantud
ilyenjóllovagolni,szőrénmegülnialovat.
Bátyám,bárbecsületesfiúvolt,egyáltalán
nem volt hazudós, mégsemmerte beval-
lani,hogymilyenminőségbenéltőménte-
lepenésaztmondta,hogylovászvolt.Per-
szeazonnalkiderült,hogyeznemvoltigaz
és ezért egy évi fogházra ítélték.Később
mesélte,hogyottsokkulák-fiúvoltésazok
viseltékalegnehezebbenafogságot.Sokan
öngyilkosok lettek, például összetörték 
azalumíniumkanalatéslenyelték.Bátyám
szerintafogságotáltalábanavallásosakés
anagyonműveltekviseltékelalegjobban.

Nagyanyám, aki egy elszegényedett
dzsentri-lányés talánezértkissé sznob is
volt, egy este, amikormind a négyen ott

ültünkakisföldesszobábanazasztalkö-
rül,felsóhajtott,hogybezzegG.(egyuno-
katestvérünk) a Gótai Almanach szerint
tudott nősülni…Mire apám (aki egyálta-
lánnemvoltsznob)megjegyezte:„Bálint
megakincseskalendáriumszerint”.Ezen
jótnevettünk.Bárszegényfiút,amintmeg
voltazesküvőésbeköltöztekabudapesti
albérletbe, ifjú felesége elhagyta, beadta
aválópert, felhozattaPestrebajaibarátját
és később hozzá is ment. Bevallotta bá-
tyámnak, hogy az egész házasság csak arra 
kellettnekik,hogybudapestilakhatásijo-
got szerezzenek ilyen joggal rendelkező
bátyámrévén.Akkoriban,havalakinem
voltelevebudapestilakós,legalább5évig
kellettahhozBudapestendolgoznia,hogy
jogot szerezzen az ittlakásra. Úgyhogy 
a kincses kalendáriumnemütött be, bár
későbbagótaiakiselváltak...

76évesnagyanyámmárBudapestensem
voltegészséges,ésittszinteorvosisegítség
nélkül, volt, kivizsgálásra nem mehetett,
hisznemhagyhattaelaközséghatárát.Egy
kitelepítettföldbirtokos(hajólemlékszem
Scheftsik volt a neve), akinek ugyan volt
orvosi diplomája, de soha sempraktizált,
és ottBerénybenmélyedt bele újból régi
orvosikönyveibe,ő jártelnagymamához
és próbálta szívkoszorú érelmeszesedését
gyógyítani. Hogy volt-e egyáltalán és ha
igen, honnan, orvosság, azt már nem tu-
dom.Nagyanyám1953márciusábanmeg-
halt.Haldoklásanéhánynapigtartott.Arra
az időre házigazdánk megengedte, hogy
nálukaludjakfentaházban,mertmégcsak
15 éves voltam és nagyon féltem nagy-
anyámhalálhörgésétől.Apámapiciföldes
szobábanlakottegyüttnagyanyámmal,aki
azanyósavolt,desohasemminézeteltérés
nem volt közöttük,mindig nagyon jóban
voltak. Nagyanyámnak nagy temetése volt, 

egyikevoltazelsőkitelepítetthalottaknak,
így rengetegen jöttekel.Komlódi András 
bácsiékmegengedték,hogyaháztornácán
ravatalozzákfel,KunKaiserJózsefevan-
gélikuslelkészottazudvaronbúcsúztatta.
Az udvar feketéllett a tömegtől. Szegény
jó kis sznob nagymamámörült volna, ha
tudja,mennyivoltminiszteritanácsos(sőt
egyminiszteris,Gyulay Tiborbácsi,akitől
szintén tanultamangolul), ésmagasrangú
katonatiszt vett részt a temetésén. A te-
metés körül bonyodalmak adódtak, mert 
a hatóságok nem engedélyezték a teme-
téstaközségitemetőbe,csakafelhagyott
némettemetőbe,annakaszélén,akukori-
cás mellett. Ez még nem lett volna olyan 
nagybaj.Abaj ott kezdődött, hogy sem-
mifélekocsitnemadtak,illetvenemlehe-
tett szerezni.Akulákoktólmindenkocsit,
lovat elvettek, aTSZésazállamigazda-
ságnemadott ilyentörvényenkívülisze-
mélytemetéséhezfuvart,egyszerűennem
lehetett kocsit felhajtani a temetéshez és 
anémettemetőnagyonmesszevolttőlünk. 
Atanácsházánaztmondták,hogy„vigyé-
tekkitaligán”.Háteztacsúfságotazértmár
nemakartákelfogadniaszüleimésanyám
valahogy(dehogyhonnan,aztnemtudom,
kárhogymárnemkérdezhetemmegtőle)
szerzett egy stráfkocsit egy lóval és így
kísérhettük ki a temetőbe szegény nagy-
mamát, akimár az első világháború után
a Felvidékről menekült, aztán 1944-ben 
Erdélyből egészBajorországig, végül pe-
dig kitelepítették. De hogy miért kellett
MagyarországonaXX.századbanegyhá-
ziasszonyt,egykisembertennyitüldözni?
NagyanyámsírjaMezőberénybenvan,

nagyapámé Csabdin, a bátyámé Lau-
sanneban,szüleiméBudapesten,nagybá-
tyámé Ausztriában. Jól szétszóródtunk,
mintannyimegannyimagyarcsalád!

(folytatjuk)


