
Nevem Berger Lorincne, lanykori nevem Bognar Gertrud,
1923-ban jbttem a vilagra Budabrsbn, itt ebben a hazban, ahol
most is lakom. Edesanyam is itt szuletett 1898-ban -meseli
Trudi neni. -Nagyon szep gyermekkorom volt. Sokat jatszot-

tunk az utcakon, az erdoben.
A mai Szakaly Matyas es Tatra utca sarkan egy forras eredt. an-
nan vettek vizet a budabrsiek a hegyre menet. Szolokbtbzes ide-
jen ott aztattak-tapostak a rozsszalmat a vfzelvezeto arokban,
hogy megpuhuljon. Mi, utcabeli gyerekek odahajtottuk a libakat,
kacsakat itatni. Hajdanaban maid minden haznal tartottak libat.
Gyakran elk6szaltak legelot keresni, at a routon, a regi sportpa-
Iyaig. Aztan tete beggyel, de mindig hiahytalanul hazatalaltak.
Az volt szamomra a nagy brbm, ha a nagymamammal elmehet-
tern a Tabanba tejfblt, tur6t, szolot, birsalmat arulni.
A kocsit az breg, yak lovunk huzta. Visszafele meg szaraz kiflit
vasarolt a mama a dedunokainak, mert az sokkal olcs6bb volt,
mint a friss. de megiscsak hozott nekik valamit.
Amikor felcseperedtem, Belgiumba mentem szolgalni. mint
olyan sok budabrsi lany. Itthon 20 pengot lehetett keresni ha-
vanta, kintrol pedig 80-100 pengot kuldtem haza. Egy m6dos
csaladnal a konyhaban dolgoztam, gyerekekre vigyaztam. A
gazdameknak ekszeruzlete volt. Babkavet ott ittam eloszbr, itt-
hon arpakavet fogyasztottunk. Amikor nyaralni ment a csalad,
akkor is magukkal vittek. Szep helyeken jartam veluk. Budabrs-
re ritkan jbhettem haza, mert az utazas sokba kerult, de a liegei
Magyar Liga epuleteben talalkozhattunk, mi budabrsi lanyok.
Emlekszem -ez 1938-ban volt -, eppen akkor utaztam at Ne-

metorszagon, amikor Hitler btvenedik szuletesnapjat unnepel-
tek. Minden fel volt lobog6zva, az allomasok, a kbzepuletek.
Meg nem sejtette senki. hogy mennyi szenvedes var a nepekre.
A belgak nem szerettek a nemeteket. A haboru kbzeledtevel
egyre jobban feltek. A gazdag csaladok kbzul sokan kivandorol-
tak Belga-Kong6ba, az akkori gyarmatukra. A cseledlanyokat is
magukkal vittek. Vajon mi lett veluk? Amikor hazajbttem, ne-

hany nap mulva a nemetek megtamadtak Franciaorszagot.
Itthon hamarosan ferjhez mentem. Sok baratnomnek csak tav-
eskuvot adott a sors. A haborus fronton leva volegeny a bajtar-
sai elott mondta ki az igent, es pont abban az idoben a meny-
asszony a budabrsi templom oltara elott allt es tanuk elott tette
ugyanezt. Ezt hivatalosan is ervenyesnek tartottak. Baj akkor tbr-
tent, ha a hazastarsak tbbbe nem lattak egymast. Az en ferjem,
Isten engedelmevel, hazajbtt a haborub61, de ket szep testver-
bccse odaveszett. Ap6somekat pedig 1948-ban kitelepftettek. A
sajat csaladunk edesapam magyar szarmazasa miatt kapott
mentesseget. Sz6rnyu idoket eltunk! Az ehezo emberek kij6ttek
Pestrol elelem utan kutatni, holottnekunk se volt semmink. Fel-
tOnk toluk, feltunk mindenkitol. Sokaig ablakunk sem volt. So-
kat szenvedtek azok is akik itt maradtak, meg azok is, akik ide-
jbttek. Ma a legnagyobb cram szamomra. ha a dedunokaimra

vigyazhatok. (steinhauser)


