
K O M Á R O M I  G A B R I E L L A  

Istenem, hova lettek?               
T Ö R T É N E T   F É L  P E R C B E N

Vasárnap volt. És 1947. augusztus 5-ét írtak. Hőséget ígért már a reggel. De mert
éppen mögöttünk volt az évszázad legmelegebb nyara, az emberek fel se vették.  Rek-
kentsen  csak az  nyár, a Rába vize akkor se melegebb 18-20 foknál! A gyereknép
mégis félnapokig ott pancsol a homokszigetnél, a duzzasztó alatt. (Sose neveztük
másnak, mint gátnak.) Hideg volt a víz, de nem habzott még. (Ahogy mondják, ab-
bahagyta.) Hozzánk olyan közel volt a folyó, hogy a parti fűzekre odaláttunk az ud-
varról. Az apám tervezte Bauhaus-villa a Rába fölötti dombon állt. Csak leszaladtunk
a domboldalon, át a réten, s már ott is voltunk. Előttem van ennek a széles rétnek
minden virága. És emlékszem a fűzfa mögötti lövészárokra, amiben a gizgaz éppen
csak eltakarta a háború nyomait. A felejtésre utal, hogy már elkezdtük békás tónak
hívni.  Pedig a háború mindenfélében ott volt, ha akartuk, ha nem, a húsvéti tüzeket
például évekig gázálarcokból rakták. Az óvodában is számon tartottuk, hogy Hajtó
Panni papája és Révész Marikáé ott maradt a háborúban, hogy a Gerendai gyereké
tegnap megjött, Petrics  Borié meg eltűnt, de még hazavárják.

Az udvarokon rengeteg volt a gyerek. Akkor még hárman voltunk, a jobb szom-
szédban öt, a balnál három (mert kettő meghalt, de Zsófit, a háborús pesti árvát be-
fogadták), a harmadik házban meg óvodányi  gyerek: tíz.  Voltunk elegen, nem  csoda,
hogy csak  hébe-hóba jártunk el az óvodába.  Bözsi néni így is küszködött vagy félszáz
gyerekkel.  Olajos deszkapadló volt az óvodában (ki emlékszik már rá, hogy ez milyen
ronda), körben a fal mellett kicsi fapadok. Kényelemnek se híre, se hamva, és csön-
csön-gyűrűt játszottunk naphosszat. Üldögéltünk, unatkoztunk, amíg a gyűrű kör-
bejárt.  Aki rossz volt, a lelógó villanykörte alá állt. Nincs az a kaloda, ami ekkora
szégyen lett volna.  Egyszer kerültem oda, többet nem mentem óvodába.  Pedig
anyánk óvó nénije is Bözsi néni volt, ezért restellte nagyon.  Őszintén szólva meg-
bántam ezt az óvodás dolgot: Táborosi  Marika temetésén nem lehettem angyal.
Gyönyörűek voltak a többiek. Egyébként jó volt gyereknek lenni akkoriban. Nagyon
jó. Még nem vigyáztak úgy ránk, mint az őrizetes foglyokra. Szemmel tartottak ben-
nünket, időnként számba vettek. Kószálhattunk kedvünkre, és egyedül is lehettünk,
ha kedvünk tartotta. Biztonságban hittük magunkat.  Árvákkal igen, de válási ár-
vákkal nem volt még tele a világ. 

Ki gondolta volna, hogy ez a vasárnap más lesz, mint a többi?  Vagy mégse?!  Volt
valami a levegőben. De csak egy felnőtt „szippantása” érezhette meg.  Láttuk, hogy
sok a plakát, de nem tudtuk elolvasni, hogy mi áll rajtuk.  Bár én egy plakát segítsé-
gével ismerkedtem a nagybetűkkel.  Úgy kezdődött, hogy „Schmoll paszta…” Amíg
a nagymamámig értem, három is volt belőle. Sicmollnak olvastam.  Ki nem hagytam
volna egyet sem! Jó néhány betűt tanultam meg e plakát révén faggatva a felnőtteket.
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Nagy sérelem ért akkoriban, szeptembertől nem járhattam iskolába. Bezzeg a Dózsa
Mari a szomszédból, pedig ő fiatalabb! (Az évveszteséget nem vették akkoriban szi-
gorúan.)

A korabeli sajtóból tudjuk, hogy ilyesfélék álltak akkor a plakátokon: „Itt élned,
halnod kell!” (Független Kisgazdapárt), „A  ceruza is legyen fegyver! Szavazz a szo-
ciáldemokratákra!” „A munkások pártja a nép pártja” (Magyar Kommunista Párt)
„Kisemberek magántulajdonát védi a Magyar Kommunista Párt”.  A manapság di-
vatos plakátháborúnak a választási küzdelemben még nyoma sem volt. S micsoda
ambivaleciája lehetett az utcának és a kapun belüli világnak! Bármi is lógott a ház
falán, Kern pékéknél az üzletben hatalmas kereszt volt a falon, alatta felirat: „Miért
bántod, ne káromkodj!” Hiába fordult a világ, senki onnan le nem vette. Nagy csen-
düléssel nyílott a boltajtó, s aki benyitott, rögtön tudta, Kern pék és fiai körében
mihez tartsa magát a ciszteriek városában.  

1184-ben 12 francia szerzetes alapította Szentgotthárdot. Város volt akkor is,
amikor jogállása szerint messze volt tőle. Iparral, mesterségekkel mindig sokkal töb-
ben foglalkoztak, mint a földdel. Rengeteg erdő, dombok veszik körül a települést,
az Alpok nyúlványai. Igazából az erdőn kívül nincs azokon mit művelni. Hatalmas
barokk templom uralkodik a tájon, az apátság épületét egyenesen várnak nevezték
eleink. Anyai nagyanyám, akinek apja uradalmi kocsis és kertész volt az apátságban,
szinte soha másként. Ahogy mondta, gyermekkorában a „várkertben” laktak. (Ma
gyönyörű panzió az 1747-ből való épület. Egy évvel öregebb, mint a barokk temp-
lom. Később épített családi házuk az Árpád utcában manapság éppen összedőlt.) A
Szakonyfaluból származó Mákos Mátyás, aki vasárnaponként ott feszített az apát úr
hintajának bakján, a bajszára bármit feltűzhetett volna, mégis szelídebbnek látszik a
ránk maradt fotón, mint kemény tekintetű asszonya, a heiligenkreutzi  Fiedler Teré-
zia. Született tíz gyerekük, hetet felneveltek, de egymás nyelvét sose tanulták meg.
Nagymamám el akarta felejteni a halott testvérkéit, csak azt hallottuk tőle, hogy
„tízen voltunk”. Úgy mondogatta, ahogy W. Wordswort versének kislány hőse azt,
hogy „Heten voltunk, uram”. A gyerekeknek volt anyanyelvük és apanyelvük. Nem
lehetett ez ritka akkoriban Szentgotthárdon. Nagyanyánk a halála előtti hetekben
csak az anyanyelvére emlékezett. 90 évesen toporzékolt a kapuban: „Ich möchte zur
Mutti gehen!” Csak olaj volt a tűzre, ha annyit mertünk mondani: „Nagymami, ré-
gesrég meghalt, pontosabban „Oma, deine Mama ist schon lange gestorben.”

A temető kerítésén túl Ausztria, a városka közepén monostor. Kevesebbnél ke-
vesebb esélye volt itt augusztus végén a hírhedt választásnak, se „kék cédulával”, se
anélkül. Nagy volt az élelmiszerhiány, a selyemgyár és a kaszagyár (a mai Opel őse)
anyaghiánnyal küszködött, elbocsátásokkal riogatott, a dolgozók sztrájkoltak. Hogy,
hogy sem, de egy angol–orosz háború rémhíre is kerengett a városban.  Megkezdő-
dött a svábok kitelepítése, a vagyonok átmentése Ausztriába, és hirtelen udvarolni
kezdtek a szláv vendeknek. Úgy, ahogy, nehéz idők voltak. Az MKP választási nagy-
gyűléséből nem lett tömegmegmozdulás. Bezzeg nemrég Gotthárdon járt a herceg-
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prímás. Az úttest is ragyogott, addig söpörgette a gyereknép a felnőttek biztatására.
És sok ezren összecsődültek a környező falvakból. Nem kellett hozzáhazudni semmit.  

A Szabad Vasmegye 1947. aug. 5-én a nagygyűlésről előzetesen tudósítva már
„egybegyűlt” tömegről beszélt. Két nappal korábban azt olvashatták ugyanitt, hogy
városszerte nagy az érdeklődés. Tudtára adták mindenkinek, hogy lesz díszebéd, este
pedig táncmulatság a Kiss-féle vendéglőben.  Hogy a Vas megyei Csánig nagygyűlé-
sén, a sárvári járásban a falu „apraja-nagyja” ott volt! Miért kételkednénk? 64 család
kapott földet, és 300-an éltek a faluban. Most vették át a telekkönyvi végzést. Csak-
nem mindenkit érintett a dolog. A jelszavuk is volt, „földet vissza nem adunk!” Szent-
gotthárdon mindez nem működött.  A városkában egyébként akkoriban összesen
3500-an laktak. Augusztus 31-én végül is 405 ember szavazott az MKP-ra, 228 férfi
és 73 nő. Akkor se sok, ha a kék cédulákat elfelejtjük. De ne felejtsük el!  Persze ez
sokkal több, mint 1945-ben a 164 férfi, 112 nő, azaz összesen 276 fő.( L. Szentgott-
hárd. Szerk. Kuntár Lajos, Szabó László. Szombathely, 1981. 304. p.)

A sajtóból tudjuk, hogy aug. 5-én délelőtt 10-kor emlékművet avattak a temp-
lom udvarán a deportálás áldozatainak (nem használták még a holocaust szót), és
ezt minden párt megkoszorúzta. 11-kor kezdődött a Magyar Kommunista Párt
nagygyűlése a Fő téren, a templom előtt. (A tér neve többször is változott, az egy-
szerűség kedvéért csak így hívtuk.) Dr. Molnár Erik népjóléti miniszter, a megyei
lista vezetője volt a szónok. Olyan országot ígért, ahol „Jólét, rend és függetlenség
van”, ahol „érdemes végre élni, érdemes magyarnak lenni”. Nagy hangsúllyal ígérte
a kisvagyonok, a magántulajdon és a függetlenség védelmét. Akik ott voltak, talán
hitték. A szomszéd utcából „apám elvtárs” és „fiam elvtárs” biztosan. Akkor még
vihogtak a hátuk mögött.

Ahogy közeledett  a  dél, hiányozni kezdett otthon két testvérkém. Akkor is, ké-
sőbb is harangszóra volt nálunk ebéd. A konyhában hárman is sürögtek: szép, szőke,
fiatal anyánk, apám tündér-boszorkány nagynénje és Annuska, a kis vend cseléd.
Anyánk már a hatodik hónapban járt a negyedik gyermekével. 

Egy ideig csak mondogatták, hogy vajon hová tűntek a kicsik, a kislány nem volt
még három, a kisfiú négy.  Két elválaszthatatlan szőke csöppség, mindenki ikreknek
vélte őket. Rövid időn belül azonban kitört a pánik. Ki a kezét tördelte, ki belesápadt,
anyánk és nagyanyánk nem volt se élő, se holt, és hamarosan szóvá formálódott a fé-
lelem: a Rába. Felbolydult az utca. Indultak, ahányan annyifelé. A gátra, a rétre, a
patakpartra. A gyerekek a maguk titkos búvóhelyeire, hátha ott vannak.  Szó, ami
szó, mozgalmas napnak ígérkezett ez a vasárnap, de másképp lett az, mint ahogy az
újság gondolta.

Más se hallatszott úton-útfélen, mint az, hogy „Nem láttátok őket? Istenem, hová
lettek? „Perceken belül mindenki az utcán volt. Hiába harangoztak délre. Ki erre, ki
arra futott.  Nagyapánk biciklire pattant, és a gát felé nyargalt.  Dolfi, a fia utána, in-
kább volt testvérféle a számunkra, mint nagybácsi. Apám próbálta kordában tartani
a keresést. Reménytelen volt.  Bucsi János bácsi, a gyerekek kedvence már a lovait is
befogta. Bölcs bácsi, a szembe szomszéd a hídon mélázott. Nemrég megözvegyült,
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és apánk nagynénjének  versben kérte meg a kezét. Hozzá valahogy annyira nem illett
a lótás-futás, mint a „lánykérés”. Szóval mindenki temperamentuma szerint élte át a
pillanatot: Konkolics néni, Korpits bácsi, Halmai Dezső, Luka Feri bácsi, a zongo-
ratanár kántor, aki mise közben néha keringőre váltott egy-egy vidám szombat este
után. Schrei Alajos, a hajdani biciklibajnok.  Senki se hozta szóba, de el se felejtette,
hogy az állatorvosék kiskamasz fiát hogy hozták fel a télen a jég alól.  El kellett re-
keszteni a folyót, apánk irányította a manővert. Ahogy mesélte, a víz mélyén kupor-
gott a kisfiú, a kezével valamibe kapaszkodott.

Biztos lehettem benne, senki se veszi észre, hogy egy gyerekkel több vagy keve-
sebb. Előkaptam piros biciklimet, és percek alatt a templomban voltam. Kenéz Kati
barátnőm utánam a kék járgányával. (Egy piros és egy kék bicikli, ezek voltunk mi
ketten.) Egyenesen Szent Vincéhez szaladtunk. A szószék alatt fekszik üvegkopor-
sóban, nem volt gyerek, aki valaha is kihagyta volna, hogy megbámulja. A kamaszok
a szentgotthárdi csata freskójának lovát bűvölték, mert azt úgy festették, hogy min-
denkivel szembenéz. De a kicsik a koporsót érték fel, beérték ezzel. Mit sem tudtak
ők még a csatáról. Igaz, azt se tudták, miféle szent volt ez a Vince. Ma már tudom,
nem a spanyol, hanem a római a miénk. Egyébként Diocletianus áldozata volt mind
a kettő. De a szenvedéseikről mit se tudtunk.  Szent Vince ma is édesen alszik ugyan-
ott, tüllben, bársonyban. Gráciával tartja fejét, kezét. De a koponya vicsorog. A gye-
rekek azonban nem mennek a szomszédba egy kis borzongásért. Az üvegkoporsónál
sose néztünk félre. Kisiskolásként bekukucskáltunk a régi temető felbontott kriptá-
iba, és nagyokat játszottunk az Akasztó-dombon a zsidó temetőben. Vincét pedig
kimondottan kedveltük. Ha arra járok, ma sem hagyom ki. Egyszer valaki azt mondta
róla, hogy Ince. Mesebeszéd, Kozák bácsi, nagyapa lakatos barátja is Vince, mondtuk.
Már hogy lenne Ince? Ilyen nincs. Nem ok nélkül gondoltuk, hogy talán Szent Vin-
cénél találjuk az eltűnteket.  Betévedtek a templomba. Bámészkodnak. Még nem
éhesek. És kész. De tévedtünk. Sehol egy lélek a misének régen vége.
. 
A templom előtti téren a nagygyűlés is éppen befejeződött. Széledni kezdett a nép.
Ahogy mondták, a legelső sorban mindvégig ott állt két kisgyerek. A szülők is itt le-
hetnek valahol hátrább, gondolták. A két pici megszeppenve, áhítatos türelemmel
végighallgatta a szónoklatot. Aztán mintha földbe gyökeredzett volna a lábuk attól,
hogy a felnőttek dolgába így belekeveredtek. Ottmaradtak a téren.  Kéz a kézben ri-
adtan ácsorogtak.  A testvérkéim voltak. 

Futótűzként terjedt a hír: megvannak.
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