
Andras bacsi j6l ismeri Budaorsot. a Feldhoffer Andrast a Harsfa utcaba "epitette a szocializmust". Az epulo
budaorsieket. es nem kevesbe sajat intemaltak. es artatlanul ket hetig eromunel dolgozott mint rab es mint
csaladjanak tortenetet. fogva tartottak. villanyszerelo. Hirt kapott otthonr61:

Az elso. blzonyos Wolfgang Feldhof- Az elso kitelepiteskor (1946) nagy- allamositottak a hazukat. Buntetese-
fer. 1718-ban mar leutotte vandorbol- batyjal. unokatestvereit elvittek. A nek letoltese utan Varpalotan marad-
jat Budaors foldjen. KiteIjedt familia masodiknal mar rajta volt a nevUk a hatott volna. szuksegvolt aj6 szakem-
lett ezutan. s ami Budaorson oly gya- kitelepilesllistan. a batyjat ells vittek. berekre. De 0 Budaorshoz rag~szko-
kori szokas volt. a csaladokal "ragad- A vagonlistara mar nem ken:iltek fol. a dott.
vanynevUk" alapjan kulonboztettek vonat nelkuluk ment el. Ez eleg ok volt 1953-ban rendeletet hoztak. misze-
meg. Eszerint volt Proletar. Schwarze arra. hogy ujb61 meghurcoljak ot es rint aki aIlamositott hazban laklk. azt
es Geinwiese (1ibalegelo) Feldhoffer feleseget. Tiz napot toltottek a Petofl utcara lehet tenni. Nem sokaig kesle-
csalad. Rajtuk kivUl F. Lip6t. aki csep- laktanyaban. a budaorsl otgyerekes kedett a hatalom. Andras bacsi idezest
logep-gamlturat mondhatott magae- Weber Leni csaladdal egytitt es mas kapott. hogy menjen a Tanacshazara-
nak. "deklasszalt elemek" tarsasagaban. pentek. 13-a volt eppen.

Az anyai nagyszulokrol van egy ked- -Kulontereltek a noket. kul5n a -Osztalyharc van -koz5lte egysze-
yes t5rtenet. Winkler nagyapa 19.02- ferfiakat -mondja Andras bacsi. -A ruen a tanacselnok asszony -.maguk-
hen vendegl6t nyitott a F6utcan. Epp felesegem Szalaslneval fekudt egy nak el kell hagyni a falut. De Pestre
ez id6 tajt dull az angol-bur haborU. A agyban. A Weber gyerekek nyugodtan nem mehetnek!
budaorsiek a burokkal szimpatizal- kozlekedhettek a cellak k5zott. A kis- Andras bacsi maig sem felejtette el a
tak. talcin azert. mert ok is a nehezsors lany hajaba dugtuk a cedulat. ha kiszolgaltatottsag erzeset. Hova men-

~miatt vandoroltak idegenbe. szaka- uzenni akartunk az ismerosoknek. Tiz len csaladjaval. piciny gyermekevel?
datlan munkaval megelhelest terem- nap mulva hazaengedtek. Nekunk Edesanyja Budakeszlre menekult. egy
teni. Winkler ur tisztelete jeleul Prelo- szerencsenk volt. mert az elzartak ko- Istall6ba. hivatalosan nem is johetett
riahoz. a bur f6varoshoz cimezte ven- zul sokat kitoloncoltak az orszagb61. onnan vissza fel evig. Vegul a haz egy
deglojet: Gasthaus zu Pretoria des 1949-ben elvettek az edesanyja lu- reszeben meghuzhattak magikat. de
Winkler Mathias. A felirat meg sokaig lajdonaban leva fuszen:izletet. Ezt ko- amlkor a Gyozelem Tsz. a hazban ren-
lathat6 volt a haborU utan is. vette a padlassopres. a kenyszeru 1:-- dezte be irodalt. mar nem volt marada-

Andras bacsi sajat eletenek egyes adasok Id6szaka. Az elszamoltat~.:; suk. Egy Ismeros fo,gadta be 6ket az
allomasait elevenitette rei. idejen kiden:ilt. hogy edesanyja nem istall6jaba. ..

1942-ben erettsegizett a Budapesti adta Ie a megfelelo mennyisegu buzat. -Ma mar olyan az e,gesz. mint egy
Mez6gazdasagi Kozepiskolaban. Az Ahhoz. hogy leadja. venni i<;ellett vol- rossz alom -lunodik Anc;iras bacsi. -
otodik keruletben helyezkedett el az na. de mar nem volt mibol. Edesanyja Amink ma van. azt a kel kezunkkel
AEG cegnel. ahol kitanulta a villany- helyett Andras bacsit vittek a bir6sag teremtettuk a nullar61. 1983-ban
szerelo szakmat. A ceg felmentette a ele. Bune: arurejtegetes. az itelet elso mentem nyugdijba a Kelenfoldi Tej-
katonai szolgalat a161. 1944-ben meg- fokon 6 h6nap. De a bir6 azt mond- ipari Vallalatt61. Eln5khelyettes va-
nosult. ta: gyok a Nemet Kisebbsegi Gnkormany-

1944. december 24-en Budaorsnel -Ez keves! hat h6napot egy pofonert zatban. valasztaskor a legtobb szava-
is bezar6dott a front gyuruje. A szor- lehet adni. Meg hat h6napot kap. es zatot kaptam. Lehetosegek szerint ta-
nyU napokat atelve a csaladra ujabb On:ilJon. hogy nem allamellenes bun- mogatom a nyelvoktatast. a csere-
megpr6baltatasokvartak. 1945. szep- cselekmenymiattiteljukel. mertazert udultetest.. .azt. hogy a gyerekek-
tember 14-enakapolnabucsujanraz- fel is akaszthatnak! nekjobb legyen.
zia soran osszegyujtottek a ferfiakat. Ezutan Feldhoffer Andras Inotan Steinhauser


