
Í gy indult ú ira az é let...
Ré szletek ott Gqörgqné  öné letrajzi í rásáb l

pPpen vasalok, iön a lózsi sógorom, józsi tja, So-
Elroksárról biciklivel, É s már a kiskapuban kiabált
Seb nek, aki é ppen az udvarban volt; ,,Jön ám most az
apukád!" Szaladtam ki, hát hoz ké t levelet, vagyis egy
lapot, amit a Gyuri Máramarosró1 í rt, ,,RöVidesen Vele-
tek leszekl", A másik levé lben a Magyar Dolgozók
Páttiának budapesti központjából é rtesí tik a hozzátar-
tozókat, hogy ,,a hazzátartazóiuk hazaiön, ú ton van, rövide-
sen ltthon lesz". Három é s fé l é v után vé gre viszontlát-
hatom! Sí rtam, örültem, remegtem, Rögtön fé lretet-
tem minden munkát, fogtam a táskámat, gyelünk
Pestre, a Nyugatiba, Útkozben Vettem zsömlé t, kiflit,
sza]ámit é s g"yümölcsöt, Ha Gyuri é hes lesz, tudjak va-
lamit adni,

Bementem a Nyugatiba, é s ké rdeztem, mikor 1ön-
nek a foglyok? Azt válaszolták; holnap, vasárnap este,
Vettem egy Hadifogoly Hí radót, Né vsor volt benne a
hazaté r kl l. Igen, Gyuri neve is ott szerepelt! ,,orf
Caörqa, sziiletett |908-ban,lahift Soroftsár, Róz54 í . 5." Na,
most már biztos, hogy ;ön, Jön tehát a hadifogoly-sze-
relvé ny, de mindenki csak azt mondta, holnap este.
Hát é n hazamegyek, nem ú lhetek itt ho]nap estig. Fé l
tizenkett  volt, amikor hazaé rtem, Nem szóltam sen-
kinek, csak mentem hátra a kisszobába, é s lefeküd-
tem,

Reggel Elza fe]é bred, é s mondja a bátyámnak: a
Tercsi nem lött haza. Mondla a Feri: dehogynem, hal-
lottam é iiel hazajönni. Elza hátrakiabált, mié rt iöttem
haza, mikor a foglyok mindig reggei é rkeznek? Ezek
egyszer en l^razudtak neked, látod, most nem leszel
ott, amikor megé rkezik, Nekem több se kellett, kap-
tam a táskámat, gyorsan fel a ruhát, é s rohantam, Mi-
kor ú jból beé rek a Nyugatiba, megint csak azt mond-
ják, hogy este ó órára iön az els  szerelvé ny, Ácsorog-
tam egy darabig, de olyan nehezen mú lt az id , hogy
é n mé gsem maradtam ott, hanem elmentem a T zo1-
tó utcába a Róza né nié khez. El akartam mondani a
nagy ú iságot, de olyan rosszul lettem, hogy le keliett
feküdnöm a sezlonra, Fáit a fe'em, Adtak egy port é s
elaludtam, Egy órakor felkeltettek ebé delni, akkor már
jobban é reztem magam, De rettenetesen ideges vol-
tam, é s nem vo]t már maradásom. Fé l ötkor már nem
bí rtak velem, A Szmegrovszki Iani unokabátyám é s an-
nak a felesé ge, a Franci is jöttek velem. Pont öt óra

Blzonyára nem kordokümentumnak sánta a ma 8ó é ves ott
Györgyné  papí rra vetett soralt é leté ró1, családtaglainak sorsá.
nól, lakóhely& l, sorok§áí ól, mé gts az lett: a háboí ú  el td,
alat6 é § az azt követ  é vdzedek hltele§ krónlkáia egy iószem 
é § klliiáló tollú  as§zony ióvoltából. Fta, ott seb  most felaiánlotta
közlé sre a ké dratot. tápunk í é sdetet ad közí € áz í rásból, amety
hamaí o6an könyvalakban l§ medelentk
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volt, amikol odaé rtünk a teherpályaudvarra, de már
Iengeteg volt a né p. Kordon Volt felállí tva, é s a köté -
len tú lra nem mehetett senki, mert ott jönnek maid a
foglyok. Pont hat órakor szé p lassan befutott a vonat,
Valahol egy csoport a Himnuszt é nekelte, Az ablakok-
ból integettek, a lé pcs  tele volt rongyos, fekete em-
berekkel, Kiabálás, sí rás-rí vás, Az asszonyok magasra
emelté k a kezükben tartott fé nyké peket, a foglyoknak
mutogatták, é s ké rdezté k: ,,Nem látta?" ,,Nem ismer-
te?" El ttem állt egy asszony, a fia nevé t kiabálta,
nem látta mé g  t, csak kiabálta a nevé t, hogy az meg-
ismerje az anyia hangját, É n meg haragudtam rá, nem
kellene annyira kiabálni, Amikor megláttam az lJlman
Pistát, persze, é n is kiabáltam: ,,Pista, Pista, new láttad
az é n Caurinal?" ,,De, iö4 ó'is' O meg ké rdi: ,,Niflcs iti ú z
ón lankám?" ,,Hát é n nem láttam _" Akkor meg iön a Köú er
Jóska, mind jönnek lassan, é s ré ved a szemük a töme-
gen, nem látnak-e ismer st, Jóskától is ké rdeztem, hol
Van Gyuri, Mondja ,,Mögötteyn 1ön ualahol_" Akkor az é n
szí vem már a torkomban dobogott, Istenem, mindjárt
itt lesz! Ágaskodok, lábuiihegyre áliok. Látom, hogy jó
messze hátul egy nagyon alacsony, fekete ember kö-
zeledik, Ó aZ,   az! Nem bí rtam hallgatni, messzir l
integettem é s kiabáltam, ,,Gaui| C,uuri!" Mikor meglá-
tott, elszé dült, ú gy kaptam utána, AZt hittem, beteg,
de nem, Nem tudta, hogy itthon Vagyok, Magyarorszá-
gon, ,,Nsí 4 számí t1ttam ana, hogq te itt í OOSZ várni engem,
Eqósz ú tln arra gondoltam mindig, hová meniek?" Szóval
nem tudta, hogy itthon vagyunk, Ké í dezte, a gyerekek-
kel mi van? Hát  k a taksonyi bú csú ban vannak, A ké r-
dezé seknek nem volt se vé ge, se hossza, Hónapokon
keresztül mindig csak mesé ltünk egymásnak, AZtán a
Janié kkal mentünk a Róza né nihez, Ott volt a Gyurinak
ké t öltöny ruháia, amit kintr l küldtem ViSSza, A szür-
ke nyári öltönlt mindiárt felvette, AZ   fekete göncé t a
táskájába dugtuk, Evett Valamit, é S mentünk Haraszti-
ba, Ferié khez hazaé rve látluk, hogy nincs otthon sen-
ki, Ezt é n tudtam, A göncöket leraktuk a padlásföIlá-
róba, é s mi is mentünk a bú csú ba,

ikor a Ferié kt l kijövünk, ]átok a homokdombok
fel l három fiú t lönni. Mondom: ,,Qt1ui, jönnek a

qqerehek." Erre elkiáltja magát: ,,Igyi szüdá!" Felelnek a
srácok: ,,Nyepongómál", Akkor ismerté k csak fel az apju-
kat a hang után, é s kezdtek el szaladni felé nk, Persze a
nyakába kapaszkodtak ,Apuka, apuka!" A Jani meg, a
bátyám fia a hátára csimpaszkodott, Volt sí rás, vo]t
nagy öröm, A fiú k aztán mentek haza, mi meg tovább
Taksonyba, Mondták a gyerekek, hogy a Feri bácsi é s
Elza né ni a Juhászé khoz mentek be, a kocsmába, (Ak-
kor a sógorunk az Oberfrank-fé le kocsmát bé relte a ta-



nácstól,) Mikoí  a kocsma udvarára bementünk, látom
a Sándort sürögni-forogni. Ké rdem t le: ,,Feié k itt
vannak-e mé g?" Sándor is nagyon meg volt lepve, hogy
Gyurit lát ja. AZtán mondja: ,,Igen, itt vannak, a tá .terem-
ben tdntolnak_" A Cyuri látja a Ferit táncolni Elzával, é s
szalad a táncterem közepé re: ,,Sógor, sógort" Feri ott-
hagyja Elzát, a ké t sógor összeölelkezik, é s örömük-
ben táncra perdülnek. É n meg sí rtam. Mindenki meg-
hatottan né zett minket, Na, aztán el rementünk a
sönté sbe, é s megittunk egy-egy pohár sört, maid elin-
dultunk haza, Másnap Gyuri rögtön ment a gyárba je-
lentkezni, Kapott né gyheti fizetett szabadságot, AZtán
orvoshoz is ment, mert nagyon tele volt reumával, Ez
mé g ma is megvan neki, De az akkori reumás állapota
fé lelmetes Volt, A bal vállforgója pé ldául csontig le
volt soványodva. Ez azé rt volt furcsa, mert a többi
testré szé n az izmok egyenletesen feszültek a csontok-
í a, ezen a vállán meg a forgója is kilátszott.

A né gy hé t szabadság alatt folyamatos volt a sor-
sunk mesé lé se, Átbeszé lgettük a fé l é jszakákat, Ha é n
abbahagtam,   mondta tovább, fu összes leve]et fel-
o]vastam neki.

Hamar összeszedte magát, persze, nem a testi gya,
rapodásra gondolok, hanem arra, hogy levetette a lá-
gertempót, Pé ldául nem tudott máské ppen beszé lni,
csak kiabálva, Enni meg összevissza evett, amit elé rt,
Az öltözé ké re semmit sem adott. szóvai ezekre a vi-
selkedé sbeI i dolgokra gondolok

Mi legyen velünk? Ez a ké rdé s lógott a leveg ben,
fu é letet ú jból meg kellett szervezni, Semmink sem
volt, Feri bátyámnál iaktunk hátul, a kis konyhában,
Elmentem a volt utcánkbeli szomszé dokhoz, ahová
egyet-máSt átvittem meg rzé sre, é s eJké rtem az ágyat,
Láttam, hogy nagyon Vontatottan é s keservesen adják
oda, Egyenesen kijelentetté k, hogy több dolog aztán
nincs is náluk, Hát ez nagyon fáit. Nem is annyira a
tárgyakban rell  é rté k miatt, habár arra is nagyon rá
lettem voina szoru]va, hanem fáit a csalódás az é n
kedves, jó szomszé daimban,

*r.*
ll özl:en meg az egyé b izgaImak \err voltunk beje-
N,|entkezve A gyerekeknek isko|ába kel]ett volra
|árniuk, azt a Bollos Annus |é ni inté zte el,  k taní tó há-
zaspárké nt é ltek Dunaharasztin,  k is rokonok voltak,

Gyurkának csak ké t elemije volt, a harmadik nem

volt befejezve, mert azt Né metországban abbahaglta,
Bizonyí tványok nem voltak, A né met iskoláról egyé b-
ké nt is hallgatni kellett. Annus né ni közbenjárásával
felvetté k Gyurkát a harmadik osztályba, aZZal a kité te]-
lel, hogy ha nem megy neki, visszairányí tják a máso-
dikba. Ha viszont jól tanul, karácsonykor vizsgázhat,
é s mehet a negyedik osztályba, Mikor pár hé tre rá be-
mentem é rdekl dni az iskolába, nagyon meg voltak
vele elé gé dve. A Cod.hard nev , Felvidé kr l származó
taní tó azt mondta, az   felel ssé gé re át lehet í ratni
Gyurkát a negyé dik osztályba, Úgy is volt. Annus né ni
is figyelemmel kí sé rte a dolgot, minden taní tó kollé ,
gát megké rt, hogy az   kedvé é rt tegyenek meg nekünk
mindent, amit csak lehet, Í gy is törté nt. Gyurka is ki-
tett magáé rt, nagyon iól tanult, Szegé ny Pé ter bácsi,
Annus né ni fé rje, aki akkor rajztanár volt, azt mondta,
csodálatos, hogy ez a gyerek hogy tanu], van esze,
Úgyhogy a köve|kez  nyáror három hónap alatt letet-
te aZ ötödik osztályt, Pí iVát ú ton, ezé rt ez már l00 Ft-
ba került, de megé rte, mert átment, Í gy egy é ves
iskolába|árás után a hatodik osztályba lett beí í atva,
é s ott osztályels  lett, Soí ra kapta az iskolai dicsé re-
teket, Ké t é V mú lva, mikor már a nyolcadikba járt, már
iskolaels  volt, Az iskolatársai is mind szeretté k, ott
kapta a Cslli becenevet, É rdekes módon a közé pisko-
lában is í gy hí lták _ ADunaharaszti Iskllai Csapattanás e|-
nöke lett, továbbá jutalomké nt ké t hé tig ingyen üdült
a Csillebé rd Úttöótáborban_ Dí szoklevé ilel fejezte be a
nyolcadik osztályt,

Seb nek megvo|t három polgári osztálya, de a har-
madik é vfolyamró] nem volt vizsgáia az azonnali kite-
lepí té s miatt. MiIe mi ViSSZa jöttünk Magyarországra, a
polgári iskolákat megszüntetté k, Mivel sok ilyen eset
volt, minl a Seb é , a hatóságok ké t,három é ves határ,
id kitolással engedé iyezté k a polgári iskolát ú gyneve-
Zett pótvizsga lehet sé ggel befejezni, A tanárok azt
mondták, hogy az é v október 1o-ig lehei ké rvé nyt be-
nyú jtani a magánú ton való tanulásra, maid a pótvizs-
ga leté telé re, Beadtuk a ké rvé nyt, é s Seb  privát ú ton
tette le a harmadik é s negyedik poigári osztályt, Sok
pé nzbe került, de a gyerekek jöv ié t meg kellett ala-
pozni, Dunaharasztin Seb t a Gl8ss8r Cyörgyi taní totta,
aki az ottani polgári iskola matematikatanárának a ]á-
nya volt, Mikor befejez dtek Seb  tanulmányai, ú jból
el kellett gondolkodni: hogyan tovább? l949,ben na,
gyon nehé z volt akár inasnak is elhelyezkedni, pedig a

szoviet fogolytábori levelez lap: l947-bé n kapta ott György a családiától
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Együtt a család 1949 december l5,é n

családi tradí ciók is erIe ösztönöztek miket, A S0rteÚ,
nem vetté k fel lakatosinasnak, A legjobb barátiát, a
Yachtelschneid,er Janit viszont igen, é s ez nagyon rosszul
esett neki. Glesser tanár ú r volt az, aki nagyon agitált
engem, hogy hadd tanuljon Seb  tovább, Azt mondta,
egy jó szakmai közé piskolába kell beí ratni. Seb  nem
volt olyan jó tanuló, mint Gyurka, Id Vesztesé g nincs,
mondta a tanár ú r, mert azel tt is 3-4 é vet inaskodtak
a gyerekek, Í rassam be a gyereket a Textil Tethnihumba,
né gy é v után é rettsé gije lesz, é s egy ió szakmája. tlgy
is lett, A pesti Markó utcai Textil Technikumba adtuk
be a felvé teli ké relmet. 1050, azaz egyezerötven jelent-
kez  volt, é s ezekból l50 gyereket válogattak ki, Kevé s
volt az esé ly, Augusztus vé gé n, vagyis egy hé ttel az é v-
nyitók el tt kaptunk egy lapot, hogy Seb  az Aszódi
Trxtil Technikumba nyert felvé telt, Úgy ké szüljön a csa-
lád, hogy szeptember l-jé n ott kell jelentkeznie, Ne_
kem persze nem nagyon tetszett, hogy a fiam messzi-
re kerül, de azt mondta Glesser tanár ú r, hogy el kell
fogadni,

ED eletör dtem é s ké slí tettem a í ehé rnemü- meg
E amit ke||, hogy hé tf n reggeI induIunk Aszócira,
Dé lután megint lött e€y lap, hogy Seb  a Markó utcai
Textil Technikumba a pótfelvé teiin felvé telt nyert.
Megint szaladtunk Glesser tanár ú rhoz, é s   mé g az-
nap í rt egy lapot Aszódra, hogy mivel ott Seb  Pesten
nyert felvé telt,.lemondja az aszódi lehet sé get, Ez
szombati napon törté nt, é s hé tf n együtt mentem a
fiammal a Markó utcai komoly iskolába, Seb  nagyon
boldog volt, többek között azé rt is, melt a Markó utcaj
Reáltanoda valamikor országos hí r  inté zmé ny volt,
Az   iskolai el menetele viszont messze elmaradt a
Gyurkáé tól- Hiába, szegé ny Seb  már a negyedik osz-
tálytól kezdve zavaros háború S körülmé nyek köZött ta-
nult. Többet Voltak otthon az á]landó lé giriadók miatt,
mint az iskolában.

Mikor Seb  aZ utolsó é Vet járta a Markó utcában,
Gyurka akkor lett els s, Ez volt a legnehezebb é vünk.
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Gyurka nagyon szeretett volna orvos lenni, err l akkor
a dunaharaszti iskola igazgatója beszé lte le, a Sol. ta-
nár ú r, Mert ha orvos kí ván lenni, akkor egy általános
gimnáziumba ke]] beiratkoznia, é s ha azt befeiezte,
akkol mé g messze nem biztos, hogy felveszik az orvosi
egyetemre, Í gy viszont mit é r az általános gimnázium
é rettsé giie? Inkább menien egy technikumba, é s ha
azt elvé gezte, mé g mindig mehet aZ orvosi egyetemre,
mert egy nyári latin különbözeti vizsgát elfogadnak.
Ha meg közben elunja a sok tanulást, akkor van egy jó
szakmája, Í gy került Gyurka a Pusftás Tivadar Távközlé si
Tuhnihumba.

l949 szeptemberé ben mé g mindig nem voltunk be-
Ielentkezve, Nagy nehezen, sok pé nz é s utánjárás árán
hivatalosan is magyar állampolgár lettem ú jból. Rá
egy hónapra jött egy amnesztia-rendelet, é s bárki
minden további ké rdez sködé s é s következmé ny né l-
kül bejelentkezhetett, Szóval itt rosszul iártunk, mert
ha vártunk volna egy hónapot, megspóroltam volna
az idegeskedé st é s a pé nzt.

Azlán aL eV Vegen volt egy országos Staiisztikai
.Í a.összeí rás ez ú labb gondot jelentett: vetessük fel
magunkat vagy ne? Mi már nagyon ráfizettünk egyszer
egy ilyen statisztikai összeí rásra, Pedig csak azt valIot-
tuk, ami igaz volt, é s amire az  seink is mindig ké rtek:
ne tagadiuk le é s ne feledjük el az anyanyelvünket,
ESZeIint Vállaltuk, hogy né met az anyanyelvünk, hi-
szen egymás közt té nyleg mindig né metül beszé ltünk,
Ki gondolta volna, hogy az lesz né metsé günk é s egyé -
ni é letünk teljes szé tesé sé nek oka, amit abban a fel,
mé ré sben felhasználtak ellenünk? Gyuri felvetette
magát, de mi nem, Ez az izgalom is elmú lt,

Akkoriban Feri testvé rbátyámnál, egy pici konyhában
laktunk, Ez megint csak egy lehetetlen állapot volt_
Amí g csak hárman voltunk, vagyis mí g a fé rjem nem
volt otthon, mé g elfé rtünk valahogy, pláne, hogy é n a
nagy családban tevé kenykedtem hol itt, hol ott, De
amikol Gyuli hazaiött, kezdett nagyon sz k lenni az a



kis konyha, Egy álló é vig jártam a lakáshivatalt, már na-
gyon unhattak engem, (De az volt az egyedüli cé lraveze"
t  módszer, ha hetente minimum egyszer megielent az
ember.) Szóval azt mondták a Dunahalaszti Lakáshiva-
talban, hogy a Kossuth Laios utca 23-ban van egy ro-
mos kis szoba, nyári konyhával, Ké rdezté k, van-e pé n-
zünk, hogy rendbehozzuk? Mindenesetre né zzük meg.

A hely nagyon tetszett, de az é pület é szaki fekvé s ,
söté t é s vizes, A tet  leszakadva, a mennyezet lóg,
Szeneskamrának használták legutóbb, Viszont a kör-
nyezete kultú Iált, a ház többi lakói mú velt emberek, a
HÉ V-állomás csak öt percre van, Elfogadtuk. A ház tu-
lajdonosa egy id s házaspár volt, az utcai szobákban
egy fiatal házaspár lakott egy aranyos kislánnyal. Az
id s házaspár nagyon szimpatikus volt nekem, külö-
nösen a bácsi. Olyan igazi század ele|i öí egú I volt, Mi
iS megfeleltünk nekik, De a lakás állapota nyomorú sá-
gos volt, Ké t hé tig mentünk Gyurival minden nap re-
noválni, takarí tani. l9r0. március l9-é n köItöztünk be
a Kossuth Laios utca 23-ba, Nagyon boldogok vol-
tunk, hogy most már nekünk is van önálló lakásunk,

A háziak nagyon helyesek voltak, az id s bácsi na-
gyon megszeretett minket, é s mi is szerettünk ott lak-
ni, Nagyon szegé nyek voltunk, a bajok ott is utolé rtek
bennünket. l950 iú niusában megpróbáltam dolgozni
menni a Sortexbe. De a megté pázott idegeim nem
bí rták az akkori iramot, hat hónap után ott kellett
hagynom a gyáIat. Alighogy é n otthon maradtam,
Gyuri lett beteg- l95l márciusában vesem té tre kel-
lett mennie. Öt hé tig feküdt Budán, a János Kórház-
ban. A mú té t jól sikerült, minden áldott nap bemen-
tem megiátogatni, Naponta 5 Ft Volt csak a villamos-
jegy, é s persze a betegnek is vinni kellett mindig vala,
mit, Jobb é s mé g jobb falatokkal mentem, hogy gyor-
san feler södjön, A Szalai Annuska is küldött ké t tyú ,
kot, hogy f zzek a betegnek finom leveseket, Gyuri
szerencsé sen felé pült, é s hazaiött, Alig Volt otthon a
fé rjem egy hete, a rákövetkez  szombatra a kis Gyur-
kát kellett ment vel a zsidó kórházba szállí tani, vak-
bé l m té tre, Úiabb kiadások, Addigra már sok min-
dent pé nzzé  tettem, megint nyögtünk, é s nagyon kel-
lett spórolni. A Szalaié k mé g mindig segí tettek, Ez a
család többszöIösen visszaadta azt, ami segí tsé get
Szalai Jani kapott t lünk a front átvonu]ásakor, Ami-
kor a legmé lyebben voltunk, mintha megtudták volna,
mindig  k hú ztak ki a csávából pé nzzel é s é lelmiszer-
adományokkal is.

I lé cre l953 tavaszán Seb  leé rettsé gizett, Lesz egy
Y plusz keres  a csa|ádban! lgen ám, de kihelyezté k
vidé kre, Dunaföldvárra- Az   szakterületé n pillanatnyi-
lag nem volt szabad hely Budapesten, Í gy a Könny -
ipad Miniszté riumban rábeszé lté k, hogy menjen a
kenderiparba, Ott nagy hiány van közé pszint  szakmai
káderekben, é s a hathónapos szakmai gyakorlat után
Pesten kap állást, a Dunántú li Rostipari Vállalatnál.
Itt a f mé rnök ehtárs mellé  helyezik m szaki titkár,
nak. Hát maid ez a fé lé v is elmú lik.

Igen ám, de  sszel behí lták katonának. Felmenté s
nincs, mert é wesztes lé vé n, a továbbtanulása miatt

amú gy is kapott már ké t é V halasztást. A dunaföldvári
cé gné l ió helye volt, Minden ré szlegben dolgozott,
hogy megismerje a telies gyártási folyamatot, ott Volt
a remé ny a pesti állásra, a központban biztosabb az
el bbrejutás lehet sé ge. Viszont mint kezd  gyakor-
noknak, kevé s volt a fizeté se, é s annak ellené re, hogy
a szállásé rt csak havi l0 Ft-ot kellett fizetni, é lelmez-
nie kellett magát, Arra is spórolt szegé nyke, hogy tud-
1on mé g kicsiké t haza is vinni, hiszen Gyurika iskolás
volt mé g,

Mikor aztán a honvé dsé gt l leszerelt, nem enged-
tem Vissza vidé kre. Ráadásul a ké t é V után a pesti
Kenderipari Központban teljes vezet sé gcsere volt, é s
már szó sem volt a korábbi igé retr l, Í gy otthagyta a
kender- é s len-szakmát, de a szövé stechnikusi gyakor-
lati ideie nem volt meg. El kellett volna vé gezni a fé l-
é ves szövé stechnikusi gyakorlatot, é s akkor talán el
tudott volna helyezkedni textiltechnikuské nt.

tr kkor már 23 é ves volt Seb , é s nem volt egy ren-
fl\des ruhálaI A Sortexben megí gerté k, hogy ha dol-
gozni kezd mint szöv , egy id  után maid kiemelik, A
felvé tele után alig pár hé ttel é rtesí tetté k a miniszté ri-
umból a gyárat, hogy l50 f t el kell bocsátani, Lé t-
számleé pí té s volt, Pech, mert ilyesmi se el tte, se
utána általában nem volt Magyarországon, de Seb 
é ppen beleesett.  t, mivel ú j felvé teles volt, nem bo-
csátották el, de nem is biztatták a maradásra, a ki-
emelé s pedig már meg sem lett emlí tve. Kí nlódott há-
rom vagy né gy hónapot, eza]att 300-400 Ft szöv  ta-
nulópé hzt fizettek neki, Mikor panaszt emelt a minisz-
té riumban, áthelyezté k Csepelre, a Maguar Plsztógaár-
ú a, A beosztása szerel , a havi keresete 750 Ft+pré mi-
um lett. Itt jól é rezte magát, mert ez gyapiú ipari gyár
volt, é s   a nyári üzemi gyakorlatait is gyapjú szöv -
dé kben dolgozta le. Már a Technikumban is kedve-
sebb volt számára a gyapjú  szöv gé p, mint a pamut
gé p, Seb  a mai napig (l95ó. Oó, 20,) is ott dolgozik,

Amikor é n l950 iú niusában megpróbáltam ú jból el-
helyezkedni a textiliparban, rögtön felvettek, Már ké t
é ve nem sz ttem, de gyorsan belejöttem- Ké t hónapra
rá már többet kerestem, mint a fé riem, Neki akkor
mé g heti fizeté se volt, ké sóbb vezetté k be a havi bé rt.
Aztán a fizeté s is kevesebb lett, Akkor már elkezd dött
a brigádban való dolgozás, é s ebben mindig nekem
volt a leg|obb a teliesí tmé nyem, de a fizeté sem nem
volt több a legrosszabb dolgozóé nál, Mert a teljesí t-
mé n}t a brigád átlagával számolták el tagokra bontva.
Akkoriban beteges is voltam, a szí vem rakoncátlanko-
dott, állandóam ]áftam az üzemi orvoshoz, Az orvos
megtiltotta a gé pi munkát, Nagy harc volt, mert nem
akartak levenni a gé pekr l, é s é n sem nagyon akartam
ezt, mert akkor mé g kevesebbet kerestem volna, Akkor
meg már nem is é rdemes dolgozni menni. Í gy törté nt,
hogy egy é jszakai m szak utáni fizeté skor meghara-
gudtam, mert nagyon keveset kaptam, é s többé  nem
is mentem be, Persze nem akartak kilé ptetni, folyton
üzentek é rtem, de é n fé l é v munkaviszony után kima-
radtam,

Akkor megint Szalai Janihoz mentünk kölcsönpé n-
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Zé rt, é S Vettünk bel le egy használt körköt  gé pet,
fuon kezdtem kí nlódva dolgozni, Nagyon keveset ke-
restem vele, AZtán Varrtam jS a környezetemben, Tar-
tottunk kecské ket, megvolt a napi három liter tejú nk,
ami akkor nagy szó Voli, Mert a tei mé g hiánycikk Volt.
Sok házinyulunk is volt, Í gy kí nlódva, nagyon nehezen,
de mé gis boldogan é ltünk a kiS Kossuth Lajos utcai
szoba-konyhás ]akásunkban. Örültünk annak, hogy
együtt vagyunk é s annak is, hogy aránylag egé szsé ges
mindenki.
Ir öz6en, ha iol emlé kszem, l95l-ben szú nt meg a
§.;egyrendszer, Mincient szabadon |ehelell Vásároi
ni, De mindennek, mé g a sónak is rögtón dupláia letí
az ára. A disznóhú s l3 Ft Volt, 32 Ft lett. A fé riem ak_
kor keresett ó00 Ft-ot egy hónapban. Ké tsé gbeesé -
semben sí rva fakadtam, mi lesz most? A liszt 

',30-rólIO,óO-ra uglott, Megint ú gy gondoltam: nincs tovább,
Pedig az é let csak ment tovább, l952 novemberé ben
é n lettem beteg, asszonybaiom Volt, Megint egy CSo-
mó kiadás,

Ebben az id szakban már kaptunk a né metországi
rokonoktól is csomagokat. A Kati sógorn m é S Pé ter
sógorom is küldtek ho]mikat, pé ldául keleti f szere-
ket, Legtöbbje saját fe]haszná]ásra került, de sok min-
dent eladtunk, Abban az id ben, az 1949-eS é V után a
né metekné 1 egy csapásra minden megjelent a piacon,
Kezdtek jól é lni, EZt mutatta az is, hogy már csomago-
kat is küldtek nekünk Ké s bb máI nem é rte meg cso,
magot kapni, mert igencsak megvámolták mé g a hasz-
nált holmikat iS, Ha egy csomagban ké t kabát volt, ak-
kor az egyiket e]rekvirálták azzal, hogy ez már kereske-
delmi cé lokat szolgál. Persze az elkobzott árukró1 so-
ha egy elismervé nyt vagy számlát nem adiak, Pé ter
sógor is sok csomagot küldött, különösen amikor
Gyuli beteg volt, Akkor mé g nem lehetett penici]lint
kapni, Pé ter azt is küldött. A jános Kórházba is küldött
Gyurinak csomagot, abban egy kiló citrom é s sok fi-

nomság is volt, Hála Pé ternek é s Katinak, ez az id -
szak is elmú lt.

**x

I 9 5 ó. iu,1,;i:,'iis,"#Yí ,J?l §,i;T.
am é jszakás m szakban dolgozott a soroksári szöv -
dé ben, Csuli negyedikes volt, neki karácsonyi iskolai
szünete volt, A nagypapa szobájában aludt, a valami-
kori m helyben, É n elöi aludtam, az utcai szobában,
é S köZöttünk Volt a konyha, Január l2-é n reggel há-
romnegyed hé tkor mé g csendes volt a házunk, mind-
hárman aludtunk, Arra é bredtem, hogy reng a ház, é s
rettenetes mé lyr l jöv  moraj hallatszik. k egé sz ház
hullámzik, hintázik, minden csörömpöl, ami mozdulni
tud. A fejemre Vakolat potyogott, Alig kaptam leveg t,
akkora por volt a szobában, Ezé rt fé lhomá]y volt, é s
nem ]áttam semmit, Hallom, hogy a nagypapa ké tsé g-
beesetten kiabál, fu é n ajtóm nem volt egé szen be-
csukva, meí t ha egyedül aludtam, sosem csuktam be
egé szen, Mé gsem tudtam kimennj. meí t beszoruIt,
Gyurika meg közben a m helyaltóval kí njódott, mert
az is beszorult Aztán kijutottunk mindhárman, há]ó-
ingben, é s láttam, hogy hála Istennek, egyiknek sin-
csen baja, Akkor visszaszaladtam, é s kotorásztam vol-
na össze a ruhámat. de nem mertem bent maradni,
hanem az udvar közepé re dobtam a lábtöIl t. é s oda-
kint öltöZködtem, Csuli is cip t é s kabátot Vett magá-
ra, de már közben hallottuk a nagy sí rást é s jajcatáso-
kat, Mikor a luha nagyjából lajtam volt, szaladtam ki
az utcára, ott Volt aztán a szomorú  látvány! A háZak
eleje, az ablakok a tokkal együtt kid lve, A szomszé d
háznak teljesen összeomlott a teteje. Pár házzal lei-
jebb is összeomlott egy ház, Szalad ki egy l5 é ves kis-
lány a három é ves kishú gával a karján, Mutatja nekem
a karlát, Le van nyú zva a hú s, csorog a vé r, Mondia,
hogy a másik testvé rhú ga, aki 14 é ves, az Erzsjke,

Az ott-család a hatvanas é vekben: balra seb , iobboldalt GFri
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meghalt. Ráesett a gerenda é s nem lehet kivenni aló-
la, A kislány é desanyja szalad a haját té pve, segí tsé -
gé rt kiabálva, mert az   fé rje is é iszakás volt, Ásókkal
é s lapátokkal sza]adtak a szomszé dok kiásni a gyere-
ket. Mikor kihozták az udvarba, felnyitotta a szemé t é s
vizet ké rt, Nagy problé ma volt a ví z, mert minden ház_
ban a vizesvödrök fé Iig tele voltak vakolattal, szemé t-
tel, A kú tból hú zott ví z is sáros volt, De akkorra már
nem is kellett neki a ví z, mert meghalt szegé ny, Ben-
tebb a í aluban is meghalt egy 47 é ves ember, azt is a
gerenda nyomta agyon, Mindenki ré mült volt, é S iga-
zából nem is fogtuk fel, hogy mi törté nt. A legtöbb
ember é s é n is atombombára gondoltunk, Ez azé rt
volt számomra ké tsé gbeejt , melt rögtön ú gy kombi-
náltam, hogy ha Taksonyt csak a sze]e é rintette, mi le-
het akkor attól táVolabb? Máris Sí rni kezdtem, hogy
Vajon mi van az é n ké t é jszakáSommal? Nem é rte-e
mé g nagyobb baj  ket? Fé ]óIa e]telté vel bementem a
házba. Addigra egé szen kivilladt. Nagyon szomorú  ál-
lapot Volt odabenn, Vastag törmelé k a földön, az
ágyakon, az aitók tokostul saí okla ál]nak, nem lehet
sem kinyitni, serr becsukni  ker,

|\ragy nel"ezen nvo]c órára nazaé rt Cyu,i, Na há|a
l\ tr]enneksakhogy lalom az egyiketI Seb  Pestre
ment a cip jé é rt, szóva] velük nem töIté nt bai, AZtán
háromnegyed kilenckor iött egy ú jabb rengé s, de ez
már jóval gyengé bb Vo]t, Gyuli elkezdte a töImelé ket
kitakarí tani, Vödörszámra Vitte ki. A speizben álló
stander a hú ssal, a bef tt, a lekvár, a paradicsom
mind összetört, a malter, üVeg é s gyümölcs összeke-
veredett, Az é n ágyam 20 centimé terrel el volt csú szva
a heiyé r l. A konyhában a spaí herdt egyik vé ge a fal
mellett volt, a másik vé ge 30 centimé ternyire CSú szott
kj. Minden egyes f fal három-né gyfelé  volt szakadva,

A ház f í alai az a]ap menté n vé gig elmozdultak.
Nagy csoda Volt, hogy állt egyáltalán ilyen lettenetes
rengé s után, A szomszé d ház ké mé nye majdnem az
udvarunk közepé n feküdt_ Amelyik ké mé ny nem volt

led ive, annak legtöbbje közé ptá|on el volt fordulva,
es lerden üll a <emenyLronkon,

Dé l felé  gázon f ztem teát a szomszé doknak is,
Senki sem mert a házakban maradni, mert egy kicsit
mé g mindig remegett a talai, A házak pedig ú gy álltak
az els  nagyrengé s óta, mint a kártyavárak, Már nem
kelleti volna sok, hogy mé g több összeomoljon, Ah-
hoz, hogy egé sz nap kint legyen az ember, hideg volt,
ezé rt a kertben raktunk tábortüzet, é s a szomszé dok,
kal kötbeültük, A másik szomszé dban kihozták az ud-
varba a sparherdtet é s mel]é  az ágyaí  a gyerekeknek,
az egé szet körülrakták kukoricaszárral, De aztán esni
kezdett aZ €S , Jöttek a katonák segí teni, kezdté k le-
szedni é S szortí rozni a tet cseí epeket, Sok helyen ott
volt a padláson a füstölt hú sfé le, vagy a frissen kimo,
sott fehé rnem . A vöröskeresztes n vé rek házról ház-
ra mentek, beszóltak a kapukon, hogy okvetlenül csak
forraIt vizet igyunk,

M § "i t j"iJ;:iJ;:, ;?^i:[ff:"J:,n3)i?;,ii3i']l
hogy az emeletes iskoia egyik földszinti terme f tve
van, Az id sebbek, betegek, családosok a gyerekeikkel,
a hajlé ktalanok oda mehetnek, A másik hirdetmé ny ar-
ról szólt, hogy a lakosság nyugodion meg, a károk hely-
re lesznek álií tva, AZt iS bemondták, hogy a földm ves
szöVetkezet udvarán f tt é telt ]ehet kapni; a F  utcában
sátorüZlet nyí lt, lehet menni VáSáro]ni (a kisboltok
mind ZárVa Voltak). lgen ám, de ú lból közeiedett az este,
Napközben mé g megvoltunk valahogy, De este hogyan
legyen? A házban nem meftünk aludni, hiszen a föld
id nké nt remegett, A szabad é g alatt sem maradhat-
tunk, hiszen mé g január havában voltunk Kukoricaszá-
í at í aktunk a disznóól padozatára, arí a tettük az ágyne-
m t, é s az ó]at is körberaktuk kukoricaké vé kkel, Aludni
igazán nem tudtunk benne, mert a rossz deszkák között
huzatos volt, de a jó ágynem kben legalább melegen
Voltunk. Itt nem fé ltünk, mé g ha é reztük is a föld reme-
gé sé t, mert az ó1 nem d l össze, akármilyen rozoga is.
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