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XII. 

 

 

„Kati lányunk születésekor nem is voltam otthon, mert újra behívtak, Ukrajnába vittek 

bennünket.Közben Tibor a Svéd-Magyar Gyufaipari Vállalat somogy megyei gazdaságában 

talált állást, oda kellett költöznie, így szabadon hagyta a Damjanich utcai lakást. A mi kis 

lakásunkat átadtuk unokahúgomnak, Simon Anninak, és mi beköltöztünk a kétszobás lakásba 

a Damjanich utcában. Ebben a lakásban éltük végig a háború legnehezebb időszakaszát, 

bombázásokat és mindazt, ami utána következett. Máriám továbbra is a Leszámítoló Banknál 

dolgozott, én pedig 1943-tól a Magyar Folyami és Tengeri Hajózási Vállalatnál voltam 

állásban. 1943 júniusától kilenc hónapra újra a fronton, és 1944. júniustól hét hónapig mint 

tartalékos tiszt folytattam a háborút, amíg 1945. május 15-én amerikai fogságba kerültem. 

1946. április 11-én végre hazaértem, mostmár végleg. Vége volt a háborúnak. Lassan és 

nagyon nehezen, de újrakezdtem a civil életet. 1947-ben megszületett Miklós fiunk, mint egy 

élő reménység a nyugodt, normális és boldog élet visszatéréséhez. A Salgó Pistához fűződő 

igaz és mély barátság folytán az ő családi problémáik minket is érintettek, és újabb 

lakáscserére került sor. Ők találtak nekünk egy szép, tágas lakást Budán, a Bertalan Lajos 

utcában, ahová 1949-ben költöztünk be, és hamarosan hozzánk költözött Pista apja, Salgó 

Miksa is. 1950-ben újból munkahelyet változtattam, a Budapesti Csepeli Szabadkikötő 

főkönyvelője lettem. 

Aztán lezárult életünknek sok boldogsággal, sok gonddal teli szakasza 1953-ban, 

amikor engem sokadmagammal együtt letartóztattak.” 

 

Itt végződnek Édesapám emlékiratai, anélkül, hogy magyarázna valamit 

letartóztatásának okáról. Kénytelen vagyok saját emlékeimtől segítséget kérni, de még előbb 

végigolvasva a leveleket, melyek jöttek-mentek a Damjanich utca és az orosz front között 

1943-44-45-ben. 

Édesanyám jóformán egyedül élte végig az egész háborút két pici gyerekkel. 

Szerencsére nem vesztette el az állását, és Édesapám fizetését is megkapta, de az infláció 

olyan rohamosan nőtt, hogy a pénz nem ért jóformán semmit. Egyik télen kis télikabátot 

kellett vennie Lacikának, s akkor jött rá, hogy egy évvel előtte a télikabát árából egy lakást 

vehetett volna. A fizetés sem érkezett mindig pontosan, és sokszor kétségbeesve várta a 

pénzt, mert kenyérre kellett, máskor bizakodva tervezgette a bevásárlásokat. Örök probléma 

volt a tüzelőfa beszerzése. Jegyre lehetett kapni, de így sem volt könnyű elegendő 

mennyiséget találni. Az első hó leestéig nem is fűtött, a két kisgyerekkel hideg lakásban élt. 

Reggel dolgozni ment, és Ila húga jött a gyerekek mellé, aki nemrégen ment férjhez, nem 

dolgozott, és délután három óráig a gyerekek mellett maradhatott; neki is kellett egy kis pénzt 

adnia. 

Kedves emlékeim vannak Iláról; csak így hívtuk, „Ila”, tegeztük, és egész nap nem csinált 

mást, mint játszott velünk, enni adott, és elaltatott. Karácsonyra ő készítette a szaloncukrot, 

melyet aztán becsomagolva a karácsonyfára akasztottunk. Különböző ízekkel finomította a 

cukrot: csokoládé, kávé, dió, rum… Ferivel, férjével együtt a családhoz tartoztak; hosszú 

évekig sokat segítettek Édesanyámnak, míg lassan ritkábban kezdtek jönni, és végül 

megszakadt a kapcsolat. 

A nap bármelyik órájában várhattuk a bombázásokat. Édesanyám délután 3 óráig 

dolgozott, és sokszor nem volt benne biztos, hogy élve találja-e gyermekeit, vagy hogy a ház 

épen maradt-e. Amikor aztán a helyzet nagyon veszélyessé vált, talált egy lovaskocsit, mely 

Ráckeresztúrra ment, és levitt minket a nagymamához. Mi, városi gyerekek élveztük a falusi 

szabadságot. Én még alig jártam, de Laci szaladt a tyúkok után kiabálva:„Pipi néni kérem, 
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tessék várni, elvesztett egy tollat!” Pár hét múlva visszamentünk Budapestre, mert nem volt 

tanácsos sokáig üresen hagyni a lakást. 

Gizella nagymama néha feljött hozzánk Budapestre, néha Tibor bácsiékhoz ment; 

mindkét fia távol volt, és ő egyedül élt Ráckeresztúron. Édesanyám örült amikor jött, mert 

majdnem minden idejét arra szánta, hogy Lacival játsszon. A kis betyár meg kihasználta, 

hogy a nagymamával azt csinálhatott, amit akart, összeborzolta fehér haját, lehúzta a 

szőnyegre, és ő nagyokat nevetve élvezte első fiúunokáját. Nagyon sokat jelentett ez neki. 

(Tibor bácsinak előbb született Erzsike lánya, és András csak később.) Azért a nagymama 

látogatásai nem voltak mindig nyugodt időszakok. Igényes volt, szemrehányta menyének, 

hogy nem biztosította az őt megillető ellátást. 

Édesanyám egyik levelében (1943. december) írja:„Sokszor azt gondolom, hogy 

ebben az agyonhajszolt életemben legjobb lenne elzárkózni a két gyermekemmel minden és 

mindenki elől és nem törődni semmivel, senkivel. Dehát…ezt nem lehet. Édesanya úgy 

látszik megbánta szemrehányó levelét, mert azonnal feladott Laci címére egy csomagot. De 

lehet így örülni neki? Tudom, hogy imádja Lacit, és látod mégis…A szomszéd szobában van 

egy rádió. Csaknem mindennap megtörténik mostanában, hogy beszüntetik a leadást, mert 

berepülés történt. El tudod képzelni, mit érzek ilyenkor? El tudod képzelni, mennyire remeg a 

szívem két gyermekemért? Sokszor ilyenkor arra gondolok, hogy az elkövetkező pár óra az 

egész életem legnagyobb borzalmait hozhatja, és én itt vagyok, nem mellettük.” Hacsak 

tehette, az irodában írt, mert otthon talán nem is volt egy nyugodt perce. Nagyon nehéz évek 

voltak számára, még akkor is, ha sok más asszonyhoz hasonlítva jobb helyzetben volt: saját 

otthonában, állásban, két szép, egészséges gyermekkel, férje leveleit várva… 

Minden ünnep, karácsony, újév, húsvét: mindig egyedül, talán valamelyik lázasan 

vagy influenzásan nyűgösködő gyerek ágya mellett, és másnap munkába kellett menni…  

1943-ban a bank szervezett alkalmazottainak élelmiszer segítséget: előjegyzés után 

lehetett kapni disznótoros csomagot, ami bizony nagy segítség volt Édesanyámnak is. 

Közben a helyzet egyre rosszabbodott, semmit nem lehetett már kapni, az üzletek zárva 

voltak vagy üresen tátongtak egy bomba belövés után. Nem volt egy ember, aki fát vágott 

volna a fűtéshez és levitte volna a pincébe. Szerencsére Édesanyám talált mindig orvost, 

amikor szükség volt rá, talált gyógyszert, vitaminokat, röntgeneztette a gyerekeket egy 

influenza után. 

Édesanyám sok levelet írt a frontra, de Édesapám is írt haza. Számozták a leveleket, 

így ellenőrizni tudták, hogy mind megérkezett-e, vagy elveszett, ami bizony könnyen 

előfordult. A frontról sok levél hazakerült, de a hazaérkezett levelekből nem sok került 

megőrzésre. 1943. szeptember 20-i keltezésű levélben írja: 

„A mai napon olyan győzelmet könyvelhetek el, amit nem sokan a parancsnokok 

közül. Győztem ott, ahol a legnehezebb sokaknak, de ahol nekem nem volt nehéz. Csaknem 

három hónapi munkám jutalmát kaptam meg ma. Pécsek, az altisztem jelentette, hogy a 

legénység elhatározta, hogy gyónni és áldozni akar. Nagyon megörültem, s magam mentem 

elöl a gyónáshoz és áldozáshoz. Képzelheted, hogy a papunk mennyire örült, és hogyan 

fogadott. Éreztem, hogy soha nagyobb diadalt nem tudok aratni, mint amilyen ez volt. Mert itt 

nem csak az egyszerű összetartozás nyilvánult meg, hanem az én nevelésem, mely annyira 

más, mint amit általában szoktak adni. Én korom ellenére úgy tudtam vezetni a nálam jóval 

idősebb embert is, hogy az nyugodtan bízta rám magát, ami ebben a helyzetban az életét 

jelentette. Én úgy tudtam ez alatt a rövid idő alatt átvinni beléjük az én lelkemnek a szépség, 

igazság felé igyekvését, hogy ez a mai áldozás teljesen önként jött belőlük. Úgy érzem, 

köszönnöm kell ezt valakinek, igen, Istennek, mert ez kizárólag annak a lelki életnek az 

eredménye, melyet a mi feszületünk sugároz.” 

Az igazi háború mezején ágyú és puskalövések, gránátok között lelki életet kelteni a 

katonákban, azt hiszem igazán nem hétköznapi dolog. 


