
HAZÁRA LELTÜNK BUDAÖRSÖN



Mindazok emlékezetére a hálás utókortól, 
akik sorsuk kiszámíthatatlan alakulása folytán

Budaörs legújabb kori újratelepítôivé lettek

© Budaörs Város Önkormányzata, 2005

© Steinhauser Klára – Budaörs, 2005

A védôborítón: 

Budaörs látképe a Kôhegyrõl az 1960-as években

Forrás: Kósa Pál képeslap-gyûjteménye



Steinhauser Klára

HAZÁRA LELTÜNK
BUDAÖRSÖN

Történetek az 1940-es évek végén
Budaörsöt újratelepítô családok életébôl

BUDAÖRS, 2005



KIADTA BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Felelôs kiadó
Wittinghoff Tamás polgármester

A visszaemlékezések alapján írta és a képeket gyûjtötte
Steinhauser Klára

Lektorálta és a hivatkozásokat a történelmi eseményekkel egybevetette 
Dr. Tömösváry Zsigmond

Szaktanácsadó
Bordás István fôtanácsos

Tipográfia és számítógépes munkák 
Bartucz Anikó

A kötetet szerkesztette és sajtó alá rendezte
Vass Jenô Sándor

ISBN 963  229 215 4



5

Nagy örömmel tölt el, hogy egy újabb korsza-
kos jelentôségû, helytörténeti témájú al-

bummal gazdagodott egyre szépülô, gyarapodó
városunk, a ma már több mint huszonötezer em-
bernek otthont adó Budaörs. Az elmúlt években
megjelent hasonló témájú kötetek után is nehéz
meghatódottság nélkül olvasni emberek sorsá-
nak alakulását, különösen abban az esetben,
amikor a történeteken és a közreadott képeken
keresztül feltárul elôttünk a település elmúlt hat
évtizedben lepergett történetének egy része… 
A visszaemlékezôk szinte egyöntetûen szólnak
arról, hogy a második világháború befejezôdése után álmukban
sem gondolták, hogy annyi nélkülözés után nekik is a gyötrel-
mes exodus lesz a sorsuk folytatása; nekik azért, mert ôk 
magyarnak vallották magukat…

A világpolitika korabeli „nagyjai és bölcsei” mit sem törôdtek
azzal, hogy a gyôztes nagyhatalmak alkuja hány millió ember
életét fogja megkeseríteni. A verdikt úgy szólt: áttelepülnek, he-
lyet cserélnek, meneküljenek, bujdossanak…nem volt fontos,
hogy német, szlovák, magyar vagy más, csak minél messzebb
kerüljenek gyökereiktôl, emlékeiktôl…

Az elmúlt hatvan év csendjét, hallgatását és befelé fordulását
törik meg a visszaemlékezôk családjuk történetének a közreadá-
sával, leküzdve a zsigereikben mai napig bujkáló félelmet, emelt
fôvel és büszkén szólnak arról, hogy Hazára leltek Budaörsön. 

Senki sem vitathatja el a mai Budaörs lakossága közül a
magukat német ajkúnak vallók elôdeinek, felmenôinek „arany-
korát”, az 1720 óta tartó küzdelmes, de igen eredményes csak-
nem három évszázadot. Ôk teremtették meg Budaörs messze
földön híres gyümölcs- és szôlôkultúráját, azt a viszonylagos jó-
létet, amelyet szorgalmuk, tehetségük, tenniakarásuk révén el-
értek, s amelybôl 1946-ban a világpolitika tébolya elûzte ôket.

Budaörs akkor ismét kiüresedett…   Mivel az ismét elveszített
háború utáni állapotban szinte az egész Kárpát-medence ma-
gyarsága és más nemzetiségei tehetetlenül vergôdtek a követ-
kezmények szorításában, kézenfekvô volt az elûzött „ungarn-
deutschok” elhagyott házait, portáit a máshonnan elûzött, a Fel-
vidékrôl és Délvidékrôl kitelepített, az Erdélybôl és Kárpátaljából
elmenekült-elüldözött, és a trianoni határok között belsô emigrá-
cióra kényszerült, magukat magyarnak valló emberekkel és csa-
ládjaikkal benépesíteni.  Akik természetesen féltek beköltözni az
elhagyott házakba, mondván: mások tulajdona, bármikor vissza-
jöhetnek, vigyázunk rá, gondozzuk, aggódtak a jövôjük miatt. 

A Budaörsön maradhatott németajkú magyarság egy része
kezdetben „telepeseknek” nevezte a máshonnan érkezetteket,
de mint a visszaemlékezôk írják: „a betelepült székelyek a buda-
örsiektôl tanulták el a gyümölcstermesztést, a szôlômûvelést, a
helybeliek meg tôlük a szövést, fonást, faragást; a családunkat

befogadták a budaörsi svábok, mert látták, hogy
szorgalmasan dolgozunk; szüleim felvették a bu-
daörsi emberek tempóját, tudatosan törekedtek
arra, hogy beilleszkedjenek, ezért hamarosan be
is fogadták a családunkat; többen is a helybeli
svábok közül találtak maguknak feleséget, férjet"
– így nagyon hamar megszûnt a kezdeti elszige-
teltségük. Nagyon fontos közösségteremtô erôt
képviseltek az iskolák és az ott tanító, köztiszte-
letnek örvendô pedagógusok, a helyben mûködô
egyházak és lelkipásztoraik, a különféle kulturá-
lis és sportrendezvények, s nem utolsósorban a

Kôhegyen és környékén lévô borospincék…
A legújabb kori „honalapítók” tudatos beilleszkedési törekvé-

se és a megmaradt helybeliek befogadókészsége csodát tett:
Budaörs újra életre kelt! Hamarosan elterjedt a híre, hogy itt jó
élni és lakni, mert kedvesek és vendégszeretôk az emberek,
gyönyörû a táj, káprázatos a levegô, csodálatosak a hegyek, a
növények, finom a gyümölcs, a szôlô, a bor... Mindezekért el-
sôsorban a falu formálódó közösségét illette az elismerés. 

Teltek-múltak az évek-évtizedek, a családok gyökeret eresz-
tettek. Egy újabb csokor a visszaemlékezésekbôl: „a gyerekek itt
jártak iskolába, itt lettek felnôttek, innen választottak társat, ôk a
jövô nemzedék budaörsi honpolgárai; sokfelé jártam a világban,
de kis hazámat és Budaörsöt soha nem cserélném fel semmi
másra, nekem már olyan, mintha itt is születtem volna; erôsen ra-
gaszkodunk ehhez a városhoz, édesanyám, édesapám és most
már a férjem is Budaörsön alusszák örök álmukat; szeretünk Bu-
daörsön élni, tiszteljük és becsüljük a változásokat, de csak ak-
kor ismerjük el azokat, ha erôsen a helységhez és a hagyomá-
nyokhoz kötôdnek; nekünk már Budaörs jelenti a Hazát, még ha
gyökereink máshol eredtek is; valamennyien itt maradtunk, mi
valóban Hazára leltünk Budaörsön”. Kellenek ennél elismerôbb
szavak, mondatok?

Jólesô érzéssel tölt el, hogy az elmúlt másfél évtizedben tel-
jesedett ki Budaörs partnertelepüléseivel a baráti–testvéri vi-
szony: Bretzfeld, Kisújfalu és Magyarkanizsa esetében minden-
ki számára jól ismertek a közös gyökerek, az albumból Pyrgos
fontossága is megérthetôvé válik, talán már csak egy erdélyi és
egy kárpátaljai település várja baráti jobbunkat…

Ajánlom e kötetet mindenkinek, akit érdekel Budaörs múltja
és jelene, aki képes és akar is tenni a városért, közös jövônkért.
Kívánom, hogy a településünkön élôk hosszú távon találják
meg boldogulásukat. A Városi Önkormányzat és Képviselô-tes-
tülete ezzel az albummal is tiszteleg Budaörs egykori dolgos 
lakosainak emléke és mai polgárainak alkotó tettei elôtt. 

Budaörs, 2005. december havában

Wittinghoff Tamás, Budaörs Város polgármestere

AJÁNLÁS
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A Régi budaörsi családok címû munkám
megjelenése után egy kis boltban talál-

koztam a Diósi lányokkal. – Nekünk is van-
nak szép történeteink, a mi sorsunk sem volt
könnyû – mondták –, szívesen elmeséljük. Így
született meg a gondolat, és azt követte ez a
könyv. Sorsokról olvashatunk benne, emberi
történeteket. Az átélôk emlékeznek. Valahol
ezt olvastam: Az emlékezet egyfajta híd a múlt
és a jelen között. Hiányában elsüllyed a múlt,
zátonyra futhat a jelen. 

Sorsokról olvashatunk, melyekben vannak hasonló motí-
vumok, azonban mégis mindegyik történet egyedi és rendel-
kezik olyan tartalommal, ami miatt az egészet érdemes volt
elmesélni.

Az emlékek között kutatva megelevenedtek a gyermekko-
ri évek, elôkerültek a réges-régi fényképek. Érdekes olvasni,
hogy kinél milyen volt az elsô benyomás Budaörsrôl, ki ho-
gyan talált barátot, társat, hogyan eresztett gyökeret.

„Telepesek” – gyerekkoromban sokszor hallottam ezt a
szót a felnôttektôl. Azokra a családokra értették, akik a há-
ború után érkeztek a faluba a kitelepített svábok helyére.

Trianoni diktátum, visszacsatolt területek, Benes-dek-
rétum, lakosságcsere-egyezmény – tanultunk, olvashattunk
ezekrôl, jobbára az utóbbi 15–20 évben.

Mindeddig történelmi tényként élt bennem leginkább, bár
sejtettem mögötte az emberi szenvedést, megpróbáltatást.
De ki tudná hitelesebben elmesélni azt a kegyetlen idôszakot,
mint az, aki maga is átélte? A Felvidékrôl érkezett családok
ugyanazokat a szavakat használták, mint az elûzött svábok: –
Kitelepítették a családunkat. Vonatra tettek bennünket. Ott
kellett hagyni a szülôföldet. Hasonlóak a soha nem felejthetô
átélések, hasonló a lelkekben lakozó fájdalom is.

Erdélybôl nem történt hivatalos kitelepítés, de az ottani
körülmények – a megkülönböztetés, a megfélemlítés, az ül-
döztetés, a gyûlölet – elegendô okot jelentett a szeretett
szülôföld elhagyására. Az újrakezdés akkor sem lehetett
könnyû, ha minden ingóságukat magukkal hozhatták.

De vajon mi férhetett egy, az éj leple alatt a
Duna vizén imbolygó, menekültekkel teli csó-
nakba...

Az „ôslakosok” eleinte rosszallóan figyelték
a jövevényeket. Tartózkodóan viselkedtek ve-
lük szemben, hiszen a többségük generációk
óta együtt élô szomszédok, barátok, rokonok
helyére költözött, az ô házukat, javaikat vették
birtokba. Az sem titok, hogy érkeztek a helyze-
tet kihasználó dologtalan, a könnyen szerzett
vagyont elprédáló emberek is, de azoknak itt
sem volt maradásuk. Ám az idô múlásával  ki-

derült, ki az, aki szorgalmas, igyekvô, küzd a családja boldo-
gulásáért. Azokkal szemben a régi budaörsiek segítô-
készekké váltak. Barátságok alakultak, szerelmek szövôdtek,
házasságok köttettek. A falu életébe történô beilleszkedés a
nyitott, barátkozó fiataloknak könyebben sikerült. Munkát ta-
láltak, dolgozhattak, s keresetükbôl meg tudtak élni... Tanul-
hattak, mégpedig az anyanyelvükön – magyarul! Nem így
szüleik korosztálya, akik már a szülôföldön „megették a ke-
nyerük javát”.

A kötetben összesen harmincan szólalnak meg, s osztják
meg velünk saját sorsukon keresztül szûkebb és tágabb
családjaik történetét. Amit közösen megtettünk, az nem ki-
sebb dolog, mint értékmentés, útmutató és kapaszkodó a
ma élô, alkotó, többre-jobbra törekvô utódoknak és jövôbeni
leszármazottaknak, egyben tisztelgés a dolgos elôdök – a
nagyszülôk és szülôk –, és nem egy esetben a szeretô társ
emléke elôtt. S a kötetet gazdagító 554 kép és eredeti
dokumentum, a féltett családi ereklyék életre kelnek, új fényt
kapnak az emlékek felidézése által.

Néhányan a felkértek közül – bár felidézték emlékeiket –,
mégsem járultak hozzá, hogy sorsukat, életüket mások is
megismerhessék. A mai napig sem tudnak, talán nem mer-
nek beszélni a múltbéli fájdalmas eseményekrôl.

A történetek hôsei Felvidékrôl, Erdélybôl, Vajdaságból,
Kárpátaljáról, Görögországból, belsô emigrációból jöttek.
A közös bennük az, hogy Budaörs lett az otthonuk.

Budaörs, 2005 decemberében

Steinhauser Klára

AZ OLVASÓHOZ
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Mint egykori, közel negyedszázadon át valóságosan is
budaörsi lakos – és magát ma is budaörsinek valló

honpolgár –, nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy én vezet-
hetem be az érdeklôdô olvasó számára Steinhauser Klára 
– kortörténeti és helytörténeti szempontból egyaránt –
nagyszerû alkotását. Az együtt átélt, elmúlt hat évtized táv-
latából önmagukat, önmaguk sorsát vállaló emberek lebilin-
cselô és olykor megrázó önvallomása nagyszerûen adja
vissza XX. századi történelmünk – még napjainkban is – oly
sokat vitatott idôszakát.

Magyarországnak a második világháborúban tanúsított
„egyoldalú német orientációja” miatt el kellett szenvednie
azokat a jogi szankciókat, illetve nagyon sokszor azokat 
az atrocitásokat, amelyek következményeként magyarok tíz-
ezrei (százezrei?) voltak kénytelenek elhagyni szülôföld-
jüket, és új hazát keresni, új otthont teremteni, az esetek
többségében az anyaországban, Magyarországon. A világ-
háború befejezôdését követôen – nagyhatalmi nyomásra –,
a Magyarországot is elért „kitelepítési hullám” következté-
ben nagyrészt „kiürült”, korábban többségében németajkú
települések szinte tálcán kínálták a lehetôséget a Felvidékrôl
és Erdélybôl, illetve a Délvidékrôl és Kárpátaljáról Magyaror-
szágra került és magukat magyarnak valló emberek letele-
pülésére.

A szerzô által felkért személyek, családok jó példái an-
nak, hogy egy olyan befogadókész közösség, mint Budaörs,
hogyan volt képes otthont nyújtani, menedéket adni, és a
legszükségesebb feltételeket biztosítani az arra rászorulók-
nak az új élet megkezdéséhez.

A kötetben szereplô személyek, családok sorsán keresz-
tül kapott történelmi távlatú kép lényegesen árnyaltabbá te-
szi a világháborút követô „népmozgások”, a tulajdonképpeni
ki-, be-, illetve áttelepítések megítélését. Mindez számomra
is különös érzés, hiszen többen közülük személyes ismerô-
seim, s visszaemlékezéseiket olvasva magam is újra átél-
tem gyermek- és ifjúkorom történéseit.

Magyarország számára a második világháború (is) a
vesztes oldalon ért véget, s a nagy világégést lezáró béke-
konferencia döntéseinek elôzetes ismerete nélkül is jó elôre
megjósolható volt, hogy a közvetlenül a háború kitörése
elôtt, illetve a háborús cselekmények idején – politikai dön-
tést követôen – végrehajtott határmódosítások nem lesznek
tarthatók. 

Az 1945. január 20-án Moszkvában aláírt fegyverszüneti
egyezmény Magyarországot elvileg független, szuverén ál-
lamnak ismerte el, de a gyôztes nagyhatalmak képviselôibôl
álló Szövetséges Ellenôrzô Bizottság (SZEB) jogköre, mû-
ködése, személyi összetétele és a puszta fizikai jelenléte a

gyakorlatban jelentôsen korlátozta e függetlenség érvénye-
sítését. Magyarország elsô ízben abban a fegyverszüneti
egyezményben vállalt kötelezettséget a háborús bûnösök
felelôsségre vonására, és azzal összefüggésben a németaj-
kú állampolgárok hazatelepítésére (ne szépítsük – internálá-
sára!) – eleget téve a gyôztes nagyhatalmak akaratának.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy Bácskából (az újvi-
déki eseményeket követô megtorlások elôl), Erdélybôl, Szé-
kelyföldrôl is magyarok tízezrei menekültek Magyarország-
ra, a román hatóságok számára már az is „elegendô ok” volt
az elüldözésre, ha valaki nagyon megtapsolta a visszacsa-
toláskor bevonuló magyar csapatokat. Benes elnök 1945.
május 9-én, Pozsonyban elmondott beszédét követôen a
szlovákiai magyarok nyílt üldözése kezdôdött meg Cseh-
szlovákiában, ami újabb menekültáradatot indított el.

A magyarországi németek felelôsségrevonásának folya-
matában különös jelentôséggel bírt az 1945 márciusában 
elfogadott úgynevezett „Földreform-rendelet”, amely lehetô-
séget nyújtott a hazai németajkú lakosság széles rétegeinek
vagyoni korlátozására is. A németek kitelepítésének ügye
nem is annyira a hazaáruló, bûnös személyek megbüntetése,
mint inkább a fenti „Földreform-rendelet” következtében föld-
igénnyel fellépô, zömmel tiszántúli szegények tömegei, az 
Erdélybôl és Székelyföldrôl, Csehszlovákiából és Kárpátaljá-
ról, illetve a Délvidékrôl érkezô, letelepedni kívánó menekül-
tek miatt került a politikai és kormányzati tevékenység közép-
pontjába. A külpolitikai kényszer mellett így egyfajta belpoliti-
kai kényszer is motiválta a „svábok hazatérésének” vagyis 
kitelepítésének felgyorsítását. Ugyanakkor a magyar politikai
vezetés figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a kitelepítés
felgyorsításával mintegy „tippet” adott a környezô országok, 
elsôsorban Csehszlovákia vezetése számára, hogy hasonló-
an járjanak el az ottani magyarokkal szemben.

A magyar kormány 1945. december 22-ei ülésén elfo-
gadott, a németek kitelepítését szabályzó rendelete
(12330/1945. ME) lényegében deklaráltan a kollektív bûnös-
ség elvén alapult. A fenti rendelet kimondta minden olyan
magyar állampolgár Németországba történô kitelepítését,
aki a legutolsó népszámlálás alkalmával német nemzetisé-
gûnek, vagy német anyanyelvûnek vallotta magát, vagy aki
korábban magyarosított nevét német hangzásúra változtatta
vissza, továbbá aki a Volksbund, vagy valamely fegyveres
német alakulatnak a tagja volt. A kitelepítésre kárhoztatotta-
kat cinikusan „hazatérôknek” nevezték, akiket Németország
amerikai megszállás alatt álló területére kívántak számûzni.

Budaörs akkori 9814 fôs lakosságának kb. 84-85%-a volt
német ajkú, akik 2237 lakóházban laktak. A fenti rendelet vég-
rehajtási részének megfelelôen mintegy 40 más községbôl

Dr. Tömösváry Zsigmond

A MI BUDAÖRSÜNK
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szándékozott az akkori Belügyminisztérium – a teljes német-
ajkú lakosság kitelepítésével számolva –, több ezer embert 
a helyükre telepíteni. Országosan egyébként mintegy
250–300 ezer német ajkú lakost terveztek kitelepíteni, de volt
olyan elképzelés is, amely a hazai német ajkúak teljes körû ki-
telepítésével számolt. A kitelepítések elôkészítésével és vég-
rehajtásával az ún. „Népgondozó Hivatal” foglalkozott.

A kitelepítések üteme a SZEB, de különösen az amerikai
katonai hatóságok nyomására 1947 elején jelentôsen lelas-
sult, de már addig is, 1946-ban mintegy 120 ezer fô áttelepí-
tésére sor került.

A szövetséges nagyhatalmak határozottan képviselték
azt az álláspontot, hogy a „kollektív bûnösség” elve a szlo-
vákiai magyar kisebbséggel szemben nem alkalmazható,
azonban ennek az elvnek a gyakorlati betartásában már
nem voltak annyira következetesek!

A benesi csehszlovák vezetés igyekezett olyan helyzetet
teremteni (pl. az 1945. SZNT 4/1945. számú rendelet),
amely a magyar nemzetiségû lakosság tömeges, Magyar-
országra történô költözéséhez vezetett. A Népgondozói 
Hivatal adatai szerint 1945 szeptemberében már 8385 kiuta-
sítottat és mintegy 17 ezer menekültet tartottak nyilván.

Miután a kérdés rendezését a Szövetséges Ellenôrzô Bi-
zottság a két ország kormányának hatáskörébe utalta, 1946.
február 27-én, Budapesten aláírták az ún. „Lakosságcsere-
egyezményt”, amelynek értelmében a csehszlovák kormány
annyi magyart telepíthet át, amennyi Magyarországon élô
szlovák áttelepülésre jelentkezik. Azt legfeljebb 1000 fô há-
borús bûnösnek nyilvánított személlyel lehetett túllépni.
Ugyanakkor – s ez a magyar diplomácia akkori eredménye!
– a Magyarországra áttelepítendôk létszámánál figyelembe
kellett venniük a már kiutasítottak számát is!

Bár 1946 márciusától Csehszlovák Áttelepítési Bizottság
kezdte meg munkáját Magyarországon, tevékenységének
eredményeként mindössze 95 700 áttelepülésre jelentkezô
szlovák ajkú jelentkezett, míg a csehszlovák kormány leg-
alább 200 000 magyar kitelepítését tervezte!

A Csehszlovákiából áttelepült magyarok elhelyezését
alapvetôen a kitelepített svábok birtokain biztosították. A la-
kosságcsere végül is – többszöri megszakítással – egészen
1949 nyaráig tartott, amelynek során ténylegesen a Cseh-
szlovákiából Magyarországra menekült, kiutasított, illetve a
lakosságcsere keretén belül áttelepült összesen 90 ezer fô,
míg Magyarországot kb. 60 ezer fô hagyta el.

A magyarországi német ajkú lakosság kitelepítése 1948.
június 15-én zárult le. Azt követôen már kizárólag a szovjet
hadifogolytáborokból visszatérôk kisebb csoportjai hagyták el
szervezetten Magyarországot. Az abban az idôszakban, 1948
elsô felében kitelepített németek otthonaiba alapvetôen a
Szlovákiából érkezett magyarokat telepítették be. 1948-ban 
a földreformmal kapcsolatos ún. „belsô telepítések”, vagyis az
internálások is befejezôdtek. A „telepeseknek” a legtöbb he-
lyen meg kellett birkózniuk az ôket fogadó, gyakran ellensé-
ges légkörrel, erôsen hatott – különösen a kezdeti idô-

szakban – az otthontalanság érzése, az elkeseredettség, s az
abból eredô félelmeik hosszú ideig nem oldódtak.

Talán ezért is igen üdítô érzés azokat a visszaemlékezé-
seket olvasni, amelyek ennek éppen az ellenkezôjérôl szól-
nak! Vagyis arról, hogy a „telepesek” valódi OTTHONRA lel-
tek Budaörsön, a MI BUDAÖRSÜNKÖN!

Ezt már személyes indíttatásból is bátorkodom így fogal-
mazni, hiszen bevezetô soraim elején már jeleztem, hogy
életem talán legfogékonyabb elsô negyedszázadát Budaör-
sön éltem meg, és a fentiekrôl közvetlen személyes élmé-
nyeim vannak!

Jómagam is mind anyai, mind pedig apai ágon „betelepü-
lônek” számítok – bár személy szerint egészen pontosan
Budapesten születtem, de születésem pillanatától kezdve,
egészen 23 éves koromig budaörsi lakos voltam. Rokonaim
egy része ma is Budaörsön él, öcsém és a fiatalabbik öcsém
özvegye a családjával a Farkasréti úton, a nagynéném pe-
dig a Budapesti úton lakik.

Anyai ágon a családunk: Lendvay János, a nagyapám és
felesége, Mészáros Mária nagyanyám a Felvidékrôl –
Bátorkeszi, ma Vojnice – költöztek át Budapestre, majd az
„államosítások” során kisajátították a XI. kerületben lévô
földjeiket, amelyen virág- és gyümölcsfa-kertészkedésbôl él-
tek. Ôk még kétszeresen is szerencsésnek mondhatták ma-
gukat, hogy egyrészt éppen e nagyszerû településen, Buda-
örsön kaptak csereingatlant, másrészt pedig azért, hogy
egyáltalán kaptak valamit cserébe! Szorgalmas emberek 
lévén, sikerült stabil megélhetést biztosítaniuk a meglehetô-
sen nagy családnak.

Apai ágon családunk Erdélybôl került az elsô világháború
körüli idôkben Magyarországra. Nagyapám – szintén
Tömösváry Zsigmond – katonatiszt volt. A két világháború kö-
zött nyugállományba került, majd közvetlenül Magyarország
hadba lépésekor reaktiválták, s a háború végéig Budapesten
teljesített szolgálatot. Az 1940-es évek végén kitelepítették
Kardoskútra (Békés megye), ahonnan 1953-ban súlyos bete-
gen tért vissza, s rövidesen meg is halt. Felesége – nagy-
anyám –, Gerster Katalin a kitelepítés során halt meg.

Édesapám, néhai Tömösváry Zsigmond Budapesten is-
merkedett meg édesanyámmal, a Lendvay család legkisebb,
Anikó nevû (tizenegyedik!) gyermekével, és 1946-ban házas-
ságot kötöttek. Akkor anyai ági nagyszüleim családja már
Budaörsön – az elsô kitelepítési hullám során „megürült” Bu-
dapesti úti lakásban (ma kínai étterem) laktak. Édesapám
megvásárolta az akkor még romos Farkasréti út 93. sz. alat-
ti ház maradványait (az épület a háborúban találatot kapott),
majd azt fokozatosan rendbe hozták. Itt töltöttem gyermekko-
romat, itt jártam iskolába: kezdetben az Esze Tamás utcai-
ban, majd egy évig a Budapesti úti (akkor Szabadság úti) ún.
„leányiskolában” tanultam. Olyan nagyszerû tanítóim voltak,
mint Szakály Matyi Bácsi, Bandúr Aladár, Erôdi Mária, Szelt-
ner Árpád, Hechtl Györgyné, Bárka Valéria, Herbai Ilonka Né-
ni, aki bár állat- és növénytant (biológiát) tanított, de néhá-
nyan hozzá jártunk külön németet tanulni.
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Apai nagyapám, „I.” Tömösváry Zsigmond m. kir. ôrnagyi 
uniformisban

Édesanyámmal budaörsi
házunk kertjében, már
gimnazistaként

Lendvay lányok (jobbról):
Édesanyám; nôvérei: Gabriella 
és Margit; ikertestvére, Ildikó;
mellettük pedig én állok 
– Édesapám szavajárását idézve – 
az „isteni bôrrel”

Édesapánk – „II.” Tömösváry Zsigmond  – a három fiával

Felmenôim és rokonaim, anyai ágon (balról): Lendvay János
nagyapám; Lendvay Ildikó, édesanyánk ikertestvére; 
Varga Miklós és felesége, Lendvay Mária; édesanyám másik
nôvére, Margit; bátyja, Gyula; Édesanyánk; Varga Miki
unokatestvérünk, a három Tömösváry fiú: Zsolt, Kont és
Zsigmond; és a gyerekektôl övezve anyai nagymamánk

Szüleim kereken 60 esztendeje kötöttek
házasságot. Budaörsön, a Nefelejcs utcai
temetôben, közös sírban alusszák örök álmukat



Dr. Tömösváry Zsigmond10

Fiatal koromból sok szép emlékem, élményem kötôdik
Budaörshöz: Farkas Jenci és Vermes Öcsi aktív szereplésé-
vel és közremûködésével akkor jó nevû irodalmi kör mûkö-
dött Iskolánk és a Kultúrház közös égisze alatt. A „Légy jó
mindhalálig” címû Móricz-mûbôl készült színdarabbal a fél
megyét bejártuk, jómagam Dorogi Sanyi szerepét játszot-
tam, Nyilas Misit Vermes Öcsi alakította. Hasonlóan nagy él-
mény volt számomra, hogy rövid ideig a budaörsi „ifiben”
játszhattam néhány meccset a rendkívül lelkes budaörsi kö-
zönség elôtt Csermák Ede, Meiczinger Tibi, Weigand Józsi,
Herczog „Sketz”, Feldhoffer Jani, Ritter Joci és Fábián Tibi
társaságában. 

Késôbb a sportolást más területen folytattam, atlétizál-
tam. A Budapest XI. kerületi József Attila Gimnázium
orosz–latin tagozatának elvégzését és az érettségit követô-
en az Egyesített Tiszti Iskolára jelentkeztem, majd tanulmá-
nyaimat 1969-ben a Kossuth Lajos Katonai Fôiskolán fejez-
tem be. Nagyatád – Budapest – Moszkva – Székesfehérvár
– Budapest, majd újra Moszkva és Budapest voltak katonai
pályafutásom fôbb állomásai. Egyetemi diplomámat is
Moszkvában, a Lenin Katonai–politikai Akadémián szerez-
tem meg. Német és orosz nyelven számtalanszor tolmácsol-
tam, több honvédelmi miniszternek is.

Szakmai munkám csúcsának az 1993 és 1998 közötti
moszkvai véderô-, katonai és légügyi attaséi beosztásomat,
tudományos területen a 2003 novemberében megszerzett
hadtudomány doktora (PhD) címet, katonai pályám csúcsá-
nak pedig a 2004. június 3-án megtörtént dandártábornoki
kinevezésemet tartom. Annak idején – bár a katonai temati-
kához éreztem egyfajta vonzódást, például a gimnáziumban
a „Rákóczi szabadságharc katonai története” címû munkám-
mal József Attila Emlékérmet nyertem –,  „klottgatyás” buda-
örsi grundfocistaként soha nem gondoltam volna, hogy vala-
mikor a Magyar Honvédség tábornoka leszek!

Gyermekkoromban, de további életem során soha sem
érzékeltem, hogy társaim, budaörsi barátaim „telepesnek”,
„betelepülônek”, vagy netán „betolakodónak” tekintettek vol-
na. Úgy érzem, hogy az „ôslakos” budaörsiek megbecsülték
és valóban befogadták a szorgalmas, dolgos, tanulni vágyó
embereket, s az ilyenek maguk is könnyebben asszimilálód-
tak a hasonszôrû közegben!

Budaörssel soha nem szakadt meg a kapcsolatom.
Rendszeresen felkeresem a budaörsi temetôket, ahol nagy-
szüleim, nagynénéim, nagybátyám, szüleim és egyik testvé-
rem nyugszanak, meglátogatom középsô testvéremet,
fiatalabbik testvérem családját, nagynénémet. Korábbi lakó-
helyemen, a Farkasréti utcában pedig évente újra lejátsszuk
a Farkasréti út-Alsó és a Farkasréti út-Felsô focimeccset,
majd azt követôen jókat nosztalgiázunk Müller Petivel, Ritter
Jocival, Tóth Attilával és Csabával, Horváth Mikivel, Amár
Sanyival, a Szabó családdal és a többiekkel.

Budaörsön járva mindig örül a szívem, mert újra meg új-
ra látom, hogyan szépül, fejlôdik igazi szép várossá egykori

„Községünk”, s büszkeség tölt el, hogy én is egy kicsit buda-
örsinek érezhetem, vallhatom magam, hiszen az itt eltöltött
csaknem negyedszázad mély nyomokat hagyott bennem
életem elsô, talán legfelejthetetlenebb idôszakában e csodá-
latos, sokszínû településen, melyet ma is otthonomnak te-
kintek. Közben sem szakadt meg ez a kapcsolat, mivel elsô
feleségem – gyermekeim szülôanyja, Pálosi Éva –, szintén
budaörsi családból való, az ô családja is a Budapesti úton
lakott egykoron. Manapság szívesen mutatom meg a fejlôdô
város szépségeit feleségemnek – Tömösváry Nagyezsdá-
nak – és az összesen három fiunktól származó kilenc uno-
kánk közül a már nagyobbaknak.

Budaörs vonzereje ma már óriási: a korábbi üdülôterüle-
tek például az egykori „Mávag-Kertváros” területén; a külsô
Farkasréti út környékén; a „fenyvesek” aljában, – ahol gyer-
mekkoromban olykor-olykor még tárogató is szólt! –, vagy a
Budapesti út és az M7-es út közötti területen, a Törökugra-
tónál, amelyek helyén csodálatos házak, házsorok épültek,
s ma már egyre többen költöznek, illetve költöznének Buda-
örsre, amely – különösen az elmúlt 10–15 év alatt – Buda-
pest igazi elôvárosává nôtte ki magát.

A város mai lakói tulajdonképpen a korábbi évtizedekben
a svábok és a legújabb kori betelepülôk, kötetünk hôsei által
létrehozott gazdasági, kulturális alapokra és közösségi érté-
kekre építve tovább tudták vinni a „zászlót” és lendületes,
szemmel is jól érzékelhetô fejlôdést biztosítottak a település-
nek, amelyre mindannyian büszkék lehetnek.

Katonadiplomáciai szolgálatom idején dr. Nanovfszky
György, a Magyar Köztársaság Moszkvában és
Azerbajdzsánban is akkreditált nagykövete és Sipos Éva
követségi titkár társaságában Bakuban, az ottani
Külügyminisztérium épületének bejárata elôtt
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A családi tradíció büszke folytatói, a „III., IV. és V.”
Tömösváry Zsigmond, vagyis jómagam, idôsebbik fiam 
és az ô fia, kilenc unokánk közül a második fiúunoka

Tanulmányúton Svájcban, az Alpok csúcsai között

A házunk elôtti kertben a kedvenc virágaim pompáznak

Tábornoki kinevezésemet Mádl Ferenc köztársasági elnök
úrtól vettem át 2004. június 3-án a Sándor-palotában
feleségem, Tömösváry Nagyezsda jelenlétében

Hivatalos értesítés a PhD doktori címemrôl



Ambrus András12

A magunkfajta ember, ha valahová letelepszik, ott igyek-
szik gyarapítani, hozzájárulni ahhoz a közösséghez,

amelyik befogadta ôt. Aki nem ezt teszi, az élôsdi. Az
Erdélybôl betelepültek kétségkívül a visszatérô román ura-
lom elôl menekültek, amelynek kegyetlenségét megtapasz-
talták a két háború között, Trianon után.

1925-ben születtem a székelyföldi Gyergyóalfaluban.
Egyik nevezetessége az a közel 800 éves templom, amely a
Gyergyói-medencében a legrégebbi. 

A templom mellett álló Hôsök emlékmûvérôl megtudhat-
juk, hogy az elsô világháborúban 266-an, a másodikban 
90-en áldozták életüket a Hazáért.

Közvetlenül a második világháború után egy rövid ideig
azzal áltattak, hogy más világ lesz. Jó szándékú emberek
azon munkálkodtak, hogy a megbékélés létrejöjjön a két
nemzet között. Számomra hamar kiderült, hogy mi a jövô –
erdôbirtokok államosítása, kolhozosítás, totális diktatúra.

Gyergyóalfalun ismert ifjúsági vezetô voltam, a Magyar
Népi Szövetség járási ifjúsági vezetônek is megválasztott.
Lehetôségem volt tájékozódni arról, hogy mik a kilátásaink,
milyen sors vár ránk..., hát az elôl menekültem el 1948-ban.
Világgá akartam menni, minél messzebbre, Ausztráliába,
vagy bárhová. Az is felsejlett bennem, hogy egy nyugati vi-
lágban szerzett jövedelembôl segíteni tudok a szülôföldnek. 

A szökést két cimborámmal terveztük el és számítottunk
a nagyszalontai sógorom segítségére. – Gyerekek, semmi
baj! Majd Jóska bácsi segít! – bíztattam a fiúkat. Odaérkezé-
sünkkor megtudtuk, hogy megszigorították a határ ôrzését
és naponta két-három szökevényt is lelôttek, de az sem tán-
torított el bennünket.

Katonaviselt emberek lévén szakszerûen osontunk át a
határon. Budapesten ért a hír, hogy a nyugati határt még
jobban ôrzik. Akkor a Dunántúlra mentem, ahol a háború
után odamenekült székely családok éltek.

Egy újsághirdetésben fedeztem fel, hogy a Horváth Ár-
pád Népi Színészkollégium fiatalokat toboroz. S mivel mû-
kedvelôként sok szerepet eljátszottam a falumban, ez adta a
bátorságot, hogy jelentkezzem. Felvettek. Nagyon igyekez-
tem a tanulmányaimban, mert aki mindenbôl kitûnô volt, az
olyan magas ösztöndíjat kapott, hogy abból megélt. A kollé-
gium 6000 kötetes könyvtárában könyvtárosi állást kaptam.
Nagyon vigyáztam a könyvekre, még a pofont sem sajnál-
tam azoktól, akik nem hozták vissza, utána aztán már min-
denki visszahozta határidôre.

Végzôs hallgatóként találkoztunk: a feleségem meg én. 
Ô – Fegyver Irma – szintén székelyföldi, csak a másik sar-
kából, Háromszékrôl. Irma bölcsészkaron, román–magyar
szakot végzett.

A mesébe illô egyszerûség és szerénység uralkodott ab-
ban a szobában, amiben a húgával élt albérletben. De olyan
meghökkentô rend és tisztaság fogadott, hogy arra gondol-
tam, amire édesapám, aki meglátta édesanyámat hajadon ko-
rában, hogy milyen fürge léptekkel igyekszik hazafelé a tánc-
ból: – Ilyen fehérnéppel meg lehet élni! Összeházasodtunk.

Elsô könyvemet még kollégista koromban írtam, késôbb
megjelent „Gyergyó” címmel.

A népi kollégium diákszállóvá alakult és én albérletet ke-
restem. A Villányi út elején találtam, ott laktunk, ott csepered-
tek a gyerekeink. Szüleimtôl csekély örökséget juttattak, abból
vettünk Budaörsön egy telket. Néztünk másfelé is a környé-
ken, de ennek a teleknek megtetszett a fekvése és az, hogy
mellette ott a fenyveserdô, mely a szülôfalumra emlékeztetett.
Építkezésbe kezdtünk és Budaörs lett az otthonunk.

Ambrus András

ÍGY LETTEM BUDAÖRSI
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Családom, 1926-ban. Édesapám: Ambrus Lajos, édesanyám: Gergely Karolina, testvéreim: (a képen balról) Irén, Juliska, Ilonka, 
Lajos, Anna, Karola, és az a kis mosolygós, féléves fiúcska én vagyok

Családi házunk, születésem színhelye



Ambrus András14

Nem voltam jó káder, ezért elsônek a Faluszínházhoz ke-
rültem. Boldogan jártam a falut, de mûsorával és színvona-
lával nem lehettem megelégedve. 

Feleségemmel együtt vissza akartunk telepedni. A maros-
vásárhelyi színházhoz szerzôdtem, feleségem egy iskolában
kapott tanári állást 1955-ben. Magyarországon már fújdogált
‘56 szele, ott meg akkor kezdték alapozni a Sztálin-szobrot.
Képtelen helyzet volt, fél év múlva hazajöttünk. A Nemzeti

Színházhoz szerzôdtem. Mivel a forradalom alatt egyik fegy-
veres ôre voltam a színháznak, két év múlva elbocsátottak és
utána 19 évig voltam állás nélkül. Alkalmi fellépésekre kap-
tam lehetôséget, például állandó vendégmûvésze voltam a
Thália Színház társulatának. Közel ötszáz hangjátékban sze-
repeltem a Rádióban az idôk folyamán. Végül a filmgyári
színtársulat tagja lettem, hat év múlva onnan mentem nyug-
díjba, és annak is már 20 éve. Változatlanul játszom ma is fil-
mekben, a Rádióban és a Budaörsi Játékszínben.

Két gyermekünket felneveltük. András szerkesztô a „Ha-
szon” címû gazdasági folyóiratnál. Ákos az Operaház tagja,
felesége is operaénekes. Kisunokánk, Miklós 2. osztályos, jó
sportoló, futóversenyen II. helyezést ért el. 

„Székely Trianon” címû könyvem ebben az évben jelent
meg. A honvágy nemcsak kínzott, hanem ösztökélt is, hogy
írjam meg szülôföldem Trianon utáni történetét.

Életem felejthetetlen eseményeként éltem meg, amikor a
napokban átvettem közmûvelôdési munkámért a Képviselô-
testület által adományozott Hauser József-díjat.

András fiunk

A hívogató székelykapu. Otthonunk bejárata, 
amit saját kezûleg faragtam

Szeretek kertészkedni

Ákos fiunk családja Portré, 2002-bôl
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Elôadást tartottam a Székely Kör 
rendezvényén Könyvbemutatón

A Történelmi Szalon rendezvényén, 
2004-ben

A kertünk, 2000 nyarán

Vendégeket várunk Feleségemmel
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Az erdélyi Maros megyébôl származik a mi családunk.
Édesapám – Aszalós István – 1914-ben született

Marosbogáton, édesanyám – Varga Mária – pedig 1916-ban
Ludason. Mára már Marosbogátot Ludashoz csatolták,
amibôl Maros-Ludas néven mezôváros lett.

Bátyám, István 1940-ben született, rá két évre, 1942-ben
én is világra jöttem. Akkor már javában dúlt a háború. Édes-
apám – mint vonatvezetô – azt a feladatot kapta, hogy egy
szerelvényt Magyarországra hozzon. Közben lezárták a ha-
tárt, így nem tudott visszamenni a családjához. Édesanyám
megbetegedett és hamarosan meghalt. Utolsó óráiban is
édesapánkat várta haza. Apám még a temetésére sem tu-
dott elmenni. Én éppen akkor tettem meg az elsô lépéseket.
Bennünket az anyai nagyszülôk vettek pártfogásba.

Nagyanyánkra úgy emlékszem, mint egy tündérre. Édes-
anyánk szerepét is igyekezett betölteni. Nagyapa szigorú,
dolgos ember volt.

Tanyán laktunk. Hamarosan mi is kivettük a részünket a
munkából. Ôriztük a teheneket, a birkákat a határban, a far-
kas meg ott leselkedett a kukoricásban. Amikor a birkák
megérezték a veszélyt, szorosan körbeállva összedugták a
fejüket. Emlékszem: volt egy kos, amelyik mindig megtá-
madta a bátyámat.

Egy alkalommal a tehenek jól belakmároztak a lucernás-
ban. Mi nem tudtuk, hogy abból nagy baj lesz. Felfúvódtak a
szegény jószágok! Nagyapa nagy haragra gerjedt, mi meg
elbújtunk a répalevelek alá, hogy ne ta-
láljon meg bennünket.

Az iskolában románul tanultunk, pe-
dig egy szót sem tudtunk. Bátyám má-
sodik osztályos, én elsôs voltam, amikor
a Vöröskereszt kezdeményezésére és
segítségével családegyesítés során
Magyarországra hoztak bennünket. Ez
1950. július 10-én történt. Több mint
150 gyereket gyûjtöttek össze Nagyvá-
radon, ott szálltunk vonatra. Én semmi-
képpen nem akartam eljönni, nagyma-
mámat elhagyni. Megszöktem, de ha-
marosan megtaláltak és visszavittek a
vonatra. Két kedves bukógerlémet ma-
gammal hoztam volna, de elvették és el-
engedték ôket. 

Édesapám már várt minket Budapes-
ten, a pályaudvaron. Idegen volt szá-
momra ô is, és Budaörsön a Fô utcai ház

is. Már  az elsô nap megszöktem, vissza akartam menni a
nagymamámhoz. De nem jutottam messzire, a közelben la-
kó Maksai családhoz keveredtem, ott találtak rám. Olyan
honvágyam volt, hogy se nem ettem, se nem ittam. Hosszú
idô telt el, mire beletörôdtem a sorsomba.

Apám idôközben újból megházasodott.  Egy szintén er-
délyi, sôt szegrôl-végrôl távoli rokonságban lévô asszonyt,
Szántó Erzsébetet vette feleségül. Ô egyetlen gyermekét,
Jóskát hozta a házasságba. 1953-ban megszületett Erzsike
húgunk. Így hattagúvá növekedett az Aszalós család.

Édesapánk Budaörsön gazdálkodásba kezdett, nem
ment vissza a vasúthoz. Több helyen kapott szôlôt, gyümöl-
csöst. Amikor bôségesen termett a barack, akkor Bajer Pista
bácsi lovaskocsival vitte be a Rákóczi téri vásárcsarnokba.
Elôttem van még a kép, amint idôs sváb asszonyok elöl-
hátul egy-egy, és a két kezükben is egy-egy tele kosárral,
gyalog mentek be a pesti piacra. Apám pincéjét, a Kôhegy
lábánál, szívesen látogatták az aranycsapat focistái – Pus-
kás, Kocsis. Kijöttek egy kis poharazgatásra, pincepörköltre.

Két termelôszövetkezet már mûködött a faluban – a Vörös
Csillag és a Sasad, amikor 1961-ben megalakult az Ôszi-
barack Szakszövetkezet, aminek elnökévé apámat választot-
ták meg, mert köztiszteletben álló gazda volt. Évekig vezette
a szövetkezetet és jó érzékkel felfejlesztette.

A mezôgazdasági termelésen kívül melléküzemágakat
hozott létre, ahol a bedolgozással sok ember jutott munká-

hoz, keresethez, megélhetéshez. Ilyen
volt többek között a csavargyártás, fu-
varozás, kômûves munkák, gépek javí-
tása – Budakeszitôl Biatorbágyig. 

Akkor fentrôl jött a „felismerés”: – Hi-
szen Pista bácsinak ekkora létszám-
hoz, ilyen mennyiségû termeléshez
nincs is megfelelô iskolája! Új elnököt
tettek a helyére. Apámat, mint a szövet-
kezet felügyelôjét akarták alkalmazni,
amit ô nem fogdott el és kilépett.

Amíg Aszalós István idejében egy
titkárnô és egy könyvelô végezte az ad-
minisztrációs munkát, addig az új elnök
megnövelte az irodai személyzetet, új
bútorokat hozatott. Meg is lett az ered-
ménye. Három hónap után a szakszö-
vetkezet „súlyos gazdasági szabálytan-
ságok miatt megszûnt”. Beolvadt a Tár-
nok és Vidéke Termelôszövetkezetbe.

Aszalós Károly

ÉLETEM VOLT A MUNKA, SOHA NEM SZERETTEM MEGÁLLNI

Édesanyánk már nagybetegen
csináltatta ezt a felvételt hármunkról
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Édesanyánk is a családi sírban
nyugszik Maros-Ludason

Édesapánk, vasutas korában
Édesapánk, Aszalós István 
tsz-elnök korában

Tablókép, 1957-bôl
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Bátyám kitanulta az autószerelô szakmát, de gépko-
csivezetôként dolgozott negyven évig Budaörsön, a Komá-
rom utcai Kenyérgyárban (ami azóta megszûnt). Magam
elôször a lakatos szakmából szereztem bizonyítványt, majd
Roczó Pista bácsinál megtanultam a reszelôvágás fortélya-
it. Elhelyezkedtem a Kenyérgyárban. A vállalat elküldött kö-
zépiskolába, ahol leérettségiztem. Közben kitanultam a
hegesztô, víz-, gáz- és csôszerelô szakmát, Csulits Jani bá-
csitól meg a villanyszerelést. 20 éven keresztül a Kenyér-
gyár karbantartója, mindenese voltam.

Fôállásom mellett kiváltottam a vállalkozói engedélyt, fu-
varozásra. Vettem egy fröccsöntô gépet, amivel a Sasadnál
bedolgozást vállaltam. Életem volt a munka, soha nem sze-
rettem megállni.

A Kenyérgyárban brigádvezetônek választottak, szak-
szervezeti titkári teendôket is elláttam. Jó munkámért több-
ször is megjutalmaztak. De a sok gyûlést már sokalltam, hát
nem mentem el, azért viszont nem dicséretet kaptam.

1965-ben megházasodtam. Feleségem – Kovács Ilona –
Jászalsószentgyörgyrôl való. Pesten dolgozott egy varrodá-
ban. Bátyám a húgát vette feleségül, így ismerkedtünk meg.
Késôbb kitanulta a  mûszerész szakmát és a Texelektrónál
állt munkába, onnan jött nyugdíjba.

1967-ben megszületett kislányunk, Beáta. Budaörsön járt
iskolába. Érettségi után külkereskedelmet tanult.

A galambok iránti szeretetem megmaradt, a mai napig is
nevelek posta- és bukógalambokat, van vagy hatvan belôlük.

Bátyámék nemrégiben elköltöztek Budaörsrôl, de vissza-
húz a szívük. – A végsô nyugalmat majd itt találjuk meg –
mondják.

Az élet úgy hozta, hogy családi körben megünnepeltük
feleségem 65. születésnapját. Rá egy hétre, éppen házas-
ságkötésünk 40. évfordulójára készültünk, amikor tragikus
hirtelenséggel elragadta ôt a halál közülünk.

Valamikor a sorsunk Budaörsre vetett bennünket, de én
már nagyon régen itt érzem otthon magam.

Aszalós Károly 28 évesen

Az Aszalós testvérek: Karcsi, Erzsi, Józsi, Pityu

Az Aszalós család az erdélyi rokonokkal Budaörsön,1969-ben

Bátyám, Aszalós István a Nyugat-
Pest megyei Sütôipari Vállalat
Kiváló dolgozója
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Az Aszalós család, Budaörsön, 1975 körül. 
Balról: Jóska öcsénk, apánk, én, bátyám – Pista, nevelô-
anyánk és Erzsike húgunkAz Aszalós család nô tagjai

Díszoklevél, anno
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Édesapám egy augusztus 20-i ünnepségen szegte meg az új kenyeret. 
Tsz-elnök korában gyakran rendezett ünnepélyeket. Egy alkalommal augusztus 
20-án megemlítette Szent István nevét, amiért fegyelmit kapott

A boldog nagypapa. 
Édesapám, Beáta lányunkkal

Apánk Beátával és bátyám
kislányával, Edittel

Aszalós István és Kovács Erzsébet,
1964-ben

Aszalós Károly és Kovács Ilona
1965-ben

Szüreten nagyapával a Víg utcai szôlôben
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Feleségem kisunokáinkkal, Katával
és Zsuzsival

Kata

Zsuzsi

Oklevél, a közösségért végzett munkáért

Az 50. házassági évfordulón, 1996-ban. Idôsebb Aszalós István és felesége, 
Erzsike túl voltak a 80. életévükön

Feleségem besegített a családi vállalkozás adminisztrációjába. Szinte az utolsó
percig dolgozott. Ez az utolsó felvétel róla – életének utolsó napján
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Családfámat apai ágon az ükszülôkig tudom visszavezet-
ni. Ezen az ágon kisnemesi székely családból szárma-

zunk. Ükapám: Kisgörgényi Bartha Ferenc. Dédapám: Kis-
görgényi Bartha János az 1848/49-es szabadságharcban
huszárkapitányként harcolt.

Nagyapám, Kisgörgényi Bartha József családja Mezô-
bándon, Marosvásárhelytôl nem messze, Maros–Torda me-
gyében élt. Ô maga gazdatiszt volt Mezôbándon és Désen. 

Édesapám a közeli Mezômadarason született 1899-ben.
Az ô korosztályából sokan mindkét világháborút megszen-
vedték. Apám éppen leérettségizett, amikor a „Nagy Hábo-
rú” utolsó évében, 18 évesen elvitték a magyar hadseregbe
katonának és a 37. honvéd gyaloghadosztály kötelékében a
francia frontra vezényelték. 1919-ben belépett a Székely
hadosztályba. Ez a reguláris haderô a románok ellen védte

Székelyföldet és Magyarországot. Ô a híres Werbôczy-zászló-
aljban harcolt.

1920-ban a trianoni döntés után Magyarországon rekedt.
Nem mehetett vissza Erdélybe, mert az román fennhatóság
alá került. Nem szerelt le a katonaságtól, hanem belépett a
testôrség testületébe és József fôhercegnél teljesített szolgá-
latot, a budai Várban. Egy idô után a hadsereg Debrecent je-
lölte ki szolgálati helyéül. Ott ismerkedett meg Ormos Jolán-
nal – az édesanyámmal –, aki egy tízgyermekes, tôsgyökeres
református családból származott. Apja szôlô- és gyümölcster-
mesztéssel foglalkozott, édesanyja lelkiismeretes szülésznô
volt a városban. 

Szüleim 1930-ban kötöttek házasságot. Mindkettôjüknek a
második házassága volt, miután megözvegyültek. Mindketten
egy-egy leánygyermeket hoztak az új házasságba. Édes-
apám az 1930-as években leszerelt a katonaságtól és mint
köztisztviselô, elvállalta a debreceni köztemetô gondnoksá-
gát. Hamarosan megszületett elsô közös gyermekük, Iván.

Aztán kitört a második világháború. Apám újra bevonult
katonának. A szállítás a hadseregben fontos stratégiai fel-
adatot jelentett, ô abban tevékenykedett. 1940-ben, a máso-
dik bécsi döntés értelmében Észak-Erdély visszakerült az
anyaországhoz. Apám hadtestét Erdélybe vezényelték. Bol-
dogan ment, mert újra szeretett szülôföldjén, szülei és roko-
nai közelében lehetett. A családját is vitte magával, Kolozs-
váron biztosított számukra otthon.

Én 1944-ben születtem. A háború már a végéhez közele-
dett, és ahogy a front nyugatra tolódott, el kellett hagynunk
Kolozsvárt, mert életveszélybe került a család. Egy
menekülôkkel teli vasúti szerelvényen egy vagont kaptunk.
Abba rakodtuk féltett értékeinket, legfontosabb dolgainkat.
Azután nagy kálváriával eljutottunk Ausztriába. Édesanyám
a gôzmozdonyból kapott melegvizet, abban tudta a pelenká-
kat kimosni.

Wiener-Neustadtnál (Bécsújhely) a németek katonai cél-
ra lefoglalták az egész szerelvényt. Akkor szüleim egy
lovaskocsira felrakták a legszükségesebb holomikat, a töb-
bit vihette, aki érte. Anyám számára a legfontosabb értéket
egy dunyha jelentette, amibe be tudott takarni, hogy meg ne
fagyjak, mert bizony még hidegek voltak az éjszakák, a he-
gyekben havazott. Akkor még nem voltam egy éves sem. 

A család élelmezése komoly gondot okozott. A menekült-
tábor lakói sorban álltak kenyérjegyért a hivatal elôtt. Még a
perfekt németül tudók is szomorúan jöttek ki, mert nem kap-
tak. Apám végsô elkeseredésében bement és hangosan ki-
abált, keverve a magyart a némettel. – Adjunk neki, mert ez

Bartha József

TÁVOL HAZÁMTÓL, MÉGIS HAZÁBAN
A GÖRGÉNYI HAVASOKTÓL A BUDAÖRSI KÔHEGYIG

Nagyapám
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Szüleim, nôvéreim: Ilonka, Magda és bátyám: a néhány hónapos Iván

Apám 1940-ben

Apám (jobb szélen) fuvarban

Keresztanyám, Bartha Erzsébet. 
A második világháborúban mezôbándi
házuk telitalálatot kapott. Nagyanyám
és ô súlyosan megsebesültek

Nagynénéim – apám testvérei –,
Erzsébet és Ilona a helyi székely 
népviseletben. A háború után ôk is
áttelepültek Magyarországra

Nôvérem (apai részrôl), 
Ilonka 16 évesen. 
A felvétel Marosvásárhelyen készült
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bolond! – mondta az egyik hivatalnok a másiknak. De kapott
jegyet! A szekéren lévô összes vagyonunkkal tovább halad-
tunk nyugatnak. Ormos nagymamánk, aki akkor már elmúlt
70 éves, szintén velünk tartott. Korára való tekintettel a né-
met hatóságok egy idôsek otthonában helyezték el. A hábo-
rú után a Nemzetközi Vöröskereszttel kerestettük, több mint
két év múlva találkoztunk újból. Hozzánk költözött, mert ra-
gaszkodott a lányához. Velünk lakott 1957-ben bekövetke-
zett haláláig. 85 évet élt.

A háború vége Salzburg környékén, az amerikai zónában
ért bennünket. Menekültlágerbe kerültünk – franciák, néme-
tek, osztrákok, magyarok – mindenüket elvesztett emberek
közé. Apánk elbeszélésébôl tudom, hogy bátyámnak is, ne-
kem is nagyon fájt a fülünk, emiatt sokszor keservesen sír-
tunk. Egy francia asszony azt javasolta anyámnak, hogy egy
mokkáskanál langyos, zsíros tejet öntsön a fülünkbe és vat-
tával dugja be. Anyám nem akarta elhinni, hogy az használ-
na. Erre az asszony a saját fülébe töltött belôle, s azok után
anyám nekünk is csepegtetett, és a fájdalmunk valóban
megszûnt.

Lehetôség kínálkozott, hogy tovább menjünk nyugatra
vagy áthajózzunk Amerikába. De szüleimet már kínozta a
honvágy és egy harmadik lehetôséget választottak, vissza-
indultak Magyarországra.

1945 nyarán tértünk vissza. Egy pesti rokonunknál laktunk
egy ideig. Bár apám meg sem állt volna Erdélyig, de Románi-
ában háborús bûnösnek számított az erdélyi bevonuláskor ki-
fejtett tevékenységéért, merthogy katona volt. Megtudtuk,
hogy Budaörsön üresen állnak a házak. Számunkra is kijelöl-
tek egyet. Apám a Belügyminisztériumban kapott állást, mint
árvaszéki levéltáros. Ám hamarosan B-listára került és elbo-
csátották. Abba a kategóriába azok kerültek, akik az új rend-
szer kiszolgálói szemében megbízhatatlannak számítottak a
múltjuk miatt, felelôs állást ezért nem tölthettek be. De vala-
mibôl csak el kellett tartani a családot, hát gazdálkodásba fo-
gott. Kapott néhány hold földet, vett két lovat és fuvarozott.
Akik közelebbrôl ismerték a múltját, utána kiabáltak: – Na mi
van, te „mûparaszt”?! Mivel apám sokat segített annak idején
Erdélyben nagyapámnak, ellesett tôle fortélyokat. Tudta, ho-
gyan kell a termôfölddel és az álla-
tokkal bánni, no meg érzéke is volt
hozzá. Hamarosan „ezüstkalászos”
gazda lett.

1947-ben megszületett Károly
öcsénk. Abból az évbôl megmaradt
bennem egy kép: Kreisz Józsi bácsi
jött be a nyitott kapun, rázta a zoko-
gás: – Nem hittem neked Józsikám!
– panaszkodott apámnak. Akkor
tudtuk meg, hogy ôket is kitelepí-
tik Kelet-Németország (a késôbbi
NDK) területére. Váltig abban re-
ménykedett, hogy maradhatnak.

Azt a véleményét, hogy nem híve a Rákosi-rendszernek,
apám soha nem rejtette véka alá. Ezért „osztályidegenné”
nyilvánították. Másfél év börtönt kapott, három évre felfüg-
gesztve. 1953-ban nagygyûlést tartottak a tanácsházán,
ahol bejelentették Sztálin halálát. – Na, hála Istennek! –
mondta apám, felállt és kiment. Behívatták az Andrássy út
60.-ba. A család nagyon félt, hogy többet nem látjuk. Az eset
egy ügyésznôhöz került.

– Azt mondta? – kérdezte az ügyésznô.
– Azt! – válaszolt apám.
– Nem tagadja?
– Nem.
– És miért mondta?
– Én olvasok újságot, hallgatok rádiót, és ô már olyan be-

teg ember volt, hogy magamnak is csak azt kívánnám.
– Akkor elejtjük a vádat.
– Na, hála Istennek!
– Szóval magának ez a szavajárása? Hazamehet.
1956-ban nem akart politikai szerepet vállalni. Csak azt

vállalta, hogy megszervezi a közellátással kapcsolatos
teendôket. Gondoskodott, hogy a falu lakosságának jusson
tej, kenyér.

Idôs kora ellenére apámat rákényszerítették, hogy lépjen
be a tsz-be. Bevitte a földjét a közösbe. 1965-ig még fuvaro-
zott, utána már csak a nyugdíjából élt. 

1966-ban ment vissza elôször és utoljára a szülôföldjére.
Szép hangján gyakran énekelte kedvencét, azt a kurucnótát,
ami a bujdosókról szólt, átérezte a hontalanság fájdalmát.
Örökké kínozta a honvágy, bármi, ami Erdéllyel volt kapcso-
latos, felkavarta az emlékeit. Családi ünnepek alkalmával,
amikor együtt voltunk, becsuktuk az ajtót-ablakot és eléne-
keltük a Székely himnuszt. 

A menekülésben szinte minden tárgyi emléke elveszett,
csak a gondolatai maradtak. Fájdalmát idônként versbe ön-
tötte. Rajongásig szerette szülôföldjét, de a sors olyan ke-
gyetlen volt hozzá, hogy mindössze alig néhány évet élhe-
tett ott. 

1979-ben kísértük utolsó útjára, a Nefelejcs utcai
temetôben alussza örök álmát.  Édesanyánk 82. évében

hunyt el, 1987-ben. Leányaik, fiaik
felnövekedtek, családot alapítottak.
Valamennyien itt maradtunk, mi va-
lóban hazára leltünk Budaörsön.

1981-ben házasságot kötöttem
Krizsik Erikával. Két szép gyerme-
künk született: 1982-ben Erika,
1984-ben József. Erika kertészmér-
nöknek készül, Józsi számítástech-
nikát tanul.

Én már budaörsinek tartom ma-
gam, de családi gyökereim miatt
erôsen vonzódom a szülôföldem-
hez és az erdélyi hagyományokhoz.A három Bartha fiú: József, Károly és Iván
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Házunk udvarán, 1958-ban: édes-
anyám, testvéreim és unokaöcséim

Fiunk ballagásán, 2003-ban

Családom, 1985-ben

Édesanyám, fiaival és 
Bélus unokájával

Ilonka nagynénénk, aki szintén 
áttelepült Magyarországra

Esküvônk napján
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A nagyszüleim és apám történetét mesélem el, rájuk em-
lékezve. A Csata család a háború ideje alatt indult el

szülôfalujából, Gyergyócsomafalváról. Ebben a nagy létszá-
mú községben a mai napig is magyarok, összetartó, egy-
mást segítô emberek élnek. Elsôsorban mezôgazdaságból
és állattenyésztésbôl tartják fenn magukat.

Nagyszüleim – Csata Ignác és Bartalis Anna – föld-
mûvelôk voltak, hét gyermeket neveltek. Már életük delén
jártak, amikor a nehéz életkörülmények miatt elhatározták,
hogy átjönnek Magyarországra. Nem tudták, hogy mi vár rá-
juk az úton, ezért csak a két nagyobbik fiút hozták magukkal
– Kálmánt és Tamást. A kisebb testvérekrôl Róza, a
legidôsebb lány gondoskodott, ô mai napig is szülôfalujában
él, ahogy mi csak röviden hívjuk: Csomafalván.

Nagyszüleim sok minden nem hozhattak magukkal, mert
ugyan a határig vonattal mentek, de onnan már bújkálva, gya-
log folytatták az útjukat. Tudomásom szerint 15–20-ra tehetô
azoknak a családoknak a száma, akik Csomafalváról Buda-
örsre jöttek, menekülve a nyomorból, a megaláztatásból.

Nagypapám 78 évet élt. Nagymamám 92 éves korában
még meszelte a házat, aztán 93 éves korában örökre le-
hunyta szemét.  

Szüleiket követve 1944 márciusában Béla, Anna és Margit
is átszöktek, nem várták meg, hogy a front elérje a térséget. A
hetedik testvér, Ignác is átjött, de ô meg sem állt Amerikáig.
Azóta is ott él, még látogatóba sem jött haza. Most is ôrzöm a
levelét, amit 1945. március 18-án írt édesanyjának, útközben,
a németországi lágerbôl. A háború alatt Anna – ô a kereszt-
anyám –, súlyosan megsebesült, több szilánk fúródott a karjá-
ba, lábába. Utána csontvelôgyulladást kapott, mégis megélte a

78. évét. Nagyapámék néhány budaörsi év után Szár község-
be költöztek. Ott egy szép nagy földterületet, valóságos kisbir-
tokot kaptak, azon gazdálkodtak családi összefogással.

Édesapámat Budaörsre húzta a szíve, mert itt megismer-
kedett Vígh Máriával, az édesanyámmal. Az ô családja a
Felvidékrôl, Dunaszerdahelyrôl származott. Apám, hogy a
családja anyagi helyzetét megalapozza, néhány évig Tatabá-
nyán dolgozott, mint bányász. De 1955-tôl már Budaörsön fu-
varozott, és 1957-ben az ipart is kiváltotta. Rajta kívül még
vagy öten-hatan éltek fuvarozásból. Abban az idôben nagy
szükség volt a munkájukra, más szállítóeszköz (teherautó)
nemigen volt. Építôanyagra inkább nyáron, terménybe-
takarításra, tüzelôre ôsszel kapott megrendelést. Közben föl-
det is mûveltek a szüleim. Apám általában két-három jó
erôben lévô lovat tartott, szakszerûen gondozta ôket. Egy
idôben a nagytestû, munkabíró muraközi lovakkal fuvarozott.
35 éven keresztül a Baross utcában laktunk, ahová 1950-ben
született János, 1954-ben Mária (én), 1963-ban Kálmán.

1971-ben férjhez mentem Bartha Károlyhoz. Az ô szülei
szintén Erdélybôl származnak. 1971 decemberében meg-
született kislányunk, Mária, 1973-ban pedig Károly fiunk.
A gyermekeimet nehéz körülmények között neveltem fel, de
talán azt egyszer az unokáim majd elmesélik.

Fiatal lány koromban egy-egy hónapot is eltöltöttem a
csomafalvai rokonoknál. Szép emlékeim fûzôdnek azokhoz
a nyaralásokhoz. Régen gyakrabban, ma már ritkán, de
visszajárunk Csomafalvára, Erdélybe. Nagyon szeretek Bu-
daörsön élni. Ide születtem, ide köt minden, de tudom, hogy
elôdeim honnan jöttek. Voltak nehézségek az életemben, de
ma már két kisunokám boldog nagymamája vagyok.

Bartháné Csata Mária

A HÁBORÚBAN SZÉTHULLOTT A CSALÁD

Gyergyócsomafalva római katolikus temploma

A nagyszüleim az áttelepedés után majd’ 15 évvel késôbb,
1960. augusztus 4-én. Hátoldalán ezt olvasom: „Apád 70 éves,
én 64. Édes gyermekeimnek emlékül. Isten véletek!”
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Bátyámmal, Jánossal az elsôáldozó
ünnepségén

A Csata család 1950. április 10-én. Középen nagyszüleim, körülöttük fiaik, lányuk,
az ô házastársaik és unokáik. Jobbról a második Csata Kálmán, az édesapám,
elôtte ül édesanyám, a bátyámmal az ölében. A fénykép Felsôgallán, Kónya István
fényképészeti mûtermében készült

A 3.d. osztály, Marton Jánosné osztályfônökkel. A felsô tagozatban Szerzô Aladárné volt az osztályfônökünk. Tiszteltem és
szerettem ôket, mint ahogy Erôdi Mária tanárnôt is
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Szüleimmel és testvéreimmel, 1974-ben. A bátyám Taksonyban, 
az öcsém és én Budaörsön élünk

A férjem kedvenc lovával, a Kôhegyen

1987-ben, gyermekeimmel. 
Mária szalagavatójára készültünk

Édesanyámmal, gyermekeimmel és Krisztofer kisunokámmal
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Egy hamisítatlan gyergyói táj, ahol a Csata ôseim éltek, 
és ahonnan nagyszüleim elindultak

A gyergyócsomafalvai rokonokkal

Krisztoferrel Karcsi fiam a fiával, kisunokámmal,
Balázskával
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Az én családom Kisújfaluból származik. A kitelepítést
gyerekfejjel éltem meg, ám számomra nem fulladt tra-

gédiába, mint szüleimnek, nagyszüleimnek. Nagyszüleim
sokat meséltek a régi idôkrôl, s olyan nagyon jó dolog volt
az, amikor a nagyszülôk meséltek az unokáknak. Édesapám
Takács János. Az ô szülei: Takács János mozdonyvezetô és
Farkas Erzsébet, ôk a szülôfalujukban maradhattak. Édes-
anyám Takács Klára, az ô szülei: Takács Miklós asztalos és
Simon Sára. Több Takács család is élt Kisújfaluban. Apai
nagyapámat csak Pisti-Takácsnak ismerték, szüleim pedig
csak névrokonok voltak.

Takács Miklós nagyapa magyar huszár volt, a második vi-
lágháborúban lengyel területre vezényelték, ott harcolt.

Édesapám az átlagnál tájékozottabb, olvasottabb, a világ
dolgai felôl érdeklôdô ember volt. Polgári iskolát végzett,
latinul, németül jól beszélt. Vasutas munkájából adódóan
sokfelé járt, külföldön is.

Családias, meleg, óvó szeretetben éltünk kisújfalui ottho-
nunkban. Sok családdal voltunk–vagyunk rokoni kapcsolat-
ban. A mi kis falunk patakját Párizs-pataknak hívják. A tisz-
teletes úr, aki már járt a francia fôvárosban, mindig azt
mondta: olyan, mint a Szajna. 

A háború alatt különösen sokat szenvedett a lakosság.
A falu többször is gazdát cserélt, azaz hol a németek, hol az
oroszok foglalták el, és eközben a lakosság nem hagyta el
az otthonát. 

Édesapám felmentést kapott a vasúttól, nem vitték el ka-
tonának. De gyakran bújkálnia kellett, mert a férfiakat össze-
szedték lövészárkot ásni.

1945. január 4-én megszületett a kisöcsém, Janika. Még
dúlt a háború. Janika megbetegedett, ezért édesanyám és
az érsekújvári nagynéném kórházba indultak a két hónapos
csöppséggel. A vonatot, amin utaztak, bombatámadás érte.
Pánik tört ki, az emberek fejvesztve menekültek. Anyám ma-
gához szorította pici fiát. A tömeg földre lökte ôket és ke-
resztülgázolt rajtuk, Janika meghalt. Nagyapa asztalos volt,
ô csinálta a kis koporsót. Ma is elôttem van a kép, ahogy
szomorúan hozta a hóna alatt.

Ez a tragédia pont az én születésnapomon történt,  ezért
16 éves koromig nem ünnepeltük meg azt. – Ez a nap
ugyanolyan öröm, mint amilyen bánat – mondták a szüleim.
16 éves korom után azt mondta az édesapám: – Az életé az
elôny! Attól kezdve megtartottuk a születésnapomat. – Kicsi-
kém, bogárkám – így becézett engem az édesapám.

Az a szomorú esemény is élénken él az emlékezetemben,
amikor egy reggel a nagymamám kiment az állatokat meg-

etetni. Gyanútlanul kinyitotta az utcai kaput és egy cédulát ta-
lált rajta. Valaki éjjel odarakta. Az állt a hivatalos papíron, hogy
a szüleimet – név szerint – a Szudéta-vidékre fogják telepíte-
ni. Nagymama zokogva hozta be az értesítést, teljesen le volt
sújtva, hamarosan az egész ház zengett a sírástól.

Édesapám gyorsan döntött: – Azt nem fogom megvárni!
Átszökött Magyarországra, bekerült az áttelepítési kormány-
bizottságba és elintézte, hogy átjöhessünk. De az nem ment
egyik napról a másikra. Apa aggódott értünk, többször visz-
szajött, bujkálva, titokban. Hozott nekem magyar nyelvû is-
kolai könyveket. Elôfordult, hogy az Ipolyt átúszva tudott jön-
ni, olyankor ráfagyott a ruha. Mesélte, hogy a határszéli kör-
nyék lakosai jó szívvel segítettek neki.

Az áttelepülési engedélyt végülis csak édesanyám és én
kaptuk meg. Apa testvére kislányával nem akart ott marad-
ni, de nem volt engedélyük. Ezért a vagonban a holmink kö-
zé elbújtattuk ôket. Nagyszüleim egy évvel késôbb jöttek hi-
vatalosan utánunk.

1947. május 1-jén érkeztünk meg Budaörsre. A falu má-
jusi díszben pompázott, a házakon, a májusfákon színes 

Fehérné Takács Klára

ÚJRAKEZDÉS A DUNA INNENSÔ OLDALÁN

Édesanyám
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Nagyapám, Takács Miklós. 
Ez a fénykép már Budaörsön készült róla és
fontos adatokat tartalmaz a hátoldal: 
Takács Miklós 1893. aug. 26. Kisújfalu. Atyja:
Mihály, anyja: Dobai Zsuzsanna. Nôs, fogl.:
f.m. (földmûves), Budaörs, Marx Károly u. 56.
Ezen igazolást útlevélkérelem ügyében adtam
ki. 1949. aug. 18., aláírás és a budaörsi
rendôrörs pecsétje

Szüleim ünnepi viseletben. A jegyespár Budapestre jött
Feleki Gyula arcképfestôhöz, a VII. kerületi Damjanich
utcába, hogy errôl a fotóról egy festett képet készíttessenek

Édesanyám és Eszter húga, kisújfalui ünnepi népviseletben
Mátyás Kálmán, nagyapa sógora. Akkoriban az emberek
nem az autójuk, hanem a kocsijuk mellett fényképezkedtek
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krepp-papír díszítés lobogott. Az emberek is vidámak voltak,
örültek a tavasznak, a jó idônek. Mint egy gyereknek, elsô
látásra az egész nekem nagyon tetszett.

A kitelepített Ritter család házát kaptuk meg a Marx Károly
utcában. A ház igen rossz állapotban volt, a háború alatt tönk-
rement. Késôbb, amikor Németországból a volt tulajdonosok
eljöttek, elégedetten nyugtázták, hogy milyen szépen rend-
beszedtük. 

Szüleim felvették a budaörsi emberek tempóját. Tudato-
san törekedtek arra, hogy beilleszkedjenek, ezért hamaro-
san be is fogadták a családunkat.

Mivel én szlovák iskolában jártam ki az elsô osztályt, gon-
dot okozott a magyar helyesírás. De a kedves apácák, akik
a háború után taníthattak még egy ideig, türelmesek voltak
velem. Behoztam a lemaradást és évrôl-évre kitûnô lett a bi-
zonyítványom. Amikor 1954-ben kijártam az általános isko-
lát, a Debreceni Református Gimnáziumban szerettem vol-
na folytatni a tanulmányaimat. – Egy gyermeket már elvesz-
tettünk, Téged nem engedünk! – mondta édesanyám, és én
megértettem, hogy nagyon féltenek. Szakály Matyi bácsi

Szüleim 1936-ban házasodtak össze

Édesanyám húga, Takács Eszter és Kovács Béla esküvôi
fényképe. A felvételt Bontos István bátorkeszi fényképész
készítette

Otthonunk udvarán 1943 körül. Balról: édesanyám, Simon
Sára nagyanyám, Takács Miklós nagyapám katonaként,
Kovácsné Takács Eszter nagynéném. Bal oldalt én vagyok,
jobbra Eszterke unokatestvérem áll.
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Ezt a réges-régi képeslapot a nagyapám küldte nekem 
a tábori postával a háborúból: „Aranyos kicsi Márikám!
Születési üdvözletet küld a messze távolból sokat rátok
gondoló nagyapád. Csókollak benneteket. Isten veletek!”
(34. Tábori Postahivatal. 1942. II. 20. Tábori postával 124.
hadihíd oszlop. Ellenôrizve!)

Az áttelepülés után kapott házunk

Eszterke unokatestvéremmel. Egyforma ruhánkat édesanyám
varrta, aki szabadidejében (megrendelésre) egyházi terítôket
hímzett

Édesanyám kis virágágyást mindig csinált az udvaron
Szüleim és szorgalmas munkájuk
gyümölcse a Kálvária-dûlôben
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javasolta, hogy próbáljak egy erôs gimnáziumba bejutni. Bu-
dapesten, a Villányi úton a József Attila Gimnáziumban in-
dult egy kísérleti osztály, ahová csak kitûnô tanulókat vettek
fel, kulák- vagy osztályidegen szülôk gyermekeit, vagy olya-
nokat, akik egy kicsit jobban éltek az átlagosnál. Szeren-
csésnek érzem magam, hogy oda bejutottam. Olyan tantár-
gyakat tanultunk – latin, logika, mûvészettörténet –, amelyek
máshol még nem szerepeltek a tantervben. Budaörsrôl még
egy lány járt abba az osztályba, Horváth Márta, ô ma egy
washingtoni magánegyetem tanára.

Felejthetetlenek maradtak a diákévek, meg aztán a ha-
gyományos családi események: a nagy disznóölések, a kö-
zös vacsorák. Olyankor dalra fakadtak a szüleim, rokonaim.
Elôjöttek az „irrendenta” nóták. A szívük majd beleszakadt,
úgy énekeltek. Apámnak különösen szép, érces hangja volt,
még a Rádióba is hívták énekelni.

Érettségi után az orvosi egyetemre jelentkeztem. De a
nyári bonctani gyakorlaton háromszor elájultam, ezért elta-
nácsoltak attól a hivatástól. Késôbb javasolták, hogy mehe-
tek gyógyszerésznek, de akkor már férjnél voltam. Lányom,
Klára elektrokozmetikus végzettségû, de pályát módosított
és jelenleg divatáru nagykereskedô Budaörsön.

Szinte természetesnek tartottam, hogy Kisújfalu testvér-
települése lett Budaörsnek. Oda visszajártunk és járunk a
mai napig is. Eleinte keresztelôre, esküvôre, ma már gyak-
rabban temetésre. 

Én úgy látom, hogy rokonainknak – akik ott maradtak –
az élete csak annyiban változott, amit a technikai fejlôdés
nyújtott. Nekünk viszont itt Magyarországon több lehe-
tôségünk adódott, s aki élt a lehetôséggel, az jutott valami-
re. A nagyszüleim majd’ belehaltak a kitelepítésbe, a szüle-
im is megszenvedték, az én generációm meglátta benne a
jót is. Az unokáimat elvittem Kisújfaluba, de már csak a
nagymamájuk iránti tiszteletbôl látogatták meg a szülôi há-
zamat, és az ôseik sírját a kisújfalui temetôben. Ôk már – ve-
lünk együtt – igazi budaörsiek.

Családunk két évvel a budaörsi „fészekrakás” után

Szüleim, nagyszüleim Csehszlovákiából jött rokonokkal a Kálvária- domb oldalában, a Máriavölgybe vezetô útnál

A teljes család – akkor már két éve – Budaörsön. Hátul apa
és sógora, Kovács Béla áll, majd (balról) én következem,
mellettem anyukám, nagyszüleim, Eszter nagynéném,
kislányuk Eszter, és a nagyszülôk ölében ifjú Kovács Béla,
aki már Budaörsön született. Valamennyien Budaörsön
maradtunk
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1949-ben elhunyt Farkas Erzsébet nagymamám. 
Édesapámnak engedélyt kellett kérnie, hogy kimehessen 
az édesanyja temetésére

Együtt a család 2004 karácsonyán

A három generáció: lányommal és unokámmal Lányom családja. Unokáink: Adrienn és András
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Az Osztrák–Magyar Monarchia keleti határán, a Kárpátok
legszélén, Csíkszereda és Gyergyószentmiklós között

van egy parányi település, Gyergyótölgyes. Ott született
édesapám 1901-ben, egy nyolcgyermekes családban. Valla
Lambert nagypapa a helyi fatelep gépésze volt.

Személyesen egyik nagyszülômet sem ismertem, mert
korán elhaltak, illetve még kicsi voltam, amikor Magyaror-
szágra jöttünk.

A Valla családból az elsô világháború idején elvitték kato-
nának a három legidôsebb fiút. Közülük Vilmos és László
hôsi halált halt. József túlélte a háborút, de nem jött már
vissza Gyergyóba, hanem Békés községben elvett egy 20
holdas parasztlányt. Ô maga szabó mesterséget tanult és
olyan jól dolgozott, hogy egyedül nem gyôzte a sok megren-
delést, segédeket vett fel. Tudta, hogy „fillérbôl lesz a forint”
és a forintból földet vett. Lassan neki is összegyûlt 20 hold,
a jó békési termôföldeket meg kiadta megmunkálásra.

A szakmáját továbbra is folytatta. Amikor mások a kocsmá-
ba mentek, ô nem ment velük. Kiszámolta, hogy a sör, a bor
áráért mennyi varrótût tud venni. Szorgalma, takarékos élet-
módja „jutalmaként” a Rákosi-érában ôt sem kerülte el a 
kuláküldözés. Duplakuláknak kiáltották ki és a beszolgálta-
tásnál olyan mennyiségû termék leadását rótták ki rá, ami
teljesíthetetlen volt, például tojásból 9 mázsát(!) kellett volna
leadnia. A piacon mindet felvásárolta, de még úgy sem érte
el a szükséges mennyiséget. Más megpróbáltatások is ér-
ték, végül oly sok tortúra után „önként felajánlotta” földjeit az
államnak. Beállt portásnak a békéscsabai gyógyszergyárba.
Maga mesélte, hogy akkor tudta meg, mi a gond nélküli élet
– munka után nyugodtan hazamenni és pihenni. Ô lett bol-
dog, hogy megszabadult a földjeitôl. Azért mondtam el nagy-
bátyám – Valla József – történetét, mert egészen különös az
övé, gyakran emlegetjük ma is a családban. A háború után
ôk adtak menedéket a szüleimnek.

Fülöp Györgyné Valla Zsófia

NEHÉZ VOLT ELFOGADTATNI MAGAMAT A SZAKMÁVAL

A Valla család, 1907 körül. A szülôk: Valla Lambert és Kovács Mária. A gyerekek, születési sorrendben: Vilmos, József, Julianna,
László, István György – a kép bal szélén, ô lett az édesapám –, aztán Mária, Vilma és a legkisebb, az ô nevét már nem ôrzi az
emlékezet, mert még kisgyermek korában meghalt
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Édesanyám – Kovács Margit – 
a közeli Csíkdelnén született, szintén
nyolcan voltak testvérek. Nagyapa
gazdálkodott, eléggé szegény
körülmények között éltek

Anyai nagymamám, Búzás Julianna.
Amikor 1953-ban meghalt, anyukám
nem kapott útlevelet és nem tudott
hazamenni az édesanyja temetésére

Ez a kép 1939. szeptember 10-én, a keresztanyám esküvôjén készült. A menyasszony Valla Mária – Masa néni, Apa húga – 
és a férje, Erdei József. Szüleim a kép jobb oldalán állnak
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Édesapám – Valla István György – kitanulta a borbély-
szakmát. Az elsô világháború után a fiatal iparoslegény sze-
rencsét akart próbálni, elég vakmerô volt ahhoz, hogy kijus-
son Franciaországba, egészen Párizsig. Ott akkor új kez-
dôdött a nôi divatban, a hajvágás. Régebben hosszú hajat
hordtak a lányok, asszonyok, de a városi nôk új divatot te-
remtettek. Rövid, félhosszú, hullámos, ondolált hajat csinál-
tattak maguknak. Apám megtanulta a nôi fodrászat minden
fortélyát, olyan jól keresett, hogy a családját – édesanyját,
családos nôvérét – támogatni tudta anyagilag, hozzájárult
húgai iskoláztatásához is. Tíz év múlva hazament az édes-
anyja temetésére és többé már nem ment vissza Párizsba.
Bukarestben helyezkedett el és nagyon hamar híre-neve
kelt: „George”, aki a divat fôvárosából jött!

A román népesség kétfelé szakadóban volt akkoriban.
Egyfelôl a Regátból szétszéledô mócok, a szegény, nincs-
telen birkapásztorok; másfelôl a városi gazdag románok,
akik megbecsülték a szász és a magyar iparosokat. Apám-
nak 1940-ben már két üzletében 40–45 fodrászsegéd dol-
gozott. Amikor a szezonban a román elôkelôség a Fekete-
tengeri üdülôhelyekre ment nyaralni, ott is nyitott fodrász-
üzletet.

Édesanyám manikûröslányként dolgozott apám egyik bu-
karesti fodrászüzletében. Megszerették egymást, 1939-ben
pedig össze is házasodtak.

Apám biztosítani akarta a család jövôjét, ezért összegyûjtött
pénzébôl szép erdôbirtokot vásárolt Kolozsvár környékén.
Mellette haladt el egy fô közlekedési útvonal, s azt Apa
elônynek tartotta. A második bécsi döntés után ott húzták meg
a magyar–román határt. A birtok román területre esett, azontúl
nem mehetett át a saját erdejébe, s a birtok örökre elveszett.

1940. március 21-én, a tavasz elsô napján megszületett
a bátyám, aki a keresztségben nagypapa után a Lambert
nevet kapta. Mivel édesapánk nagy magyarnak tartotta ma-
gát, felköltöztek Budapestre. De valahogy nem találta a he-
lyét, ezért rövidesen visszamentek Gyergyószentmiklósra.
Ott is fodrászüzletet nyitott, segédeket alkalmazott. A hábo-
rú még nem ért el odáig, de a körülmények már romlottak,
egyre gyakrabban volt áram- és vízhiány, ami akadályozta a
munkát az üzletben.

1943-ban én is megszülettem. A szüleinket mi Tatának és
Mamának hívtuk. 

Bár a politikával Tata nem foglalkozott, titokban azért hall-
gatta az angol rádió magyar nyelvû adásait. Sejtette, hogy
semmi jóra nem számíthatnak. Közös bérházban laktak
Masa néniékkel, s az udvaron vermet ástak az értékeiknek. 

1944. szeptember elején Gyergyószentmiklóst katonailag
kiürítették. A hegyekben orosz ejtôernyôsöket dobtak le,
akik bejöttek a városba. Egy német szerelvény még veszte-
gelt az állomáson, jórészt sebesült katonákkal volt tele. De
aki tudott, az fegyvert fogott és és parázs tûzharc alakult ki.
Az üzletet és az utca felé esô lakásunkat szétlôtték, Tata az
utolsó percben akaszotta le a mesterlevelét a falról, egy ép
tükör nem maradt a fodrászatban. 

Egy nagybácsink is menekült a visszavonuló hadsereg-
gel, ô értesített bennünket, hogy itt az utolsó alkalom, ha
nem akarjuk az oroszokat bevárni. Szüleim hevenyészve
összeszedtek egypár értéket, holmit és keresztanyámékkal
együtt igyekeztek az állomásra. A vonat már indulóban volt,
Tata és a bátyám felkapaszkodtak, engem mint az alig totyo-
gó babát még feldobtak, de a mama és a keresztszüleim
már nem tudtak felszállni. Ôk lent zokogtak, mi meg fent sír-
tunk a tovarobogó vonaton. A csodával határos módon ép-
ségben megérkeztünk a békési Józsi bácsiékhoz. 

Végül édesanyámék is el tudtak késôbb jönni, és egy
óbudai rokonunknál találkozott újból a család. Tatát rögtön
besorozták katonának, pedig túlkoros volt. Egy katonai egy-
ségbe került a 18 éves Laci unokaöccsével. Azt az egységet
nem vetették be az oroszok ellen, hanem visszavonulásra
kaptak parancsot. Sok menekülô civil is vonult az egységgel
nyugat felé, köztük mi is. Celldömölkig jutottunk, de addigra
a szüleimben megérett a gondolat, hogy nem mennek ki Ma-
gyarország területérôl – lesz, ami lesz! 

Tata egy óvatlan pillanatban megszökött, de Laci azt nem
merte vállalni. Késôbb fogságba ejtették az oroszok és csak
hat év múlva keveredett haza. 

Mi a szekérrel elindultunk visszafelé. Egy este egy erdô-
höz értünk, amikor szembe jöttek velünk az oroszok. Sztálin-
orgonával a levegôbe lôttek, amely nappali világosságot
árasztott. Páni félelem lett úrrá rajtunk, nem tudtuk mi fog a
következô pillanatban történni. Az orosz katonák nem bántot-
tak. Látták, hogy nem harcoló egység vagyunk, ezért tovább-
mentek. A háború dúlta országon át visszamentünk Békésre,
Józsi bácsiékhoz. Éltünk, ahogy tudtunk. Tata néha feljött
Pestre tájékozódni a lehetôségekrôl.

A bizottság Tolnanánára irányított bennünket, ott is volt
sváb kitelepítés. A község nagy részébe beköltöztek a sokat
szenvedett bukovinai székelyek, akiket meg Szerbiából ûz-
tek el. Kaptunk egy házat, amiben Elizabeth néni még bent
lakott. Minden hozzátartozóját kitelepítették már Németor-

Ez a számomra oly kedves felvétel 1944. augusztus 2-án
készült, Lôrincz fényképésznél Gyergyószentmiklóson, 
a fapiacnál – így áll a kép hátlapján
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szágba, egy nap azután ôrá is sor került. Néhány hónap
múlva hazajött a veje orosz fogságból, kereste a családját,
aztán utánuk ment. A házhoz kaptunk 26 hold jó földet. Ta-
ta, aki soha nem csinálta, gazdálkodásba fogott. Mama álla-
tokat tartott, tehenet fejt. Neki több tapasztalata volt, mert
otthon látta, meg segített is a szüleinek. Bátyám azóta is em-
legeti, amikor hétévesen egy keskeny, korlát nélküli hídon
egyedül hajtotta át a lovakat, kocsistól.

Tata egy kis mellékesért – nem pénzért, mert az nem volt,
hanem egy kis élelemért – hajat vágott, borotvált. Egy szin-
tén menekült fiatalember segített neki kosztért, kvártélyért.
Bátyám már iskolába járt – egy teremben két osztály – pala-
tábla, tankönyvük nem volt. Orvosért 6 km-re kellett menni.
Élelemben nem szûkölködtünk, csak a pénznek voltunk hí-
ján. Pestrôl jöttek a csereberélôk éhesen, megmaradt érté-
keiket cserélték ennivalóra. – Sár hátán sár! – mondta a ma-
ma. Féltette a gyerekeit.

Tata néha feljött az óbudai rokonokhoz, remélve, hogy vál-
toztatni tud a helyzetünkön. Budaörsön lakott egy ember, aki
hajlandóságot mutatott arra, hogy a Kossuth Lajos utcai házát
a miénkre „szôrén”, azaz egy az egyben elcserélje. Mi otthagy-
tuk a felszerelt gazdaságot, a teli éléskamrát – lisztet, zsírt,
krumplit, mákot, malacot az ólban –, és eljöttünk a lelakott, per-
gamenpapírral befedett ablakú házba. A férfi fázott és valóság-
gal éhezett, örült a cserének. Késôbb már megbánta, talán
amikor ott is mindent felélt, visszacsinálta volna az egészet.

Tehát 1948 márciusában Budaörsre költöztünk. Tata sze-
retett volna visszamenni a fodrász szakmába, de a keze már
elnehezedett, nem tudta megfelelôen a munkáját elvégezni.
A kelenföldi Goldberger Textilgyárban talált állást, mint beta-
nított munkás. Egyszer találkozott egy gyergyótölgyesi ba-
rátjával, aki elhívta egy asztalosüzembe. Ott ugyan többet
kellett dolgozni, de több volt a kereset is. A fûrészport, hul-
ladékfát hazahozhatta, így megvolt a téli tüzelô. Tata onnan
ment nyugdíjba. Mamánk a háziiparban dolgozott. Azokban

a szörnyû idôkben sokan éheztek, de Mama beosztásának
köszönhetôen mindig volt mit ennünk.

Bátyám szorgalmasan járt a vasútra füvet szedni a sínek
közül, egy pár cipôt tudott venni az ottani keresetébôl.
Késôbb a faüzembe járt Tatával, a nyári szünetben. Hollandi
rekeszeket, azaz gyümölcsösládákat rakodott vagonokba,
teljesítménybérben. Ô volt a legfiatalabb, de a leggyorsabb
is, hamarosan olyan jól keresett, mint egy szakmunkás. 
– A munkával szerzett pénzt jobban meg tudjátok becsülni!
– mondták a szüleink.

Bátyám az érettségi után elvégezte a Budapesti Mûszaki
Egyetemet. Én mindenképpen szakmát szerettem volna ta-
nulni, fodrász vagy varrónô akartam lenni, de már beteltek
az ipari iskolák. Utolsó napokban kaptunk egy címet: Buda-
pesten egy Villányi úti órás alkalmazna, mint tanuló. Tatával
elmentünk bemutatkozni, attól fogva két napot jártam az is-
kolába elméletre és négy napot töltöttem az órásnál. Hama-
rosan világossá vált számomra, hogy csak azért alkalmazott
tanulóként, hogy üzlethelyiséget kapjon a belvárosban.

Az elsô napokban reszelnem kellett. Már nagyon untam,
de erôs akarattal elhatároztam, hogy végig fogom csinálni.
Azután óraszerkezeteket tisztítottam, de azonkívül semmifé-
le szakmai feladatra nem tanított. Láttam, hogy az osztály-
társaim sokkal többet tudnak. Mesterem nem haladt a tan-
terv szerint, pedig az elméletet össze kellett volna hangolni
a gyakorlattal. Fizetést sem emelt a tanulmányaimnak
megfelelôen, hiába sikerültek kitûnôre a vizsgáim. Azonkívül
szombaton is és az iskolai nap délutánján is be kellett men-
nem dolgozni.

Három év után a vizsgán elméletbôl kiemelkedôen vé-
geztem, a gyakorlatot is megcsináltam, felszabadultam. De
nem maradtam tovább a Villányi úton. Kôbányára kerültem,
ahol a mestertôl három hónap alatt többet tanultam, mint az
eltelt három év alatt. – Micsoda érzéked van hozzá! – dicsér-
te a munkámat a mesterem.

Itt még csak ismerkedtünk... ...itt már jegyben jártunk... ...1961-ben pedig összeházasodtunk
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Egyszer a 40-es buszon utazva a kôhegyi Horváth Gyula
órás bemutatott egy kollégájának, Fülöp Györgynek. Gyuri at-
tól kezdve gyakran megvárt a busznál, elkísért Kôbányáig.
Ô az Óra–Ékszeripari Vállalatnál dolgozott, mint megbecsült
órás szakember, kiváló dolgozója a cégnek. Hívott, hogy men-
jek át az Óra–Ékszerhez. Elôször nagyon tiltakoztak. – Nôi
órás? Ilyen nincs is a szakmában! Rá való tekintettel azonban
mégis behívtak. A próbaidô alatt kitûnôen megfeleltem, öt
felvételizô közül engem választottak. Normarendszerben dol-
goztunk, keresetem hamarosan elérte a 2000 Ft-ot, ami na-
gyon szép pénz volt abban az idôben. A többieket azzal fenye-
gették, hogy normarendezés lesz miattam. Olyan órák kerültek
ki megjavítva a kezem alól, amit a többiek visszaadtak azzal,
hogy javíthatatlan. Kétszer kaptam „Kiváló dolgozó” elismerést.

Gyuri családja szintén Erdélybôl való. Hasonlóan hánya-
tott körülmények között menekültek onnan. Testvérét, Pétert
az éhenhalás küszöbén ugyan hazahozták az orosz fogság-
ból, de az életét már nem tudták megmenteni a 24 éves ifjú-
nak. Édesapjuk 1943-ban, nagyon fiatalon meghalt, öt gyer-
mek jutott árvaságra. Édesanyjuk sokat küszködött, sokat
szenvedtek, nélkülöztek.

Bátyám Sík Zoltán atyánál ministránskodott. Sík atya es-
kette a Pasaréti téri templomban és ô keresztelte a három
gyermekét.

1966-ban a férjemmel közösen mestervizsgát tettünk,
majd azt követôen 1968-ban esti iskolán leérettségiztünk.
Elsô órás boltomat a családi házunkban, a Kossuth Lajos ut-
cában nyitottam meg, még 1966-ban. Gyuri egy ideig még a
vállalatnál maradt. 

Késôbb eladtuk a házat és építkezésbe kezdtünk. 1983-
ban megvettük a Templom téri üzletünket. 

Anikó lányunk a budaörsi gimnáziumban érettségizett.
Kitûnô bizonyítványa ellenére sem sikerült bejutnia az orvo-
si egyetemre, másodszorra sem. Akkor Olaszországba
ment, nyelvet tanult, dolgozott. Jelenleg a nápolyi Állatorvo-
si Egyetem nappali tagozatán tanul, mellette dolgozik. Jövô
évben fog doktorálni.

Nem volt könnyû a pályámon elfogadtatni magam. Mára
a rohamosan fejlôdô technika tönkretette a mi gyönyörû
szakmánkat, mert amióta tért hódítottak a kvarcórák, nincs
szükség javításra. Igaz, a kvarcórák pontosabbak, de azok
sem örök életûek, így ha az elektronikája tönkremegy, a
vevô másik órát vesz. Nem hittem volna, hogy elemcserébôl
kell megélnünk... De az élet megy tovább. A jó „kuncsaft”
erôt ad a következô naphoz.

Gyuri legkedvesebb barátjával, Wendler Antallal. 
Mióta elvesztette, azóta nincs olyan jó barátja

Bátyám esküvôjén a férjem volt 
az egyik tanú

Bátyám esküvôjén az ifjú pár, mellettük jobbra Gyuri, én és Tata. 
A vôlegény mögött áll a mamánk
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A Valla család: bátyám, felesége Marika, a mamánk és
gyermekeik, Lambert (a dédpapa és az édesapja neve után),
a lányok, Marika és Katika (ôk ikrek). A család Budán lakik

Az elsô üzletem és az elsô autónk

Anikó érettségi képe

Leányunk,  Anikó, kedvenc kutyájával

Üzletünkben ma is kiszolgáljuk a vevôket, 39 éve önálló iparosként Budaörsön
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Mindketten, a férjem és én is Pozsonypüspökiben – akkor
Magyarországhoz, ma Szlovákiához tartozó nagyköz-

ségben – éltünk. Püspöki ma Pozsony egyik kerülete.
Ernô, a jövendôbelim már udvarolt nekem, amikor jött a

kitelepítés. Apósom – Horváth József – kántortanító volt.
Nagy cserkészélet folyt akkoriban nálunk. Apósom a dalár-
dának is lelkes tagja volt. Egy ünnepélyes alkalommal a
templomban a hívek elénekelték a magyar himnuszt, apó-
som meg orgonán kísérte éneküket. Ezért bezárták az ilavai
börtönbe. A körzetünket gr. Eszterházy János képviselte a
parlamentben. Testvére, Lujza intézkedett apósom ügyében,
s az ô közbenjárására egy hónap múlva kiszabadult. 

A magyar lakosság körében megkezdték a kitelepítést,
sokan a jeges Dunán szöktek át. Nagy volt a nyugtalanság,
a bizonytalanság, a félelem. Elôször fehér igazolványt osz-
tottak a „hontalan” magyaroknak, utána akinek kéket adtak,
azok a családok már kezdhettek csomagolni. A mi csalá-

dunk az elsôk között kapta meg a fehér lapot, tudtuk, hogy
hamarosan menni kell. A férjem családja ugyan még nem
kapott értesítést, mégis önként Magyarországra jöttek. Kilá-
tástalannak látták szülôföldjükön a jövôjüket. Apósomnak
szinte valamennyi kollégáját áttelepítették már.

1948 ôszén a Horváth család áttelepült. Nehezen bú-
csúztunk, de bíztunk abban, hogy a mi családunk is hama-
rosan indul, és majd Magyarországon találkozunk. De egy-
szer csak leállították a kitelepítést, lezárták a határt. Addig
annak is mennie kellett, aki nem akart, attól fogva pedig az
sem mehetett, aki szeretett volna. Szigorúan ôrzött határ vá-
lasztott el bennünket, de mi ragaszkodtunk egymáshoz.
Egyre-másra kérvényeztem a hatóságoknál, a követségen,
hogy Magyarországra jöhessek, de nem kaptam engedélyt.
Akkor újabb kérvényt írtam – újabb okmánybélyeg, újabb
pecsét, újabb aláírás – újabb elutasítás. Ugyanezt Ernô is
megtette.

Horváth Ernôné Nagy Izabella

HATÁRTALAN SZERELEM

A régi Pozsonypüspöki
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Igazolványképeink, abból az idôbôl

Férjem szüleivel, az esküvôi vacsorán

Mi ketten, mint férj és feleség

Gyermekeink, elsôáldozásuk idején
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Mivel Ernô akkor egy titkos és bizalmas állást töltött be a
budapesti Út–Vasút Tervezô Vállalatnál – térképeket rajzolt –,
közölték vele: kizárt, hogy útlevelet kapjon. Kitûnô munkáját
többször „Kiváló dolgozó” és sztahanovista kitüntetéssel jutal-
mazták. Kérvényezésére kapott egy igazolást, engedélyt,
hogy külföldön házasságot köthet. Jelentkezett egy társasútra
a Tátrába, felcsillant a remény, hogy ott majd összeházaso-
dunk. Az útitársai mind megkapták az útlevelet, ô meg nem.
Így megint elmaradt az esküvô.

Egy ismerôs ügyvéd tudott egy olyan szabályzatról, ame-
lyik engedélyezte a háború idején a fronton lévô katonák és az
otthon maradt menyasszonyok távházasságát. Utánanézett
ennek a dolognak és megtudta, hogy a rendelkezés még min-
dig érvényben van. Nem volt más választásunk: ugyanis, ha
házastársak vagyunk, akkor a hatóság köteles megadni az
engedélyt az átutazáshoz. Szükség volt egy olyan férfire, aki
felvállalja a „férji” szerepet. Ernô egy hivatalos meghatalma-
zást küldött annak, aki a nevében eljárt. Különös esküvô volt
az. Egy nálam húsz évvel idôsebb ismerôs férfi szíves örö-
mest az anyakönyvvezetô elé vezetett, a segítô szándék ve-
zérelte. Az esküben a saját neve helyett a férjem nevét mond-
ta. A „boldogító igen” szlovákul hangzott el. És az már telje-
sen szabályosan történt: Horváth Ernô felesége lettem!

Ezután hat hónapra szóló engedéllyel útnak indulhattam
Magyarországra. Pontos leltárt kértek az útipoggyászom tar-
talmáról. A szlovák vámos a személyes holmijaimat az utol-
só darabig átválogatta, leellenôrizte és a ládámat lepecsétel-
te. A férjem már Szobnál várt, határsávi engedéllyel. Aztán
1951 februárjában, akkor már mi ketten, titokban megesküd-
tünk a budaörsi templomban. A szerény esküvôi vacsorán
rajtunk kívül apósom, anyósom és a két tanú vett részt. A
férjem tanúja Frank Benedek, a budaörsi „barackkirály” volt,
az én tanúm pedig a férjem esztergomi unokatestvére, Hartl
Miklós.

Az állampolgárságot csak nagysokára kaptam meg, ak-
kor, amikor már megszületett a kislányunk. Addig útlevéllel
járhattam haza a rokonaimhoz. Mint fiatal házasok, elôször
a férjem szüleinél laktunk, a gyógyszertár fölötti lakások
egyikében. Késôbb a Stefánia utcában lett önálló otthonunk.
Most már évek óta a Templom téri társasházban lakunk.

Apósom elôször a budaörsi fiúiskolában tanított, az elsô
osztályban. Arra számított, hogy tárt karokkal fogadják, mert
magyar, de nem így történt. Két évig tanított itt, majd
Isaszegen vállalt pedagógusi állást. De nyugdíjazása után
visszajött és a Mûvelôdési Házban dolgozott. Ezt még
Hauser József is megemlítette a Budörsi Krónikában (123.
oldal): „Az ötvenes évek elején már színdarabokat is játszott
egy pedagógusokból és szülôi munkaközösségbôl álló cso-
port, melyet Horváth József vezetett.”

A férjem továbbra is az UVATERV-nél dolgozott, a metró
mûszaki terveit készítette többek között. Szép feladatot ka-
pott, amikor a Magyar Tudományos Akadémia felkérésére ô
készítette a Magyar Nagylexikonban a térképeket, mûemlé-
kek alaprajzait és a gépészeti rajzokat. 10 évig dolgozott az
Akadémia gondozásában megjelent Nyelvészeti Atlasz 
köteten.

1952-ben megszületett Éva lányunk, 1955-ben Ernô 
fiunk.

És milyen a sors! Mi eljöttünk a szülôfalunkból, de sokat
jártunk haza. Az egyik látogatás alkalmával a lányom meg-
ismerkedett egy ottani magyar fiúval. Összeházasodtak.
A három unokám magyar iskolába jár, ápolják a magyarsá-
gukat.

A gyökereim a szülôföldben maradtak. Ott élnek a roko-
naim, ott nyugszanak a szüleim, ôseim, ott él a nôvérem, 
és most már az utódaim is ott élnek. De én már budaörsi
maradok.

Egy osztálykiránduláson, Rab Lászlóné osztályfônökkel 
és a gyerekekkel

Férjemmel, a fiunk esküvôjén
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Fiunk, házasságkötésekorA lányunk esküvôi képe

Kisunokáink, a lányunk gyermekei: 
Gabriella, Krisztina és Júlia Unokáink a fiunknál: Csaba és Dániel, 1989-ben
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Annak idején a határok nélküli Osztrák–Magyar Monar-
chiában szabad mozgást biztosítottak a lakosságnak.

Ez lehet az oka, hogy ôseim a „nyugati végekrôl”, de egy-
mástól távol lévô helységekbôl származnak. Hugauf nagy-
apám Nagycenken született, ô nyomdász volt. Nagyanyám,
Mätz Julianna, egy „virkligi” bécsi asszony, aki nem is tudott
magyarul. Édesanyám a Csallóközbôl származik. Unoka-
testvéreim ma is élnek ott. Apámék heten, anyámék hatan
voltak testvérek. A második világháború után meg éppen az
országhatárok választottak el rokonaimtól.

Pozsonyligetfalun születtem, 1935. január 1-jén. Egy kis
csalással, mert valójában december 31-én 21 órakor már vi-
lágra jöttem. De három órát „elcsaltak” a kórházi orvosok,
mondván, nyerek egy évet. Én is úgy érzem, hogy akik kö-
szöntik az új esztendôt, azok engem is köszöntenek.

Ligetfalut nem érintette a visszacsatolás. A háború alatt
márkát használtunk fizetôeszközként. De apám – aki egy
francia érdekeltségû kábelgyáran dolgozott Pozsonyban –,
szlovák koronában kapta hetente a fizetését. A háború alatt
a gyárat hadiüzemmé nyilvánították, ami miatt apámat nem
vitték el katonának. A háború után a jegyrendszert is megél-
tük. Pozsonyban olcsóbb volt koronáért vásárolni, mint a
környékünkön, ezért általában ott vásároltunk, de akkor már
határátlépôt kellett kiváltanunk. Az új cipôt felvettük, kicsit
összepiszkítottuk, úgy már nem okozott gondot a vámnál.

Ligatújfalun németül kezdtem tanulni, amely lehetôség a
háború után megszûnt, s akkor szlovákul folytattam. De még
elôtte, 1942/43-ban lehetôségem adódott Magyarországon
magyarul tanulni. Annak a nagyszerû szervezésnek a kere-
tében egy rövid ideig Pesten, késôbb Mosonmagyaróváron
tanultam. Kollégiumban laktunk, papok voltak a nevelôink,
onnan jártunk iskolába. A leveleimet eleinte a nagyobb fiúk
segítettek megírni, mert a magyar még nehezen ment, de
nagy örömmel tanultam.

A leghosszabb tanulmányi idôt Törökbálinton, a zárdában
töltöttem. Jól éreztem ott magam. A kedvesnôvérek még
szánkóztak is velünk. Vasárnaponként kivittek bennünket
futballmeccsre. Egyik alkalommal Budaörs és Törökbálint
csapatai mérkôztek egymással. A törökbálinti suhancok teli
torokból kiabálva bíztatták a csapatukat: „Ég Budaörs mint a
rongy, füstöl mint a trágyadomb!” Akkor még nem sejthet-
tem, hogy Budaörs lesz az otthonom.

Négyen voltunk testvérek, de a bátyám egy félelmetes
gyermekbetegségben – diftériában – meghalt.

1946-ban kiáradt a Duna. Jól emlékszem azokra a félel-
metes órákra, napokra. Sötétedés után jött a víz. Édesapám

éppen dolgozott. Csehszlovák katonák jöttek csónakkal, gu-
miruhában. A víz a mi házunkban 280 cm magasságban
tetôzött, és 20 cm iszapot hagyott maga után. Egy hétig egy
iskolában laktunk. A falut a még nagyobb pusztulástól az
öreg jegenyesor mentette meg. A vastag törzsek feltartóztat-
ták a hatalmas jégtáblákat.

1947-ben értesítettek bennünket, hogy át kell települnünk
Magyarországra. Bár az elindulás az ismeretlenbe mindig
fájdalmas, különösképpen nem bántuk. Mert annak idején a
németektôl, utána a szlovákoktól kaptunk nem egy esetben
rosszindulatú megjegyzést, megalázást magyarságunk mi-
att. Az árvíz emléke is elevenen élt bennünk.

Hugauf Árpád

KI VOLTAM ÉHEZVE A MAGYAR NYELVRE

A Hugauf család 1943-ban, ligetfalui házunk udvarán. Édes-
apám: Hugauf Richárd, édesanyám: Jávorcsik Anna, Katalin
húgom és Frigyes öcsém. Én azért nem szerepelek a képen,
mert abban az idôben Magyarországon tanultam
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Fent (balról): Keszler Lajos, 
Sovány Pál, középen: Winkler János, 
lent: Hugauf Árpád, Farkas Károly

Gyakori elfoglaltság volt a férfiak számára a vasárnap 
délutáni kártyázás. A képen apám, öcsém, Bayer Jani 
sógorom és jómagam múlatjuk az idôt

Családi összejövetel a Csalló-közi házunkban, 1957-ben. 
Álló sor (balról): anyám, apám nôvére Bécsbôl, öcsém, 
a másik bécsi tanti. Az ülô sor velem kezdôdik, majd apám,
húgom – ô éppen kismama –, és a sógorom: Bayer Jani

Családom, 1950-ben

1959-ben az egészségünkre emeljük a poharainkat. Szüleim,
testvéreim, sógorom és (a bal oldalt) jómagam
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A költözéshez a Magyar Teherfuvarozók Országos Szö-
vetsége – a MATEOSZ – küldött teherautót. Ingóságainkat
Oroszvárra vitték, onnan indult a vonat. A vagonra már rá is
írták a célállomást: Budaörs. A törökbálinti idôkbôl nem felej-
tettem el ezt a nevet. Mondtam is apámnak, hogy jó helyre
kerülünk, mert nagyon közel van Budapesthez. Több család
is jött Ligetfaluból. Érkezésünkkor a vagonunkat mellékvá-
gányra állították, 1947 júniusát vagy júliusát írtunk...

Apám bement a községházára tájékozódni. Választott
egy házat. – Az már foglalt! – mondta az ügyintézô, ami az-
tán többször megismétlôdött. Késôbb megtudta, hogy a köz-
ség vezetôsége elôre lefoglalt házakat azért, hogy a Parti-
zánszövetség a tagjainak biztosíthassa. Hogy mennyi parti-
zán volt...! Végül a Csalló-köz 8. szám alatti ingatlant kaptuk
meg. Kis ház – szoba, konyha –, kis kerttel, villany nélkül. Bi-
zony nagyon sokára lett villany, még a technikumi mûszaki
rajzaimat is petróleumlámpa mellett szerkesztettem. Hátrá-
nyos helyzetû voltam a pesti fiúkhoz képest, de az a tanul-
mányi eredményeimen nem mutatkozott meg.

Az elsô idôben nehéz volt az élet. Felvidéken a kukoricát
az állatokkal etették, a háború után itt meg gyakran az asz-
talra került, alapélelmiszerré vált. A leleményes háziasz-
szonyok az üzlet elôtti sorbanállás közben kicserélték egy-
más között a kukoricából készíthetô ételek receptjeit. Gon-
dot okozott az ivóvíz is. Akadt ugyan néhány kút az udvarok-
ban, ami tûrhetô minôségû vizet adott. Mi például a József
Attila utcából, Vasséktól hordtuk, de ha jobbat akartunk, ak-
kor a vasútállomáshoz mentünk, vagy a Budapest határán
lévô, XI. kerületi vezetékes nyomóskúthoz. 

Szerencsére édesapám könnyen el tudott helyezkedni.
A pozsonyi munkahelyérôl hozott papírok alapján azonnal
felvették a Budafoki úti Kábelgyárba.

Szeptemberben megkezdôdött az iskola. Szeltner Árpád
felkészített a 4. osztály anyagából, sikeres különbözeti vizs-
gát tettem. Kezdhettem az 5. osztályt, amit kitûnôen elvé-
geztem. Ki voltam éhezve a magyar nyelvre! Felejthetetlen
tanáraimnak hálával tartozom: Bandur Aladárnak, Hauser
Józsefnek, Szakály Mátyásnak, Erôdi Máriának, és a többi-
eknek is. 12 évesen könnyen beilleszkedtem az új környe-
zetbe. Sok barátom lett az iskola és a cserkészélet által. Em-
lékszem, 1948-ban a nyári szünetben több fiútársammal
együtt gyomot szedtünk a vasúti sínek között. Egy órára
20–30 fillért kaptunk. Összehasonlításul: 20 fillérért 1 zsem-
lyét lehetett venni.

1948/49-ben bekapcsolódtam az egyházi életbe. Sík Zol-
tán atyánál ministráltam, rendszeresen. 

Az általános iskolát kitûnô eredménnyel végeztem el. Ta-
nulmányaimat a 3. Sz. Gépipari Technikumban folytattam
Budapesten, a Népszínház utcában. 

A labdajátékok közül a futballt kedveltem leginkább. Ját-
szottam a Kábel- és Mûanyaggyár ifjúsági csapatában, majd
bekerültem a Budaörsi SC-be, a nagyok közé.

1955-ben behívtak sorkatonának a seregbe: Aszódon,
Jászberényben, Abasáron gyakorlatoztunk a gépesített lö-

vészezredben. 1956-ban tisztesképzô iskolára vezényeltek,
végül mint tizedes szereltem le. Az ’56-os forradalomban az
iskolára vezényeltek nem vettek részt.

A technikumot mezôgépészeti tagozaton végeztem. Elsô
munkahelyem a Dunaújvároshoz közeli Mezôfalván volt, ahol
egy hatalmas gépállomás-bázison dolgoztam mint brigád-
vezetô. A legkülönfélébb mezôgazdasági gépeket javítottuk,
szervizeltük. Nem tetszett, hogy hetente csak egyszer jöhet-
tem haza, ezért a PRÉKO-ban helyezkedtem el. Tizenhárom
és fél évet töltöttem ott, mint MEO-s, TMK gyártás-elôkészítô,
csoportvezetô. 1970-tôl a Budapesti Autóvillamossági Felsze-
relések Gyárában kaptam munkát mûvezetôi, üzemvezetôi és
egyéb beosztásban. 1990-ben megsérültem, és különféle
egészségügyi problémák miatt leszázalékoltak. Azóta nyugdí-
jas vagyok.

Mindig sokat jelentett nekem – fôleg most, nyugdíjas nap-
jaimban –, hogy a kulturális életben tevékenykedhettem.
Alapító tagja vagyok a Lyra Dalkörnek. Énekelek a Werner
Alajos templomi kórusban. 15 évet töltöttem a Pro Musica
kórusban. A törökbálinti férfi dalárdában a mai napig is éne-
kelek. Hét unokánknak vagyunk boldog nagyszülei. Most
már minden Budaörshöz köt bennünket.

Újból nálunk jártak a bécsi nagynénik. Rajtuk kívül szüleim,
öcsém, és én vagyunk a képen

Ez a felvétel 1962-ben vagy 1963-ban készült, Bayer Pista 
bácsiék udvarán. Balról: keresztapám, Hugauf Frigyes Bécs-
bôl, mellette Bayer Jani és Kati húgom kisfiukkal, Janikával;
majd a szüleim következnek, végül öcsém és felesége
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1965 decemberében megházasodtam,
feleségül vettem Kádár Máriát. 
Az ô családja is a Felvidékrôl került
Budaörsre

Családom 1975 körül, mi ketten feleségemmel, az ô szülei és (hátul) a fiaink: László
és Árpád

Árpád fiunk, családja körében

Fiaink, menyeink, unokáink 2003-ban

László fiunk, családjával
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Édesanyám még a világra sem jött, amikor édesapja 
– Kitler József – hôsi halált halt az elsô világháborúban.

Édesanyám Pozsonypüspökiben nevelkedett. Fiatal lányként
édesanyjával és az ô házastársával egy ideig Franciaország-
ban dolgoztak, ahol megtanult franciául.  A magyar anyanyel-
vén kívül még jól beszélt olaszul, németül és szlovákul is.

Szüleim megismerkedésük után nemsokára eljegyezték
egymást, és 1936 februárjában összeházasodtak. Apám ak-
kor már, egy barátjával közösen, hentesüzletet vezetett.

Szüleim hamarosan építkezésbe kezdtek Pozsonyban.
Apám megnyitotta önálló üzletét és mészárszékét. 1937 au-
gusztusában megszületett a bátyám, Imre. Igen szorgalmas,
tehetséges és leleményes üzletember volt az én édesapám.
Új boltját a legkorszerûbb berendezésekkel szerelte fel, mo-
dern gépek segítették a munkáját. Hatalmas hûtôkamrában
tárolta az árut, amit egy 5 tonnás és egy 3,5 tonnás teherau-
tóval szállított. Személyautót is vásárolt, elôbb egy Tátrát,
késôbb egy Steier típusút. Bátorságban, ügyességben anyu-
kám sem maradt el apu mögött. Jogosítványt szerzett, autót
és motort vezetett.

Édesapám szülei korán meghaltak, ezért ô magához vet-
te fiatalabb testvéreit – Eleket és Boriskát –, és felnevelte
ôket. A háborút túléltük. Az udvarunkról látni lehetett, ahogy

égett a pozsonyi petróleumgyár. Apa – nagyapával  együtt –
bunkert ásott az udvaron, jól megerôsítették, oda menekül-
tünk a bombázások idején. Sokan voltunk, mert a szomszé-
dok is ott találtak menedéket. Egy razzia alkalmával az
orosz katonák minden értékünket – pénzt, ékszert – elvittek.

Megéltük az 1946-os nagy árvizet. Osztrák területen rob-
bantották a Duna jegét, talán az okozta, hogy a jeges ár el-
öntötte Pozsonyt és környékét.

Emlékeimben elevenen él, ahogy szüleim egymás között
beszélgettek: ki fognak telepíteni bennünket, mert apám ma-
gyarnak vallotta magát. 1947-ben egy napon jött egy szlo-
vák nemzetiségû férfi Magyarországról – Sóskútról –, kezé-
ben egy listával, arról választhatott magának egy házat.
A miénk nyerte meg a tetszését. Ô is hentes volt, ezért a mi
házunkat válaszotta. Azt követôen 24 órán belül el kellett
hagyni az otthonunkat. Hivatalosan jöttünk, tehát hozhattuk
az ingóságot. Szüleim csomagolni kezdtek... Éjszaka meg-
verték az ablakot. Jöttek a teherautók és vitték a holminkat
a vonathoz. Édesanyám motorral kísérte ôket, hogy ne
vesszen el semmi. A húsipari gépeket is hoztuk, a személy-
autót, sôt a teherautókat sem hagytuk ott. Huszonnégy 
vagont töltöttünk meg. Elbúcsúztunk Elektôl, Boriskától, a
rokonoktól, barátoktól, ismerôsöktôl. 

Kalmár Péterné Németh Anna

SZÜLEIM SOHA NEM ADTÁK FEL

Kitler József, a nagyapám

Nagyanyám, Heck Etel már özvegyen,
ölében édesanyámmal. Mögötte áll
Tini néni, nagymama nôvére, aki öt
testvérét nevelte fel, mert édesanyjuk
szülésben meghalt Édesanyám, egy tengeri kiránduláson
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Jegyesekként Szüleim: Németh Imre és Kitler Anna Apa és üzlettársa

Szüleim, ifjú házas korukban Ilyen szeretetteljes kapcsolat volt
közöttük mindvégig

A pozsonyi házunk és üzletünk elôtt:
apa a bátyámmal

Bátyám kisfiúként, a pozsonyi házunk elôttApa a legkedvesebb nagybátyámmal, Elekkel
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1947. augusztus 1-jén értünk Budaörsre. Arra  emlék-
szem, hogy sokáig állt a vonat az állomáson. Elôször a Marx
Károly – ma Károly király – utcában kaptunk egy házat, de
ott nem volt nehézáram, amivel a gépeket mûködtetni lehe-
tett, azért kaptuk meg a Templom téri házat.

A bátyám, Imre annak idején szlovák iskolában kezdte,
majd a német idôben ugyanott németül folytatta. Végül Bu-
daörsön különbözeti vizsgát tett és magyarul fejezte be az
általánost.

A Templom téri házat szüleim elôször rendbehozták,
majd berendezkedtünk. Hamarosan mûködésbe lépett a
kvecsni (húszúzó) az ipari daráló, a kutter (keverô). Az elké-
szített húspépet 24 óra hosszat érlelték hatalmas, füles alu-
mínium ládákban. Az a massza volt minden felvágott alap-
anyaga. Ahhoz keverték a megfelelô húst, májat, fûszereket,
amitôl a hentesáru megkapta a jellegét, hagyományos ízét.
A sonkapréssel készült a prágai sonka. A korszerû füstölôbe
sínen tolták be a füstölnivalót. Szoba nagyságú hûtôkam-
rában történt a tárolás. Három nagy kazánban fôzték a disz-
nósajtot, virslit. Óraszerkezet mutatta, hogy hány fokon,
mennyi ideig kell fôzni. A virsli akkor jó, ha széttörve pattog,
amit reggelente, iskolába menet elôtt én ellenôrizhettem.

Az udvarunkban mûködött a kisvágóhíd, ahol disznókat
vágtak. A nagyobb állatokat (marhákat) a nagyvágóhídra, a
mai Clementis László utca végébe vitték. Apám alkalmazot-
tat is felvett ehhez a sok munkához. A vágóhídon állatorvos
ellenôrizte a vágóállatokat. Az üzletben 5 méter hosszú már-
ványpulton sorakoztak a vevôcsalogató hentesáruk. Amikor
megnyitottunk, 20–22 hentes mûködött Budaörsön, és mind-
egyik megélt a munkájából. Az 1960-as években 1 kg mar-
hahúst még 8,30 Ft-ért lehetett kapni. 

Az államosítás elôtt a helybéli ellátáson kívül a Julius 
Meinl cégnek szállítottunk. Apámat kényszerítették, hogy a

katonaságnak is szállítson, persze alacsony árakon. Aztán
ahogyan a Rákosi-rendszer egyre jobban érvényesítette a
hatalmát, egyre nehezebb lett a beszerzés. Elérkezett az
idô, amikor minden egyes állat után vágási engedélyért kel-
lett folyamodni, és az illetéket befizetni. Végül teljesen elle-
hetetlenítették a kiskereskedôket. Nem volt állat, amit vágni
lehetett volna. Sorra bezártak a hentesek, így apám is.

Anyukám ötlete volt, hogy lovak még vannak, nyissunk
lómészárszéket. Apukámat meggyôzte és belevágtak. Bejött
a számításuk: a vevôk az utcasarokig, a telefonfülkéig álltak
az olcsó lóhúsért, lókolbászért.

Emlékszem, egyszer egy gyihos, azaz virgonc ló a vágó-
hídon elszabadult és beleesett az egyik keserûvízkútba.
Tûzoltókat kellett hívni a kiszabadítására. Akkor nagyon sír-
tam, sajnáltam a lovat.

Apa, az autójával Anya, motoron

A mészárszék dolgozói: Apa, Elek és Imi
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A büszke apa, gyermekeivel

Szüleimmel és nagyapával 
a házunk elôtt

Bátyámmal, 1942-ben Csak a romok maradtak...

...mindent elpusztított a jeges ár Katonák mentették a tanító néniket

A Templom téri házunk Budaörsön, a húsbolttal
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Hamarosan jött az államosítás. Bezárták az üzletet, lepe-
csételték a lakásunkat, a nagymama szobájába zsúfoltak
valamennyiünket. Örülhettünk, hogy nem költöztettek ki. El-
vitték az autónkat is. A 3,5 tonnás teherautónk a postához
került. Sokáig láttuk a forgalomban közlekedni. Megismer-
tük, mert a hátsó oldalára apa egy kis rést vágott, hogy fel
tudjak rá kapaszkodni.

1952-ben édesapám elhelyezkedett Budapesten, a Béke
Szállóba konyhamészárosnak, nagyon kevés fizetésért. 
Keserû évek következtek. Édesanyám eladogatta az éksze-
reit, a vég vásznakat, ruhaszövetet, mindent, amink volt.
A hideg beállta elôtt az erdôre járt tûzifáért a nagyapával.
Édesanyám nem vesztette el lelkierejét a bajban, disznóvá-
gást vállalt házaknál. Azt addig férfimunkának tartották, de
anyukám bebizonyította, hogy ô is meg tudja csinálni. Na-
gyon jól belejött, egy nap kettôt is vállalt, az elôjegyzési
naptára mindig tele volt. Elégedettek voltak a munkájával a
budaörsiek.

Édesapám a nyugalmasabb idôkben ötórai teára vitt en-
gem és a barátnôimet Pestre, jobb szórakozóhelyekre.

1956-ban a forradalom idején, annyi megpróbáltatás után
édesanyám kérve kérte apámat, hogy menjünk nyugatra, új
életet kezdhetünk. A kocsi már a ház elôtt állt, indulásra ké-
szen, de apám azt mondta: – Nem megyünk. Én magyar va-
gyok, ez a hazám! 1957-ben a Nyugat-Pest megyei Élelmi-
szer Kiskereskedelmi Vállalat újból megnyitotta a húsboltot,
és a szüleim – mint alkalmazottak – árusíthattak benne.

A barátság mindig fontos dolog volt a mi családunkban.
Még Pozsonyban összejártunk a kertészkedésbôl élô Juhos
családdal. A kitelepítéskor ôket a Komárom–Esztergom me-
gyei Leányvárra vetette a sors. De aztán újból találkoztunk,
nagy volt az öröm. Én sem szakítottam meg a barátságot az
ô gyerekeikkel, és azóta már a mi gyerekeink folytatják, im-
már a harmadik generáció.

Édesapám 1961. augusztus 4-én rosszul lett, kórházba
szállítottam. Azon a napon voltam 20 éves. Október 28-án,
51 évesen meghalt. Nagy ûrt hagyott maga után. 

Minden korábbi keserûség és nehézség ellenére ma már
Budaörsöt tekintem otthonomnak, ahol békésen és boldo-
gan élhet a családunk.

Édesanyám egy rövid idôre megpihent Jó barátnômmel, Kianek Macával

A Háziipari Szövetkezet együttesében táncoltam. 
A táncos lábú lányok, 1953-ban

1953-ban a 6. leány osztály. A legfelsô sorban 
(balról) a nyolcadik vagyok
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Családunk, 1959-ben
Apa (középen) két barátjával, az akkor még macskaköves
Budapesti úton

Szüleim, a pult mögött

Apa halála után anyukámmal ketten vittük az üzletet
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Kedves emlékeim között ôrzöm ezt az emléklapot 
az elsôáldozásomról

Gyermekeink: Andrea, Péter, Zsolt és felesége: Andrienn.
Unokáink: Dani, Máté, BenedekBoldog nagymamaként kisunokánkkal, Emmával

Esküvônk Kalmár Péterrel, 1964-ben. 
Házasságunk azóta is tart
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Hanna keresztelôjén. Zsolt fiunk,
Adrienn menyünk és gyermekeik:
Benedek és Hanna

Máté unokánk elsôáldozó ünnepségén együtt volt a család. Öt unokánk boldog nagyszülei vagyunk

Péter fiunk, Tímea menyünk és
kislányuk: Emma

Fiunk, Zsolt:  Hannával, Danival,
Benedekkel
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Köbölkúton születtem, 1941. május 4-én. A magyarok
lakta nagyközség vasúti gócpont Kisújfalu szomszéd-

ságában – Párkánytól, Érsekújvártól egyaránt 30 km-re –,
ma Szlovákiában található.

Édesapám Kianek István, édesanyám Piski Julianna – 
ô a Köbölkúthoz közeli Sárkányfalván született.

Édesapám varrógép-mûszerész volt és ügynöke a Singer
Varrógépgyárnak. Szervizautóval járta a vidéket, megjavítot-
ta az elromlott gépeket és újakat árult. Még a befûzést is
megtanította az asszonyoknak. Ha csak annyi baja akadt a
gépnek, hogy rosszul volt befûzve, apám a kiszállásért nem

kért pénzt, viszont mindig kapott egy kis túrót, tejfölt, vagy
néhány kiskacsát.

Édesanyám tanult varrni, szeretett is. Neki volt mindig a
legújabb varrógépe.

A háború alatt nem szenvedtünk szükséget, mert nálunk
rendezték be az oroszok a konyhát, és ott volt az élelmiszer-
raktár is. Apám jól megértette magát velük, mert jól beszélt
szlovákul. Amikor tüdôgyulladást kaptam, magas lázzal fe-
küdtem, gyógyszert meg égen-földön sem nem tudtak a szü-
leim szerezni. Egy orosz orvos természetes gyógymóddal
gyógyított meg: porrátört mustármagot disznózsírral össze-
kevert és dunsztkötést tett a keverékbôl a mellkasomra, ami-
vel szinte csodát tett.

A háború után apám nagybátyját a Szudétákba vitték fa-
kitermelésre, három év elteltével jöhetett vissza. Apám nem
akarta felvenni a szlovák állampolgárságot, erre azt mond-
ták neki, hogy akkor menjen át a Duna másik partjára, mert
a magyarok ott laknak.

1947-ben egy ismerôs rendôrparancsnok szólt, hogy tûn-
jünk el, mert jönnek értünk. Azt is megsúgta, hogy az állo-
máson áll egy vonat, abba majd bepakolhatunk. Egyik nap
aztán megjelent nálunk egy teherautó, hogy visznek
bennünket. Apám éppen nem volt otthon. Anyám tiltakozott,
hogy nélküle nem megy sehova, inkább a kútba ugrik, velem
együtt. Még aznap éjjel berakodtunk a vagonba – szeren-
csére közel volt az állomás –, bútort, ruhanemût, sparherdet,
edényeket, élelmet, még a disznót is. Többen is jöttek a fa-
lunkból és a környékrôl. Két hétig laktunk a budaörsi állomá-
son, aztán ideiglenes házat utaltak ki számunkra a Szent
László – ma Szép – utcában. Két év után végleges otthont
kaptunk a Kálvária utcában, azonkívül 550 négyszögöl
szôlô-gyümölcsöst.

Édesapám elôször a magánszektorban dolgozott. Egy
Jáva motorkerékpárral járt télen–nyáron, sokszor Bicskéig,
javította a varrógépeket. Amikor a kora miatt már nem bírta
a fáradságos utazást, elment egy kárpitosüzembe három év-
re mûszerésznek. Idôs korában néhány évig a kárpitos cég
juttatott neki némi fizetést, de utána már nem kapott sehon-
nan, mert hosszú ideig volt maszek. Idôközben megbetege-
dett. Anyámra hárult a család eltartása, apa gondozása. Ne-
héz és nyomorúságos évek következtek. Anya a Budaörsi
Háziipari KTSz-nél dolgozott, még haza is hozott a munká-
ból. Késôbb egy textilüzemnél helyezkedett el, annak moso-
dájában hatalmas ipari gépekkel mosott. Állandóan vizes,
nedves helyen, fizikailag megerôltetô munkát végzett. Köz-
ben apám 56 évesen meghalt.

Kianek Magdolna

ITT NÔTTEM FEL

Szüleim

A köbölkúti házunk
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Édesanyámmal, köbölkúti házunk udvarán Édesapám – jobbról a második – tanú volt a barátja 
esküvôjén. A köbölkúti községháza elôtt állnak

A varrógép-szaküzlet és a szervizkocsi Varrógép-bemutató. A gépnél édesapám ül

Egy varrótanfolyam résztvevôi és az elkészült mintadarabok Édesanyám – a felsô sorban jobbról a második – elvégzett
egy fôzôtanfolyamot is
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A nyolcosztályos általános iskolát Budaörsön végeztem.
Hálával emlékszem tanáraimra: Hauser Józsefre, Pasztorek
Katalinra, Ulrich Györgynére, Szakály Mátyásra. Annak elle-
nére, hogy abban az idôben nem nézték jó szemmel, hogy
az ember a vallását gyakorolta, szüleim gondot fordítottak
arra, hogy templomba járjak, elsôáldozó legyek és bérmál-
kozzak. Sík atya volt a hitoktatóm, nagyon jól összefogta a
katolikus fiatalságot, életre szóló lelki útravalót kaptunk tôle.

Jó barátságba kerültem Németh Annával – az ô édesap-
ja ismert hentes volt Budaörsön –, Stoics Mártával, Diósi
Zsuzsával.

Az iskola után kitanultam Szász Ernônél a férfi–nôi fod-
rász szakmát, mestervizsgáztam belôle. Ezt csináltam
egész életemben. Sok-sok budaörsi megfordult a Szabad-
ság úti üzletben, ezért a mai napig is sokan ismernek. Az ut-
cán lépten-nyomon ismerôsökkel találkozom, jobbról is, bal-
ról is rámköszönnek.

1957-ben bejött a fodrászüzletbe Bekker József hajat nyí-
ratni, éppen látogatóban járt Budaörsön. Megismerkedtünk,
udvarolni kezdett nekem, s még az év novemberében ösz-
szeházasodtunk. A férjem víz–gáz szerelô – késôbb techni-
kus –, a Csôszerelô Vállalatnál dolgozott. Gyakran küldték
vidékre is kiszállásra, Paksra az atomerômûbe, Gyöngyösvi-
sontára a Gagarin Hôerômûbe.

1958-ban megszületett Magdolna lányunk. Magdi az álta-
lános iskola után kitanulta a cukrász szakmát, estin leérett-
ségizett. Több tanfolyam után pályát módosított. A MATÁV-
nál dolgozott mint anyagbeszerzô. Mindig is szerette a
nyüzsgést, a mozgalmas munkát.

Szüleimmel évente hazajártunk Köbölkútra, de a sok ked-
ves rokonom – nagynénik, nagybácsik – lassan kihaltak.
Mára a honvágyam elcsitult. Alkalom adódott, hogy elmehet-
tem volna, de nem akartam Budaörstôl megválni. Itt nôttem
fel, itt fogok megöregedni.

Elsôáldozó lányok 1948. május 9-én Budaörsön, Katalin kedvesnôvérrel. Fentrôl a második sorban (jobbról) a harmadik én
vagyok. Középen a keresztet Willand Zsuzsi barátnôm tartja
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Esküvôi képünk Bekker Józseffel

Szép virágszônyeg a templom elôtt 1954 májusában, Úrnap-
ján. Azon a napon tartották a bérmálást is. A templomajtó
elôtt (bal oldalt) állok, Kianek Ilona bérmakeresztanyámmal

Azon az Úrnapján én vittem a körmenet elôtt a Jézus szívét
ábrázoló zászlót

Bérmálásom napján, 13 évesen, 1954 májusában. Háttérben
a régi Kálvária
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Székelyföldön, Gyergyócsomafalván születtem egy nyolc-
gyermekes család hetedik gyermekeként. Édesapám

földmûveléssel, állattartással kereste meg a kenyérrevalót.
Gyermekkorunkban a szinte érintetlen természet vett körbe
minket – hegyek, erdôk, állatok. A közelben eredt és a falut
átszelte a Maros. A házunk mögött csörgedezett a Szeder-
patak, míg bele nem ömlött a Marosba. Matyi bátyám fûzfa-
ágból sípot faragott. A csûrben magasról beleugráltunk az il-
latos szénába. A nagygerendán átvetettük a kötelet, azon
hintáztunk. De hamar beletanultunk a munkába is. A Sze-
der-patakban kendert, lent áztattak az asszonyok, aztán ti-
lolták, gerebenezték, majd a fonóban a téli estéken feldol-
gozták a fonalat, végül lenvásznat szôttek belôle. A bátyám
nekem is készített guzsalyt, azon próbáltam az elsô fonalat
megfonni, utánozva a nagylányokat.

A háború idején a front áthaladt a mi vidékünkön, de har-
cok nélkül. Egyszer jött egy román katona:

– Fogd bé zember a lovat! – utasította édesapámat, és el-
vitte ôt szekerestôl, lovastól. Édesapám visszajött.

Abban az évben olyan szörnyû szárazság, aszály sanyar-
gatott, hogy majd’ éhenhaltunk bele. Mindig fájt a fejem – ak-
kor nem tudtam mitôl, most már tudom – az éhségtôl. Má-
tyás bátyám az inge derekában hozott valahonnan néhány
szem krumplit, a lerben (sütôben) megsütötte, mindet me-
gettük. S lám, elmúlt a fejfájásom. Mondtam is édesanyám-
nak: – Máskor is süssünk pityókát, mert attól elmúlik a fejfá-
jásom.

Egy ismerôs férfi sóval kereskedett Magyarországon,
amellett embereket is csempészett. Megegyeztek édes-
apámmal, hogy áthozza ôt, és ha úgy látja, hogy jó helye
lesz ott a családnak, akkor üzen és mehetünk mi is.

Édesapám Tatabányáig jutott és üzent, hogy jöhetünk. A
férfi akkor már több pénzt követelt. Édesanyámmal eladatott
egy darab földet, így tudtuk kifizetni a díjat, hogy áthozzon a
határon. Elindultunk: édesanyám, a 14 éves Antal bátyám,
Rozi húgom és én. Viktória nôvérem férjnél volt, ô otthon
maradt. János katonaidejét töltötte akkor, de különben sem
jött volna. – Még ha kolbászból fonják a kerítést, akkor sem
– mondta – nekem ez a hazám! Mihály és Mátyás éhség-
mentesítési akcióban vettek részt. Az éhezés elôl Szilágy
megyei családokhoz kerültek. Ignác ejtôernyôs katona volt
éppen, Budaörsön. Elsô bevetésére Pápáról indult, de elfog-
ták és a Krím-félszigetre vitték orosz (szovjet) hadifogolytá-
borba.

A határig a tömött vonat tetején utaztunk. A férfi ismerte
a határôrök mozgását. Éjszaka kivártuk, amíg látótávolsá-

gon kívül voltak, aztán nekivágtunk. Édesanyám a kishúgo-
mat vitte a hátán, Anti egy fél zsák ruhanemût. Engem a fér-
fi kézenfogott. Nehezen bírtam a feszített tempójú gyalog-
lást, mert a sok éhezéstôl legyengültem. Hogy jutottunk el
Kisújszállásra? Arra már nem emlékszem, de arra igen,
hogy ott egy ismerôs család jól megvendégelt.

Édesapám Mesterberek-pusztán, egy állami gazdaság-
ban talált munkát. Egy olyan cselédházban laktunk, ahol a
közös konyhára nyílt egy-egy szoba, egy-egy család számá-
ra. Édesanyámnak ez nem tetszett. A gazdaság vezetôje
élelemmel segítette a megélhetésünket. Kaptunk babot,
krumplit, a tehenészetbôl hordhattunk tejet. Részmunkában
elvállaltuk egy rét kaszálását, majd a szénát eladtuk. Az árá-
ért vettünk egy borjút. Árva névre kereszteltük és felnevel-
tük. Ezzel indult meg a család gyarapodása.

A földosztásnál édesapámnak nyolc holdat juttattak, de
nem volt mivel megmûvelni, ezért embereket hívott, akik
megszántották a földet, ô meg a fizetség fejében ôrizte a te-
heneiket. A földbe kukoricát vetettünk, de nem gyôztük meg-
kapálni. Summás lányok (nyári idénymunkások) jöttek Bor-
sod megyébôl, ôket fogadta fel édesapám. Az ô életük sem
volt könnyû. Eljöttek az otthonukból, nem volt egyebük, mint
a kapájuk és a két kezük. Csûrben, pajtában szálltak meg.
Némi fizetségért egész nap dolgoztak és mégis, a munka
végeztével vállukra vették a szerszámot és énekelve mentek
szerény szállásukra.

Szüleim szerették volna összeterelni a fészekalját. Ignác
bátyám a fogságából szabadulva nem tudta, hogy mi eljöt-
tünk, és visszament Romániába. Édesanyám már a Vörös-
kereszttel kerestette. Mátyás ügyében még Rákosi titkársá-
gát is megjárta, kérvényezte, hogy átjöhessen. Mihály meg-
próbált átszökni a határon. Elkapták, visszadobták, újból
megpróbálta, megint elkapták. Akkor lábánál fogva felakasz-
tották, úgy ütötték bikacsökkel, bôrkorbáccsal, hogy a hátán
sokáig vastag hurkák látszottak. Végül harmadszorra át tu-
dott szökni.

Újszárra költöztünk. Egy Amerikában élô férfi földjét mû-
veltük. Nagy volt a földterület, sokat dolgoztunk vele, de a jö-
vedéke a miénk lett. Mindenki kivette a részét a munkából,
én is markot szedtem, kévét kötöttem, kazlat raktam. A szor-
galmas Mihály bátyám két lovával Oroszlányban fuvarozott,
szinte éjjel-nappal. A hôerômû építéséhez hordta a homo-
kot. Közben szépen gyarapodott a család, anyagilag. 

Akkor kitalálták, hogy kulákok vagyunk. Súlyos vád volt
az abban az idôben. Édesapámat kényszerítették, hogy lép-
jen be a téeszbe. – Ha már nekem a téeszbe kell menni, 

Király Krisztina

ÉDESAPÁM MÉG VICCBÔL SEM HAZUDOTT
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Kukoricatörésen Édesapám a szomszéd nénivel a padon

A család 1965-ben együtt volt Budaörsön. Édesapám jobbján ülök én, édesanyám
mellett Viktória, aki családjával Csomafalván élt. A fiúk (balról jobbra): Antal, aki
14 évesen velünk jött; János, aki Csomafalván maradt; Mihály, akit nagyon megver-
tek a románok; Ignác (Náci, ahogy mi hívtuk a családban), aki orosz fogságban volt;
Mátyás, akit hivatalosan hozattak át a szüleim; csak a húgom hiányzik a képrôl

Édesanyámat is sokan szerették. Hosszú gyászmenet kísérte 1973-ban 
a Nefelejcs utcai temetôbe
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akkor Budaörsre megyünk! – mondta édesapám. Ugyanis
Budaörsön sok csomafalvai ismerôsünk lakott addigra.

A Tavasz utcában ígértek egy házat. De mire idejöttünk,
addig már elkelt, egy család megkapta juttatásban. Apám
erre megvette tôlük. Akkora összeget ajánlott fel a házért,
hogy az új tulajdonosok elfogadták. Amikor a szövetkezet-
ben földet mértek, édesapám is kapott. Megmûvelte,
rendbehozta. Akkor jött a tagosítás, és máshol már rosz-
szabb földet adtak számára.

Bátyáim három pár szép lóval fuvaroztak szenet, fát, ter-
ményeket. Édesapám ekekapázott másoknak. Szüleinktôl
gyakran hallottuk ezeket a közmondásokat: „A van nem kér
enni.” – „A nincsbôl nem lehet elvenni.” Ennek szellemében
éltek, és bennünket is így neveltek.

Családunkat elfogadták a budaörsi svábok, mert látták,
hogy szorgalmasan dolgozunk. Apámat olyan embernek is-
merték, aki még viccbôl sem hazudik. Soha senki nem
mondta ránk, hogy „telepesek” lennénk.

A budaörsiektôl eltanultam a szôlômûvelést. A húgom
legjobb barátnôje a budaörsi Kreisz Tercsi lett. Keszler Bori-
kára is jól emlékszem, késôi gyermeke volt szüleinek, édes-
anyja nem tudta szoptatni. Édesanyám mindig külön fejt
számára, és a legjobb tejet adta a csecsemônek. Keszlerék
utána még évekig hordták tôlünk a tejet. Borika már egye-
temre járt, amikor tragikusan végzôdött az élete, belefulladt
a Balatonba.

Családunk jóban-rosszban összetartott. Mindig annak
segítettünk, aki rászorult. Összefogtunk a munkában. Édes-
anyám fôzött, a dolog után Anti bátyám harmonikázott. Jó
hangulatban telt az idô. 

Sokan jártak hozzánk tejért, vagy csak egy kis beszélge-
tésre. Baricz bácsi is szívesen elidôzött nálunk, szerette a
hegy levét. Elterjedt róla az a hír, hogy partizán volt, pedig
csak egy póruljárt orosz katonát mentett ki a háború alatt az
állomás melletti kútból. A beszolgáltatás idején, amikor kí-
méletlenül „lesöpörték” a padlást a végrehajtók, a néprádió-
ban másról sem lehetett hallani, mint hogy milyen kitûnô az
idén a termés. Ez úgy feldühítette Baricz bácsit, hogy felkap-
ta a rádiót és az éhségtôl sivalkodó malacok közé vágta. 
– Itt van, egyétek! – kiabálta. Persze, feljelentették. De még-
sem zárták el, hiszen „partizán” volt.

Édesapám télen saját jószántából árkot ásott a köz-
legelôn. Elvezette a talajvizet, hogy tavasszal jó minôségû fû
sarjadjon a teheneknek.

A 8. osztályt kitûnô eredménnyel végeztem, Szakály Ma-
tyi bácsi énekkarába is jártam. Egy megyei versenyen II. he-
lyezést értünk el és nyertünk egy balatoni utazást. Akkor jár-
tam életemben elôször a Balatonon. Tanáraim személyesen
keresték fel a szüleimet a továbbtanulásom érdekében,
végülis Budapesten, a Vas utcai gyors- és gépíró iskolába
iratkoztam be. Egy alkalommal a Magyar Távirati Irodától jöt-
tek, fiatal munkatársat kerestek. Tanárnôm kettônket java-
solt, de engem választottak. A gazdasági rovathoz kerültem.

1961-ben férjhez mentem. Munkahelyem javaslatára
levelezô tagozaton elkezdtem a gimnáziumot. A III. osztály-
ba jártam, amikor megszületett a kislányom. De a tanulást
nem hagytam abba, leérettségiztem. Kedvet kaptam a tanu-
láshoz. Érdekelt a fotózás. Elvégeztem az újságíró-iskolát,
párhuzamosan a marxista–leninista esti egyetemet. Egy-
szerre minden rámszakadt: család, háztartás, iskola, mun-
kahely, gépkocsivezetés, hétvégén a telek; de én akartam,
munkabíró voltam. Építkezésbe is belefogtunk, abban sokat
segített Mátyás bátyám. Kislányomat bölcsôdébe vittem,
vagy édesanyámra bíztam.

Szerettem a hivatásomat, a munkámat. Nógrád és Pest
megye tartozott hozzám, de jártam másfelé is. Állami gazda-
ságokról, tsz-ekrôl vagy a megyében történt nevezetesebb
eseményekrôl, a vidéki életrôl készítettem képes riportokat.
Munkahelyemrôl, az MTI-tôl kapták a többi heti- vagy napi-
lapok az információt, ezért sok újságban, könyvben megje-
lentek írásaim, fényképeim. Szerettek az emberek – bármer-
re jártam –, mert értettem a nyelvükön. 

Régebben évente legalább egyszer elmentünk Csoma-
falvára, de amióta a nôvérem és a bátyám meghalt, azóta
megritkultak a látogatások.

Még valamikor régen a Szállás-dûlôben kaptunk egy el-
hanyagolt szôlôt, amit én kaptam meg a szüleimtôl. Újrate-
lepítettem, most is itt lakom. Nem válnék meg tôle semmi
pénzért.

A honvágyam sosem szûnt meg, de 11 éves korom óta
Budaörsön élek. Itt serdültem, itt váltam felnôtté, sok-sok
kedves emlék fûz ide, én már budaörsinek számítok.

Ilyennek láttuk 1992-ben Budaörsöt a Kôhegyrôl
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1955-ben fejeztem be az általános iskolát

Családi házunk udvarán Dóri unokámmal, bátyámmal  és
ángyommal (sógornômmel) Kriszti lányommal és Dóri unokámmal
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A felvidéki Bátorkeszin születtem, 1925-ben. Ez a köz-
ség Párkány és Érsekújvár közelében található. Öten

voltunk testvérek, és nagyon szerény körülmények között élt
a családunk. Szlovák iskolába írattak a szüleim abból a
megfontolásból, hogy ingyen reggelit és ebédet kaptunk.
Otthon mi mindig magyarul beszéltünk, ezért nagyon nehéz
volt az iskolakezdés. Osztatlan alsó tagozatba jártam, több
korosztály együtt. Így volt lehetséges, hogy az 1936/37-es
tanévben egy osztályba jártam a húgommal és a bátyám-
mal. A felvidék visszacsatolása után a 7. és 8. osztályban
már magyarul tanulhattam, de megszenvedtem a szlovákról
magyarra váltást.

Apám foglalkozását követve, 1942-ben kitanultam az
ácsmesterséget. Az elsô munkahelyemen, a szomszédos
Kisújfaluban kezdtem a munkát.

1944-ben kiképeztek leventének és elvittek a frontra, de
nem vettünk részt bevetéseken, harcokban, hanem a tisztek
körül segédkeztünk. A háború vége cseh területen ért ben-
nünket, akkor gyalog hazaindultunk. Öten – budapesti, alföl-
di fiúk és én. Szereztünk civil ruhát és kerékpárokat. Az út
szélén német katonai teherkocsik hevertek, azok közül
egyet mozgásképessé tettünk. Benzint is kerítettünk, hátul-
ra feltettük a bicikliket, és úgy kényelmesebben folytattuk az
utunkat. Aztán Brnoban (Brünn) az oroszok elvették az au-
tót. Még szerencse, hogy a kerékpárokat nem, úgy azokkal
kerekeztünk hazáig. 1947-ben apám tagja volt a párkányi
kommunista szervezetnek. Egy feljebbvalója felkereste és
azt mondta neki: – Két dolgot tudsz tenni. Vagy szlováknak
vallod magad, vagy átszöksz Magyarországra. 

Magyarországon Ortutay Gyula – mint kormánybiztos – volt
az áttelepítés egyik szervezôje. Apám felkereste és személye-

sen találkozott vele. Megkapta az engedélyt és az igazolást,
hogy magyar állampolgárok vagyunk. Örömmel jött haza. Az
egy szerdai napon volt, és már másnap, csütörtök reggel ha-
talmas robajjal katonai teherautó tolatott be az udvarunkra, a
kaput átszakítva. Tizenegy katona ugrott le róla. Nagy hangon
utasítottak, hogy csomagoljunk, mert azonnal visznek a Szu-
détákba. Az apám akkor felmutatta az engedélyt: – Magyar ál-
lampolgár vagyok! A katonák meglepôdtek és látható csaló-
dottsággal távoztak.

1947. május 17-én megkaptuk az áttelepülési értesítést.
Köbölkútról indult az a szerelvény, amin két vagonra való in-
gósággal az egész családunk Magyarországra érkezett. Öt
napon keresztül tartott a megpróbáltatásokkal teli út, és Ke-
lenföld volt a végállomás. Már nagyon izgultunk, hogy hol
lesz az otthonunk. Édesapámnak engedélyezték, hogy a
környéken – Budaörsön, Törökbálinton – házat keressen a
család számára. Budaörsre esett a választása. Néhány na-
pig a Rákóczi utcában laktunk, azután a Kötô utcában tele-
pedtünk le. Az lett az otthonunk.

Hamarosan munka után néztünk. Szakszervezeti tag vol-
tam, talán azért jutottam ahhoz az értesüléshez, hogy ácso-
kat, kômûveseket toboroznak Jugoszláviába, jóvátételi mun-
kára. Jelentkeztem, felvettek. Zomborban búzaraktárakat
építettünk. „Kosztot, kvártélyt” kaptunk és kitûnô fizetést,
aminek 50%-át a Magyar Nemzeti Bankba utalták. Itthon a
szüleim havonta 1000 Ft-ot felvehettek, ami szép összeg
volt akkoriban – egy tehén ára. Hat hónapig nem volt hiá-
nyunk semmiben.

1948-ban besoroztak katonának. Szolgálati idômet Pé-
csett töltöttem, a tüzéreknél. Leszerelésem után apám fel-
vett a 23/4-es Építôipari Vállalathoz, mert addigra ô lett ott
az igazgató.

Aki igyekezett, volt benne akarat és kitartás, annak lehe-
tôsége volt a továbbtanulásra. Mûszaki iskolára jelentkez-
tem, és a testvéreim is továbbtanultak.

A háború utáni építkezések idején rengeteg munka adó-
dott. Én a PRÉKO „B” és „C” csarnokának építését irányítot-
tam. Késôbb sok budaörsi kapott ott munkát. Szervezési
problémák miatt a drága nyugati szerszámgépek elôbb ér-
keztek meg, és kint álltak a szabad ég alatt. Akkor feszített
tempóban, éjjel-nappali mûszakban befejeztük az épülete-
ket, azért a munkáért szép prémiumot kaptam.

Behívtak tartalékostiszti tanfolyamra. Hat hónap után
hadnagyi rendfokozatot kaptam, de nem maradtam a kato-
naságnál. 

A munka és a tanulás mellett azért szórakozni is jártam.
A budaörsi DISZ-szervezet bált rendezett, a mai könyvtár

Dr. Kiss Gyula

SZLOVÁK ISKOLÁBÓL A LEGFÔBB ÜGYÉSZSÉGIG

Osztatlan alsó tagozatba jártam
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épületében. Ott felkértem egy lányt – Nagy Etelkát – táncolni.
Elsô látásra megtetszett nekem. Kiderült, hogy nemcsak szép
lány, hanem a „kinti” szomszédból, Kisújfaluból való. Az ô
családját is áttelepítették, Katymáron éltek, akkor éppen Bu-
daörsön voltak rokonlátogatóban. Szívesen táncoltam Etelká-
val, de más fiúk rögtön lekérték. A visszakérés meg tilos volt!
Szóltam hát Béla öcsémnek és a barátainak, hogyha Etelkát
lekérik tôlem, akkor ôk rögtön szerezzék vissza, tôlük meg én
már lekérhettem. Ez így ment egy darabig, amíg a többi fiú
végre észrevette, hogy már nincs keresnivalójuk. Mondanom
sem kell, hogy az ismeretségbôl szerelem, majd házasság
lett. 1951. március 24-én összeházasodtunk.

Már házas ember voltam, amikor behívtak a Honvédelmi
Minisztérium Igazságügyi Fôcsoportfônökségéhez. Elren-
delték, mondhatnám parancsba adták, hogy bírói és ügyészi
akadémiára kell mennem. Megkaptam az egyenruhát, ami-
ben másnap jelentkeztem a Várban lévô katonai akadémián.
Délelôtt elméleti oktatás folyt, délután gyakorlati képzést
kaptunk. Különbözô szerepeket osztottak ránk: bírók, ügyé-
szek, vádlottak, tanúk, védôk szerepében feltételezhetô ese-

teket játszottunk el. A vidéki hallgatók kollégiumban laktak,
én hazajárhattam. 17 hónap után, aki megfelelt a vizsgán,
azt ki is nevezték bírónak vagy ügyésznek. Engem már kez-
detben az ügyészi hivatás vonzott és kérelmeztem, hogy
polgári beosztást kapjak. Az akadémia után a jogi egyete-
men folytattam a tanulmányaimat. 1960-ban diplomáztam. 

Ügyészi pályámat Budapest VII. kerületében kezdtem,
késôbb több más kerületben dolgoztam. Szerettem a mun-
kámat. Egy ideig a Fôvárosi Fôügyészség büntetôjogásza
lettem. 1980-ban a Legfôbb Ügyészséghez helyeztek, taná-
csosi munkakörbe, onnan jöttem nyugdíjba, alig akartak el-
engedni. Szép jutalmakat kaptam. A 70. születésnapomra
Györgyi Kálmántól, a 75-dikre Polt Pétertôl kaptam írásos
gratulációt, jókívánságot. Mostanság a 80-dikat taposom...

Szülôfalummal, Bátorkeszivel már nincs kapcsolatom, de
Kisújfaluban évente többször meglátogatjuk feleségem ro-
konait, akik szeretnek bennünket. Ôk is gyakran jönnek az
Igalon lévô nyaralónkba. A gyerekeinkkel egy telken építkez-
tünk. Jól érezzük magunkat Budaörsön. Nekünk már régóta
itt van az otthonunk.

Jani bátyám és Béla öcsém, katona egyenruhában.
Béla hivatásos katona maradt

Feleségemmel 1951. március 24-én házasodtunk össze

„Angyalbôrben” ... ... és civilben
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A felvidéki magyarokat sorsuk szerint négy csoportba
tudnám sorolni: – egyes családok „reszlovakizálódtak”,

azaz szlováknak vallották magukat; – voltak, akiket a Szudé-
tákba vittek, ôk egy idô után visszatérhettek a falujukba,
vagy ott maradtak; – a legtöbben azonban a lakosságcsere
folytán áttelepültek, vagy átszöktek Magyarországra; – és
voltak, akik a szülôföldjükön maradhattak.

1932-ben születtem Kisújfaluban. Szerencsésnek tartom
magam, mert pont abban az idôben teltek az iskolaéveim,
amikor magyar iskolában magyarul tanulhattam. Bár a 8. osz-
tály végén már nem tehettem vizsgát és bizonyítványt sem
kaptam, mert elért hozzánk a háború, és nem voltak már ma-
gyar tanárok.

Szüleim mezôgazdasági munkából tartották el a csalá-
dot. Édesapám ezermester lévén, minden adódó munkát el-
vállalt. Hárman vagyunk testvérek, nôvérem már abban az
idôben férjhez ment.

Egy ismerôs szlovák ember szólt apámnak, hogy vigyáz-
zon, mert hamarosan deportálni fognak bennünket a
Szudétákba. Ha el szeretné kerülni, akkor ne tartózkodjunk
otthon. Akkor édesanyám a húgommal az Udvardon lakó
nagymamámhoz, én pedig egy nagyszombati rokonunkhoz

menekültem. Apa egyedül maradt otthon, vigyázott a házra.
Néhány nap múlva, 1946 januárjában hajnali öt órakor egy ka-
tonai teherautó tolatott az udvarba. Túl sokat nem kérdeztek,
mindent felpakoltak, bútort, ágynemût, ruhanemût, némi élel-
met... Az állomásra vitték és átrakodták egy vagonba, apámat
is. Rácsukták az ajtót, de mivel a másik oldalon nem zárták
be, apám egy óvatlan pillanatban leugrott és elmenekült.

Mindig voltak ügyeskedô emberek, akik mások szorult
helyzetét kihasználva nyerészkedtek – akkoriban az ember-
csempészek. Ôket kereste fel apám, a nehezen összekupor-
gatott pénzecskéjét adta oda, hogy Magyarországra szök-
hessünk, menekülhessünk.

1947. január 24-én indultunk Párkányból. Istenkísértés
volt az az út – a hátunkon cipeltük legszükségesebb hol-
mijainkat – éjjel, iszonyú hidegben, a befagyott Duna jegén.
Életveszélynek voltunk kitéve, mi is és a csempészek is.
Hallottunk olyan esetekrôl, hogy a jeges vízbe vesztek a
menekülôk. Félúton elvékonyodott a jég, onnan már csak
csónakkal lehetett továbbhaladni. Mire mindent beraktunk
és mi is beszálltunk, bizony a kis lélekvesztô majdnem elme-
rült. Ujjunk odafagyott, ahogy oldalt kapaszkodtunk. A csó-
nak halkan hasította a hártyajeget. Mozdulni, szólni sem

Dr. Kiss Gyuláné Nagy Etelka

MINTHA ITT SZÜLETTEM VOLNA

Apám büszként áll a kerékpárja mel-
lett, ami Kisújfaluban neki volt elôször Otthonra várva – Esztergomban

Családunk, 1950-ben. Apám: Nagy 
Lajos, anyám: Takács Erzsébet és 
lányaik (balról): Julianna, Erzsébet
és Etelka
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A kibôvült család – férjekkel, unokákkal – 1952-ben. A felsô
sorban (balról): sógorom, Kovács István; Julianna húgom;
a másik sógorom, Takács Béla; a férjem, Kiss Gyula. Majd
ifj. Kovács István; nôvérem, Kovácsné Panyi Erzsébet.  
Középen édesanyám és édesapám, ölükben a család legfia-
talabb tagja, a néhány hónapos Gyuszi fiunk. A kép jobb
szélén ülök én és mellettem unokahúgom, Kovács Erzsébet

Nagyapa az unokákkal: Gyulával és Lajossal

A Kiss család, 1952-ben

Lalika csoportja, ô fent balról a második

Óvodások Michelberger Katalin óvónôvel. Gyuszi a felsô 
sorban jobbról a második

Amikor 1955-ben hazalátogattunk a rokonsághoz, 
ilyen sokadalom fogadott bennünket
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mertünk. A húgommal csendesen sírtunk félelmünkben. Már
hajnalodott, amikor Esztergom partjához közeledtünk. Meg-
nyugtató látvány maradt bennem örökre, ahogyan a szürkü-
letben kirajzolódtak a házak körvonalai, a bazilika kupolája
... és amikor partot értünk, megszólaltak a harangok... 

A magyar katonák észrevették, hogy jövünk. Segítettek
kiszállni, rögtön a laktanyába vittek, meleg teával kínáltak.

Esztergomban ideiglenesen kaptunk egy szobát. Apám
Ortutay Gyulához – a miniszteri biztoshoz – fordult a sor-
sunk rendezése miatt, aki nagyon emberségesen járt el az
ügyünkben. 1947 húsvét táján Bácskában, a jugoszláv ha-
tárhoz közel esô Katymáron kaptunk egy házat. Ebben a va-
lamikor módos faluban bunyevácok és svábok éltek békes-
ségben. Az utóbbiak egy részét már kitelepítették. Mindenki
beszélt magyarul, így nem voltak nyelvi nehézségeink.

Amikor Kiss Gyulával – a jövendôbelimmel – megismer-
kedtem, akkor Budaörsre költöztünk. Rokonaink laktak itt
már. Apám lemondott a katymári házról, a 7 hold földrôl és
itt igényelt másikat.

Édesapám a Vörös Csillag Tsz-ben kapott munkát. De
mint ügyes kezû, jó mûszaki érzékkel megáldott ember, sok
mindent elvállalt. A televíziózás kezdetekor három család-
nak volt tv-készüléke Budaörsön, s a miénk volt az egyik.
Még a Szabad Föld újságtól is kijöttek riportot készíteni, a
fényképünk bekerült a lapba. 1956-ban a tsz felbomlása
után apám önállóan gazdálkodott.

Éveken keresztül a szüleimnek segítettem a gazdaság-
ban, majd adminisztrátori munkát végeztem a 23. Sz.
Építôipari Vállalatnál. Közben megszülettek a gyerekek:
1952-ben Gyula, 1953-ban Lajos, 1968-ban Katalin.

Szerettem volna továbbtanulni, de mivel a 8. osztályból a
háború miatt nem tettem vizsgát, amelyért ugyan meg kellett
ismételnem azt az évet, de rögtön folytattam a tanulást
gimnáziumban, levelezô tagozaton.

Nagyon élveztem a középiskolát. Sok-sok kellemes él-
ményem fûzôdik a tanórákhoz, ki nem hagytam volna egyet
sem. A biológiát Herbai Ilona tanította. Bandur Aladár igaz-
gató úr olyan jól elmagyarázta a matematikát, hogy ötösre
vizsgáztam belôle. Keszthelyi András igazgatóhelyettes így
bocsátott utunkra: „Legyetek becsületes emberek és szülje-
tek gyerekeket!” Ezért hoztam világra Kati lányomat. A gyes
után a TEXELEKTRO-nál vállaltam bôrdíszmûves bedolgo-
zást. Szép darabokat készítettünk: válltáskát, piperetáskát,
öveket, képkeretet. Onnan mentem nyugdíjba.

Gyula fiunk autószerelô, Lajos targoncavezetô volt az Út-
Vasút Vállalatnál. Kati lányunk virágkötô.

Szülôfalum a mai napig tiszta magyar, református falu.
A háború után úgy 10–12 család telepedett át onnan Buda-
örsre. Volt, aki itt talált elsôre otthont és volt, aki kis kerü-
lôvel, mint mi is.

Élünk Budaörsön még néhányan, akik Kisújfaluban szü-
lettünk. Közülük hatan elhatároztuk, hogy a több mint 100
éves, már nagyon elhasználódott úrvacsora-asztalterítôt új-
ra cseréljük. Az eredeti minta pontos mása szerint készült a

terítô, bordó bársonyra, arany hímzéssel, szôlô és búzaka-
lász szimbólumokkal. Egy szép egyházi ünnepen adtuk át a
templomunknak, 2005 augusztusában. Sokfelé jártam Euró-
pában, de kis hazámat és Budaörsöt soha nem cserélném
fel semmi másra. Nekem már olyan, mint ha itt is születtem
volna.

Osztálytársaim a gimnáziumban. Középen Keszthelyi András
és Erôdi Mária tanáraink

Udvardi nagyanyám, Nagy Adolfné Sumina Etel. 
Amikor lánya – apám testvére – fiatalon meghalt és a férje
is odaveszett a háborúban, nagymama nevelte fel a három
árvát. Ôk ma kiterjedt családjukkal Udvardon élnek, tartjuk
velük a kapcsolatot
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A mai Kisújfalu

Gyula fiunk gyermekeivel: Zoltánnal és Zsuzsikával, 1999-ben

Kati lányunk, menyasszonyként Zsuzsi unokánk, 1989-ben

Kisebb unokáinkkal, Orsolyával és Annával
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Szeretnék a szüleim küzdelmes életérôl mesélni, hogy az
emlékezeten túl más is megmaradjon róluk. Ôk mind-

ketten Erdélybôl származtak. Édesapám Simon István 1911.
december 24-én, karácsonykor született. Szülôfaluja – Tat-
rang – Brassótól 10 km-re fekszik. Nevét a rajta keresztülfo-
lyó Tatrang patakról kapta. Édesapám a családját a hosszú-
falusi csángóktól származtatja. Sokgyermekes, de jómódú
családból származott. Nagyanyám kilenc gyereket szült és
valamennyit felnevelte, ami kevés családnak sikerült abban
az idôben, amikor még nem volt gyógyszer a járványos
gyermekbetegségekre.

Amikor 1933-ban Kató, a kilencedik testvér megszületett,
apám 22 évesen már Bukarestben dolgozott. Asztalos volt a
szakmája. Nôvérei vitték el hozzá néhány hónapos kishúgát,
hogy láthassa.

Nagyapám, Simon Mihály a földmûvelés és állattartás
mellett fûszerüzletet vezetett, ahol az élelmiszeren kívül
más, naponta szükséges árukat is megtaláltak a vevôk. Ud-
varukon egy hatalmas hídmérleg állt, amin egy megrakott
lovaskocsit, vagy akár egy teherautót is le tudtak mérni.

Amikor apám a katonaidejét töltötte Bukarestben, azt
csak a román hadseregben tehette.

Apám érdeklôdô, a világra nyitott, kalandvágyó és bátor
ifjú volt. Szeretett volna világot látni. Már a hajójegyet is
megvette Amerikába, de lekéste a hajót. Hogy ez igaz-e,
vagy csak legenda? Mindenesetre útnak indult, mint Tamási
Áron hôse – Ábel  – a havasokból.

Budapesten Vargyasi Csüdör István fûszeresnél kapott
munkát, oldalkocsis motorkerékpárjával árut szállított az üz-

letbe. Egy idô után továbbment Németországba. Mivel a ma-
gyaron és a románon kívül kitûnôen beszélt németül is, a
hamburgi repülôgépgyárban helyezkedett el, asztalos szak-
májában.

Akadt munkája bôven, hiszen Németország a háborúra
készült. Mivel hadiüzemben dolgozott és magyar nemzetisé-
gû volt, nem vitték el katonának.

1945-ben visszajött a pesti fûszeresékhez. Útközben
Szentgotthárdnál vett két lovat. Késôbbi megélhetéséhez ez
adta a kezdô lépést. A Várban a romeltakarításban vett részt.
Szállította a törmeléket, ami a háború pusztítása után maradt.

A fûszeresnek volt egy unokahúga, Vargyasi Csüdör Ma-
tildka, ô lett az édesanyám. Segített az üzletben és a háztar-
tásban. A fiatalok megtetszettek egymásnak, abból szere-
lem, majd házasság lett. Édesanyám is erdélyi származású,
1924-ben születetett a Kézdivásárhely melletti Nyújtódon. Ez
a község Székelyföld északkeleti csücskében, a Hargita 

Kiss Istvánné Simon Zsóka

ÁBEL UTÓDAI

Nagyanyám, Horváth Sára három legidôsebb gyermekével:
Sárával, Istvánnal és Ilussal

A tatrangi evangélikus templom, 1937-ben
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Felejthetetlen emlékül, Tata és Vilma,
1959 – ez áll a kép hátlapján. 
Nagyapám a nagynénémmel

Ilyen gyönyörû népviseletben jártak
ünnepnapokon a Simon-lányok: 
Vilma, Sára és Anna. Ôk apám húgai

Apám húga, Iluska 1935-ben, 
16 évesen

Apám 20 évesen, mint cimbás 
katona. Ez a kifejezés azt jelenti,
hogy saját lovával vonult be a had-
seregbe, s ô maga gondoskodott a ló
ellátásáról és gondozásáról

Három jó barát Brassóban, 1937-ben.
Apám ül középen

Apám, Hamburgban
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tövében található. A település a visszacsatolás idején is ro-
mán fennhatóság alatt maradt. A négygyermekes Vargyasi
csa-lád gazdálkodott, kertészkedett, üvegházban palántákat
neveltek, virágokkal foglalkoztak, azt árusították. Édes-
anyám 17 éves korában jött át a pesti rokonokhoz. Magda
nagynéném még most is Kézdivásárhelyen él, kölcsönösen
látogatjuk egymást.

Szüleim 1946-ban Budaörsre költöztek, közös otthonuk-
ba, a Tátra utcába. A juttatott ház árát részletekben kifizet-
ték. Késôbb a nagybácsi fûszerüzletét államosították, ezért
ôk is Budaörsre költöztek, a Tátra utca és a Szakály Mátyás
utca sarkán álló házba. Vargyasi Csüdör István és felesége
a szülôföldjüktôl távol, a Nefelejcs utcai temetôben alusszák
örök álmukat, mint ahogy a szüleim is.

Édesapám nem folytatta asztalos szakmáját, hanem fuva-
rozásba kezdett. két-három lovat tartott és jó gazda módjára

gondozta ôket. Muraközi lovaira – a Gremire és a Bandira – jól
emlékszem. Szerette az állatait. Tavasztól építôanyagot szállí-
tott, és amikor jött a fûtési szezon, akkor tûzifát és szenet. 

Budaörsön szinte mindenki ismerte Simon Pista bácsit,
mert barátságos, jó kedélyû és a munkájában megbízható
ember hírében állott. Jean Gabin-re, a francia színészre ha-
sonlított, ezért sokan „Gaben”-nek hívták.

Édesanyám a család ellátása mellett bedolgozott a házi-
iparba, kesztyût kötött. Úgy emlékszem, hogy minden sza-
bad percét kihasználta, némelykor egész nap mûködött a
kötôgép.

A budaörsi erdélyiek tartották egymással a kapcsolatot,
természetesen édesapámnak sváb barátai is voltak.

Hogy szüleimet kínozta-e a honvágy, nem tudom, mert
soha nem beszéltek róla, az ôt titkuk maradt. De sokat mon-
dó, hogy mindannyian Budaörsön élünk.

Szüleim elsô gyermekükkel, Attilával, 1947-ben Apám ôsszel szüreteket vállalt a MÁVAG-pincéknél

A család gyerekei körül másodiknak
jöttem a világra. 
A képen hathetes voltam

Bátyámmal, 1950-ben Ilyen nagy kádakban hordták le 
a szôlôt a hegyrôl
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Unokatestvéreinkkel, a Vargyasi gyerekekkel 1953-ban, 
az Állatkertben

Kedélyes poharazgatás és beszélgetés az otthonról a Maksai
családdal. (Balról) Édesapám, Maksai László, Édesanyám és
Maksainé Ilonka

A 2. osztályban szeretett osztályfônököm Ferenczi Tiborné volt

Szüleimmel és férjemmel, mint ifjú házasok
Apám egyik budaörsi barátjával,
Elsässer Jánossal
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Fiunk, Csaba esküvôje Budaörsön, 2005-ben

Enikô lányunk férjével, Imrével és kislányukkal, Gittuskával
Nyergestetôn, 2004-ben

Fiunk: Csaba és felesége: Renáta a keresztlányukkal, 
Gittuskával. Gyermekeink is Budaörsön élnek
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Egyik kedvenc képem: Gittuska unokánk székely ruhában,
2004-ben

Testvérem lánya, Tímea és férje: András, fiukkal: Dániellel Testvérem fia, Attila  és menyasszonya, Melinda

Bátyám – Simon Attila – unokájával, Danival és 
a mi Gittánkkal. A bátyám is Budaörsön lakik
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Édesapám – Kovács Benô – a Dunaszerdahelyhez kö-
zeli Albár községben született, 1892-ben. Édesanyám

– Pócs Erzsébet  – is arról a környékrôl való, Balásfán szü-
letett, 1894-ben. Ma mindkét község Szlovákiához tartozik.
Hárman voltunk testvérek: Mária, Irén és Dezsô. Irénke
nôvérem 13 éves korában, tüdôgyulladásban meghalt.

Szüleink 11 holdon gazdálkodtak és amellett kis szatócs-
boltot vezettek Albáron. Ez az a kis falusi üzlet volt, ahol
minden szükséges árut meg lehetett kapni.

1927-ben a nôvérem férjhez ment. Rá egy évre a szüle-
im mindent eladtak és Pozsonyligeten, a Stefánia utcában
építettek egy négylakásos, emeletes házat. 

Én ott helyben elvégeztem a polgári iskola két osztályát,
majd a szüleim hentesinasnak adtak, Dévénybe. Másfél év
után abbahagytam az iskolát, mert bejöttek a németek, és
az iskola sem tetszett igazán. 1938-at írtunk. Betöltöttem a
18. évemet, kerékpárra ültem és eljöttem Budapestre egy
ismerôs családhoz abban a reményben, hogy megfelelô
munkát találok. De nem találtam, ezért visszaindultam. Reg-
gel korán, kerékpárral Solymár határában megkapaszkod-
tam egy teherautó platójába, amely több mint 60 km-t húzott.
Aztán Mosonmagyaróvártól hátszelet kaptam, és este 11
órára otthon voltam, aminek Édesanyám nagyon örült. De
senki sem tehette meg, hogy munka nélkül teng-leng! A ha-
tóság szinte mindent tudott rólunk, akit csak elértek, azt a
hadiipar szolgálatába állították.

Jelentkeztem a munkaközvetítônél, ahonnan németor-
szági munkára küldtek. Ligetfalura bejárt a bécsi HÉV, Bécs-
bôl vonattal vittek Hannoverig, onnan busszal Wachholder-
hofig, a Hamburghoz közel esô nagy katonai telepre. A né-
metek akkor már teljes gôzzel készültek a háborúra. Azon a
telepen nyolc méter mélyen a földben lévô óriási raktárak-
ban torpedókat, tengeri aknákat tároltak. Fentrôl a légi
felderítôk nem sokat láthattak, csak szépen befüvesített,
fenyôfákkal díszített területet.

Tízfôs barakképületekben laktunk. Nem fáztunk, nem
éheztünk. Három étel gyakran szerepelt a menüben: puding,
sárgarépafôzelék, hal. Szabad kijárásunk volt a faluba, nem
kezeltek bennünket fogolyként, de nem hagyhattuk el a kör-
nyéket. Fizetést és szabadságot is kaptunk. Én a vízsze-
relôknél dolgoztam, elônyt jelentett, hogy beszéltem néme-
tül. Túl sok szórakozási lehetôség nem akadt, billiárdoztunk,
meg magunkat szórakoztattuk a szabadidôben.

Egy idô után nem tetszett ott nekem. Vágytam haza a
szüleimhez, és szerettem volna találkozni Szlánka Ilonkával,
akivel Ligetfaluban megismerkedtem.

A munkafelügyelôtôl kértem néhány nap szabadságot, de
én már akkor tudtam, hogy nem fogok oda visszamenni. Ott-
hon kiderült, hogy Ilonkát is Németországba vitték, alig
15 évesen. Egy gazdaságban dolgozott, ahonnan késôbb
megszökött, télvíz idején félcipôben, pénz nélkül indult haza.
A vonaton a kalauz megsajnálta, továbbengedte.

Kovács Dezsô

AZ IFJÚSÁGOM NEM VOLT EGY LEÁNYÁLOM

Házunk Pozsonyligeten, 
a Stefánia utcában Wachholderhof, a tábor ebédlôje
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A tábori élet A táborban, 1940. február 6-án

Szlánka Ilonkával

Civilben Katonaruhában

Ligetfalui barátokkal

1943. március 14-én Ilonkával 
és a bátyjával, aki késôbb eltûnt 
a háborúban
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Nekem újra jelentkeznem kellett a munkaközvetítônél, aki
veszekedett velem, hogy miért hagytam ott a munkahelye-
met. Biztos meg akart büntetni, mert Heimburgban, egy
kôbányában kellett felvennem a munkát, ami abból állt, hogy
jókora kôdarabokat talicskáztam egy ferde pallón, fel a
kôaprító berendezéshez. Az aprított követ útépítésre hasz-
nálták. Emlékszem, forró nyár volt, tûzött a nap, majd meg-
szakadtam. Na, az a munka sem tetszett nekem, felmond-
tam, és kaptam egy papírt, hogy megtagadtam a munkát. 

Hogy elkerüljem a vitát a munkaközvetítôben, gondoltam,
szerzek én majd magamnak állást. Ott helyben, Ligetfalun
mûködött egy német tulajdonú fafeldolgozó üzem. Oda jelent-
keztem, szerencsémre fel is vettek. Már a munkaigazolással
jelentkeztem a közvetítônél, aki morgolódott, hogy már megint
ott lát, de mivel már volt munkám, nem tehetett semmit.

Az üzemben funérlemezekbôl gyógyszeres dobozkákat,
késôbb gyümölcsösládákat gyártottunk. Amikor lecsökkent a
munka, néhányunkat elbocsátották. Aztán a vasútnál he-
lyezkedtem el, talpfákat kellett cserélni, síneket lerakni. Em-
lékszem, francia hadifoglyok is dolgoztak ott.

Egy idô múlva már nagyon nem tetszett nekem az az
egész, ezért egy barátommal elhatároztuk, hogy megszö-
künk. Kértünk elôleget bakancsra, aztán irány az állomás.
Német katonai rendôrök állandóan cirkáltak ott, tôlünk is útle-
velet, igazolványt kértek. Nem volt minden rendben, ezért be-
vittek a Gestapo-hoz. Meghallgattak, majd utasítottak, hogy
menjünk haza, Ligetfalura. Még a vonathoz is kikísértek.

Nem sok idôt töltöttünk otthon, mert tudtam, hogy újból
jelentkeznem kell, és kezdôdik minden elölrôl. A barátommal
elhatároztuk, hogy Magyarországra szökünk. A kis oroszvá-
ri határátkelônél a búzatáblából lestük a határôr katonát.
Már vörösen kelt fel a nap, hajnalodott. Egyszer csak a ka-
tona leült, a térde közé szorította a puskáját és pihenôre haj-
totta a fejét. Nosza, mi meg átrohantunk az úton. Magyar te-
rületen voltunk. Egy horgász – kis viteldíj fejében – átvitt a
Dunán, Somorjára.

Újból Pestre jöttem az ismerôsökhöz, egy szál ruhában,
ami rajtam volt. Hogy élelemhez jussak, eladtam az órámat.
Jogilag nem jelentett gondot az ott tartózkodásom, mert ma-
gyar állampolgár voltam. Dolgoztam famegmunkálóban, 

1950-ben, a kollégákkal. A bal szélen ülök

A katonakönyvem elsô két oldala Sérült autót vizsgálok a Lágymányosi garázsban, 1971-ben

Ilyen Rába típusú teherautókkal szállítottuk 
a telefonszerelôket és a munkaanyagot
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Amikor a KEFÉM-üzem készült, akkor építették ki a villanyvezetéket is

A fiammal egy budaörsi Úrnapján, 
1968. május 12-én

Zoli, óvodás éveiben

Egy igazolványképen

Zoli elsôáldozó lett (balról a harmadik)

Feleségem nyugdíjasbérlete
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vagonokat rakodtam, csaposnak álltam, de vagy a munka,
vagy a fizetés nem tetszett. Végül egy ismerôsöm bevitt a
Posta jármûtelepére, ahol kipróbálták, hogy tudok-e autót ve-
zetni, aztán felvettek. Néhányszor jöttem fuvarba a budaörsi
reptérig, de akkor még nem gondoltam, hogy ide vet a sors.

Ilonka hamarosan hivatalos útlevéllel utánam jött. 1943
decemberében terveztük az esküvônket megtartani. A for-
maságokhoz kérték a katonakönyvemet. Azért, hogy meg-
kapjam, sorozásra kellett mennem a késôbb Kilián-laktanya
néven elhíresült katonai objektumba. 1943 decemberében
megesküdtünk, 1944 januárjában pedig elvittek katonának.

Ilonka egy szövôgyárban dolgozott, amellett takarítani
járt a fônökéékhez, egy zsidó családhoz, Steinitzékhez. Egy
alkalommal razziát tartott a Gestapo, és ott, a helyszínen
agyonlôtték a gyárost, mert egy adó-vevô készüléket találtak
a lakásban, a kályhában eldugva.

A seregben gépkocsit vezettem. Mentünk át a szolnoki
hídon, amikor légiriadót fújtak, de nem tudtunk elmenekülni,
mert nem volt hová. Néztem felfelé és láttam, amikor a gép
hasán kinyílik az ajtó és hullanak hármasával a láncosbom-
bák. A bevetés szörnyû pusztítást hagyott maga után. Az ál-
lomásból semmi nem maradt. Egy egész utcasor égett.
A halottakat lovaskocsikra tették, folyt le a vér...

Az egységemet nem vitték ki a frontra, jöttünk visszafelé.
A háború vége Budapesten ért. Még nagy volt a káosz, de
éltünk!

Egy falragaszon olvastam, hogy Pozsonyba indul teher-
autó, lehet jelentkezni. Jelentkeztünk! A viteldíj 300 pengô
volt. – Nekünk csak 210 van – mondtuk. – Az is elég! – vá-
laszolták. Jött egy szovjet kisteherautó, feldobtuk rá kevés-
ke motyónkat, összesen két zsákot, és már mentünk is. Mi-
vel egy orosz tiszt is jött velünk, nem volt gond az igazolta-
tásokkal. Este Bezenyére értünk. Szállást kerestünk, egy
sváb nénikét kértünk meg, hogy hadd álljunk be az udvará-
ba. – Nem lesz abból „paj”? – kérdezte riadtan. Megnyugtat-
tuk. Az orosz tiszt ellátott bennünket szalámival és kenyér-
rel. Reggel tovább indultunk, délre Ligetfalura értünk, szü-
leinkkel nagyon örültünk egymásnak.

Felmértük a helyzetet: munka semmi, ennivaló is csak
kevés. Pozsonyba határátlépôvel lehet bemenni. Még a há-
ború elôtt dolgoztam egy ideig Weisz Jenô cukorkakereske-
désében. Weisz úr hívott, hogy menjek hozzá dolgozni. Árut
szállítottam a Stollwerck gyártól. Közelekedett a karácsony,
volt munka elég.

Eljött az az idô, amikor a szlovákok bíztatták a magyarokat,
hogy aki akar, az csak menjen, akadályt nem gördítenek sen-
kinek az útjába. A gazdagabbak már elmentek. Weiszék nem
kaptak árut, bezárták az üzletet és kivándoroltak Izraelbe.

Szüleim Bécsbôl magyar állampolgárságot kértek, nem
akartak szlovákká válni. A lakosságcsere-egyezmény után
megkaptuk az áttelepítési határozatot. Két vagonnal jöttünk
a budaörsi állomásig. Apámmal felkerestük a kitelepítési bi-
zottságot a Nagymezô utcában. Kiutaltak egy házrészt szá-
munkra a mai Károly király utcában, de azt nem fogadtuk el,

mert már többen laktak ott. Mi egy négylakásos emeletes
házat hagytunk otthon. Kerestünk Sóskúton, Budakeszin, de
nem találtunk megfelelôt. 

Egy délután jöttünk vissza, hát nem láttuk sehol a vago-
nunkat. Ideges keresésbe kezdtünk, mígnem a Baross utcá-
ban megleltük anyámat és feleségemet. Oda zsuppolták be
ôket egy öreg házba, ahol a hátsó, nádtetôs részben már la-
kott egy menekült család, de nem volt mit tenni. Egy nap a
szomszédok az udvaron fôztek, egy szikrától begyulladt és
leégett a nádtetô. Semmiképpen sem akartunk tovább ott
maradni.

Egy ismerôsünk „súgott”, hogy a Diófa utcában még van
egy valamirevaló ház. Siettünk a községházára. Megtudtuk,
nincs akadálya, hogy megkapjuk, de a kulcs egy harmadik
személynél van. Elmentem hozzá, ô azt javasolta, hogy mi
költözzünk abba a házba, ahol ô lakik és majd ô megy a Dió-
fa utcába.  Azt már nem! – mondtam és nagyon mérges let-
tem. Végül megkaptuk a kulcsot a Diófa utcai házhoz. Én az-
óta is ott lakom.

Munka után néztem. Az újpesti Kaptafagyárból kerékpár-
ral hordtam az árut az üzletekbe. 1949-ben a gyárat államo-
sították, lecsökkent a termelés. Az utam visszakanyarodott a
Magyar Postához. A Fehérvári úti postagarázsban helyez-
kedtem el, mint gépkocsivezetô.

Amikor a postagarázst felszámolták, a KPM-hez (Közle-
kedés- és Postaügyi Minisztérium) helyeztek, ahol Warsawa
és Volga személygépkocsikat vezettem 1963-tól 1968-ig. Az
utolsó munkában töltött éveimben a Posta mûszaki ellenôre
lettem. Onnan mentem nyugdíjba, 1981. január 1-jén. Az
elsô nyugdíjam 4019 Ft volt. Feleségem, Ilonka évekig a
KEFÉM-ben dolgozott, mint meós. 1965-ben megszületett
Zoli fiunk.

Rokonlátogatásra évente hazajártunk, a nôvéremet is
meglátogattuk Csehországban. Elôször nehéz volt itt Buda-
örsön az életünk, de az évek múlásával beilleszkedtünk és
már régen megszoktunk itt.

Nagyszülôk az unokákkal: Bettikével, Mónikával és
Zolikával 1994-ben
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Épül fiunk háza a Kökény utcában, 1991-ben. 
Már a harmadik unoka is „útban van”

Fiam és gyermekei, 1995-ben. Zoli gépkocsivezetô 
egy cégnél

2000 karácsonyán – már az új házban

Zolika a nagyapja és az apja nyomdokain – a volánnál

Fiam esküvôje Morbitzer Krisztinával a XI. kerületi
házasságkötô teremben, majd a budaörsi katolikus
templomban. Matyi atya (Illési Mátyás) eskette 
a fiatalokat
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Erdélyben, a Csík megyei Csíkszentmihályon születtem,
1928-ban. Édesapám Madéfalván dolgozott a vasútnál,

így a család biztos anyagi körülmények között élt.
Az elemi iskola elvégzése után Kolozsváron tanultam to-

vább az Ipari és Vasúti Szakközépiskolában, és a MÁV inter-
nátusában laktam. A vasút saját részére képzett ki fiatalokat,
gondoskodott az utánpótlásról. Mint minden hasonló korú
fiú, leventekiképzésben részesültem. Tagja voltam a kolozs-
vári 601-es Teleki Pál cserkészcsapatnak. Nagy élményt je-
lentett számunkra, amikor Horthy Miklóst vártuk. Az elitcsa-
pattal – a vasutasok kék egyenruhájában, fehér kesztyûben,
fehér zokniban – díszlépésben felvonultunk és felsorakoz-
tunk a híres Mátyás király szobor elôtt. A kormányzó kezet
fogott a szakasz parancsnokával.

Közeledett a háború, egyre gyakoribbá váltak a bombá-
zások. Stratégiai célpont volt a vasútállomás, a mi intéze-
tünk pedig annak a közelében volt.

1944-ben a front már olyan közel volt, hogy hallottuk az
ágyúdörgést. Akkor a MÁV az iskolát tanárostól, diákostól és
a felszerelést  – ami még megmaradt – áttelepítette Magyar-
országra, hogy mentsék, ami még menthetô volt.

Székesfehérvárra tartott a szerelvényünk hálókocsikkal,
étkezôvel, raktárvagonnal, élelemmel. Útközben többször is
bombázták, géppuskával lôtték a vonatot. Olyankor kiugrál-

tunk, és az erdôben vagy a kukoricásban találtunk fedezé-
ket. Mire Székesfehérvárra értünk, addigra az állomást szét-
bombázták az angolok vagy az amerikaiak. Szerelvényünket
Bécsbe akarták irányítani, de az igazgatónk erôsen ragasz-
kodott ahhoz, hogy a tanulók magyar földön maradjanak. Az
igazgató házaspár az 1., 2., 3. osztályosokkal – mintegy
20–25 tanulóval – Szombathelyen állapodott meg. A Hala-
dás sportpályán egy barakképületben kaptunk szállást. Az
igazgató úr megszervezte az életünket: az elsôsök mosogat-
tak, a másodikosok elôkészítettek – ôk lettek a „kézilányok”
–, a harmadikosok a fôszakácsok.

Egy vasárnap délelôtt én voltam az ügyeletes szakács.
Igazgató úrék a templomba készülôdtek. Pörköltet kellett ké-
szítenem, nokedlivel. Megkérdeztem az igazgatóné asz-
szonyt, hogy hogyan kell csinálni. Elkészült az ebéd, de még
le sem nyeltük az utolsó falatokat, amikor megszólaltak a
szirénák. Jöttek csoportokban az angol bombázók, a
Liberátorok. Néztük a gépeket, amelyek elhúztak felettünk.
Fellélegeztünk. De akkor visszafordultak és szórni kezdték a
láncosbombákat. A közeli futballpályán benzineshordókat
tároltak, szerencsére azokat nem érte találat.

A Rába-part gesztenyefái alá szaladtunk. De én kíváncsi
voltam – 15 évesen – és nézni akartam a gépeket. Egy fia-
tal német katona hátratolt a fa mögé. Abban a pillanatban

Kozma Lajos

AZ ÉLETEM VOLT A VASÚT

Édesapám, Kozma Lajos Édesanyám, Szakáli Róza Négyéves koromban
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Az egyik bombatámadás után 
így nézett ki az iskolánk

A kultúrház viszonylag épen maradt Hatalmas bombatölcsér tátongott az udvaron

Ez maradt a jól felszerelt tanmûhelybôl...

... a szerelôcsarnokból... ... a mosdóból
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egy bomba kb. 50 m-re tôlünk a földre zuhant, hatalmas töl-
csért képezve maga körül. Egy repesz eltalálta a kiskatonát,
a fejét..., rögtön meghalt. Az egyik társamat a légnyomás át-
vetette a kerítésen, a másikat a vízbe lökte, engem beterített
a föld... Életben maradtam.

Az élelemmel nem volt gond, mert folyamatosan kaptuk
az ellátást a vasúttól. Ha egy kis édességre vágytam, akkor
elmentem a MÁV állomáscsarnokba, s ott kaptam. Egy alka-
lommal erdélyi beszéd ütötte meg a fülemet, mert azt meg-
ismerem ezer közül is. Egy vasutascsoport beszélgetett.
Ahogy ott álltam és hallgattam ôket, kinyílt az ajtó és apám
jött ki rajta. Sírtunk mindketten... Már hónapok óta nem kap-
tunk hírt egymásról. Apám szolgálati úton jött, vasúti beren-
dezéseket hoztak, a front elôl menekítve.

Édesanyám felôl a Vöröskeresztnél érdeklôdtünk. Így
tudtuk meg, hogy Rábagyarmatra menekítette a vasút, több
vasutascsaláddal együtt, és a nagymamám is vele van. Ott-
hagytam az intézetet, mert örültünk, hogy végre újból együtt
a család. Vállaltam inkább, hogy bejárok a szombathelyi
MÁV-mûhelybe.

Az oroszok 1945 februárjában éjjel 2 óra körül értek a tér-
ségbe. Egyik nap néhány fiatal férfit – köztük engem is – elvit-
tek a Rába-hidat építeni. Vékony és gyenge voltam, majd be-
leszakadtam a hatalmas, vasból készült elemek emelgetésé-
be. Az orosz katonák meg hajtottak bennünket. Hirtelen elbúj-
tunk a füzesben és elmenekültünk, hiába kiabáltak utánunk.

A háború után apámat a Ferencvárosi pályaudvarra he-
lyezték, jöttünk mi is vele. Addigra már több csíkszentmihályi
család lakott Budaörsön – rokonok ismerôsök –, ôk marasz-
taltak. Voltak, akik visszamentek Erdélybe, mi maradtunk.
Apámnak elege lett az 1920-as évek román világából. Öt
évig bujdosott akkoriban a hegyekben több katonatársával,
mert nem akart román katona lenni. Amikor elfogták, ütötték-
verték, szuronnyal a falhoz szorították. Kényszerítették,
hogy vegye fel a román állampolgárságot, de nem adta be a
derekát.

Budaörsön keresztapám fia intézkedett, hogy házat kap-
junk. Az elsô szállásunk egy Levente utcai szoba volt, a
sógoroméknál. Onnan egy közös udvarba költöztünk, az
Ady Endre utcába. Aztán 1946 januárjában megkezdôdött a
svábok kitelepítése. Végül az Ady Endre utcában lett a vég-
leges otthonunk: két szoba, konyha, kis kert. A 6000 Ft vé-
telárat a tanácsnak részletekben kifizettük. Apám abban a
házban halt meg. Honvágya nem szûnt meg soha.

1946-ban befejeztem az Északi Fômûhelyben az ipari is-
kolát és levizsgáztam. A MADISZ szervezésében táncolni
jártunk a volt Herwert-féle vendéglôbe (ma a városi könyvtár
van ott). A vasutas egyenruhám volt rajtam, abba szeretett
bele Varga Erzsike. Emlékeztette ôt szeretett bátyjára, aki a
budaörsi repülôtérrôl szállt fel gépével egy bevetésre 1944.
december 11-én, és többé nem tért vissza. Amikor Erzsike
rájött, hogy az egyenruha egy jóravaló fiatalembert takar,
komolyra fordult a kapcsolatunk, és 1949. október 28-án
összeházasodtunk, ennek már 56 éve.

Esküvônkön Sík Zoltán atya gyönyörû beszédet mondott
az Erdélybôl elszármazott fiú és a Fejér megyei lány egy-
másra találásáról. A kóruson Szakály Matyi bácsi orgonált
és énekelt.

Külön történet az, ahogy feleségem családja Budaörsre
került. A front megérkezése elôtt Ercsi községet kiürítették,
tudván, hogy ott lesz az áttörés Budapest körbekerítéséhez,
ostromgyûrûbe zárásához. Erzsikéék több családdal együtt
Kelenföldön találtak menedéket. A harcok után nem tudtak
otthonukba visszamenni, mert a házuk rommá vált, minde-
nük elpusztult. Az az épület is több aknatalálatot kapott, ahol
meghúzták magukat. Édesapja minden holmijukat egy kerék-
párra tette és eljöttek Budaörsre. Még itt voltak az oroszok,
szórványos lövöldözések hallatszottak. Már álltak házak üre-
sen, de a család nem mert idegen helyre beköltözni, ezért a
leányiskola pincéjében laktak egy ideig. Erzsikét is elvitték ar-
ra a nevezetes reptéri hótaposásra. Azt mondták, le kell ta-
posni a havat, hogy használható legyen a reptér, valójában
aknamentesíteni akarták a területet. Erzsike is taposta a
félcipôjében, mert nem volt neki más. Meg is fagyott a lába,
utána évekig ápolta, mire meggyógyult. A hidegen kívül az
éhség is kínozta, Kreisz Róza adott neki egy hurkazsírral
megkent karéj kenyeret, azóta sem felejtette el az ízét.

1950-ben megszületett László fiunk. Ô volt az elsô közös
„szerzeményünk”.

Az Északi Fômûhelyben szerelô-géplakatosként dolgoz-
tam olajos, hideg, nagy csarnokokban. Átkértem magam Fe-
rencvárosba, terveztem, hogy mozdonyvezetô-gyakornok
leszek. De 1950-ben behívtak katonának. Rétságra vittek,
velem együtt hat budaörsi fiút. Bíztam abban, hogy hamar
szabadulok, mert felmentést kaptam a vasúttól, mégis le kel-
lett húznom 18 hónapot. Feleségem meg otthon várt a pici
fiammal. A leszerelés után rögtön iskolára mentem és
gôzmozdonyvezetôként levizsgáztam. 

Az összes fôvonalat jártam a híres 411-es és a 424-es ha-
talmas masinákkal. Abban az idôben minden gyerek arról 
álmodott, hogy mozdonyvezetô lesz. A jó öreg 411-est az
amerikaiaktól vásároltuk olcsón, mert a MÁV nehéz helyzetbe
került. Trumann-nak becéztük, az akkori elnökrôl elnevezve.
Sokat pendliztem vele Budapest és Sztálinváros, a késôbbi 
Dunaújváros között. Építôanyagot, nyersanyagot szállítottam
a Dunai Vasmûbe. Azokat a gépeket még szénnel fûtöttük,
ezért állandó kísérôm két beosztott fûtô volt. A mozdony fûté-
sét már elôzôleg én is megtanultam. Szép és erôs
gôzmozdony volt még a 322-es S-masina. A 424-esnek min-
den csínját-bínját ismertem. Szégyennek számított „fekve ma-
radni”. Vasutas nyelven ez azt jelenti, hogy elromlott a moz-
dony és állva maradt valahol a síneken. Nem szerettem volna
így járni, ezért inkább megoldottam a problémát, nem is egy-
szer. Gyakran túlóráztunk, tiltakozni sem mertünk, mert rögtön
ráfogták az emberre, hogy szabotál, akadályozza a munkát.

1960-ig jártam gôzössel. De miután elvégeztem a dízel-
motorvezetôi tanfolyamot, átkerültem dízelmozdonyra.
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Igazolványom, tanonchetijegy
váltására

Vasutas egyenruhámbanÉdesanyám, az Ady Endre utcában

Barátainkkal, Végváriékkal a Kôhegyen
Esküvôi képünk

A Kozma család 1954-ben
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A 2000 lôerôs dízellel kezdetben teher-, személy- és irány-
vonatokat, késôbb belföldi és nemzetközi gyorsvonatokat
vezettem. Kedvenc útvonalam a Budapest–Szob–Sturovó
vonal volt. Egyre korszerûsödött a technika, a karos jelzôket
felváltotta a fényjelzô, és azok állását a mûszerfalon érzé-
kelni tudtuk. A dízeleket a Szovjetunióban gyártották, ma-
gunk között csak „Szergej”-nek hívtuk a mozdonyt. Nagy ün-
nepség keretében adták át a századikat, amit én vezettem,
amelynek fogadása a Nyugati pályaudvaron történt. Az ak-
kori vezetô riporter, Bokodi Béla jött velem riportot készíteni,
s abból az alkalomból még a TV-híradóban is szerepeltem.

Munkahelyem éveken át a Ferencvárosi pályaudvar von-
tatási fônöksége volt. 24–48-ban dolgoztam, ami azt jelenti,
hogy 24 óra szolgálat, 48 óra szabad. Havonta 440, késôbb
360 órát töltöttem szolgálatban, ami bizony nagyon sok volt.
Amikor hosszabb útra mentem vagy késett a vonat, a felesé-
gem aggódva várt az ablaknál, és csak akkor nyugodott
meg, amikor látta, hogy befordulok az utcasarkon.  Erzsike a
gyerek mellett is vállalt munkát. Elôször a piktortéglásoknál,

késôbb az Ellerné féle kötôdében dolgozott. Komoly balese-
tem a vasúton nem volt. Sok szépségét el tudnám mesélni
az én szakmámnak, de az nem tartozott közé, amikor vaksö-
tét éjszakában, sûrû ködben robogtunk a végtelenbe. Vagy
amikor elromlott a fûtés és úgy utaztunk órákon át. Ez a hi-
vatás állandó továbbképzést igényelt. Egyre modernebb lett
a technika, a forgalmi utasítások is gyakran változtak.

Megbetegedtem, majd 1977-ben leszázalékoltak. 36 szol-
gálati évembôl 27 volt a „tengelyen töltött” idô, így nevezzük
azokat az éveket, amelyeket a mozdonyon töltöttünk.

Laci fiunk közben felnövekedett és három unokával aján-
dékozott meg bennünket.

Életemben kétszer tudtam visszamenni Csíkszentmi-
hályra, elôször a feleségemmel, 1964-ben. Vágyom még
egyszer a csodálatos tájakat látni – a sötét fenyveseket, a
havasokat, a frissen zöldellô kaszálókat, beszélgetni a szé-
kely emberekkel, tiszta forrásból borvizet inni –, de az
egészségem miatt erre már nincs lehetôségem. Viszont a
Budaörsön eltöltött évtizedeim sok mindenért kárpótoltak.

Egyik emlékem a vasutas-korszakváltásról
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Laci és felesége az esküvôjükön

Az Északi Fômûhely szakijaival

Zoltán unokánk 1973-ban, ...

Lacika 1979-ben, ... ...Anna 1992-ben született
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Édesapám – Kôszegi András – 1918-ban született a ha-
társzéli Tompán. Ifjú korában erôs elhivatottságot érzett

a katonai pálya iránt. Pápán, a légierônél tisztiiskolát végzett
és a Horthy-korszak magyar királyi honvédségében debütált,
mint zászlós. Katonatisztként képzelte el az életét, az ejtô-
ernyôs katonák kiképzésével akart foglalkozni. A katonaság
egyik legkeményebb ága a légideszant, oda csak válogatott
fiatalok kerülhetnek. A kiképzés egyik fô szempontja, hogy a
katonák bírják a megpróbáltatásokat. Követelmény a jó fizi-
kum, a bátorság, az ügyesség, a gyorsaság, a találékonyság,
a bajtársiasság, a helyzetfelismerés és így tovább, amely nél-
kül a katona esendôbb a fronton. A háborúban a katonák
egymásra vannak utalva, számos esetben lelkileg is bátoríta-
ni kell ôket. A katonai esküben az is benne van, hogy ha kell,
az életét is feláldozza a Hazáért. 1942-ben apám a keleti
frontra is kiment a „fiaival”, az elsô vonalba. 

Még a háború idején egy kimenô alkalmával ismerkedett
meg az édesanyámmal. Az ô szülôfaluja egy kis bakonyi te-
lepülés, Nagyalásony, ott született 1924-ben. Az 1940-es
években már Pápán laktak, édesapja az egyik legnevesebb
cipész iparosa volt a városnak. Édesanyám röplabdázott a
pápai textiles csapatban. Szüleim 1944-ben összeházasod-
tak, és 1945. február 5-én megszületett elsô gyermekük,
András. A front akkor dúlt a legjobban azon a környéken.

A háború utáni rendszerváltozáskor a vesztes hadsereg-
nek a Honvédség lett a jogutódja. Apám akkor már elismert

katonai vezetô, tiszt volt. Az új vezérkartól megkérdezték,
hogy akar-e továbbra is szolgálatot teljesíteni? Apám termé-
szetesen vállalta, mert ô ízig-vérig katona, szakember volt, a
katonai pályára hivatott. Azonkívül ilyen felkérést kevesen
kaptak, mert a régi tisztikar legnagyobb részét elbocsátották a
hadseregtôl.

1946-ban apámat Pécsre vezényelték a légideszanthoz.
Oda már a családjával együtt ment. 1948-ban megszületett
a nôvérem is, Györgyi. De újból lakhelyet változtattak, mert
egy katonának ez is benne van az életében.

1949-ben felvezényelték a budaörsi reptér központú lak-
tanyába, ahol századosi rangban folytatta kiképzôtiszti tevé-
kenységét. Megtetszett neki Budaörs, a szolgálati helyét is
megfelelônek találta. Úgy döntött, hogy itt fog letelepedni.
A Fô úton (a mai Szabadság úton) vásárolt egy gazdasági
épületet. Békekölcsönre hitelt vett fel és abból lakhatóvá ala-
kította. Ide születtem én 1954-ben, és ma is itt lakom a csa-
ládommal. A családból már csak én vagyok, sem a szüleim
sem a testvéreim nem élnek.

Édesapámat fôtisztként helyezték rokkantsági nyugállo-
mányba.1943-ban ugyanis a fronton elfagyott a lába, s az
utókezelések ellenére örökös érszûkületben szenvedett, ami
idôsebb korára katonai pályájának kényszerû befejezéséhez
vezetett. Azután saját magát Debrecenbe „vezényelte” –
hogy katonai szófordulattal éljek. Gyermekeivel haláláig tar-
totta a kapcsolatot, alkalmanként meglátogatott bennünket.

Kôszegi István

BUDAÖRSÖN LANDOLT A KÔSZEGI CSALÁD

A Kôszegi-család 1953-ban, születésem elôtt
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Édesapám, Kôszegi András

Édesanyámmal

Édesanyám, Papp Mária

Sportmúltamból. 
Serdülôbajnokként, 10 évesen
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De a három gyerek gondja-baja az édesanyánkra hárult, aki
három mûszakot vállalt a Goldberger Textilgyárban.

A gyermekkor meghatározó volt az életemben. Budaörs
az egyetlen fôutcájával, a hegyekkel, a közeli fôvárossal.
Testvéreim és én is itt jártunk általános iskolába. Én még a
Prékó-óvodába is jártam. Itt végeztük el a gimnáziumot, sôt
édesanyánk is itt érettségizett, esti tagozaton. Az egész csa-
ládot tanította Szakály Matyi bácsi, Keszthelyi Andor, Ban-
dur Aladár, Bandur Etelka, Szöllôsi Zsigmondné, Herbai Ilo-
na, a Tompits házaspár és más, az idôsebb generációhoz
tartozó tanárok. 

Bátyám mezôgazdásznak tanult, Etyeken a saját
szôlészetét mûvelte. A budaörsi lakótelepen lakott élete vé-
géig. Nôvérem szakmáját tekintve elektrikus volt. Munkahe-
lyén, az ELMÜ-nél villamossági hálózatokat tervezett, irányí-
tott, ellenôrzött. Én saját szakmámnak az autójavítást vá-
lasztottam. A szakmai ismereteket Angyalföldön, a Bánki
Donát Szakmunkásképzôben tanultam. Abban az idôben
Cegléd volt a vizsgahely, a budaörsi Ipartestületen keresztül
ott vizsgáztam és kaptam mesterlevelet. Jármûtechnikusi
képesítést a Rippl-Rónai utcai Közlekedésgépészeti Szakis-
kolában szereztem. Dolgoztam a Sasadnál, az ELMÛ-nél, a
PVCSV-nél. 1985-ben magánkisiparos lettem, pedig ma-
szeknak lenni akkor még merész vállalkozásnak tûnt. De aki
abban az idôben becsületesen és jól dolgozott, ugyanúgy
megélt, mint ma.

Fiatal koromat végigkísérte a sport, nôvérem és én is ké-
zilabdáztunk. Örülök, hogy a budaörsi mezt sokáig maga-
mon hordhattam, 1965-ben kezdtem és 2002-ben hagytam
abba, magyar bajnokként. Akkor már nem a Budaörsi SC
színeiben, mert itt már nem volt kézilabda szakosztály. Tech-
nikai versenysportban – az autóversenyzésben –, mint ver-

senyzô és mint szerelô több mint 10 éven keresztül a II.,
majd az I. osztályban sportoltam. Mára már csak a rendsze-
res testedzés maradt: kerékpározás, természetjárás, búvár-
kodás a családdal, a barátokkal.

Édesapám szerette volna, hogy legalább egyik fia a kato-
nai pályát választja. Amikor a kötelezô sorkatonai idômet töl-
töttem és egyenruhában meglátogattam, elsírta magát.

Feleségem – Szebeni Erzsébet – visegrádi születésû.
Nyugdíjas szülei tagjai az ottani hagyományôrzô egyesület-
nek, ápolják a sváb hagyományokat.

Regina lányunk 1982-ben született. Ô gyógymasszôr lett.
Ádám fiunk 1984-ben jött a világra. A szakács szakmát vá-
lasztotta. Mindketten sportolnak. Nemrég kezdték önálló éle-
tüket és családi figyelemmel haladnak elôre.

A mozgalmas technikai sportot mára átváltottuk búvár-
sportra. Feleségemmel mindketten középfokú könnyûbúvár
kiképzésben részesültünk. Járjuk a hazai tiszta vízû bánya-
tavakat, s amikor anyagilag megengedhetjük magunknak,
külföldi tengerekben merülünk. 

Voltak nehezebb és könnyebb idôk váltakozva, de azok
teszik széppé az életet. A technika mindig is vonzott, örülök
annak, hogy a mai napig ezt csinálhatom. A technikai
fejlôdést követni kell – önképzéssel, tanfolyamok végzésé-
vel –, s ez az én szakmámban elengedhetetlen, sôt köte-
lezô. Szakmai mottóm: „Jó motor = reális fogyasztás, bizton-
ság, környezetvédelem.”

A régi baráti kapcsolatok ma is megvannak. A család
összetartó ereje és a barátság nagy érték. Ezt adjuk tovább
a gyermekeinknek. 

Szeretünk Budaörsön élni. Tiszteljük és becsüljük a vál-
tozásokat, de csak akkor ismerjük el, ha erôsen a helyhez és
a hagyományokhoz kötôdnek.

Középen, csíkos mezben. Kapus voltam Szegeden a barátokkal, 2002-ben
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Feleségem és Ádám 2002-ben, fiunk ballagásakor

Feleségem a papával, Béri Istvánnal A visegrádi és a budaörsi nagyszülôk

Regina a párjával 2002-ben, Sümegen

Sorkatonaként Feleségemmel, 1999-benA Szebeni (Scheili) házaspár – felesé-
gem szülei – házasságkötésükkor



Lukács György94

Temesváron születtem 1935-ben, de gyermekkoromat az
Udvarhely megyei Kibéden töltöttem. Ha valaki Romá-

niában Marosvásárhelyrôl Szováta irányába utazik, akkor
rátalál erre a mai napig is tiszta magyar falura.

Édesapám, Lukács Károly 1909-ben született. Mint ezüst-
mûves, a kolozsvári ezüstgyárban dolgozott. Evôeszközöket,
ezüst tárgyakat gyártottak ott. Édesanyám, Sándor Jusztina
1911-ben született és – ahogy ma mondanánk –, háztartás-
beli volt. De a háztartási munkán kívül sok dolga akadt az ál-
latok körül, a veteményeskertben, a földeken.

Nagyszüleim földmûveléssel foglalkoztak. Nálunk – a he-
gyekkel körülvett medencében – megtermett a búza, az ár-
pa, a kukorica, a napraforgó. A Kis-Küküllôn vízimalmok
ôrölték a gabonát. Emlékszem az olajütôkre, ahol a napra-
forgót és a tökmagot két hatalmas kô között összetörték,
majd préselték. Az olajat eladásra, az olajpogácsát – ami a
préselés után maradt –, takarmánynak használták.

A falu közvetlen közelében fenyveserdô emelkedett. Sán-
dor Lajos nagyapámmal – aki magas, erôteljes, jóindulatú
ember, a megye csendôrparancsnoka volt –, esténként kiül-
tünk a ház tornácára és a ránk boruló szürkületben láttuk,
ahogy a szarvasok kijönnek az erdôbôl. A medve meg a kö-
zelünkben málnázott. 

Eleven fiúcska voltam. A nagymamám kenyérdagasztó
teknôjében csónakáztunk a Kis-Küküllôn. Amikor nagybá-
tyáim hazajöttek a katonaságtól, lovaikat beállították az istál-
lóba. Én meg felmásztam a jászolra, felültem az egyik hátá-
ra – szelíd katonalovak voltak –, és elvittem ôket a folyóra
úsztatni, csutakolni.

A portáikat az emberek rendben tartották. A porták elôtt
az utcát és a járdát minden szombat reggel felsöpörték. Ezt
késôbb Budaörsön is tapasztaltam, magam is számtalan-
szor megtettem..

1938-ban, Erdély visszacsatolásakor megszûnt az or-
szághatár. A jobb munkalehetôség reményében szüleim úgy
döntöttek, hogy felköltözünk a fôváros közelébe, Pest-
szentlôrincre. Apám fôraktárosi állást kapott egy üzemnél,
anyám pedig házaknál házvezetônôi beosztásban helyezke-
dett el, s egy vendéglôben is dolgozott. Tamási Áron írónál
is végzett háztartási munkát. Az író jó kapcsolatba került a
szüleimmel, késôbb még Budaörsre is eljött disznóvágásra,
szüretre. Lôrincen jártam óvodába, majd iskolába. 

1943-ban megszületett Erzsébet húgom. Aztán egyre kö-
zeledett a háború. Ferihegy közelsége miatt gyakran átél-

tünk szônyegbombázást, olyankor óvóhelyre, pincébe me-
nekültünk. Mielôtt megérkezett a front, hazamentünk Erdély-
be. Anyám két testvérbátyját hadifogolyként Szibériába vit-
ték, egy ólombányába. Endre elôbb, de Géza csak 10 év
után, egészségileg tönkrement állapotban jött haza.

A háború után, 1945 ôszén visszajöttünk Lôrincre. Örül-
tünk, hogy egy krupmlit szállító tehervagonba beszállhat-
tunk. Kishúgomra nekem kellett vigyázni, de közben elalud-
tam. Rémülten kerestük, végül a vagon sarkában megtalál-
tuk, odáig elmászott és ott aludt édesdeden.

Egy ismerôsünk Budapesten, a 72-es fôpostán dolgozott.
ô hozta  hírt, hogy Budaörsön üresen állnak a házakk. Apám
eljött a községházára igényelni. Kapott is egyet, olyat, ami-
ben ott volt a teljes berendezés, még az állatok is bent álltak
az istállóban. Délelôtt beköltöztünk, délután jöttek a ható-
ságtól pisztolyos rendfenntartók és kiraktak bennünket az ut-
cára. Tiltakozni sem lehetett, mert statáriális helyzet volt.
Úgy látszik, azt a házat valaki másnak tartogatták, és az ad-
minisztráció rosszul mûködött. Végül harmadjára kaptunk
egy házat a Prohászka – ma Szakály Mátyás – utcában. 

Édesanyám annak idején megtanult németül, ami sokat
segített a beilleszkedésben. Hamarosan összebarátkoztunk
a Berger, a Konrád, a Mayer családdal. 1946-ban megszü-
lett Károly öcsém. Amikor édesanyánk vajúdni kezdett, en-
gem szalasztottak Latosinszky Kati néni bábaasszonyért.
A Templom térnél nagy csoportosulást láttam, akkor rakták a
budaörsi svábokat teherautóra és vitték ôket az állomásra.
Ma sem felejtettem el azt a látványt, és azt a rémületettel és
keserûséggel keveredett érzés sem, amit ott 11 évesen,
gyerekfejjel átéltem. Nem értettem, miért kellett ártatlan em-
berekkel azt tenni.

Édesapám a MOM-ban helyezkedett el, mint üveglencse-
csiszoló. Az évek során az üvegpor lerakódott a tüdejében,
így megoperálták, még két évet élt, aztán 1964-ben elhunyt.

A 6. osztálytól Budaörsön jártam iskolába. Hálás vagyok
egykori tanáraimnak, néhai Hauser Józsefnek, Szakály Má-
tyásnak, Bandur Aladárnak, Fülöp Ferencnek, Havasi Fe-
rencnek. Református vallású lévén, Virág Béla káplánhoz
jártam hittanra.

Amikor továbbtanulásra került a sor, édesapám a
motorszerelôi szakma felé irányított. Nekem is kedvem volt
hozzá, de abban az évben sajnos nem volt felvétel. Így két
évig segédmunkásnak mentem a Mechanikai Mûvekhez.
Voltam kocsikísérô, végeztem fizikai munkát, Kammerer Feri

Lukács György

MINDENKINEK OLYAN GYERMEKKORT KÍVÁNOK, 
AMILYEN NEKEM VOLT
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Nagyszüleimmel és nagybátyámmal,
1939 tavaszán

Csatár voltam a focicsapatban

A Lukács család 1943. november 29-én

Emlék a katonáskodásból

Édesanyám a gyermekeivel – Kati, Karcsi, Gyuri, Zsike 
(ahogy mi hívtuk). Édesapánk már nem élt



Lukács György96

bácsi pékségében segítettem a kemencét fûteni. Végül kita-
nultam a géplakatos szakmát. Az elsô évben gyakorlati okta-
tásra a Fôvárosi Villamosvasút Pálfi Fômûhelybe jártam, a
második évben a PRÉKO-ba. Ott szabadultam, ott is marad-
tam, a TMK-ban.

Aztán 1955-ben elvittek katonának, a harckocsizó szá-
zadhoz kerültem Szabadszállásra. 1956-ban, a forradalom
idején Budapesten voltam, a Petôfi laktanyában. Fegyverün-
ket le kellett adni. Ôrségbe vezényeltek minket a pályaud-
varokra, meg élelmet osztottunk – csokoládét, tejport –, kül-
földi szállítmányokból. November 4-én szovjet tankok be-
döntötték a laktanya kapuját és körbefogták az épületet. Azt
kaptuk parancsba, hogy csak parancsra tehetünk bármit is.
5-én aztán mindenkit hazaküldtek. Néhány budakeszi illeté-
kességû katonatársammal gyalog elindultunk, hónunk alatt
egy-egy vekni kenyérrel és húskonzervvel. Két-háromszáz
méterenként orosz katonák géppisztolyt fogtak ránk és iga-
zoltattak. Felmutattuk az eltávozási igazolást, akkor tovább-
engedtek. Betértünk mihozzánk, sohasem felejtem el, hogy
milyen jólesett az a bableves, amit édesanyám elénk tett. Az
alakulatom nem tudta, hogy hol vagyok és köröztek, mint ka-
tonaszökevényt. Két óra hosszára bevittek a Fô utcai Kato-
nai Ügyészségre, ahol hamarosan tisztáztam magam, akkor
elengedtek. 1957-ben leszereltem.

Visszamentem a PRÉKO-ba dolgozni. Rövidesen, 1958-
ban beüzemelték a Keményfém (KEFÉM) gyárat. Barátaim
átcsaltak oda, no meg 20 fillérrel több órabért kaptam. 

Abban az idôben aktívan fociztam a PRÉKO-Vasas csa-
patban, majd a Törökbálinti Traktorhoz igazoltam. Hetente
kétszer-háromszor jártunk edzésre, vasárnaponként mérkô-
zések voltak Bia, Torbágy, Budakeszi, Diósd, Érd, Cegléd

csapatai ellen. Az akkori barátok között még ma is élô kap-
csolat van.

1964-ben 400 csapat rajtolt a „Szabad Föld” Vándorkupá-
ért. A verseny több hónapig tartott. A döntô mérkôzést 1964.
november 7-én a két bent maradt csapat, a Budaörsi SC és a
Pilisi KSK vívta a Népstadionban. Óriási élmény volt ott ját-
szani, ahol a nagyok! És a kupát Budaörs nyerte, 2:1-es ered-
ménnyel! Több újság is beszámolt a nagy eseményrôl. Kettôt
ma is ôrzök közülük. Egészen 38 éves koromig fociztam.

1964-ben feleségül vettem Wendler Erzsébetet, egy tôs-
gyökeres budaörsi családból származó lányt, és ennek már
több mint 40 éve. 1966-ban megszületett Gyuri fiunk, vele és
családjával egy házban lakunk. Kitanulta az elektrolakatos
szakmát. Jelenleg részlegvezetô. Három unokával örven-
deztetett meg minket. 1969-ben Edit lányunk születésének
örülhettünk. Családjával Újpalotán él. Varrni tanult, jelenleg
kisebbik gyermekével gyesen van.

Feleségem hosszú éveken át üzletvezetô volt – ma már
szintén nyugdíjas –, és négyórás munkaidôben még mindig
a régi munkahelyén, a helyi CBA-ban dolgozik. Jómagam
1992-ben mentem nyugdíjba, a Budaörsi Vegyesipari
Szövetkezettôl. Nyugdíjas éveimben örömteli elfoglaltsá-
gom, ha az unokáimmal vagyok. Néha a sógorommal va-
dászni járok. Mindig sok volt az elfoglaltságunk, ezért csak
két-három évente, rövid idôre tudtunk hazamenni Erdélybe.
Legutóbb 1982-ben voltunk kint a feleségemmel. Jó volt lát-
ni gyermekkorom színhelyét, állni a Kis-Küküllô partján és
kavicsot dobálni a vízbe, hogy kacsázzon. A környék meg-
változott ... kavicsbányát nyitottak a folyó medrében. Már
alig lehet ráismerni a régi tájra. Nagyon jó érzés nosztalgiáz-
ni, de én már nagyon régen budaörsinek érzem magam.

Az álló sorban balról a második vagyok
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1962 körül, Pávián Zoltán edzôvel

Az 1960-as években a Sasad Tsz patronálta a csapatot.
Civilben Ágh István tsz-elnök

A fiúk Kun Vilmos edzôvel, 1968-ban. A jobb szélen állok

A Templom tér az 1950-es években

Együtt a család, 1980-ban, édesanyánk születésnapján

Barátaimmal a Fô utcán, ami akkor még macskaköves volt

Csapatunk, 1963 körül. Bal oldalon Kovács István, 
ô intézte a csapat dolgait
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Pozsonyban születtem 1931-ben, és gyermekkoromat
Pozsony-Ligetfalun töltöttem. Ligetfalu német neve

Engerau, szlovák neve Petrzalka (ejtsd: Petrezsalka). Aho-
gyan a három elnevezésbôl következtetni lehet, abban a ha-
társzéli községben három nemzetiség élt együtt, nagyobb
konfliktusok nélkül: a magyar, a szlovák és a német. A lakos-
ság nagy része mindhárom nyelvet beszélte. Ligetfalu 1919-
ig Magyarországhoz tartozott, 1919–1938 között Csehszlo-
vákiához, 1938–1945 között pedig a Német Birodalomhoz
került, 1945 után újból csehszlovák területté nyilvánították. 

Az általános iskola elsô osztályát magyar iskolában vé-
geztem, másodiktól ötödikig német iskolába jártam.

1942-ben a magyar kormány megszervezte, hogy az eu-
rópai országokból magyar diákok jöhessenek az anyaor-
szágba, magyar nyelvet tanulni. Engem történetesen a tö-
rökbálinti zárdában helyeztek el. Mint egy Bábel, olyan volt
az intézet, mert jöttek Franciaországból, Belgiumból, Német-
országból, Törökországból is magyar gyerekek. Egy évig ta-
nultunk magyarul írni–olvasni. Tanulmányaimat a rákospalo-
tai polgári fiúiskolában folytattam, és a Szalézi Szent Ferenc
szerzetesrend intézetében laktam. Nem felejtettem el Kram-
mer Józsefet, az akkor még nagyon fiatal, budaörsi papnö-
vendék nevelômet. 1944 áprilisában a folyamatos bombázá-
sok miatt abbamaradt a tanítás, de még elôtte megkaptuk a
bizonyítványt. Kemény, lelket edzô évek voltak azok, mert
egész idô alatt apám csak egyszer, édesanyám pedig egy-
szer sem tudott meglátogatni.

Folyamatosan leveleztünk. Emlékszem, az elsô levele-
met gót betûkkel, de magyarul írtam. Soha nem panaszkod-
tam a szüleimnek a körülményekre, mert az, hogy Magyar-
országon vagyok, számomra maga volt a csoda. Az
intézettôl kaptam egy igazolást, amit tanácsos volt magam-
nál hordani. Az állt rajta, hogy árja vagyok. Ez úgy ért, mint
egy lórúgás. Addig azt tudtam, hogy magyar vagyok, katoli-
kus vagyok. De hogy árja? Mit jelenthet az? Jót vagy rosz-
szat? Nem magyarázta el senki...

Amikor aztán láttam, hogy az egyre gyakoribb igazoltatá-
sok alkalmával engem békén hagytak, de azokat az utaso-
kat, akiknek sárga csillag volt a ruháján, leszállították a
jármûrôl – akkor kezdtem rájönni az értelmére. De azóta már
utánanéztem, hogy valójában mit jelentett ez a kifejezés.

A front elvonulását, a háború végét Csallóközben, a
nagybátyámnál éltem át. Segítettem neki a gazdaságban,
amíg apám értem jött. 1945-ben újabb igazolást kaptam:
„idegen” lettem – a szülôhelyemen! Abban az idôben fene-

kestôl felfordult a világ. A német családokat barakkokba zár-
ták, aki még tudott, az elmenekült. Sem a magyarok, sem a
németek nem használhatták az anyanyelvüket. Falragasz-
okon, plakátokon ezt olvashattuk szlovákul: „Magyarul és
németül beszélni tilos!” 

Nem tanulhattam tovább, mert Magyarországon végeztem
az iskoláimat. Akkor elmegyek inasnak! – mondtam. De nem
tudtak leszerzôdtetni a magyarságom miatt. Végül egy laka-
tosmûhelyben találtam munkát, ahol a szlovák állami megbí-
zottól dicséretet is kaptam, de a próbaidô leteltével megsem
alkalmaztak tovább, nemzetiségem miatt. Ezért illegálisan át-
jöttem és Budapesten, a Visegrádi utcában kereskedôtanuló
lettem. Budafoki nagynénémtôl jártam be a munkahelyemre,
gyalog. De fél év múlva visszamentem, mert nem volt se ru-
hám, se pénzem. Anyám is könyörgött már, hogy ne tekereg-
jek annyit már abban a szörnyû idôben. Úgy kötöttek velem
szerzôdést egy vaskereskedésben, hogy az üzletvezetô taná-
csára a nemzetiségi hovatartozás rovatba a szlovákot írták és
a nevemet is szlovákul írták le. A nyelvismeret nem okozott
gondot, mert szlovákul jól beszéltem.

1938-tól 1941-ig „hontalanok” lettünk. 1941-ben apám a
bécsi konzulátuson – mert akkor közigazgatásilag oda tar-
toztunk –, kérte a visszahonosítást, azaz, hogy újból magyar
állampolgárok lehessünk. Így volt érvényben 1945-ig, utána
ismét „hontalan” lett a család.

1945-ben, közvetlenül a háború után Ligetfalut táborrá
nyilvánították. Sem a magyar, sem a német származásúnak
nem mehettek ki a faluból. Keserû volt azt a kort megélni.
1947 július közepén megkaptuk a kitelepítési értesítést.

Egy csendôr két napon keresztül vigyázott ránk, mi meg
csomagoltunk. Jóban voltunk a szlovák szomszédainkkal, kér-
dezték is anyámat: – Magyarics néni, mikor jönnek vissza? –
amire ô mit is felelhetett volna... Mégis, mi jobban jártunk, mint
a nagybátyáim, akiket a  hatóságok 20 kg-os csomaggal a
Szudétákba telepítettek. Szép gazdaságuk, lovaik, teheneik
mind odavesztek, de kellettek cselédnek a német birtokba be-
telepedett cseh parasztoknak. Egy év múlva jöhettek csak
vissza, amikor is Csehszlovákia Kommunista Pártja került ha-
talomra, és párthatározatot hozott a további sorsukról.

Három vagont kaptunk az ingóságaink számára. Egyikbe
kerültek az állatok – disznó, kecske – és a bútorok, a mási-
kat megraktuk szénával, ami valahol elveszett útközben.
A harmadikban laktunk egy hétig. Az áttelepítô papíron Sós-
kút települést jelölték meg, mint célállomást. Egy önként
Csehszlovákiába települt szlovák család házát kaptuk volna

Magyarics Ferenc

VOLTAM SZLOVÁK, VOLTAM HONTALAN 
– PEDIG ÉN MINDIG MAGYAR VOLTAM
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Egyik osztálytársammal, 1940-ben

Édesapám és édesanyám az 1940-es években
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meg. Apámnak közben Budaörsön mutattak egy házat. A
ház nem, de a falu tetszett. Az egész utcában, de talán az
egész faluban nem lehetett még egy olyan romos állapotú
házat találni. Nádtetôs volt, vizesek voltak a falak és hiá-
nyoztak a nyílászárók, mégis beköltöztünk. Nagyon elkese-
rített bennünket az a körülmény, ahogy laktunk. Ezért, ami-
kor a szemben lévô házból az új tulajdonosa elköltözött a
Budapesti útra, mi átköltöztünk a minôségileg jobb házba.
Nagy volt a belsô mozgás abban az idôben...

Édesanyám sajnos megbetegedett és kilenc hónap múlva
epehólyagrákban meghalt. Közben én jelentkeztem a Marx
Károly Közgazdaság-tudományi Egyetemre, amit 1956-ban
el is végeztem. Majd utána háromhónapos tartalékos hadtáp-
tiszti iskolára hívtak be. Október 24-én riadóztatták az alaku-
latot. Az ezred kivonult, engem pedig az élelem beszerzésé-
vel bíztak meg. November 2-án aztán hazaküldtek bennün-
ket, még kiosztottam az élelmet és szétszéledtünk.

Friss diplomával a zsebemben a Csepeli Vas- és Fémmû-
veknél helyezkedtem el, közgazdászként. Jól emlékszem:
az elsô keresetem 900 Ft volt. Elégedetlen voltam a fizeté-
semmel, ezért átmentem a Goldberger Textilgyárba lakatos-
nak, a régi szakmámba. De láttam, hogy nincs továbblépési
lehetôségem, ezért visszamentem a Csepeli Fémmûbe,
ahol vezetô statisztikus beosztásommal és a fizetésemmel
is elégedett voltam.

1957-ben megházasodtam. Feleségemmel 48 éve bol-
dog házasságban élünk.

Egyszer Bulgáriából mérnökök jöttek gyárlátogatásra, ne-
kik tolmácsoltam. Az igazgató felfigyelt rám. 1961-ben leve-
let kaptam a Külügyminisztériumból. A pártbizottság javasla-
tára behívtak és felvettek a Külügyminisztérium diplomáciai
állományába. A német nyelvtudásom nagy elônyt jelentett
számomra, de javítani kellett rajta. Öt évig belsô munkán
voltam, majd 1966 után  az NSZK-beli képviseletre helyez-
tek ki. Frankfurtban, késôbb Kölnben mûködött a képviselet.
1970-tôl 1975-ig az NDK, Berlin következett, ahol diplomáci-
ai feladatokat láttam el. 1982-ben megbíztak a nyugat-berli-
ni fôkonzulátus vezetésével. 1986-tól 1989-ig a Külügymi-
nisztériumban dolgoztam, onnan mentem nyugdíjba.

Közben 1958-ban megszületett Judit, majd 1965-ben
Zsuzsa lányunk. A családom mindig velem volt a különbözô
szolgálati helyeimen. A lányok remekül beszélnek németül,
mindketten elvégezték Berlinben a Humbold Egyetemet. Ju-
dit angol–német tanári, Zsuzsa germanisztikai szakon vég-
zett. Ôk is Budaörsön élnek családjukkal, összesen öt uno-
kánkkal. 

Emlékezetemben kutatva 16-17 család jött annak idején
Ligetfaluból Budaörsre. Bár idestova 58 éve lakom Budaör-
sön, itt leltem hazára, otthonra, családra, barátokra találtam,
én mégis pozsonyinak érzem magam.

Szüleimmel, 1939-ben
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A kitelepítési értésítés
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A férjem családjának történetét, küzdelmes életüket
mondom el, mert sajnos ô már nem tudja az emlékeit

elmesélni. A Maksai család Erdélybôl származott. Férjem
1938-ban Csókfalván, egy szép – a mai napig is színmagyar
–, Küküllô menti falucskában született.

Apósomat sok hátrány, megkülönböztetés érte magyarsá-
ga miatt. Katonaidejét töltve megalázták, bántalmazták is,
gyakran mondták neki: Hazátlan. Hivatalos ügyeit csak romá-
nul intézhette. Sejtette vagy tudta, hogy a háború után csak
rosszabb lesz a helyzet?! – ezért aztán még a front odaérke-
zése elôtt feleségével együtt átszökött Magyarországra. Két
fiukat, Lászlót és Józsefet a nagyszülôkre bízták. Rákoscsa-
bán vásároltak egy kis házat, és apósom a GANZ–MÁVAG-
ban kapott munkát. Amikor rendezôdött az életük, áthozták a
két fiút, majd megszületett a harmadik is, István. De addigra
megkezdôdtek a bombázások. Az apa dolgozott, anyjuk sok-
szor órákig állt sorba az élelemért. Laci volt a legidôsebb, ôrá
bízták az öccsét. Kis holmiját összekészítve tartotta, hogyha
megszólal a sziréna, gyorsan tudjon a pincébe szaladni. Egy-
szer rémülten keltegette a kistestvérét és sürgette, hogy me-

neküljenek. Kisunokája, Krisztike is emlékszik arra a történet-
re, amit a papa mesélt a háborúról: „A repülôgépek egészen
alacsonyra ereszkedtek és az egyikben egy fekete bôrû em-
ber ült. Lacika azt hitte, hogy biztosan maga az ördög. Ettôl
idegösszeroppanást kapott.” Az orvos javasolta, hogy
sürgôsen vigyék vissza a gyerekeket Erdélybe. A szülôk ezt
meg is tették, bár az utazás sem volt veszélytelen.

A háború után a GANZ–MÁVAG-ban felhívást adtak ki,
hogy Budaörsön a kitelepítés miatt a megmûveletlen földek-
hez gazdálkodókat keresnek. Arra vállalkozott az apósom is.
Ide költöztek, és akkor végleg egyesült a család. Mivel Csók-
falva akkor is Romániához tartozott, a családegyesítési tör-
vény értelmében kérelmezni kellett, hogy a gyerekeket meg-
kapják a szülôk. Apósom egy olyan házat választott, ami a
háborúban aknatalálatot kapott, mert annak az olcsóbb árát
ki tudta fizetni. A gyerekek után juttatott földet is kaptak.
1946-ban pedig megszületett a negyedik fiú, Attila is.

Apósomék már itt laktak, de még javában folyt a svábok
kitelepítése. Apósom nagyon sajnálta a meghurcolt embere-
ket, ezért egy családot lesegített a vonatról és egy romos

Maksai Lászlóné

A NEHÉZSÉGEKBEN IS BÁTOR ÉS ERÔS VOLT
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Mint az orgonasípok, a négy Maksai fiú: 
Attila (1946. Budaörs), István (1943. Rákoscsaba), 
József (1941. Csókfalva), László (1938. Csókfalva), 

A Maksai család.  Az apa: Maksai László, az anya: Fekete
Ilona és a gyerekek

A Maksai házaspár, mint budaörsi gazdálkodók

A Maksai család, 1955 körül
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épületben elrejtette ôket. A betelepült székelyek a budaör-
siektôl tanulták a gyümölcstermesztést, a budaörsiek meg
tôlük a szövést, fonást, fafaragást.

A Maksai család keményen dolgozott. Az édesanya a
hattagú családra elvégezte a házimunkát, ha kellett kijárt a
földekre, és még kesztyût is kötött maradék idejében. Az
apa dologidôben a gazdasággal volt elfoglalva. A szántó, a
gyümölcs, a szôlô, a ló- és szarvasmarhatartás sok munkát
adott. Télen ecseteket, keféket gyártott, kisszékeket, hintalo-
vakat fúrt-faragott. De nagyon nehéz volt a megélhetés, bi-
zony néha még éheztek is, elôfordult, hogy egész nap csak
egrest ettek. Attila még egész kicsi volt, amikor annyira ki-
száradt és legyengült, hogy Spillenberg doktor javaslatára
édesanyjától vért kapott, így mentették meg az életét.

Laci volt a legidôsebb, ô segített legtöbbet a szülôknek.
Sokszor az erejéhez képest kemény fizikai munkát végzett.
Korán reggel vizet hordott az állatoknak, pedig alig érte fel a
kutat. Mire az iskolába ment, már elfáradt. A kenyeret jegy-
re adták, Lacikát küldték kenyérért. A téli szél kikapta a
kezébôl a család egész havi kenyérjegyét, ezért a 10 éves
kisfiú egy hónapig járt a pékségbe dolgozni, hogy a család-
nak meglegyen a kenyere. 14 éves korában édesapja el-
szerzôdte a cséplôgép mellé dolgozni. Negyed bérrel vették
fel, mert vézna fiúcska volt, de egy hét után teljes bért kapott
a szorgalmáért, kitartásáért. Azon a nyáron megkereste a
család egész évi kenyérgabonáját. 

Még ma is ôrzök néhány régi okmányt, iratot abból az
idôbôl. 1946-ban keltezett az a leltár – felsorolva harminc
tárgyat, ingóságot – amit a család kapott. Többek között: bú-
torok, kredenc, álló ruhafogas, kopasztóteknô, mángorló,
káposztáskád, köszörûkô, húsvágó, egy víztartály – ami
rossz (!), ez áll a papíron: „A leltárban felsorolt tárgyakat
azon kötelezettséggel vettem át, hogy azokat megôrizni tar-
tozom.” – és végül az apósom aláírása. 

A másik irat – telepítési engedély – arról szól, hogy Mak-
sai László ôszibarackot telepíthet a Nádas-dûlôbe. 

Apósomék tíz év alatt kifizették az ingatlanok árát. Így
szól arról az írás: „Nevezett megváltási ár fôkönyvi számlá-
ját megvizsgálta és megállapítást nyert, hogy a juttatott há-
za és a juttatott földje után a végleges megváltási árat még
az 1960-as években véglegesen befizette.”

1955-ben olyan sokat követeltek a beszolgáltatáskor,
hogy az édesanya sírt és rimánkodott, ne vigyék el az ólból
a disznót, a csirkéket, a tojást a gyerekek szájától. Hiába, a
begyûjtôk hajthatatlanok voltak...

Apósom a lehetôségekhez mérten korszerûsítette a gaz-
daságát. Vetô-, morzsoló-, kapáló-, szecskavágó gépet, da-
rálót vásárolt. Laci fia Erdélybôl egy mezôgazdasági gépet
hozott, de a román vámos nem akarta átengedni. Akkor La-
ci mutatta az öntvényen lévô cégjelzést: a gépet Mosonma-
gyaróváron gyártották.

Amikor Budaörsre kerültek, a két Csókfalván született fiú –
László és József – nehezen tudott beilleszkedni a megválto-
zott helyzetbe. Szép, erdélyi tájszólásukat kicsúfolták. László,

bár vékony fiú volt, de bátor, megvédte a gyengébbeket. Jó
barátság szövôdött az Aszalós fiúkkal, akik szintén Erdélybôl
jöttek. Érezték, hogy hasonló a sorsuk és a gyökereik.

A Maksai-család unitárius vallású volt, ezért a fiúk nem
jártak a katolikus templomba. Az iskolában emiatt gyakran
büntetést kaptak, mígnem egy tanfelügyelô kiderítette a tá-
volmaradás okát.

Laci késôbb hûséges barátra talált Budahelyi Laciban és
Marikában, ôk ma Amerikában élnek. Édesanyjuk, Bayer
Zsuzsanna, egy budaörsi népes sváb családból származott.
Budahelyi Marika nekem is a legjobb barátnôm lett, idén is
meglátogatott Amerikából. 

Maksai Lacit serdülô- és ijfúkorában lekötötte a vitorlázó-
repülés. Minden hétvégéjét a farkashegyi repülôtáborban
töltötte, és eljutott a „C” vizsgáig.

Sorköteles katonaévei alatt tüzér, irányzó és századírnok
volt. 1959/60-ban az országos járôrbajnokságon elsô helye-
zést ért el a társaival.

A Maksai szülôk mind a négy fiuknak szakmát adtak a ke-
zükbe. László reszelôvágó szakmunkás lett, majd mester-
vizsgát tett. István az élelmiszeripari szakmunkás bizonyít-
vány megszerzése után a technikumot is elvégezte. Fiaival,
Istvánnal és Ottóval a Maksai Kft. tulajdonosai Budaörsön.
József a József Attila Gimnáziumban érettségizett, majd ki-
tanulta a géplakatos szakmát. Ô volt a család reménysége.
Tehetsége megmutatkozott a festésben, versírásban, fafara-
gásban, de sajnos nehéz korban éltek. Attila reszelôvágó
szakmunkás, majd építôipari technikus lett. 

Laci édesapámtól tanulta a reszelôvágó szakmát. Ez egy
ritka foglalkozás, ennek mesterei készítik a ráspolyokat a
legfinomabb csontreszelôtôl, a körömreszelôn keresztül, a
nagyméretû vasreszelôkig. Speciális reszelôt használnak az
orvosok, a hegedûkészítôk, a mûbútorasztalosok. Édes-
apám értékes gépeket használt a munkájához, 42 éven át
kisiparos maradt, még akkor is, amikor hivatalból mellôzték.

Maksai Lászlóval 1959-ben kötöttem házasságot. Ô munka
mellett 1965-ben az Illyés Gyula Gimnáziumban leérettségi-
zett. Munkahelyén, a TEXELEKTRO-nál csoportvezetô, mûve-
zetô, majd tíz évig üzemvezetô volt. Tisztelte az embereket, de
gyermekkori sérelmei miatt tartózkodó maradt, nehezen kötött
barátságot. Humora éles és találó volt, amivel környezetét
gyakran megnevettette. Szatíráját tanárai is nagyon kedvelték.
Sokan úgy emlékeznek rá, hogy mindig kedélyes, mosolygós
volt. Két fiunk született. László okleveles agrármérnök, keres-
kedelmi igazgató. Zoltán épületszobrász, vállalkozó. Gyermek-
korától kedvelt és kipróbált különbözô sportokat, ma is aktívan
futballozik. Megmászta a Mont Blanc csúcsát és a Kiliman-
dzsárót, Afrika legmagasabb hegyét. 

Férjem a családját rajongásig szerette. Lelkét két fia és öt
kisunokája boldogsággal és büszkeséggel töltötte el. Mi is
nagyon szerettük ôt, és mindig szeretettel gondolunk rá.

A férjem budaörsinek érezte magát, de a szülôföldje irán-
ti honvágya soha nem szûnt meg, ezért gyakran visszajár-
tunk Erdélybe.
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Apósom gondos és pontos ember lévén éves kimutatást készített. A számok sok mindent elárulnak arról a korról 
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Budaörsi csókfalviak, 1956 nyarán:
Kónyáék, Lukácsék, Maksaiék

Laci repülôs társaival, 1956-ban

A boldog nagyszülôk az unokákkal

Az unokák Maksai dédnagymamával

Zoltán fiunk lányaival, Krisztinával és Júliával

Szüret, 1957-ben
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A helyszín, ami mindig visszavonzotta a férjemet kicsiny falujába: alattunk a Kis-Küküllô, 
háttérben Csókfalva és unitárius templomának karcsú tornya

Három generáció: a párom és én; Laci fiunk és menyünk,
Erika; gyermekeik Kinga, Anna és Kata.  valamint
nászasszonyunk, Gecse Frigyesné Rózsika
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Kárpátalján születtem, pontosabban Técsôn, abban a Tisza
parti kisvárosban, amelyik az öt koronaváros egyike volt

valamikor. Az öt koronaváros: Máramarossziget, Hosszú-
mezô, Técsô, Visk, Huszt. A Tisza abban a térségben több-
ször kiöntött, elvitte a házakat, földönfutóvá tette a lakókat.

1932-ben – születésem évében –, Técsô Csehszlovákiá-
hoz tartozott. Amikor elkezdtem a gimnáziumot 1942-ben,
Kárpátalja visszatért Magyarországhoz. De a kárpátaljai ma-
gyarok nem sokáig élvezhették a magyar fennhatóságot,
ugyanis a háború végén a térséget a Szovjetunióhoz csatol-
ták. A mai ott lakók ukrán állampolgárok. 

Ismerik a viccet az öreg parasztbácsiról, aki ki sem tette
a lábát a falujából, mégis négy országban is lakott?! Vala-
hogy így jártak a técsôiek is.

Técsô napjainkban járási székhely, 20 ezer görög katolikus,
pravoszláv, református és római katolikus  vallású lakossal.
Nemzetiségüket tekintve zömében ruszinok, ukránok, már már
kisebb számban élnek ott magyarok. Történelmi együttélésük
okán a ruszinok gondolkodásvilága,
életvitele sokban egyezik a magyaro-
kéval. Valamikor németek is éltek a
közeli Németmokrán, de az 1960-as
években az egész falu áttelepült Né-
metországba. 

Édesapám szakmáját tekintve
ácsmester volt, de földmûveléssel,
állattartással is foglalkozott. Sok
háztetô, az ott szokásos boronaház
és abora (mozgatható tetejû széna-
tároló), istálló, ökrösszán dicsérte a
keze munkáját. Édesanyám a ház-
tartást vezette. Szüleim – úgy
mondhatjuk – középgazdák voltak.

Szüleimnek egyedüli gyermeke,
jó tanuló, de vékony dongájú fiúcska
lévén édesapám ragaszkodott ah-
hoz, hogy ne szakmát tanuljak, ha-
nem középiskolában folytassam a 
tanulmányaimat. Ezt tanácsolta a fa-
lu görög katolikus papja is. Beírattak
a huszti gimnáziumba. Ott interná-
tusba (bentlakásos kollégiumba) ke-
rültem. Az elsô kemény leckét ott
kaptam, de azok az évek jelentôs
szerepet játszottak emberré válásom
útján.

Érettségi után az Ungvári Állami Egyetemen tanultam to-
vább. A felvételinél sokat jelentett a német nyelvtudásom.
1954-ben középiskolai tanári diplomát szereztem. Tanári pá-
lyámat Técsôn kezdtem a gimnáziumban, és vezetôje voltam
a járási pedagógiai módszertani munkaközösségnek.

Behatóbb ismereteket szerettem volna szerezni a finn-
ugorok néprajzáról, népköltészetérôl. Tanáraim tanácsára,
biztatására felkerestem Paul Ariste akadémikust, a tartui
egyetem finnugor tanszék vezetôjét. Tartu, az egykori szov-
jetunióbeli Észt Szocialista Köztársaság, ma önálló állam, az
Észt Köztársaság híres egyetemvárosa, patinás épületek-
kel, múzeumokkal, könyvtárakkal.

A 2000 km-es út után többszöri átszállással, éjszakázással,
a vasútállomásról egyenesen a finnugor tanszékre siettem a
neves professzorhoz, aki a Magyar Tudományos Akadémia
tiszteletbeli tagja és a szegedi tudományegyetem díszdoktora.
Ariste professzor meghatározó személyisége lett életemnek.
Ô hatalmas tudásával, nem mindennapi varázsával nevelte di-

ákjait. Egyszerre tudott jóságosan
szigorú és végtelenül megértô lenni.
Az egyetemet a tudomány templo-
mának tekintette, és ahhoz méltó vi-
selkedést várt el mindenkitôl. Nyitott-
ság, demokratikus alkotó szellem
uralkodott a tanszéken, ahol szíve-
sen fogadták a távoli magyar nyelvro-
konokat. Ott kezdhettem el kutatása-
imat, mint aspiráns.

Én voltam az elsô magyar diák.
Kandidátusi disszertációmat Kár-
pátalja máramarosi ruszin nyelvjá-
rásának magyar jövevényszavairól
írtam és 1966-ban védtem meg.

1959-ben meghívtak a Leningrá-
di Egyetem magyar nyelvtanárának,
ahol 1971-ben docenssé neveztek
ki. Akkor már évek óta publikáltam
konferenciák köteteiben, egyetemi
sorozatokban etimológiai cikkeket.

Feleségemmel, Nagy Katalinnal
Técsôn ismerkedtem meg, egy va-
káció alkalmával. Jövendôbelim 
Kolozsváron született. A háború
alatt Munkácsra ment édesanyjával
egy beteg nagynénit meglátogatni.
Abban az idôben zárták le a román

Mokány Sándor

KÉT NYELVÉSZ, A VÉGEKEN TÚLRÓL

Az „amerikás” anyai nagyapám,
Philadelphiában. Az 1920-as években
Amerikába ment szerencsét próbálni, 
pénzt gyûjtött, aztán hazajött meghalni
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Édesanyám, Deák Julianna
(1900–1981), születésem évében

Gyermekkori fényképem. Técsô, 1936

Nagy Albert és Vincze Rozália Berta – feleségem szülei –1932-ben.
Feleségem édesanyja velünk élt Budaörsön

Édesapám az olasz fronton, mint
aknavetôs

Mokány András (1883–1961), 
azaz édesapám a katonaideje alatt.
A fényképet Biszelt Mihály, Battonya
és Mezôhegyes fényképésze
készítette

Katonatársaival. Apám középen ül.
Egy emlék, amíg hazakerülök – írta 
a hátlapjára
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határt. A román határôrök román állampolgárságot igazoló
okmányokat követeltek tôlük. De ôk olyan nem tudtak adni,
mert magyarok voltak. Többé nem mehettek haza kolozsvá-
ri otthonukba. Az édesapa közben meghalt. Katikát édes-
anyja egyedül nevelte fel, igen küzdelmesen és becsülete-
sen. Feleségem késôbb a diákom lett az egyetemen.

Életünkben az 1977-es esztendô nagy fordulatot hozott.
Magyarországra települtünk, ami nem volt könnyû. Rokon-
egyesítési kérelmünket végül elfogadták.

Feleségem a Budapesti Nyelvtudományi Intézetben, én a
Szegedi József Attila Tudományegyetemen kaptam munkát.
Mindketten vállalati kölcsönt vettünk fel, és az akkor épülô
budaörsi lakótelep elsô tízemeletes házainak egyikében vá-
sároltunk egy lakást. A lakótelep szinte a szemünk láttára
nôtt ki a földbôl.

Budaörs nekem már elsô látásra nagyon megtetszett.
Szeretem Petôfit, gyönyörû az Alföld címû verse, de én nem
tudok hegyek nélkül élni. A budaörsi hegyek látványa szá-
momra megteremtette az otthon ízét, emlékét.

Másfél év múlva feleségem édesanyja is áttelepült Mun-
kácsról, és velünk élt 92 éves korában bekövetkezett haláláig.

Szegedrôl hetente jártam haza, az egyetemen a tanári
szoba volt a szálláson. Két év múlva Pozsonyba, a Come-
nius Egyetemre hívtak vendégoktatónak, a magyar tan-
székre, ahol 1982-tôl 1989-ig tanítottam.

1989–1993 között a budapesti ELTE Szláv tanszékén
mint docens, majd azt követôen a prágai Károly Egyetem
vendégtanáraként folytattam hivatásomat. 

1995-tôl szakmai életutam visszakanyarodott Szegedre.
1997-ben nyugdíjba vonultam, de néha odautazom és

folytatom a tudományos kutatói munkámat.

A katedrán eltöltött évek méltatását egy kollégám így fo-
galmazta meg a Néprajz és Nyelvtudomány címû kiadvány-
ban: „Tanárembernek csupán egyik tevékenysége a szaktu-
dományi, a másik a tanári–nevelôi munka. Mokány tanár
urat mindenütt lelkes, ügybuzgó egyetemi oktatónak ismerik,
mi is tudjuk, (...) hogy több évtizedes gyakorlata után sem
enged a megszokásnak, a rutinnak; hallgatóinak is, saját
magának is minden órán valami újat igyekszik nyújtani”.

Annak idején öt éven keresztül gyûjtöttem – feleségem-
mel együtt –, tágabb szülôföldem tárgyi–néprajzi szokások
nyelvi anyagát. Gyûjtésünket magnószalagra rögzítettük és
folyamatosan feldolgozzuk. Ezen munkálkodunk szinte éjjel-
nappal. Szeretnék kiadni egy tájszótárt.

Ki kell emelnem, hogy feleségem egész közös életünk fo-
lyamán önfeláldozóan, mindig és mindenben segített. Amint
lehetett, ellátogattunk kolozsvári ismerôseinkhez, feleségem
zilahi rokonaihoz. Técsôre is jártunk, amíg a szüleim éltek.
De már évek óta egészségügyi okokból, mûtétek miatt nem
vállalhatok hosszabb, megerôltetô utazást.

Életem során alkalmam volt megismerni a szomszédos
népek életét, mentalitását, szokásait, nyelvi emlékeit. A ma-
gyaron kívül beszélem az orosz, az ukrán és az észt nyelvet,
értek németül, csehül, szlovákul.

Hiszem, hogy a tárgyi és szellemi létünkben oly sok azo-
nos, illetôleg közös vonást felmutató szomszédos népeknek
nem drámát kellene írniuk, hanem olyan színdarabot, amely
tartalmazhat ugyan nem kívánt, nehéz helyzeteket is, de a bo-
nyodalom a szereplôk szempontjából kibékítôen oldódik meg. 

Látni a hegyek változatos vonulatát, tenni azt, amit szere-
tek, dolgozni azon, amit értéknek tartok – azt hiszem, mindig
erre vágytam, s ezt Budaörsön találtam meg.

Útlevélkép 1946-ból,
jövendôbeli feleségemrôl
és édesanyjáról. Akkor
kérvényezték, hogy
hazamehessenek Erdélybe

Magyar táncegyüttes a munkácsi középiskolában 1957-ben. 
Középen Katalin, aki késôbb a feleségem lett
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Esküvônk 1960-ban, Técsôn

Az esküvôi vacsorán

Emlék a tartui évekbôl, 1956-ból. Háttérben a Tartui Állami
Egyetem épülete

A Tartui Állami Egyetem Finnugor Tanszékének magyarul
tanuló diákjaival, 1958-ban

Ifjú házasok voltunk



Mokány Sándor112

Feleségemmel a leningrádi évek
idején, 1961-ben a Néva partján. 
A csodálatos város régen visszavette
eredeti nevét

Paul Ariste professzor és nyelvész tanítványai. Jobbról fent a második Katalin,
a feleségem

Az észtországi Tartuban magyar nyelvet  tanítottam észt,
orosz, tatár, ukrán, fehérorosz fiataloknak. Tanítványaimból
költôk, írók lettek

Feleségem elôször Munkácson tanított, magyar iskolában

Feleségem 1973-ban, Leningrádban a magyarul tanuló
manysi (vogul) diákjaival



113KÉT NYELVÉSZ, A VÉGEKEN TÚLRÓL

Budaörsi otthonunkban,  az elsô napokban

Feleségem kandidátusi disszertációját a felsô-tiszai magyar nyelvjárásból írta.
Az ünnepségen a gratulációkat fogadja

Pilinszky János, az ismert költô és Katalin Petrodvorecban,
az orosz cárok kedvelt nyári rezidenciáján

Katalin a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában 
a Hálózati és Módszertani Szolgálat osztályvezetôje volt,
1984 és 1996 között. A felvétel egy hálózati értekezleten
készült, 1987-ben
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A mi családunk Erdélybôl származik. Szüleimmel Csík-
szentlélek faluban éltünk, ezt a települést mára már

közigazgatásilag Csíkszeredához csatolták. A valamikori
színmagyar településnek románok még a környékén sem él-
tek. Szüleim – Molnár Lajos és Csomortáni Erzsébet – 1926-
ban házasodtak össze. Apám vasutas volt. Vonatvezetôként
dolgozott, ami nem mozdonyvezetôt jelentett, hanem azt,
hogy ô volt a felelôs az egész szerelvényért, a vonatért.

Szüleim 20 holdon gazdálkodtak, azon kalászosokat,
burgonyát termesztettek. A kukorica a mi ottani éghajlati 
viszonyainkat túl hûvösnek találta, de a zöldség megtermett
a kertekben. Négy tehén, két ló, juhok, sertések, baromfi ké-
pezték az állatállományt. Nem voltak dúsgazdagok, de az
akkori viszonyokra emlékezve, jó sorban éltünk. 

1928-ban születtem, 1929-ben Irén, 1932-ben Regina
húgom, 1936-ban Géza öcsénk. 

A Hargita lábánál, fenyveserdô karéjában fekszik a mi fa-
lunk. Kemény, hideg telek járnak azon a vidéken. Nem ritka
a mínusz 25–30 oC. Mi, gyerekek már korán kivettük a ré-
szünket a munkából. Hatévesen már tehenet fejtem, segítet-
tem a széna betakarításában, kaszálásban. 

Vallásos életet élt a mi családunk. Minden vasárnap dél-
elôtt misére mentünk a katolikus templomba, ahol gyakran
ministráltam. Játékra csak vasárnap délután jutott idô. 

Édesapánkat a háború kezdetekor behívták katonának.
A gazdaság minden gondja-baja anyánkra maradt. Tavasz-
szal szántani–vetni kellett, mert anélkül nincs aratás. 12 éve-
sen vezettem a lovat, édesanyám tartotta az eke szarvát, ami

még egy férfiembernek is nehéz feladat. Szántottunk egész
nap. Este anyám rosszul lett. Szaladtam a szomszédban lakó
nagynénémhez. A férje befogta a lovat, anyát bevitte Csíksze-
redára, a kórházba. Kiderült, hogy öthónapos terhes volt,
megerôltette magát és elvetélt. Sok vért vesztett. Értesítettük
apánkat. Azonnal hazaengedték a katonaságtól.

Két hét múlva kiadták a kórházból édesanyánkat, de még
ki sem értek a kórház területérôl, amikor újból rosszul lett, és
édesapám karjaiban meghalt. Mi, gyerekek otthon már na-
gyon vártuk. Örömmel szaladtunk az érkezô taxihoz, amibôl
apánk a halott anyánkat emelte ki...

Apánknak a négy gyerekre való tekintettel nem kellett
visszamennie a katonasághoz. Még vagy egy évig vezettük a
gazdaságot, de utána apám kiadta a földeket felesbe, az álla-
tokat meg értékesítette. A három kisebb testvérem a nagyné-
némhez került, én pedig bekerültem a gyergyószentmiklósi
árvaházba. Ott apácák neveltek benünket, így a szeretetteljes
családi fészekbôl egy idegen helyre csöppentem. Nemcsak a
szigorú bánásmód, a katonás rend, a rideg légkör volt szá-
momra elviselhetetlen, hanem a családom hiánya is.

1943 szeptemberében egyik vasárnap kimenôt kaptunk.
Apám után szabadjeggyel rendelkeztem. – A sorsom ennél
rosszabb már nem lehet – gondoltam, és a jegyet kiállítot-
tam Gyergyószentmiklós–Budapest útvonalra. Felszálltam a
vonatra. 15 éves voltam akkor...

Tudtam, hogy Budapest Magyarország fôvárosa, de so-
sem jártam ott. Sôt Csíkszereda környékét sem hagytam el
addig.

Amikor a végállomáson – a Nyugatiban – megállt a vonat,
széttekintettem: – Most mi lesz? Odamentem egy jól öltözött
úriember forma férfihez, aki az elsô látásra bizodalmat éb-
resztett bennem. – Dicsértessék a Jézus Krisztus! – köszön-
tem illendôen. Elmondtam neki, hogy árva vagyok, Erdélybôl
jöttem...

Akkor még nem is tudtam, milyen szerencsém volt! –
Gyere velem, kisfiam – mondta vitéz Kovács Károly, mert ô
volt az úriember, szintén erdélyi származású, talán azért
esett meg a szíve rajtam.

Felszálltunk a 6-os villamosra. Én csodáltam a fôváros
látványát, a szép Margit hidat, a hömpölygô Dunát. Addig az
Olt volt a legnagyobb folyó, amit láttam. Budán, a Vár olda-
lában, a Toldi Ferenc utcában lévô Ganz-gyári tanoncotthon
épületébe mentünk be, egyenesen dr. Debreceni Zoltán
igazgatóhoz, máig sem felejtem el a nevét. Ôt kérte meg Ko-
vács úr, hogy vegyen pártfogásába.

Molnár József

A SORSOMAT MÁR GYERMEKFEJJEL 
MAGAM IRÁNYÍTOTTAM

Csíkszentlélek – ahogyan gyermekként láttam
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Emlék a cserkészéletbôl: Tóth Misivel,
(balról) pozsonyi barátommal

Szüreti mulatság 1946-ban – Budaörsön – az MNDSZ (Magyar Nôk Demokratikus
Szövetsége) szervezésében. A legfelsô sorban (középen) állok partneremmel,
Koncz Erzsivel

Szülôházam Csíkszentlélekben... ... a gazdasági épület és az udvar

Tanoncok. A Ganz Villamossági Gyár ipari tanulói 1943-ban. 
Budán, a Fény utcában állt az épület, már lebontották

A Molnár család 1956-ban,
Budaörsön. Balról Regina húgom,
majd apám második felesége, aztán
Irénke, én, apám és Irénke kislánya,
Ildikó

Édesanyám (balra), Csomortáni
Erzsébet, bátyja Lajos, édesanyjukkal
és nagyanyjukkal, 1920 körül



Molnár József116

Hívattak egy harmadéves tanulót. Ô elkísért a fürdôbe,
megmosakodtam, a hajamat levágták, tiszta ruhát kaptam – a
régit elégették –, meleg vacsorát tettek elém. A fiú megmutatta
a szobát, ahol több társammal együtt fogok lakni, s hogy me-
lyik az ágyam. Amikor nyugovóra hajtottam a fejem, csak úgy
zakatolt benne a sok élmény, ami engem ért azon a napon.

Másnap a harmadéves fiúval bementünk a gyárba.
A Ganz Részvénytársaság akkor a Villamossági, a Hajó- és
a Vagongyárból állt. A Villamossági Gyár titkárságán újból ta-
lálkoztam Kovács Károllyal. Akkor tudtam meg, hogy ô az
ipari tanulók intézetének igazgatója. Egy listát tett elém, ami-
rôl a választható szakmákat olvashattam. Szerelô, hegesztô,
géplakatos... Géplakatos! Nem tudtam, hogy az mit jelent, de
tetszett. Azt választottam. Bemutattak a mesternek, ôt Mol-
nár Ferencnek hívták. Örültem, hogy hasonló a nevünk. Attól
fogva három napot töltöttem a tanmûhelyben, három napon
keresztül pedig elméleti oktatásban részesültem.

Még Gyergyóban egy évet elvégeztem a gimnáziumban.
Itt folytattam, és még az ipari tanuló évek alatt leérettségiz-
tem. Mindenrôl magam döntöttem. Életjelt nem adtam az ott-
honiaknak, mert féltem, hogy visszavisznek.

Amikor Budapestet elérte a front, az osztálytársaim haza-
mentek. Egy pozsonyi fiúval maradtunk ketten, mert nekünk
nem volt hova mennünk. Szerencsénkre az épület alatt kiépí-
tettek egy masszív óvóhelyet, élelmiszerraktárral. A hetekig
tartó ostrom alatt ugyan nem éheztünk, de mivel a Vár környé-
kén szörnyû harcok dúltak, erôsen bombáztak, három hétig ki
sem mentünk a napvilágra. 1945 januárját írtuk akkor.

Végre elcsitult az ostromzaj. Két orosz katona jött. Elem-
lámpával ránk világítottak. Német katonákat kerestek, de lát-
ták, hogy két megrémült fiúval van dolguk. Átvittek a szem-
közti Toldi Gimnázium épületébe, ahol kórházat rendeztek
be a sebesült katonák ellátására. 

Jött egy magyarul beszélô orosz tiszt, orvosi ruhában. Mi-
után kikérdezett bennünket, mondta, hogy ezentúl a kony-
hán fogunk segíteni. Végre megfürödhettünk! Tiszta ruhát
kaptunk és szállást a kórház–gimnázium épületében. Jóra
fordult a sorsunk, melegen voltunk és nem éheztünk. Buda-
pest felszabadult. Keservesen, de megindult az élet. Amint
lehetett, bementünk a gyárba. A munkát romeltakarítással
kezdtük. 

1946-ban felszabadultam, mint géplakatos-segéd. Akkor
már nagyon kínzott a vágy, hogy hírt kapjak az otthoniakról.
Kijártam a Nyugati pályaudvarra, mert ott kifüggesztették az
Erdélybôl menekült vasutasok névsorát. Gondoltam, talán
találkozom ismerôsökkel. Egyik alkalommal édesapám jött
szembe velem a peronon... Összeölelkeztünk. A zokogástól
percekig nem tudtunk megszólalni... majd’ három év telt el!

Túléltük a háborút! Aztán édesapám elmesélte, hogy ke-
restetett, de nem akadt a nyomomra. Idôközben megháza-
sodott. A vasút menekítette a családot Magyarországra. Egy
vagonban laktak a Nyugatinál, egy holtvágányon.

Apám úgy döntött, hogy most végre együtt a család, nem
telepszik vissza Erdélybe. Budaörsön a Baross utcában ka-

pott egy házat. Gizi néni – a második felesége –, most is ott
lakik, ô már 96 éves. Apám 1965-ben szívrohamban meg-
halt. Irénke húgom is elment már, nagyon korán, 48 évesen.
Regina húgom a Móricz Zsigmond körtéren lakik a családjá-
val. Géza öcsém, aki évekig a Budaörsi SC játékosa volt, je-
lenleg is itt él. Lánya az 1. Számú Általános Iskolában tanít. 

Kezdetben albérletben laktam, szintén a Baross utcában,
nem messze a családtól. Megszoktam már az egyedüllétet,
meg azt, hogy a sorsomat magam irányítom. Nem segített
senki, mégsem züllöttem el, nem ittam, nem lumpoltam. 

Az 1950-es években igen szegényesen éltünk. Emlék-
szem, egy katonaruhából csináltattam magamnak felsôka-
bátot. Átszabták, be is festették feketére, rá sem lehetett is-
merni. Talán az 1960-as évektôl kezdve tapasztalhattunk
anyagi javulást.

15 évig dolgoztam a Ganz-gyárban, közben tanfolyamo-
kat végeztem. Az évek során üzemvezetônek neveztek ki.
1958-ban a Kohó- és Gépipari Minisztérium Mûszaki osztá-
lyára helyeztek, mint fôelôadó. Különféle szerszámgépek,
jármûvek, emelôgépek beszerzése, átvétele volt a felada-
tom. Ennek kapcsán gyakran utaztam külföldre. A valamikori
Szovjetunió, Csehszlovákia, Jugoszlávia, a két Németor-
szág, azonkívül Bulgária, Anglia, Egyiptom tartozott a hiva-
talos úticéljaim közé. De visszavágytam a termelôszférába,
ezért 1966-ban a Magyar Kábel Mûveknél helyezkedtem el,
mint üzemvezetô. 1984-ben – több mint 40 éves munkavi-
szony után – onnan jöttem nyugdíjba.

1950-ben feleségül vettem a szintén vasutascsaládból
származó Balogh Évát. Ô 1956-ban disszidált.

1958-ban újból megházasodtam. Feleségem Dojcsák
Irén lett. Ez a házasságom sem sikerült. Amikor a gyerekek
nagyobbak lettek, elváltunk. József fiunk 1962-ben született.
Ô Érden lakik a családjával. Zsolt 1968-ban jött a világra. Csa-
ládjával Gyöngyösön él.

A nyugdíjas éveim szép tervekkel kezdôdtek. Jó fekvésû
telkem volt az Alsószállás dûlôben. Szívesen és kedvvel
kertészkedtem ott, ápoltam a gyümölcsfáimat. 1971/72-ben
saját kezûleg alápincézett vikendházat építettem, ahol sok-
sok kellemes órát töltöttem a családommal, a barátokkal.
Amikor már úgy éreztem, hogy nem bírom erôvel, fájó szív-
vel, de eladtam. Azóta elvadult ott minden.

A háború után egy ideig nem lehetett Erdélybe utazni.
1955-ben mehettem elôször vissza a szülôföldemre, csillapí-
tani a honvágyamat. Végigjártam az erdôket, mezôket. Von-
zott a rokonság, a gyermekkor színhelye, édesanyám sírja.
Azt követôen minden évben hazalátogattam, kivéve az utol-
só három évet.

Idetelepülésünket követôen Budaörsön is folytattam az
egyházi életet. Bérmálkoztam a budaörsi katolikus templom-
ban. Az itteni sváb lakossággal hamarosan jó viszonyba ke-
rültem, megfelelô kapcsolatot alakítottam ki, ami a mai napig
is tart. Elfogadtak itt engem. Tudom, minden porcikámban
érzem, hogy honnan jöttünk, de nekem már Budaörs lett a
második hazám.
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Én alakítottam az elsô budaörsi
MADISZ (Magyar Demokratikus
Ifjúsági Szövetség) egyesületet,
melynek a titkára voltam

Budaörsi MADISZ-csoportunk
a VIT-en (Világifjúsági Találkozón)
Budapesten, 1949-ben

A MADISZ egyik utódszervezete, 
a SZIT (Szakszervezeti Ifjúsági
Tanács) budaörsi vezetôsége

Munka mellett, esti tagozaton elvégeztem a Felsô Gépipari Technikumot. 
Egy találkozón az osztálytársakkal (bal oldalt ülök)

A Ganzban jó munkámért többször megjutalmaztak A gépszerelde brigádjának csoportvezetôje voltam, 
több budaörsivel is együtt dolgoztam 

Moszkvai kiküldetésen, 
a tolmácsnôvel és egy munkatárssal
a Vörös téren, 1960 körül
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Második feleségemmel: Dojcsák Irénnel és elsô fiunkkal, Jóskával

Családommal 1966-ban, az Állatkertben Regina húgom esküvôjén én voltam a tanúja

Testvéreimmel, édesapánk ravatalánál

1964-ben, mint a Kohó- 
és Gépipari Minisztérium
dolgozója

1950: Esküvôi képünk Balogh Évával
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Zsolt fiamék három unokával örvendeztettek meg: Gábor most már 14, Zsolt 12, Eszter csak 3 éves

Édesanyám sírjánál a csíkszentléleki
temetôben. A sírkövet halálának 
60. évfordulójára állíttattam

Jóska fiam feleségével és kislányukkal Andikával

Andrea 21 évesen

Kertem és a saját építésû nyárilak,
1978-ban

Nagybátyám – Molnár József –,
édesapám testvére Erdélyben.
Feleségével az aranylakodalmukat
ünneplték

Unokatestvéreimmel Erdélyben, 
1955-ben, az elsô hazalátogatásom
alkalmával
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Apósom, Pénzes István életét önéletrajzi írásaiból, a
szakmai munkásságát publikáló folyóiratokból próbál-

tam összerakni, elmesélni, és természetesen arra is tiszte-
lettel emlékezve, amit – bár zárkózott ember lévén – a csa-
ládjának mesélt önmagáról.

Pénzes István 1927. április 2-án született a Trianonban
elcsatolt Bácska területén, a mai magyar határtól néhány ki-
lométerre lévô Bajmok községben, törzsökös, helybéli ma-
gyar családból. Édesapja az ô születésekor mint pályaôr állt
a vasút szolgálatában. Ezt a biztosnak hitt állami állást vesz-
tette el a családfenntartó 1931-ben, miután nem volt hajlan-
dó a nevét szerbesíteni. Az apa gerinces kiállása a neve és
a magyarsága mellett mély és egész életre ható nyomot ha-
gyott a gyermek lelkében.

Apja a továbbiakban gazdálkodásba kezdett. Apósom sze-
retett szülôfaluja – Bajmok község – önmagában nem neve-
zetes helység, de Bácska, ahol található, híres a fekete, zsí-
ros földjérôl, búzatermelésérôl. „...Földfelszíne merô rónaság”
– írta róla Fényes Elek 1847-ben  – „...ezen megye Torontál-
lal együtt legtöbb gabonát termeszt egész hazánkban.”

A török hódoltság alatt a falu a 17. században elpusztult;
újraépítését Mária Terézia írta elô rendeletben. A falu 1783-
ban pecsétet kapott, amelyen egy ekevas látható, rajta
Szent Péter áll. 1817-ben megépült a templom is. Öt
emberöltô után, az 1900. évi népszámlálásnál Bajmok la-
kosságának száma: 1502 házban 7588 lélek. Ebbôl anya-
nyelv szerint 3599 magyar, 1980 német, 8 tót, 21 szerb,
1980 bunyevác. Vallás szerinti megoszlás: 90% katolikus,
173 zsidó. A község lakosainak a megélhetést a földmûve-
lés, a kisipar, a bontakozó ipar és kereskedelem adta. A ga-
bonaipar virágzott az 1900-as évek elején, a terményt az 
olcsó vízi úton szállították el a megyébôl, amelynek két köz-
pontja volt: Újvidék a Duna partján és Magyarkanizsa
(késôbb Budaörs partnertelepülése lett) a Tiszánál. Onnan
elérhették mind a fôvárost, mind a külföldet.

István az elemi iskolában az elsô négy osztályt magyar és
szerb nyelven, után két évet szerb nyelven végzett el. Három
ábécét kellett megtanulnia – a szerbet, a „tyrilicát”; a horvátot,
a „latinicát”; és az iskola szempontjából a legkevésébé fonto-
sat, a magyart. Szerb tanítója – bár magyar lányt vett felesé-
gül –, magyar szót ki nem ejtett. Ha diákjaitól olyat hallott, ak-
kor rájuk kiáltott. „Ne moj da lajes!” – azaz „Ne ugass!” 

„Föl-fölötlik bennem a kép – írta Lisztporos évtizedek cí-
mû önéletrajzában –, hogy iskolás koromban mi, magyar
gyerekek kezdtünk magunk között is szerbül beszélni. Apám
felháborodásán és ellenszenvén nem csodálkozom.”

A bajmoki magyar szülôk érzékelték a gyermekeiket el-
szerbesítésére irányuló szándékot. Ezt kívánták ellensúlyoz-
ni a Katolikus Legényegylet ifjúsági körének megszervezé-
sével. Különösen két tanítónô – Ilon és Ica nena – fáradozott
sokat a helybéli magyar ifjúságért. Heti egy alkalommal dél-
után két-három órát tettek vonzóan érdekessé. Egyházi té-
májú mesék, a magyar történelem megismerése, társasjá-
tékok szerepeltek a foglalkozásokon. „Itt hallottam elôször
magyar ôsmondát. Nekem különösen tetszett Árpád neve” –
írta önéletrajzában. Ilon és Ica nena tevékenysége nem egy-
szeri fellángolás volt. Éveken át tették azt, amit hitük és
meggyôzôdésük diktált. Amikor 1941-ben Délvidéket vissza-
csatolták, tovább munkálkodtak. Magyarságuk ápolásáért
1944 tömeggyilkos ôszén életükkel fizettek.

Bár szülei – különösen édesanyja – kérték, hogy tanuljon
tovább, István a molnárkodást válaszotta.

Amikor édesapja felültette a tömött búzászsákokra és
együtt mentek ôröltetni, akkor bûvölte el a malom csodavilá-
ga, a zakatoló gépek mechanizmusa. Négy malom is mûkö-
dött Bajmokon akkoriban. Édesapja Svoboda Antal malom-
tulajdonoshoz adta be inasnak. A felvételt három hónapos
próbaidô és orvosi vizsgálat elôzte meg.

A tanoncszerzôdést 1941. szeptember 30-án kötötték
meg: a tanidô 3 év, az élelmezés, ruházkodás, lakás bizto-
sítása a szülô kötelessége volt. A beteg- és balesetbiztosí-
tást a munkáltató fizette. A tanulót havi 30 pengô illette meg.
A napi munkaidô – az elméleti oktatás napjait kivéve – napi
12 óra, reggel 6-tól este 6-ig. Az inast szombaton éjjeli mû-
szakra nem kötelezhették.

Apósom szívet gyönyörködtetôen vallott szakmájáról, hi-
vatásáról. „A molnár élete a malom. Kölcsönös viszony ala-
kul ki, sajátos függôség (...) Az elsô malomtól nem szaba-
dulsz. Az ott tanult mozdulat, az ott fölfedezett lisztillat, az ott
hallott gépmoraj zenéje életeden át elkísér. A milliárdnyi
búzaszembôl a világmindenség csillagszámával mérhetô
lisztszemcse készül. Ezeket a pék teknôje éltetôvé keleszti,
majd lyukacsos bélzetû, ropogós héjú mindennapivá süti.”

Az ifjú molnárinas elôször megtanulta a fontos szabályokat,
mert a malom veszélyes üzem, egy figyelmetlen mozdulat és
máris megvan a baj. A bajmoki Svoboda-malom igen jó tanmû-
helynek számított, mert ahány gép mûködött benne, annyi 
típust képviselt, kitûnô terep volt egy technika iránt érdeklôdô
fiatalembernek. A termény átvételénél a „kuncsaft” fogadásá-
nak is meg volt a maga szabálya: köszönés, segítôkészség,
pontos mérés átvételnél, bôvebb mérés kiadásnál !), elbocsá-
tó köszönés. „Az inasnak minden poszton dolgoznia kell!” elv
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Szülei: Pénzes István és Pénzes Mária (névrokonok voltak)

A Pénzes család. Bal oldalt nagybátyja és felesége áll,
akiknél késôbb bujkált. Jobb oldalon a szülei. A két
nagymama között áll István

A bajmoki szülôi ház udvarán szülei és anyai nagymamája

A bajmoki Katolikus Legényegylet

Karácsonyi képeslap, Bácsalmásról
BajmokraFiatal tervezôként
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alapján István megtanulta a malom mûködését, megismerke-
dett az ôrlemények fajtáival, sokféleségével.

1944 nyarán véget értek az inasévek. De a nyugodt mun-
kásévek helyett a háború borzalmai vártak a fiatalemberre –
magyargyilkoló, bosszúálló idôk. Reá is nagy veszély lesel-
kedett, az új jugoszláv hadseregbe való besorozás veszélye,
mégpedig minden valószínûség szerint munkaszolgálatos-
ként, sokadrangúként.

1945-ben egy ideig a nagybátyjánál bujkált a padláson.
A nagynénje éjszaka, titokban vitt fel számára élelmet – így
mesélte ezt az epizódot dr. Pénzes János – az unokatestvére
–, aki akkoriban még kisgyermek volt. Ma Szabadka püspöke.
Apósom nem akart másokat veszélybe sodorni, ezért egy éjjel
a zöldhatáron kúszva–futva, a szerb katonák puskatüze alatt
átmenekült Magyarországra – „Otthagyva mindenkit és min-
dent, ami számomra az életet jelentette” – emlékezett vissza.

Nem ment messzire, Bácsalmáson a Gazdák Malmában
menedéket és munkát talált. De hamarosan ott is emberi
szenvedéseknek lehetett tanúja, mert 1946 tavaszán Bács-
almásról közel 5000 svábot telepítettek ki Németországba. 

A Molnárok Lapja hírlevélbôl értesült, hogy Budapesten
megnyílt a molnárok továbbképzését szorgalmazó Magyar
Molnáriskola háromhónapos nappali tagozata. Az iskolát
1948 decemberében jeles eredménnyel elvégezte, amely
már molnármesteri rangot adott, malomvezetésre, sôt önál-
ló iparûzésre is jogosított, azonkívül biztosította a továbbta-

nulás lehetôségét. És valóban, az iskola igazgatója Buda-
pestre hívta a Malomszerelô Nemzeti Vállalathoz, mûszaki
elôadói munkakörbe. 1952-ben a VIII. kerületi Vörösmarty
Gimnáziumban esti tagozaton leérettségizett és rögtön foly-
tatta tanulmányait a Budapesti Mûszaki Egyetem gépész-
mérnöki karán, munka mellett.

Amikor 1958-ban a diplomáját kezébe kapta, feltette magá-
nak a kérdést: – Hogyan tovább? Meg is válaszolta: – Szak-
maszeretô, magyar gépészmérnök akarok lenni! Még 
a mérnöki oklevél megszerzése elôtt önállóan tervezhetett
malmokat, kétkezi molnár múltja nagyban segítette tervezôi
munkáját. Számos hazai malom átszerelésének, korszerûsíté-
sének tervezésében vett részt, többek között Kiskunhalason,
Zircen és szülôföldjén, a szabadkeszi és újvidéki malmokban.

1960-ban megalakult a Malomgépfejlesztô és Malomter-
vezô Intézet, ahol a technológiai osztály vezetôje lett. Tudo-
mányos módszerek segítségével foglalkozott a malomterve-
zéssel, építési stílusokkal, új mûszaki megoldások kutatásá-
val. Átszervezések folytán az ÉLGÉP nagyvállalathoz került,
onnan is vonult nyugállományba, 1987-ben. Az ÉLGÉP-nél
óriási volt az érdeklôdés a munkája iránt, külföldrôl megren-
delések sokasága érkezett. Európa szinte valamennyi or-
szágában járt szakmai úton, azonkívül Algériában, az Arab
Emirátusokban, Izraelben, Libanonban, Indiában, Kínában,
Brazíliában, Mexikóban. Malmok és keveréktakarmány-üze-
mek százai mûködnek az ô tervei alapján.
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Tevékenységének egyik csúcsa – saját bevallása szerint
– a nigériai univerzális (búza, kukorica, cirok, köles és más
hasonló magvakat ôrlô) malom elméleti rendszerének kidol-
gozása és a létesítmény megvalósítása.

Mondhatjuk, hogy Pénzes István a legviláglátottabb ma-
gyar malomtervezô volt. Elôször szakmai írásai jelentek meg
a Molnárok Lapjában. Az 1960-as évektôl már ott találjuk a
szerkesztôbizottságban, késôbb fôszerkesztôje lett az új-
ságnak. Mindenben a tökéletességre törekedett, így a cikkei
megírásában is. „Amire van jó magyar szavunk, akkor alkal-
mazzuk azt, ha pedig nincsen, keressünk vagy alkossunk.”
– vallotta. Írásaiban javasolta a konkolyozó szót a triôr he-
lyett, porszûrôt a filter helyett és így tovább.

Különös tiszteletet mutatott a könyvek, folyóiratok, min-
dennemû nyomdai termék iránt. A malomipart érintô hazai
és külföldi irodalmat könyvtárába gyûjtötte. Tekintve, hogy a
könyvek gyakran rossz állapotban kerültek hozzá, elsajátí-
totta a könyvkötészet praktikus alapjait az Országos Szé-
chényi Könyvtár tanfolyamán. Gondosan rendezte könyv- és
irattárát. Értékes hagyatéka egy részét családja a Malomipa-
ri Múzeumnak ajándékozta.

Szerkesztô munkatársa
lett a Mûszaki Nagyjaink cí-
mû antológia-sorozatnak.
A négykötetes Magyar Élet-
rajzi Lexikon III. és IV. kötet
anyagához számos címszó
megírásával járult hozzá.
Ugyancsak tanulmányai je-
lentek meg Magyarok a ter-
mészettudomány és a tech-
nika történetében (1986-
ban) és a Magyar Tudóslexi-
kon A–ZS (1997-ben) címû
kötetekben. Ipar- és techni-
katörténeti írásokat publikált
az Élet és Tudományban, a
Gépipari Tudományos Egye-

sület lapjában, a Gépiparban. Cikkei jelentik meg a Magyar
Nyelvôrben is.

1953-tól mint óraadó szakrajztanár tanított a Malomipari
Tanulóiskolában és a technikumban. 1963-ban kiadták a Ma-
lomipari szakrajz címû tankönyvét. Szerzôje volt a Malom-
ipari gépek címû tankönyvnek, 1986-ban. Utolsó könyve: a
Malom- és keveréktakarmányipari gépek szerkezettana cí-
met viselte.

Felsorolni is sok lenne, hogy hol, mikor tartott szakmai
elôadást és mûködött közre mint szaktanácsadó. Sza-
kértôként segítette a 2001/2002-ben megrendezett Álmok
álmodói – Világraszóló magyarok címû kiállítás technikatör-
téneti részét a Millennáris Parkban.

A csendes, udvarias, majdhogynem szemérmes  szemé-
lyiségét szerették kollégái, diákjai. Felettesei is elismerték
nagyszerû munkásságát. 1982-ben Mûszaki Irodalmi Díjat,
1985-ben Sigmond Elek Emlékérem kitüntetést kapta meg.
2003-ban  a Magyar Malomipar Szolgálatáért Emlékérem ki-
tüntetést posztumusz adományozták Pénzes Istvánnak. 

Eddig szakmai munkásságáról beszéltem, de mögötte ott
látom a férjet, a családapát. Feleségével, Mayer Katalinnal a
bácsalmási évek alatt ismerkedett meg. 1952-ben kötöttek
házasságot. A fiatal házasok a Soroksári úton laktak albér-
letben. 1956-ban a Kamaraerdôben vásároltak egy kisebb
házat, amit saját erejükbôl bôvítettek, átépítettek. Gyerme-
keik, István és Katalin szintén mérnökemberek lettek.
Istvánnak én lettem a felesége, mi visszük tovább a buda-
örsi éveket. Katalin a szomszédban, Törökbálinton lakik csa-
ládjával. A mérnöki tradíciót a mi leányunk, a legidôsebb
unoka, Johanna folytatja.

Apósom nagyon szerette budaörsi otthonát. Bár innen
soha nem vágyott el máshová, de szülôfalujára mindig nagy
szeretettel emlékezett. 2003. május 9-én kísértük utolsó út-
jára a törökbálinti temetôben. A gyászszertartást unokatest-
vére, Pénzes János, Szabadka és Alsó-Bácska püspöke
celebrálta, és elhozta a szülôföld utolsó üzenetét.

Esküvôjük

Feleségével
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Együtt a család 1993 karácsonyán. Középen felesége, fia és felesége, 
lánya a párjával és a három unoka

2002 karácsonyán
Dr. Pénzes János püspök és
Pénzesné Végvári Ágnes

A család 2002-ben, a felesége halálát követô évben. A kép bal oldalán  a Mayer
rokonok – unokatestvér és gyermekei – állnak
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Kisújfalun születtem, 1931-ben. Szülôfalum ma Szlová-
kiában található. Szüleim, nagyszüleim földmûvelô, ál-

latokkal gazdálkodó emberek voltak, szintén ott születtek.
Apám kevés, de jó minôségû földdel rendelkezett, ezért
árendába, azaz bérbe is vett területeket, amin megtermett a
búza, kukorica, krumpli, konyhakerti növények. Mi, gyerekek
sokat segítettünk a szüleinknek. Ló, tehén mindig állt az is-
tállóban. Édesanyám disznót hízlalt és baromfit nevelt, a tö-
mött libáért, kacsáért még Pestrôl is eljöttek a vásárlók. Jól
zárható kannákban a vasutasokkal Rákosrendezôre küldtük
a jó minôségû tehéntejet, eladásra.

A csak magyarok lakta Kisújfalu református egyházi isko-
lájába jártam, ahol csak magyarul tanultunk. 1938-ban a
visszacsatoláskor piros–fehér–zöld zászlókat szórtak repü-
lôgéprôl, amelyeken ezt olvashattuk: „Magyarok! Újból sza-
badok vagytok!” Jött egy fellobogózott páncélvonat, amire mi

gyerekek is felülhettünk. A magyar családok gyerekenként
két hold földet kaptak.

Szerettem volna Érsekújváron a gimnáziumban továbbta-
nulni, de akkor tört ki a háború. A kertünk alatt húzódott az
Érsekújvár–Párkány–Szob vasútvonal, ott robogtak a német
vonatszerelvények kelet felé. Mi, gyerekek kíváncsian néz-
tük és örültünk, ha a katonák cukrot dobtak ki az ablakon.
Aztán nyugat felé haladtak a marhavagonok, amelyekben a
zsidókat vitték a haláltáborokba. Vékony karok, kis kezecs-
kék nyúltak ki az ablakokon, réseken. Amikor Érsekújvárt
bombázták, hozzánk (30 km-re) is elhallatszott a szörnyû ro-
baj, még a házak is megremegtek. Azt is láttam, amikor
lovaskocsikon vitték Köbölkútra a bombázásban meghalt 
diákok koporsóit. 

Apám nem volt katonaviselt, ezért munkaszolgálatra vit-
ték el. Nem törôdtek azzal, hogy egészségügyi okok miatt
nem sorozták be. Így apát nélkülözve, anyám és mi takarí-
tottuk be a termést abban az évben. 

1944-ben a német katonák nálunk rendezték be a tábori
konyhát, nekünk kellett a krumplit hámozni. Sosem felejtem
el azt az iszonyatot, amikor mint kíváncsi gyerekek felka-
paszkodtunk az udvaron álló szekérre, és ott a ponyvában
egy katona szétroncsolódott tetemét láttuk. A németek még
a szobánkban szilvesztereztek, aztán január 10-én bejöttek
az oroszok. Méteres hó hullott azon az éjjelen. A németek a
szomszéd faluban besáncolták magukat és támadásba len-
dültek. A falu kétszer cserélt gazdát – hol az oroszok, hol a
németek voltak bent. A harcok elmúltával egy orosz tiszt
anyámmal csirkét süttetett. A két combját levágta, a többit
meg nekünk adta. 

1945 után aztán a politika durván beavatkozott az éle-
tünkbe. Nem tanulhattam tovább. Szüleim magyarnak vallot-
ták magukat, ezért nem fért kétség ahhoz, hogy kitelepíte-
nek bennünket, meg is kaptuk a felszólítást. 1946-ban, egy
napon kora hajnalban megzörgették az ajtónkat. Anyám már
a piacon járt, apám az állatokat etette a gazdasági udvar-
ban, a bátyám még aludt, ezért én nyitottam ajtót. Egy szlo-
vák katona állt ott. Nem értettem, hogy mit mond, hívtam
apámat. A katona elmondta neki, kezdhetünk csomagolni,
majd szalutált és elment. Ezt követôen még két évig éltünk
ott örökös bizonytalanságban, indulásra készen, várva, hogy
mikor kell a vonathoz indulni. Közben sokan elmenekültek,
másokat 20 kg-os csomaggal a Szudéta-vidékre vittek.

1948-ban aztán elérkezett a búcsú ideje. Ismerôsök, bará-
tok, rokonok, osztálytársak jöttek utolsó ölelésre, akik még ott-
hon maradtak. A mi falunkból két szerelvény indult, 38 család-

Pócsik Józsefné Kovács Erzsébet

HÁLÁT ADOK A SORSNAK, HOGY BUDAÖRSRE KERÜLTEM

Édesapám: Kovács Lajos, 
édesanyám: Takács Erzsébet, Lajos bátyám és én
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A menyasszony–vôlegény képünk

Leányaink: Ica és Ági

Édesanyám pihen

Édesapámmal és Ica lányommal a Balatonon

Férjem, a repülôtiszt
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dal. Az volt az utolsó transzport! – azután leállították a kite-
lepítést. Mindent hozhattunk magunkkal. Talán 3-4 napig
is tartott az út, emlékszem, Szobnál sokáig állt a vonat.
A tartályból – ahonnan a gôzmozdonyokat szokták megtölte-
ni – vett apám vizet és ellátta az állatokat. A mi új lakóhe-
lyünket a mai Dunaújvároshoz közeli Mezôfalván jelölték ki.
A Sár utcában olyan alacsony, öreg házat kaptunk, hogy a
szekrényt nem tudtuk felállítani és apánk alig tudott kiegye-
nesedni.

Már laktak ismerôseink Budaörsön. Tôlük tudtuk meg,
hogy ha valaki befogad, akkor idejöhetünk. Végül anyám
öccse adott nekünk helyet. Négy család, összesen tizen-
hárman zsúfolódtunk össze, csak késôbb jutottunk önálló
házhoz. Kaptunk cseretelket, amin barackot, szôlôt termel-
tünk. Édesapám jól értett a metszéshez, permetezéshez,
mert otthon is azt csinálta. A gyümölcsösökben csodáltuk az
ezrével nyíló tulipánokat a fák alatt, meg a pünkösdi rózsát,
amit a budaörsiek a piacra vittek. Ámultunk a precízen kiépí-
tett esôvízgyûjtô ciszternákon is.

A beszolgáltatáskor igyekeztünk leadni az elôírt mennyi-
séget – zsírt, búzát – amit kellett. Hamarosan összebarát-
koztam a sváb lányokkal, velük együtt jártam a katolikus
templomba. Szerettem volna szakmát tanulni, ezért beirat-
koztam a postaforgalmi iskolába, amit el is végeztem.

A velünk szemben lévô házban lakott albérletben Pócsik
József, aki a budaörsi reptéren teljesített katonai szolgálatot.
Másfél évig udvarolt nekem. 1951-ben megtartottuk az el-
jegyzést, 1952-ben az esküvôt. A Károly király úton vettünk
egy házat, egy év alatt kifizettük az árát.

A férjem elvégezte a szolnoki Killián György Repülôtiszti Is-
kolát. Kormányküldöttségeket szállított a szocialista országok
fôvárosaiba – többek között Prágába, Bukarestbe, (Kelet-)Ber-
linbe. Leszerelése után aztán átképezte magát IL–18-as gépre. 

Közben megszülettek a kislányaink. 1953-ban Erzsébet
(itthon Icának neveztük), 1955-ben pedig Ágnes. Lányaink a
Rózsa utcai gimnáziumban érettségiztek (akkor még ott volt
a gimnázium).

A nagypapa az elsô és a legszebb gyümölcsöt mindig az
unokáinak hozta. 1974-ben halt meg, 72 éves korában.
Édesanyám vidám természetével még betegen is megne-
vettette a családot, 84 évet élt. Szüleim a Nefelejcs utcai
temetôben alusszák örök álmukat.

Mindkét lányunk elvégezte a Kecskeméti Felsôfokú Óvó-
nôképzôt, és mindketten Budaörsön kezdték a pályájukat.
Késôbb Ági Londonban nyelvet tanult, majd a MALÉV-nál
helyezkedett el. Ma is ott dolgozik, mint légi utaskísérô, im-
már 26 éve.

Nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy Kisújfalu Bu-
daörs testvértelepülése lesz. 1997-ben a falu vezetôsége
megrendezte a Kisújfaluból elszármazottak találkozóját.
Szép és megható élmény volt 50 év után újból találkozni az
osztálytársakkal, még akkor is, ha elszállt felettünk az idô,
és meg is változtunk. Többen betegeskednek már, de na-
gyon örültünk egymásnak.

Évekig dolgoztam a budaörsi postán, ezért is sokan is-
mernek abból az idôbôl. Soha, senkivel semmi bajom nem
volt, sok jót kaptam, pedig alaposan próbára tett az élet. Én
már nagyon régen budaörsinek érzem magam.

A találkozóra lányom és unokám is eljött, és ott voltak a budaörsi és a kisújfalui unokatestvéreim is
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Ica és Ági a saját szalagavató báljukon

Ica 1974-ben, Ági 1983-ban kötött házasságot

Ági unokám, 1996-ban

Zoltán – Zozó – 2004-ben 
érettségizett a helyi Illyés Gyula
Gimnáziumban
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Egy vagyok sorstársaim közül, kinek a „nagypolitika”
egész más útra terelte az életét, mint ahogy az a saját

medrében folyhatott volna. Görögországban születtem, gö-
rög származású vagyok. Szüleim: Sianos Iliasz és Koliasi
Krisztina. Testvéreim: Panajotisz, Szotirisz bátyáim és Olga
nôvérem. Gyermekkoromról kevés emlékem maradt. Életem
történetét egy kis történelmi ismerettel kell kezdenem.

Hazánkban a második világháború alatt, 1941-ben meg-
alakult a Görög Népi Felszabadító Hadsereg, az ELASZ.
1943-ra a fasiszta megszállás alól felszabadította az ország
szárazföldi részének egyharmadát. 1944 szeptemberében 
– brit segítséggel és brit parancsnokság alatt – az egész or-
szágból kiûzték a megszálló német csapatokat. A szerve-
zôdô új kormány a baloldalt teljes mértékben kihagyta a
vezetésbôl. A kollaboránsok felelôsségre vonása elmaradt,
sôt, fontos posztokra ültették ôket. A kormány az ELASZ le-
fegyverzésére és egy olyan hadsereg létrehozására töreke-
dett, amelyben a régi katonatisztek vették volna át a hatal-
mat. Az athéni nép tüntetett a kormány intézkedései ellen,
majd azt követôen súlyos utcai harcokra került sor, amit két
nap múlva a beavatkozó brit csapatok levertek.

1945. február 12-én aláírt egyezményben elrendelték az
ELASZ lefegyerzését és feloszlatását. Nagy-Britannia támo-
gatásával a reakció magához ragadta a hatalmat.
Megkezdôdött az ellenállók kivégzésére, letartóztatása, ille-
galitásba kényszerítése.

Az 1947 decemberében betiltottak minden demokratikus
pártot és szervezetet. Egy rövid, békés idôszak után, 1948-
ban kitört a polgárháború, a véres testvérharc a jobb- és bal-
oldal között. Szüleim politikai meggyôzôdésbôl részt vettek a
baloldal harcában, amely Makedónia, Thrákia és Ipirosz terü-
leteken folytak. Abban a súlyos, zûrzavaros helyzetben a
szônyegbombázások elôl a demokratikus erôk 28 ezer gyer-
meket – 1-tôl 12 éves korúakat – menekítettek különbözô
szocialista országokba. A felkelô csapatok eleinte segítséget
kaptak Jugoszláviától és más oszágoktól, de miután Tito a
saját elképzéselése szerint akarta az országát vezetni – ak-
kor kapta a „láncos kutya” nevet – lezárták a határt. Az ott
lévô görög gyerekeknek 24 órán belül el kellett hagyniuk az
országot. Továbbvitték ôket más, szocialista országokba.

Magyarországra összességében mintegy nyolcezer gö-
rög érkezett: üldözöttek, sebesültek, családok, árvák. 1500
körüli volt azoknak a gyerekeknek a száma, akik szülôk nél-
kül jöttek. Eleinte sokan a Kôbányai Dohánygyár épületei-
ben kaptak menedéket. Késôbb Iváncsa közelében megépí-
tették falujukat, Beloianniszt.

Én hatévesen a bátyámmal, Panajotisszal érkeztem.
Szüleim a görög határig kísértek. Az éj leple alatt, a hegyek 
között szöktünk át Jugoszláviába. Egy kis, számmal ellátott
fémlapot kaptunk, amit a nyakunkba két-három hónap után
Magyarországra hoztak. 

A búcsú fájdalmát jól érzékelteti Alekszandrosz Pállisz
görög költô verse:

Búcsúzás
Anyám az ajtónál álldogál, s mint partravetett hal vergôdik,
vértelen ajka hófehér, remeg – akár a száraz falevél.
Nôvérkém kendôjével csak egy „Isten veled”-et int,
egyszer meglobogtatja, aztán a szeméhez emeli.
De kisöcsém a néptelen utca sarkáig elkísér,
szelíd, könnyes szemét ugyan vidám arcával leplezi,
de éreztem mikor átölelt, hogy belül forr és sóhajt,
hogy belül lelke összetört és szétesik darabokra.

(Gadzojannis Panajotisz fordítása)

Amikor Magyarországra érkeztünk, egészségügyi vizsgá-
latnak vetettek alá, és fertôtlenítettek bennünket. Rövid idô
múlva szétosztottak minket az úgynevezett AMEK-
intézetekbe (Antifasiszta Menekülteket Ellátó Központ). Ezek
a gyermeknevelô otthonok Fehérvárcsurgón, Iszkaszent-
györgyön, Hôgyészen, Dégen, Balatonalmádiban, Balaton-
kenesén, Balatonszabadiban különbözô kúriákban, kasté-
lyokban, tágasabb épületekben várták a kis menekülteket.

Idôközben a polgárháborúban a reakciós erôk gyôztek. Vé-
res megtorlás kövezett. Sokan a hegyekbe menekültek. Aki
tehette Amerikába, Kanadába, Ausztráliába emigrált, fôleg

Sianos Tamás
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Focicsapatunk Általános iskolásként

Menyasszonyommal 1966-ban

Házasságkötésünk napján

Fôiskolás koromban

1967-ben összeházasodtunk

Bátyámmal, Panajotisszal



Sianos Tamás132

az ország szegényebb részébôl, mert ott nagyobb volt az el-
keseredés. Nagyapám két nagybátyámmal az Egyesült Álla-
mokbeli Illinois Államban telepedett le. Soha többé nem lát-
tuk egymást. Rokonaim – az ô leszármazottaik – most is ott
élnek. 

Így utólag már tudjuk, hogy a testvérháború szenvedései,
a vérontás felesleges volt, hiszen a nagyhatalmak döntöttek.
Arról folyt a vita, hogy Lengyelország vagy Görögország 
kerüljön a szocialista táborba. Az oroszok Lengyelország
mellett voksoltak, így a görög demokratikus erôk magukra
maradtak.

Sokadmagammal együtt Iszkaszentgyörgyre kerültem.
Kitûnô nevelôink és tanáraink megszervezték az életünket.
Szigorú napirend szerint, majdnem félkatonai módon éltünk.
Reggel 7-kor ébresztô, torna a szabadban, mosakodás,
8-kor iskolakezdés. A napot a magyar vagy a görög himnusz
eléneklésével kezdtük, attól függôen, hogy az elsô óra mi-
lyen nyelven folyt. 

Az étterembe csak tiszta kézzel mehettünk be, azt min-
den alkalommal szigorúan ellenôrizték. Körbeálltuk az asz-
talt és „Jó étvagya!” kívántunk egymásnak. Azóta sem felej-
tettem el a sárgaborsófôzelék és a cikóriakávé ízét, amit
gyakran tálaltak fel nekünk.

Pénteki napon fürödtünk, és akkor történt a ruhacsere is.
Szerény ruhatárunk elmaradhatatlan darabjait: a „glott-
gatyát” és a mackónadrágot sokat nyúztuk. Nem voltunk ki-
vételezett helyzetben, de gondoskodtak rólunk és nem
éheztünk. Egyébként abban az idôben a magyar családok
sem dúskáltak a jóban.

Az oktatás görög, magyar és makedón nyelven folyt,
ugyanis az ellenállásban résztvettek szlávul beszélô make-
dón nemzetiségûek is. Az ô gyermekeik is köztünk voltak.
Párhuzamosan tanultuk a görög és a magyar történelmet,
irodalmat. Az intézetben nevelôink hetente görög rendezvé-
nyeket szerveztek, gondot fordítottak nemzeti kultúránk
megismerésére, megôrzésére. Úgy emlékszem, hogy a ma-
gyar tanárok kevésbé voltak szigorúak, mint a görögök.

Ital, cigaretta? – szóba sem jöhetett! Nem is érdekelt. Vi-
szont jó sportolók kerültek ki közülünk. Erôs focicsapatunk
sorra nyerte a bajnokságot a környékbeli csapatok ellen.

Felnôtt görög honfitársaink egyesületbe tömörülve odafi-
gyeltek azokra a gyerekekre, akik szülôk nélkül nevelkedtek,
egyengették útjukat. Minden megpróbáltatás ellenére életvi-
dám gyerekek voltunk. Lelkileg nem sérültünk, talán, mert
tudtuk, hogy a szüleink élnek a szülôföldünkön. Az idô múl-
tával még levelezhettünk is. Igaz, azt nem tudtuk, hogy mi-
kor láthatjuk újból egymást.

Az általános iskolát 1956-ban Balatonalmádiban fejeztem
be. Ugyanis közben – életkor alapján – áthelyeztek másik in-
tézetbe. A létszám folyamatosan csökkent az életbe kikerülô
fiatalok okán. Ismeretes az a statisztikai adat,  hogy az
intézetbôl kikerült görög gyerekek közül többen tanultak to-
vább felsôoktatási intézményekben, mint azok közül, akik
családban nevelkedtek. Talán, mert bennünk nagyobb volt a

vágy, hogy „mi megmutatjuk”. Iskolatársaim közül többen
egyetemet végeztek: orvosok, mérnökök, pedagógusok,
mûvészek lettek annak ellenére, hogy elsôsorban szakmun-
kás iskolák felé terelték az érdeklôdésünket. Jó beosztású
értelmiségiek váltak az egykori kis menekültekbôl.

Engem Pápára küldtek mûbútorasztalosnak. De én kö-
zépiskolába szerettem volna járni. A bátyám – aki már az or-
vosi egyetemen tanult, az unokatestvéremmel együtt – segí-
tett, hogy bejussak a budapesti Állategészségügyi Techni-
kumba. Akkor kollégiumban laktam, az ösztöndíjamból és ál-
lami támogatásból tartottam el magamat. Az élet önállóság-
ra nevelt.

Érettségi után elvégeztem az Alkotmány utcai Kereske-
delmi és Vendéglátóipari Fôiskolát. Feleségemmel – Ilyés
Juliannával – egy iskolai bálon ismerkedtünk meg.1967-ben
összeházasodtunk.

Feleségem szülei Békés megyében éltek. Felszámolták
otthonukat és Budaörsön, az Esztergályos utcában vettek
egy házat, hogy együtt lehessen a család. Itt éltünk majd’
négy évig, de amikor megszületett a kislányunk, szûkös lett
a ház. Pestre költöztünk társbérletbe, de minden szombat-
vasárnap Budaörsön voltunk. Amikor apósom meghalt, vég-
leg kiköltöztünk. Feleségem azután még hat évig ápolta be-
teg édesanyját.

Kislányunk – Szófia – hat évig balettozott, hat évig zon-
gorázott, három évig versenytáncolt. Késôbb görög folklór-
tánccal foglalkozott. Jelenleg a Károly Gáspár Egyetem
harmadéves hallgatója, görög–angol szakon.

Magam a fôiskola elvégzése után a Rövid- és Kötöttáru
Nagykereskedelmi Vállalatnál – az elsô munkahelyemen –
mint áruforgalmi elôadó helyezkedtem el. Egy év után az
Aranypók Vállalathoz kerültem, elôször boltvezetô, késôbb
hálózatirányítási osztályvezetô, 90 fô beosztottal. Ezt köve-
tôen az Aranypók és a Konzumex Közös Vállalat Váci utcai
Fontána Divatház igazgatói posztját töltöttem be, majdnem
10 évig.

1991-ben, a privatizációt követôen egy vállalkozónál kap-
tam állást, mint ügyvezetô igazgató. A vendéglátói és keres-
kedelmi szakmában több érdekeltségben tevékenykedtünk.
Onnan mentem nyugdíjba.

Üzleti útjaim során eljutottam a világ számos országába:
Angliába, Franciaországba, Olaszországba, NSZK-ba,
NDK-ba, Jugoszláviába, Bulgáriába, Romániába, Csehszlo-
vákiába, Kínába, Indiába, Szingapurba.

1972 után Görögországban megenyhült a politikai hely-
zet. Annak idején a görög kormány hivatalos álláspontja
szerint nem gyermekmentés, hanem gyermekrablás történt
1948-ban. De ez nem igaz, mert mi a szülôk tudtával és be-
leegyezésével jöttünk el a hazánkból. Az akkori görög kor-
mány mintegy megbüntette a szülôket. Nem engedélyezte,
hogy találkozhassanak a gyermekeikkel. 24 év telt el, amikor
újból láthattam a szüleimet, testvéreimet. Addigra az emlé-
kek megfakultak, a kedves arcvonások elhományosultak.
Hatéves voltam, amikor édesanyám utoljára átölelt, és kész
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Ilyés Ferencné Fábián Julianna,
feleségem édesanyja

Az Esztergályos utcai ház, még az átépítés elôtt

Kislányunk tehetségesen balettozott Szófia évekig az Oktopusz profi táncegyüttesben táncolt

Otthonunkban – családi körben, 1975 körül

Apósommal, Ilyés Ferenccel 
és kislányommal

Szófia és barátnôje 1971-ben, házunk
kertjében
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férfiként láttam újra. Az elsô utamra a feleségem és a lá-
nyom is velem jöttek. A hatóság még 1975-ben is félt. Ami-
kor kiértünk, bevonták az útlevelünket, és ezt a tartózkodási
engedélyt adták helyette. Valamennyiünkkel, még a hatéves
lányommal is aláíratták, hogy átvettük. Az útlevelet visszain-
duláskor megkaptuk.

Szeretek Budaörsön élni. Házunkat 1991-ben átépítettük.
A kertben ápolgatom a virágokat, a gyümölcsfákat, a tujákat,
rózsákat. Hobbim a kertészkedés és az olvasás. Fiatal ko-
romban szívesen visszatértem volna Görögországba, de mi-
óta családom van, úgy érzem, hogy itt a helyem. 

Jelenleg a Budaörsi Görög Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke vagyok. Kb. 4000 fôre tehetô a magyarországi görögök
száma. Budaörsön 100 körül élünk. Nehéz a számunkat meg-
becsülni, mert a diaszpórában elkerülhetetlen a vegyesházas-

ság. Azért vállaltam el az elnöki feladatok ellátását, mert sze-
retek tevékenykedni, saját kultúránkért, gyökereink megmara-
dásáért tenni valamit. Munka kell ahhoz, hogy meg tudjak ma-
radni. Ha összejövünk görögül vagy magyarul beszélünk,
ahogy könnyebben jön a szó. Kapcsolatot tartunk az országos
görög önkormányzattal. A magyar nemzeti ünnepeken túl
megünnepeljük görög eredetû ünnepeinket is.

Ebben az évben „Köszönjük, Magyarország!” címmel ki-
állítást és találkozót rendeztünk Budapesten a valamikori
gyermekotthonok életét bemutató képekbôl. Valóban rendkí-
vül hálásak vagyunk Magyarországnak. Köszönjük, hogy
nem vesztünk el, hogy befogadtak bennünket. Pedig az ak-
kori körülmények között ez a magyar néptôl komoly
erôfeszítést igényelt. Nekünk, gyerekeknek a túlélés esélyét
jelentette.

A Fontana üzletház megnyitóján – 1984-ben – köszöntöm
a vendégeket

A megnyitón díjat adtam át a belsôépítésznek

Szófia lányommal és egy üzleti partnerrel a megnyitón Magyarországon elsôként állítottunk ki Forma 1-es autót, 
és az áruházunkban én mutattam be a nagy érdeklôdést
kiváltó jármûvet
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Divatbemutató a Fontana Divatházban. Az elsô sorban ülök
a német partnerrel és a kereskedelmi és gazdasági igazgató-
nônkkel

Új-Delhiben is jártam

Kínai partnereimmel, Pekingben

A japán üzletfeleim nagyon megbecsültek. Számos folyó-
iratban megjelent a rólam készült riport, a menedzser típusú
üzletemberrôl, aki Magyarországról érkezett

Saját felvételem a Taj-Mahalról

Egy fogadáson a Hiltonban: feleségemmel, lányunkkal 
és a filmbeli Isaurával, Lucecita Santos-szal – aki éppen
Magyarországra látogatott –, ô volt a díszvendég
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Bátyám, Szotirisz. Ô Görögországban
maradt. A határôrségnél teljesítette
tényleges katonai idejét

Görögországi rokonaim körében.
Középen, kalapban az édesapám

Testvérem – Panajotisz – családjával és kislányommal

Unokahúgaim. Az egyik Kanadában, 
a másik Görögországban él

Lányom és görögországi unokatestvére

Családommal. Édesanyám középen, édesapám a jobb
szélen. Szüleim már nem élnek
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A görögországi tartózkodási engedély

Feleségemmel, 1986-ban Krétán, helybéli lakosokkalFeleségem egy görögországi kiránduláson
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Szüleim mindketten Deákiban születtek. Ez a magyarlakta
község a Vág folyó mellett, Pozsonytól kb. 60 km-re 

található, ma Szlovákiához tartozik és Diakovce a neve.
Édesapámék heten voltak testvérek. Szülei mezôgazdaság-
gal foglalkoztak. A fiúkat a nagyapám különbözô szakmákra
taníttatta ki. Apám testvérei cipész, szabó, villanyszerelô
szakmát, ô maga a fodrászmesterséget tanulta ki. Édes-
anyám – Varga Olga – Keszthelyen bentlakásos iskolában
végezte el a négy polgárit. 

A második világháborúban apámat lovas futárszolgálatra
osztották be. Sokat mesélt arról, hogy mennyit szenvedtek a
Don-kanyarban, fáztak, éheztek. Arról is mesélt, hogy a
nagymamám napraforgómagból összesajtolt pogácsát meg
konyakot küldött neki a tábori postával. Talán az tartotta élet-
ben. Apu a fronton is borotvált, hajat vágott a katonáknak, és
a kapott pénzt hazaküldte az épülô házára. Készen is lett 
a ház, szorgalmas munkája gyümölcse. Három szoba – és
üzlet is – Deáki fôutcáján. 

Amikor szüleim összeházasodtak, apám 30, anyám 
20 éves volt. Kispolgári jólétben éltek. Volt munka, volt pénz.
Gyûjtögettek az új otthon berendezésére. Aztán kézhez kap-
ták a rendeletet, hogy menni kell! 

Anyai nagyszüleim, akiknek kocsmájuk volt, a kitelepítés-
sel nem csak ingatlanjaikat, de megélhetési forrásukat is el-
vesztették. Jöttek többen is Deákiból: unokatestvérek,
ismerôsök. Ôket a Dunántúlra vitték, Bonyhád környékére.
Anyu húga Siófokon él, a fia ott a polgármester. Édes-
anyámnak nem tetszett azon a vidéken. Tervezték, hogy
visszamennek Deákiba, de nem lehetett, nem engedélyez-
ték, így maradtak. Ismerôsök segítségével jöttek Budaörsre.
Házrészt kaptak a Bor utcában: szoba–konyha, a ház alatt
pince, ivószoba, az udvaron különálló kis épület. Az eredeti
tulajdonost, Schilling bácsit kitelepítették Németországba.
Ô szintén fodrász volt, üzletnek használta az egyszobás
épületet. Apám is ott rendezte be kezdetben az üzletét, de
szívesen vállalt háznál is hajvágást, borotválást. Ezáltal
nagy ismertségre tett szert. Kialakult a „kuncsaft” köre. 

Néhány év múlva, 1950-ben a Fô utcán – a mai Szabad-
ság úton – bérelt üzletet. Még akkor is maszek maradt, ami-
kor dúlt az államosítás. Amikor már nagyon szorongatták, el-
ment a MOM-ba, késôbb a Budaörsi Vegyesipari KTSZ-ben
próbálkozott. De nem érezte jól magát, szeretett a maga ura
lenni. Tanulókat is vállalt, akik miután kitanulták a szakmát,
egy ideig ott maradtak nála segédnek.

A fodrászat mellett a szüleim gazdálkodtak, állatokat tar-
tottak. Egy kis fizetéskiegészítés mindig jól jött: disznó, 

baromfi, zöldség; gyümölcs a befôzéshez; szôlô, kisebb
mennyiségû bor megtermett évente. Emlékszem, apu haj-
nalban kelt és ment a földekre. Anyu is segített, ahol kellett.
Beletanult a fodrász szakmába is. Késôbb estin elvégezte a
gimnáziumot és a Vízmûveknél helyezkedett el, hogy legyen
nyugdíja. Közben megszülettek a gyerekek, sorrendben:
Ágnes, Mária, Gizella, Ernô.

Én édesapámtól tanultam, az ô szakmáját folytattam. Bu-
daörsön élek. Gizi számviteli fôiskolát végzett. Közgazdasá-
gi vonalon dolgozik. Pesten lakik ugyan, de szeret kijönni a
szülôi házhoz. Mari a budaörsi gimnáziumban érettségizett,
a PRÉKO-ban, irodában dolgozott, ma már nyugdíjas. Buda-
örsön él, a régi házban. Ernô elvégezte a testnevelési
fôiskolát. Kenuedzô volt Pesten és Gyôrben, jelenleg fuvaro-
zó vállalkozó Budaörsön.

Férjemnek, Somogyi Pálnak repülôgépszerelôként is a
balatoni vitorlások  jelentették az igazi „szerelmét”.

Édesapámat sokan ismerték Budaörsön. A különbözô
emberekkel is megtalálta a közös hangot, jó emberismerô
volt. Nála futottak össze a hírek. Néhányan csak bejöttek az
üzletbe beszélgetni, melegedni. Jó hangulatban telt a
munkaidô, nem kellett elôvenni a Ludas Matyit. A nagy ün-
nepek hozták a jó forgalmat, olyankor azok is eljöttek rend-
behozatni a frizurájukat, akik máskor nem jártak fodrászhoz.

Szüleim amíg éltek, rendszeresen ellátogattak Deákiba,
úgy mondták: – Megyünk haza! Unokatestvéreink, akik ott
élnek, tartják a magyarságukat. Egyik unokanôvérem
Dunaszerdahelyen óvónô egy magyar óvodában. Mostaná-
ban csak jelesebb ünnepekre megyünk ki, sajnos az is elô-
fordul, hogy már csak temetésre. Nekünk viszont már Buda-
örs jelenti a Hazát, mégha gyökereink máshol is eredtek.

Somogyi Pálné Száz Ágnes

ÉDESAPÁM NYOMDOKAIBA LÉPTEM

A képen (balról) Ágnes, Gizella, Ernô, Mária
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Szüleim és Ernô öcsénk

Férjem repülôgép-szerelôként
dolgozott a budaörsi repülôtéren

20 évesen 30 évesen

Kolléganôimmel, a Budaörsi Vegyes Kisipari
Termelôszövetkezet Fodrászüzletében

Épül a házunk az Átlós utcában

1974-ben házasságot kötöttem Somogyi Pállal. 
Esküvônk a budaörsi római katolikus templomban volt

Egy helyi fodrászversenyen 
Mari húgom volt a modellem
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Nagyszüleim – Varga István és Wessely Mária –
Pozsony-Ligetfaluban, a saját építésû családi házuk-

ban laktak és nevelték öt gyermeküket. Amikor ôk házassá-
got kötöttek, még állt az Osztrák–Magyar Monarchia, or-
szághatárok nélkül, így nem volt akadálya annak, hogy Bu-
dapestre jöjjenek. A Margit körúti római katolikus templom-
ban mondták ki a boldogító igent, 1914-ben. Néhány évvel
ezelôtt meg is találtam a róluk szóló bejegyzést a plébánián.

Nagyapa – szakmája szerint fényezô –, autókat és laká-
sokat festett. A család otthon németül beszélt, az volt az
anyanyelvük. Tudtak szlovákul is, a magyart „törték”. Gyak-
ran átjártak osztrák területre kirándulni, szánkózni a hegyek-
be. A hatalmas, tízszemélyes szánkót még Magyarországra
is magukkal hozták, én is szánkóztam rajta.

Édesapám testvérei, születési sorrendben: Kornélia
(Nelly), Emil (Emu), István (Stefan), János (Jan), József
(Jozef). János a második világháborúban katonaként egy
tengeralattjárón szolgált, hôsi halált halt. Utolsó útja elôtt
már megérezte, hogy szeretteit nem látja többet. A legki-
sebb testvér – József – orosz fogságban halt meg. István is
a haditengerészetnél szolgált, háromszor szenvedett hajótö-
rést, de túlélte. Ô lett az édesapám.

Nagyapám sajnálatosan fiatalon, 51 éves korában, szak-
mai ártalom következtében hunyt el. A pozsonyi belvárosi
temetôben megtaláltam a sírját.

1947-ben a Varga családnak a neve miatt kellett elhagy-
ni a szülôhelyét. Emil mindig mondta: – Ha menni kell, akkor
csak nyugat felé. El is ment szudétanémet feleségével, egé-

szen Kölnig. Így nagymamám István fiával és Kornéliával jött
Magyarországra, ingóságaikat magukkal hozhatták. Azt sem
tudták, hová kerülnek, amikor búcsút kellet inteniük az ottho-
nuknak. Amikor Budaörsöt meglátták, nem nyerte meg a tet-
szésüket. – Itt se élve, se halva nem szeretnék lenni –
mondta apám, de nem volt más választásuk.

Apám, mint a család immár egyedüli férfi tagja, kezébe
vette sorsuk irányítását. Olyan házat keresett, amilyen ott-
hon volt, de nem talált. Végül lelt egyet a Zichy Péter utcá-
ban, abban laktak több mint 20 évig. Én is oda születtem.
Kornélia a német állampolgárságát megtartotta, ezért nem
volt akadálya, hogy visszamenjen Pozsonyba.

Édesapámnak barátkozó, közvetlen természete folytán
hamarosan nagy baráti köre lett, elsôként Neubrandtékkal,
Baranyi Jakabékkal, amiben a némettudása is segített. Kis
akcentusa élete végéig megmaradt. Vasárnap délutánon-
ként a borospincékbe járt – noha nem volt iszákos ember –,
csupán a kártyázás kedvéért.

Édesapám apja szakmáját folytatta. Autófényezôként dol-
gozott a Mechanikai Mérômûszerek Gyárában és a VÁV-nál,
a  budaörsi reptéren. A budaörsi római katolikus templom
elôzô toronyóráján ô festette a számjegyeket. Édesanyámmal
egy szüreti bálon ismerkedtek meg, a Herwert-kocsmában.

Édesanyám Budaörsön lakott a testvérénél, családtag-
ként, a Rákóczi utcában. A Honvédelmi Minisztériumban
dolgozott irodai adminisztrátorként.

Boldog gyermekkorom volt. Annak ellenére, hogy nem
dúskálhattunk a javakban, beosztással éltünk. A szüleim be-

Tóth Lászlóné Varga Etelka

„SE ÉLVE, SE HALVA...”

Varga István hadihajós (balról a második)
Nagyapám – Varga István – 
1940. október 28-án
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Családunk, 1953-ban

Kornélia nagynéném és férje,
Pozsonyban

Édesanyám, anno

Nagymama és én. 
Nagyon boldog volt, amikor elsô
unokája megszületett. Erôs kötôdés
volt közöttünk mindvégig

(Balról) Neubrandt Gyuri bácsi, apa, Kreisz Péter 
– az ô pincéje elôtt állnak –, és Halász Gábor keresztapám,
aki akkoriban a budaörsi tanácsnál volt borellenôr
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fogadtak egy Bukarestbôl elüldözött testvérpárt, Baba
néniéket, mert átérezték, hogy milyen lehet menekültként él-
ni. A rendkívül mûvelt, kulturált emberek évekig nálunk lak-
tak, sokat tanultam tôlük.

Talán már a bölcsôben is barátnôk voltunk Balogh Viktó-
riával. Sülve-fôve együtt játszottunk a Naphegy utcai nagy-
árokban. A hegyeket jártuk, sziklát másztunk, mint a zergék.

A budaörsi gimnáziumban érettségiztem, Budapesten, a
Móricz Zsigmond körtérhez közeli Fényes Elek Közgazdasá-
gi Technikumban gyors- és gépírást tanultam, majd elvégez-
tem a Hunfalvy János Közgadasági Technikum kiegészítô
tagozatát, ahol statisztikusi, könyvelôi és tervezôi képesítést
szereztem, német nyelvet is tanultam. Pályám során irodá-
ban dolgoztam mint titkárnô, majd beruházási és pénzügyi
elôadó. Megismerkedtem a szintén budaörsi Tóth Lászlóval.
1967-ben eljegyeztük egymást, 1968. május 11-én pedig
összeházasodtunk. Laci hivatásos katona volt, a Honvédel-
mi Minisztériumban magasrangú tisztekkel dolgozott együtt.
37 éven át tartó házasságunknak a halála vetett véget.

Közben szeretett nagymamám – miután eltemette férjét,
meggyászolta szép fiait, sírjukat sem tudta –, amikor Nelly
lánya súlyosan megbetegedett, visszament Pozsonyba,
ápolni ôt. Túlélte édesapámat is, hazajött a temetésére. Nem
is tudom, hogy lehetett kibírni ennyi sorscsapást. 82 éves
korában aztán ô is megpihent, Pozsonyban nyugossza örök
álmát.

Két fiunk született. 1969-ben László Zoltán. Ô egy Merce-
des-szervizben dolgozik Budafokon, autószerelô. A budaör-
si lakótelepen lakik a családjával. 1977-ben született Tamás
Gábor, ô vendéglátóipari szakiskolát végzett, jelenleg pos-
tás Budaörsön. Velük lakom egy házban.

Bár édesapám azt mondta, hogy itt „Se élve, se halva...”
– tervezgette is, hogy elköltözünk innen –, nekem Budaörs
lett a szülôhelyem, gyermekeim is itt jártak óvodába, iskolá-
ba, itt váltak felnôtté. Itt laknak családjukkal és erôsen ra-
gaszkodnak ehhez a városhoz. Édesapám, édesanyám, és
most már a férjem is Budaörsön alusszák örök álmukat.

Szerettem a házunk gangján (tornácán) játszani

A tágas kertben zöldséget, gyümölcsöt termelt anyukám, a felesleget puttonyban a pesti piacra vitte.
Baromfit, disznót is tartottunk
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Elsôáldozási emlék

Kornélia nagynéném, szüleim, nagymamám, nagybátyám
gyerekei és a Neubrandt házaspár a házunk tornácon

Édesapám a budaörsi csapatban focizott, 
gyakran elvitt a mérkôzésekre

Itt már kibontakozott az „ÉN”-tudatom

Nagymamám tartotta a vallását. Rendszeresen jártunk templomba, 
egyházi ünnepekre. Sík Zoltán atya részesített hitoktatásban, 
elsôáldozásban, bérmálásban, és ô is esketett

1956-ban meglátogatott bennünket Emil nagybátyám
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Vikivel

A 4.b. osztály, Sebôk Béláné osztályfônökkel. 
A középsô sorban jobbról az ötödik vagyok

Az 1.b. osztály, Bakos tanár nénivel. A középsô sorban (balról) az elsô én vagyok

Anya, nagyi, Viki és én

Osztálykirándulás Egerbe és
Sárospatakra, 1963-ban

Szüleimmel és unokatestvéremmel,
Halász Erzsébettel a Kôhegy aljában.
Ô is Budaörsön született, és Berlinben
végezte a képzômûvészeti fôiskolát.
Ma is ott lakik, de a nyarat Balaton-
akarattyán tölti, visszavágyik
Magyarországra. 
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13 évesen a Kôhegyen

Érettségi-tablóképem

A férjem egy találkozón a régi budaörsi osztálytársakkal, tanáraikkal – Erôdi Máriával, Szakály Mátyással – 1994-ben

Portré 1967-bôl
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Eljegyzésünk napján

László és Erzsike esküvôje, 1992-ben Böbike menyünk útrakészen, Bálintkával

Az esküvô a budaörsi római katolikus templomban volt
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Kilátás a kisszobánk ablakából, 1970-ben és 2005-ben

A nagyapa és kisunokája. Férjem, Laci és Bálint unokánk

Márk 1997-ben született Tamás fiunk Bálint unokánk 1998-ban született
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Férjem – néhai Vermes László – 1938. január 15-én szü-
letett a felvidéki Egyházgellén, Vermes Mihály és Mik-

lós Erzsébet házasságából. Házasságukból még két gyer-
mek született: Mária és István. Máriát csecsemôkorban 
elvesztették.

A szülôk sokat dolgoztak, fiatal házasokként szépen gya-
rapodtak. Gellén, a családi házban egy kis vegyesboltot nyi-
tottak, ahol az édesanya dolgozott és mellette ellátta a csa-
ládot. Az édesapa a földeken gazdálkodott, állatokat tartott.
A megtermelt árut hetente lovaskocsival Pozsonyba vitte a
piacra. A háború szele elérte a Felvidéket is. Így egy napon
jött a SAS-behívó és az apa bevonult katonának Litome-
ricébe.

Vermes Mihály a Don-kanyarban, a frontvonalban fel-
derítôként szolgált. A családdal sokáig nem tudtak egymás-
ról. Majd a tábori postán keresztül nyírfakéregre írt sorokkal
adott életjelt magáról 1942-ben. A jó Isten hazasegítette.

Amikor a Felvidéken elkezdôdött a kitelepítés, nem vallot-
ták magukat szlováknak és nem várták meg, hogy Csehor-
szágba hurcolják ôket. Inkább 1947 februárjában a zajló Du-
nán egy csónakban, két kicsi gyerekkel és egy batyu élelem-
mel átszöktek Magyarországra. Otthagyták az otthonukat,
testvéreket, rokonokat. Budapesten egy távoli unokatestvér
fogadta be ôket. Amikor a két állam között létrejött a megál-
lapodás, csereingatlanként megkapták Budaörsön a Baross
utca 31. számú házat, teljesen lepusztult
állapotban. Nulláról kezdték az életüket.

Ha nulláról is, de az életet folytatni
kellett. Az édesapa Budapesten, az V.
kerületi tûzoltóságnál kapott állást, hiva-
tásos tûzoltóként dolgozott nyugdíjba
vonulásáig.

Az édesanya – kereskedô lévén – az
akkori NÉPBOLT Vállalatnál helyezke-
dett el. Kezdetben eladó, késôbb
boltvezetô lett. Nyugdíjazásáig dolgozott
a vállalatnál.

Férjem édesanyjától örökölte a szak-
ma szeretét és a tehetségét, mert a
nyolc általános elvégzése után már a
pult mögött állt. 18 évesen már egy ki-
sebb üzlet vezetésével bízták meg. Ver-
mes Lászlóval – késôbbi férjemmel egy
vállalatnál, a NÉPBOLT-nál – dolgoz-
tunk, ô mint boltvezetô, én mint eladó.

Az én családom – a Micheller család

– Barcsról jött. Édesapám asztalos kisiparosként kevés
munkát talált a környékünkön, négy gyermekének jobb
lehetôséget szánt. Rokonok biztatására jöttünk el Barcsról.
A nyolc általános elvégzése után kereskedelmi iskolában ta-
nultam tovább.

A kereskedelemben az utóbbi 50–60 évben folyamatos
átalakulást, változást éltünk át. A háború elôtt a Hangya
Szövetkezet mûködtetett kis boltokat, aztán a NÉPBOLT-
hálózat üzleteiben vásárolhattak a vevôk. A kis üzletekben
mindent árultunk, mint a régi szatócsboltokban, még petró-
leumot is mértem. Szám szerint is tudom, hogy hol voltak
Budaörsön a Népbolt üzletek: a 70. sz. a Budapesti úton; 
a 127. sz. a mai Szakály Mátyás utca elején; az 51. sz. 
a Templom téren, a volt ruházati bolt mellett; a 16. sz. a Ne-
felejcs utcában, a temetônél; a 13. sz. a Marx, ma Károly 
király utcában; a 73. sz. a Dózsa György úton; a 77. sz. a
Petôfi és Szabadság utca sarkán; az 59. sz. a József Attila
utca sarkán. A legnagyobb – a 103. sz. – a Fô úton (ma 
Szabadság), a Mûvelôdési Házzal szemben. Valamennyi 
a Nyugat-Pest megyei központhoz tartozott. Idôvel a kis bol-
tok megszûntek, nem volt gazdaságos a fenntartásuk.

A 103. sz. üzlet lett Budaörs elsô önkiszolgáló rendszerû
boltja. Ott is együtt dolgoztunk, Laci vezette az üzletet. So-
kan emlékeznek arra a boltra, a budaörsiek egyszerûen
csak Vermes-üzletnek hívták. Sajnos, az emeletes épület

megsüllyedt. Alul pince volt, amiben
árut tároltunk. Az emeletrôl a lakókat ki-
költöztették, az 1980-as évek végén a
bolt is bezárt, az épületet pedig lebon-
tották annak ellenére, hogy mint az el-
sô budaörsi emeletes épületet, leg-
alább a homlokzati részt meg kellett
volna ôrizni az utókornak.

Akkor még nagy tételben, 50 kg-os
zsákokban érkezett az áru és ott hely-
ben, a raktárban adagoltuk a lisztet,
cukrot, rizst, sót 2, 1 és 0,5 kg-os zacs-
kókba. De a porcukorból negyed kg-ot
is mértünk, mert akadtak szegényebb
vevôk is. Az áru nagy részét a
FÛSZÉRT-tôl kaptuk, a húsárut a Bu-
dapesti Húsipari Vállalattól, Pápáról,
Komáromból; zöldséget a Nagyvásár-
teleprôl, a tejet a Kelenföldi Tejipartól –
25 literes alumíniumkannákban. Télen
majd lefagyott a kezünk, amikor beci-

Vermes Lászlóné Micheller Mária

A KERESKEDÔDINASZTIA

Az egyházgellei kéttornyú templom



149A KERESKEDÔDINASZTIA

Miklós Erzsébet
Gellei fiatalok Litomericében, mielôtt a frontra vitték volna
ôket. Vajon hányan jöttek közülük haza?

Valahol Oroszországban – magyar honvédek, köztük Vermes Mihály

Miklós Erzsébet magyar ruhában Vermes Mihály



Vermes Lászlóné Micheller Mária150

peltük. Akkoriban még tejeskannákkal jöttek az emberek,
késôbb lett a visszaváltható üveges, majd a zacskós, aztán
a dobozos tej. Kenyeret, pékárut a helyi pékek: Kalmárék,
Juhászék szállították lovaskocsival, késôbb a sütôipartól
már teherautóval hozták. A szigorú elôírások betartását ma-
radéktalanul ellenôrizték. A KÖJÁL hetente jött: a szavatos-
sági idôt fôleg a tejtermékeknél, felvágottaáknál, tôkehú-
soknál vizsgálták, ellenôrizték továbbá a bolt tisztaságát, a
személyi higiéniát. A 100 db bevásárlókosarat hetente két-
három akalommal kimostuk. Az Állami Kereskedelmi Felü-
gyelettôl a pontos mérést, számolást, a tûz- és munkavédel-
mi elôírások betartását kérték számon. Önkéntes társadalmi
ellenôrök is bejöttek idônként. Mûködött a belsô ellenôrzés,
amely az adminisztrációt, a könyvelést vizsgálta. A forga-
lomról a vállalat számára heti jelentést készítettünk. Négy
kassza (pénztár) mûködött és a bevételt naponta, délutá-
nonként egy nejlon szatyorban a postára vittük. Eszünkbe
sem jutott, hogy megtámadhatnak.

Az ABC-ben is együtt dolgoztunk a férjemmel. A nap 24
órájában együtt voltunk 38 éven keresztül.

Külön odafigyelt, hogy nagyobb ünnepek idején az ese-
ménynek megfelelô dekoráció legyen az üzletben. Még han-
gulatos zenével is kedveskedett a vásárlóknak, ami akkori-
ban még nem volt általános. Ünnepek elôtt ma is csillognak-
villognak a szupermarketek, de mégsincs olyan kapcsolat az

emberekkel, mint régen. A legtöbb vevôvel személyesen is-
mertük egymást, egy-egy jó szót is váltottunk. Félretettük az
árut, ha kérte a vevô.

Laci nem ismerte azt a szót, hogy áruhiány, pedig az ak-
kori körülmények között nehéz volt kereskedni. Férjem a
szakmáját teljes szívvel-lélekkel, nagy odaadással végezte.
20–25 beosztott dolgozott az irányításával. Gyakran még
otthon sem tudott kikapcsolni. – Nem fogyott ki az áru? Ele-
get rendeltem? Megjön idôben a rendelés? – ekörül forogtak
a gondolatai. Elôfordult, hogy a tejeskocsis nálunk zörgetett
be kora hajnalban, mert az éjjeliôrt nem találta. Nagyon jó
szakembergárdát nevelt ki, az elért eredmények részben a
csapatmunkának voltak köszönhetôek. Az akkori kollégák
közül néhányan még ma is dolgoznak a CBA-ban és büsz-
kék rá, hogy Vermes Lászlótól tanulták a szakmát.

40 évig állt a budaörsi lakosok szolgálatában, igazi buda-
örsi honpolgár volt. Pályafutásának a betegség vetett véget:
1990-ben rosszul lett az ABC-ben. Leszázalékolták. Addig
tevékeny, dinamikus életet élt, nehezen dolgozta fel az új
helyzetet. Akkor én is otthagytam a munkahelyemet. 41 évet
éltünk házasságban, békésen, szeretetben.

Éva lányunk a pedagógusi pályát választotta. A fôiskola
elvégzése óta Budaörsön tanít. De a két unokánk folytatja a
családi hagyományt, mindketten a kereskedelmet tûzték ki
életcélul. Sajnos, ezt a nagypapa már nem élhette meg.

A nyírfakéregre írt levél, amely meg is érkezett a címzetthez



151A KERESKEDÔDINASZTIA

A fiatal Vermes szülôk
Az anyuka elsô gyermekével,
Lacikával

Hármasban, Lacival és Istvánkával

A Vermes szülôk otthonukban,
Budaörsön

Látható, hogy a tûzoltók egyenruhája még kívánnivalót
hagy maga után, de a segítôkészség már megvolt

Az elsô közös karácsony – a szintén Felvidékrôl Budaörsre
került – Kádár családdal

István és László. 
Ez a felvétel is Budaörsön készül
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Esküvônket 1960. szeptember 17-én tartottuk a budaörsi római katolikus templomban. 
Budaörs elsô önkiszolgáló boltja elôtt az üzlet dolgozói vesznek körbe bennünket

Elsô segéd a csemegeboltban (balról a második) Vezetô a 13. sz. boltban, 1956-ban
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Így nézett ki valamikor a Vermes-bolt

Az új üzlet, az ABC. Ma már ez sincs meg, a helyén épült meg a CBA üzletház

Unokánkkal a „Mikulást várják”
Az irodában
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Érsekújváron születtem, 1931-ben. Abban a városban,
ahol hetedíziglen minden ôsöm odavaló. Számos roko-

nom él ott ma is. Újváron – ahogy mi hívtuk – négy temetô
található, mind a négyben ott nyugszanak az elôdeim.

A városban magyarok, csehek, szlovákok, zsidók, ze-
nész és szegkovács cigányok éltek békességben. Az 1920-
as években Jan Masaryk töltötte be az államfôi tisztséget,
aki normális nemzetiségi politikát folytatott. Az oktatásban,
kulturális életben támogatta a magyarságot, a magyar diá-
kok ösztöndíjat is kaptak a továbbtanuláshoz. De mindig 
voltak nacionalisták, a szlovák nacionalizmus fôleg Benes
politikája következtében lángolt fel 1945 után.

Elsô gyermekkori élményem a szlováksággal kapcsolat-
ban ma is elevenen él bennem. Ángyika (nagyanyám testvé-
rének anyósa) a rózsafüzérrel imádkozott, számomra isme-
retlen nyelven, mivel mi otthon csak magyarul beszéltünk.

– Mit csinálsz? – kérdeztem.
– Imádkozom – válaszolta.
– De hogyan beszélsz?
– Szlovákul, mert nekem az az anyanyelvem és imádkoz-

ni csak úgy tudok.
Otthon elújságoltam:
– Ti tudtátok, hogy ángyika szlovákul imádkozik?!
Édesapám Pozsonyban tanult, 

három nyelven beszélt. Kitanulta a
mûbútorasztalos és a lakatos szak-
mát. Majd a vasútnál helyezkedett el,
mint fôkocsivizsgáló. Nagyapám is ott
dolgozott, fômozdonyvezetôi beosz-
tásban.

Magyar óvodába, magyar iskolába
jártam egészen a negyedik gimnáziu-
mig, ami után már nem tanulhattam
magyarul. Nagyanyám közbenjárás-
ára a Szent Katalin Nônevelô Intézet
líceumába jártam. Az egy drága zár-
daiskolának számított, 25 pengôs 
havi díjjal, amit nagymama fizetett be.
Az Isteni Megváltó Leányai tanítórend
apácái jöttek tanítani Budapestrôl, a
Szent Margit Gimnáziumból.

1938-ban megéltük a Felvidék
visszacsatolását. Valami csodálatos
élményben volt részünk: a fiatalság
magyar ruhába öltözött, a lobogó
zászlókon ott láthattuk a koronás ma-

gyar címert, a katonák lába elé ôszirózsaszirmokat szórtak.
Még ma is ôrzöm azt a magyar nyelvû újságot, az „Érsekúj-
vár és vidéké”-t, ami arról az eseményrôl tudósított.

Aztán jött a háború. 1943-ban Érsekújvárról is elvitték a
zsidókat. Katz Annikát is, akivel sokat játszottam, Auschwitz-
ba vitték édesanyjával és testvérével. Az apa – környékünk
megbecsült fûszerese –, sok szenvedés után visszajött a
munkaszolgálatból, de szeretteivel már soha többé nem ta-
lálkozhatott.

Megkezdôdtek a szônyegbombázások. A város terjedel-
mét és a lakosság létszámát arányosan figyelembe véve,
Drezdához volt hasonlítható a pusztítás.

Apám bunkert ásott az udvaron, hogy mégis védve, de az
otthonunk közelében legyen. Nagymama a közelünkben 
lakott, a háza elé egy akna csapódott, a szomszédban lakó
fiatal lányt eltalálta egy szilánk, aki menten elvérzett.

Más, fiatal lányokkal együtt hol a szomszédban, hol a ro-
konoknál, hol a szénapadláson bújkáltunk. Tél volt! A szüle-
im féltve óvtak. Felemeltünk egy cserepet és lenéztünk az
utcára. A végletekig elcsigázott, szomorú hadsereget láttunk
menetelni. Kozák tisztek kutyakorbáccsal hajtották ôket. Ez
volt az elsô találkozásom a szovjet hadsereg gyalogságával.
Az elsô napokban történtek rablások, megbecstelenítések.

– Kisasszony van? – kérdezték
apámat is magyarul az orosz katonák.

De amikor megérkezett a parancs-
nokság a városba, attól fogva meg-
szûntek a kihágások. Sôt még le is
lôtték azt a katonát, aki megszegte a
parancsot. 

A háború után kihirdették, hogy 
tilos magyarul beszélni. „Ahol vagy
magyarok tündöklô csillaga” – énekel-
ték az asszonyok a templomban, ami-
ért börtönbe zárták ôket. De a nép 
fellázadt, a börtön elé vonult és kisza-
badították mindnyájukat...

Megszûnt a magyar iskola. Szlo-
vák tanárok jöttek, akik nem tudtak
magyarul. Nem voltak tankönyveink,
ezért a tanárok diktálták a tananya-
got, amibôl természetesen mi nem ér-
tettünk semmit sem. 

1946-ban az unokatestvéremtôl
kaptam egy naplót a születésnapom-
ra. Az elsô bejegyzésben ezt írtam:

Willand Józsefné Diósi Zsuzsanna

EMLÉKEIMBEN ÖRÖKKÉ ÉL IFJÚSÁGOM VÁROSA 

Az érsekújvári nagytemplom
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Érsekújvár fôtere a Szentháromság-szoborral. A szobor
elôtti márványtáblába vésték, hogy 1710-ben ott fejezték le
Rákóczi brigadérosát, Ocskay Lászlót, aki kuruc létére 
áruló lett, mert átállt a labancokhoz. A második világ-
háborúban lebombázták a teret

Apai nagyanyám, 
Diósi Józsefné Farkas Mária

Anyai nagyanyám, Szládek Jánosné
Danis Julianna, aki 24 éves korában
megözvegyült Édesanyám, Szládek Julianna

Zászlóavató ünnepség a Vasas Dalárdában. 
Középen Danis Julianna nagyanyám ül, ôt választották 
zászlóanyának. Mellette állok én, mert mindenhova magával
vitt, mint üstökös a csóváját

Ez a felvétel a Diósi-családról készült. Apám az álló sorban
jobbról a második. Bal oldalt, az a fehér szalagos kislány 
én vagyok. Apám testvérei és az ô gyerekeik láthatók 
még a képen

Az érsekújvári Willand család
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„Most nagyon nehéz világ jár a magyarokra. Elszakítottak
édes Hazánktól és a mi kis városunkban beszüntették a ma-
gyar gimnáziumot. Egy évet jártam szlovákba, de borzalom,
nyolcból megbuktam. Nem mintha hülye volnék, mert az ép-
pen nem vagyok. De nem tudok szlovákul, a tanárok meg
nem tudnak magyarul. De nem csak én buktam meg, hanem
az osztály háromnegyed része.”

Trencsénybe kerültem, hogy javítsak a szlovák tudáso-
mon. A tanulásban lassan haladtam, ellenben a szobatársa-
imat rövid idô alatt megtanítottam magyarul.

A Benes-dekrétumok kezdték éreztetni a hatásukat. Egy-
re-másra megszûntek a magyar iskolák, a magyarokat elbo-
csátották az állásukból, megszüntették a magyar állampol-
gárságot. Apám soha nem rejtette véka alá a magyarságát.
El is bocsátották – az elsôk között – a vasúttól. Engem ha-
zavittek Trencsénybôl.

1946. november 20-án ezt írtam a naplómba: „Rossz hí-
reket hallottunk. Még a Slovenska újság is megírta, hogy
200 000 magyart költöztetnek a Szudéta-vidékre. Falvakat
körülzárnak. A gazdag magyar családokat, mint az embe-
piacon, válogatják.”

Tudtuk, hogy rajta vagyunk a kitelepítési listán. Apámnak
már egy éve nem volt munkája, munkahelye. Ezt írtam: „Jaj,
Istenem! Apu szökni fog Magyarországra, hogy mi is követ-
hessük.” Apám valóban átszökött és megszerezte Budapes-
ten a betelepülési engedélyt. „1947. május 29-én már 120
családot kitelepítettek. Az utcánkból is vittek többet és a he-
lyükre már a szlovákok is megérkeztek... De nekem úgy fáj
a szívem, hogy itt kell hagynom ezt a szép várost, az ottho-
nomat. Csak az vigasztal, hogy jönnek a barátnôim is, mert
ezek nem hagynak meg itt egy magyart sem.” Július 24-én:
„A lakásunkból már ki kellett költözni. A szlovákok már be is
költöztek. Mi meg a nagymamámhoz költöztünk. Minden be
van csomagolva. Arra várunk, hogy mikor vagoníroznak. (...)
Utoljára a misén együtt elbúcsúztunk öreg templomunktól.

Elbúcsúztunk a Berkünktôl. Úgysem fogom már az idén lát-
ni.” De azt azért gondolni sem mertem, hogy kilenc év múl-
va mehetek újra vissza.

Vasárnap volt, amikor az állomáson berakodtunk. Elbú-
csúztunk az utca lakóitól, a barátnôimtôl, a rokonoktól... 
aztán már nem jöhetett senki a vagonokhoz. Másnap reggel
indultunk, este értünk Szobra. Apa a vasúti kapcsolatain 
keresztül el tudta intézni, hogy a mi vagonunkat Pesten kap-
csolják le. A többieket tovább vitték az Alföldre. A vagonun-
kat az Északi Fûtôház használaton kívüli vágányára irányí-
tották. Ott laktunk három hónapig. Tûzhelyet is hoztunk 
magunkkal, anya azon fôzött. De novemberben már nagyon
fáztunk. Akkor már laktak újváriak Budaörsön, ôk hívtak,
hogy nézzünk házakat. Anyámmal és Ili húgommal eljöttünk.
Aznap apró hó – mint a porcukor – hullott Budaörsre, a 
házakra, a hegyekre. Olyannak tûnt az egész, mint egy me-
sefalu. Tetszett. De már csak romos házakat találtunk. A Kál-
vária utca sarkán lakott egy pozsonyi család. Annak a ház-
nak a hátsó részét kaptuk meg juttatásban. A háború alatt ott
lovakat tartottak.

– Beköltözünk, de csak ideiglenesen – mondta anyám.
Csak a legszükségesebb holmikat csomagoltuk ki, még füg-
gönyt sem tettünk az ablakra. Közben szorgalmasan jártuk az
utcákat, új otthont kerestünk. Az egyik háznál érsekújvári
ismerôsökkel találkoztunk. Megörültünk egymásnak. Ott állt
Willand Jóska is. Ô mondta, hogy maradjunk Budaörsön, mert
itt jó az egyházi élet, Sík atya összetartja a fiatalokat. Még mû-
ködött akkor a cserkészet és a Mária-lányok egyesülete. Jós-
kának már kialakult a baráti köre – Szakály Jóska, Ritter Ger-
gely, Albert Laci, Erôdi Jani – jó társaság volt. Tánciskolába
jártunk, a leányiskola nagytermébe, Sík atya szervezésében.

A svábok igazán szeretettel fogadtak – a Szailer, a
Jombach, a Frank, a Deigner család. Ôk tanítottak meg 
a szôlômûvelésre, mert felénk nem volt szôlô, inkább zöld-
ség, gyümölcs és csodálatos gabona.

Óvodás kori emlékeim, 1934-bôl... ... és 1935-bôl
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1938-ban második osztályos voltam, az alsó sorban jobbról a harmadik. 
Mellettem a legjobb barátnôm, akivel a mai napig is tartom a kapcsolatot

Nagymama háza a Nagyfél soron, ami elé az akna csapódott

A kis Katz Annival

Húgom – Diósi Ilona – még 
Újváron, 1944-ben ... ...és már Budaörsön, 1949-ben. 

Ô az Egészségügyi Minisztériumból
ment nyugdíjba, 
szintén Budaörsön él

A Berkünkben, a barátaimmal

Diósi Zsuzsanna 16 évesen
Willand József 
egyetemista korában



158

Egyszer egy holdvilágos éjszakán a cser-
készfiúk szerenádot adtak, az ablakunkon meg
nem volt függöny! Azt a szégyent! Édesanyám
másnap aztán gyorsan feltette.

A tanévbôl már eltelt három hónap, amikor
jelentkeztem az Óbudai Óvónôképzôbe.

– Be tudja hozni a lemaradást? – kérdezte
az igazgatónô.

– Mi az nekem!? Ha magyarul tanulhatok! –
válaszoltam.

Elkezdtem az iskolát. Minden reggel a 6.12-
es HÉV-vel mentem be a képzôbe.

1948 áprilisában érkezett meg az a vonat,
amivel még mindig jöttek áttelepülôk, köztük
Danis nagymamám. Apámmal eléjük mentünk
Szobra. Eltelt egy nap és még egy, és senki
nem tudta megmondani, hogy mikor érkeznek.
Harmadik nap reggelén bejelentkezett Párkány,
hogy már rakodnak. Mi meg vártunk. Bediktál-
tak egy névsort, amelyiken nem szerepelt a nagymamám
neve. Türelmünk is elfogyott már és teljesen elkeseredtünk.
Mégis, amikor megállt a vonat nagymama szállt ki elsônek
és rohant felénk... Ott voltak a régi kedves ismerôsök, az ut-
cánk népe. Nagyon nagy volt az örömünk, de könnyes; és
nem sokáig tartott, mert vitte ôket tovább a vonat Tótkomlós-
ra, Mezôtúrra, Békéscsabára. De milyen nehezen tudtuk a
nagymamámat onnan visszahozni! Két év és sok utánjárás
után tudtuk magunkhoz venni. Addig ott gazdálkodott, ker-
tészkedett. Minket is segített hússal, zöldséggel. A sok meg-
próbáltatás ellenére sem hagyta el a testi-lelki ereje.

Az óvónôképzôt jeles eredménnyel elvégeztem. Egyik
héten levizsgáztam, másik héten férjhez mentem Willand
Józsefhez, ami 1951 júliusában történt.

A Willand családot már elôbb áttelepítették, mint bennün-
ket. Az édesapa – Willand János – Esztergomban végzett a
tanítóképzôn, az újvári ipari iskola igazgatója és kántortanító
volt. Az édesanya – Daubner Anna óvónô – a leány cser-
készcsapatot vezette Újváron. Artúr – a legidôsebb – pap lett
Nagyszombatban. Géza katonatiszt lett, majd a Földmûve-
lésügyi Minisztériumban dolgozott Pesten. Margit tanítónô
volt Érsekújváron, a  legkisebb – József – felvonótervezô lett.

Leányunk, Zsuzsi az 1. Számú Általános Iskolában tanít
Budaörsön. Fiunk, József – bár tanítónak készült – elvégez-
te a Rendôrtiszti Fôiskolát, és jelenleg a X. kerületi Rendôr-
kapitányság hivatalvezetôje.

Számításom és emlékezetem szerint Újvárról 15-16 csa-
lád jött Budaörsre. Mivel férjemmel mindketten érsekújváriak
vagyunk (voltunk), gyakran ott jártunk gondolatban. A Nyitra
partján, amely a nagyapám kertje alatt folyt, a Mihály-bás-
tyán, a régi utcákon, ahol szép népviseletben vonultak az
asszonyok a templomba. Érdekes, hogy álmomban is csak
a régi házakig megyek, aztán felébredek. 

Érsekújvár a kitelepítés elôtt 24 ezer lakosú mezôváros
volt, fejlôdô iparral. 1938-tól Pozsony–Nyitra vármegye szék-

helye, iskolaváros, vasúti gócpont. Állami, egyházi és zsidó
óvodák és elemi iskolák mûködtek. Négyosztályos polgáriban
vagy nyolcosztályos gimnáziumban, tanítóképzô líceumban
tanulhattak tovább a diákok. Továbbá kereskedelmi iskola kü-
lön a fiúknak, külön a lányoknak, gazdaasszonyképzô, két-
éves gyors- és gépíró iskola, zeneiskola, és ipari iskola – ami-
nek az apósom volt az igazgatója. 

Többek között arról is híres volt a város, hogy a nemzet-
közi gyorsvonatokat – amelyek Bécs és Trieszt között, vagy
más nagyváros felé közlekedtek –, a magyar idôkben ci-
gányzene fogadta. Templomai közül két katolikus, egy refor-
mátus, egy evangélikus, két zsidó (az egyikbe az ortodoxok,
a másikba a neológusok jártak), és négy katolikus kápolna is
várta híveit. 

Óh, de szomorú sorsra jutott a mi utcánk! Egyik soron
laktak az iparosok, kereskedôk, a másikon a módos nagy-
gazdák, akik szorgalmas és fáradságos munkával termeltek
a zsíros feketeföldeken. Néhányat közülük a Szudétákba vit-
tek, nincstelenek lettek. De elôször a zsidókat vitték el, köz-
tük a kis Katz Annit, gyermekkori játszótársamat. A háború
alatt jóvátehetetlen kárt okoztak a szônyegbombázások.
Talán nem is volt olyan ház, ahol ne gyászoltak volna a Don-
kanyarban odaveszett apát vagy fiút. Majd kitelepítették a
magyarokat, szinte kiürítve az utcát. Az 1960-as években
végül lebontották az egész utcát, mintegy eltörölték a föld
színérôl. 

Sok minden Újvárra emlékeztetett. Amikor hajnalban siet-
tem a korai HÉV-hez, megszólalt a budaörsi templom ha-
rangja. Errôl eszembe jutott, hogy milyen szép hangulata
volt a roráte miséknek az újvári ferencesek templomában.

Itt – Budaörsön – mentem férjhez, itt születtek a gyerme-
keim, jó barátokra találtunk. Mégis csak akkor éreztem azt,
hogy budaörsi vagyok, amikor az örökké értünk aggódó, ne-
künk is sokat segítô Danis Julianna nagymamámat örök
nyugalomra helyeztük a Nefelejcs utcai temetôben.

Leányunk, Zsuzsi Fiunk, József
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