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A vélet]ennek köszönhetem, hogy kapcsolatba kerültem egy kéz-
irattal egy soroksári asszony, Ott Györgyné önéletíajzi irásával,
Tercsi néni harmincöt éves volt, amikor két kiskamasz fiáVal együtt
kitelepitették (a fétje hadifogságban volt ,,valahol Oroszország-
ban"), A kézirat azóta megielent, mint a,,Soroksári füzetek" 3. szá-
ma, a boritóját az akkol még Teruska esküvői képe disziti.

Most, hogy elbúcsúztunk ettől az iszonyú XX, századtól, amely
mindannyiunkra, akik a század közepén már éltünk, annyi szenve-
dést hozott, küJönös megindultsággal Japozgatom TerCSi néni
könyvét, Ó, aki hazaszökött a kitelepitésből két gyerekkel, l955 tá-
ján elkezdte papiría vetni az emlékeit. Leirja például, s milven
szemléletesen| - milyen Volt Stuttgart Városa I948-ban. ,,EgySZeI
egy vasárnap elmentünk a fiaimmal a fővárost, Stuttgartot meg-
nézni, Gyönyöíű szép fekvésű, ősi város, körös-körül hegyekkel.
Középen meg a város, a hegyoldalban végig le a völgyig házak és
villák épitve, A hegyoldalban is járt a villamos. A város teljes
romhalom voJt, Eigyalogoltunk félórát is egy utcában, de egy ép
ház nem volt, Amelre a szem ellátott, mindenhol romok és romok_
A foszforbomba nyomai az aszfalton, Az aszfalt rücskösre össze,
folyva, A csillárdarabok az aszfaltba száradva, dermedve, A romo-
kat úgy kell elképzelni, hogy az emeletes házak totál összerogwa,
A törme]ék a járdákat iS Vastagon betakarta és középen, mint egy
kis völgyben, volt egy keskeny, embeí taposta ösvény. Persze, iáró-
kelőt sem igen lehetett látni. EZ igy volt, pedig akkor már három
éve befejeződött a háború, Az utcák kihalva, semmi épitkezés se-
hol, Nagyon kevés helyen maradt meg a törmelék alatt egy-egy ép
helyiség. Csak a külvárosban, a hegyek oldalában ]évő kerületek-
ben éltek emberek, Szomorú Volt látni azokat a csodálatos, régi
épületeket. o]yanokat, mint a mi Nemzeti MúZeumunk, Vagy a
SzépműVészeti, minden Szétrombolva, AZtán az egyik utcában az
ösvényeken eIég sokan iöttek és fagyit nyaltak, El voItunk képedve,
hogy itt ilyesmi egyáitalán van. Megkérdeztük, hol ez a'cukrászda',
és megtaláltuk. Egy romokkal körülvett kis szoba, aho] vaióban
volt fagyi, Műcukorral, műtejjel és műaromából készitve. Örü]tek a
gyerekek, pedig a]ig volt élvezhető,,,"

A vé]etlennek köszönhetem, hogy néhány éwel ezelőtt magam
is e]tölthettem néhány napot Stuttgartban. Rám is maradandó ha-
tást tett a város, amely - korben hegyektől körülvéve - mintegy a
,,teknő" aIján telepedett meg, állapodott meg, s nyúlványai később
elkezdtek kiteriedni a meredek hegyoldalakra, Tercsi néni leirása
nyomán láttam magam előtt Baden-Württemberg tartomány fővá-
rosát abban a háború utáni sivárságban. Ahogy a romhalmazbarr,
amelyből csak a tűzfa]ak meg a kémények kemény, szálkás emlék-
jelei meredeztek ki, akadt egy-egy pincege|yiség, szuterén vagy
félszuterén, magasföldszinti szoba, esetleg bolt, s annak kilőtt-
kidőlt kirakatüvege mögött elkezdődik az élet.

,,Fremdes Leid"? Idegen fáidalom, más emberek bánata, isme,
retlen emlékek?. ,.Átléptük a 2000, éV küszöbét, Talán iobb idők
lönnek, egy kegyesebb évszázad. Azért néha nézzünk vissza
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Elhangzott a Kossuth Rádtóban, 2000. ianüá. 7-én.
ott Győrgyné önéletírásának két részlete megielent a laútúg 99ll és 2. szá-
mában
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