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Erdélyi István

Beilleszkedés*
Az Anyaországban ez a „művelet” családunk részéről nem kevesebb meg-
próbáltatásokkal járt, mint a menekülés. Több jót és készséget vártunk befoga-
dásunk során, ami részünkről alapos naivság volt. A menekülők áradata meg a 
vészesen közeledő keleti front alaposan próbára tette a valójában már szétesett 
magyar kormányzatot, amelyet a nyilas uralom gyakorlatilag fel is számolt.

Szentendrén azonnal felvettek ugyan engem a római katolikus gimnázium 
harmadik osztályába, de a tanítás-tanulás nem ment zökkenők nélkül, hiszen 
nemcsak menekült diákok, hanem tanárok is voltak, nem is kevesen. Decem-
ber elején, amikor egyre gyakoribbak lettek a légiriadók, a tanítás megszakadt, 
és csak a következő esztendő januárjának a vége felé folytatódott aztán tovább.

1944. december 28-án a légiriadót már bombázás követte. A Menekülésben 
említett, Hunyady utcai lakásunkból a szirénajelre mindhárman lerohantunk a ház 
alatti pincébe. Éppen lecsuktam a levezető létra csapóajtaját, amikor találat érte 
a házat. A légnyomás a padlóra küldött, de nagyobb bajom nem lett az ijedségen 
kívül. Amikor elmentek a repülők, feljöttünk a pincéből és megdöbbenve álltunk 
meg szobánk ajtajánál. A háztetőt ért találat eredményeképpen a tető cserepek 
legnagyobb része az utcán és az udvaron hevert, a légnyomás leszakította mind-
két ablakunkról a spalettákat, az ablaküvegek törmelékei meg a szobánkba re-
pültek, és mint később kiderült, még a nyitott liszteszsákunkba is jutott belőlük. 
Le kellett hát költöznünk a szomszédos ház kétszintes, hatalmas légópincéjébe, 
ahol már jó néhány család lakott, amikor mi oda megérkeztünk. Kaptunk há-
rom díványt, illetve gyékénypriccset. Közvetlenül mellettünk, a  saroképületben 
német autógumi-raktár volt, amelyet néhány fiatal német legény őrzött. Ebben a 
pincében ért bennünket a „felszabadulás”. Pontosabban azon a napon, amikor a 
szovjet csapatok bevonultak a városba, éppen Borághéknál voltunk a Sztaravodai 
úton, akiknél apám elhunyt első felesége rokonai laktak, ők még 1919-ben jöttek 
el Aradról. A kertben légelhárító üteget állítottak fel, és nekünk megparancsolták, 
hogy a megázott lövedékeket törölgessük át. A házigazda érintkezett velük, aki 
1938-ban jött el Kárpátaljáról, ugyanis jól beszélt ukránul és oroszul. A lövegek 
kezelői ukránok voltak, de volt köztük egy kazak származású közlegény, így al-
kalmam nyílt a „néprajzi” tájékozódásra is. A légópincénkbe estefelé egy orosz 
legény támolygott be berúgva, és lányok után érdeklődött, miközben a pisztolyát 
lengette. Aztán dolgavégezetlenül távozott. Szerencsére nem jutott tudomására, 
hogy a pince felső traktusában néhány magyar katona, köztük egy szentendrei 
rejtőzködött, akik nem akartak csapataikkal nyugatra távozni. Így aztán mind 
megmenekültek. Nem úgy a raktárt őrző, említett német legények, akik nem 
akarták magukat megadni, tehát egy szálig lelőtték őket.

Újabb szállást ezután az Egres úton, a város északi részén, Pismányban kap-
tunk mint kibombázottak és menekültek, gróf Csáky István sertéstenyésztőnél. 

* L. előzményként a Menekülés című írást a Napút 2012/5. számában.
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Ez igen híres és jeles ember volt, aki könyvet is írt a helyes sertéstenyésztésről, 
nagy villát épített magának valamikor 1940 táján. Ebben lakott ő a feleségével, 
felnőtt fia már korábban a város központjába költözött, alkoholizált és család-
ját is elhagyta. Csáky úron és feleségén kívül a házában lakott még öreglány 
házvezetője, aki a nem könnyű élelmiszer-beszerzéseket és a főzést-takarítást 
végezte, miközben a felesége hetenként fogadta a „háziorvosát”, kifestve-kifen-
ve. Házigazdánk a szép zöld Ford gépkocsiját éppen a napokban gördítette le a 
villával szembeni, a patak felé eső lejtőn – vigye, aki akarja…Csáky gróf villája 
után már csak egy kisebb volt, abban Richter néni lakott egyedül. Az utca leg-
végén, a Pismány-hegy alatt a közismerten káromkodós és részeges Turcsányi 
nevű fuvaros istállója és társzekerei kaptak helyet annak lakóépülete mellett.

Mi a terméskőből épült, üres kertészházba kerültünk, ahol nem volt se 
áram, se víz, mivel a garázzsal egybeépült sofőrlakásban már volt menekült 
család, szintén erdélyi ügyvéd a feleségével és kislányával. Abban volt villany- 
és vízvezeték, de nekünk a vizet a kerti csapról kellett mindennap behorda-
nunk, a  világítást a szobában pedig nagy petróleumlámpával oldottuk meg. 
Apám a beszerzett fát az udvaron aprította fel, a somfa alatt. Tüzelni a konyhai 
sparheltben meg a szobai vaskályhában lehetett. Közvetlenül a ház verandája 
alatt volt a nagy sertésól, ahol négy hatalmas disznaját maga Csáky gróf etette, 
gondozta. A  szobánkba behatoló illatuk leírhatatlan volt. A  verandán szeren-
csére volt kutyaól is, ahová a magunkkal menekített Bobi kutyánkat el tudtuk 
szállásolni. Innen, a  város akkori széléről jártam hát a gimibe, apám meg a 
HÉV-állomásra, hogy Pestre, illetve Óbudára juthasson be naponta. 1945-től 
a gimnáziumot áttették a volt csendőrlaktanyába, de az sem volt sokkal köze-
lebb. 1948–49-ben a gimnázium a ferences rendhez tartozott, de 1949–50-ben 
államosították.

Apám állása az óbudai postán nem sokáig tartott. 1946 elején valahogyan 
megtudták azt, hogy Nagyváradon 1940 őszén sikeresen szembeszállt a buka-
resti, a váradi postát leszerelni akaró küldöttséggel és ezért „horthysta kitün-
tetést” kapott, tehát nem lehet a szocialista állam szolgálatában. Nem segített 
neki, hiába kérte, az egykor szintén a váradi postán dolgozó műszerész, akivel 
az egész akciót együtt bonyolították le, de az kitüntetést ezért nem kapott. Ez 
volt Horn Dezső, akiből posta- és közlekedési miniszter lett mint régi szociál-
demokrata párttag. Apám ezután már csak a Szentendrei Papírgyárban kapott 
állást, ahol fizikai munkásként dolgozott sokáig, társaival együtt emelgetve a 
papírpépet tartalmazó hatalmas dézsákat, de legalább nem haltunk éhen. Ami-
kor elhatalmasodott az infláció, a fizetést a munkások természetben kapták.

1946-ban a változások közé tartozott az is, hogy bevezették az élelmi-
szerjegy-rendszert, és Szentendrén is létrehozták a Közellátási Hivatalt. Talán 
valamilyen erdélyi személyi kapcsolatai révén, apámat kinevezték ennek élére! 
Azonban ekkor súlyos változás, törés következett be a családunkban. Volt a hi-
vatalban apámnak egy, már nem túl fiatal, mondhatni vénkisasszony titkárnője, 
Fischer Klárika, aki kérésemre írógépelni tanítgatott engem majdnem minden-
nap. Molnár Gábor írónak, az akkor még csak egy folyóiratban folytatásokban 
megjelent, Jaguárországban című regényét írtam le (amikor később sikerült 
kijutnom kutatóutakra Mongóliába, személyesen is megismerkedtem vele, 
meséltem neki az ottani dolgokról, így ő maga is – annak ellenére, hogy vak 
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volt – szavaim nyomán kiment látogatóba ebbe a távoli ázsiai országba). Csak 
később jöttem rá, hogy Klárika az apámmal viszont szorosabb kapcsolatba lé-
pett, aki végül otthagyott bennünket… Apám egyébként mindent megtett azért, 
hogy a város lakossága élelmiszer-ellátásban ne szenvedjen hiányt. Akkor tör-
tént aztán a baj. Ugyanis magánkézből vett át egy vagonnyi hagymát – amiből 
éppen hiány volt –, emiatt azonnal leváltották a hivatal éléről. Ezt követően, 
egy ideig a szentendrei Cipészszövetkezet könyvelőjeként dolgozott tovább. 
Megint csak erdélyi kapcsolatai révén került aztán vissza a postához, de már 
nem mint tisztviselő, hiszen túlkoros is volt, hanem üdülőgondnok, egymás 
után a különböző postásüdülőkben, szinte majdnem élete végéig. Sajnos a vele 
való fiúi kapcsolatom nagyon lazává változott, amit lelkileg is megszenvedtem. 
Anyámnak az értem járó tartásdíjat csupán alig több mint egy évig volt köteles 
fizetni, mert közben nagykorú lettem.

Az Egres úton a suli után az volt a dolgom, hogy kecskét legeltessek a kö-
zeli patakparton. Anyám ugyanis elhatározta, hogy valahogyan megóv engem 
a betegségektől – igen sovány, vézna legény voltam ugyanis –, vett egy anya-
kecskét, amely rövidesen megellett, és így volt már jó kecsketejünk. Évekig 
legeltettem hát az állatot, amikor jó volt az idő, és közben tanultam. Érdekes 
emberekkel sikerült megismerkednünk, mindjárt az odaköltözésünk után. Ki-
derült, hogy a csendőrök elől bujdokolva, zsidó származású emberek rejtőztek 
a Pismány szőleiben és gyümölcsöseiben, az ottani kis csőszkunyhókban vagy 
az üres nyaralókban. Így ismerkedtem meg Feszl tanár úrral, aki korábban az 
egyik budapesti gimnáziumban tanított görög és latin nyelvet, amíg csak el 
nem küldték onnan, meg Preizinger Frici barátommal, akivel – jóval később – a 
budapesti Keletázsiai Múzeumban találkoztam újra, ahol teremőrként dolgo-
zott. Rajtuk kívül alig volt közeli ismerősöm. A nekünk is lakást szerző, egykori 
első világháborús hadifogoly, ügyvéd, aki apám sógora volt, természetesen 
saját magának is szerzett megfelelő villalakást a Borághéknál bérelt manzárd-
lakás helyébe mint az ezzel a kérdéssel foglalatoskodó városi bizottság tagja 
vagy elnöke, a Daru-piacról nyíló Lendvai utcában. Ez a ház azért is megma-
radt az emlékezetemben, mivel előtte, a drótkerítés mellett, az utcán hatalmas 
német ágyúcső feküdt, melynek a színe a Rommel-féle német Africa-Korps 
fegyvereit idézte fel bennem, ugyanis sivatagi homokszínre volt befestve. A cső 
keskenyebbik végére rá volt húzva a belőle kilőtt egyik lövedék rézhüvelye, de 
onnan leszednem nem sikerült. Rövidesen elvitték azt a csővel együtt.

Apropó, Daru-piac! Ez a jelentős nagyságú tér, megfelelő alkalmanként 
évente híres gyümölcspiaccá változott, ahol a helybeli és közeli falusi termelők 
kínálták legjobb terméseiket. A maszek világ letörése ezt a nevezetességet is 
eltüntette… Itt árulta szőlőjét, szilváját például a Homor család is, akiknek a 
nagy szőleje a Csáky-villa közelében volt, azzal majdnem szemben.

Apám segítségével a távoli, pismányi lakásunkat 1947-ben sikerült a Bog-
dányi utcában (amelyet rövidesen Vöröshadsereg útnak „kereszteltek” át), 
a  főtérhez közelire cserélni. (Annak emeletén lakott egy ideig a Csáky fiú is.) 
Közvetlenül mellettünk, a sarkon volt a híres Bauer pék sütődéje, ahol az üzlet 
bejárata felett még halványan látható volt Szűz Mária képe. Ebből a lakásunk-
ból már könnyebb volt bejárnom a gimibe. A  földszinten kaptunk egyszoba-
konyhás, nedves és sötét lakást, de legalább volt benne víz és villany, a WC az 
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udvarban. A házban megismerkedtem Laza Lajossal, aki velem egyidős volt, 
de polgári iskolába járt. Az apja bádogosműhelye és a lakásuk az udvarban 
volt. Lalival jól összebarátkoztunk, még együtt is konfirmáltunk a református 
templomban, Vajda István lelkész komoly oktatása után. Lali később elvégezte 
aztán a műegyetemet és elköltözött Lábatlanba. A lakásunkkal majdnem szem-
ben volt a Főtér szélén az egykori szerb tanítóképző épülete, ahol néhány év 
múlva a Ferenczy Károly Múzeumot hozták aztán létre. Lejjebb, a Bogdányi utca 
túlsó oldalán volt egy mészárszék-hentesbolt, amelynek a vezetőjével az anyám 
igyekezett jó kapcsolatot kiépíteni, hogy némi sorban állással ugyan, de mindig 
hozzá tudjunk jutni friss húshoz.

A Főtér északi sarkán volt a már régen bezárt görög templom, a Dunára le-
vezető Görög utca sarkán. A Főtér közepén pedig hatalmas kereszt állt, pestis-
kereszt, a helybeliek hite szerint alája, fejen álló helyzetben temettek el egy, az 
egyik pestisjárvány során elhunyt férfit, ami megakadályozta azt, hogy a követ-
kező járvány elhatalmasodjon a városban. A tér déli szélén volt a régi Korona 
Vendéglő, amelyet rövidesen Béke névre neveztek át. Vele szemben az a bank, 
ahol az említett egyik gimnáziumi osztálytársam édesapja és bátyja dolgozott. 
Azzal volt szomszédos Likinek, azaz Lichtensteinnek a szőnyeg-, régiség- és 
festményboltja. Nagyon megszerettem ezt a kedves kis várost, és szomorú-
sággal vettem tőle végleg búcsút, amikor aztán 1960-ban Újpestre költöztem. 
Anyám, egészen az 1967-ben bekövetkezett haláláig ott maradt magányosan a 
Bogdányi úti lakásunkban… Nemcsak a szülei, hanem nővére is elhunyt már, 
annak leánya akkoriban nem jöhetett Zalatnáról Magyarországra.

A  negyedik osztályt befejezve, a  diákok jelentős része már nem folytatta 
gimnáziumi tanulmányait. Az osztályban megmaradtak között voltak helybeliek, 
például Deim Pál, a későbbi igen jelentős festőművész (előbb Munkácsy-, majd 
1993-ban Kossuth-díjas) – akinek édesapja és a bátyja az említett főtéri bank-
ban dolgozott –, vagy a félig szerb, félig görög származású, félárva Nicsovics 
Jenő (a város lakosságának kisebb lélekszámú, de jelentős nemzetisége volt 
szerb), Ódry Imre, akinek az édesapja rangjától megfosztott honvéd ezredes 
volt és a városszéli tanyavilágban lakott. A helybeli ismert főutcai fodrász lánya 
volt Puppán Mária, az osztály egyik legcsinosabb diáklánya. A többiek részben 
a szomszéd községekből jártak be Szentendrére, így például Pertinger Rezső, 
az egyik pomázi órásmester fia, vagy Budai Erzsébet Tahitótfaluból. Jövevény 
gyerek volt a sváb Weninger Ferenc Újfehértóról, akinek az apja szőlősgazda 
volt az Izbégi úton, vagy Belopotoczky Edit, aki még távolabbról került a város-
ba, csakúgy mint Tisza Géza. Somodi Sándor viszont az egyik közeli faluból, 
Pócsmegyerről járt be tanulni. Velünk együtt járt még a pomázi, szintén sváb 
származású Mayerhoffer Sándor, akinek az apja cséplőgép-lakatos volt, meg 
Bajor Magdi, az osztály egyik legjobb tanulója. A  tanárok között volt erdélyi 
menekült is, Kenéz tanár úr, aki éppen a történelmet tanította, meg a matema-
tikatanár is – Molnár József –, akiről csak jóval később derült ki, hogy román 
származású. Ő rövidesen a Pázmány Péter Tudományegyetem egyik tanára lett, 
nálunk őt akkor Kozma Péter váltotta fel. A következő tanévben Kenéz tanár 
úr helyébe Tihanyi Ferenc került. Hadd említsem meg itt a többi tanárunkat: 
Kálmán Béla a latin, Boros Lajos a magyar nyelv és irodalom tanára, Lehrbaum 
Ottilia pedig a német nyelvé. A  rajz és művészettörténet tárgyat a kis púpos 
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Bánáti Sverák József festőművész tanította, aki egy ideig az országos hírű, 
még 1928-ban alapított Szentendrei Művésztelep gondnoka is volt. Külön fog-
lalkozott Deim Palival, aki az érettségi után közel négy esztendeig kínlódott a 
szentendrei Honvéd Laktanyában mint kiképzési grafikus, hogy végre felvegyék 
a Képzőművészeti Főiskolára. Egy évvel korábban majdnem így járt Balogh Laci 
is, akit szintén Sverák tanár úr támogatott, de csak miután majdnem három 
eszten deig volt gyári munkás, akkor vették fel, 1951-ben, a Képzőművészeti 
Főiskolára. Ő meg azért nem volt jó káder, mivel édesapja a helybeli katolikus 
elemi iskola igazgatója volt korábban. Tanáraink nagyon komolyan foglalkoz-
tak velünk, így csak egyedül Tisza Géza bukott meg az érettségin, ő pótérettsé-
gizni kényszerült. A latin érettségit az előző esztendőben törölték, amiből aztán 
gondom lett később. Különben akkoriban a szentendrei gimnáziumban mind 
ilyen kis létszámú osztályok voltak, a tanárok igen lelkiismeretesen dolgoztak, 
mi meg szorgalmasan tanultunk, fegyelmezésünkre nemigen volt szükség.

A  városban kevés jó barátom akadt, a  szintén az Egres úton lakó Sógor 
család fiai, az idősebbik, András, akivel a negyedik osztályig együtt jártam a 
gimnáziumba, meg az öccse, Mihály, kifejezetten ellenségesen fogadtak az ele-
jén. András munkásnak állt, de öccse elvégezte az egyetemet is, és végtére jó 
barátok lettünk. Előttem érettségizett a gimnáziumban Kiss Imre, akit a szülei 
1944 végén elrejtettek a kertjükben kiásott veremben, hogy mint elsőéves ka-
tonai középiskolás tanulót, ne vihessék el Nyugatra. Így megúszta ezt, később, 
a  gimnázium sikeres befejezése után budapesti kereskedelmi cégeknél volt 
adminisztrációs állásokban. Hosszú ideig jó barátságban voltunk egymással.

Megspórolva némi pénzt, végre sikerült egy használt, ám pehelykönnyű ke-
rékpárt vásárolnom a szentendrei Zanoni mesternél, a Váradon maradt helyé-
be. Masinámon aztán elkarikáztam még Vácra meg Visegrádra is, de bejártam 
Pomáz, Budakalász, Leányfalu, Dunabogdány falvak határait, meg átmentem 
Monostorra, Surányba, szóval a szigetre. Ezáltal igen jól megismertem a gyö-
nyörű Dunakanyart. Várad, Erdély azonban ott rejlett a lelkem mélyén.

Elérkeztünk a hetedik osztály végére, amikor már 1949-et írtunk. Akkori-
ban, egy vagy két alkalommal, amikor éppen Weninger Feri volt a hetes, akit 
nem nagyon szerettünk – igen jó tanuló, de ha úgy tetszik, stréber volt –, Per-
tin ger Rudi és Ódry Imi azzal szórakoztak (én magam nem láttam), hogy még 
a reggeli első óra kezdete előtt leköpdösték a minden osztályban kötelezően 
kifüggesztett, nagyméretű Rákosi Mátyás-portrét. Mire én megérkeztem, csak 
azt láttam, hogy Feri tisztogatja a képet, törölgeti, és krétával igyekszik eltün-
tetni a nyomokat. A  második ilyen rongálás után aztán már jelentést tett az 
iskolaigazgatónak, Gelléri tanár úrnak. A két legényt azonnal eltávolították az 
iskolából… Tízen maradtunk. Weningert természetesen soha nem hívtuk meg 
az egyébként nagyon ritka érettségi találkozóinkra.

1949 tanévének, a hetedik osztálynak a legvégén, az utolsó óra után arról 
tanakodtunk, hogy mit is csináljunk együtt a nyáron. Táborozások, pláne üdü-
lések akkoriban szóba sem jöhettek, avagy távoli utazás sem. A cserkészetet 
már betiltották. Felrémlett bennem akkor az egyik régi-régi, váradi élményem. 
1940–1943 között apámmal minden vasárnap délelőtt elmentünk a város egyik 
főutcai kávéházába, ahol apám a barátaival találkozott, beszélgetett, újságokat 
olvasott. Ez utóbbi tettem én is. Kedvenc lapom volt 1941 nyara után a Magyar 
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Futár című, főleg háborús híreket hozó képeslap. Felötlött bennem nagy, kétol-
dalas cikkének a címe: „Árpád sírját keresik a pomázi Lam-hegyen”. Sőt az azt 
kutató amatőr régész, Sashegyi Sándor nevére is emlékeztem még. Menjünk 
el Pomázra, és keressük őt meg, nézzük meg a helyszínt – javasoltam. Másnap 
vagy négyen átmentünk hát HÉV-vel Pomázra, ahol megszólítottuk az utcán az 
elénk kerülő első embert, és érdeklődtünk, hol találhatjuk meg Sashegyit. Az 
illető ismerte is őt személyesen, így könnyen eljutottunk lakására, a Jankovich 
utcába. Ásatásai színhelyére, a Holdvilág-árokba már nem volt hajlandó velünk 
kijönni, kimentünk hát másnap magunk. A Sashegyivel folytatott pomázi be-
szélgetésem olyan nagy hatást gyakorolt rám, hogy akkor végleg elhatároztam: 
régész leszek! Megtudván ezt apám, aki amint írtam, tőlünk már különváltan élt 
ugyan, nagyon ideges lett az ötletemtől, és pár nap után eljött velem Sashegyi-
hez, aki végül meggyőzte őt döntésem reális tartalmáról.

Egy esztendő múlva, amikor sikeresen leérettségiztem, azonnal jelentkez-
tem az ELTE történettudományi karára, hogy sikeres felvételem esetén régész-
képzésben részesülhessek. A  felvételi kérelmemet azonban a kar tanulmányi 
osztálya elutasította, helyhiányra hivatkozva. Döntésük villámcsapásként ért. 
Megkíséreltem felmenni a tanulmányi osztályra, de a Múzeum krt. 4. szám alatti 
főépület lépcsőjének első emeleti lépcsőfordulója pihenőjén felállított íróasztal 
mellett ülő hallgató (akiről később kiderült, hogy az egyik másodéves művé-
szettörténész-hallgató) nem engedett fel! Elkeseredésemben jelentkeztem az 
Orosz Intézetbe, végtére már akkor is Oroszországba akartam kijutni, hogy a 
magyar őstörténetet kutathassam. Az intézetbe, későbbi nevén Lenin Intézet-
be, minden további nélkül fel is vettek. Ezután Sashegyi azt tanácsolta, hogy 
keressem fel Fülep Ferencet, a Magyar Nemzeti Múzeum igen nagyrabecsült, 
tekintélyes régész főigazgatóját, és kérjem az ő segítségét. Ez meg is történt, 
szinte azonnal. Elmondtam neki, hogy Sashegyi Sándor küldött hozzá. Ő meg-
kérdezte tőlem, hogy hol vannak a felvételihez szükséges irataim, mondtam, 
hogy az Orosz Intézetben. Nem baj, mondta, menj csak szépen haza Szentend-
rére, és vedd úgy, hogy felvételed az ELTE-re el van intézve – mondta. Így is 
történt, némi késéssel ugyan, de megkaptam a felvételi értesítést, és másnap 
már ott is voltam László Gyula professzornak, a középkori régészeti tanszék 
vezetőjének diákjai között! Rövidesen aztán ösztöndíjat is kaphattam. A  be-
illeszkedésnek ez a része tehát megtörtént. Anyám segítsége nélkül azonban 
nem juthattam volna semmire. Rá hárult kis háztartásunk összes feladata, így 
nem volt gondom a tanuláson kívül szinte semmi másra. A heti ötszöri ebédem 
az egyetemi menzán volt térítés ellenében biztosítva. Kezdetben a ruházko-
dásomat úgy oldottuk meg, hogy a foltozott, kopott ruháim fölé világosbarna 
overallt húztam…

Egyetemi éveim bemutatását későbbre tervezem.


