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Gyertyánffy Ágnes
Kicsi, furcsa életem – IV., befejező rész

Előszó
Én az életben szinte semmit sem csináltam, velem csak történtek a dolgok. Hogy ezek 
a történések rajtam kívül mennyire érdekelhetnek mást, nagy kérdés. Talán csak any-
nyiban, amennyiben általános történet, ami másokkal is megtörtént, s én egy vagyok  
a sok szemtanú közül. Kicsi, furcsa életem összefonódik kicsi, nekem végtelenül ked-
ves hazám történetével, azzal, ami generációkkal előttem történt családom tagjaival 
is, és rajtuk keresztül velem is. A történelmi hűség kedvéért tehát megpróbálok igazat 
írni. Ebben Isten segítsen.

Azt szeretném érzékeltetni, hogy a XX. sz. történelme hogyan és milyen mér-
tékben szólt bele egy kisember életébe, hogy hogyan éltem meg – alulnézetből –  
a század turbulens történelmét.

1953 nyara. Nagy Imre.
A szabadulás éve

1953 tavaszánmeghaltSztálin.Mindenki
el kezdett reménykedni. És láss csodát,
nyárramegérkezettaszabadulás.Akitelepí-
tésmegszüntetésérőlszólópapírtcsakkéső
nyáronkaptukmeg,deúgysemvolthová
mennünk,mertBudapestrenemtérhettünk
vissza. A közösség felvette a kapcsolatot
SztehloGábor evangélikus lelkésszel, aki-
hez az evangélikus egyház szociális ügyei
tartoztak, és ő anyámat háztartási minde-
nesként alkalmazta a kistarcsa-zsófialigeti
özvegy papnék otthonában. Munkájáért
ott lakhattunk a házban és mindhárman
reggelit kaptunk. Hogy anyám kapott-e
valamifizetést,arramárnememlékszem.
Mindenesetremi ketten anyámmal októ-
ber elejénmégelmentünkegyhétre egy
tanyárakukoricát törni,ésamitottkeres-
tünk, abból tudtunk vasúti jegyet venni
és kevéske kis betyárbútorunkat felkül-
deni Zsófialigetre. Emlékszem, hogy az 
1953-astélnagyonhidegvoltésamikis
zsófialigetipadlásszobánkfűthetetlenvolt,

nemisvoltbennekályha.Afaloncsillám-
lottajég.Apámalecsúszottexisztenciák
akkori divatos foglalkozását űzte, épít-
kezésnéléjjeliőrvolt.Azolyanéjszaká-
kon, amikor otthon aludt, az ágyamellé
állította az éjjeli őri pufajkáját (ő is pu-
fajkás volt, ha úgy vesszük) és az úgy
megállt,mint egy ember,mertmeg volt
fagyva.Apámazágybankucsmáthordott.
Én már nem emlékszem, hogy mi min-
denbeöltöztünk fel éjszakára,hogymeg
ne fagyjunk, de arra emlékszem, hogy
reggelenkéntavizetalavorbanfelkellett
törni,mertfenékigbefagyott.Ittéldegél-
tünk.BeiratkoztamaMoszkva térenegy
gyors- és gépíró iskolába, ahová végre
felvettek, a gyorsírást nagyon szerettem. 
Az elsőévesek országos gyorsíró verse-
nyénelsődíjatnyertem,egyaranyhegyű
töltőtollatkaptam,amitkéthétalattelis
vesztettem.Az egyéves gyors- és gépíró
iskola elvégzése után állás után néztem.
Ez1954-benvolt.Akkorsemvoltköny-
nyűmunkáttalálni,eleintegatyapecsételő
voltam az Anker-közben. Ez abból állt,
hogyketten,kétfiatallány,egésznapegy

üzlethelyiségben ültünk, leeresztett rács
mögött, nehogy lopjunkvalamit, és férfi
sportgatyákra kellett egy nagy pecséte-
lővel rányomni a sportklub (MHK vagy
mi volt) feliratát. Unalmas munka volt,
aligkerestemvalamit,demégislegalább
volt munkahelyem. Ha WC-re akartunk
menni, át kellett döngetni a falon, akkor
onnanazirodábólkijöttvalaki,kinyitotta
a rácsot és kimehettünk. Persze közben
folyton kerestem irodai állást, de se-
holnemvettek fel.Egyszer csakcsodák
csodájára egy nagy kelmefestő szövet-
kezetbe felvettek gépírónőnek. Helyileg
ez a Csányi utcában volt, közel a Teréz
templomhoz.Mindennap többmint egy
órátutaztambeHÉV-velZsófialigetrőlés
ugyanennyitvissza.Mindenkiafőnököm
volt,deazértelégjólmentamunkamind-
addig,amígegyszeraznemtörtént,hogy
aZölderdőelvtársdiktáltnekemegyleve-
letésaztmondta,hogyezésez„inreális”.
Én a gépelt levélben „irreális”-t írtam
és ezt ő rögtön kiszúrta. „Mit diktáltam
magának?”–mutatotterreaszóra.Mon-
domneki,hogy„deZölderdőelvtárs,én
úgy tudom, hogy az helyesen „irreális”. 
„Kivanrúgva!Hogyképzeli,hogyaztír,
amitakar?”Búsanbementemaközpontba
aszemélyzetiosztályraésmondtam,hogy
én szokva vagyok a fizikai munkához,
nerúgjanakki,helyezzenekátfizikaiál-
lományba bárhová, ahol kellek. Rendes
voltaszemélyzetis,mertáthelyezettegy
telepre, a zuglói Róna utcába (később
Lumumbautca)ésottdolgoztamminttri-
ciklis8évig1955-1963-ig.Ottszerettem
lenni.Egynagyudvarbanvoltegyhosszú
földszintes épület, állítólag eredetileg is-
tálló,amelybennagyfestőüstök,gőzölők,
kalendergépek(vasaló-gépek)voltaksor-
banfelszerelve.Nagyacélkádakisvoltak,
amelyekbenafestettárut (főleggyapjút)

részben festették, részben pedig öblítet-
ték.Mintegy25–30 férfidolgozott itt és
velemegyütt4nő.Azéndolgomazvolt,
hogy a triciklim platójára felrakjam a 3
db,festett,nedvesáruvalszínigmegtöltött
kosarat(egykosármintegy50kgvolt)és
a150kilóvalvíganáttriciklizzekaTelepes
utcábaaszárítóba.Ottlekellettrakodnom
akosarakat,ésahárommásik,márszárí-
tottáruvalmegrakottkosaratvisszakellett
fuvaroznom a telepre, ott lerámolnom és 
azárutberaknomaraktárba.Ebédidőben
átjártamaközelifilmgyárbaésegy tejes-
kannában,megkétnagyedénybenelhoz-
tama30emberebédjét.Atriciklimrőlki-
osztottam az ebédet.Magam is ettem és
akkorhajráneki,menttovábbapendlizés
akéttelepközött.NéhaaNagyLajoski-
rályútra iskellettmenni.Különbenelég
egyhangúmunkavoltmindigugyanazon
azúton,télen-nyáron,esőben,hóban.Ate-
lepensokan loptak.Afőnökasszony,egy
egészentanulatlan,dejóindulatúnő,házat
építettalopottszajréból.Aközpontbólki-
küldött portásféle ellenőr, akinek azvolt 
adolga,hogyahazamenőmunkásoktás-
káitellenőrizze,hogynemvisznek-ema-
gukkalértékesausztrálgyapjút,amibőlmá-
zsaszámraálltaraktárbanazáru,két-három
napignagyonalaposanmegnézettminden-
kit,egészenaddig,amígránemjött,hogy
jobbüzlet,haszemethunyadolgokfölött,
ésőmagaisviszhazaegyfélkilógyapjút.
Azalatta8évalattnagyonsokilyenellenőr
volt,mertnéhaőkislebuktak,ésakkorúj
jött,deáltalában3–4napnálnemtartottto-
vábbazújellenőrbecsületesem.Különösen
a kádári konszolidáció utáni időre volt ez
jellemző.Egyszertöbbmázsagyártáshibás
nylonharisnya érkezett Nyugatról. Ezt be-
festettükéstovábbszállítottukegyharisnya-
gyárnak,aholfelfejtettékésanylonszálatúj
harisnyagyártásáhozhasználtákfel.Anők
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(báraférfiakis)napontaelcsentek1–2pá-
rat,merthaazembernagyonkeresett,akadt
köztükhibátlanis.Akkoribanmégnagyon
drágavoltanylonharisnya.Anőkunszoltak,
hogyvigyekmárhazaénis.„Olyanhülye
vagy,mitszámitazaz5gramm,amikoritt
mázsaszámvan.”Végülráálltam,bárérez-
tem, hogy nem rendes dolog. Hazavittem
2párat.Estemesélemaszüleimnek,hogy
hoztam2párharisnyát.„Honnan?”–kérdi
apám.„Afestődéből”„Valakiadta?”„Nem,
énhúztamkimázsányianyagból.”Apámat
régen láttamilyenfelháborodottnak.„Hol-
napvisszaviszed.Mindenünketelvehették,
de a becsületünket nem.”Másnap visz-
szavittem, de nemmertem a többiek előtt
visszatenni,mert féltem,hogykinevetnek,
hanem becsempésztem a triciklimen lévő
nagy rakás harisnya közé. Érdekes, hogy 
a régi világban milyen komolyan vették
a becsületet. Elszégyelltem magam, hogy
hívőlétemreképesvoltamlopni.

Közbenintenzívenjártamaközösségbe,
amelyet még a forradalom előtt kitessé-
keltek az egyházból. Sréter Feri bácsi,
mintazébredésembere,nemvolt tovább
tűrhetőazegyházbanéskitették.Veletar-
tottmintegy100–150ember.Sokfiatalis. 
A Pilisbe, Fekete hegyre kirándultunk,
közbenBibliátolvastunk,fiatalokkal fog-
lalkoztunk.Úgyéltünk,mintegyföldalatti
mozgalom. Születésnapokat tartottunk. 
1958-tól Torbágyra jártunk, ahol Trausch
Lizanéni(szinténvoltkitelepített)házában
evangélizációshetekfolytaknagytitokban.

1954novemberébenegyszercsakmeg-
jelentSztehloGáborevangélikus lelkész
a zsófialigeti özvegy papnék otthonában
azzal, hogy anyámmal akar beszélni. 
Elmondta, hogy az Állami Egyházügyi
Hivatal behívatta és szemrehányást tett

neki,hogyelhallgatta,hogymikivoltunk
telepítve,éshogyezacsaládvagyeltűnikaz
otthonbólegyhétenbelül,vagyőt,Sztehlo
Gábortmenesztikazállásából.Anyámazt
mondta,hogytermészetesenazonnalelme-
gyünk.Sztehlocsaládosembervolt,gyere-
kei voltak, nem tehettük volnameg, hogy
miattunk elveszítse az állását.Aztmegen-
gedték,hogyszegényeskisholminkat, ru-
háinkat,ponyvaalattazotthonudvarántart-
hatjukaddig,amígfedelettalálunkafejünk
fölé.Csakhogyezszintelehetetlenvolt.10
napighajléktalanokvoltunk.Szerencsére
apám sárgasággal kórházban feküdt. Mi
anyámmalholazegyik,holamásikisme-
rősnél,rokonnálaludtunkBudapesten,ami
azértvoltveszélyes,mertnekünktilosvolt
Budapesten aludni, akinél pedig meghúz-
tukmagunkat,azisabőrétvitteavásárra.
Egyéjszakásházigazdáinkáltalábankulcsot
kértek a házmestertől ésminket hajnalban
engedtek ki a házból. Furcsa volt hajnal-
banazutcánlődörögniésvárni,hogyteljen 
az idő amunkakezdésig.Anyám a belvá-
rosicsemegeboltbanvoltakenyérosztályon
kiszolgáló. Munka után általában bemen-
tünk apámhoz a kórházba részint látoga-
tóba,részintmelegedni.Egynaponmondja
apám,hogymárnincslázaésnagyonjavul.
Anyámmal kétségbeesve néztünk egy-
másra.Mégképesésidőelőttmeggyógyul,
mielőttfedeletkapunkafejünkföléésak-
kor ő is hajléktalan lesz. Mondtuk neki,
hogycsaksemmilátványosjavulást!Addig
jóneki,amígakórházbanvan….

„Magukat választom”
1954-1967 Kistarcsa-Zsófialiget, 

Gyöngyvirág (Bethlen) u. 1.
AkitelepítésmegszüntetéseutánaBuda-
pest környéki településeken szinte még 
a kecske-ólakat is kiadták albérletbe,

olyannagyvoltakereslet.Teljesenkilá-
tástalan volt, hogy valaha
istalálunkvalamifedeletafejünkfölé.

Hívő emberek lévén, Isten elé tártuk ki-
látástalan helyzetünket és vártuk Isten
beavatkozását. Ez hajléktalanságunk 10.
napján meg is történt. Anyám hallotta,
hogy ott helyben, Zsófialigeten van egy
kiadóalbérletiszoba.Elmentameg-adott
címre, egy kedves kis kétszobás családi
házvolt, a kertbennagydiófával.Aház
egy idős özvegyasszonyé, egy nyugdíjas
ápolónőé volt. A várományos albérlők
már sorbanültek, anyám volt a 11. Er-
zsi néni, a tulajdonos, mindegyikőjüket
meghallgatta és azt mondta, hogy éjjel
gondolkozik a dolgon, jöjjenek vissza
másnap reggel. Eztmeg is tették és ak-
korErzsinénirámutatottanyámra.„Éjjel
gondolkoztam a dolgon és úgy találtam,
hogy maguk vannak a legnagyobb baj-
ban.Magukat választom,már költözhet-
nekis.”Ésittéltünk,nagyegyetértésben
Erzsi nénivel 14 évig. Itt ért bennünket 
aforradalomis.1956.október23-án,ked-
denestemégmindhármanhazajöttünk,de
azutánegészenjanuárignemtudtunkBu-
dapestremenni,mertnemjártaHÉV.Így
munkábasemtudtunkjárni.Mindenórá-
banmeghallgattuk a rádiót, a bécsi adót
és onnan tájékozódtunk. Már november
3-ánláttuk,ahogyazországútonGödöllő
felől jönnek és jönnek a szovjet tankok.
November 4-én hajnalbanmegkezdődött
aszovjettámadásésMagyarországsorsa
33 keserves, hazug évre megpecsételő-
dött.Asenkiáltalnemválasztottkommu-
nistahatalomanépteljesfélrevezetésével
gyönyörűforradalmunkatacsőcselékel-
lenforradalmánakbélyegezte.

Még7évigtovábbtricikliztem,közben
franciáultanultam,estilevelezőtagozaton

leérettségiztem.Aközépiskolaelvégzésé-
hez a lökést az adta, hogyegyszermeg-
látogattamDraskóczyMagdi,gyerekkori
barátnőmet, aki akkor már gimnazista
voltéslelkesenmesélte,hogyJanusPan-
noniust tanulják. Nemmertem bevallani
neki, hogy fogalmam sincs, hogy ki az 
a Janus Pannonius, de amikor hazamen-
tem, nagy erős vágyat éreztem az iránt,
hogymegtudjam,ésegyáltalánmegszerez-
zem az érettségit.AzAndrássy útiVarga
Kata gimnáziumban, Erika barátnőmmel
együtt leérettségiztünk. Az azért jó volt,
hogyestinvagylevelezőnlehetetttanulni.

Dán Nagykövetség
Franciatanárnőm, édesanyám egy régi
barátnője, akimaga is 6 évet ült valami
katolikusvallásosiratfordításáért,abelga
nagykövetségendolgozott.Akkoribanmég
inkábba régi világ emberei tudtaknyel-
veket,ígykaptaőiseztakövetségiállást
alighogy kijött a börtönből. Megtudta,
hogya svédnagykövetségkeres egy tit-
kárnőt.Aztmondta,hogymenjekel,pró-
báljammegéshivatkozzamegybizonyos
de Chátelnére. Jelentkeztem hát a svéd
nagykövetségen,németülfolyékonyanés
jólbeszéltem,úgyhogyaznemvoltprob-
léma.Angolulkevésbétudtam,amitelőre
megmondtam.Tekintveszegénységünket,
bizonynemnagyonvoltjobbruhám,úgy-
hogyakövetségre,nagynyárimelegben,
egy a bécsi nagybátyámtól kapott grafit-
szürke kötött kosztümömbenmentem és
majd megsültem. Beszélgetésünk végén 
atanácsosaztmondta,hogy„vieleGrüsse
an Frau de Chátel!” (Üdvözlet Chátel-
nénak!),mire én azt feleltem, hogy „Ja,
aberichkennesiegarnicht.”(„Igen,deén
nem is ismerem.”)Naez részemről elég
nagyhülyeségvolt.Biztosvoltambenne,
hogy ezek után nem vesznek fel. Nem
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ismeremazt,akirehivatkozoméseztmég
beisvallom…Otthonelmeséltembutasá-
gomtörténetét.Anyámaztmondta,hogy
ismeregyChátelnét,egyetemiévfolyam-
társaegyilyennevűemberhezmentfele-
ségülésanyámottisvoltazesküvőjén.de
Chátelnéadánnagykövetségendolgozott
és anyámmondta, hogy hívjam fel, kö-
szönjemmegneki,hogyhivatkozhattamrá
éskérdezzemmeg,hogyalánynevenem
OláhMelinda-e,mertakkorővoltanyám
évfolyamtársa. Egy hétig húzódoztam,
de aztán felhívtam és tényleg ő volt az.
Mondtam,hogyasvédeknélnemfeleltem
meg,aztmondták,nemeléggétudokan-
golul.Amiigazis.Melindanéniazonban
aztmondta,hogyőnemsokáranyugdíjba
megyésadánnagykövetségiskeresegy
titkárnőt,menjekelhozzá,mertmegakar
ismerni. Ezt én húztam-halasztottam, jól
éreztemmagamatriciklin,nemvoltked-
vemmegint felhúzniakötöttkosztümöt,
meg szerettem is amelósokat, valahogy
féltemegyszámomratúlelőkelő, idegen
világtól.Apám,akiaközelbendolgozott
ésmár egy kicsit unta a triciklizésemet,
bement a dán nagykövetségre. Melinda
nénimondta,hogyvárengem,éshameg-
felelek,felvesznekadánokhoz.Erreaztán
bementem1963.június19-én(kitelepíté-
sünk is június 19-énvolt).Melindanéni
láthatólagmeglepődött,amikormeglátott
engemgrafitszürkekötöttkosztümömben,
mertapámjómegjelenéseutánengemva-
lamidémonszerűnőnekképzelt.Szerény
külsőmláthatóankiscsalódástokozott,de
eztcsakkésőbbmondtaelésaztis,hogy
örültis, ígyszimpatikusabbvoltamneki.
Kérdezte, hogy mit tudok. Mondtam,
hogysemmit.Azjó–mondta.Aztaján-
lotta,hogyvegyekkiszabadságotamun-
kahelyemen,még nemondjak fel, hátha
nem felelek meg. Pár nap múlva tehát

elkezdtem amunkát a dán nagykövetsé-
gen, fogadtam a vízumosokat, felvettem 
a telefonokat és természetesen semmit
semtudtam,delassanbelejöttem.Afőnö-
kömegy idősdánügyvivővolt, akimár 
a háború előtt is dolgozottMagyarorszá-
gon. Nagyon kedves volt, németül be-
széltünk, ez volt a követség nyelve,mert
Melindanéninemtudottdánul.Franciául,
angolul és németül viszont annál jobban.
Egyhetedolgoztamakövetségen, amikor
felhívottakülügyminisztériumDTEI(dip-
lomáciai testületeket ellátó igazgatóság)
egy Magyarné nevű alkalmazottja azzal,
hogyazonnalmenjekbeaz igazgatóságra.
Bementemésottaz50-esévekminősíthe-
tetlen hangnemében szörnyen letolt, hogy
elmertemvállalniamunkátadánnagykö-
vetségen.Azonnalhagyjamabba,márvisz-
szasemenjekakövetségre,fizessek2.000
Ftbüntetéstésmélyenszégyelljemmagam,
hogy az ő engedélyük nélkül be mertem
tennialábamatakövetségre.Aztfeleltem,
hogy azt sem tudtam, hogy ők léteznek. 
Ésbizonyvisszafogokmenniakövetségre,
mertottvannakaholmijaim.ÉshaaDTEI
nem adja meg a munkaengedélyt, akkor
visszamegyek fizikai munkásnak, eddig
is az voltam. Visszamentem a követségre
éselmondtam,hogymitmondottaDTEI.
PoulPoulsendánfőnököm,akövetségügy-
vivőjeerretalálkozótkértaprotokollfőnök-
től.Másnapbementakülügybeésmegkér-
dezteaprotokoll-főnököt,hogymiértnem
dolgozhat a dán követségen egy 25 éves
büntetlen előéletű magyar állampolgár? 
Aválasztmegkellküldenieadánkülügy-
nekésnemgarantálja,hogyaznemjönki
adánlapokban.(Dehogyjöttvolna,ezcsak
olyanügyes fenyegetésvolt,hiszMagyar-
országépp1963-bannyitottNyugatfeléés
talán kellemetlen lett volna a külügy szá-
mára.)Ígyfogcsikorgatvaugyan,deaDTEI

megadtaamunkaengedélyt.Felmondtam
a régimunkahelyemen, rendesek voltak,
mertközösmegegyezést írtakbeamun-
kakönyvembe(aminekelsőmunkaviszo-
nyaként 1951 „vízhordó” áll), és így 35
évet tölthettem a dán nagykövetségen,
1963–1998-ig. Az addigi, triciklisi havi
1.000Ftfizetésemetanagykövetségrögtön
2.000.-Ft-raemelte.Bizonynagyörömvolt.
Szép35évvolt,néhanehéz,desokszorvi-
dám.Megtanultamdánul,csakúgyazáltal,
hogy hallottam őket beszélni és olvastam
a leveleket.Miután a dán nyelv alapjában
véve germán nyelv, a német után nem volt 
olyannehézmegérteniazírottszövegeket,
annálnehezebb,szinteutánozhatatlanaki-
ejtés.Sokkedvesélményemvoltakövetsé-
gen,sokkomikuseset,néhaigazánnehézis,
nehéz fordítások, tolmácsolások. De min-
dent túléltem.A legszívesebben a konzuli
munkátcsináltam,amikorbajbajutottdáno-
konkellettsegíteni.Ezjómunkavolt,amit
szívesencsinálazember.Afogadások,va-
csorákkevésbévoltakérdekesekszámomra,
bárazokközöttisakadtizgalmas.Dániában
csakkétszerjártama35évalatt.Főnökeim
4–5 évenként cserélődtek, a dán titkárnők
2–3évenként,mindigsajnáltam,haelment
egy-egy kedves főnököm, vagy kollega-
nőm.Márkétévevoltamakövetségenés
márelégjólértettemdánul,amikoranagy-
követaztmondja,hogymátóldánulfogunk
beszélni, éshavalamitnemértek,kérdez-
zemmegnémetül.Ezmentisegydarabig,
amikoregynaponaztmondjadánul,hogy
úgytalálja,hogymárelégjólbeszélekdá-
nulésadánkülügyminisztériumhozzájárult
ahhoz,hogymegkapjama15%nyelvpótlé-
kotadánnyelvreis.Naeztamondatotnem
értettemmeg és visszakérdeztemnémetül.
Nagy nevetés, én meg megijedtem, hogy
erreaztánnemfogjákmegadnianyelvpót-
lékot.Demegadták.

Kényszer-randevúk
1965-ben behívatott a belügy útlevél-
osztálya. Azt gondoltam, hogy útlevelet
akarnakadni,mert előzőlegelutasították
azútlevélkérelmemet.Két férfi fogadott,
leültettek,ésaztmondták,hogyszeretné-
nek elbeszélgetni velem.Azt kérdezték,
hogy ugye én jómagyar hazafi vagyok.
Mondom, hogy igen. Hát akkor szeret-
nék-e nekik segíteni.Miben? – kérdem.
Hát,havalamikérdésükvanakövetség-
gel kapcsolatban, azt megválaszolom-e.
Milyen kérdések? Ki járt a követségen,
kimitmondott, hozzájutok-eNATO-ak-
tákhoz, meg ilyesmi. „Kém legyek?” –
kérdemijedten.Jaj,jaj,nemondjakilyet,
nehasználjakilyenszót,csakegykisse-
gítségről van szó. Nagyon megijedtem,
deIstenegyremekgondolatotadott.Azt
mondtam,hogysajnosénolyanpletykás
természetű vagyok, annyira nem tudok
titkot tartani,hogymindigmindentmin-
denkinek elmondok. Legjobb, ha semmi
titkotnembíznakrám.Aztis,amiitttör-
tént,elsődolgomleszelmondaniaszüle-
imnek,akikkelegykisalbérletiszobában
élekéssemmi titkomnincselőttük.Erre
keményenaztmondták,hogyfelnőttem-
ber vagyok, és ha nem vagyok hajlandó
együttműködnivelük,könnyenmegeshet,
hogy megvonják a munkaengedélyemet.
Mondtam nekik, hogy eddig is melós
voltam, legfeljebb visszamegyek fizikai
munkásnak. Persze nagyon sajnáltam
volna, demit tehettemmást.Elengedtek
azzal,hogymajdtelefononjelentkeznek,
és akkor majd megmondják, hogy hol
akarnak találkozni velem.Ebbenmarad-
tunk.Azonnalelmondtam,illetveleírtam
azegészetafőnökömnek.Azértírtamle,
mert tudtuk, hogy a követség tele van
„poloskával”,tehátmindentlehallgatnak.
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Feltettem a nagykövetnek a kérdést,
hogymondjak-e fel a követségen, vagy
nemenjek el a randevúra, ha telefonon
hívnak.A főnökaztmondta,hogysem-
miképpen ne mondjak fel, de minden-
képpen menjek el a belügyi randevúra,
ha telefonon hívnak. Egy hét múlva
hívtak is egy presszóba, ahol megint
két férfi várt, az egyiketmár a belügy-
ből ismertem, a másikat először láttam
életemben. Megint kérdezgettek, hogy
van-e hozzáférésem titkos aktákhoz.
Mondtam, hogy nincs.Arra a kérdésre,
hogy kik mennek Dániába, azt mond-
tam, hogy azok, akiknek önök útlevelet
adnak.Azútlevélkérelembebekellírni,
hogymilyen országba kéri az útlevelet.
Mindenkérdés elől kitértem, csodálom,
hogykb.4hétmúlvaismétjelentkeztek.
Megintegypresszóbainvitáltak.Mostaz
aférfivoltott,akimúltkorújembervolt
ésamásikegyaddigáltalamnemismert
ember.Mindigígycsinálták,mindigvolt
egy előzőlegmár általam ismert és egy
új ember. Egymást is ellenőrizték.Már
nememlékszemakérdéseikre.Deezekre
atalálkozásokranagyjábólkéthavonként
került sor. Arra akartak rávenni, hogy
tudjammegakövetségtitkosaktáititkos
szobájánakakódját.Mindenalkalommal
leírtamafőnökömnekmindent,amitkér-
deztek és mindent, amit feleltem. Arra
kértem,hogynehagyjanakkinttitkosak-
tákat,nemondjanaksemmitelőttem,ami
titkoslehet.Anyámarraakartrábeszélni,
hogy hagyjam ott a követséget,menjek
elmáshovádolgozni.Mindignagyonfél-
tettezektőlatalálkozóktól.Egyszerazért
én is megijedtem. Azt mondták, hogy
pontosan tudják, hogy munka után mit
csinálok,merrejárok.Éshétfőtőlvasár-
napigmindennapommunkautániprog-
ramjátfelsorolták.Hogyhétfőnafrancia

intézetben jártam, amit különben kifo-
gásolnak,mertazegykapitalistaország
kulturális intézete, stb., végig az egész
hetemet. Soha nem vettem észre, hogy 
valakikövetne.Deidővel,avégefelémár
annyira nem tudtak mit kérdezni, hogy
aztkérdezték,hogymittanulokafrancia
intézetben.Mondtamnekik,hogyfrancia
irodalmat és most éppen a XVII. szá-
zadifranciamoralistáknáltartunk.Azok
kik?–kérdik.HátPascal,megFrancois
marquisdeLaRochefoucauld.Azegyik
nagy szorgalmasan jegyeztebölcsmon-
dataimat. Befizettem volna arra, hogy
lássam, hogyan írta le ezt a kacifántos
francianevet.Nemvoltakkülönösebben
intelligensek. Gondolom, az okosabbját
nem ilyen kis irodai egérre állították,
mint én, hanem nagyobb vadakra. Na
ésmitmondottezazíró?Hátilyeneket,
hogy„Atemetőktelevannakpótolhatat-
lan halottakkal.” Emberem írja, írja…
Nembaj,haddművelődjön–gondolom
magamban.Ésmégmit?„Azerénynem
menneolyanmesszire,haahiúságnem
szegődne társaul.” Ezt is leírta. Tiszta
népnevelő vagyok – gondoltam.Otthon
anyámrettegvekérdezi:„Mivolt?”„Mű-
veltemakommunistákat”–válaszoltam.
Aztán egyszer csak abbahagyták.Egyik
naprólamásikra.Többetnemhívtak.Ezt
ismegírtamafőnökömnek,remélemel-
hitte.Ezakkortörtént,amikoregyújem-
berjöttakövetségreéskérdéseibőlarra
következtettem,hogyőtkaptákel, talán
nagyobb eredménnyel, mint engem. De
miutánnem tudtambiztosan, nem szól-
tam a főnöknek. Nem akartam rosszat
tenni annak az embernek, aki különben
nagyon szimpatikus volt. És különben
sem tudtam biztosan, csak kérdéseiből
gyanítottam,nomegabból,hogyengem
azontúlbékénhagytak.

Végre van otthonunk
1967nagy évszámaz életemben.Lakást
vettem,mégpedigaztalakást,aholmais
lakom.
1966karácsonyán abécsi nagybátyám

eljött hozzánk karácsonyra a zsófialigeti
kis albérleti szobánkba. Annyira meg-
döbbent, hogymilyen kis helyen ésmi-
lyen primitíven élünk, hogy aztmondta,
hogy lakáshoz szeretne segíteni minket.
Addigra már annyit tudtam az aránylag
jó követségi fizetésemből összespórolni,
hogyhaaztapénztmegfejeli,akkorve-
hetünkBudán egy kis lakást.OTP taka-
rékkönyvünk jeligéjét a Toldiból vettük:
„Budára fel!”Abban a lakásban lakom,
amitapáma legelsőújsághirdetésbenta-
lált, amitmegnézett. Ez egymár épülő-
félbenlévőtársasházvolt.Elmentameg-
adott címre egy ügyvédhez és lefoglalta
azépülőház legkisebb, s így legolcsóbb
lakását. Ez egy gyönyörű panorámás,
nagy teraszos, kicsi u.n. műteremlakás
voltBudán,csodáskilátássalaVárhegyre,
a parlamentre és egyáltalán a városra, 
közel a dán nagykövetséghez és apám
munkahelyéhez, a Szőlészeti Intézethez
is,aholaddigramáregyfordítóiállástka-
pott.Egybökkenővoltcsak,hogyamás-
félszobáslakáskicsi,38nm-es.Atetejé-
ben amásfél szobát nem is választottuk
elfallal,ígytulajdonképpenegyszoba,de
tágasabb,minthaaztapicirésztmégfallal
elválasztjuk.1967.december23-án,kará-
csonyelőttegynappalbeköltöztünkaz52
hibaponttalátvettlakásba.Anyámmáritt
sütöttemeg abejglit.Mérhetetlenül bol-
dogokvoltunk,pedigkisbetyárbútorunk
nagyon szegényesen nézett ki. Összes
holminkegykisteherautórafölfért.Ami-
kor felhoztákakorábbanegyvastelepen
vett kiszuperált 3 sodronyt a hozzávaló

ágyanként4x3téglával,amiazágyaklá-
baként szolgált,Melindanéni,aki feljött
megnézni a költözködést és egy cserép
virágothozott,előszöraztkérdezte,hogy
még építkezünk? Mondtuk, hogy nem,
a téglák ágylábként szolgálnak, erre azt
mondta,hogyvirághelyetttalánjobblett
volna,haágyathoznekünk.Ebbenigazat
adtunkneki.Mimégisúgyéreztük,hogy
egypalotábaköltöztünk.Aztánlassan-las-
sanvettünkezt-azt,a3antikdarabunkat,
amelyekhűségesenkövettekmindenhová,
rendbehozattuk, vettünk egy-két szőnye-
get, sok könyvünk volt, és a végénmég
egypianinoformájúzongorát iskaptunk
kölcsönbe.Ebben a pici lakásban kama-
razenéltünk.Aházbanlakottarádiózene-
karegyhegedűse,apámhívottcsellistát,
énmagamfuvoláznitanultam,sígyénis
beálltamzenélni.Egyszer,amikoramun-
kábólhazajöttem,látom,hogyakülönben
tevékenyapámcsakúgyülegy fotelban
ésnemcsinál semmit.Kérdem„mit csi-
nál,édesapám?”„Lakom”–volta rövid
válasz.Ebbenbennevoltmindazaz1944
óta tartó hányattatás, és az, hogy immár
nem üldözöttként, nem albérlőként, ha-
nem saját lakásban, egy igazi lakásban,
amihez konyha, fürdőszoba, és egy 8x3
méteresterasztartozik,ebbenlakhat.

Ekkorértvéget,hanemisakommuniz-
mus, de az azzal járó sok-sok nehézség,
megaláztatás, amit igyekeztünk ugyan
humorralelviselni,deazértapolgáriélet
sokkisebbésnagyobbörömét,ateázást,a
vendégeket,azenélést,azértelmesmun-
kát,anyugatiutazásokat–mindezeketa
dolgokatettőlkezdveéltükmegnagyhá-
lávalIsteniránt,akiannyiviszontagságon
átsegítettminket.
DEOGRATIAS!

Budapest, 2011. január hónapban


