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Életem fontosabb eseményei lehetőleg idősorrendben 

 

 Máramarosban születtem, és ez már maga is fontos esemény, mert Máramaros a 

legváltozatosabb, egyik legnagyobb, és a só bőséges előfordulása miatt egyik legértékesebb 

vármegyénk volt. A Kárpátok itt a legalacsonyabb, a sok csapadék miatt a legdúsabb 

vegetációjú, tele erdőkkel, virágos rétekkel. Amint a vonat az alföldről csattogva befordul a 

Tisza felső folyásának völgyébe kedves muzsikává tompul a hangja az élettel teli hegyoldalak 

között. 

 Széleslonkán a hegyoldal egyik elszórtan fekvő házában születtem. Ez a ház csak 

annyiban különbözött a többi ruszin háztól, hogy nem szalmával, hanem dránicával (fazsindely) 

volt fedve. Nagy választék nem volt. Édesanyám igyekezett szőnyegekkel, függönyökkel, 

festményekkel kulturálttá tenni. Az igazság kedvéért meg kell említenem, hogy a mi házunk 

alatt jó hideg pince, a ház előtt pedig végig folyosó is volt. Ennek a végében állt egy sósvizes 

hordó. Időközönként felöntötték sósvízzel (oroszul: répa). Édesanyánk ezzel sózta az ételt. 

Kedvenc szórakozásunk volt nekünk, gyermekeknek, hogy felültünk a tetejére, és a hordó 

oldalán éktelenül doboltunk a sarkunkkal. 

 Lent a völgyben dús füzestől takarva folyt a Rika, amely a csörgedező kis pataktól a 

hátborzongatóan bömbölő árvízig mindenféle alakot felvett. A ház előtt egy pár fával tarkított 

lejtős mező volt, ideális játszótér. Kedves játékunk volt a hemberbuckázás. Ez abból állt, hogy 

lefeküdtünk az illatos finom fűbe, és legurultunk a lejtőn. A kilátás erről a mezőről csodálatos 

volt. Messze, a szemhatár széléig hegyek koszorúja övezte ezt a nagy völgyet. Szinte sohasem 

volt egyforma ez a panoráma, mert színe a téli hófehértől a zöldön, barnán, vörösön át a feketéig 

változott. Naplementekor különösen szép opálos színű volt ez a hegyvonulat, és lassan ment át 

estére egyszínű feketébe, amit a csillagos égtől a hegyek egybefolyó csipkés széle választott el. 

Nem lehet elfelejteni. Azóta sem laktam olyan közel a természet zordságához, de szépségéhez 

sem. A telek nagyon szigorúak voltak, de a többi évszak szépsége mindenért kárpótolt. 

 Míg Széleslonkán laktunk a gyermekek taníttatását Szüleim úgy oldották meg, hogy az 

elemi ismeretekre Édesapám tanította meg az iskolaköteles lányait. A továbbtanulás céljából 

Huszton egy második háztartást létesítettek, amelyet egy idős rokonnő vezetett. Így jutottam én 

is Huszton óvodába. Dundi kis gyermek lehettem, mert azzal csúfoltak, hogy 

kenyérsorvadásban szenvedek. 

 Elemi iskolás koromra már Bustyaházára költöztünk, ahol 3 szobás, nagy kertes, szép 

udvaros és sok istállós lakásban laktunk. Az elemi iskola negyedik osztályának az elvégzése 

után tanítóm, Gáspár József, továbbtanulásom mellett kardoskodott. Édesapámat nem kellett 
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erre buzdítani, mert ő maga is azt akarta. Nem az akarat, hanem a pénzhiány volt az oka, hogy 

az ötödik osztályt is elvégeztem. Közben Édesapám minden követ megmozgatott, hogy az 

ország valamelyik gimnáziumi kollégiumába ingyenes, vagy mérsékelt árú helyre bejuttasson, 

de nem volt szerencséje. Volt Édesapámnak Máramarosszigeten egy apáca húga, Eszter nővér, 

aki a szigeti kórházban főnöknő helyettes volt. Ő megtudta valahogy a mi problémánkat, és 

elintézte, hogy én a szigeti tanító apácák zárdájában állandó ministráns lehettem, ami azt 

jelentette, hogy minden nap reggel 7-re megjelentem ministrálni, és ezért reggelit, ebédet és 

vacsorát kaptam. A legnagyobb gond megoldódott. A város szélén, egy távoli rokonomnál 

kaptunk részemre lakást havi 6 koronáért. Ez egy féltetős, fűthetetlen sufni volt egy rossz 

rugózatú dívánnyal bebútorozva. Gyorsan megtanultam, hogyan kell a kiálló rugókat kikerülni, 

de a korai kelés sok lemondásomba került. Korán kellett kelnem minden nap, hogy fél hétre az 

ezerötszáz lépésre lévő zárdába pontosan beérjek. Különösen télen szenvedtem sokat, mert 

Máramarosban szigorúak a telek, és nekem nem volt télikabátom, csak egy malaclopóm, ami 

kevés volt a 20-30 fokos máramarosi hidegben. 

 A tanulás a piarista gimnáziumban könnyen és jól ment. Az osztályfőnököm felfigyelt 

rám, és bizonyára segítési szándékkal beajánlott egy haszontalan fiú mellé tanuló és tanító 

partnernek. Minden délután elmentem hozzájuk, együtt megtanultuk a leckét, ahol szükség volt 

rá, megmagyaráztam, s közben én is jól megtanultam. Ezeknek a délutánoknak a fénypontja 

volt az a haboskávé, amit minden uzsonnára kaptunk, jobban mondva az a kedves mosoly, 

amivel Zsiga édesanyja azt nekem nyújtotta. Havonta 10 koronát kaptam ezért a munkámért, 

amiből 6 koronát fizettem a lakásért, egyéb költségeim fedezésére 4 korona maradt, így és ettől 

kezdve a diplomáig az én taníttatásomra hazulról semmit sem vettem igénybe, a tanulás mellett 

mindig megkerestem az ellátásomat is. 

 Elég korán megismerkedtem az önellátás gondjaival, de büszkén és szívesen tettem. 

Nem ez volt a legkellemetlenebb, hanem az, hogy senkim sem volt, akihez gondjaimban 

tanácsért fordulhattam volna, vagy fájdalmamat kipanaszkodhattam volna. Gyermekkoromban 

sokszor kínozott fejfájás, valószínűleg vérszegény voltam. 

Arra nem emlékszem, hogy bárki is bántott volna, de arra sem emlékszem, hogy valaki olyan 

szeretettel bánt volna velem, például megsimogatott volna, ahogyan egy kis gyermekkel 

általában bánni szoktak. Egy gyermeknek ez fel sem tűnik, természetesnek veszi, de nekem 

fájdalmasan hiányzott. Kevés volt a megbecsülés érzése, szeretetre vágytam. Mindennél 

fontosabbnak tartottam, hogy tovább tanulhassak, viszont azt is tudtam, hogy ez az én 

iparkodásomon múlik, ezért nagyon pontosan és lelkiismeretesen jártam ministrálni, tanítani, 

és kifogástalanul tanultam, mert félévkor és év végén egyedül voltam fekete betűs tiszta jeles 
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az osztályban. Feladataim között a tanulás volt a legkönnyebb, mert ösztönös, erős tudásvágy 

élt bennem, és szinte élveztem a tudás megszerzését. Ez az általános tudásvágy egész életemen 

át végigkísért. Iskolai bizonyítványaim tanúsága szerint egyetlen egy napot (5 órát) 

mulasztottam betegség miatt a gimnázium 8 éve alatt. Könnyen el lehet képzelni, hogy volt egy 

pár olyan napom is, amikor csak az akaratom vitt el az iskolába, és – természetesen – a többi 

munkámhoz. 

 Első gimnazista koromból 2 kedves emlékem van. A félévi színjeles bizonyítvány után 

Hruska Károly osztályfőnököm elvitt a cukrászdába és megvendégelt. Talán mondanom sem 

kell, hogy rettenetes zavarban voltam, mert tanárom ott is mosolytalan és szótlan volt. Furcsa 

élményem maradt az első cukrászda-látogatásról. A másik élményem: Répászky nevű civil 

tanárom megsimogatta a fejemet. Nem tudta megérteni, hogy miért sírtam el magam? 

 A második gimnáziumban helyzetemben lényeges változás állott be. Egy kis 

magyarázatot kell előre bocsátanom. 

 A piarista szerzetesek rendházában a szerzetes tanárok számának arányában egy-két 

egészen jól tanuló diák kaphatott ellátást. Ezért az én napi kötelességem a következő volt. 

Reggel, iskolába menetel előtt két, szerencsés esetben egy misét kellett végig ministrálnom. 

Mise után a tanárnak felszolgáltam a reggelit. Iskola után megterítettem az asztalt az ebédlőben, 

társammal együtt felszolgáltuk az ebédet, utána a konyhában, a gazdasszony társaságában 

megebédeltünk, majd amikor a tanárok együtt elhagyták az ebédlőt, leszedtünk az asztalt. Nem 

rendelkezhettem a szabad időmmel délutánokon, mert kisebb szolgálatok elvégzésére mindig a 

tanárok rendelkezésére kellett állni. Volt a szobában egy számtábla, amelyen annak a szobának 

a száma jelent meg, ahonnan csöngettek. Maga a szolgálat nem volt nehéz, csak az volt 

keserves, hogy amíg mások a tereken játszhattak, nekem mindig a szobámban kellett lennem. 

Azt hiszem egy gyermek részére nincs nagyobb tortúra, mint tudni azt, hogy társai játszanak, 

neki pedig nem szabad a szobájából kimozdulnia. Csak vasárnap délután volt szabad elhagyni 

a szobát, de 8 óra előtt, a vacsorához való felkészülésre már szigorúan otthon kellett lennem. 

Sötétedéskor a rendház ajtaját be kellett zárni, és azután a portás szerepét is nekem kellett 

ellátnom. Ezek voltak a napi teendők, hozzászámítva a vacsorához való terítést és a 

felszolgálást az asztal leszedéssel együtt. Ezenkívül voltak időszakos elfoglaltságok. A 

rendházhoz 2 holdas nagy gyümölcsös is tartozott. Ezen az igazgatómmal együtt szénáztunk, 

ősszel jött a gyümölcs-szüret komoly nagy munkája. Ez heteken keresztül tartott és nagyon 

fárasztó volt. A gyümölcsszedő brigád az igazgatóból, a gazdasszonyból, a fiából és belőlem 

állott. Fára más nem mászott, csak én, így a munka dandárja is az én vállamon volt. Ha jól 
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meggondolom nem is volt olyan nagy kegy, amit kaptam, inkább csak lehetőség, hogy 

becsületes munkával elvégezhessem a gimnáziumot. 

 Kisebb gimnazista koromban sokat fájt a fejem. Valószínűleg vérszegény voltam. 

Ilyenkor egy párszor előfordult, hogy nem tudtam a vacsoránál felszolgálni, és vacsora nélkül 

lefeküdtem. Igazgatóm behívatta az akkor éppen Szigeten levő idősebb nővéremet, és kilátásba 

helyezte, hogy, ha továbbra is elmaradozok a vacsora felszolgálástól, elválunk egymástól. A 

beszélgetésnél jelen voltam, és nagyon összeszorult a szívem. Ha kikerültem volna a 

rendházból, az egyenértékű lett volna azzal, hogy nem folytathatom tovább a tanulást. Inkább 

bármilyen kínt elviselek, csak ez ne történjék meg! Azt az érzést sem fogom soha elfelejteni. 

Nem hittem volna, hogy a felnőttek ilyen szívtelenek és kegyetlenek. Könyörögtem neki, hogy 

változtassa meg a tervét, máskor nem fog előfordulni. Még 7 évig voltan a rendházban, és csak 

egyetlen alkalommal nem tudtam ellátni a munkámat: az orvos nem engedett felkelni, olyan 

magas lázam volt. Másnap már talpon voltam. A fejfájások sápadtsággal jártak, és én 

igyekeztem ilyenkor úgy mozogni felszolgálás közben az ebédlőben, hogy árnyékban 

maradjak. A fejfájás mindig este volta a legerősebb, amikorra az egész napi helytállástól már 

elfáradtam. 

 Visszaemlékezve a rendházban töltött időkre talán a legkeservesebb az volt, hogy nem 

mehettem a Szüleimhez. Ez akkor fordult elő, amikor a tanárok közül valaki a rendházban 

maradt. Ez – sajnos – elég gyakran megtörtént. Volt olyan karácsonyest, 12 éves koromban, 

amit egyedül töltöttem a szobámban. A sok felnőtt között egynek se jutott eszébe, hogy 

meghívjon legalább szentestére a karácsonyfája alá. Mondanom sem kell, hogy nagyon 

szenvedtem. Egyenesen irtóztam a felnőttektől, és nem akartam felnőtt lenni. Úgy tekintettek, 

mint egy alkalmazottat, akitől megkövetelték, hogy hibátlanul tegye meg a kötelességét, de 

soha senki nem kérdezte meg, hogy van-e valami bajom, problémám, hogy érzem magam, stb. 

Senki sem törődött velem. Tanítást vállaltam, hogy egyéb költségeimet fedezni tudjam. Ügyes-

bajos dolgaimat mind egyedül kellett ellátnom, és a kevés pénzt úgy beosztani, hogy mindenre 

jusson. Ez egy gyerek részére nem könnyű feladat. És senkim sem volt, aki segített volna, vagy 

akitől tanácsot kérhettem volna, és mennyire hiányzott valaki, akinek kipanaszkodhattam volna 

magamat! Nem segített senki, nem nevelt senki. Túl korán jöttem rá, hogy a felnőtteket csak a 

saját ügyük érdekli. 

 A rendházban közvetlen elöljáróm a gazdasszony volt, akinek két fia, jóval idősebbek, 

mint én, ugyanolyan beosztásban voltak és tevékenykedtek, mint én. Étkezésnél négyen ültük 

körül az asztalt a konyhában: a gazdasszony, a két fiú, meg én. Mi azt ettük, ami az ebédlőben 

nem fogyott el. Azt természetesnek vettem, és sohasem ütköztem meg miatta, ha nekem, mint 
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az asztalnál a legfiatalabbnak és legutolsónak a jobb falatokból nem mindig jutott. Jóllaktam 

másból, amiből jutott. Nem ismertem a válogatást. Az már néha összeszorította a szívemet, 

amikor a két fiú minden délután átment az anyjuk szobájába uzsonnázni. A rendházban töltött 

7 év alatt az ebéd, vacsora és reggelin kívül sohasem kaptam semmi mást, a gazdasszony 

szobájában sohasem voltam. Mindent eltűrtem és mindent megtettem, hogy tanulhassak. Ők 

természetesen egy külön családias csoportot alkottak, amin én kívül estem. Azt nem 

mondhatom, hogy kifejezetten rosszindulattal lettek volna irántam, de azt éreznem kellett, hogy 

én emellett a közösség mellett árvának számítok. Engem a rendházban úgy kezeltek, mint egy 

ellenszolgáltatásért dolgozó alkalmazottat. Sohase kérdezte senki, hogy van-e valami gondom, 

bajom, pedig mindig volt, mert igen szűkös instruálási pénzből kellett magam ellátni. Bizony 

kifordított ruhában, megfejelt cipőben igen szegényesen voltam elbocsátva. Már pesti 

fiatalember voltam, amikor rájöttem arra, hogy van olyan cipő is, amelyikben esős idő 

alkalmával nem ázik be az ember lába. Csak végszükség esetén fordultam Szüleimhez, mert 

nagyon becsületesek, nagyon élhetetlenek, és, ami ezzel együtt jár, nagyon szegények voltak. 

Emlékszem, szegény, jó Édesapámnak különösen a cipők beszerzése okozott sok gondot. 

Boldogult jó Édesanyám, aki a szelídség mintaképe volt, ilyenkor annyi szeretettel vigasztalta 

Édesapámat. 

 Anyagiakban szűkösen éltünk otthon, de sok mindent pótolt a nagy szeretet és 

tisztaszívűség, ami nálunk otthon uralkodott. Sokan voltunk, 8 gyermek született, 7 nőtt fel, és 

még élünk öten, mind nyugdíjas korúak. Édesanyánk csendes, halkszavú, mosolygós asszony 

volt. Se hangosan szólni, sem hangosan nevetni Őt senki se hallotta. Ha valaki kihozta a 

sodrából, sírva fakadt, de erre ritkán került sor, mert mindnyájan nagyon szerettük. Ha 

megtudta, hogy mikor érek haza Szigetről szűkre szabott vakációmra, kedvencemmel, lekváros 

derelyével várt, és ezzel búcsúztatott, ha letelt a boldogság ideje. A szünidő közepétől már 

elkezdődött a keserves visszaszámlálás ideje. Az utolsó éjszaka már rendszerint nem tudtam 

aludni. Amikor elcsendesült a ház, én belopództam Szüleim szobájába, megálltam Édesanyám 

ágya mellett, és ott, teljesen titokban szabad folyást engedtem keserűségemnek, és sírtam 

halkan, hogy senki ne vegye észre. Másnap a búcsúzás alkalmával egy szót sem szóltam, mert 

különben elsírtam volna magam, azt pedig a világért sem akartam a szégyen miatt. 

 Azt a szívszorító, kegyetlen érzést, amit Szigetre való visszatérésem után még heteken 

keresztül kínozott, még ma is érzem, és soha sem fogom elfelejteni. Óriási volt a különbség az 

otthon szeretete és a szigeti környezet között, ahol nekem, mint gyermeknek be kellett állnom 

a felnőttek részére is sokszor terhes élet-küzdelem taposómalmába. Jött az egyedüllét és 

tanácstalanság. Ha napközben eszembe jutott munkám közben az otthon, az „elveszett 
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paradicsom”, összeszorítottam a fogamat, és végig rohantam az L alakú, sötétszürke színű, 

bolthajtásos folyosón, hogy mielőbb a WC-be érjek, ahol titokban kisírhattam magam. De 

sohase panaszkodtam senkinek se. Különösen két vélemény érlelődött meg bennem 

határozottan és tisztán: nem akartam felnőtt lenni, nem szerettem őket, és hamarább akartam 

meghalni, mint Édesanyám. Nem tudtam elképzelni a létemet Nélküle. (Éppen egyetemi 

vizsgáimat végeztem, amikor Édesanyám meghalt, de a hírt csak később hozták tudomásomra.) 

 Édesapámról is meg kell itt emlékeznem pár szóval. (Külön írtam Róla egy kis 

nekrológot.) Legjobb tudásom szerint a négy középiskola után Lőcsén egy erdészeti 

tanfolyamot végzett, azután élete végéig állami szolgálatban volt. Kiegyensúlyozott lelkű, 

alapjában véve jó kedélyű ember volt, aki olyan jóízűeket tudott nevetni, hogy a könnye is 

kicsordult. Szerette a társaságot, de még spiccesen sem láttam soha. Az éneket és muzsikát 

önmaga is űzte. Gyakran énekelt és, amikor ráért, harmonikázott. A templomban sohasem akart 

kitűnni hangja erejével, mindig csak tercelt. A vallás előírásainak megkövetelésében nem 

ismert tréfát. Nagyon vallásos családból származott, 2 nővére volt apáca, egyik öccse pedig 

jezsuita. A természetet nagyon szerette. Óriási erdőterület felügyelete tartozott hozzá, és ha 

kiment a kerületbe, sokszor hetekig nem jött haza. Ilyenkor olykor én is vele tartottam. Ha 

beléptünk az erdőbe, Édesapám úgy viselkedett, mintha templomba értünk volna. Leemelte a 

kalapját, és áhítattal elhallgatott. Egy kissé túl szigorú volt. Egyszer nővéremmel kapcsolatban 

kicsúszott a számon: hülye. Úgy elnadrágolt érte az apám, hogy sohase fogom elfelejteni. – 

Abban az időben, a két világháború előtt, még sok vad volt a máramarosi Kárpátokban. 

Találkoztunk is mindenfélével, még hiúzzal és barna medvével is. 

 Az első világháború összecsuklása Szigeten ért. Először ukránok akarták megszállni a 

védtelenné vált területet, de valahol Bocskónál románokkal találkoztak, akik az ukránokat 

visszafordulásra kényszerítették, és minden ellenállás nélkül bevonultak Szigetre. Aki azt a 

bevonulást látta, sohasem fogja elfelejteni. Elöl haladt 2 sor kürtös, utánuk 2 ló húzott egy 

lafetta nélküli ágyút, ami a hozzáértő nézők derűjét váltotta ki, mert semmire sem volt 

használható. Csak arra volt jó mégis, hogy a macskaköves úton éktelenül csörömpöljön. Utána 

jött vagy 6 lovas. A lovak rüh ellen piszkos sárgára voltak mázolva. Az egyik lovas csak úgy 

szőrén, mezítláb ült a lovon. Ezután jött a „gyalogság”, vagy 50-60 ember. Elöttük egy tiszt. 

Sehol egyetlen nehéz puska, sehol egyetlen muníciós kocsi. Az egyik néző megjegyezte: ha itt 

lennének a piac kofái, egy fél óra alatt kizavarnák az egész társaságot. De nem történt semmi 

ellenállás, alélt volt az egész ország, azt lehetett tenni vele, aki amit akart. A megszálló csapat 

elég szedett-vedett volt, de nemsokára érkeztek jól táplált, vadonatúj olasz egyenruhába öltözött 

olyan román katonák, akik az olaszoknak megadták magukat, és a központi hatalmak ellen 
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fordultak. Az erdélyi származású románok, akik mellettünk harcoltak sem szerelhettek le, így 

Erdélyben nemsokára 3 féle román katona volt: az eredetileg megszálló 

romániai/regátbeli/román, az olaszoktól jött román, és az erdélyi román. 

 Egy éjszaka puskaropogásra ébredtünk: az történt, hogy az erdélyi román katonák 

fellázadtak a regáti románok basáskodása ellen. Ez egyidejűleg több erdélyi városban is 

megtörtént. Egyszer csak megjelenik nagy dörömböléssel 4 román katona a rendházban és 

névszerint engem keres. Amikor megmondtam, hogy én vagyok, még megkérdezték, hogy én 

vagyok-e az ifjúsági elnök? Igenlő válaszomra a 4 szuronyos közrefogott és bekísért a 

vármegyeház udvarára. A nagy sötétben már sok hason sorsú árnyékot láttam ott mozogni. Mint 

később megtudtam, az összes elérhető, valamilyen vezető funkciót betöltő embert oda 

begyűjtötték. Az volt a tervük, hogy a lázadást a civil lakosság nyakába varrják. Akkor az 

egyesített magyar gimnáziumok önképzőköri és ifjúsági elnöke voltam. Egy román tiszt 

többször is körüljárt az udvaron egy revolver és villanylámpa kíséretében, és nem feledte el 

szidni a bolsevista magyarokat. Másnap mindnyájunknak felvették az adatait, és este szélnek 

eresztettek. Engem ebben az ügyben többet nem molesztáltak. 

 A román hatóságok a háromból eggyé zsugorodott gimnáziumot is az iskolai év 

befejezése előtt minden indokolás nélkül bezárták. Már csak a nyolcadikos osztályvizsga és az 

érettségi volt hátra a középiskola befejezéséhez. Úgy oldódott meg a dolog, hogy mi, 

nyolcadikosok osztályvizsgát és érettségit a szatmárnémeti gimnázium tanári kara előtt 

tehettünk. A gimnázium többi tanulója csoportosan elutazott Szatmárra, hogy ott magánvizsgát 

tegyen. A harmadik és ötödik osztályt, egy piarista tanárral együtt készítettük elő a vizsgára. 

Fél napig ő tanította a humán tárgyakat, és másik fél napig én tanítottam a többit. A piarista 

tanár vitte Szatmárra a két osztályt vizsgázni. Ha jól emlékszem rá, mindenki átment. Nekem 

akkor már nagy gyakorlatom volt a tanításban. Ilyen módszerrel vizsgázott a többi osztály is. 
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Az érettségi és kijövetelem Budapestre 

 

Már nyolcadikos koromban egy magyar dolgozatban megírtam, hogy tanulmányaimat 

a budapesti műegyetem gépészmérnöki karán kívánom folytatni. 

Sok instanciázás és huzavona után úgy alakult, hogy már július volt, mire a szatmári 

református gimnázium tanára kara előtt Máramaros-szigeten érettségit tehettünk. Érettségi 

biztossá Groza Pétert, a román államtanács későbbi elnökét nevezték ki. Az érettségi előtti 

napon Mondik Pál piarista igazgató és három érettségizendő vártuk az elnököt a 

vasútállomáson. Első kérdése az üdvözlés után, hogy köztünk van-e Körtvélyessy? 

Jelentkezésemre gratulált nekem, mert egyedül nekem volt hibátlan mind a három írásbeli 

dolgozatom. Ugyanakkor arra is figyelmeztetett, hogy ha nem vigyázok jobban magamra, 

felkerül a bőröm a padlásra, t.i. annyira sovány voltam, hogy nagy lapát keze félig befért a 

gallérom mögé. 

Az érettségi nem volt sétagalopp. A piaristák mindig szigorúak voltak. 42 érettségiző 

közül 7 bukott. Nekem, mint minden évem, ez is kitűnőre sikerült. Magyarból a tételem volt: 

Petőfi és a Petőfi-kultusz külföldön. Egyik pályamunkámat kaptam meg érettségi tételül. 

Természetesen nagyon megörültem, és hanyag eleganciával átvetettem ültömben egyik lábamat 

a másikon. Groza azonnal rám szólt: Na, na, kedves barátom, nem vagyunk a kávéházban! 

Nagyon elszégyelltem magam illetlenségemért. 

Érettségi után az iskola udvarán várakoztunk a bizonyítványainkra. Egyszer csak Mezei 

Pista bácsi áll a lépcsők tetejére és elkiáltja magát: Körtvélyessy tekintetes úr fáradjon az 

igazgatói irodába! Ez a cím abban az időben az érettségizett ifjúnak dukált, mégis óriási hahota 

közben mentem be az épületbe. Leültettek az igazgatói íróasztalhoz Grozával szemben, 

mellettünk állt az asztal végén az igazgató. Groza megkérdezte tőlem, mi a tervem a jövőre 

nézve? Elmondtam, hogy a pesti műegyetemre készülök. Megtudta azt is, hogy csak a magam 

erejére támaszkodhatom, mert senki, még a Szüleim részéről sem remélhetek támogatást. A 

következőket mondta: a háború utáni keserves gazdasági körülmények között nem fogom bírni 

a küzdelmet a megélhetésért és a tanulásért, de a nélkülözést sem fogom bírni. Maradjak 

Romániában, a román állam minden szükségletemről gondoskodik, nekem csak az lesz a 

dolgom, hogy tanuljak. Akkor volt megnyitás előtt a temesvári műegyetem, ahol elvégezhetem 

az első két évet, és ő írásbeli kötelezettséget ad, hogy az utolsó 2 egyetemi évet a párizsi 

Sorbonne-on fogom elvégezni. Nagyon megköszöntem a nagyszerű ajánlatot, de azonnal 

elhárítottam magamtól. Ő is, meg az igazgatóm is kapacitált, hogy fogadjam el, de én 

hajthatatlan maradtam. Azzal váltunk el, hogy gondoljam meg a dolgot, és ha elfogadtam, 
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jelentkezzem, mert az ajánlatát fenntartja. Kitartottam az el nem fogadás mellett. Kint a 

társaimnak elmondtam a történteket, és azonnal elfeledtem az egészet. A tíz éves érettségi 

találkozón jutott újra eszembe, amikor egyik társam felelevenítette az eseményt. Minden 

távolabb állt tőlem, mint magyarságom feladása. Ha elfogadom Groza ajánlatát, elkötelezem 

magam a románoknak. 

Az érettségi bizonyítvánnyal a zsebemben búcsút akartam venni Máramarosszigettől, 

de a román rendőrség megtagadta tőlem a határátlépést román területről cseh területre, ahol 

Szüleim éltek. Én pedig semmi szín alatt sem akartam oláh katona lenni. Csekély személyes 

holmimat és kevés darabból álló, de értékes kis könyvtáramat ládába raktam, és egy alkalmi 

fuvarral hazaküldtem, de sohasem érkezett meg. A mai napig nem tudom, hogy mi történt vele. 

Egy szép, nyári vasárnap délután kisétáltam a Szigetet Szlatinával összekötő Tisza-hídhoz. A 

híd ezen végén egy román katona állt őrt, a másik felén már csehek őrizték a hidat. Útlevelem, 

határátlépési igazolványom nem volt, de én a hídon át akartam jutni, át kellett jutnom. 

Megpróbáltam a román katonát inkább kézzel-lábbal, mint gyenge román tudásommal 

rábeszélni, hogy engedjen át a hídon, de hajthatatlan maradt. Egyre csak azt hajtogatta: porunka, 

porunka (parancs). Hirtelen 2 dolog jutott eszembe: az egyik, hogy a román katonák nagy része 

analfabéta, a másik pedig, hogy van nálam egy kis fényképes vasúti igazolvány. Édesapám 

állami alkalmazott lévén korábbról megvolt az a fényképes kis fekete borítású igazolványom, 

melynek segítségével a magyar vasutakon abban az időben kedvezményesen utazhattam. Ennek 

az igazolványnak az utolsó üres lapján volt egy nagy, szegletes, piros, érvényességet 

meghosszabbító pecsét. Hallottam előzőleg, hogy a román hatósági szervek előtt a pecsétnek 

igen nagy tisztelete van, ezért vakmerő kísérletre szántam magam. Elővettem ezt az 

igazolványomat, és rámutattam a szép, nagy pecsétre. Kivette a kezemből, egy darab ideig a 

szeme előtt tartotta, mintha elolvasná, majd kimondta a boldogító „binye”-t (Jól van.). A híd 

másik oldalán már könnyebben ment. Csak annyit mondtam nekik, hogy egy kicsit sétálok, de 

mindjárt visszamegyek, és tovább engedtek. Könnyebb dolgom volt, mert megértettük egymást 

oroszul. Tehát sikerült cseh területre jutnom. De hogyan tovább? Nemsokára indult Szlatináról 

egy vonat Bustyaháza, Szüleim lakhelye felé. Tudtam, hogy a vonatokon mindenütt szigorú 

igazoltatás folyik. Háború utáni elég izgatott politikai állapotok uralkodtak még. Nagyon 

örültem, hogy az egyik akadályt, a román-cseh határon való átjutást sikeresen vettem. Tehát 

már cseh területen, Szlatinán felszálltam a hazafelé vivő vonatra. Nem mertem bemenni a 

fülkébe, hanem leültem a lépcsőkkel szemben, a folyosón, a kalauzülésre. Még a vonat el sem 

indult, hát látom, hogy közvetlen közelemben 2 zöld egyenruhás, tányérsapkás hivatalos 

személy jön fel a lépcsőkön. Az egyik elkiáltja magát: dovolenka, legitimácie, kontrolle 
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proszim. (Kérem az igazolványokat!) No, gondoltam magamban, itt ugyan nem jutottam 

messze, gyorsan fennakadtam. Ha igazolvány nélkül találnak, nemcsak leszállítanak a vonatról, 

de, mint gyanús egyént, le is zárnak. Nem adtam fel a harcot. Amint a cseh csendőr elsőként 

hozzám fordult igazoltatás céljából, lezser, természetes hangon csak ennyit mondtam: student. 

Szó nélkül sarkon fordult, és továbbment.  

Otthon nagy szeretettel és örömmel fogadtak, hiszen már évek óta nem voltam otthon. 

Egy pár boldog hét következett. Csak az a gond árnyékolta be: hogyan tovább? Itt se lehetett 

szó útlevélről, a hatóságok hallani sem akartak róla, nekem pedig az a gondolat, hogy ott 

maradjak, meg sem fordult a fejemben. Tapogatódzni kezdtem, hogy van lehetőség illegitim 

határátlépésre? Megtudtam, hogy Beregszászban egy Fekete nevű ügyvéd útbaigazítást tud 

adni. Egy szép nyári napon egy kis papírbugyorba raktam kevéske holmimat, elbúcsúztam 

drága Szüleimtől; akkor még nem sejtettem, hogy örökre, kézbe vettem érettségi botomat, és 

Juliska nővérem kíséretében elmentem Beregszászba. Fekete ügyvéd nagy megértéssel 

fogadott, és kioktatott, hogy s mint juthatok át a határon. Sötétedéskor mellém adta egyik 

bojtárját, aki kikísért a város határába egy olyan országúthoz, amely átvezet a határon. Ott az 

ügyvédbojtártól és Juliska nővéremtől ugyancsak örökre búcsút vettem, és elindultam 

sorsommal szembe, a határ irányába. Közben besötétedett és lassan elindult az eső. Látszott, 

hogy az országutat nem nagyon használják, mert majdnem teljesen benőtte a fű. Csak a közepén 

volt egy kis kopott sáv, így nehéz volt a sötétben tájékozódnom. Majdnem az orrom előtt 

bontakozott ki az esős sötét éjszakában az út jobb oldalán egy ház körvonala, velem szemben 

egy sorompó, az út bal oldalán egy faköpönyeg, az őrszem részére. Az ügyvéd elmondásából 

tudtam, hogy ez a határ, és itt laknak a határőrök. Mindenütt teljes csend és sötétség. Éjfél fele 

járhatott az idő. Lekerültem az országút bal, teljesen füves oldalára, hogy teljesen csendben 

haladjak. Meg akartam kerülni a faköpönyeget. Amint egészen közel érek, azt látom, hogy az 

őrszem a faköpönyegben úgy alszik, hogy övtől kezdve a teste kint van a faköpönyegből és veri 

az eső. Óvatosan elhaladok mellette, és már a sorompó alatt bújok át, amikor elkezd a közelben 

ugatni egy kutya. Biztosra vettem, hogy elvesztem. De semmi sem mozdult. Se jobbra, se balra 

nem nézve, lábujjhegyen hosszú léptekkel haladtam tovább. Tudtam, hogy a sorompót elhagyva 

már magyar területen haladok tovább. Körülbelül 50 lépés után megálltam, teljes volt a csend, 

boldogan és felszabadultam felsóhajtottam, és sok hálával elmondtam a miatyánkot. Tudtam, 

hogy még nem vagyok túl a megpróbáltatásokon, mert, ha valahol magyar határőrrel 

találkozom, és megtudja, hogy honnan jöttem, addig zár alatt tart, amíg be nem igazolódik, 

hogy nem vagyok a határon átdobott cseh kém. Abban az időben nagy volt a bizalmatlanság. 

Magyar csendőrök markában lenni sem volt leányálom. 
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Egész éjszaka gyalogoltam a zuhogó esőben, csomagomat már csak a spárga tartotta 

össze, a papír ronggyá ázott. Másnap már délelőtt volt, mire Vásárosnaményba értem. 

Szerencsére semmiféle hivatalos személy sem tartóztatott fel az úton. Vásárosnamény volt az 

első olyan hely Beregszászból jövet, ahol Pest fele vonatra lehetett szállni. Az állomáson három 

vagy négy pajeszos zsidó rohant meg felkínálva a készségét, hogy cseh valutámat átváltsa 

magyar pénzre, amivel megválthatom a vasúti jegyet Budapestig. Sohase fogom megtudni, 

hogy becsaptak-e, de nem is érdekelt. 

Hátra volt még egy veszedelem. Tudtam azt, hogy a magyar vonatokon is igazoltatnak, 

ami még azzal a veszéllyel is járhat, hogy visszatoloncolnak cseh területre, bár ennek nem állt 

fenn nagy lehetősége. Valóban, alig hogy elindult a vonat Vásárosnaményból, hallom, hogy a 

mellettünk lévő fülkében igazoltatás folyik. Hirtelen lefeküdtem egy üres padra, és tettem 

magam, mintha aludnék. Velem szemben a másik padon atyafiak ültek. Nyílik a fülke ajtaja, és 

én szemem vékony résén keresztül látom, hogy belép 2 kakastollas csendőr rövid szuronyos 

puskájukat szíjánál fogva a bal karjukon hordva. Elkezdődik az igazoltatás, ami aránylag 

gyorsan megy, hiszen abban az időben mindenki gondoskodott róla, hogy kéznél legyen egy 

igazolványa. Már a szemben ülő atyafiak vannak soron. A harmadiknak is köszönettel 

visszaadják az igazolványát, hallom. Most én vagyok soron. Pál pillanatnyi csend, valószínűleg 

némajáték. Megszólal az egyik atyafi: Valami szegély diák lehet, és nagyon kimerültnek látszik, 

hogy el tud aludni ezen a kemény padon. Újra pár pillanatnyi csend, majd csoszogó léptek, és 

folytatódik az igazoltatás a hátam mögötti padnál. Tehát ez is sikerült. A nagy igénybevételtől 

valóban annyira el voltam csigázva, hogy elaludtam a kemény fapadon. Már jól az Alföldön 

kattogtak a kerekek, mire felébredtem. Bámultam a végeláthatatlan alföldi tájat. Itt nem zárták 

el a látóhatárt a hegyek, mint a fatornyos Máramarosban. Amikor estefelé az Állatkert mellett 

robogott el a vonat, fájó szégyen és tehetetlen düh fogott el, hogy román katonák eddig jöhettek, 

és elfoglalhatták a mi fővárosunkat. Már teljesen sötét volt, mire a vonat befutott a Nyugati 

pályaudvarra. Kimentem a körúti lépcsőkhöz, megálltam a lépcsők tetején, és sohase fogom azt 

a látványt és azt az érzést elfelejteni. Már égtek a körúton a gázlámpák, az utcán nekem 

szokatlanul nagy forgalom, sürgés-forgás volt, akkor láttam életemben először villamost, 

mellettem egy rikkancs az újságjait ajánlotta rekedt hangon. Pester Lloyd, Esti Kurir, Nyolc 

órai Újság, Magyarország, Pesti Tükör, Abendsblatt. Ott álltam sokáig és nem tudtam betelni a 

látvánnyal. Inkább éreztem, mint tudtam, hogy életemnek egy szakasza lezárult, és egy új 

következik, amelyik semmivel sem lesz könnyebb, mint az addigi volt. Azt is tudtam már, volt 

annyi tapasztalatom, hogy ebben a küzdelemben senki másra nem szabad számítanom, de nincs 

is rá lehetőségem. Bölcs intézkedése a Gondviselésnek, hogy az ember nem lát a jövőbe. 
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Említésre méltó epizódok gyermekkoromból 

 

 Édesapám Bustyaházán az erdőgondnokságon dolgozott. Főnöke egy Ziegler Mihály 

nevű főerdőtanácsos volt, egy elhízott önkényúr. Az általános iskola (akkor még elemi 

iskolának hívták) negyedik osztályának elvégzése után a nyári szünetben félnapi elfoglaltságra 

bekerültem én is az erdőgondnokságra. Nem mondom, hogy a nagy családnak nem jött jól az a 

kis pénz, amit ezért kaptam, hanem inkább azért, hogy ne csavarogjam el az egész napot. A 

délutánom mindig szabad volt. Elég szép volt az írásom arra, hogy ügyiratokat, bérjegyzékeket 

másolhassak. 

 A Körtvélyessy család nagy volt, komoly feladat volt az ellátása, különösen abból a kis 

tisztviselői fizetésből, amit akkor Édesapám keresett. A cipők beszerzése volt a legnagyobb 

gond. Emlékszem rá, hogy mennyi töprengésbe került az gyermekek részére egy-egy pár új 

cipő árának előteremtése. Édesapám könnyen búnak eresztette a fejét, de Édesanyám maga volt 

a család őrzőangyala, és nem szűnt meg szelíd és szeretetteljes szóval vigasztalni a búsulót. 

 Egyszer is egy ilyen töprengés közepette Édesanyámnak az a mentő ötlete támadt, hogy 

van nekünk Debrecenben a Füvészkert u. 6. sz. alatt egy olyan rokonunk, akinek nagy 

cipészműhelye van, és saját üzletében árusítja a készítményeit. Elég jól bírja magát. Mi lenne, 

ha megkérnénk, hogy részletre küldjön nekünk cipőt. A részletfizetéssel még valahogy meg 

tudnánk birkózni. Úgy tervezték jó szüleim, hogy a decemberi nagyobb fizetésből 

(remuneráció) egy nagyobb összeget tudnak majd fizetni. Így történhetett meg, hogy Édesapám 

egy boríték megcímzésénél Debrecen helyett véletlenül Decembert írt. A posta persze 

visszaküldte a levelet. Édesapám főnöke azonban nagy ügyet csinált belőle, és Édesapámat 

gorombán leszidta. Az egésznek én is tanúja voltam. Édesapám csak állt előtte szótlanul, 

lehajtott fejjel. Én is felálltam az asztalom mellett, és szégyenemben, és tehetetlen dühömben, 

hogy az Apámat így megalázzák, keservesen sírtam. Ugyanakkor erősen elhatároztam 

magamban, hogy én mindent el fogok követni, ami ki fogja zárni azt, hogy így kezelhessenek 

engem. Egyetlen kiutat láttam magam előtt: akkora tudásra szert tenni, ami a legnagyobbakkal 

is egyenrangúvá tesz. Ez az elhatározás olyan erős volt, hogy életem folyamán sokszor eszembe 

jutott, amikor az elkényelmesedés ördöge incselkedett velem. Később eljött az az idő, amikor a 

tudás már magáért a tudásért vonzott, de ezt a gyermekkori élményt sohasem feledtem el. 

 Gyermekkori emlékeimnek túlnyomó többsége a templom köré csoportosul, mert 

családunknak messze visszamenőleg jellemzője volt a vallásosság. Két nagynéném volt apáca, 

és egy nagybátyám jezsuita. Felejthetetlenek voltak a májusi litániák. A tomplom elég messze, 

a falu másik végén volt. A litániákra Édesapámmal együtt jártunk. Persze ez még elemista 
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koromban volt, mert gimnáziumba már messze hazulról, Máramarosszigeten jártam. A 

templomig tartó hosszú út alatt egy szép fenyvesen is végig kellett sétálni. Az út alatt 

megfogtam Édesapám kezét, behunytam a szememet és hallgattam azt a sok érdekes dolgot, 

amiket nekem ilyenkor elbeszélt. A Halley üstököstől a nagyapám szokásaiig mindenről volt 

ilyenkor szó. A litániák maguk nagyon unalmasak voltak, de az üdvözlégyek egyhangú 

duruzsolásából az én gyermeki lelkem kiérezte azoknak az egyszerű embereknek a bazsalikom-

fodormenta szagú, ártatlan hitét, és vágyódását a szép, igaz és jó felé. Ez az élmény szinte 

érintetlenül végig megmaradt bennem. Minden este 7 órakor a sekrestyés Rájz Pali bácsi ősz, 

kopasz feje megjelent a sekrestye ajtajában, jobbjában egy meggyújtott lámpással, csizmásan 

végigkopogta a templomot, mint aki otthon van, és neki szabad zajt csinálni, majd felment a 

toronyba a recsegő falépcsőkön, hogy elhúzza a az Angelus-t. Először a középső harangot húzta 

tempósan, majd 2 vers után a kis harangra került sor. Ezt már annál szaporábban kongatta. A 

harang nyelve ugyanabban a taktusban kettőt ütött az egyik oldalra, majd egyet a másik oldalra. 

A mai napig sem tudom, hogy csinálta, de azóta sem hallottam ezt a harangozási módot. Nekem 

ez a momentum azért is kedves volt, mert ezután nemsokára véget ért a litánia. Utána jött a 

kedves séta haza. Felejthetetlenek voltak ezek a május-esti séták. 

 Az éneklés, különösen a képzetlen emberek éneke révén mélyen bele lehet sejteni az 

emberek lelkébe. A magukat fitogtatók énekét ki nem állhatom, ilyenkor szinte fizikai fájdalmat 

érzek. A templomi éneklések hallgatása alkalmával annyi jó ízlésű és tiszta lelkű embert 

ismertem meg, hogy szinte megdöbbentett. Az éneklő ember akarva-akaratlan többet és 

mélyebben mutatja meg magát, mint az egyszerűen csak beszélő. 

 Bustyaházának nem volt saját papja, a szomszéd községből, Viskről jött át hozzánk 

minden második vasárnap egy Koller nevezetű öreg pap. Szegényke, tán öreg korától, de igen 

mérsékelt képességű ember volt, de én, mint ministráns, nem tudtam róla levenni a tekintetemet, 

mert minden szavából, mozdulatából valami nagy-nagy hitet éreztem ki. 

 Osztályfőnököm, aki ismerte, hogy milyen körülmények között élek és tanulok, már az 

első félév végén egy gazdag zsidó gyermeket szerzett tanítványként. Ő is az első gimnáziumba 

járt, mint én. Nem volt buta gyermek, csak haszontalan. Minden nap egész délután együtt 

tanultunk. Amíg elmagyaráztam a tantárgyakat, már meg is tanultam. Zsiga anyja nagyon 

kedves volt hozzám. A délután fénypontja volt a finom uzsonna. A sok gyakorlás miatt nagyon 

jól tudtam az anyagot. Külön sohase tanultam. Az egyik latin órán bejött az osztályba Csóti 

Márk piarista tanár, a nyolcadik osztály osztályfőnöke. Valamit pusmognak az én 

osztályfőnökömmel, majd az osztályfőnököm kiadja az utasítást, hogy menjek el Csóti tanár 

Úrral. Fogalmam nem volt, hogy mi fog most velem történni. Ő egy szót sem szólt, én meg nem 
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mertem megkérdezni. Végig mentünk a hosszú folyosón, majd benyitottunk a nyolcadik 

osztályba. Ezek a meglett legények már alig fértek el a padokban, némelyiknek már bajusza is 

volt. Csóti felállított a katedrára, és a következő utasítást adta: Jó hangosan ragozd el a possum, 

posse, potui igét minden módban és időben! Megtörtént hiba nélkül. Csóti: Köszönöm, 

visszamehetsz az osztályba. Leszálltam a katedráról, előre mentem a padokig, ott illendően 

meghajtottam magam az osztály felé, majd kifele menet a kályhánál álló Csóti fele is. Általam 

akarta Csóti megszégyeníteni az osztályt (valószínűleg nem tudták ezt a ragozást), de én 

ezeknek a nagy fiúknak az antipátiáját az elöttük való meghajlással feloldottam. Mondanom 

sem kell, hogy nem tudatosan csináltam. Persze ennek híre ment, és nemsokára ismert lettem a 

gimnáziumban. – Csóti később is többször felhasznált helyettesítőnek latin óráin, ha valahol 

másutt közben dolga akadt. Az volt ilyenkor a kötelességem, hogy gyakoroltassam a latin 

nyelvtant a diákokkal. Nem is felejtettem el mind a mai napig. 

 Ehhez kapcsolódik egy másik élményem a hatodik osztályból. Latin óra előtt nagy 

vitában voltam a hátam megett ülő másik fiúval, és nem vettem észre, hogy a tanár már bejött. 

Csak arra lettem figyelmes, hogy a nevemen szólít: Mondd el a hatodik ének tartalmát! 

Megriadva fordultam vissza, és zavaromban megkérdeztem: Magyarul, vagy latinul? Mire a 

tanár: Háát…latinul! Most vettem csak észre, hogy mekkora fába vágtam a fejszémet! Már nem 

lehetett visszakozni, így nekifogtam Vergilius Aeneis-ének hatodik énekéhez, és nyelvtani 

érdekességekkel kicifrázva elmondtam az egész éneket latinul. Az egész órát igénybe vette. A 

tanár egy árva szót sem mondott közbe, hátradőlve a széken csak mosolygott. Egész évben 

többet egy szót sem feleltem latinból. Itt láttam szegénységem hasznát. Szüleimtől az új 

országhatár által elzárva kénytelen voltam tanításból előteremteni a megélhetéshez szükséges 

pénzt. Szinte állandóan latint és számtant tanítottam. Így több évi tanítással komoly tudásra 

tettem szert. Persze az túlzás volt, amit rólam elterjesztettek, hogy hatodikos létemre tudok 

latinul. Nem győztem eleget mentegetőzni. 

 Az állandó matematika tanítás okozta, hogy a legnehezebb algebrai levezetést, a cosinus 

tételt is bármikor visszafelé is le tudtam vezetni, jobban mondva az utolsó tagtól a legelsőig 

felvezetni. Persze annyi gyakorlással ez másnak is sikerült volna. 

 

 Visszagondolva gyermekkoromra meg kell állapítanom, hogy igazán 10 éves koromtól 

fogva nem éltem gyermeki életet. Csak a szülői házból van gyermekkori emlékem. 10 éves 

koromban elkerültem hazulról, és utána befejeződött a gyermekkor. Két okból. Többet nem volt 

alkalmam a játékra. Nekem, ha nem voltam iskolában, vagy nem tanítottam, otthon, a 

szobámban kellett tartózkodnom, hogy a rendházban lakó pap-tanároknak rendelkezésére 
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álljak, mert ez ellátásom egyik ellenszolgáltatása volt. Sokszor fájt a szívem, amikor 

osztálytársaim labdázni vagy kirándulni mentek, és én nem tarthattam velük. Csak vasárnap 

délután volt 2-3 óra szabadidőm, amikor a Malomkertbe, vagy a Szalaván hegyre mentem 

sétálni. Így szinte állandóan szobafogságra voltam ítélve. Különösen fájt az, hogy gyakran az 

iskolaév befejezésével, vagy valamilyen szünet alkalmával az én részemre nem szűnt meg a 

szolgálat, mert, amíg a tanárok a rendházból mind el nem mentek, nekem is ott kellett 

tartózkodni. Amikor pedig országhatár húzódott Sziget és a szüleim tartózkodási helye között 

(román-cseh határ), szó se lehetett hazamenetelről. Ezt már valamivel könnyebben elviseltem, 

mert már felsős voltam. 

 A másik ok pedig, ami végét szakította a gyermekkornak, a megélhetés korai gondja 

volt. Az első gimnáziumba való beiratkozásnál Édesapám 12 korona tandíjat fizetett értem, de 

már a könyvek nagy költségét sem kellett értem fizetni, sőt egyéb költségeimnek is túlnyomó 

többségét is magam kerestem meg tanítással. Az évvégi jutalmazásokból mindig tudtam haza 

is adni. Nehéz idők voltak azok, és sokszor voltak anyagi gondjaim. Túl korán kellett 

megtanulnom a lemondást és nélkülözést. Nem egészséges dolog, mert valami sötét szín 

biztosan visszamarad későbbi időkre is az ember lelkében. 

 Gyermekkoromban szőke, hullámos hajam, és bizonyára szép arcbőröm lehetett, mert 

nemcsak társaságban, de a nyílt utcán is gyakran megállítottak hölgyek azzal a kérdéssel, hogy 

mitől olyan az arcbőröm, amilyen. Kezdetben csak mosolyogtam rajta, később bosszantott, 

majd a kérdezőknek szemtelenül azt válaszoltam, hogy nem mosom szappannal. Az volt az 

igazság, hogy a legdurvább, alig habzó, marólúgból készült házi szappant használtam. 

 

 Gimnáziumban nagyon szerettem a geometriát, matematikát és fizikát. Sohasem fordult 

elő, hogy nem tudtam volna a házi feladatot, vagy valamilyen előforduló példát megoldani. A 

tankönyv példáit szórakozásból mind megoldottam. Én a piarista gimnáziumba jártam. A másik 

gimnáziumban, a református főgimnáziumban egy Zakariás nevű diák volt ilyen matematika 

szerető. Személyesen sohasem találkoztam Zakariással, de annál több dolgunk volt egymással 

összekötők útján. Azt már nem tudom, hogy ki kezdte, de hetedikes korunkban nemes és erős 

versengés alakult ki közöttünk a matematikai feladatok megoldásának csataterén. 

Szakfolyóiratokban, segédkönyvekben kutattunk ismeretlen, nehéz feladatok után, azokat 

leírtuk és elküldtük egymásnak. Neki is, meg nekem is voltak az osztálytársaink között 

sameszeink, akik vitték, hozták a feladatokat és a megoldásokat. Erről lassan nemcsak az 

osztály, hanem az egész gimnázium, sőt a város intelligenciájának egy része is tudomást 
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szerzett, és figyelemmel kísérte a versengést. A végén már egész izgalmas lett. A tanév 

végeztével Zakariásék repatriáltak Szigetről, és abbamaradt a párosmérkőzés. 

 

 Ugyancsak hetedikben történt. Az egyik napon, amikor mind az öt tantárgyból készülni 

kellett volna, az utolsó tárgyra, a történelemre már nem jutott időm, és készületlenül mentem 

az iskolába. Mit ad Isten, minden tantárgyból kihívtak felelni. Az utolsó órát, a történelmet 

Hofman Kristóf, az osztályfőnök tanította. Még be sem teszi az osztály ajtaját, azonnal kihív 

felelni. Erre mint egy ember felnevetett az osztály. A tanár megütközött kérdésére 

osztálytársaim megmondták, hogy aznap minden tantárgyból feleltem. Annál érdekesebb felelte 

– és nem könyörült. Abban a pillanatban, amikor a nevemet hallottam, azt hittem, hogy 

összeomlik a világ. Egy olyan kis városban, mint Sziget, a gimnázium élete közérdeklődés 

tárgya. A tiszta jeles diákokat, mint amilyen én voltam, egyenesen számon tartották. Hetedikes 

koromra már voltak sporteredményeim, és megnyert pályamunkáim, tehát eléggé ismert 

voltam. Ha most beszekundázom, ez lesz életemben az első rossz jegy, és másnap már nemcsak 

a gimnázium, de a város egy része is megtudja a nagy szégyent: Körtvélyessy Tóni 

beszekundázott! Oda a nimbusz. A táblához menet, ahol a táblán Európa térképe volt, mert 

éppen a 30 éves háború bonyodalmairól volt szó, elhatároztam, hogy nem adom meg magam, 

körömszakadtáig küzdeni fogok. Alig, hogy kiérek a táblához, és kezembe veszem komótosan 

a térképmutató pálcát, nyílik az ajtó, és belép Mondik Pál igazgató hospitálási szándékkal. 

Amint meglát a táblánál felujjong mondván: Mennyire örülök, hogy éppen téged foglak hallani! 

Még csak ez hiányzott! Az előző órára készültem, és úgy tettem, mintha ennek a leckének a 

bevezetőjéül az előző lecke végét használnám fel. Jól tudtam, hogy ez csak rövid ideig tartó 

időhúzás lehet, és azután… És tényleg már talán csak egy mondat elmondására volt tartalékom, 

amikor hirtelen az utolsó padból valami furcsa hörgő hang hallatszik… Balog Lacin kitört az 

epilepszia. Meg voltam mentve, senki nem vett észre semmit. Én voltam persze az első, aki a 

szerencsétlen fiúhoz rohant, és amint magához tért, hazakísérte. Persze gondom volt rá, hogy 

az óra végéig ne találjak vissza az osztályba. Akkor és ott egy életre megtanultam, hogy az 

ember sohasem adja fel a reményt. 

 

 Bűbájos, ártatlan, hófehér diák szerelem! A kislány negyedikes polgárista volt, az 

apácákhoz járt, én ötödik gimnazista voltam. Valaki elárult bennünket az osztályfőnökömnek, 

egy később csúnya körülmények között kiugrott piarista tanárnak. Nem tudtam megérteni, hogy 

milyen célt szolgálnak az értelmetlen keresztkérdések, nyaggatások. A kislányt ki akarták dobni 

az apácáktól, engem azzal fenyegetett, hogy olyan magaviseleti jegyet kapok, ami miatt nem 



18 

 

tanulhatok tovább. A nagy hűhót csak később értettem meg. Azok a sötét lelkű emberek, akik 

ezt az ügyet intézték, valamilyen bűnös viszonyra gondoltak. Hol volt ez attól! Hiszen én 

szégyelltem volna a kislány előtt enni, vagy az orromat megtörölni. A nagy füsttel indult 

eseményre az tett pontot, amikor napvilágra került a kislány két szép fréz színű levele, 

amelyekben nem annyira az édes, csacsi szöveg, mint az volt a döntő, hogy én a sok íráshibát 

pirossal mind kijavítottam, és a leveleket leklasszifikáltam. A nagyképű komolyság így derűbe 

fulladt. Talán még el is szégyellték magukat a mintakép nevelők. Az ügy teljesen elsimult. 

 

Az egyetemi évek 

 

 Ott hagytam abba, hogy megálltam a Nyugati pályaudvar legfelső lépcsőjén és 

belebámultam az esti nyüzsgő Budapestbe, az ismeretlen, de nehéznek ígérkező jövőbe. 

 Az addig megtett út sikeres volt, és joggal lehettem rá büszke. Egy piarista 

gimnáziumban minden osztályt tiszta jelesen elvégezni a végén egy praeclare maturus-szal, és 

ami a legfontosabb az egészet anélkül, hogy szüleimnek egyetlen fillérjébe kerültem volna, 

mert az ellátásomat is magam kerestem meg a tanulás mellett. Ez nagy önbizalmat öntött belém. 

Tudtam, hogy nagy fába vágom a fejszémet, mert szinte teljesen ismertség és támogatás nélkül 

vágok neki az egyetemi tanulmányaimnak. De a múltamra támaszkodtam, bíztam abban, hogy 

Budapesten is meg tudok birkózni a nehézségekkel. A sikeres múltam vakmerővé tett. Pedig 

semmi okom nem volt rá, mert az egész ország még az elvesztett háború nyomorúságában élt, 

és szegény volt ahhoz, hogy még az ilyen ambiciózus fiatalokat is felkarolja. 

 Nagy reményekkel és örömmel üdvözöltem Budapestet. Erősen sötétedett és a 

gázlámpák már égtek a körúton, amikor elindultam a Dráva u. 16. alá, ahol egy nagyon távoli 

rokonunknál az első éjszakámat Budapesten eltölthettem. Odafele gyalogolva ért az első 

csalódás. A Váci úton haladtam a Dráva utca felé és magamban a Váci utca, Váci utca kezdetű, 

akkor közkedvelt műdalt kezdtem dúdolni, és nagyon csodálkoztam azon, hogy mi tetszhetik a 

pestieknek ezen a sivár, gyárépületekkel megrakott utcán. Persze akkor én még nem tudtam, 

hogy Budapesten létezik még egy Váci utca is a Belvárosban. 

 Másnap, augusztus 20-án reggel tovább utaztam a nővéremékhez Polgárdiba. Nagyon 

meleg nap volt és én elkövettem életem egyik nagy baklövését. Úgy hűtöttem a vonaton 

megizzadt testemet, hogy a vonatablakon kidugtam balkaromat, és hagytam, hogy a vonat által 

okozott léghuzat a ruhám ujjába behatolva bal karomat és egész bal oldalamat hűtse. Pár nap 

múlva influenzával ágyba kerültem. Mellhártyagyulladást is kaptam. Felépülésem után bal 
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oldalamon érzéketlen foltok maradtak vissza, és csak évtizedek múlva gyógyultak meg úgy 

ahogy. 

Az ország szánalmas állapotban volt, sok volt a munkanélküli. Érdekes módon 

különösen a diplomások között volt nagy a pangás. Nem egy kocsi volánjánál mérnök ült, és 

boldog volt, hogy dolgozhatott. Középiskolás koromban nagyon szerettem a matematikát, azt 

is vallottam be, hogy műszaki egyetemre megyek. Oda is adtam be a felvételi kérelmemet. Fel 

is vettek, azonban mégsem iratkoztam be. Másik nővéremnek akkor még a vőlegénye beleszólt 

a dolgok menetébe. Ő akkor a műegyetemen adjunktus volt, de ezen kívül volt egy elég 

tekintélyes magánmérnöki irodája. Megkért arra, hogy üljek be pár napra az irodájába. 

Megtettem, és szomorú tapasztalatokat szereztem. Majdnem egymásnak adták a kilincset 

gyakran nagy gyakorlattal rendelkező mérnökök munkáért könyörögve. Megbizonyosodtam 

arról, hogy a mérnöki pályán hosszú időre nincs mit keresni. Sógorom rábeszélésének 

engedelmeskedve beleegyeztem abba, hogy felvételi kérésemet a műegyetemről tétesse át az 

akkor létesült Közgazdasági egyetemre. Így lettem közgazda. Nem bántam meg a cserét, mert 

új szakmámat is szépnek találtam. 

Az a kevés pénz, amit még a középiskolai tanításból magammal hoztam gyorsan 

elfogyott, új forrás után kellett néznem. Elmentem a piaristákhoz és kértem tőlük tanítványt. 

Egy zsidó szobrásznak a fiát kaptam tanítványul. Ez sovány kereset volt, rendes kosztra és 

lakásra nem futotta. Elkezdődött a nélkülözés, és egész egyetemi időm alatt hűséges társam lett. 

Annyi helyen laktam, és annyi helyen étkeztem, hogy már nem tudom felsorolni. A kosztolást 

a menekült menzán kezdtem. Egy pincehelyiségben volt az Arany János utcában. 

Természetesen hús sohasem volt, de másból sem volt annyi, hogy az ember jóllakhatott volna. 

Csak ebédet adtak. Ebédeltem Róbert bácsinál is a Kálvin téren. Annak a bögre leves-löttynek 

csak az volt az érdeme, hogy az embert télen ideig-óráig megmelegítette. Ebédeltem a Nyugati 

pályaudvar mögött messze a pályamunkások étkezdéjében. Ott, amíg lehetett, legalább 

jóllakhattam, mert a koszt olyan rossz volt, hogy a munkások nem tudták megenni. Ott az 

embernek le kellett adnia a villamos bérletét, vagy más értéket, hogy egy nagyon hitvány bádog 

kanalat kapjon az étkezéshez. Reggeli legjobb esetben egy darab vajas kenyér volt, de 

legtöbbször semmi, úgy mint a vacsora. Egyszer este hazamenet nagyon éhes lévén volt még 

annyi pénzem, hogy vettem magamnak 2 vörös hagymát. Minden nélkül megettem és utána egy 

hétig olyan gyomorgörcsöm volt, hogy nem tudtam talpra állni. A kenyeret kezdetben még 

jegyre kaptuk, ami már magában azt jelentette, hogy nem volt sok. Előfordult, hogy Amerikából 

az Ínségenyhítő mozgalom keretében az arra rászorulók egy kevés hordóban küldött préselt 

zsírt kaptak. Papírral a kezünkben sorba álltunk, és egy ember egy kis lapáttal mert egy 
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hordóból és rákent a papírunkra. Nagyon finom zsíros kenyerek lettek belőle – amíg tartott. 

Már az egyetemi évek vége felé véletlenül összeakadtam egy műegyetemistával, aki révén 

állandó vacsorához jutottam. Édesanyjának a Kecskeméti utcában egy kis kifőzdéje volt, és ide 

járhattam ingyen vacsoráért. Többször tapasztaltam, hogy maradékokból volt összeöntve, de 

hálás voltam érte, mert táplálék volt. Éhes ember nem szokott válogatni. Másodéves koromban 

katolikus összefogással apácák segítségével szegény egyetemi hallgatók részére igen mérsékelt 

díjazással három menza nyílt. A harmadik menza adminisztratív vezetését vállaltam, és ezért 

ingyen, jobban mondva pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül kaptam most már komoly ebédet, ahol 

az ember jóllakhatott. Sajnos ez is csak ebédet adott. Egy fiatalembernek napi egyszeri étkezés 

kevés, hozzászámítva, hogy vasárnap minden menza zárva volt, és ezek bizony gyakran hosszú 

napok voltak. A koplalás eredménye nálam abban jelentkezett, hogy reggelenként alig bírtam 

felkelni. Később már napközben is álmos voltam, majd nem ment az előadásokon az 

odafigyelés, állandóan ólmos fáradtságot éreztem. Már nem a lendület, a tanulás kedve vitt 

előre, hanem a vállalt kötelesség teljesítésének a szorító tudata. 

Volt abban az időben egy szomorú, de jellemző játékunk. Volt közöttünk, 

ágrólszakadtak között egy háborút járt, főzni tudó sorstársunk. Ha összeverődtünk, megkértük, 

hogy főzzön nekünk. Ilyenkor körülvettük, és áhítattal hallgattuk, amint finom ételek 

elkészítéséről és kinézéséről mesélt nekünk: pörkölt, gulyás, halpaprikás, stb. Mi közben 

nagyokat nyeltünk. Egyszer csak az egyik társunk felpattant helyéről, odarohant a hatalmas 

Meidinger kályhához és elkezdte két kézzel kikapkodni belőle a bedobált szemetet, papírokat. 

Egyszer csak nagy örömmel felmutatott egy szalonnabőrkét. Miska visszaemlékezett arra, hogy 

pár hónappal az előtt meglátogatta őt egyik vidéki nagybátyja, és közös szalonnázás után a 

bőrke a kályhába került. Nosza, gyorsan kihúztunk az egyik ágyból két deszkát, és a kályha 

előtti szikrafogó bádogon indián ujjongással megpörköltük a tenyérnyi börkét. Mindenkinek 

jutott egy csipet abból a füstös, megégett, keserű valamiből. Úgy kenyér nélkül mindenki 

egykettőre elfogyasztotta, még csak nem is fintorgott senki. 

A lélek hiába kész, ha a test erőtlen. A menzán velem szemben ült egy székely 

cselédkönyves orvos jelölt, aki látta, hogy milyen leromlott fizikai állapotban vagyok, és 

állandóan ösztökélt, hogy vizsgáltassam meg magam egy orvossal. Végre elmentem arra a 

klinikára, ahol Joákim barátom cselédkönyvezett. Az adjunktus, egy nagyon kedves, vörös hajú 

férfi alaposan megvizsgált, és azt ajánlotta, hogy már onnan se menjek vissza a lakásomra, 

hanem azonnal menjek haza Máramarosba, mert egyébként a biztos pusztulás elé nézek: 

tüdőcsúcshurutom van, a jobb Krőnig-térben meg van támadva a tüdőm. Azt feleltem neki, nem 



21 

 

engedelmeskedhetem neki, mert amit kezdtem be akarom fejezni, és azt a másfél szemesztert 

le akarom az egyetemen hallgatni. Így is történt. 

Megfelelő mennyiségű pénz nélkül a lakáskérdés megoldása sem volt rózsásabb. 

Legtöbbször csak poloskás tömegszálláson hányódtam. Abban az időben Budapest egyik 

jellemzője a poloska volt. Annyi szükséghelyen laktam, hogy fel sem tudom sorolni. Aludtam 

pályaudvaron, hogy meg ne fagyjak, aludtam hol itt, hol ott az ismerősöknél. Elsőéves 

koromban, amíg volt pénzem, nem messze az egyetemtől laktam egy kis tűzfalra nyíló, sötét 

szobában negyedmagammal. Bihari néni, egy szakasztott boszorkány, volt a szállásadónk. 

Románul már elfelejtett, viszont magyarul meg nem tudott megtanulni, így nagyon nehezen 

értettük meg egymást. Különösen azt nem akarta megérteni, hogy tele vagyunk poloskával. 

Ezért megállapodtunk abban, hogy aki közülünk legkésőbb jön este haza, gombostűre szedi 

össze az előmászott poloskákat, és az így feldíszített tűt az ajtófélfára tűzi, mint corpus delicti-

t. Bihari néni kitartott a tagadás mellett, és azt mondta, hogy az ő bosszantására a városból 

szedtük össze és hoztuk haza. 

Egyik barátom egy nagy régi házban lakott, ahol a kályhákat egy nagy belső folyosóról 

fűtötték. A kályhaajtók mellett a falban hatalmas vízszintes üregek voltak a tüzelendő fa 

részére. Barátom megengedte, hogy egy ilyen üregben alhassak. Jól belefértem, csak felülni 

nem lehetett benne. Azon kívül meleg is volt, mert mellette haladt a kémény. Nem sokáig tartott 

a pünkösdi királyság, mert valakinek szemet szúrt, a hatóságnál feljelentett, és a hely 

egészségtelenségére hivatkozva megtiltották a hely ilyen célra való felhasználását. 

Már az apácák egyik egyetemi menzáján kosztoltam, amikor egyszer korábban 

bemenvén találkoztam a főnöknővel. A hallgatók részéről én vezettem a menzát, és így gyakran 

találkoztam a főnöknővel. Csodálkozva kérdezte, hogy mitől van úgy összeszabdalva az arcom? 

Én szintén csodálkozva nem tudtam megmondani, hogy valami történt volna velem. Nagy 

nehezen kerítettek egy tükröt, és abban felismertem az arcom rovátkoltságának az okát. A 

hatóságok átadták a szegény egyetemi hallgatóknak a kiürített Budaörsi úti Károly laktanya egy 

részét. Olyan terembe kerültem, ahol 72-en aludtunk. Az ágyakon egy szalmazsák, egy 

kimustrált, kiselejtezett lópokróc, és egy durva kendervászonból összevarrt fejék volt. Nekem 

semmi ágyneműm sem volt, így vánkosom sem, tehát ezt a durva, kemény fejéket használtam 

vánkosként. A rejtély így megoldódott. Ebéd után a főnöknő a kezembe nyom egy dobozt azzal 

a kikötéssel, hogy csak otthon bonthatom ki. Egy kis fejpárna volt benne két huzattal. Ez életem 

kevés édes emlékeinek egyike. 
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Érdekes módon a poloska csípésére sohasem ébredtem fel, jóllehet reggelenként úgy 

néztem ki, mintha tövisek között aludtam volna, de a poloska szagára azonnal felébredtem és 

hányinger fogott el. Világítást nem gyújthattam, mert zavartam volna vele a többiek álmát. 

Igazság szerint nekem nem volt kifejezett lakásom, csak ágyrajáró voltam. Tanulni a 

könyvtárakba jártam. Ott viszont az volt a baj, hogy télen a jó meleg könyvtárban könnyen 

elálmosodtam, és nem tudtam koncentrálni. A sors úgy hozta magával, hogy sohasem volt télen 

fűtött lakhelyem, így, ha egy fűtött helyiségbe kerültem, elfogott a gyengeség. 

Tekintettel arra, hogy odahaza, Máramarosban, Bustyaházán a csehek 

katonaszökevényként tartottak nyilván, nem mehettem haza a szünetek idejére. Így az első év 

végén, a nyári szünetben Ózdtól északra egy sodronypálya építésénél, mint munkás gondnok 

dolgoztam. Itteni élményeimet, mint jellemzőt el kell mondanom. 

Nekem kellett a kubikusokat is beszerveznem. Elutaztam ezért Karcagra. A 

városházáról a kisbíróval kimentünk a piactérre, felálltunk egy emelvényre. A kisbíró egy pár 

dobpergés után felhívta ránk a figyelmet, és a sok munkanélküli kubikus tényleg körénk is 

sereglett. Fennhangon elmondtam, hogy mi járatban vagyok. Felsoroltam, hogy a napszámon 

kívül még mennyi lisztet, szalonnát, zsírt, kenyeret, stb. juttatunk a munkásoknak. Tudtam, 

hogy jó ellenszolgáltatást kapnak a munkájukért. Mukkanás nélkül bámultak ránk, és senki sem 

mozdult. Vártunk. Egy idő múlva megkértem a kisbírót, hogy kezdjük el újra. Végigmondtam 

ismét a mondókámat. Ismét csend. Már-már azt hittem, hogy dolgom végezetlenül kell 

visszatérnem, amikor egy vékony hang a tömeg széléről elkiáltotta magát: én! Erre, mint 

vezényszóra minden kubikus felemelte a karját jeléül annak, hogy jönni akar. Meglepett és 

elszomorított a gyámoltalanság ilyen nagysága. Szinte megesett rajtuk a szívem. A családos, 

nősek közül választottam ki az embereimet. Nehéz volt, mert egyszerre mindegyik jönni akart. 

A másik élményem ugyan  ehhez a nyárhoz fűződik. Egyik este a vacsoránál 

megkérdeztem a munkásokat, hogy hogyan vannak megelégedve az ellátással? Minden nagyon 

jó, csak hát a szalonna lehetne ízletesebb. Ezen megütköztem, mert hiszen én kifogástalan 

minőségű pörzsölt szalonnát vettem nekik, az ígéretünknek megfelelőt. Faggatásomra 

elmondták, hogy az a finom szalonna, amit Debrecenben a Szt. Anna utca sarkán lévő hentesnél 

lehet venni. Furdalt a kíváncsiság, elutaztam Debrecenbe ahhoz a henteshez, ahol megtudtam a 

titkot. A hentes nagy derültség között adta meg a felvilágosítást: azok a jó emberek az avas 

szalonnát szeretik. Ennyivel is okosabb lettem. 

Egyetemi éveim második nagy vakációjában a menza bútorzatát hoztam rendbe. Ezért 

az egész szünetben kaptam ebédet. Volt egy bukott diákom is, akit pótvizsgára kellett 

felkészítenem. 
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A harmadik nagy vakáció azzal telt el, hogy egy párunkat az egyetemi hallgatók közül 

kiképeztek kenyeret sütni és villamost vezetni arra az esetre számítva, hogy sztrájk esetén ne 

bénuljon meg teljesen a forgalom, illetőleg a kórházak valamelyes kenyérhez jussanak. Ezzel 

eltelt a szünet, és egy kis pénzhez is jutottunk. 

Gyermekkoromban beteges voltam, később sem voltam erős szervezetű, az egyetemi 

évek sok koplalását nem sokáig bírtam. Az első 2 évben még volt erőm a komoly tanuláshoz, 

de később már mindig kínosabb volt az egyetemi követelményekkel lépést tartani. A negyedik 

szemeszter végén a mérlegtani vizsgám olyan jól sikerült, hogy a professzor meghívott a 

tanszékére gyakornoknak, de nem fogadhattam el, mert akkor nem lett volna alkalmam az 

instruktorkodásra, a kenyérkeresetre, az egyetemi gyakornoki elfoglaltság egész napos volt, és 

nem járt dotációval. Így ezt a kitüntető ajánlatot vissza kellett utasítanom. 

Egyetemi éveim alatt senkinek az ismeretségét sem kerestem, úgynevezett jóbarátom 

pedig egyáltalán nem volt. Szégyelltem magam ágrólszakadtságom és topisságom miatt. A 

kolleginákat és a nőket különösen elkerültem. Természetesen nem volt társaságom sem. 

Vasárnaponként délelőtt elmentem egy nagymisére, délután pedig, ha az idő engedte, 

barangoltam Budán és élveztem a szebbnél szebb villákat és ápolt környezetüket. A 

pénztelenség miatt a ruházkodásom szenvedett a legtöbbet. Adományokból jutottam ruhákhoz, 

annyit is ért az. Jól emlékszem egy téli ruhaneműmre, egy pamut bekecsre, amelynek vatta 

bélése rövid idő alatt mind lemállott és a bélés alján összegyűlve ott kidudorodott. Télen 

nemcsak a fűtetlen szobában fáztam, ahol laktam, hanem az utcán is a széllelbélelt 

ruházkodásom miatt. Ha pedig fűtött helyiségbe jutottam (tanterem vagy könyvtár), a rossz 

kondíció miatt mindjárt elernyedtem, és elbóbiskoltam. 

Négy évig Teleki Pál gazdaságföldrajzi szemináriumában dolgoztam. Két évig kötelező 

tantárgyként, két évig pedig fakultatív módon. Telekiben egy ritka nagy egyéniségű embert 

ismertem meg. Készítettem is róla egy kis megemlékezést. 

Még egy élményemről számot szeretnék adni, ami velem az egyetemi évek alatt 

megesett. Bizony, amikor nagyon fogytán voltam a pénznek, én is elmentem éjszakai 

hómunkásnak. Ha jól emlékszem este 8-tól reggel 6-ig tartott a munka, és egy éjszakára 8 

pengőt fizettek. Akkor is plakátok hirdették, hogy hol kell munkára jelentkezni. Egyik 

alkalommal valahol Budán kellett jelentkezni. Egy nagybajszú altiszt vette fel az adatainkat, 

majd mindenki kapott egy lapátot. A sor végén egy nagyon bebugyolált vékony alak várt sorára. 

Amint megszólalt, bármilyen halkan beszélt észre kellett venni, hogy nőről van szó, még pedig 

a finomabb fajtából. A közelállók meghökkentünk, mert tudtunk azt, hogy nőt nem szabad 

hómunkásnak felvenni. A mester kezében megállt egy pillanatra a ceruza, a túlságosan 
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bebugyolált arcból egy elfojtott szipogást lehetett hallani, majd a ceruza írta tovább a 

behazudott férfinevet. Kivettük a nő kezéből a lapátot és leültettük a szerszámos bódé sarkába 

a kacatok közé. A mester minket elvezetett a Margit-híd budai hídfőjéhez, ott megmagyarázta, 

hogy mekkora területről kell a havat letakarítanunk és otthagyott bennünket. Közben 

hangtalanul elkezdett szitálni a hó. Olyan heterogén társaságban sem voltam soha életemben! 

Volt, akinek pincs kalap volt a fején, volt olyan is, akinek kendővel volt bekötve; a városi 

bundától a madzaggal körülkötött kiskabátig mindenfajta felsőruha képviselve volt, láttam 

sárga, gombos félcipőt és átspárgázott zsákot lábbeliként. Egyik társunk glaszé kesztyűt húzott. 

Okosan tette, mert az én tenyeremet reggelre a lapátnyél annyira tönkretette, hogy utána hosszú 

ideig gyakori tenyérbe fújással enyhítettem a hólyagok gyulladt helyét. 

Éjfél körül a hídfőnél dolgoztunk. Tanulságos és elgondolkoztató élményekben volt 

részünk. Pest fele nézve először csak fény kezdett derengeni, majd a sötétségből kibújt egy-egy 

autónak a fénylő reflektora, azután nemsokára láthatóvá váltak a nagy, sötét, zárt autók. Amint 

egész közel értek látható lett a hátsó ülésen ülő alak is gyakran sziporkázó szivarral a szájában. 

Volt, amelyik a Margit utcára ment fel, mások a Margit körúton mentek tovább. Akkor jöttek 

haza Budapest tehetősei a lipótvárosi, vagy terézvárosi kaszinókból és hajtattak haza 

rózsadombi, vagy egyéb budai villájukba. Ott, akkor a társadalmi igazságtalanság két szélső 

értéke találkozott. Szinte fogható volt a feszültség. Mi ott a havas éjszakában görnyedező 

helóták, akik egyáltalán nem mutatkoztunk be egymásnak, ugyanazt és együtt éreztünk, mintha 

édes testvérek lettünk volna. Nem beszéltünk mi össze, de mindnyájan tudtuk, hogy mi a másik 

gondolata. 6 órakor megjelent a mester, ellenőrizte a munkánkat, visszaadtuk a lapátokat, és 

felvettük a 8 pengőket. Nagyon megszolgáltunk érte. 

Amint említettem, a hetedik szemeszterben betegedtem meg. A hátralévő kollégiumokat 

még lehallgattam, hogy megkaphassam az abszolutóriumot, tehát már az egyetemi kötelező 

hallgatásnak eleget tettem. Most szerencsésen alakult a sorsom. Nővéremék fia elvégezte az 

elemi iskolát, és a középiskola megkezdése előtt állt. Úgy oldották meg a dolgot, hogy Géza 

gyereket beíratták a tatai gimnáziumba magántanulónak, és nekem kellett a szigorló évem alatt 

instruálnom. Így is történt. Emberi körülmények közé kerültem, és pár hónap múlva a 

tüdőcsúcshurutból meggyógyultam. Leraktam az elmaradt kollokviumokat, leraktam 3 

szigorlatot és megszereztem a diplomát. 

Az egyetemi évek voltak életemnek legkeservesebb évei. A diplomámért kegyetlen 

nagy árat, majdnem az életemet adtam oda. A sok nélkülözés felmorzsolta akarati energiámat, 

mert előzetesen fizikai energiámat is felélte. A saját káromon jöttem rá, hogy az akarat, 

bármilyen erős, csak akkor hatásos, ha megfelelően táplált fizikumra támaszkodhat. Nehéz 
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sorsom volt már gimnáziumban is, de szembe tudtam vele nézni, mert a fizikumom megkapta 

azt a minimumot, amire szüksége volt. Az is igaz, hogy szerencsétlen időkben kerültem az 

egyetemre. Az ország maga is le volt rongyolódva, támogatásra szorult. Mondhatni az egyetlen 

szociális intézménye Róbert bácsi ingyen levese volt a Kálvin téren. Szinte éreztem, hogy 

kondícióm romlásával párhuzamosan hogyan gyengül az akaratom. Mindig több és több 

akaratra volt szükség, hogy valamit megtegyek. Gimnazista koromban a nehézségeket hetykén 

magam előtt hajkurásztam, és akkor intéztem el, amikor időm volt rá, és el akartam végezni, 

egyetemi időm második felében már csak bandukolva vonszoltam a terheimet, és bizony 

sokszor, ha már nem bírtam, olyat is ki kellett dobnom a zsákomból, amit nagyon szerettem 

volna megoldani. Ez az állapot lelkileg is nagyon elővett. Elvesztettem az akaratom erősségébe 

vetett erős hitemet. Amikor azon az augusztus végi estén megérkeztem Budapestre és a Nyugati 

lépcsőiről körül néztem, még azt hittem, hogy nincs akkora feladat, amit én nem tudnék 

megoldani. A valóság egy s másra később szigorúan kitanított. 

Már kis gimnazista koromban, amikor először kellett a saját lábamra állni, megtanultam, 

hogy senkitől ne kérjek tanácsot, mert az emberek a tanácsadásban rendszerint felületesek, és 

hogy soha senkinek se panaszkodjak, mert az embereket legtöbbször kellemetlenül érinti 

másnak a panasza. Bármilyen szegény lettem, de mindig büszke maradtam. 

Talán valamit segíthettem volna a sorsomon, ha nem vagyok annyira szemérmes, és 

kipróbáltam volna a nem egészen egyenes utakat is. Nővéremék a Dunántúlon éltek rendezett 

gazdasági viszonyok között. Mindannyiszor jóllaktam náluk, ahányszor csak elutaztam 

hozzájuk, de ritkán volt a vasútra pénzem. Magammal azonban sohasem hoztam egy falatot 

sem Pestre. Ha kinyújtom a kezem, talán kaptam volna, de sohasem tettem. Egyszer, már nem 

tudom, hogy jutottam oda, egy szobrász műteremben laktam, jobban mondva aludtam. Egyszer 

az asszony félreérthetetlen célzást tett rá, hogyan segíthetek a helyzetemen. Ettől a megoldástól 

egyenesen undorodtam. Szomorú szívvel, de gyorsan odahagytam a nagy, világos, de 

kényelmetlen műtermet. 

Valahogy nem tudtam örülni a diplomámnak, Pyrrhusi győzelemnek tartottam. Túl 

drágán jutottam hozzá. Szerettem volna az egyetemen komoly tanulmányokat folytatni, ehelyett 

a vége fele már csak azzal törődtem, hogy minél hamarább túl legyek a stúdiumokon. Már a 

minőségre nem jutott energia. Nem így terveztem! 

Az egyetemi idők alatt a lelkem egére egy felhő került, és teljesen azóta se tisztult ki. 

Hol zavar, hol nem. De ha nem is zavar, tudat alatt érzem, hogy van. Nagy része van abban, 

hogy szeretem a magam útját halkan járni. 
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Pályám kezdete 

 

Végre utolsó szigorlatom letétele után minden egyetemi kötelezettségemnek eleget 

tettem. Kegyetlen nagy erőfeszítésembe került. Az egészségemet is veszélyeztettem miatta. A 

szigorló vizsgákra már elhagyhattam Budapestet, mert a kötelező kollégiumokat már 

lehallgattam. Úgy adódott, hogy Margit nővéreméknek Géza fia éppen akkor került 

középiskolás korba. Így kerültem Bicskére, ahol sógorom a nagy tógazdaságnak a főintézője 

volt. Az unokaöcsémet beírattuk a legközelebbi gimnáziumba Tatán magántanulónak, és én 

tanítottam. Közben készültem a vizsgáimra. Az volt azonban a legfontosabb, hogy a 

kifogástalan körülmények között, amelyben ott éltem, pár hónap alatt a tüdőcsúcshurutból 

teljesen meggyógyultam és meg is erősödtem. Bicskén sokat teniszeztem, úsztam, és télen 

korcsolyáztam. Természetesen kedves kis társaságom is volt. Jól éreztem magam a bicskei 

lányok társaságában, de mélyebb vonzalom nem alakult ki. 

 Az utolsó vizsgám letétele után jött a következő feladat: valahol elhelyezkedni. Azt már 

említettem, hogy az egyetem elkezdése idején az ország lerongyolódása miatt milyen rossz volt 

a munkapiac. Különösen diplomásokra nem volt szükség. Akkor erősen bíztam abban, hogy 

mire elvégzem az egyetemet, biztosan megjavul a kereseti lehetőség. Csalódtam. A helyzet 

valamelyest megváltozott, de nem lett jobb. Abban az időben erős jobboldali áramlatok kaptak 

lábra az egyetemi hallgatóság körében, ami az egyetemeken gyakori zsidó verésben nyilvánult 

meg. Az ilyen elégtételvevést utálattal elítéltem, és ahol tehettem, igyekeztem útját állni, de 

nem sok eredménnyel. Abban az időben a gazdasági élet túlnyomó részben zsidók kezében volt. 

Az csak természetes, hogy ezek a vállalat tulajdonosok inkább csökkentették tevékenységüket, 

semhogy keresztény diplomást vegyenek fel vállalatukhoz, új munkaerőnek. A szabotázs olyan 

súlyossá vált, hogy az államnak kellett közbe avatkoznia a keresztény diplomások érdekében. 

Hóman Bálint kultuszminiszter törvényt hozott, amely bizonyos kulcs szerint minden ipari és 

kereskedelmi vállalatot arra kötelezett, hogy diplomásokat alkalmazzon havi 80 pengő kezdő 

fizetéssel. Természetesen a zsidó vállalat tulajdonosok is eleget tettek a törvény betűinek, de 

nem engedték meg, hogy keresztény diplomások átlépjék a küszöbjüket: minden ultimókor 

jelentkezhettek a portásnál a 80 pengő átvételének igazolása céljából, de a munkahelyre nem 

tehették be a lábukat. Kegyetlen megalázás volt. Ezeket a diplomásokat nevezték Hóman 

bébiknek. Nem választottam ezt az utat. Megpróbáltam közvetlenül elhelyezkedni, de minden 

hiába. Sógorom, dr. Guóth Béla, aki akkor már ismert mérnök volt, egyetemi adjunktus, elvitt 

báró Chorin Ferenchez, aki akkor egyik legbefolyásosabb közgazdasági szakember volt, és régi 

ismeretségükre hivatkozva kérte az alkalmaztatásomat. A kérést szinte bántó rövidséggel 
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visszautasította. A legtöbb kérvényemre még csak választ sem kaptam. Végül a véletlen sietett 

segítségemre. Későbbi feleségemnek a nagybátyja, Farkas János, miniszteri osztálytanácsos, 

annak a miniszteriális bizottságnak volt a tagja, amelyik azt bírálta el, hogy ki kaphat 

kereskedelmi főtanácsosi címet. (Természetesen egy bizonyos összeg lefizetése ellenében.) 

Tudni kell, hogy a kereskedelmi főtanácsosi címmel méltóságos rang is járt. Ily módon sok 

pénzes zsák pályázta meg ezt a címet. Ezek között volt Rockenstein Samu is, aki két nemzetközi 

szállítmányozási vállalatnak volt a tulajdonosa. Ő is igyekezett a bíráló bizottság voksait 

megszerezni. Így került érintkezésbe János bácsival, aki azt ajánlotta, hogy támogatja a kérését 

a bizottságban, ha engem alkalmaz. Az ajánlat Rockensteinnek is kapóra jött, mert egyik 

vállalata, az Angol-magyar szállítmányozási, megkapta egy angol beruházó vállalat (Talbot 

centrálé) anyagának az ideszállítási lebonyolítását, viszont a vállalatnál senki sem tudott 

angolul. Nekem viszont az egyetemen az angol volt a nyelvem, és jártas voltam az angol 

levelezésben. Így kezdtem el pályafutásomat az Angol-magyar szállítmányozási vállalatnál. 

 Rockensteinnek még egy szállítmányozási vállalata volt, az „Express”. Valójában ez a 

két vállalat csak az előnyösebb adózási lehetőség miatt volt kettő, egyébként egy tulajdonos 

vezetésével, együtt dolgozott a Nádor utcában. 32 alkalmazottja volt, de közöttük egyedül 

voltam keresztény. Abban az időben a faji megkülönböztetés kínos problémája még elég 

élénken élt az emberekben, ezért a vállalatnál egy fontos munkakört kellett ellátnom: hivatalos 

ügyekben én jártam el a hivatalokban. Nekem zöld utam volt, bárhova kellett menni. Közvetlen 

főnököm Braun úr, egy állandóan náthás, nyafogó, affektáló ember azzal küldött egyszer az 

egyik minisztériumba az egyik alacsonyabb beosztású hivatalnokhoz: Kérje meg a méltóságos 

urat…Szavába vágtam, mert ki akartam oktatni a rangok és címeket illetőleg, mire Ő ugyancsak 

szavamba vágott azzal, hogy a minisztériumban nincsen méltóságosnál alacsonyabb rangú úr. 

Az üzleti mentalitásra vonatkozólag még egy jellemző eseményt szeretnék elmesélni. 

 Egy vidéki városban lakó, jobb módú iparos részére intéztük egy értékesebb gép 

szállítását Amerikából. A gép annak rendje és módja szerint megérkezett, leszállítottuk, az 

iparos a küldött számlát postai átutalás formájában kifizette, tehát az ügylet szabályos befejezést 

nyert. Itt egy mondat erejéig ki kell térni a szállítmányozási vállalatok számlázására. Ez olyan 

dzsungel, amelyben közönséges halandó nem tud eligazodni, de az biztos, hogy még a vám-

boletta tételszámát is hozzáírják. Részleteiben ez a sok tétel nem nagy, de a sok kicsi sokra 

megy elve alapján a szállítmányozási szakma igen jó üzlet! A mi magyarunknak is a hosszú 

számlája az összes lehető és lehetetlen tételt tartalmazta. A gép drága volt, elbírta a magas 

költséget. 
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 Pár hónap múlva egy tagbaszakadt, becsületes kinézésű, piros pozsgás vidéki magyar 

kopogott be hozzánk. Kisült, hogy ő a leszállított gép boldog tulajdonosa. Szép, ízes nyelven 

elmondta, hogy a gép rendben megérkezett, és a munkájával nagyon meg van elégedve. Most 

Pesten van dolga, és úgy tartja illendőnek, hogy személyesen megköszönje a gép leszállítást. 

Egyszer csak Braun úr a homlokára csap és síri hangon elmondja, hogy a vállalat rosszul járt 

ezzel a szállítással, mert franciaországi fiókvállalatunk utólag jelentette, hogy véletlenül a 

franciaországi kövezeti vámot kifelejtette az eredeti számlából, amit nekünk utólag a saját 

zsebünkből kellett neki megfizetni. Mint rendes úriemberhez illik, a mi magyarunk azzal a 

felkiáltással, hogy ezen aztán ne múljék a dolog, az utólag kért summát majdnem bocsánatkérő 

gesztussal kifizette, Braun úr azonnal átszólt Krausz Úrnak, aki a szomszéd szobában volt, és 

minden hallott, hogy vételezzék be a pénzt, és könyveljék az utólagos fizetések számlájára. 

Még egy pár barátságos közhely, és az iparos elment. Mire az ajtó becsukódott, már mindenki 

tudta, és csodálta, hogy a Braun milyen „ügyes” ember! Ami ezután következett, az amennyire 

nevetséges, annyira undorító volt. Mint egy Cézár a diadalmenet élénk, úgy vonult végig karba 

tett kézzel, diadalmas büszkeséggel, lassan a hosszú folyosón Braun úr, a folyosó két oldalán 

lévő ajtókban ott álltak komolyan, elismerő arccal, némán mindkét cég összes alkalmazottai. 

Mindennél tisztában és határozottabban éreztem, hogy két egymástól távoli és különböző 

világban élünk! 

 A szállítmányozási szakma alapjában véve érdekes, változatos és értékes tevékenység. 

Minden munkát szívesen végeztem, de az a pár hónap, amit ott töltöttem, nem volt elég idő 

ahhoz, hogy hozzámelegedjem. 

 Ugyancsak leendő feleségem nagybátyja közbenjárására átkerültem a Philips Rádió 

világcég magyarországi alakuló vállalatának a könyvelésébe. Az volt a helyzet, hogy ez a 

holland rádiógyár akkor nyitotta meg magyarországi fiókját, és keresett alkalmazottakat. A 

vállalat első igazgatója János bácsi egyik barátja lett. Egyszerre belecsöppentem egy hatalmas 

cég legmodernebb rendszerébe. Teljes erővel belevetettem magam a munkába. Jólesett a 

felfejlődés, izmosodás pezsgésében dolgozni. Jóllehet én az egyetemen az általános könyvelés, 

mérlegkészítés és ellenőrzés minden csínja-bínját megtanultam, ez a modern könyvelés 

rendszerében új volt nekem. Feltettem magamban, hogy alaposan áttanulmányozom az egész 

rendszert, ezért heteken keresztül reggel hatkor a takarító asszonyokkal érkeztem, és bújtam a 

Hollandiából küldött német nyelvű üzleti könyveket. A lényeget már előzetesen tudtam, csak a 

rendszer volt új és modern. Magyarországon a Philips cég dobott piacra először gyári 

rádiókészülékeket. Akkora volt a forgalmunk, hogy még az adminisztráció is nehezen bírta, 

jóllehet a könyvelésben több mint százan dolgoztunk. Amikor az egyik könyvviteli könyv 
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(strazza) kezdett betelni, arra kértem a főkönyvelőt, engedje meg, hogy az újat módosítva 

nyomassuk ki. Sikerült megg yőznöm a főkönyvelőt, hogy az új jobb lesz, mint a régi. A 

könyvelő kollégák nem győzték dicsérni az új könyvet, aminek az lett a következménye, hogy 

közvetlenül a főkönyvelő mellé kerültem, és egyre-másra végeztem a szervezési munkákat, 

amit nagyon élveztem. Nemsokára kontírozó könyvelő lettem, ami azt jelentette, hogy én 

határoztam el, hogy a könyvelési tételeket melyik számlára, ill. könyvbe kell könyvelni, mert 

én tudtam, hogy a tétel a könyvelés különböző csatornáin áthaladva a mérlegben hol fog 

megjelenni. A főkönyvelőn kívül ennek a könyvelőnek van a legfontosabb funkciója. 

 A vállalat pedig állandóan nőtt, és egyre áttekinthetetlenebb lett. A végén már az 

igazgatónak sem volt teljes és tiszta képe a vállalatról. A holland központ utasítására felkért az 

igazgató, hogy úgy hozzam neki össze a vállalatra vonatkozó adatokat, hogy tájékozódni 

tudjon. Itt vettem igen nagy hasznát annak, hogy az egyetemen Teleki Pál professzor mellett a 

szemináriumában négy évig dolgoztam. Csupa amerikai statisztikai szakkönyvet kellett 

bújnom, tanulmányoznom, és így megtanultam a legmodernebb statisztikai kifejezési módokat. 

Nagy lelkesedéssel és lendülettel fogtam hozzá a munkához. Szebb munkát el sem tudtam volna 

képzelni magamnak. Minden eszköz a rendelkezésemre állt hozzá. Egészen eredeti módon, egy 

fekete bőrkötésű könyvbe havi bontásban, pontos adatokkal, különböző színű grafikonokkal 

szemléletessé téve, és százalékos összehasonlítással mutattam ki az adatokat. A tervezés 

teljesen egyéni volt. Nem érzem magam szerénytelennek, ha azt mondom, hogy a munka 

nagyon szépen sikerült. Amint bemutattam a holland igazgatómnak, pár pillanatnyi néma 

tanulmányozás után ünnepélyesen felállt az asztalától, odajött hozzám, és örömteli arccal rázta 

meg a kezemet, és ennyit mondott: Herr Körtvélyessy, das ist ganz volkommen! (Körtvélyessy 

Úr, ez egészen tökéletes!) Egyetlen magyarázó szóra nem volt szükség, azonnal mindent látott 

és megértett. Ezután megszerveztem a vállalat statisztikai osztályát, és kiválogattam a 

munkatársaimat. Az ázsióm igen magasra szökött, ami leglényegesebben abban nyilvánult meg, 

hogy 180 pengő kezdő fizetésem másfél év múlva 540 pengőre emelkedett, és a második év 

végén a külön remunerációval annyi pénzt kaptam karácsonyra, hogy abból egy autót vehettem 

volna magamnak. Annyi jövedelmem volt, hogy a szó szoros értelmében nem tudtam elkölteni, 

mert a fizetésen kívül is sokféle címen kaptam dotációt. Meglátogattam és ellenőriztem a győri, 

szegedi és debreceni nagyobb üzletfeleket. Ilyenkor nekem, mint főtisztviselőnek gyorsvonati 

első osztályú jegy, hálókocsi, a legelső rangú szállodai szoba, kifogástalan ellátás, minden 

magánköltségemen kívül minden napra még 20 pengő napidíj is járt. Egyenesen megkövetelte 

tőlem az igazgatóm, hogy nem szabad krajcároskodnom. Ha valamiért bent maradtam az 

osztályomon, vacsorám ára, és 8 pengő túlóra pénz illetett meg, stb. Akkor teljes a kép, ha 
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megemlítem, hogy ekkor még Pesten nagyban grasszált a nyomor és a munkanélküliség. Az én 

jövedelmem hollandiai méretű volt. 

 Ha bárki, rendszerint külföldi fiókvállalati igazgató, vagy a központból, Hollandiából 

jött és érdeklődött az itteni vállalat után, az igazgatóm hozzám hozta, és az én statisztikai 

könyvemből informálódott, ott mindenre pontos és áttekinthető feleletet kapott. Természetesen 

én is tagja lettem a szorosan vett igazgatóságnak. Az ilyen gyűlések végén mindig maga az 

igazgató vitt haza a Lipót körútról, ahol a vállalat volt, a Margit hídon át a Rózsadombra, ahol 

akkor laktam. Nem nagyon örültem neki, mert az Igazgatóm fiatal korában autóversenyző volt, 

és a kanyarokat mindig két keréken vette. 

Szépen haladt minden a maga medrében. Az én osztályom is olajozottan dolgozott. 

Beosztottaim pontosan tudták a teendőiket. (Az volt az érdekes, hogy a gépíró kisasszonyomon 

kívül én voltam a legfiatalabb az osztályon.) Egy szép napon a holland központból utasítást 

kaptam, hogy írjam le az egész rendszeremet, és küldjem el Hollandiába, mert sokszorosítják, 

és elküldik a világ minden nagyobb városában lévő fiókjuknak mintaként. Ez meg is történt. 

Ennél nagyobb elismerés már nem érhetett. 

 Eljött az idő, hogy az osztály vezetése mellett más megbízatást is vállalhattam. Eddig 

csak az igazgatónak volt joga megrendeléseket eszközölni, de akkorára nőtt a vállalat, hogy 

már nem győzte. Az új rendelkezés értelmében négy osztályvezető kapott megrendelési 

jogosultságot azzal a feltétellel, hogy csak akkor érvényes a megrendelésük, ha az ellenőrző 

bélyegzőmmel ellátom és aláírom. Érdekes módon Hollandiából kaptam az ellenőrzéshez olyan 

tintát, amilyet itt beszerezni nem lehetett, de nem is volt szabad másnak használnia. 

 Hatalmas összegek kifizetése történt az aláírásom révén. Hozzám már csak a kész 

megrendeléseket hozták fel az aláírásomat kérve. Az a négy megrendelő a legmegbízhatóbbnak 

számító osztályvezető volt. Azonban magam is utána akartam járni a dolgoknak, és teljesen 

titokban ellenőriztem a megrendeléseket úgy, hogy ajánlatokat kértem be. Visszaélésekre 

jöttem rá. Összeállítottam a jelentésemet és megmutattam az igazgatónak. Óriási felfordulás és 

tetemrehívás lett belőle! Másnap megjelent egy igazgatói körlevél, amelyben engem nagy 

elfoglaltságomra való hivatkozással felmentenek a megrendelések ellenőrzése alól, egy 

anyagbeszerzési osztályt létesítenek, amelynek vezetésére kívülről egy Timár nevű egyént 

alkalmaznak. (Később megtudtam, hogy ez a Timár, azelőtt újságíró az eladási osztály 

vezetőjének a jóbarátja és hitsorsosa.) Ugyanakkor megkaptam még az extra-könyvelési osztály 

vezetését. Az új osztályomnak az volt a feladata, hogy a nem rutinszerű, hanem különleges, és 

komplikáltabb számviteli tételeket feldolgozza. Nehéz és egyáltalán nem unalmas munka volt. 

Két teremből állt ez az új osztályom egy csomó könyvelővel. Nem lehetett azonban nem 
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éreznem, hogy a vezetési munkától félre lettem tolva. Csak adminisztrációs ember lett belőlem. 

Zokszó nélkül végeztem a munkámat, hiszen anyagilag nem kerültem hátrányosabb helyzetbe. 

A felfedezett visszaélésekről senki másnak, mint az igazgatónak tettem jelentést. Azt reméltem, 

hogy az igazgató saját hatáskörében méltóképpen jár el. 

 Pár hét múlva egy hétfőn reggel ideges mozgásra lettem figyelmes a vállalat folyosóin. 

Alig, hogy elfoglaltam a helyem az íróasztalomnál bejött a főkönyvelő, és arra kért, hogy 

menjek le az igazgatói irodába. Útközben csak annyit árult el, hogy nagy baj van. Az igazgatói 

irodában a következő kép fogadott: az ablakok előtt szép sorjában, mint az agyonlövetésre 

várók, ott álltak az igazgatóval az élen az egész vezetőség a főkönyvelő kivételével. Összesen 

nyolcan. Ott volt köztük Timár is, a friss-sütetű anyagbeszerző is. Az igazgatói íróasztal mögött 

egy jól megtermett kopasz férfi ült, aki úgy mutatkozott be, mint a központ holland 

jogtanácsosa. Első pillanatban nem tudtam mire vélni a dolgot, de amikor megmutatott egy 

korábbi számlát, és rajta az én ellenőr bélyegzőmet és aláírásomat, kezdtem sejteni, hogy miről 

van szó. Aláírásom azonosítása után a következőket mondta el. Gyanús lett nekik Hollandiában, 

hogy minden kommentár nélkül egyik napról a másikra a kifizetési okmányokról lemaradt az 

én approbációm. Megbíztak egy magánnyomozó irodát, aki ugyancsak rájött a visszaélésekre. 

Az iroda nemcsak szúrópróbákat csinált mint én, hanem alapos munkát végzett, és komoly 

méretű csalásra jött rá, amelyben maga az igazgató is részt vett. Tisztáztuk azt mindjárt, hogy 

jóllehet a csalás létezésére én felhívtam az igazgató figyelmét, és nem jelentettem a holland 

központnak, betartottam a szolgálati utat, mert nem tételezhettem fel, hogy maga az igazgató is 

csaló. A félreállított vezetőséget azonnali hatállyal elbocsátották. A központ eltekintett a 

bűnvádi feljelentéstől. Mind a nyolc személy egy baráti klikkhez tartozott. 

 A főrevizor azzal bízott meg, hogy számoljam fel az egész csúnya hagyatékot. Én lettem 

a költség osztály vezetője, ami azt jelentette, hogy minden kifizetendő tétel először hozzám 

került, én ellenőriztem, és a kifizethető összeget színes tintával, betűkkel, németül kiírtam, majd 

ezt a szöveget baloldalon aláírtam. Itt kell még megjegyeznem, hogy a Philips-nél a vállalati 

nyelv a német volt. Az igazgatók csak németül tudtak, a holland központnak a könyvelési 

okmányokat zárás után el kellett küldeni. Ott se tudtak magyarul. Az én aláírásom után a 

kifizetendő okmány az igazgató elé került, aki nem tudván magyarul, nem értette a magyar 

szöveget, csak azt kereste, hogy hol van az én aláírásom, és mellé írta jobboldalra az ő aláírását. 

Csak így kerülhetett a pénztárba kifizetésre. 

 Minden évben a nyár folyamán megjelent nálunk két holland revizor, akik a helyszínen 

átvizsgálták az üzleti könyveket. A vizsgálat után mintegy záróakkordként megvendégeltük 

őket. Ennek a fénypontja volt: szórakozás a vidámparkban. A legnagyobb szórakozásunk az 
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volt, hogy élveztük ezt a két felnőtt embert. Mindent kipróbáltak, és semmivel sem tudtak 

betelni. Nincs az a gyermek, aki olyan felszabadultan és boldogan élvezte volna azokat az 

egyszerű mókákat. Úgy kellett őket elcibálni onnan. Ennek megfelelően, amikor megérkeztek 

első szavuk az volt, hogy bővült-e közben valamivel a vidámpark? Náluk, Hollandiában ilyen 

szórakozási lehetőség nem volt, szinte elképzelhetetlen. 

 A vállalatnál történt nagy tisztogatás után az első alkalommal a revizorok azzal a hírrel 

leptek meg, hogy a központnak nagy terve van velem. A Philips világcég Európában tovább 

akar terjeszkedni, Zágrábban és Bukarestben is olyan vállalatot akarnak létrehozni, mint a 

budapesti. Ezek egyikének a szervezését és vezetését rám akarják bízni. Előzetesen egy félévre 

a hollandiai gyárba és vállalathoz kerülnék csupán a nagyvállalat megismerése céljából. Már a 

komoly terveket is elkészítettük (bekerültem volna közvetlenül az igazgató mellé), amikor mint 

derült égből a villámcsapás az egyik legnagyobb gazdasági krízis rázta meg a világot: csődbe 

került az Allgemeine Wiener Bankverein, és ez a váratlan bukás kártyavárszerűen gazdasági 

pánikhangulatot teremtett az egész világon. A Philips is megijedt, és egyik napról a másikra 

kivonult Magyarországról. Kb. 10 millió pengője maradt itt inkasszálhatatlanul. 

 A Philips Rádió cég alkalmazottai az utcára kerültek. A vállalat helyére egy magyar 

rádiócső gyár irodái kerültek. Persze csak egy kis részükre volt szükség. Ez a kezdő, kis vállalat 

a Vatea Rt. engem minden áron meg akart tartani, csakhogy én sok voltam nekik. Kisebb 

munkakört, és kisebb fizetést akartak adni. Az általános munkapiac helyzetét tekintve az még 

mindig kedvező lett volna, azonban én mindenáron azt szerettem volna, ha felmondanak nekem, 

mert akkor, mint fontosabb munkakörrel felruházott tisztviselőnek mindent összevéve kb. 8 

hónapi fizetés járt elbocsátási összegül. Hajthatatlan voltam. Könnyen tehettem, mert akkor már 

ott lapult a zsebemben a pécsi püspök levele, aki meghívott a Maurinum egyetemi kollégium 

gazdasági vezetésére. Ez a két emeletes hatalmas kollégium akkor létesült, és igazgatója volt 

az a Vargha Damján egyetemi tanár, akinek az égisze alatt egyetemi hallgató koromban az 

egyik Adalbertinum menzát évekig vezettem. Innen volt az ismeretség. A Vatea-nál nem láttam 

a jövőmet biztosítva, meg azután a légkör is olyan volt, mint annál a szállítmányozási 

vállalatnál, ahol a pályámat kezdtem, másrészt a pécsi ajánlat anyagilag is kedvező, önálló 

munkakört ígért, de főképpen az a tény, hogy újra a fiatalsággal lesz dolgom, arra csábított, 

hogy különösen az egyik igazgató sok kapacitálása ellenére se engedjek. Így történt, hogy 

kikényszerítettem a felmondásomat, és akkora összeget kaptam elbocsátásul, hogy abból Buda 

határában (ma már Budapesthez tartozik) Remete kertvárosban egy 215 négyszögölnyi nagyon 

szép telket vásárolhattam. 
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 Felpakoltam a feleségemet, kisfiamat, mert akkor már nős voltam, és leutaztam Pécsre 

új környezetbe, új munkakörbe. Még mindig nem voltam 30 éves. 
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Szent Mór Kollégium, Pécs 

 

 Szívből örültem, hogy újra az egyetemi fiatalsággal lesz dolgom, értük dolgozhatom. 

Nagy szeretettel, sok tervvel és nagy várakozással mentem le Pécsre. Az egyetemi kollégium, 

amelynek a gazdasági vezetője lettem, kétemeletes, impozáns, modern, nagy épület volt. Mint 

katolikus intézmény a pécsi püspök hatáskörébe tartozott. Alapítója és első igazgatója dr. 

Vargha Damján egyetemi tanár, cisztercita szerzetes volt. Az ő igazgatása alatt vezettem 

egyetemi hallgató koromban egy katolikus alapítású egyetemi menzát. Innen ismert engem 

Vargha Damján. Az ő unszolására hívott meg engem a pécsi püspök ennek az állásnak a 

betöltésére. Kezdetben gondolni sem akartam arra, hogy kitűnő pesti pozíciómat egy vidékivel 

felcseréljem, de a Philips cég Magyarországból való kivonulása után egyenesen kapóra jött ez 

az állás. Az igazgató pesti személyes tárgyalásaink alkalmával többször is teljes ellátást ígért a 

magam és családom részére, azon kívül 200 pengő kezdő fizetést. Itt ért életemnek egyik nagy 

és keserű csalódása. Az igazgató nem akart emlékezni arra, hogy teljes ellátást ígért nekünk, és 

a fizetést is 10%-kal megrövidítette. Szégyenletes és kemény alkudozás kezdődött. Sikerült 

annyit kiverekednem, hogy a családom részére saját áron kaptam a kollégiumból a kosztot, de 

többet nem tudtam elérni, mert kiszolgáltatott helyzetben voltam. Eszem ágába sem jutott, hogy 

kételkedjem egy ilyen ismert és elismert embernek a szavahihetőségében. Annyira szégyelltem 

magam miatta, hogy senkinek sem tettem róla említést. 

 Mielőtt továbbmennék, egy pár szóval szeretném az igazgatómat jellemezni. Roppant 

agilis, nagy munkaképességű, szent életű ember volt. Minden tevékenysége a vallásosság 

előbbre vitelét szolgálta. Tudományos munkaterülete a középkori kódexek tanulmányozása 

volt. Irodalmi megnyilvánulásai mind vallásos tárgyúak voltak. Szociális tevékenysége: az 

Adalbertinum menza a katolikus szegény egyetemi hallgatók részére, és a Szent Mór Kollégium 

Pécsett ugyancsak a katolikus egyetemi hallgatók részére létesült. Ezeknek az intézményeknek 

az érdekében nem ismert fáradságot, és nem átallotta a kunyerálást, sőt a zsarolást is. Igyekezett 

mindenkit rávenni arra, hogy ellenszolgáltatás nélkül hozzon áldozatot ezekért az 

intézményekért. Ezen a vonalon Don Bosco olasz szerzetes volt a példaképe, aki az elhagyott 

gyermekek otthonait koldulásból tartotta fenn. Ez Olaszországban történt úgy másfél, két 

évszázaddal ezelőtt. Itt volt az igazgató és közöttem a legalapvetőbb különbség. A kollégiumot 

biztos gazdasági alapokra akartam helyezni, ő azt tartotta, hogy egy ilyen komoly intézményt 

fenn lehet szinte koldulásból tartani. A modern gazdálkodási módokat nem ismerte, de nem is 

volt hozzá semmi érzéke. A pénzgazdálkodásnál ott tartott, hogy a bevételeket külön 

borítékokban kell tárolni. 
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 A főzést és a mosást apácák látták el, akik külön clausurában éltek. Csak az igazgatóval 

és velem érintkeztek. 

 Amikor odamentem a kollégium már működött, de gazdaságilag teljesen primitív 

módon. Az üzemeléshez szükséges anyagot a legközelebbi boltból kiskereskedői áron szerezték 

be. Egyetlen egy pénztárkönyv tartalmazta az üzleti forgalmat. Egy nagyon mérsékelt 

képességű, de abszolút becsületes fiatalember intézte az adminisztrációt, ami annyiból állt, 

hogy kezelte a pénzt és vezette a pénztárkönyvet. Egyszer egy ügyes képkeret ügynök ezeket a 

gazdaságilag naiv embereket egy fölöslegesen nagy megrendelésre beszélte rá. Később, a 

fizetésnél rájöttek a turpisságra, de a komoly összeg nagy hullámokat vert, és az igazgató ezt a 

fiatalembert okolta azért, hogy nem akadályozta őt meg a megrendelés aláírásában. Ekkor 

merült fel egy gazdasági szakembernek, mint gondnoknak az alkalmaztatása. Az igazgató 

visszaemlékezve az évekkel azelőtti, az Adalbertinum menzán való együttműködésünkre, a 

püspöknek engem ajánlott ennek az állásnak a betöltésére. Így kerültem Pécsre. 

 Az igazgató részéről becsapásnak minősíthető fogadtatás ellenére nagy lelkesedéssel 

fogtam a munkámhoz. Lelkesített az ifjúság szeretete. Mindent elölről kellett kezdenem. 

Először is teljes és alapos leltárt készítettem, és azt megfelelő hivatalos helyekre elküldöttem. 

Ennek alapján bármikor ellenőrizhető voltam, de védhettem is magam. Ezen kívül bevezettem 

a kettős könyvvitelt, ami hozzáértő számára a legáttekinthetőbb, és szinte kizárja a csalás 

lehetőségét. Nekem és az intézménynek minden esetleges támadásra felkészültnek kellett 

lennie. Aki értékekkel foglalkozik, nem lehet eléggé óvatos. Minden évben ellenőrizte a 

munkámat egy három szakemberből álló bizottság. Minden alkalommal jegyzőkönyvben 

lefektetve ismerték el a munkám szakszerűségét és kifogástalanságát. Erre azért is szükségem 

volt, mert minden fejlesztési lehetőséget úgy kellett keservesen kierőszakolni. Munkámban az 

igazgató volt a legnagyobb akadály. A kettős könyvvitel automatikus ellenőrző voltát és 

zsenialitását képtelen volt megérteni. Arra törekedtem, hogy mindig mindent tisztán lássak, és 

tudjak tájékozódni. Az igazgató mindattól félt, ami az ő kunyeráló, kolduló szenvedélyét 

fenyegette, vagy korlátozta. Nem volt célja a tisztánlátás. Mindenkit könyöradományért sarcolt 

a „szegény” magyar egyetemi ifjúság érdekében. Állandóan tarhálta a minisztériumokat, ahol 

mindenki úgy félt tőle, mint a tűztől. Nyíltan meg is mondták, hogy menekülnek előle. Pedig a 

kollégium okos és előrelátó beosztással a normális bevételeiből is meg tudott élni. 

 Munkába lépésem első napján az igazgató végigvezetett az épületen és minden 

helyiséget megmutatott. Az alagsorban volt egy kis helyiség a közepén egy kis mélyedéssel, 

amiről kiderült, hogy eredetileg fürdőnek készült, de az a szellőzhetetlen sötét odú annak nem 

volt való, nem is használták soha arra a célra, lomtár lett. Megborzongott a hátam arra a 
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gondolatra, hogy létesült egy egyetemi kollégium, fürdési lehetőség nélkül. Az igazgatómon 

egyáltalán nem látszott, hogy ez a körülmény különösebben izgatta volna. Már ott feltettem 

magamban, hogy ezen a helyzeten változtatni fogok, de akkor még nem gondoltam, hogy annyi 

harcomba fog kerülni. És elkezdődött a küzdelem a fürdőért. Az igazgatómnak száz ellenvetése 

volt, nem tartotta fontosnak. Amikor láttam, hogy frontális támadással nem érek célt, 

verbuváltam az ifjúságból egy kis bizottságot, és az egész ifjúság nevében felkértük, hogy 

engedélyezze a fürdő létesítését. Az igazgató hivatalos komolysággal végighallgatta az ifjúság 

szónokát, és azzal a rövid válasszal bocsátotta el a deputációt: A fürdő nem fontos, Szent 

Erzsébet 32 évig nem fürdött, mégis szent volt! A váratlan választól megdöbbenve és leforrázva 

hagytuk el az igazgató dolgozó szobáját. Engem azonban nem lehetett olyan egyszerűen 

elszakítani a tervemtől. Megpróbáltam egyetemi tanár társain keresztül hatni rá. Állta még a 

megszégyenítést is. A végén egy jó ötletem támadt. 

 A kollégiumhoz egy nagy, jó karban tartott virágos kert tartozott. Egy kertésznek nem 

volt más dolga, mint ennek a kertnek az ápolása. Szinte kizárólag azt a célt szolgálta, hogy az 

igazgatónak legyen séta helye, ahol a breviáriumot mondja, és – elég gyakran – szidja közben 

a kertészt. Az ifjúság alig-alig kereste fel. A szabad idejét inkább a városban töltötte. Ezt a 

kertet állandóan öntözni kellett. Egy napon azzal a javaslattal álltam elő, hogy takarítsuk meg 

azt a sok pénzt, amit a városi vízműveknek a kert öntözése miatt kifizetünk, ásassunk a kertben 

egy kutat, és onnan öntözzük a kertet. Mint minden újtól, kezdetben ettől is húzódozott. De 

amikor bebizonyítottam neki, hogy összegben milyen komoly a megtakarítás, beleegyezett, de 

minden anyagi és erkölcsi felelősséget magamra kellett vállalnom. Tizenegy méterre találtam 

elegendő vizet. Vettem hozzá Pesten egy megfelelő Sihi szivattyút, és úgy építettem meg a 

kutat, hogy kívülről a nyomát sem lehetett látni. 

 Az én elsőrendű célom a kút létesítésével nem a kert öntözése, hanem a fürdő létesítése 

volt. A kutat közvetlenül a kazánház mellé ásattam. Egy kis idő múltán előálltam azzal a 

javaslattal, hogy a kút létesítésével most már szinte semmibe sem kerülne a fürdésnél 

felhasznált víz. A következő kifogás az volt, hogy a víz felmelegítése sok pénzbe kerül. Ennek 

a kifogásnak a leszerelése a következőképpen történt. Az épület gőzfűtésű volt. Éjszakára a 

kazánban a tüzet letakarták szénnel, a fűtés szünetelt. Annyi meleg azonban még így is 

keletkezett, hogy egy nagy kazán vizet megfelelően felmelegítsen. Csak egy pár szelepet kellett 

beépítenem. A kazánház mellett házilag szereltettem nyolc tusolófülkét, és végre elkészült a 

minden igényt kielégítő fürdő szinte csak fillérekből. Mindenki örült ennek, csak az igazgató 

maradt részvétlen. Mondanom sem kell, hogy ezután nagy látogatottságnak örvendett. A 

kollégisták, akik látták a küzdelmet, megtudták, hogy nemcsak a barátjuk vagyok. 
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 A fürdő története ezzel még nem zárult le. Az igazgató pár nap múlva komor 

hivatalossággal közli, hogy a fürdőben tűrhetetlen állapotok uralkodnak. Megrökönyödött 

kérdésemre azt kifogásolta, hogy a hallgatók meztelenül tussolkodnak. Nem tudtam az első 

pillanatban, hogy nevessek, vagy dühöngjek ekkora prüdéria láttán. Kínos tárgyalás után csak 

úgy engedte meg a fürdő további használatát, ha a fürdőzők kötényt használnak. Azonnal 

elkészíttettem a kötényeket és egy figyelmeztető hirdetést függesztettem ki. Erre óriási 

derültség tört ki az egész kollégiumban. Mivel a felhívás nem tartalmazta pontosan a kötény 

elhelyezés módját, engedelmesen mindenki felkötötte a kötényt, de – megfordítva. 

 Azért írtam le ilyen részletesen ezt a kis epizódot, mert ezen keresztül könnyen 

átláthatók az ottani állapotok. 

 Azt a terhet, amit az igazgató hozzá nem értése jelentett, állandóan cipelnem kellett, de 

az ifjúság iránti szeretetem elbírta ezt a hendikepet. 

 Gondnoki megbízatásomnak megfelelően elsősorban az anyagi ügyek gazdaságos 

rendezése volt a feladatom. Átlagban 200 főre főzött a konyha. Reggeli, ebéd, vacsora. A 

bentlakók ebédlője mellett egy komoly büfé is tartozott a kollégiumhoz két kiszolgálóval. 

Természetesen ennek a vezetése is az én feladatom volt. Itt szinte mindent lehetett kapni, amire 

egy egyetemi hallgatónak szüksége van, kivéve a ruhaneműt. Mindenféle hideg felvágott, 

italok, cukrászáru, trafik, bélyeg, rövidáru, stb., stb. Rögtön beálltam, hogy ebben a 

kollégiumban olyan nagy mennyiségű a fogyasztás, hogy a hozzá való anyagot legelőnyösebb 

közvetlenül első kézből nagybani áron beszerezni. Az alagsorban egy helyiséget berendeztem 

húsfeldolgozó üzemnek, megállapodtam egy hentessel, aki a munkát becsülettel ellátta, én 

pedig eljártam a Pécs környéki vásárokra és átlagban minden héten vettem 2 sertést és egy 

növendék marhát. A műhelyben még olyan gépünk is volt, amivel virslit is tudtunk készíteni. 

Ez a húsellátási megoldás nagyon jól bevált. Minden állat feldolgozásáról pontos elszámolást 

készítettem, ami bizonyította, hogy mennyire gazdaságos ez a rendszer. A kenyeret és a 

péksüteményt sem vettem a péktől. Vagonszámra kötettem le lisztet a szegedi Bakk malomban, 

amit kisebb részletekben hívtam le. A péknek bizonyos mennyiségű lisztért meghatározott 

mennyiségű kenyeret kellett szállítania. Eltekintve attól, hogy ez a kenyér nagyon jó minőségű 

volt, mert az országban ennek a malomnak volt legjobb lisztje, lényegesen olcsóbban jutottunk 

minden pékáruhoz. Írásban ellenőrizhető módon ezt is kimutattam. Állandó összeköttetésben 

voltam Dráva menti vend és sokac gazdákkal, akiktől a gyümölcsöt, zöldséget, főzeléket 

vásároltam. Igényes vevő voltam, de versengtek, hogy velem üzletet köthessenek, mert én nagy 

mennyiségben vettem, és azonnal fizettem. Válogathattam. A büfé részére nagyban vettem a 

bort. Hogy hordószámra vásárolhassak bort, a pince egyik részét megfelelő hőmérsékletűre 
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lesüllyesztettem. (A betont én magam véstem le.) Pécs környékén sohasem volt nehéz jó bort 

venni, de én minden évben beszereztem egy hektó csopaki bort is. Tokaji aszú is került ebből a 

pincéből az asztalra, ha valamilyen előkelőség látogatott meg minket. Szép MAURINUM 

feliratú szódavizes palackokba magam csináltattam házilag a szódavizet. Az alagsor egyik 

sarkába állíttattam fel a töltőgépet, a szénsavas palackokat kellett hozzá megvennem. 

Nyugodtan mondhatom, hogy ennél jövedelmezőbb üzlet alig van a világon. A kollégium háta 

mögött volt a dohánygyár. Ez adta a gondolatot, hogy MAURINUM feliratú cigarettát 

csináltassak. Nagy mennyiséget kellett csináltatni, de szívesen vették, mert finom dohányból 

gyártották, és ízléses volt a kivitele is. A vendégek részére egy-egy csomag ilyen cigaretta 

kedves ajándéknak számított. A büfé bármennyit el tudott volna belőle adni. 

 Nem kíméltem a fáradságot, ha valahol kilátás nyílt arra, hogy a kollégium anyagi 

előnyhöz jusson. Megtehettem volna, hogy beszerzéseknél a nekem legkényelmesebb 

megoldást válasszam, mert az igazgatómat ezek a megoldások nem nagyon érdekelték, és még 

örülhettem, ha nem akadályozott tevékenységemben. 

 A beszerzések megreformálásán kívül, de egyidejűleg sok energiámat vette igénybe a 

kollégium helyiségei teljes kihasználtságának elérése. Minden lakhatási lehetőséget 

kihasználtam, és így kb. harmadával megnöveltem a férőhelyek számát. Így a folyosók végén 

nagyon kedvelt kétágyas szobákat képeztettem ki. Az alagsorban üresen álltak tökéletesen 

megvilágított és tökéletesen száraz helyiségek. Ezeket rendbe hozattam, és 4-8 ágyas 

helyiségek lettek belőlük, igen olcsó áron: 50-52 pengő fejenként. Ennyit még egy kis 

tisztviselő is tudott nélkülözni. A tanév kezdetén elsősorban ezek találtak gazdára. Sok olyan 

fiatalember kezdte itt a tanulmányait, akik később az életben szép karriert futottak be. Érdekes 

módon itt jobb volt a tanulmányi átlag, mint az egy és kétágyas szobákban. Éppen elég 

lehetőségem volt a szobákat kellemesebbekké tenni: kis függönyök, szőnyeg, linóleum a 

mosdókagyló alá, kifestés, stb. 

Ingyenes hely nem volt a kollégiumban, de arra törekedtem, hogy minél több olcsó 

helyet képezzek ki. Az ingyenes hely a megaláztatás sok lehetőségével jár együtt. Sokkal 

egészségesebbnek igazolódott az alapítványi hely intézménye. Ez abból állt, hogy egyes 

intézmények, pl. káptalanok, vármegyék, minisztériumok vállalták egy-egy arra érdemes 

egyetemi hallgató ellátási költségeinek a megfizetését. Ez az intézmény a gyakorlatban jól 

bevált, ösztönző volt, és nem vont maga után hátrányos megkülönböztetést. Elsősorban a 

szociális szempontok érvényesültek a rátermettségen kívül. Ilyen körülmények között a 

szabályosan vezetett gazdálkodás és könyvelés kimutatta, hogy a kollégium a saját lábán is 

megáll, nincs szükség könyöradományokra. Az ember azt hinné, hogy megnyugvás és 
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biztonságérzet követte ezt az eredményt. Az igazgatóm meg volt rökönyödve, és kétségbe vonta 

az eredmény helyességét. Nem hagytam magamat és az igazságot. A Budapesti Kereskedelmi 

és Iparkamarához, a Közgazdasági Egyetem megfelelő tanszékéhez fordultam ellenőrzés 

céljából, és mindkét helyen teljesen engem igazoltak. Az ellenőrző bizottságom is különös 

gondossággal vizsgálta meg a gazdálkodást és elszámolást, és különös nyomatékkal adott 

nekem igazat mindenben. Hiába, nem tudta nekem megbocsátani, hogy én nem a könyörületre 

és esetleges segélyadományokra akartam alapozni a kollégium létét. Az álláspontomból nem 

engedtem, ugyanazt tettem tovább is, amit helyesnek tartottam, legfeljebb nem dicsekedtem 

azzal, hogy a kollégium nem szorul kunyerálásra és tarhálásra. Meg kell jegyeznem, hogy az 

igazgatómnak ez a módszere a kezdeti sikereken kívül később már szinte semmi gazdasági 

előnyt, inkább erkölcsi kárt eredményezett. Gyakori sarcolási mód a következő volt. Ha 

megtudta, hogy tehetősebb, vagy befolyásosabb ember került Pécsre, meghívta a kollégiumba 

ebédre. Miután a pohárköszöntő elején a vendéget az ugyanabban a teremben ebédelő kb. 200 

egyetemi hallgatónak túlzófokban bemutatta, félig tréfásan, félig komolyan, de mindenesetre 

félreérthetetlenül megkérdezte, hogy mivel hajlandó segíteni a „szegény egyetemi 

hallgatókat”? Ilyen kínos helyzetben nem maradt más hátra az áldozat részére, mint 

viszontbeszédben kinyitni a bukszáját. Persze ennek a pumpolási módnak is híre terjedt, és csak 

kevés naiv áldozat esett be a csapdába. Ilyenkor mindig nagyon szégyelltem magamat. Ez a 

szakadék közöttünk áthidalhatatlan volt, és ez fajult addig, hogy 5 évi küszködés után 

megváltam a kollégiumtól. 

Felügyeletem alá tartozott egy pénztáros-könyvelő, egy portás, egy gépész, egy kertész 

és általában hat takarító férfi személyzet. Itt sem egyeztünk. Én sohasem használtam 

fölényeskedő, lealacsonyító hangot a beosztottaimmal szemben. Amikor egyszer 

bebizonyítottam, hogy emberséges hangon többet el lehet érni, mint gorombasággal, ez a kérdés 

lekerült a napirendről. Lelkileg ez is nagyon megviselt, mert nem bírtam megemészteni. 

Az ifjúság lelki vezetése céljából az igazgató mellett egy prefektus működött. A dolog 

természete szerint ez a prefektus egy felszentelt fiatal pap volt. Hazudnék, ha azt mondanám, 

hogy egymásnak adták a kulcsot, mert ez a stallum legtöbbször betöltetlen volt. Ha valaki fiatal 

pap elhitte az ígérgetéseket, és eljött, egy pár hónapnál tovább nem maradt. Rendszerint 

haraggal ment el. Nem volt idejük az ifjúsággal felvenni a szorosabb kapcsolatot. Volt köztük 

mindenféle ember, de közelebbi kapcsolatban csak eggyel voltam, ő sem volt ott sokáig. 

Általában nem volt meg a helynek az a komoly nagysága, ami egy lelki élet kifejlődésének az 

alapjait megadhatta volna. Hiányoztak a nagy, vezetőképes egyéniségek, akikhez a fiatalok 

ügyes bajos kérdéseikkel fordulhattak volna. 
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Engem a Szent Mór Kollégiumba elsősorban az ifjúság szeretete vitt. Szívesen 

dolgoztam az ő érdekükben. Nem ismertem hivatalos időt, sőt, nem egy éjszakát átdolgoztam. 

Kedvenc tervem volt, hogy ebben a kollégiumban kifejlesztek egy gondtalan, kedves második 

Heidelberget, sőt még annál is többet. Azt akartam, hogy aki megfordul ebben a kollégiumban, 

egy életre való kedves emlékkel hagyja el a kollégiumot. Legelőször is megszerveztem az 

ifjúságot. Demokratikus úton megválasztották az ifjúsági elnököt, alelnököt, titkárokat, sport 

csoport, szórakoztató csoport, kiránduló, stb. csoport vezetőt. Az udvar parlagon levő részét 

elkértem az igazgatótól sport célokra. Beszereztem nyújtót, korlátot, lovat, építettünk távol- és 

magasugró pályát. A nekifutó pályát a szó szoros értelemben megépítettük. 70 cm mélyen 

kiástuk a földet, azután egy külföldi szakkönyv előírása szerint különböző anyagokat rétegesen 

döngöltünk bele, így egy réteg marha vérrel kevert agyagot is. Ez volt akkor az országban 

biztosan a legrugalmasabb nekifutó pálya. A kollégisták közül került ki abban az időben 

Magyarország magasugró és távolugró bajnoka. Sőt! Egész Európát számításba véve azon a 

pályán ugortak először 2 m-t. Világszenzáció volt! Mindjárt megjelentek az újságírók, 

riporterek. A magyar sportlap fő helyen, több hasábos cikkben emlékezett meg Bodosi Mihály 

orvostanhallgató, kollégista Európa rekordjáról. Az újság első oldalán ott díszelgett az én 

mellképem is, mint az egésznek a szervezője és riportalanya. Sport berkekben egyszerre híresek 

lettünk. Felpezsdült a kollégiumban a sportélet. Versenyek, bemutatók, híres sportolók 

meghívása, stb. szerepeltek a műsoron. Többek között Pelle István olimpiai tornászbajnok is 

tartott bemutatót. Nagyon boldog voltam. 

A pesti egyetemi hallgatók „Vicinális Dugóhúzó”, és „Megfagyott Muzsikus” vicclapjai 

mintájára mi is szerkesztettünk egy ugyancsak színvonalas könnyed hangvételű magazint. 

Legalább olyan közkedveltségnek örvendett, mint pesti társai. A jó ízlés határait sohase léptük 

túl, de minden torz dolog pellengérre került. Maguk az érdekeltek is nagyot nevettek rajta. 

A zenekar összehozása már nem is volt munka. Zongorán kívül más hangszereket is 

beszereztem. Jobbnál jobb zeneértők jelentkeztek a zenekarba. Sok kedves estét szerzett ez a 

zenekar a kollégium vendégeinek, de maguknak a kollégistáknak is. Sokszor még éjfélkor is 

alig tudták abbahagyni a muzsikálást. Egy-két kültag is, ha jó zenész volt, helyet kapott ebben 

a zenekarban. 

Szintén híresek voltak a kollégium Garden Party-jai. Minden iskolai évben kettő volt 

belőle. Az első szeptember végén, vagy október elején. Ez volt a megismerkedés ünnepélye. A 

kollégium lakói egymással és a város lányaival ismerkedtek. Az ünnepély egész napos volt. 

Reggel ünnepi misével kezdődött a kápolnában, utána agape az ebédlőben. Ezután ünnepi 

délelőtti műsor, meghívott és saját előadók közreműködésével. A kerti ünnepély már korán 
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délután elkezdődött. A kertet a fiúk erre az alkalomra szépen kivilágították, és feldíszítették. A 

sport bemutatók és mókás szabadtéri játékok előadása délutánra maradt. Ezután rázendített a 

kollégium híres zenekara és éjfélig tartott a tánc. Az egésznek a főrendezője én voltam, és már 

jóval előbb intézkednem kellett, hogy minden a legjobban sikerüljön. Természetesen az ifjúság 

részéről józan rendező csoport állt rendelkezésemre. Tavasszal, májusban is tartottunk ilyen 

kerti ünnepélyt, majálist. Nagyjából ugyanúgy zajlott le ez is, mint az őszi. Itt búcsúztak a nyári 

szünet idejére a résztvevők. Ez a két kerti ünnepély ottlétem alatt már intézményesedett. Volt 

ezen kívül egy farsangi belső ünnepség is, amikor az ifjúság az ifjúsági vezetőségtől végtelen 

hosszú tekercsről megkapta a dicséretet, vagy humoros leckéztetést. Ezt szerettem volna még 

nagyvonalúbbá, látványosabbá és nyilvánossá tenni. Kedvenc tervem volt, hogy az ifjúsági 

vezetőség részére, ha hivatalosan intézkedik, szépre tervezett dísz-talár álljon rendelkezésre. 

Szerettem volna erős diákdemokráciát kiépíteni, intézkedési és fegyelmezési 

hatáskörrel. Meg voltam és ma is meg vagyok arról győződve, hogy ez az intézmény az ifjúság 

életre nevelése szempontjából nagyon fontos lett volna. Itt se értettük meg egymást, nem 

sikerült keresztülvinni. Az igazgatóm a középiskolai keretekből nem tudott magasabbra nőni. 

Az ifjúság autonómiája az igazgatói önkény mellett csak elméletileg létezett. A harcot nem 

adtam fel, de nagyon lassú volt a haladás. 

Terveztem még minden szobába egy-egy alapigazságot jelentő, előremutató, nevelő 

tartalmú bekeretezett aranyigazságot, közmondást. Soha sem lehet tudni, hogy egy ilyen 

útravaló hol cseng vissza az ember fülében, és segíti át a nehézségen. 

A kollégiumban állandóan napirenden volt az esti kimaradásoknak az ügye. Ez állandó 

súrlódási felület volt. Szerencsére ebben közvetlenül nem voltam érdekelt. Súlyosabb esetekben 

az én voksomra is szükség volt. A kimaradások engedélyezése a prefektus és az igazgató joga 

volt. Itt sokszor adódtak viták és nézeteltérések. Az igazgató ezen a vonalon vaskalapos volt, 

és legszívesebben klauzurában tartotta volna a fiatalokat. Ezekben a kimaradási kérdésekben a 

portás koronatanúként szerepelt. A szállított bizalmas információkért az igazgató teljes 

bizalmát élvezte. 

A nyári nagy vakációt – természetesen – arra használtam fel, hogy elvégeztessem a 

nagytakarítást, festést, javításokat, átalakításokat. Az ellátási üzem akkor sem állt le teljesen, 

mert megfelelő propagandával elértem, hogy a kollégium egész nyáron át kiránduló 

csoportoknak adott szállást. Különösen a csoportos kirándulók keresték fel szívesen a 

kollégiumot. Pécs és környéke nagyon kedvelt kirándulóhely. Ezekből a bevételekből 

rendszerint fedezni tudtam a nyári külön munkálatok költségeit. 
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Az igazgató nyáron mindig Hollandiában, ismerőseinél tartózkodott, így a kollégium 

vezetése az én nyakamba szakadt, aminek az lett a következménye, hogy én sohasem mentem 

szabadságra, de azzal az előnnyel is járt, hogy nyugodtan dolgozhattam, nem zavarta 

értetlenségeivel a munkámat. 

Az alatt az idő alatt, amíg a Philips Rádió cégnél voltam, kitanultam a propagandát egy 

világcég kifinomult módszereivel. Ezt a tudásomat munkába állásom kezdetén itt is 

értékesítettem. A kollégiumról, mint Pécs egyik nevezetességéről képes levelezőlapot 

csináltattam, amit nyilvánosan árusítottak, azon kívül csináltattam egy ábrákkal ellátott szép 

prospektust, amit megküldtem a középiskolák igazgatóinak. Egy-kettőre tele lett a kollégium, 

sőt volt, akit vissza kellett utasítani. Ennek híre futott, és ezután mindenki igyekezett minél 

hamarabb helyet biztosítani a gyermekének a kollégiumban.  

Bevezettem, hogy minden iskolaév végén a gazdasági évet is lezártam: mérleget 

készítettem, és részletes jelentést írtam. 

Az egyik kirándulás alkalmával a Mecsek déli lejtőjén eljutottam Sikondára. A 

kultúrától szinte érintetlen hatalmas lomberdőnek volt ez a neve. Megfogott a szépsége. Később 

megtudtam, hogy van egy komoly gyógyforrása is, amely még szinte teljesen felfedezetlen, a 

vize elfolyik egy patakba. Utána érdeklődtem, és megtudtam, hogy komoly gyógyhatása van; 

két olyan emberrel is beszéltem, akiket ez a víz gyógyított ki a gyomorbajából. Maga Sikonda 

a püspökség tulajdona volt. Nagyon kedves és merész tervem támadt: elkérem a püspöktől ezt 

a ki nem használt erdőrészt a kollégium részére, hogy egy gyönyörű gyógyüdülőt létesítek ott. 

Pécs környékén messze nincsen sehol ásványvíz. Ha szénsavval dúsítva forgalomba hozom, 

már az maga is komoly üzletnek ígérkezik. Ez a csendes, gyönyörű vidék a gyógyvízzel nagy 

perspektívákat ígért. Magamban már szinte a részleteket is kidolgoztam. Az üdülő bevétele 

mindennél biztosabb anyagi bázisa lenne a kollégiumnak. A kollégiumot nyugodtan ki lehetne 

bővíteni még egyszer akkorára. Egyenesen beleszerettem ebbe a tervbe. Egyetlen nagy ütközője 

volt ennek a tervnek: az igazgató. Hogy fogja érinteni, ha egyszer csak észreveszi, hogy az ő, a 

kollégiumot fenntartónak hitt tevékenységére már nincsen szükség? Másrészt meg bírja-e 

emészteni az üdülői élettel együtt járó szabadabb viselkedést? 

Ilyen töprengéseim közepette egyszer pesti útjáról visszatérve az igazgató magával 

hozott egy nyugalmazott minisztériumi számviteli hivatalnokot, aki ott lábatlankodott az én 

hivatali helyiségemben. Lassacskán megtudtam, hogy az igazgató nem tudván abba 

beletörődni, hogy a kollégium elszámolásába hozzá nem értése miatt nem tud beleszólni, azt 

szeretné, ha átállna a kollégium az állami számvitelnek ide nem illő rendszerére. Hallottam erre 

vonatkozó primitív és bosszantó beszélgetésüket. Ezzel betelt a pohár. Akármennyire is fájt, 
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olyan szívesen végzett sok munkámnak a színterét elhagyni, az önérzetem ezt a megterhelést 

már nem bírta el. A püspöknek írott ajánlott levélben felmondtam az állásomat. Ennek gyorsan 

híre futott, és elég nagy konsternációt keltett, én azonban hajthatatlan voltam. Akkor láttam 

meg igazán, hogy az ifjúság mennyire ragaszkodott hozzám. Ez sem bírt visszafordulásra 

kényszeríteni. Meg kell hagyni, hogy nagyon szépen búcsúztattak. Nagyon szép bizonyítványt 

kaptam, és az ifjúságtól egy kedves szavakkal gravírozott ezüst cigarettatárcát. Az igazgatóval 

az élen egy sereg egyetemi hallgató kísért ki az állomásra. 

Amikor éljenzések és integetések között kigördült velem a vonat a pécsi pályaudvarról, 

nagyon összeszorult a szívem, soha se fogom elfelejteni. 

Megint az történt velem, mint legutóbb álláscserémnél, már kész állás várt Pesten. A 

mai Kossuth Lajos utcai Ifjúsági Áruház helyén akkor nyílt meg a Nagykovácsy Üzletház, 

Magyarország akkor legnagyobb áruháza, és az áruház jogtanácsosa felajánlotta nekem a 

személyzeti vezető állását. Akkor még Pécsett voltam. Egyik állásból a másikba léptem át. 

Nemsokára eljövetelem után kaptam az igazgatótól egy mézes-mázos levelet, hogy egy 

pár útbaigazítás miatt utazzak le sürgősen Pécsre. Egyszerűen nem reagáltam a levélre. Meg 

kellett, hogy értse. Kaptam még ünnepélyes, hivatalos hangú felkérést is, hogy utazzam le 

Pécsre. Az is megválaszolatlan maradt. Fájt, hogy a kollégium bajba jutott, de ezt a modortalan 

viselkedésemet tartottam megfelelő válasznak. Mivel önként mondtam fel, nekem felmondási 

pénz nem járt, mégis a pécsi polgármester szép kísérő levelének társaságában „érdemeim 

elismeréseképpen” megkaptam a felmondási időre járó összeget. A kiváltó rugókat nem tudom, 

de nagyon jól esett az utólagos elismerés. 

Évekkel később egy társaságban valaki felhívta a figyelmemet, hogy volt igazgatóm az 

egyetemi templomban fogja mondani pappá szentelésének ötvenéves jubileumi miséjét. 

Kezdetben szabódtam, hogy nem megyek el, de mégis elmentem. Ilyenkor a jubiláns a mise 

végén személyenként külön áldást oszt. Az áldoztató rács végére én is odatérdepeltem. Amikor 

jött vissza, hogy nálam újra elkezdje az áldásosztást, megbotránkoztató eset történt. Amikor 

felém közeledett, és felismert, hangosan szinte felkiáltott: Hála Istennek, hogy itt vagy! Ezzel 

rám borult és megölelt. Talán még aznap délután 84 éves kora ellenére felgyalogolt hozzám a 

Sashegyre, és őszintén bevallotta, hogy velem kapcsolatban tévedett. Akkor tudta meg, hogy 

mit jelentettem a kollégiumnak, amikor eltávoztam. Nagy nehézségekbe kerültek, mert a dolgok 

maguktól nem mentek, visszafejlődtek, a felügyelő bizottság nem adta meg az új elszámolási 

módszerre a felmentést. A hullámok egészen a kultuszminisztériumig elhatottak. Az utódomat 

már pár hónap múlva el kellett bocsátani, utána nem találtak megfelelő embert. A nagyobb 
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bajtól úgy menekült meg az igazgató, hogy a szerzetesrend, amelyiknek tagja volt, nyugdíjba 

helyezte. Biztosan ő is rájött a hibáira, de már későn. 
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A Nagykovácsy Üzletházban 

 

 A két világháború között az utolsó helyem, mint alkalmazotté, a Nagykovácsy Üzletház 

volt. Mint eddig mindig, most is olyan helyre jutottam, ahol az ember a saját képességeire és 

erejére van utalva, hogy valamire jusson. Sohasem akartam állami, vagy kommunális 

szolgálatba jutni, ahol az ember valamilyen nagy közös teremben gürcölve türelemmel fényesre 

koptatja a nadrágját, amíg a szamárlétrán egyet-egyet előre léphet. Ettől az életformától mindig 

irtóztam. Egyetemista koromban egyszer alkalmam nyílt, hogy elmenjek a Pénzintézeti 

Központba beamternek. Nem fogadtam el, inkább tovább koplaltam. Mindig éreztem 

magamban annyi erőt, hogy a szabad, magán pályán is boldogulni tudjak. 

 A keresztény kurzus idejében és támogatásával kezdett kifejlődni Kovácsevics Milenkó 

kis Petőfi Sándor utcai üzlete Nagykovácsy Üzletházzá. Kibérelte, majd megvette a Kossuth 

Lajos u. 9. alatt lévő üres üzlethelyiséget, ahol most az Ifjúsági Áruház van. Az akkori üzletház 

azonban lényegesen nagyobb volt, mert 3 utcára nyílt és 4 házból álló háztömböt alkotott. 

Közvetlenül az átköltözés után érkeztem oda, és akkor indult fejlődésnek. A feladatom volt 

megfelelő munkaerővel feltölteni az üzletházat. 

 A Közgazdasági Egyetem Kereskedelmi szakosztályát végeztem el, és azon kevesek 

közé tartoztam, aki valóban a kereskedelemben helyezkedett el. 

 Még a rómaiaknál a kereskedőknek és a tolvajoknak közös volt az istenük, Mercur. A 

kereskedő céhnek ez az alacsony értékelése a századok folyamán nem nagyon emelkedett. Csak 

a késői újkorban jöttek rá, hogy a becsületes kereskedelem mekkora értéket tud termelni. A 

javaknak okos odajuttatása, ahol arra szükség van, a termelőnek és a fogyasztónak is hasznára 

van, és ezért a tevékenységéért a kereskedőt munkabér illeti. Persze ennek a dotációnak a 

méltányos és igazságos meghatározása sokak szerint szinte lehetetlen dolog, és állandó 

súrlódásoknak a forrása fogyasztó és kereskedő között. Általános érvényű törvényt hozni a 

kereskedelmi haszonra vonatkozólag az esetek különbözőségi miatt szinte lehetetlen dolog. Itt 

a szabad versenynek és a méltányosságnak kell közrejátszania. A jó kereskedőnek a 

rátermettségen kívül még sok más tudásra is szüksége van. Minél képzettebb egy kereskedő, 

annál nagyobb a lehetősége annak, hogy erkölcsi értékben is magasabbra tud emelkedni, mint 

az alkalmi kupecok. 

 A körülmények alkalmasak voltak arra, hogy olyan kereskedelmi alkalmazottakat, 

eladókat, később önálló kereskedőket lehessen felnevelni és kiképezni, akik a kereskedelmet 

hivatásszerűen űzik, és nemcsak a gyors és tisztátalan meggazdagodás lehetőségét látják benne. 
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 A még mindig nehéz anyagi és politikai helyzet következtében válogathattam a 

jelentkező munkavállalókban. 

 Minden héten egyik nap délelőttjén jelentkezési napot tartottam. Nem kellett hirdetni, 

gyorsan elterjedt a híre anélkül is. A Szép utca 4. sz. alatt volt a személyzeti osztály. A 

jelentkezési napokon már reggel 8 órakor tele volt jelentkezővel. Mindenki kapott egy 

jelentkezési lapot, azt saját kezűleg kitöltötte, majd érkezési sorrend szerint mindenki bejött 

hozzám. A jelentkező képzettségének, korának, stb. megfelelően több-kevesebb ideig 

foglalkoztam vele, majd a személyes benyomásom alapján a jelentkezési lap felzetén ráírtam a 

minősítésemet. A jelentkezés alkalmával azonnal senkit sem vettünk fel, mert ha egyébként 

megfelelt és szükség volt rá, akkor jött a szűrés. Összeköttetésben állottam két tudakozó 

vállalattal, akik az illetőről megbízható információkat adtak. Ezen kívül volt az üzletháznak két 

detektívje, aki a jelentkezőről környezettanulmányt készített. Az előző munkahelyeiről 

közvetlen információkat szereztem be. Ezen kívül a belépett alkalmazottal lehetőleg már az első 

napon a munka után együtt mentem haza. Kötetlenül elbeszélgettünk az úton, odahaza azután 

magam is alaposan körülnéztem, és benyomásomat később a jelentkezési íven feltüntettem. 

 Ha valaki tanulóként került az üzletházba, azzal a törvény előírása szerint az iparhatóság 

előtt szerződést kellett kötni három évre. Mindegyik újonnan belépőt az osztályon egy 

komolyabb eladóra bíztam, akinek minden hónapban pontos jelentést kellett adni a 

gondozottjáról. Magam is állandóan rajtuk tartottam a szememet. Ezen kívül a hét bizonyos 

napjain a tanulóknak ipariskolába kellett járniuk. 

 Az üzletház létszáma normális körülmények között 800 fő körül mozgott, ünnepek előtt 

és vásárok alatt ez a szám ezerre is felduzzadt a behívott alkalmi kisegítők révén. A tanulók 

létszáma általában meghaladta a nyolcvanat. Gondoltam egy merészet és olyan lépésre szántam 

el magam, amire addig még nem volt példa: az üzletházon belül létesült egy tanuló-iskola. 

Sikerült megnyerni igazgatónak az akkor ismert legjobb szakembert, aki a legjobb erőkből 

verbuválta a tanári kart. Csak négy középiskolából vettem fel tanulót, és nagyon megrostáltam 

őket. Csak jó osztályzatúakat vettem fel. Ez volt akkor a legjobb iskola a maga nemében. Öröm 

volt nézni, hogy ezek a legénykék milyen szépen fejlődtek a szakmájukban. Nem fukarkodtunk 

a pályadíjakkal, sem a jutalmazásokkal. Az iskola szigorú volt, és mégis itt mindig derűs volt a 

hangulat – Minden tanuló a vállalat étkezdéjében ingyen kapott ebédet, minden évben egy 

hónapig ingyen üdült az üzletház Balatonnál lévő üdülőjében. Ezen kívül az első évben 30, a 

második évben 40, a harmadik évben 50 pengő munkabért kapott. (Forintban ez legalább a 20-

szoros.) Sohasem ragaszkodtam a törvény előírásához, hanem ha láttam a gyermek iparkodását, 

rögtön megemeltem a dotációját. Ha valamelyik tanuló a pult mellett a vevőt már ki tudta 
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szolgálni, automatikusan 80 pengőre emelkedett a fizetése. Ez szinte szabály volt a kortól 

függetlenül. 

 Az üzletház vevőköre a miniszteriális, egyéb állami és fővárosi havi fizetéses 

alkalmazottakból rekrutálódott. Ezek a vevők majdnem kizárólag keresztény emberekből álltak. 

Az egyetemi zsidó verések eredményeképpen a magánvállalatok, amelyek túlnyomó részben 

zsidó tőkeérdekeltségek voltak, szabotálták a keresztény diplomások felvételét, és ennek 

egyenes következményeképpen az állami vállalatok igyekeztek ezt a kiesés pótolni. Így történt 

meg a szánalmas szétkülönülés. A Nagykovácsy Üzletházban hivatalosan nem volt zsidó 

alkalmazott. (Ez nem volt igaz, mert négy alkalmazott nem volt árja. Ezt csak öten tudtuk: ők 

négyen, meg én. A kötelező hivatalos jelentéseimben kivétel nélkül mindenkit árjának 

jelentettem be. Mindenkinek nálam kellett igazolnia magát, én voltam mindenkiért ezen a 

vonalon felelős.) Előfordult, hogy valaki árja létére keleties vonásokkal rendelkezett: a vevők 

nem tűrték, le kellett cserélni, második vonalba osztottuk be. 

 A Nagykovácsy Üzletházat az ország legnagyobb forgalmú üzletévé az ún. keresztény 

kurzus tette. A vevők ragaszkodtak hozzá, szinte magukénak érezték, és beleszóltak az 

üzletvitelbe. Az ő sürgetéseikre kellett nyitni újabb osztályokat, így a szőnyeg osztályt, sport 

osztályt, stb. 

 A Kovácsevics Milenkó cég kezdetben 16 négyzetméter nagyságú kis helyiség volt. 

Nyakkendőket, zsebkendőket és kisebb értékű textilneműt árusított. Ebből a kis üzletből csak 

tengett-lengett. Egyszer bejött hozzá egyik ismerőse, aki véletlenül minden olyan 

tulajdonsággal rendelkezett, amire egy jó ügynöknek szüksége van. Bicegett, kövér volt, mindig 

nevető arcú, vidám, értelmes és nem kényes. Vásárolt Milenkónál egy pár cikket, elment vele 

az egyik hivatalba, ahova beszemtelenkedte magát, ott egy pár fillérrel megtoldva könnyen 

továbbadta. Ahova egyszer bemehetett, oda később is visszamehetett, mert olyan kellemes volt 

az egyénisége. Ez a keret szépen bővült, kezdetben csak készpénz alapon. Egyszer az egyik 

hivatalban az egyik nő-vevője azt mondta: Nézze, Pufi, nekem nagyon tetszik ez az anyag, 

nagyon szívesen megvenném, de csak elsején tudom megfizetni. Pufi, mert mindenkinek csak 

Pufi volt, beleegyezett, és elsején pontosan megkapta a pénzt. Mondanom sem kell, hogy így 

kezdődött meg a hitelüzlet. Először csak Pufi hitelezett, de amikor most már Nagykovácsy 

Milenko látta, hogy a magyar középosztály mennyire becsületes, és a tartozását pontosan 

megfizeti, általánosan bevezette a hitelüzletet. Alig volt valamirevaló család abban az időben, 

akinek nem lett volna számlája az üzletházban. Érdekes módon ez a hitelszámla előfizetésfélévé 

alakult. A tisztviselő bekalkulált egy bizonyos összeget a fizetésének a szétosztásába, és ezt a 

fix összeget minden fizetés alkalmával elküldte az üzletháznak, akár volt tartozása, akár nem. 
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Másrészt, ha vásárlásnál át is lépte a hitelkeretét, az árut elvihette. Ez a vevőnek kényelmes és 

egyszerű volt. 

 Egyik nap záráskor magam ellenőriztem a pénztárakat. Az egy napi készpénz bevétel 

több mint 100 ezer pengő volt. A hitelforgalom is legalább ennyit tett ki. Nagykovácsy maga 

sem tudta biztosan, hogy mekkora vagyon fölött rendelkezik. Budán a Dezső u. 8. szám alatt 

gyönyörű villája volt, ahol 2 leány, 2 fiú gyermekével és szép, nálánál jóval fiatalabb 

feleségével élt. Vagyona több millió pengőre rúgott, de nem volt olyan igényes természete, 

hogy élni is tudott volna vele. Az üzlet méretei túlnőtték a képességeit, és az üzletvitelbe szinte 

semmit sem szólt bele. Az volt a legfőbb gondja, hogy az eladók kifogástalanul nézzenek ki, 

zárás után a tanulók a takarítást rendben elvégezzék, az eladó pultokban ne legyen szemét, stb. 

Viszont nagyon értett a megfélemlítéshez. Gyakran előfordult, hogy egészen apró hibából nagy 

ügyet csinált, és ilyenkor a leggyakrabban azonnali hatályú elbocsátás volt az eredmény. Ezért 

mindenki, ahol csak tehette, kikerülte. 

 Az üzletvitelt mi intéztük: az igazgató, az adminisztratív vezető, az üzletvezető, meg én. 

Minden hétfőn zárás után az egyik belvárosi kávéházban összeültünk, és megbeszéltük a 

tapasztalatokat és teendőket. Sokszor a késő éjszakáig tárgyaltunk. Az én feladatom volt, hogy 

másnap reggel a Duna-part egyik kávéházában közös reggeli keretében a főnök tudomására 

hozzam a tárgyalás anyagát. Gyorsan átmentünk a tételeken, utána elbeszélgettünk. Szinte csak 

mellékes dolog volt a hivatalos rész. 

 Tudtam azt, hogy minden vállalkozás boldogulása azoktól az emberektől függ, akik 

abban dolgoznak. Talán az egész országban tudták, hogy a legkiválóbb alkalmazotti gárdája a 

Nagykovácsy üzletháznak van. Nemcsak a felvételnél válogattam szigorúan, de gondoskodtam 

arról is, hogy később is állandó képzés alatt álljanak. A kiszolgáló alkalmazottak részére a 

munkaidő fél nyolckor kezdődött. Az üzlet ugyan csak 8-kor nyitott, de fél nyolckor minden 

eladó a munkahelyén volt, rendezte, feltöltötte a raktárát, elintézte személyes ügyét, stb. Nekem 

a félemeleti galérián volt egy kis asztalom, rajta egy mikrofonnal. Bevezettem, hogy minden 

nap én is bementem fél nyolcra, és a kis asztalom mellől tanítottam az alkalmazottakat egy fél 

óra hosszat. Mindig azzal kezdtem az üdvözlés után: A vevőkhöz mindig legyünk udvariasak, 

előzékenyek, de sohasem alázatosak, stb. A jó tanácsokon, utasításokon, közleményeken kívül 

igyekeztem az alkalmazottakat a vállalat gondjaiba és sikereibe is beavatni. Így az 

alkalmazottak túlnyomó részének a vonzalmát is sikerült az üzletház iránt megnyerni. 

 Büszke voltam arra, hogy az összes többi áruházban együtt nem volt annyi érettségizett, 

mint nálunk. Sőt, nem egy fontosabb beosztásúnak diplomája is volt. Hogy mást ne mondjak, 

az én egyik titkárnőm francia-magyar szakos középiskolai tanár volt. Az érettségizettek részére 



49 

 

magasabb fizetési kategóriát állapítottam meg, és másfél évi szakmunka (gyakornokság) után 

képesítést kaptak. 

 Nagyon vigyáztam arra, hogy mindenki olyan magas fokú munkát végezzen, amilyet 

még el tud végezni. Itt a rátermettség és a szorgalom számított, nem a kor. Akikben 

fejlődőképességet láttam, összegyűjtöttem, és minden héten egy este foglalkoztam velük. Ezek 

már kisebb önálló megbízást kaptak, majd később osztályvezető helyettesek, majd, ha teljesen 

beértek, osztályvezetők lettek. A továbbképzést a továbbtanulást minden erőmmel támogattam. 

 Ha jól emlékszem, az üzletházban 24 osztály volt, és mindegyiknek az élén egy 

osztályvezető. Minden héten egyik este osztályvezetői gyűlést tartottam. A legnagyobb gondom 

volt megfelelő, vezetőképes osztályvezetőket keresni. Sokszor hónapszámra adtam fel hirdetést 

Magyarország összes lapjában „vezetőképes” jelige alatt. Sokan jelentkeztek jó szakemberek, 

de olyan, aki ezen kívül egy sokszor 40-50 emberből álló osztályt megfelelően összefogni, 

vezetni, nevelni és fegyelmezni tud, nagyon ritkán. 

 Ide kívánkozik egy epizód. Egyszer jelentkezett valaki a női osztályra vezetőnek. Az 

eladási osztály mellett egy nagy varrodát is vezetnie kellett a vezetőnek, mert mérték után is 

csináltunk ruhát, másrészt a kész konfekció ruhát gyakran kellett testhez igazítani. A jelentkező, 

egy államtitkár elvált fiatal felesége volt, akinek a belvárosban szalonja volt, de elspekulálta a 

tőkéjét. Minden tekintetben megfelelőnek láttam. Kikérdeztem alaposan, és a bizalmas, intern 

véleményemet rávezettem a jelentkezési lapjának a felzetére. Volt olyan észrevételem is, ami 

nem volt rá hízelgő. A jelentkezési lapokat titkosan kezeltük, és azt senkinek ki nem adtuk, 

legkevésbé a tulajdonosnak. Az ügy fontosságára való tekintettel a megadott referenciának 

személyesen jártam utána. Egy közismert belvárosi női szalon vezetőjét adta meg tudakozó 

személyül. El is mentem oda, minden tekintetben megfelelő értesítéseket kaptam. Amint 

rápillantottam az órámra azt láttam, hogy elérkezett az üzletház esti bezárásának az ideje, és 

nélkülem nem lehet bezárni, mert a főbejárat kulcsa nálam van. Visszasiettem az üzletházba, 

de már útközben észrevettem, hogy a jelentkezési lapokat a diszkrét feljegyzésekkel 

ottfelejtettem a nagy sietségben. Hasztalan mentem vissza, már zárva volt. Másnap reggel már 

fél nyolckor ott állt egy ember vele zárt borítékban a szobám ajtaja előtt. A jelentkezőt felvettük, 

bevált. Jó ízlésű, intelligens, választékos modorú és erélyes volt. Egy fél év múlva az egyik 

klub est után az utcán hazamenet belém karolt és elmondta az epizódnak még hiányzó részét. 

Amint a szalon tulajdonos, akinél információért voltam észrevette, hogy a jelentkezési lapot 

ottfelejtettem, azonnal felkereste vele az állásra jelentkezőt. Nagy hahotázás közben olvasták 

el együtt a jelentkezési lapon lévő jellemzés feljegyzésemet, és mindenben igazat adtak nekem 

annyira, hogy a későbbi vezetőnő szóról szóra leírta magának és eltette. A kényes 
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feljegyzéseimet is elfogadta igaznak, és tudomásul vette, hogy mint az üzletház vezető 

alkalmazottjának a magánéletére nagyon kell vigyázni. 

 Minden állásra jelentkezővel személyesen beszéltem, és amíg a szobámon végigjött, és 

pár mondatot váltottunk, a kialakult benyomásomat a jelentkezési ívére rávezettem. Előlegezett 

véleményem igazáról alkalmam volt meggyőződni, ha a jelentkezőt felvettük, és huzamosabb 

ideig meg tudtam figyelni és megismerni. Így, fiatal korom ellenére nagy emberismeretre tettem 

szert. Valóban az összes budapesti áruházi személyzeti igazgatók, és az üzletházam vezetői 

között én voltam a legfiatalabb. 

 A személyzeti osztálynak egy másik épületben, amelyik az üzletházzal összefüggött, 

volt a munkahelye. Ott dolgozott a helyettesemmel az élén az osztály adminisztratív része. Ez 

egy jól összeszokott, begyakorolt kollektíva volt. Feladata a nyilvántartások vezetése, a 

bérjegyzékek elkészítése, a kapcsolatos társadalombiztosítási ügyek vitele, az esetleges 

kimutatások elkészítése, stb. volt. Reggel elintéztem az adminisztratív ügyeket, majd 

lebonyolítottam a tárgyalásokat. Nagyon beosztott volt az időm, ezért az íróasztalom lapjának 

alsó részén volt egy titkos csengő gomb, amit akkor használtam, ha valakit le akartam rázni a 

nyakamról. Gyakran kellett tárgyalnom vevőkkel, üzletfelekkel, akik közül nem mindenki 

tudta, hogy nagyon szűkében vagyok az időnek. Ilyenkor észrevehetetlenül megnyomtam a 

gombot, és a másik szobából az adminisztratív titkárnőm eltolva azt az ablakot, amin keresztül 

beláthattam a szobámból az osztályomba, valamilyen ürüggyel elkért a szobámból. Ha kétszer 

csöngettem, ez azt jelentette, hogy senki se zavarjon. 

 Egész délutánjaimat az eladó helyiségekben töltöttem. Amint az átjáró ajtóban 

megjelentem és az első eladó észrevett, maga előtt mondta ezt a szót: céhá! Ez chef (főnök) 

francia szónak az első két betűje. Ez a figyelmeztető szó továbbhaladt embertől emberig, és pár 

perc múlva minden alkalmazott tudta, hogy az eladótérben vagyok. A szó kimondása nem volt 

a vevőknek feltűnő, mert úgy hatott, mint egy elfojtott tüsszentés. Pedig sohasem voltam 

senkihez igazságtalan, vagy feleslegesen kemény. Az igaz, hogy a fegyelmezés hierarchiájában 

az osztályvezető után én voltam a második fórum, és gyakran az utolsó is. Csak egyszer voltam 

túl szigorú a hitel osztály egyik tisztviselőjéhez, de később nagyon megbántam. A hitelosztály-

vezető hozzám küldte egyik reggel nyitás után egyik alkalmazottját azzal, hogy nem teljesen 

józanon jött be a munkahelyére. Ezt a szomorú tényt én is megállapítottam, ráripakodtam, és 

bár az igazgatónak a rokona és jogi doktor volt, kilátásba helyeztem, hogyha ez legközelebb 

megismétlődik, fel is út, le is út. Az egészet már el is feledtem, amikor az adminisztratív 

dolgaimat elintézve elindultam, hogy átmenjek az üzletházba, az előszobám egyik sarkában a 

feleségével összeborulva zokogtak. Nagyon megsajnáltam őket, és bántott a lelkiismeret. 
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 Nekem, mint diplomás közgazdának az volt ebben az előkelő üzletházban a célom, hogy 

a kereskedést megtisztelt rangra emeljem. A reggeli oktatásokon arra tanítottam a beosztottakat, 

hogy mindent el kell követnünk a vevő bizalmának az elnyeréséért. A vevőnek éreznie, sőt 

tudnia kell, hogy az üzletházban mindenki az ő érdekét szolgálja, másrészről nekünk meg azt 

kell tudnunk, hogy végeredményben a vevő a mi kenyéradónk. A jó eladó ismérvei: a pontos 

anyagismeret, jó emberismeret, segítőkészség, sima modor. Szigorúan üldöztem a szédelgő 

feldicsérést, ami a kereskedelemben akkor általában divat volt. Egyszer a vászon osztályon az 

egyik nő-eladó a közönséges vásznat azzal akarta még kelendőbbé tenni, hogy 

gyöngyvászonnak nevezte el. (A gyöngyvászon vetítéshez használt, finoman kidolgozott 

értékes vászon.) A másik ehhez hasonló eset volt, amikor egy eladó, akit egy másik áruházból 

vettünk fel, egy cipőre azt állította a vevőnek, hogy a cipő különleges, mert „hanákolt” talpú. 

(Ilyen nincs, de ezt a vevő nem tudhatta.) Mindkét ügyet részletesen tudtul adtam az 

alkalmazottaknak a reggeli félórában azzal, hogy ilyet nálunk nem lehet csinálni. A beosztottak 

alapos szaktudásáért az osztályvezetők voltak felelősek. Nem sajnáltam sem magamat, sem a 

vezetőket, hogy minél magasabb szakmabeli és erkölcsi színvonalat érjünk el. Ennek híre 

terjedt, és ennél hatásosabb hírverést semmiféle propagandával se érhettünk volna el. A jó 

kiválogatásnak és állandó képzésnek az lett az eredménye, hogy a konkurencia csábítani kezdte 

a jobb kinézésű eladóinkat. Volt olyan eset is, hogy kétszer akkora fizetéssel szipkáztak el 

tőlünk embereket, mint amennyit nálunk kerestek. 

 Mindenkit próbaidőre vettünk fel, ami rendszerint egy hónap volt. Ez alatt az idő alatt 

mindkét fél indokolás nélkül megszüntethette a jogviszonyt. Az alkalmazott belépésnél kapott 

egy dossziét, ebbe gyűjtöttünk minden rá vonatkozó iratot. A hónap letelte után megkapta a 

véglegesítő levelet, csináltattunk róla 3 fényképet, amelyek közül egyik a dossziéjába került, 

egyet a nyilvántartó mappába ragasztottunk be, a harmadik pedig egy személyi igazolványba 

került, amit mindig magánál tartott. A két világháború között nyilvános helyeken a rendőrség 

gyakran razziázott, igazoltatott. A Nagykovácsy igazolvány felmutatása minden további 

kérdéstől mentesítette a tulajdonosát. A dossziékat titkosan kezeltük és azokban minden fontos 

személyi adat szerepelt. Minden véglegesített alkalmazott kézhez kapott még egy „Szolgálati 

szabályzat”-ot. Ebben össze voltak gyűjtve azok a jogok és kötelességek, amelyek a munkaadót 

és a munkavállalót illetik, amelyek kettőjük jogviszonyát szabályozták. 

 A kereskedelmi törvény, az 1875. évi XXXVII. törvénycikk, és az azt kibővítő 1920. 

évi kereskedelmi novella vajmi keveset, és csak nagyon nagy általánosságban foglalkozott ezzel 

a jogviszonnyal. Elérkezettnek láttam az időt, hogy pontosan körvonalazzam egy olyan nagy 

kereskedelmi intézménynek, mint egy áruház a jogi helyzetét az alkalmazottaival szemben. 
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Illendő volt, hogy a munkavállaló már a munka megkezdése alkalmával tisztában legyen a jogi 

helyzetével. Így a munkavállaló nincs kiszolgáltatva a munkaadó kényének kedvének. 

Tanulmányoztam hozzá a külföldi áruházak idevágó intézkedéseit is. Sok tanulmányozás, 

gyűjtés és töprengés után megszerkesztettem az itthon biztosan, de talán a világon is az első 

Áruházi alkalmazotti Szolgálati szabályzatot. Ez részletes szerződés volt az áruház és 

alkalmazottai között. 

 A Közgazdasági egyetem kereskedelmi szakosztályát végeztem, és két dologról meg 

voltam győződve: az egyik, hogy a szó igazi értelmében vett kereskedelem nagyon komoly, 

nehéz és fontos tevékenység, a másik, hogy amit nálunk űznek az nem kereskedelem, hanem 

kupeckedés és seftelés, aminek a morálhoz vajmi kevés köze van. Így érthető volt, hogy a 

kereskedelmi alkalmazottak, de maguk a kereskedők is lenézett osztályt alkottak. Már egyetemi 

hallgató koromban feltettem magamban, hogy megpróbálok ezen a ferde helyzeten változtatni. 

A magyar fajtát feltétlenül alkalmasnak tartom az igazi kereskedelmi munka betöltésére. 

Megfelelően értelmes, és van önálló ítélőképessége. 

 A Nagykovácsy Üzletházban tág tere nyílt, hogy elképzeléseimet megvalósítsam. 

Vigyáztam arra, hogy a legmegfelelőbbeket állítsam munkába. A sok jelentkező közül könnyen 

megtehettem. Az eladónak pontosan ismernie kellett azt az árut, amivel foglalkozott. Ez nagyon 

fontos volt. A pontos anyagismeret önbizalmat, tartást adott a kiszolgálónak és bizalmat 

ébresztett a vevőben. A Nagykovácsy Üzletháznak híres, magán tanuló iskolája volt, amint már 

említettem. Ezen kívül minden tanuló az osztályon rá volt bízva egy gyakorlott, idősebb 

eladóra, aki felelős volt a rábízott előrehaladásáért. Az eladókat az osztályvezetők tanították, az 

osztályvezetőknek és helyetteseiknek a tájékoztatásával, irányításával és ellenőrzésével minden 

héten egy esti összejövetel alkalmával én foglalkoztam. Különösen ügyeltem arra, hogy a 

vevőkkel foglalkozó alkalmazottak jó megjelenésű, jó modorú és jó ízlésű emberek legyenek. 

Gyakran kéri a vevő az eladó véleményét valamelyes anyagra vonatkozólag, és ilyenkor az 

eladónak csak a vevő érdekét kell nézni. Kitartó, becsületes munkával elértük azt, hogy a vevők 

bizalommal vásároltak nálunk. Ez abban az időben igen nagy szó volt! A szédelgő feldicsérés 

nálunk szigorúan tilos volt, az anyag esetleges fogyatékosságait (például, hogy még nincs 

beavatva, hogy az anyag nem Indanthren, vagyis nem színtartó, esetleg valahol foltos, stb. 

mindig becsületesen előre meg kellett a vevőnek mondani. A műanyagot a vásárlási cédulán 

még külön írásban is feltüntettük. (Abban az időben a műanyag még elég gyenge minőségű 

volt.) 

 Jól dotált, gyakorlati tárgyú pályadíjakat is tűztünk ki külön a tanulók, előadók és 

vezetők részére. Ez is nagymértékben emelte a szaktudást. 
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 Az Üzletháznak volt eredményes labdarúgó csapata, zenekara, énekkara és női 

kézilabda csapata. A kézilabda csapat egyszer magyar bajnokságot is nyert. Az énekkar 

országos hírű volt. Több egész estet betöltő nyilvános hangversenyt is adott. A női énekesek 

ruhái dús, magyaros hímzésű, sötét hosszú estélyi ruhák voltak. A férfiak fekete, sujtásos, 

magyar ruhában finoman hímzett nyakkendővel álltak a pódiumon és a színpadon. Amint 

felment a függöny, és a reflektorfényben hirtelen feltűnt a gyönyörűen öltözött, mozdulatlan 

énekkar, szűnni nem akaró tapsvihar tört ki, a nézők felálltak és éljeneztek. Azt a képet valóban 

nem lehet elfelejteni. A kép teljességéhez még hozzátartozik, hogy az énekesek, mint 

Nagykovácsy alkalmazottak válogatott emberek voltak. A díszes ruhákat az Üzletház 

ajándékozta az énekeseknek. Az énekkar vezetőjéül sikerült megnyerni az Operaház egyik 

vezetőjét, Arany Sándort, aki nekem még az egyetemi évekből jó barátom volt. Az énekkar a 

rádióban lemezre is énekelt, és a lemezt a rádió műsorán is tartotta. Az énekkar a zenekarral 

együtt is többször hangversenyezett. 

 Minden csütörtökön az Üzletház alkalmazottai a Rákóczi út 15. alatt klubestre gyűltek 

össze. Ezt a helyiséget az Üzletház bérelte az alkalmazottai részére. Ezek az összejövetelek 

nagyon kedveltek voltak. Rendszerint egy komoly előadással kezdődtek. Előadás tartására 

rendszerint ismert közéleti személyiségeket hívtunk meg. (Én három előadással szerepeltem.) 

Az érdekesebb előadásokra vendégeket is meghívtunk. Utána az alkalmazottak a saját 

tánczenekar hangjai mellett táncra perdültek. Alkohol nem szerepelt, de a vállalat saját áron 

nagyon olcsó büfét adott. Soha semmi fennakadás nem fordult elő. 

 Különösen az idősebb alkalmazottak vasárnaponként egy turista egyesület keretében 

távolabbi tájakra is elutaztak. A csepeli természetjárók egyesületéhez tartoztunk. 

 Az alkalmazottak üdültetése és pihenése céljából Nagykovácsy Szentendre és Leányfalu 

között megvett egy elhanyagolt villát. A rendbehozatala, átalakítása, berendezése és 

felszerelése az én feladatom volt. Sok munkámba és gondomba került. Az ünnepélyes átadáshoz 

kijött a rádió és a sajtó. Kétévi üzemelés után, mint meg nem felelőt, ki nem használtat, 

Nagykovácsy az alkalmazottaktól a nyaralónak átalakított villát saját használatára visszavette. 

 A két világháború között a Meinl bécsi cég, a Gamma és a Nagykovácsy Üzletház 

törődött behatóbban az alkalmazottak szociális helyzetével. Persze nehéz pontosan 

megállapítani, hogy ebben a tevékenységben hány százalékban játszott szerepet a reklám és a 

szociális érzés? Mindenesetre szorgalmasan tanulmányoztam a honi, de a külföldi nagyobb 

vállalatoknak ez irányú intézményeit is. A Meinl és Gamma vállalatokkal személyes 

kapcsolatban is voltam. Az Üzletház esküvőkor, gyermek születése esetén, haláleset alkalmával 

állt elég komoly segítséggel az alkalmazott támogatására. Gyakori volt az ingyenes nyaraltatás 
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is. A helyes megítélés szempontjából abban az időben a szociális támogatás gondolata nemcsak 

nálunk, de az egész világon még csak gyermekcipőkben járt. A vállalatnak volt saját igen jól 

vezetett étkezdéje, ahol a tanulók teljesen ingyen, a többi alkalmazott pedig saját áron kapott 

megfelelő táplálékot. Az alkalmazottak saját ruházati szükségletét az üzletházból saját áron 

szerezhették be kedvezményes fizetési feltételek mellett. 

 A katonai bevonulások idején a bevonult állami családi juttatását az egész fizetésre 

egészítettük ki. Ezen kívül nem fordult elő olyan eset, hogy ha a katona szabadságon volt, és 

engem meglátogatott, nem utaltam volna neki egy kisebb ajándék-összeget. 

 Minden évben kétszer volt fizetésjavítás. Erre a munkámra ügyeltem a legjobban. 

Előterjesztésem szinte kivétel nélkül elfogadásra talált. Egyetlen alkalomra emlékszem, amikor 

az egyik jó képességű eladó további emelést kért, amit én megtagadtam. A segéd kilépett, és 

átment egy másik áruházba vezetőnek. Később találkoztam vele, és akkor bevallotta, hogy a 

másik helyen az itteni fizetésének a dupláját ígérték neki, de ha csak valamit is emeltem volna, 

nem ment volna el az Üzletházból, de így a családja miatt kénytelen volt az anyagilag 

előnyösebb helyet elfogadni. A többi áruházhoz viszonyítva a mi alkalmazottaink voltak a 

legjobban fizetve, és a legjobb szociális helyzetben. A kereskedelmi körökben főképpen ezt 

mindenki tudta. Ha valaki abban az időben az Üzletház alkalmazottja volt, az rangot jelentett. 

 A női alkalmazottak szak- és művészeti ízlés továbbfejlesztésére megnyertük Tüdős 

Klárát. Ő abban az időben a legnagyobb volt a maga nemében. Olyan ügyesen, szeretettel és 

eredményesen dolgozott, hogy az Üzletház női alkalmazottaiból egy szoros, baráti kör alakult 

ki körülötte. Tüdős Klára egy akkori államtitkárunknak a felesége volt. Nemcsak a szabás-

varrással, jó ízléssel, de társadalmi problémákkal is klubszerűen foglalkoztak esténként. 

Minden tekintetben nagyon jól sikerült szervezetnek bizonyult. Önálló, színvonalas klubesteket 

rendeztek az összes alkalmazott részére, amin vendégek is megjelentek. Ez a kollektíva Tüdős 

Klára vezetésével megtervezett egy sláger-ruhát, a „Bokrétát”. Ez a magyaros hímzésű, könnyű, 

rövid ujjas, nyári vászon, és nagyon olcsó ruha nagy karriert futott be. Sok változatban, de 

azonos stílusban készült. Bemutató lányként felvettem egy pár jó alakú, szép lányt, akik 

forgalom alkalmával az Üzletházban, de üzleten kívül is több helyen propagálták ezeket a 

feltűnően kedves kis ruhákat. Átütő siker volt. 

 Komoly szokás volt az üzletházban, hogy ha idegen nevű alkalmazottat vettünk fel, 

megkértük, hogy magyarosítsa meg a nevét, vagy legalább is a munkahelyi használatra 

válasszon magának egy magyar nevet. Ezt mindenki szívesen megtette. 

 Gyakran szövődtek házasságok az alkalmazottak között. Amíg ott voltam nem volt 

olyan eset, hogy ne kérték volna ki a házasulandók előzetesen az én véleményemet is a 
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kiszemelt másik személyre vonatkozólag. Ez természetes volt, mert én nemcsak az 

alkalmazottakat, de egyéb viszonyaikat is jól ismertem. Már nem voltam a cégnél, amikor még 

mindig megkerestek ilyen felvilágosításért. 

 Gyakran előfordult, hogy szakképzett, becsületes, rátermett fiatalok nem tudtak önálló 

üzletet nyitni, mert nem volt hozzá tőkéjük. Ezen akart segíteni a Baross Szövetség égisze alatt 

létesült Nemzeti Önállósítási Alap. Nagykovácsy is hozzájárult ehhez az alaphoz 25000 

pengővel, és így jogot nyert, hogy a kölcsönök szétosztásába és odaítélésébe beleszóljon. 

Nagykovácsy a rá szignált, alaposan felszerelt kérvényeket nekem, mint a vállalat legmagasabb 

képzettségű szakemberének (Közgazdasági Egyetem, kereskedelmi szakosztály elvégzését 

igazoló diploma) adta át feldolgozás és megfelelő ajánlás céljából. Felelősségteljes, nehéz 

munka volt. Gyakran kellett a kérvényezővel személyesen is tárgyalni. Sokuknak én csináltam 

meg az üzlettervét. Később már önállóan is kapcsolatba léptem az Alappal, közvetlenül nekem 

küldték a kérvényeket. Ennek révén az egész országban sokan megismertek. 

 Szakfolyóiratokba felkérésre gyakran írtam cikket. Egy csomó egyesületnek lettem a 

tagja, és szakkérdésben gyakran fordultak hozzám tanácsért. A körülmények akkor lehetővé 

tették, hogy társadalmi, közéleti vonalon könnyen karriert csinálhattam volna. De ezzel a 

lehetőséggel párhuzamosan nőtt az irigyeim száma és aktivitása. Éreznem kellett a fékező 

erőket. Egyszer egy jól bevezetett közgazdasági szaklap segédszerkesztőnek szeretett volna 

megnyerni. A főnököm, Nagykovácsy, amikor én ezt neki kötelességszerűen tudomására 

hoztam, félreérthetetlenül értésemre adta, hogy ezzel a tervvel nem ért egyet, félt, hogy  

kevesebb energiám maradna az Üzletház részére. Érdekem azt kívánta, hogy az Üzletházon 

kívüli tevékenységemet csak hangfogóval folytassam. 

 Ezzel kapcsolatban egy kedves élményem jut eszembe. Egy színházi előadás szünetében 

összeakadtam egyik magas állású rokonommal, aki akkor a Központi Statisztikai Hivatal 

külföldi osztályának az élén állt. Mint eléggé közismert, nagy ember, atyáskodó modorban 

mindig igyekezett támogatni. Most is azt ajánlotta, hogy kísérjem állandóan figyelemmel a 

szakirodalmat, amint ő is teszi. Különösen felhívta a figyelmemet a Főnök Lapja című folyóirat 

egyik kitűnő cikkére. Erre az ő megrökönyödésére teljes lelki nyugalommal azt feleltem, hogy 

ezt a cikket soha sem fogom elolvasni. Miért kérdésére egyszerűen azt válaszoltam. Mert ezt a 

cikket én írtam. 

 Nagykovácsy, tekintettel a kereskedelemben elfoglalt előkelő helyére (ún. virilista volt, 

ami azt jelentette, hogy ő volt a szakmában a legtöbbet adózó), tagja volt a Kereskedelmi és 

Iparkamarának. Ez a szervezet ezeknek a gazdasági ágaknak a legfőbb képviseleti szerve volt. 

Az ezeket az ágazatokat érdeklő törvénytervezeteket szakmai hozzászólás céljából a tagoknak 
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mindig megküldték, így Nagykovácsynak is. Természetesen ezeknek az elbírálása is hozzám 

került. 1938-ban egy nagy fontosságú törvénytervezet került hozzám: az alkalmazottak érdekeit 

védő ún. 3000-es törvénytervezet. Nagyon megörültem, igen alapos véleményt adtam róla. 

Nagykovácsyt behívták a Kereskedelmi Minisztériumba további tárgyalás céljából. Nem 

fontos, hogy milyen ügyeskedéssel játszotta át a meghívást rám, de az a fontos, hogy a 

minisztériumban a törvényelőkészítő osztály vezetőjével az egész tervezetet mondatról 

mondatra több napon keresztül átrágtuk. Több lényeges változás az én ajánlásomra került bele, 

pl. az érettségizett pályakezdők státusza. Fontos megemlíteni, hogy az a szociális törvény az 

alkalmazott dotációjának az alsó határát szabta meg, a fizetés a továbbiakban bármilyen 

magasra emelkedhetett. Alacsonynak tartottam az alsó határ megállapítását, de az államtitkár 

megnyugtatott, hogy a gyakorlatban ezt a határt gyorsan át fogják lépni. Úgy is történt. Talán 

én voltam az első, aki túlléptem a megszabott fizetési alsó határt, és ha valaki megérdemelte, 

az alsó határnál kétszer, háromszor magasabb fizetést kapott. Ez azután húzta a többi áruház és 

nagyobb vállalat fizetési rendszerét, ők is elhagyták a minimumot. Az első, általános szociális 

törvényt, a 3000/1938-ast több szociális törvény követte az egyes iparágak érdekeinek 

megfelelően. Minden ilyen törvény a minimális béreket állapította meg, a dolgozó bére felfele 

bármeddig emelkedhetett. Az a törvény, amelyik a minimumot állapítja meg, a dolgozók 

érdekét védi, amelyik a maximumot határozza meg, az állam érdekeit védi a dolgozóéval 

szemben. 

 A szociális törvények megjelenése után tovább duzzadt a teendőm, mert a törvénnyel 

kapcsolatos kétségek esetén a munkaadók és munkavállalók szép számmal kerestek fel bővebb 

magyarázatért. A törvény nyelve be nem avatott, egyszerűbb ember részére mindig nehezebben 

érthető volt. Valahogy elterjedt a híre, hogy a törvény megszületésénél én is bábáskodtam, 

innen eredt a felvilágosítás – kérések zöme. Akiket én önállósítottam – természetesen – 

szakkérdésekben később is hozzám fordultak. Lassan kevesebb volt azoknak a komoly 

kereskedőknek a száma Budapesten, akik nem ismertek, mint akik ismertek. 

 Egyszer társaságban összekerültem egy olyan bíróval, aki a bíróságon munkaügyi 

pereket tárgyalt. Ő nekem diszkréten tudomásomra hozta a következőket: a legmagasabb jogi 

szervek intern formában utasították őket, hogy per esetén, ha egy lehetőség van, a dolgozó 

javára döntsenek. Büszkén mondhatom, hogy én egyetlen egy peremet sem veszítettem el. 

Egyrészt vigyáztam arra, hogy a dolgozó soha meg ne rövidüljön, másrészt a munkaviszonyt a 

dolgozóval pontos írásbeli megállapodások szabályozták. Ha az eltávozott alkalmazott 

beperelte az Üzletházat, azt csak vélt jogok alapján tehette. 



57 

 

 Egy alkalommal a törvény nem tudása miatt a szó szoros értelmében ráfizettem. A 

szövetosztályon dolgozott egy értékes, félárva fiú tanuló minőségben. Nagy terveim voltak 

vele, és figyelemmel kísértem fejlődését. Egyik este zárás után megjelent nálam az anyja, és 

arra kért, hogy bontsam fel a fia szerződését, mert felvételt nyert a rendőrséghez, az pedig 

nyugdíjas állás, a kereskedői pedig nem. Az érv előtt kénytelen voltam meghajolni, 

felbonttattam a tanuló-szerződést. Az ő fizetése már 80 pengő volt az előírt 50 pengő helyett. 

Nem sokkal azelőtt adtam neki kérésére fizetési előleget, aminek még le nem törlesztett részét 

a végelszámolásnál levontam. Ezután ő igazolta, hogy minden követelése az Üzletházzal 

szemben teljesen kiegyenlítést nyert. Barátságban váltunk el egymástól. Egy idő múlva fizetési 

meghagyás jött a rendőrség ügyészétől a levont összeg visszatérítése érdekében. Egy rendeletre 

hivatkozva azt törvénytelennek nyilvánította. Utánanéztem, és valóban nemrég jelent meg egy 

új rendelet, amelyik kimondja, hogy a dolgozó fizetése 80 pengőn alul semmiféle címen sem 

rövidíthető meg. Ennek az elmarasztalásnak szívből örültem, mert nagyon szociálisnak láttam 

a rendeletet. A zsebemből adtam oda a titkárnőmnek a kért összeget, hogy küldje el. (A dolog 

történetéhez tartozik, hogy ez a törvény a rendszer-változás után az elsők között került hatályon 

kívül a közigazgatási bíróság intézményével együtt, amely előtt joga volt az állampolgárnak az 

államot beperelni, ha jogtalanul megrövidítve érezte magát.) 

 A második világháború már előre vetítette árnyékát. Számítani lehetett arra, hogy az 

áruellátás akadozni fog. Azok a kufárok, akiknek a kereskedelem nem más, mint 

meggazdagodási lehetőség, kezdték a fontosabb árukat eldugdosni, hogy ezzel áruhiányt 

idézzenek elő, ami az áru árának a jogtalan felemelésére ad lehetőséget. Az állami apparátus 

azonban résen volt, létrehozta a gazdasági rendőrséget, és törvényileg megszabta a 

felszámítható haszonkulcsot. Ez óriási munka volt, de gyorsan és nagyon jól sikerült. Olyan 

nagy hozzáértéssel tették, hogy az üzletháznak alig kellett valahol módosítani az árain. A 

gazdasági rendőrség intakt szakemberekből állt. Drákói szigorral jártak el. Ahol visszaélést 

tapasztaltak még az is megtörtént, hogy lehúzták az üzlet rolóját. Talán az volt a legnagyobb 

büntetés, hogy másnap már minden újságnak részletesen pertraktálnia kellett az esetet. 

Megdöbbentő eseteknek voltunk a tanúi. Híres nagy cégek tűntek el egyik napról a másikra. Ez 

a következetes szigorúság hatott. A kereskedők gyorsan rájöttek arra, hogy a létükkel, hírükkel 

játszanak. 

 Egyik nap hívatnak Nagykovácsy szobájába. Sápadt arcok, döbbent némaság fogad. 

Elém tolnak egy jegyzőkönyvet, amiből megtudom, hogy a gazdasági rendőrség nálunk 

árdrágítást talált. Borzasztó! Ennek beláthatatlan szégyenletes és súlyos következményei 

lesznek. Tudtuk, hogy itt semmiféle megkörnyékezés sem segít. Tanácstalanul én is magamba 
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roskadtam. Azután elolvastam újra. Kisilabizáltam az eljáró rendőrtisztviselő nevét is. 

Valahogy ismerősnek tűnt. Törtem a fejemet, hogy hol találkoztam az életben egy ilyen nevű 

emberrel. Nagy nehezen rájöttem, hogy messze Máramarosban az én falumban volt egy ilyen 

nevű gyermekkori barátom. De milyen régen is volt az! Nagyon kevés a valószínűsége annak, 

hogy róla van szó. Már talán meg sem ismernénk egymást 25-30 év távlatából. Mindegy, meg 

kell bizonyosodni róla! Azonnal elmentem a rendőrségre, felkerestem, és tényleg ő volt, az én 

gyermekkori Béla játszótársam! Nagy szeretettel ölelt magához, csak akkor komorodott el, 

amikor megmondtam neki, hogy mi járatban vagyok. Nagy könyörgésre annyit el tudtam érni, 

hogy ez eljárást felfüggesztették, és az ügyet titokban tartották. Meghívtam a rendőrséget egy 

azonnali alapos ellenőrzésre, amit meg is tettek. Bebizonyosodott, hogy egyedül annál a 

kesztyűnél volt magasabb a haszonkulcs az előírtnál, amit a detektív kiszúrt. Az a segéd, aki a 

kesztyűknél dolgozott, felületes munkát végzett, amikor beárazta a kesztyűket. A többi kesztyű 

ára már mind kifogástalan volt. Az is megállapítást nyert, hogy egy csomó áru ára a 

megengedettnél is alacsonyabb volt. Minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert, hogy itt szó 

sincs nyerészkedésről. A jegyzőkönyvet megsemmisítették, de felkérték Nagykovácsyt, hogy 

vegyen meg a rendőrségből egy nagy raktár elkobzott szövetet, amit Nagykovácsy készpénzzel 

azonnal meg is tett. Így sikerült a nagyon kellemetlennek ígérkező ügyet teljesen elsimítani. Az 

ügy végén az eljáró rendőrtisztviselő kijelentette Nagykovácsynak, hogy ezt a sima elintézést 

elsősorban nekem köszönheti. A felületességből hibásan árazó kesztyű-frontos eladó önként 

kilépett a vállalattól. 

 A két világháború közötti idő második felében többször került sor a katonaviselt 

alkalmazottak katonai szolgálatra történő behívására. A megszállt területek, Felvidék, 

Délvidék, stb. visszakerülése tette ezeket a behívásokat szükségessé. Valahogy mindig 

ugyanazok és azonos sorrendben kaptak behívót. Ha szabadságra hazajöhettek, engem mindig 

meglátogattak. Egyszer az egyik érettségizett eladó megemlítette, hogy nem kerülhetett a tiszti 

iskolába, mert kereskedősegéd a foglalkozása, holott érettségije alapján ehhez joga volt. Ez a 

mellőzés, sőt megalázás homlokegyenest ellenkezett az általam is szorgalmazott elvvel, hogy 

t.i. a kereskedelmet a megbecsült foglalkozások közé kell felemelni, és teljes polgárjoggal 

felruházni. Nyomban átmentem Nagykovácsyhoz, és feltüzeltem őt, hogy ezt az inzultust a 

kereskedelem ellen ne tűrje. Azonnal telefonált Sztranyavszky államtitkárnak (aki később 

belügyminiszter lett), és méltatlankodva hozta tudomására a szégyenletes esetet. Megindult a 

legmagasabb apparátus, és a honvédelmi miniszter általánosan intézkedett, hogy ilyen 

megkülönböztetés többé ne forduljon elő. Ebben az ügyben az államtitkár személyesen is 

felkeresett bennünket. 
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 Mindenütt, ahol az ember értékekkel kerül közvetlen kapcsolatba, fennáll a lopás 

veszélye. Az áru eladása úgy volt megszervezve, hogy ott nagyon nehéz volt a lopás. A belső 

lopás elenyészően kevés volt, inkább a vevők loptak az eladó pultokról. Különösen nagy 

ünnepek alkalmával, amikor különösen nagy volt a forgalom, többször fordult elő, hogy egy-

egy nő a tömött pultról egy ügyes mozdulattal egy pár harisnyát, vagy kesztyűt az esernyőjébe 

pöccintett. Voltak hivatásos áruházi tolvajok, akik csoportosan dolgoztak. Ezek ellen volt a 

legnehezebb védekezni. Voltak alkalmi tolvajok, akik jajveszékeltek, ha tetten értük őket, és 

voltak kleptomániások, akik egykedvűen fogadták a leleplezést. Mi minden lopást feltűnés 

nélkül, intern intéztünk el. Lehetőleg a rendőrséget is elkerültük. Az Üzletháznak voltak 

megbízható házi detektívjei, akik állandóan figyeltek. Egyszer megpróbálkoztunk egy hivatásos 

detektívvel. A főkapitányságról az áruházi tolvajlásokkal foglalkozó csoport egyik tagja, egy 

termetes bácsi jelent meg az Üzletházban. Kért egy kényelmes karosszéket, és letelepedett a 

főbejárattal szemben. Kezdetben nem sok jót reméltem ennek a joviális embernek a 

tevékenységétől. Ő nem csinált mást, mint mereven figyelte a bejárati ajtót, amin keresztül 

özönlöttek be a vevők. Én is mellé álltam, és figyeltem. Egyszer csak szinte egyszerre a 

betódulók között megtorpan 3 férfi, hátra arcot csinál, és hanyatt-homlok elrohan. Az történt, 

hogy a három jövevény áruházi tolvaj volt, azonnal felismerte a detektívet, és elmenekült, mert 

nekik a letartóztatás veszélye nélkül nem szabad a lábukat egy áruházba betenni. Ezek a 

tolvajok és az én detektívem egymást nagyon jól ismerik. Ezek a megszeppent tolvajok rögtön 

leadják a drótot a városban vadászó társaiknak, hogy a Nagykovácsy Üzletházat kerüljék el. 

 Ha alkalmazott lopott, ami aránylag ritkán fordult elő, két detektív vette kezelésbe a 

delikvenst. Beosztották egymás között a szerepeket: az egyik goromba, rámenős volt, aki 

megfélemlítette a tolvajt, a másik jóindulatú, szelíd, és így el tudták érni, hogy a tolvaj aláírta 

a házkutatási engedélyt, mert enélkül nem volt szabad megállapítani, hogy van-e a lakásán 

lopott holmi. Az volt a tapasztalatom, hogy rendszerint azok loptak, akik valamilyen notabilitás 

ajánlata folytán lettek felvéve. Később a felvételnél az ilyen ajánlottakat különösen 

leellenőriztem. 

 A Philips Rádió cégnél alkalmam volt a reklámmal nemzetközi szinten foglalkozni. A 

budapesti utcákon százával voltak láthatók nagyon szép külföldi plakátok az én nevemmel, mint 

felelős kiadóéval ellátva. Az Üzletháznak volt ugyan reklám osztálya, de a szellemi vezetés az 

én kezemben volt. Az Üzletház minden propaganda megmozdulása ötletes, szép és finom volt. 

Sohasem voltunk kiabálók, tolakodók, mint a konkurencia reklámja. Csak két kirakatunk volt, 

de azokat a legjobb szakember rendezte, a híres Macskássy, aki később    nálunk a rajzfilmnek 

volt a megalapozója. Minden Nagykovácsy kirakat egy-egy élmény volt a szakemberek és a 
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laikusok részére. Karácsonykor és húsvétkor nem volt áru a kirakatban, hanem üvegfestészet 

benyomását keltő, az illető ünnepkörből vett képi idézet (Betlehem, Golgota, stb.) művészi 

festménye. Szinte sorba álltak előtte az emberek. Ezzel is igazolni akartuk, hogy szerves részei 

vagyunk a magyar társadalomnak, és nem kihasználói. Az újsághirdetésekkel is inkább csak az 

volt a célunk, hogy jól elhelyezett ízléses kép-reklámokkal fenntartsuk az érdeklődést. Nagy 

szeretettel gondolok vissza az ott kifejtett sikeres reklám tevékenységemre. Az én felügyeletem 

mellett történt az Üzletház homlokzatának neonnal való feldíszítése. 

 A Nagykovácsy Üzletház, jóllehet méreteiben az áruházakkal vetélkedett, szellemében 

és üzletvitelében azoktól alapjában különbözött, és ezt nevében is (üzletház) kifejezésre juttatta. 

 Az Üzletházban a forgalom hullámzó volt. Ha az ember megfigyelte, bizonyos 

szabályszerűséget lehetett megállapítani. Közvetlenül a nagy ünnepek előtt a kisebb darabáru 

fogyott legerősebben, az előtte való hetekben a méteráru, stb. Délelőttönként és nyáron lanyha 

volt a forgalom, az év utolsó hónapjai voltak a legerősebbek. Amikor a női divatcikk osztályon 

nagy volt a forgalom, a női méteráru osztályon már csökkent a forgalom, stb., stb. A nyári 

gyenge forgalmú hónapokat arra használtam fel, hogy az alkalmazottakat a forgalom 

különbözősége figyelembevételével átképeztettem. Ez azt jelentette, hogy ha a szükség úgy 

kívánta, egy eladót más osztályon is dolgoztatni tudtunk. Ez az átképzés az adminisztratív 

alkalmazottakat is érintette. Nagy forgalom esetén ők is a pult mögé álltak. Az átképzettekről 

pontos lajstromot vezettem. Nagy forgalom esetén hozzám fordultak az osztályvezetők, és én 

irányítottam át a szükséges helyre a megfelelően átképzett eladókat. 

 Az Üzletházban az alkalmazottaknak majdnem egyharmadát az adminisztráció tette ki. 

Kb. a fele eladás hitelre történt, és ez tette szükségessé a második vonal beállítását. Volt az 

Üzletházban könyvelés, hitelosztály, személyzeti osztály, pénzügyi csoport, reklám osztály, 

anyagbeszerzés, szállítási csoport és irattár. 

 Ilyen nagy eladási apparátusnál óhatatlan, hogy ne forduljanak elő reklamációk. Ezek 

sima elintézése nagy tapintatot és diplomáciai érzéket igényel. Talán mondanom sem kell, hogy 

ezt is én intéztem. Kétféle kifogás merülhetett fel a vevő részéről: kifogás a kiszolgálás, és 

kifogás az eladott áru ellen. A vevők nagy része még ahhoz volt szokva, hogy az eladó a pult 

másik felén csak egy kényének-kedvének kiszolgáltatott pária, akit bármikor legorombíthat. Ha 

az ilyen szerencsétlen eladó méltatlankodott, és a vevő panaszt tett rá a főnöknél, az az eladó 

abban a pillanatban repült anélkül, hogy valaki meghallgatta volna. A másik pillanatban már 

tízen jelentkeztek a helyére. Nálunk a vevőnek már akkor kikerekedett a szeme, amikor én a 

bepanaszolt eladót is a szobámba hívattam, őt is leültettem és kihallgattam. Az esetek túlnyomó 

többségében nem az eladó volt a hibás, hanem a vevő volt türelmetlen és ideges. Ilyenkor 
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megmagyaráztam a vevőnek, hogy nálunk az eladó kiképzett szakember és nem alkalmi 

munkás az utcáról, és aki szaktudásával és ízlésével a vevő szükségleteinek kielégítésénél 

hasznosan segít, szinte társa a vásárlásnál. Gyakran előfordult, hogy az eladó magasabb 

iskolázottságú volt (soknak volt érettségije), mint a vele gorombáskodó vevő. A legtöbb esetben 

sikerült több-kevesebb rábeszéléssel elsimítani a nézeteltérést anélkül, hogy a vevőnek keserű 

szájíze maradt volna. Ha az eladó volt hibás, igazságosan megkapta a magáét. A vevői panaszok 

ilyen méltányos és igazságos elintézése nagyon jólesett az alkalmazottaknak és mindennél 

jobban növelte a hűségüket. 

 Az árukifogások elbírálásánál már sokkal könnyebb dolgom volt. Ha a vevőnek egy 

százaléknyi igaza volt a kifogásolásban, a reklamációt elfogadtam, és a vevőnek joga volt 

ugyanabban az értékben más árut vásárolni. Az a hír járta a Nagykovácsy Üzletházról, hogy ott 

csak egy pelenkát kell vásárolni, és minden további szükségletet egész a szemfedőig 

reklamációs cserékkel el lehet intézni. Persze a jogtalan cserékből származó kárt úgy 

tekintettem, mint reklám költséget. Jó befektetés volt ez, mert a jogtalanul reklamáló jól tudta, 

az ilyen reklamáció elfogadása az Üzletház részéről nem más, mint egy kuláns gesztus. Ezek a 

vevők lettek hozzánk a leghűségesebbek. 

 Végül, de nem utolsósorban a titkárnőmről, Anniról kell megemlékeznem. Nála jobb 

titkárnőt elképzelni sem lehet. Nem volt sem fiatal, sem szép, de mindig választékosan ízléses 

és mosolygós volt. Nem ismerte a kedélyhullámzást. Sohasem beszélt fölöslegesen, inkább 

szűkszavú volt. Saját magáról sohase szólt egy szót sem, szinte személytelenül viselkedett. 

Sohasem késett el, szinte gépszerű volt. Az ő segítsége nélkül képtelen lettem volna azt a 

hatalmas munkát elvégezni, amit ott véghez vittem. Ő minden fontos dolgot tudott. Minden 

tárgyalásomról és telefonbeszélgetésemről naplószerű feljegyzést készített. Ő bontotta a 

postámat, és a levelek egy részére pár szavas utasításom alapján szinte önállóan válaszolt. Ha 

valakinek munkát adtam ki, ő jegyezte elő a számadás időpontját, és gondoskodott arról, hogy 

az illető nálam a megállapodott időpontban munkájáról beszámoljon. Mind a három telefont ő 

kezelte, és csak azt adta át nekem, amit ő nem tudott elintézni. Egy páncélszekrényben ő kezelte 

az alkalmazottak személyi adatait, a már minősített jelentkezési lapokat, a diszkrét levelezést, 

stb. Elsősorban neki diktáltam a leveleimet. Ha ő el volt foglalva, csakis a legöregebb és 

legcsúnyább gyorsírónőnek diktáltam. Nagyon vigyáztam arra, hogy minden pletykától távol 

maradjak. A budapesti áruházi személyzeti igazgatók között messze én voltam a legfiatalabb. 

A szakmában azt tartották, hogy ezt az állást csak idősebb emberek tudják jól ellátni. Én voltam 

a kivétel, aki erősítette a szabályt. Majdnem félezer válogatott, fiatal nő dolgozott a vállalatnál. 

Egyszer valamilyen alkalomból összehívtam őket. Nagyon szép látvány volt, amint az egész 
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földszinti eladóteret betöltötték. A félemeletről közöltem velük valamit. Ha valamelyik nő meg 

akart környékezni, a levél már Anninál fennakadt, ő ügyesen elintézte az én tudtom nélkül. 

Abban az időben nagyon nehéz volt elhelyezkedni, és sokan visszaélve a helyzettel nagy árat 

fizettettek a nőkkel sokszor még a sovány kenyérért is. A szakmában tudtuk, hogy például a 

Corvin személyzeti igazgatója, egy nyugalmazott ezredes, előszeretettel alkalmazta a szőke 

nőket. Egy másik vállalatnál szívesen vesznek fel molett nőket, stb. Minket az ilyen irányú 

pletyka megkímélt. De nem is adtunk rá okot. 

 A fenti kis összeállításnak az volt elsőrendű célja, hogy betekintést nyújtson egy nagy 

áruházi vállalkozás belső életébe. A Nagykovácsy üzletház és nem áruház volt. Ez a 

megkülönböztetés azt a célt szolgálta, hogy különbséget tegyen a pusztán lukratív kereskedelmi 

vállalkozás és a társadalom igényeit becsületesen kiszolgáló modern és szociális intézmény 

között. Az Üzletház nagymértékben úttörő munkát végzett. Szerencsés módon egy tisztultabb 

irány fele haladni kívánó társadalom és az Üzletház üzleti politikája időben pontosan 

találkozott. A vevők ragaszkodtak az Üzletházhoz, nagyon sokan szinte magukénak tartották és 

jóindulatúan beleszóltak az üzletvitelbe. A vevők különleges támogatása nélkül nem lehetett 

volna az ország legnagyobb áruháza, hanem a többi áruház között lett volna a helye. 

 Mi vevő és vevő között nem tettünk különbsége. Mindenkit egyforma udvariassággal és 

készséggel szolgáltunk ki. Nem tűrtem az Üzletház falain beül semmiféle politikai, vagy faji 

megkülönböztetést. Erre nyomatékosan felhívtam a figyelmet. (A Szolgálat Szabályzatban 

külön pontot szenteltem ennek a rendelkezésnek.) Az Üzletházban senki sem hordhatott 

semmiféle jelvényt. 

 Önállósulásom és így eltávozásom után az Üzletház vezetősége engedett a politikai 

nyomásnak, és egyenes irányvonalát már nem tudta megtartani. Ezt bizonyítja, hogy utódomat 

a háború után, mint szélső jobboldalit, kivégezték. 
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Üzletem a Flórián téren 

 

 Addig-addig forogtam és tevékenykedtem a Nagykovácsy Üzletház eladóterében, és 

intéztem az önállósulni akarók szárnybontogatásának az ügyét, míg én is kedvet éreztem az 

önállósulásra. 

 Óbudán a Flórián téren, a Vörösvári út sarkán üresen állt egy üzlethelyiség. Valamikor 

Neisz Számi textilüzlete volt itt. Halála után fia örökölte az üzletet. Ez a szerencsétlen ember 

reménytelenül beleszeretett Szász Ida színésznőbe, és bánatában ott az üzletben felakasztotta 

magát. Nagykovácsy közbenjárására a III. kerületi elöljáró a sok pályázó közül nekem adta meg 

az üzletnyitási engedélyt. Abban az időben, 1941-ben már megnézték, hogy ki nyithat üzletet. 

Nekem, mint aki az önállósítási alap segítségével önállósul, előnyöm volt másokkal szemben. 

Később a kerületi elöljáró említette nekem, hogy az iparengedély nekem juttatása egyáltalán 

nem ment simán. Akkor a Flórián téren még három üzlet volt, mind zsidó kézen, és 

megmozgattak minden lehetőt, hogy az erős konkurenciának a letelepedését megakadályozzák. 

 Önállósulásom nehéz körülmények között kezdődött. A második világháború már 

javában dúlt. Az áruhiány már érezhető volt. Különösen a külföldi alapanyagokból készített 

textiláru szenvedte meg a háborút. Pamut szinte semmi sem jött be az országba. A németek által 

kifejlesztett műanyag még gyermekcipőkben járt, nem volt elég erős, az ára is elég magas volt, 

és csak kevés állt rendelkezésre. A nagyobb magyar textil gyárak kivétel nélkül zsidó kézben 

voltak, és nem nagyon bánták, ha a német eredetű műanyagból készült áru nem felelt meg a 

céljának. Ez érthető volt. Ugyanakkor hozzájutottam svájci, olasz és német műanyag áruhoz, 

amelyek kitűnően festődtek, és számos mosást kibírtak. Nagy harc kezdődött az árupiacon, mert 

erősen csökkent az áru mennyisége. Az én munkám szinte teljesen az áru megszerzésében 

merült ki: Hibába volt mögöttem az állami apparátus, a zsidó textilgyárosok ott szabotáltak az 

áru szétosztásánál, ahol csak tudtak. Érthető volt, hogy elsősorban a saját hitsorsos 

kereskedőket támogatták. 

 Az üzlet nagyon jó, forgalmas helyen volt. Egy szép, emeletes ház földszintjének a fő 

helyén. Egyik kirakatom a Flórián térre, másik a Vörösvári útra nézett. Az üzlet maga 1600 

négyzetméter alapterületű volt. Szinte egy kis áruház. Hozzátartozott két kis raktárhelyiség az 

emeleten, egy próbafülke, egy kis irodahelyiség két páncélszekrénnyel, telefonnal. 

 A helyiségre vonatkozólag az üzlet korábbi tulajdonosának sógorával tárgyaltam, aki az 

épületben lakott. Kifogásoltam nála, hogy az üzlet rosszul van megvilágítva, mert a kirakatból 

egy szűk nyíláson keresztül kap csak egy kevés fényt, mire Klein úr bizalmasan megjegyezte, 

hogy nem okos dolog, ha a vevő mindent világosan lát. Persze az üzletet a kirakattól elválasztó 
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elsötétítő lapot azonnal eltávolíttattam. Nem kívántam a félhomályt az eladás megkönnyítése 

céljából. 

 A kirakati állványok, üveglapok és az üzlet berendezésének pótlása megkívánta, hogy 

eladjam a Tisza István kertvárosban lévő telkünket. 

 Hiába állt 45000 pengő a rendelkezésemre, az üzlet olyan nagy volt, hogy a többszöröse 

sem lett volna elég a rendelkezésre álló árutér kitöltésére. Ezen úgy segítettem, hogy 

csináltattam egy halom keménypapír dobozt, azokra mind cédulákat ragasztottunk, megírtuk, 

és velük kitöltöttük az üres polcokat. A vevő oldaláról úgy nézett ki, ahogy lenni kellett volna. 

Nem kellett nagyon sokáig várni, és mindegyik dobozba került áru. 

 Az áru beszerzése a háború miatt mind nagyobb nehézségbe ütközött. Egész délelőtt 

jártam a gyárak lerakatait és a nagykereskedőket. Vadászni, sorba állni, cigánykodni kellett az 

áruért. Válogatásról szó se lehetett, hálás kellett lenni azért, amit az ember kap. Voltak, akik 

úgy jutottak áruhoz, hogy megosztották valamelyik zsidó kiskereskedővel, vagy más illegális 

lépést tettek. Velem szemben ezek a vállalatok a legteljesebb mértékben bizalmatlanok voltak. 

Egy-két nem zsidó importőrtől még kaptam árut, de a többi lehetőség nagyon gyenge volt, 

jóllehet rendelet kötelezte az önállósítási alapból önállósultak áruval való ellátását, de ezt úgy 

játszották ki, ahogy tudták. A lehetőség pedig fennállt. Végül is úgy segítettem magamon, hogy 

kiskereskedő létemre kértem a részemre importőri engedélyt, amit megkaptam. Angol és német 

nyelvtudásommal a megrendelés és levelezés a külföldi gyárakkal nem okozott gondot. A 

háború előrehaladásával a külföldi piacok is beszűkültek, vontatottan, keveset, vagy semmit 

sem szállítottak. Kezdetben még német cégektől is kaptam árut. Az olasz cégek időben tovább 

bírták, de nem voltak korrektek. A 80 cm-es anyag legfeljebb 76-78 cm széles volt, és a 12 m-

es vég legtöbbször csak 11 és fél méter volt. A svájci cégek kifogástalanul, kifogástalan árut 

szállítottak. Pamutárut nem szállítottak, de a műanyag árujuk vetekedett tartósságban a pamut 

használhatóságával, és szebbre, magasabb fényűre tudták festeni, mint a pamutot. Női 

ruhaanyagot és nagyon sok színes zsebkendőt kaptam Svájcból. Egyszer egy nő fehér svájci 

anyagot vitt el ingnek. Nyomatékosan figyelmeztettem arra, hogy a kelme műanyagból van és 

én semmiféle felelősséget nem vállalhatok érte. Neki annyira tetszett az anyag, hogy 

figyelmeztetésem ellenére megvette. Nekem volt egy olyan bélyegzőm, amelyet minden 

műanyag eladásnál az eladási cédulára rányomtunk, és amely írásban is tartalmazta, hogy 

műanyagból készült áruért felelősséget nem vállalunk. Egy-két hét múlva éppen egy nagy 

forgalmú napon belép az üzletbe az inganyagot megvásárolt asszony. Egyenesen a főnök urat 

kereste. Azonnal észrevettem őt, de ő engem nem, mert elbújtam egy oszlop mögé. Attól féltem, 

hogy számos vevőm jelenlétében a fejemhez vágja, hogy az eladott inganyag nem bírta ki a 
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mosást és tönkrement. Ez nem lett volna jó reklám éppen csak hogy beinduló üzletem számára. 

Mindenre elszánva magamat hozzáléptem. Nagy megkönnyebbülésemre azt mondta, hogy az 

elvitt anyag tökéletes, kifogástalanul bírja a mosást, és többet nem kell a vevőt semmire sem 

figyelmeztetni. Én – természetesen – később is fenntartással adtam el a műszálas árut. Ez az 

asszony jó pártfogója lett az üzletnek. 

 Összeköttetésben álltam egy erdélyi román takáccsal, akitől olykor halinát vásároltam. 

Ebből az erős, kicsit durvább gyapjú anyagból gyermek télikabátokat csináltattam. Nagyon jól 

néztek ki. Egy este egy óbudai asszony bejött két kis fiacskájával, mert télikabátra lett volna 

szükségük, és a kirakatban látta, hogy nálam ez kapható. Bejött, felpróbálták, megfeleltek. Az 

asszony elvitte volna, de nem volt nála pénz, nem számított a vételi lehetőségre. Nagyon kevés 

volt már raktáron a kiskabátból, nem tudtam biztosítani, hogy később is megkaphatja. 

Gondoltam egy merészet és nagyot, és ismeretlenül hitelbe odaadtam neki a két kiskabátot. Az 

alkalmazottaim meg voltak döbbenve a merészségem miatt, de én bíztam az 

emberismeretemben, és nem csalatkoztam, mert másnap reggel már nyitás előtt az üzletnél volt 

a pénzzel. Talán mondanom sem kell, hogy ő is hozzájárult jó üzleti hírnevem öregbítéséhez. 

Más alkalommal egy legényke jött be az üzletbe azzal, hogy térdvédőt keres. Éppen én voltam 

a pult mögött. Boldogan mutattam meg neki a raktáron lévő térdvédőt, mert éppen egy 

kifogástalan minőségű olcsó térdvédőm volt. A legényke megkérdezte az árát, 4 és fél pengőbe 

került, még régi jó és olcsó áruként kaptam egy szállítmánnyal. Megdöbbenésemre a legényke 

megfordul, elköszön és indul ki az üzletből. A vevők egy része tanúja volt az egész jelenetnek, 

és csodálkozással igyekeztek jobb belátásra bírni, és azt mondták neki, hogy bolondság lenne 

ezt az olcsó és jó térdvédőt meg nem venni. A legényke érvelése szerint az apja megtiltotta 

neki, hogy 10 pengőnél olcsóbb árut megvegyen, mert az biztosan gyenge minőségű. 

Felelősségemre megvette az árut, és pár órával később nagy bocsánatkérések közben megjelent 

az apa is, és előadta, hogy ő itt Óbudán nincs ilyen becsületes kereskedelemhez hozzászokva. 

 Legfőbb reklámnak mindig a vevő érdekének szem előtt tartását tekintettem, de ezen 

kívül más fizetett reklámokat is igénybe vettem. Állandóan hirdettem az óbudai mozikban. 

(Valamilyen két soros, rímes, frappáns reklámom volt.) Egy pár hallás után mindenki 

megjegyezte. Az óbudai városi, közlekedési, stb. intézményeknek bemutatkozó-ajánlkozó 

levelet küldtem. A levélpapír felzet és a boríték és a levlap fejnyomása nagyon jól sikerült. 

Újságban nem hirdettem, mert külön Óbudának nem volt újságja, én pedig csak az óbudaiakra 

támaszkodhattam, mint vevőkre. 

 Általában 7 személyre volt szükség az üzlet kiszolgáltatásához. Volt egy tanulóm, 2 férfi 

és egy női eladóm, a pénztárnál az apósom ült, feleségem is állandóan az üzletben volt, és amíg 
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én az árubeszerzéssel a városban voltam elfoglalva, ő irányította a belső munkát. Az idősebb 

férfi alkalmazottam kirakatrendezéshez is értett, ő látta el ezt a feladatot elég ügyesen. Ez az 

alkalmazottam tudott szerbül, és nagy hasznát vettem a szerb hajósok kiszolgálásában. 

Jugoszláviában akkor rosszabbak voltak a gazdasági viszonyok, mint nálunk, és a dunai hajósok 

innen csempészték át az árut hajóikon. Különösen sok harisnyát vásároltak nálam. Abban az 

időben még dohányoztam, és elláttak ízletes szerb cigarettákkal. Nem az áru eladása, hanem a 

beszerzése volt nagy gond akkor. 

 A házunk Kelenföldön volt, az üzlet Óbudán. Ezen úgy segítettünk, hogy a kelenföldi 

házat kiadtuk bérbe, és Óbudán a Selmeci u. 28. sz. alatt béreltünk egy lakást. Ez gyalog 5 

percnyire volt az üzlettől. Ideköltöztek apósomék is, miután sashalmi házukat eladták, hogy 

Lajos fiúknak patikát vehessenek. Anyósom segített a háztartásban, apósom az üzleti 

pénztárnál. Volt idő, amikor két cselédünk is volt, de tapasztalnunk kellett, hogy ezzel nem 

értük el a célt, mert két cseléd kevesebbet dolgozik, mint egy jó. 

 Amikor 1941 őszén megnyitottam az üzletet Óbudán egy öreg ember jelentéktelen kis 

üzletén kívül az összes konkurensem zsidó volt. Az természetes, hogy nem repestek az örömtől 

a megjelenésem miatt. Első dolgom volt, hogy mindegyiket meglátogattam, és biztosítottam 

afelől, hogy nem fogok visszaélni államilag támogatott helyzetemmel, sőt amennyire tőlem 

telik támogatom őket. Igyekeztem korrektül viselkedni. Az üzletben meghagytam az 

alkalmazottaknak, hogy még akkor se mondjanak terhelőt a konkurenciáról, ha a vevő ilyesmit 

kezdeményez. Soha semmi súrlódás nem volt közöttünk. Abban az időben már előre vetette az 

árnyékát, hogy a zsidó gyáraktól, nagykereskedőktől és kiskereskedőktől megvonják a 

működési engedélyt. Ezen az érintett vállalatok úgy igyekeztek segíteni, hogy papíron látszólag 

eladták vállalatukat egy megbízható keresztény embernek, de valójában ez a „Strohmann” nem 

volt más, mint az alkalmazottjuk, akinek az árnyékában a vállalatot tovább vezették. Az ilyen 

gyárak és nagykereskedők tovább is minden erővel támogatták a zsidó kiskereskedőket. 

Egyszer az egyik konkurenciánál egy árut olcsóbb áron láttam kitéve, mint ahogy a 

megengedett haszonkulccsal én adhattam. Azonnal bevétettem a kirakatomból, mert a 

magasabb ár rossz propagandának bizonyult volna. Összeköttetéseim révén sikerült 

megtudnom, hogy neki 5%-kal olcsóbban számították ugyanazt az árut, mint nekem. Forgalmi 

jutalékként vonták le az ő árából. Nem tettem lépéseket, mert könnyen bezárhatták volna az 

üzletét, mert ez külön támogatásnak számított, amit az akkori törvény szigorúan tiltott. 

 Minden kezdő üzlet, így az enyém is kezdetben nagyon tőkeigényes volt. Még az is 

előfordult, hogy uzsorakamatnak számító költséggel jutottam pénzhez. De ez ritkán fordult elő, 

és igyekeztem minél gyorsabban visszafizetni. Különösen szorított a tőkehiány, amikor 
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áruimportőr lettem. Itt egyszerre nagyobb összegeket kellett letenni egy-egy szállítmány 

alkalmával. 

 Az árjásítás idejében először a zsidó gyárosoktól vették el a működési engedélyt. 

Később, a sárga csillag elrendelésével a kiskereskedők iparigazolványa is automatikusan 

megszűnt. Az így megszűnt zsidó üzletek árukészletét szétosztották a keresztény kereskedők 

között. Ilyen árut sohasem fogadtam el. Ezért, meg azért mert nem voltam hajlandó zöld nyilas 

inget tartani raktáron, a nyilaskeresztes pártból kiszállt két párt-funkcionárius, nagy hangon 

kérdőre vont, és megfenyegetett. Hát még ha azt is tudták volna, hogy a megengedett időn kívül 

zsidókat is kiszolgáltam, és átvettem megőrzésre zsidó értékeket? Őszintén sajnáltam azokat a 

hibájukon kívül jogtalan üldözöttekké lett szegény embereket. Máramarosi lévén már 

gyermekkoromtól kezdve jól ismertem őket, és soha sem tapasztaltam rosszindulatot részükről. 

 Amint a bombázások elkezdődtek, feleségemet a gyermekekkel elküldtem Dunántúlra, 

egy tanyára, a nővéremékhez. Ott sohasem volt bombázás. Az üzlet miatt Budapesten 

maradtam. Keserves idők voltak. Zárás után, amint a Selmeci utcán hazafelé ballagtam 

hátborzongató volt látni Csepel felől az ágyuk torkolattüzét. 1944 karácsonyára hazajött a 

családom is, és már vissza se ment Dunántúlra, mert karácsony másodnapján leköltözködtünk 

az óvóhelyre, hogy jó pár hétig ott kínlódjunk. Karácsony másodnapján még bementem 

valamiért az üzletbe, de már futva mentem haza, mert már egész közeliek voltak az ágyú 

becsapódások. Legközelebb már csak akkor láthattam az üzletet, jobban mondva a vázát, 

amikor az összeszedett férfiak között russzki szuronyoktól körülvéve „málenyki robot”-ra 

vittek. 

 A front heteken keresztül koncentrikusan közeledett Budapest fele. Amikor már közel 

volt a front, négy német katonát kvártélyoztak be hozzánk. Ezekből mindig csak kettő volt 

nálunk, mert a másik kettő kint volt a fronton. Egy altiszt szinte naponta meglátogatta őket, és 

minket is megkérdezett, hogy van-e ellenük kifogásunk? Egy ilyen vizit alkalmával 

bejelentette, hogy elvezényeli őket tőlünk egy laktanyába, mert érdemtelenek arra, hogy külön 

lakjanak, t.i. tetűt talált az ágyakban. Utána már nem kaptunk új katonákat. Többször fordult 

meg német katona az üzletünkben is vevőként, és mindig kifogástalanul viselkedtek. 

 Amint a háború közeledett a főváros fele, a gyárak és áruraktárak igyekeztek pénzzé 

tenni, mobilizálni raktárukat. Megtelt az üzletem áruval és a páncélszekrényben több mint 

300.000 pengő készpénzem volt. Azt lehet mondani, hogy éppen akkor jutottam teljes üzemi 

készültségbe, amikor a viszonyok meggátolták, hogy teljes üzleti lehetőségemet kihasználjam. 

 Számítottam arra, hogy a háborús cselekmények folytán az üzlet tönkremehet, és ezért 

hét nagy ládát megtömtünk a legértékesebb áruval, és elküldtem Dunántúlra a sógoromékhoz 
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egy tanyára. Ott a raktár padlására tették, betemették kukoricával, de a megszállás után a 

katonák elvitték a kukoricával együtt az én ládáimat is. Egy kisebb mennyiségű, de ugyancsak 

értékes árumennyiséget eldugtunk itt Budán egyik rokonunk házában. Ez is hasonló sorsra 

jutott. Ha ezek közül bármelyik megmarad, újra elkezdhettem volna a munkát. Így összes 

árukészletem a háború martaléka lett. A pénzem sem maradt meg. A front az üzlet és a lakás 

között volt, úgyhogy én hermetikusan el voltam vágva az üzlettől. Az üzlet berendezéséből 

csináltak a szovjet katonák barikádot közvetlenül az üzlet mellett. Az üzlet maga egy hosszú 

utcára nézett, ahonnan a németek ágyúkkal lőtték ezt a barikádot. Nagy hőhatású termit 

lövedékeket használtak, ami az üzletben a kifosztás után esetleg megmaradt értékeket 

elpusztította, de megolvasztotta a vas berendezést is és leégette a falakról a vakolatot. 

Megolvasztotta a csillárokat, felégette a parkettet. Mind a 16 csillár üvegét megolvadva 

kupacban meg lehetett találni a földön. A páncélszekrényben a háromszázezer pengőnél több 

pénzt világosszürke hamuvá hamvadt. Még a fémpénz is hasznavehetetlenné lett. Fölösleges 

ruházatunkat az üzlet raktárában tartottuk, mert a lakás aránylag kicsi volt egy 5 gyermekes 

családnak, természetesen ez is bennégett. Az üzlet végében volt egy kis irodám szépen 

berendezve. Itt dolgoztam és fogadtam az ügyfeleket. Volt benne két páncélkassza, egy 

íróasztal, egy könyvszekrény, tele a legértékesebb és legkedvesebb könyveimmel, egy 

világvevő rádió és a telefon. A kasszában a hivatalos és magánokmányaink is bennégtek. Az 

egész szép üzletből csak kormos téglák maradtak. Tönkrementünk. Valahogy ezt nem volt 

időnk a maga súlyával érzékelni, mert ennél súlyosabb gondok is keletkeztek: vergődés és a 

harc a fennmaradásért. Sohasem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor az első hóköpenyes 

szovjet katonát a szomszédban megláttam. Tudtam, hogy egy korszaka életemnek, életünknek 

lezárult, és egy teljes más, új és ismeretlen elé nézünk. 
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Az átmenet kínlódásai 

 

 A régi meghalt, az új születőben van. Minden születés vajúdással, fájdalommal jár. 

Nekünk is kijutott belőle elég. 

 Nem szépirodalom az, amit most írok, hanem a tények rögzítése, ezért igyekezni fogok 

mindent az igazságnak megfelelően, minden kendőzés nélkül, és minden politikai elvárás 

ellenére leírni. Vállalnom kell, és vállalok érte minden következményt. Fiat iustitia et pereat 

mundus. (Mindenek előtt uralkodjék az igazság.) 

 Végre megszűnt a lövöldözés, visszamehettünk a lakásunkba. A mi lakásunk nem sérült 

meg. Ha napközben elcsendesedett az ágyúzás, felmentünk a lakásunkba ezért, azért. Nagy 

szerencsénk volt, hogy még idejében vettünk Dunántúlon egy sertést, azt vidéken feldolgozták, 

és felküldték hozzánk. Így volt az ostrom alatt élelmünk. Másokon is tudtunk segíteni. Az 

épületet bomba nem, de több ágyúbelövés érte. Az egyik majdnem bajt okozott, mert az óvóhely 

vasablak mellé talált és erősen megrongálta azt. A mi családunk helye az öt gyermekkel az 

óvóhely végében volt, és ez a hely volt a legkevésbé védett a külvilág elől,  mert ott volt a 

legvékonyabb a fal. Ha véletlenül oda hull egy gránát, biztosan átszakította volna a falat. 

Minden ágyúzást így végig rettegtem. Rendszerint kártyázással ütöttük el az időt. 

 Egyszer csak megjelent az óvóhelyen egy civil tolmács, meg egy szuronyos szovjet 

katona. A civil felszólította a férfiakat, hogy menjünk velük egy rövid időre, mert a Goldberger 

gyárban egy bizottság felveszi az adatainkat, azután mindjárt visszajöhetünk. Valamit gyorsan 

magunkra kaptunk és követtük őket. Ott vittek el bennünket az üzlet mellett. Már csak roncs 

volt, csak a falak látszottak. A bejárat és a két kirakat kormos helye úgy nézett ki, mint vak 

embernek az üres szemüregei. A két kirakat helyén át lehetett látni egyik utcából a másikba. 

Nagyon fájt látni a pusztulást, de ösztönösen éreztem, hogy itt nagyobb érték is kockán forog, 

a puszta létünkről van szó. Persze szó sem volt semmiféle lajstromba vételről, a Vörösvári úton 

már egy nagy csoport ember várakozva toporgott a hidegben. Mire több mint háromszázra 

felhízott a tömeg, nagy davajozás közben elkezdtek bennünket terelni, sok helyen puskatussal, 

a Vörösvári úton végig. Ez mind januárban történt, és ebben az évben a tél szokatlanul 

keményvolt. Ha nem csaptak volna be a rövid eltávozás hazugságával, felkészülhettünk volna 

rendesen melegebb öltözékkel és élelemmel. Négyes sorokban meneteltünk. Hátul öt, mindkét 

oldalon pedig elég sűrűn fegyveres katonák vettek bennünket körül, és állandóan gyorsabb 

menetelésre ösztökéltek. Állandó davajokkal hajtottak bennünket, mint egy csordát. Én, mint 

aki beszéltem szlávul, a legutolsó sorban voltam tolmácsként. Útközben többször meg kellett 

állnunk. Császé, csaszé felkiáltással megállították az egész tömeget, és átkobozták óráért, 
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bőrkabátért, de ha valakinek jó bakancsa volt, az sem kerülte el a figyelmüket. A bőrkabátért 

pokrócot adtak cserébe, a bakancsért a saját vásott bakancsát. A menetelés első éjszakáját a 

pilisborosjenői tornateremben töltöttük. A tornateremnek egyetlenegy ablaka sem volt meg, és 

rettenetesen hideg volt. Két őr vigyázott ránk bent. Ha kikéredzkedtünk, az egyik őr kikísért 

bennünket, ha már egy kis csoport összegyűlt. Volt velünk egy Rinth Kamilló nevű házmester. 

Egy jellegtelen apró ember, aki erős lélekkel rendelkezett. Csak egy rongyos pokróc volt rajta, 

mert a bőr télikabátját róla is lehúzták, de sohasem panaszkodott, sőt állandóan tartotta bennünk 

a lelket. Most is, amint az udvarról a kis csoporttal visszajött, felhívta a figyelmünket, hogy az 

udvaron az egyik eresz alatt függ egy kukoricacsövekből font koszorú. Ajánlatosnak tartotta, 

ha magunkhoz veszünk belőle egy-egy csövet, mert ki tudja, hogy mikor jutunk táplálékhoz. 

Úgy is tettem. A legközelebbi alkalommal lecsavartam a koszorúról 2 csövet, és 

belemorzsoltam a kabátzsebembe. Talán ennek köszönhetem, hogy életben maradtam, mert a 

kísérőink elfeledkeztek arról, hogy az embernek táplálkozási igénye is van. Ezt a kukoricát 

rágcsáltam vonulásunk folyamán, amíg a készlet tartott. Mi megkíséreltük a falak mentén a 

földre huppanni, hogy pihenjünk, de ez csak rövid időre sikerült, mert a dermesztő hideg miatt 

az életösztön arra késznyerített, hogy járkáljunk. Az egyik őrünk nagy büszkén megmutatta 

nekünk, hogy a bal karjára legalább 15 karóra volt sorjában felszíjazva. Volt köztünk egy órás 

is, akit megbízott azzal, hogy javítsa meg az órákat, mert – ahogy az órás nekünk elmondta – 

mindegyik órának rugószakadása volt, túlhúzták. Az órás szabódott, hogy nincs lehetősége az 

órák megjavítására, de a katona félreérthetetlen módon tudomására hozta, hogy agyonlövi, ha 

nem csinálja meg neki az órákat. Később szem elől veszítettem őket, és nem tudom mi lett a 

sorsa az óráknak és az órásnak. 

 A menet végét lezáró katonák között volt egy alacsony őrmester, ő volt a parancsnok. 

Tele volt gyűlölettel irántunk, állandóan fasisztáknak titulált minket. Neki volt egyedül 

golyószórója, a többi csak puskát hordott. Volt még ebben a lezáró sorban egy lassú beszédű, 

magas, idősebb katona is, lehetett úgy 50 éves. Ő állandóan csitította, és nyugalomra intette a 

többit. Amint az első éjszakai szállásunkhoz értünk, a bejárat előtt ez az öreg katona elszeletelt 

nekünk egy egész, tepsiben sült jellegzetes orosz kenyeret. Boldog volt, aki egy kis darabhoz 

hozzájutott. Az őrmester pörölt emiatt az öreggel. 

 Másnap reggel az újabb meneteléshez való felsorakozás alkalmával megszámoltak 

minket. Ezt őreink minden este letelepedés előtt és minden reggel induláskor megismételték. 

Persze étkezésnek mint máskor, most se volt se híre, se hamva. Az álmatlanságtól, az éhségtől 

és a nagy hidegtől elcsigázva vonszoltuk magunkat tovább. Volt velünk egy isiászos férfi is. A 

nagy igénybevételtől kiújult a betegsége. Szép szál magas ember volt, nem lehetett több 40 
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évesnél. Borzasztóan szenvedett. Nemsokára már csak két emberre támaszkodva tudta 

vonszolni magát. Állandóan le-lemaradoztak, ami miatt az őrmester állandóan dühöngött, mert 

lassította a tömeg haladását. Az öreg katona folyton csitítgatta. 

 Több ismeretlen falunk haladtunk keresztül. A lakosok kijöttek a házak elé, és 

igyekeztek valamelyes élelmet juttatni nekünk. Persze erre a négyes sorok megbomlottak, és 

tumultuózus jelentetek támadtak, amit az őrök nem tűrhettek. Lekerült a vállról a puska és nagy 

durrogtatás kezdődött, minek eredményeképpen a népek hanyatt-homlok elbújtak az 

udvaraikba, és onnan dobálták a kenyeret az út közepére a kerítésen keresztül. Szerencsés volt 

az, akinek a közelébe hullott le egy ilyen mennyei manna, mert gyorsan felkaphatta. Útközben 

szomjunkat az út mentén talált hóval enyhítettük. Az egyik faluban egy asszony odaállt egy 

útszéli kerekes kút mellé, hogy nekünk vizet adjon, őt az őrmester géppisztoly sorozata 

kényszerítette jobb belátásra. Az isiászos férfi már nem tudta a lábát használni, már vonszolni 

kellett, és ez lassította a menetelést. 

 Éjszakára egy templomba tereltek minket. A templomnak nem volt egy ép ablaka sem. 

A hideg időjárás talán éppen ezen az éjszakán kulminált. Az őrök megengedték, hogy ivóvizet 

hozzanak be a templomba, de mire behozták a templomba úgy megfagyott, hogy már nem 

használhattuk. Kényelmetlen, keskeny, barnára festett fapadok voltak benne, amin az ülés nem 

pihentetett, lefekvésről pedig szó se lehetett. Megpróbáltam összekuporodva felülni egy padra, 

de olyan hideg volt, hogy féltem a megfagyásról. Akkor még tapasztalatlan voltam, és elhittem, 

hogy csak rövid időre kell az óvóhelyről eltávoznom, ezért nem készültem fel erre a hosszú 

kinntartózkodásra ebben a farkasordító hidegben. Csak egy nyári, könnyű félcipő volt rajtam, 

amely a havas úton ronggyá ázott, és így kegyetlenül szenvedtem. Lábam a hidegtől 

tűrhetetlenül fájt. Nem volt nálam semmi, amivel enyhíthettem volna kínomat. 

Kétségbeesésemben leoldoztam a nyakkendőmet, és azzal fásliztam be a lábamat, de nem 

használt semmit. Ha nem akartam megfagyni, nem maradt más hátra, mint a többiekkel együtt 

sétálni a két padsor között. Rinth is ott sétált szegényes pokrócába öltözködve, és egészséges 

reménykedése bennem is megerősítette a lelket. Az egyik padban feküdt az isiászos férfi, és 

lehunyt szemmel keservesen nyöszörgött. Nem volt már sem élő, sem holt. Rettenetesen hosszú 

volt az az éjszaka. Reggel szinte fellélegeztünk, amikor továbbhajtottak minket. A 

templomajtónál ugyanúgy, mint minden este és reggel megszámoltak minket, mint a birkákat. 

Támolyognunk kellett tovább a kínzó bizonytalanságba. Menet közben unos-untalan 

egymáshoz verődtünk, de ezen senki sem ütközött meg. Valami letargia, beletörődés vett 

bennünket hatalmába. Olyan állapotba kerültünk, amikor a halál gondolata mindnyájunk 

fejében megfordult, és elvesztette riasztó hatását. Azt tudtuk, ha nem változik sürgősen ez a 
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helyzet, előbb-utóbb elpusztulunk. Néma, kihalt falvakon vonszoltuk magunkat végig, és 

hallani lehetett az ágyúdörgést. Az isiászos férfit már úgy húzták két oldalról a társai, mint egy 

teljesen tehetetlen tárgyat. Természetesen már lemaradtak egészen az utolsó sorig. Az őrmester 

ordítozott, és intett, hogy maradjanak le. Az őrmester intett a cipelő férfiaknak, hogy menjenek 

utána. Ő letért az útról és egy magányosan álló ház mellé vonszoltatta a szerencsétlent. A két 

támogató férfi visszajött. Egy kis idő múlva még ki lehetett venni egy géppisztolysorozat 

hangját. Pár perc múlva visszaérkezett az őrmester is. A többieknek elmondta, hogy a sorozatot 

rézsút eresztette bele. Ezt magán is megmutatta, majd szinte kedélyesen hozzátette, hogy utána 

még tátogatott. Ezt is megmutatta a többieknek, hogyan. Többször említettem az őrmesternek, 

hogy hagyjuk el ezt a beteg embert egy útszéli házban, de az őrmester rám se hederített. 

Általában az őrök velünk szemben teljesen süketek voltak. 

 A harmadik éjszakát egy elhagyott borospincében, vagy barlangban töltöttük. Pontosan 

nem lehetett megállapítani, mert tök sötét volt az üregben. Aránylag kicsi volt a hely, és 

alacsony a mennyezet. Jó időbe telt, amíg valahogy sűrűn egymás mellett el tudtunk 

helyezkedni. Itt is, úgy mint a templomban, éjszakára ránk zárták az ajtót. Nem is tudott volna 

senki a helyéről elmozdulni anélkül, hogy társait össze ne tiporja a sötétben. Nagy előnye az 

volt ennek a helynek, hogy itt védve voltunk a közvetlen hidegtől, szinte ájulásszerű 

öntudatlansági állapotba estünk. Kábult állapotomban egyszer csak azt érzem, hogy valami 

puha tárgy rám esik. Kitapogattam a csomagot, hát a szagáról minden kétséget kizáróan 

megállapíthattam, hogy emberi ürülék volt újságpapírba csomagolva. Valakinek ott hátul el 

kellett végeznie a természetes szükségletét, és kényszerhelyzetében így segített magán. Senki 

sem mozoghatott el a helyéről. Az emberi nyomorúság és tehetetlenség legalacsonyabb fokán 

éreztem magamat. Ebben a kimerült és elgyötört reménytelen állapotban sírás fojtogatta a 

torkomat. A pokol legsötétebb övezetében éreztem magamat, ahonnan tovább esni már nem 

lehet. Persze alvásról, felüdülésről megint nem lehetett szó. Egy idő múlva légszomj fogott el, 

és fulladozni kezdtem. Az történt, hogy az alacsony aránylag kis pincében az összezsúfolt sok 

ember felélte a levegőből az oxigént, és a sok test kilégzése és kipárolgása elrontotta a levegőt. 

Megváltás volt, amikor reggel kísérőink eljöttek, és felnyitották a pincét. Alig bírtam 

bódulatomból felocsúdni, és talpra állni. A bejáratnál újra egyenkint számba vettek. Két ember 

hiányzott. Lett nagy ribillió! Mondjuk meg, hogy hol vannak, vagy megtizedel minket! 

Üvöltötte az őrmester. Ketten a reggeli tumultusban tényleg elosontak közülünk, de – nagy 

ügyetlenül – a pince mögött lévő hegyoldalnak vették az útjukat, és a csupasz hegyoldalon csak 

a vak nem láthatta őket. Az őrök is azonnal észrevették, és puskaropogás segítségével megindult 

a vadászat rájuk. Amikor ezek a szerencsétlenek észrevették, hogy felfedezték őket, megálltak 
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és megadásuk jeléül felemelték a kezüket. Lesütött fejjel visszaballagtak, és itt az őrmester 

kezelésbe vette őket. Puskatussal agyba-főbe verte, majd az út szélére állította őket tőlem pár 

lépésre, majd pár lépést hátrament és rájuk fogta a fegyverét. Az idősebb térdre esett, és 

rimánkodva egy fényképet tartott a kezében, és mutatta az őrmesternek. Magyarul könyörgött 

neki, hogy hagyja meg az életét, mert négy gyermeke van otthon. A fiatalabb megvető 

közömbösséggel állott az árok partján, mintha nem is az életéről lenne szó. Az őrmester ügyet 

sem vetett a könyörgőre, felemelte a fegyverét, célzott, és ebben a pillanatban ott termett az 

idős orosz katona és balkézzel elkapta az őrmester felemelt fegyverének a csövét. Nagy 

civakodás és veszekedés támadt, aminek az lett a vége, hogy az őrmester megelégedett azzal, 

hogy a két szerencsétlen embert fegyverével újra agyba-főbe verte. Csodálkoztam, hogy utána 

még talpon tudtak maradni. Ezután a két megkínzottnak közvetlenül az őrmester előtt kellett 

menetelnie. 

 Megint tovább vonszoltuk magunkat. Az egyik községben, később megtudtuk, hogy 

Sóskútnak hívják, elénk állt egy magyarul tudó orosz tiszt, és értésünkre adta, hogy 

szétoszolhatunk, mert tovább nem menetelünk. Azt is tudomásunkra hozta, hogy nagyon 

vigyázzunk, mert könnyen újra összeszednek minket, ha sorsunk úgy hozza magával. A volt 

csendőröket, rendőröket és a két szökevényt azonban bekísérték az orosz parancsnokságra, ők 

ottmaradtak. Olyan gyorsan szétrebbentünk, mintha bomba csapott volna közénk. Betévedtem 

egy házba valami élelmet keresendő. Csak két maródi katona volt benne. Mind a kettő idősebb 

volt. Az idősebb közülük 57 éves volt, magas, szakállas, a lovak mellett teljesített szolgálatot. 

Beszélgetésünk kapcsán említette, hogy hét gyermeke van otthon. Megmondtam neki, hogy 

nálunk már a három gyermekes apa is mentesítve van a katonai szolgálat alól. Megkérdeztem, 

hogy mikor volt otthon szabadságon, mire azt felelte, hogy náluk ilyen nincs. Ő már évek óta 

semmit sem tud a családjáról, mert nem is leveleznek. Ha a háború végén megjelenik otthon, 

arról tudják meg, hogy életben maradt. Megkínáltak egy szelet főtt kenyérrel, és 

mentegetődztek, hogy más élelmük nekik sincs. 

 Egy másik lakásban egy orosz tisztet találtam, aki Budapest térképe előtt ült. Azt 

kérdezte tőlem, hogy milyen hosszú a főváros észak déli irányban? Csodálkoztam a kérdésen, 

mert a térkép bal alsó oldalán feltűnően látható volt a lépték, aminek segítségével pontosan 

lemérhette volna a távolságot. Kis gondolkodás után 27 kilométert mondtam neki, amivel nem 

követtem el nagy hibát. Megkérdeztem tőle, hogy mikor lesz vége a háborúnak? Erre ő 

megnyugtatott, hogy nemsokára, mert nekik több emberük van, mint ahány golyója a 

németeknek. 
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 Végül benyitottam a konyhába, ahol már egy pár sorstársam csendesen várakozott. 

Kérésemre az asszony elmondotta, hogy más ennivalója nincs, csak egy kevés krumplija, máris 

főzi a tűzhelyen, és még nekem is jut belőle. Máris terjengett a konyhában a krumplileves 

mindennél kellemesebb illata. Aránylag sokan voltunk, a fazékhoz nem fértünk volna hozzá, 

ezért az asszony a gőzölgő levest egy lavórba öntötte, és letette a padlóra. Mi úgy rohantuk meg 

a lavórt, mint az éhes kismalacok a vályút. Mindegyik kapott egy kanalat, nekem már csak egy 

fakanál jutott. Ki guggolva, ki nekifekve falta a meleg levest. Fölösleges volt egymásnak jó 

étvágyat kívánni. Ha csak egyedül lettem volna még a lavórt is kinyaltam volna. Már későre 

járt, és nem volt tanácsos most útnak indulni, ezért megkértük az asszonyt, hogy éjszakára a 

konyhában meghúzhassuk magunkat. Úgy is lett. Azonban éjszaka arra ébredtem, hogy nagyon 

rosszul érzem magam, igen magas lázam volt, és a fejem majd szétrepedt a fájdalomtól. Másnap 

reggel mégis útnak eredtem toronyiránt, a hegyeken át Budapest felé, mást nem tehettem. A 

részletekről nem tudok beszámolni, csak arra emlékszem, hogy a diakonisszák egyik hegyi 

otthonában tértem magamhoz. Körülbelül egy hétig ápoltak, mire újra talpra tudtam állni, és 

bármennyire marasztottak, folytattam a vándorlást hazafelé. 

 Szakállasan, teljesen elcsigázva, betegen érkeztem haza kb. kétheti távollét után. Még 

hetekig nyomtam az ágyat, amíg úgy-ahogy megerősödtem. Az apró lázak még sokáig 

hűségesek voltak hozzám. Idegileg és lelkileg legalább olyan beteg voltam, mint testileg. Az 

orvos eltiltott az újságolvasástól és a rádió hallgatásától is. Napokon keresztül hevertem az 

ágyon. Ha minket a katonák nem bocsátottak volna szélnek, én vagy holtan estem volna össze 

a további úton, vagy úgy jártam volna, mint az a szegény isiászos férfi. A Gondviselés úgy 

hozta magával, hogy időközben a németek átmenetileg Nagytéténynél a Dunáig nyomultak 

előre, és elzárták azt az utat, amelyen bennünket tovább hajtottak volna a Szovjetunióba. Az a 

férficsoport, akiket előző napon, és az utánunk következő napon szedtek össze, mind kikerült a 

Szovjetunióba. Arról nincs statisztika, hogy hányan kerültek vissza. 

 Egyik reggel megjelent nálunk egy férfi és felszólította az apósomat és engem, hogy 

menjünk vele, mert ki akarnak hallgatni. Többet nem volt hajlandó közölni. Elvitt minket a 

Bimbó utca 7. sz. alá, a rendőrségre. Amikor adatfelvételre került sor, egy sutyerák forma ember 

odalépett hozzám, és se szó se beszéd röhögve pofonütött, miközben azt sziszegte: fasiszta! Ez 

volt első érzékeny és feledhetetlen találkozásom a hazai demokráciával. Utána levezettek egy 

elképzelhetetlenül koszos pincébe, ahol már egy csomó ember zsúfolódott össze. Szerencsés 

volt, aki éjszakára a fal tövébe leülhetett. Piheni itt sem lehetett, mert az embert a tetvek 

állandóan kínozták. Az ávósok a második emeletet használták. Második nap engem is felvittek. 

Több helyiségen keresztül egyenesen egy teljesen kicsempézett betonos fürdőszobaszerűségbe 
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vittek. Ott 3 smasszer gumibotokkal kezelésbe vett, amíg el nem ájultam. Amikor magamhoz 

tértem, először közvetlenül mellettem mozgó cipőket láttam. Nem az ütlegek fájtak, hanem a 

megaláztatás. Akik vertek, mind egy szálig egyszerű Jankók voltak, a többiek valószínűleg a 

gettóból kikerült bosszúra szomjas fiatalemberek. Azzal vezettek vissza a pincébe, hogy még 

majd találkozunk, de akkor mindenről be kell majd számolnom, amit tudok, mert ha nem, én 

fogok ráfizetni. A pincében megvigasztaltak, hogy ezen a találkozáson mindenki átesik, aki ide 

kerül, de az igazi baj az éjszakai kihallgatás, azt már nehezebb megúszni. Van olyan is, aki 

onnan már vissza sem kerül. Két esetre még ma is jól emlékszem. Az egyik egy középkorú férfi 

volt. Az éjszakai kihallgatásról reggel úgy gurult le a pince lépcsőjén, amint bedobták. Az arca, 

a ruhája elől merő vér volt. Odamászott a lépcsőkkel szembe a fal tövéhez, felült, és elkezdett 

magyar nótákat énekelni. Hátborzongató volt. Nyilvánvalóan az alatt az éjszaka alatt megőrült. 

Később két smasszer elcipelte. A másik delikvens, akinek az esetére emlékszem, egy 

tagbaszakadt férfi volt. Amikor behozták nagy hangon verte a mellét, hogy neki semmi baja 

sem lehet, mert mindenben ártatlan. Egy éjjeli vallatás után alig lehetett ráismerni. Amikor 

bedobták reggel, alig volt benne élet. Halotthalványan feküdt hanyatt a lépcsőknél, és a szája 

szögéletéből folyt a vér. Csak néha rándult össze. Éppen akkor volt bent az Új Szent János 

Kórházból négy orvos, akiket azért hoztak be, mert egy kikészített szerencsétlenen segítettek, 

és – valószínű – eljárt a szájuk. Szóltam nekik, hogy segítsenek ezen a félholt szerencsétlenen. 

Az egyik orvos határozottan visszautasította azzal, hogy éppen emiatt vannak itt, mert egy ilyen 

bajbajutotton segítettek. Egy általam ismert fiatal orvos volt az illető, aki egy ilyen éjszakai 

vallatás után került kórházba, és aki sérüléseibe bele is halt. Innen azzal került a kórházba, hogy 

kihallgatás után elcsúszott a csigalépcsőn, és összetörte magát. Az orvosi vélemény nem 

egyezett ezzel az állítással, ezért hozták be a négy orvost. 

 Egyik este, amikor már mindenki elhelyezkedett a vackán éjszakára, kinyílt az ajtó, és 

az én nevemet kiáltotta be egy durva hang. Abban a pillanatban minden fej felemelkedett, és 

felém fordult. Szinte érezni lehetett a részvétet. Én is tudtam, hogy mi előtt állok. Leszámoltam 

magamban mindennel. Amint felértünk a második emeletre, ott teljes kivilágítás mellett nagy 

sürgés-forgás, nagyüzem volt. A bejárat mellett közvetlenül egy asztal mögött egy 25 év körüli 

sápadt, vékony, izzó szemű fiatalember ült. Először előtte kellett megállnom, aki felvette az 

adataimat. Közben azt is bemondtam, hogy a Nagykovácsy Üzletháznak voltam a 

főtisztviselője. „Mondja csak el, hogy csapták be a világot!” felkiáltással szeretett volna tőlem 

diffamáló dolgokat megtudni erről a közkedvelt és nagyhírű keresztény kurzusbeli 

vállalkozásról. Elkezdtem részletes leírást adni az Üzletházról, szervezetéről, az 

üzletpolitikáról, kapcsolatairól a társadalmi szervezetekhez. Közben beszéltem a Kereskedelmi 
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és Iparkamarában betöltött szerepemről. Itt közbekérdezett: Ismerte-e Kertész elvtársat a 

Magyar Divatcsarnokból? Úgy látszik ez a Kertész vagy rokona, vagy jó ismerőse volt, mert 

nagyon melegen érdeklődött utána. Szerencsémre gyakran találkoztam vele, és jól ismertem, 

mert ő képviselte a Magyar Divatcsarnokot kifele, úgy mint én az Üzletházat. Beszéltem neki 

általában az áruházakról (Woolworth, Selfridge, Lafayette, stb.); amelyek nagyon érdekeltek, 

mint kereskedelmi vállalkozások és alaposan tanulmányoztam azokat, és így sok érdekeset 

tudtam róluk elbeszélni. Nagy érdeklődéssel hallgatta. Közben már le is ültetett. Egy idő múlva 

két siheder odalépett az asztal mellé gumibotjaikat, mint a római liktorok a vesszőnyalábot, a 

vállukhoz támasztva, és feltették a kedves kérdést: vihetjük? Az én cingár emberem azt 

válaszolta rá: még nem, majd szólok. Minden tudásomat és előadói képességemet elővéve csak 

beszéltem tovább. Ki időt nyer, életet nyerhet. Egyszer csak az ember, ha lehet, még sápadtabbá 

válik, a gyomrához kap, összegörnyed, és keservesen elkezd jajgatni. A többiek nagy Jaszli, 

Jaszli kiáltozással odarohantak. (Jaszli jiddisül Jóskát jelent.) Valaki orvosért kiáltott. Ez volt a 

menekülés lehetősége. Tudtam, hogy a pincébe ma behoztak egy orvost. Jelentkeztem, hogy 

egy perc alatt kerítek egy orvost, kirohantam a szobából, le a csigalépcsőn a pincébe, felráztam 

az alvó orvost, felküldtem lóhalálában, én magam pedig meghúzódtam az egyik sarokban és 

szívdobogva vártam, hogy mikor jönnek ismételten értem? A nagy tumultusban úgy látszik, 

megfeledkeztek rólam, mert nem hívtak, megmenekültem. Ritkán imádkoztam 

bensőségesebben, mint másnap reggel. 

 Pár nap múlva nappali kihallgatásra vittek. Azzal vádoltak, hogy nyilas vagyok, sőt az 

én üzletemben verbuválták a pártba a tagokat. Természetesen mindent, mint valótlant tagadtam. 

Tanúként megadtam az alkalmazottaim címét. Kértem, hogy szembesítsenek azzal, aki ezt 

állítani meri. A kihallgató ávós erre azt mondta, hogy maga az ávós csoport vezetője a vádlóm. 

Nem rémültem meg, hanem határozottan követeltem, hogy szembesítsenek vele. A 

csoportvezető, már nem tudom, hogy századosi, vagy őrnagyi rangban, egy hónaljas 

kereskedősegéd volt. Ez azt jelentette, hogy nem üzletben működött, mint segéd, hanem egyik-

másik üzletből kunyerált elszámolásra egy-két vég árut, azt a hóna alá vette, és azzal járt házról-

házra, hogy apránként eladja. Ezeknek a szakmában nem nagy volt az ázsiójuk. A főnököt 

aránylag jól ismertem, mert ugyanegy házban laktunk. A felesége titokban tőlünk 

telefonálgatott Győrbe munkaszolgálatos férjének. Az asszony nagyon emlegette, hogy milyen 

hálás ezért a ránk nézve is nagyon veszélyes cselekedetért, de ez nem zárta ki azt, hogy a férje 

ne internáljon Kistarcsára. Az volt a szerencsém, hogy időközben megtalálták az óbudai 

nyilasok névsorát, akik között én – természetesen – nem szerepeltem. Így kétheti benntartás 

után kiengedtek, de mint jobboldali embert, akinek szabad mozgása a demokráciára nézve 
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ártalmas lehet, rendőri felügyelet alá helyeztek. Ez számos megszorítással járt, közöttük az volt 

a legkellemetlenebb, hogy komoly munkával sehol sem bízhattak meg, már csak azért sem, 

mert nem volt szabad telefonálnom. Az akkori terrorizált körülmények között mindenki 

őrizkedett attól, hogy egy olyan megbélyegzettel szóba álljon, mint amilyen én voltam. Még 

csak azt kell megemlíteni, hogy a főnökkel való szembesítésből semmi sem lett, azt üzente, 

hogy nagyon el van foglalva.  

Még a fogság történetéhez tartozik, hogy majdnem naponta meglátogatott bennünket a pincében 

egy telitalpú, dagadt férfi, aki úgy nézett ki, mint egy Dob utcai rőfös, és mézes-mázos 

szavakkal az iránt érdeklődött, hogy van-e valakinek valami kívánsága? Ez volt a gúny 

Csimborasszója. Mi tudtuk, hogy ez egy provokatőr, és ezzel az alakkal nem szabad szóba állni. 

De egy frissen jött legényke lépre ment, és felháborodva méltatlankodott, hogy őt fent agyba-

főbe verték, mielőtt még szóba álltak volna vele. Mi hiába integettünk neki, hogy hallgasson, 

nem értette meg. A „megértő barátunk” szépen felírta a nevét, és megígérte, hogy majd eljár az 

ügyében Este elvitték éjszakai kihallgatásra és többet nem láttuk. – Naponta egyszer kaptunk 

enni, vízbe főtt babot kenyér nélkül. Tetézte a bajt, hogy a soványka koszt mellett sokszor egész 

nap dolgozni kellett. Reményi-Schneller volt pénzügyminiszternek, aki akkor az Andrássy út 

60. alatt ült, volt egy villája a Nyúl utcában. Ebbe költözött be a mi ávós főnökünk. Egész nap 

hordtuk különböző helyekről ide a bútordarabokat egy kis kézi kocsival. Előzetesen már 

szétszedték a lakást, csak egy pár idegen nyelvű szakkönyv árválkodott a polcokon. A főnök 

felesége, akinek annakidején annyit segítettünk, amíg a férje munkaszolgálatos volt, most 

semmiképpen sem akart megismerni, de nagylelkűen megengedte, hogy a könyvekből vihetünk 

magunkkal. Neki az nem volt érték. 

 Szabadulásom után pár nappal bementem az üzletbe, jobban mondva abba a kiégett 

szomorú helyiségbe, amit annak a helyén találtam, és szétnéztem alaposan. Láttam, hogy több 

helyen az ilyen tönkrement üzletek egyik zugában a régi tulajdonos megpróbálja egy pár 

megmaradt árucikkét eladni. Reménytelen helyzet: sem lezárható helyiségrészem, sem 

megmaradt árum. Rövid idejű nézelődés után hazamentem. Este azonban megjelent nálunk két 

ávós, és félreérthetetlen modorban értésemre adta, hogy nem jó szemmel nézik, ha újra 

kereskedni kezdenék. Hogy pedig erre ne legyen alkalmam, valahova még elmennek, majd 

visszajönnek értem és bekísérnek oda, ahonnan nemrég szabadultam. Onnan pedig internálnak 

Kistarcsára. Nem jöttek vissza, nyilvánvalóan az volt a céljuk, hogy elvegyék a kedvem az üzlet 

megnyitásától. Erre kénytelen voltam visszaadni az iparengedélyem. 

 

Küzdelem a betevő falatért 
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 Életem legnehezebb időszaka érkezett el. Az nem vigasz, hogy ezt abban az időben a 

világon nagyon sokan mondhatták. Az üzlet, a kenyérkereseti lehetőségem teljesen elpusztult, 

a pénzem is bennégett. Annyi ruhaneműnk maradt, ami rajtunk volt, a tartalék ruhánk 

ugyancsak bennégett az üzletben. Rendőri felügyelet alá kerültem, ami majdnem lehetetlenné 

tette szabad mozgásomat, és így munkalehetőségemet. Ahova fordultam, mindenütt rom, 

nyomor, és letargia. Testileg, lelkileg én is nagyon rossz állapotban voltam. Gyógykezelésre, 

pihenésre szorultam. 

 A Flórián tér 14. sz. házban volt az üzlet. A háztulajdonosnak volt egy gumiáru 

nagykereskedése a Wekerle Sándor u. 11. sz. alatt, a Bazilikával szemben. Amíg a gettóban 

voltak, sok szívességet tettem nekik. Így adódott, hogy mellé kerültem csendestársnak. Amint 

említettem, az üzleti kasszában több mint háromszázezer pengő bennégett. A termit lövegek a 

bezárt kasszában elhamvasztották a papírpénzt. Káromat a hamvas szürke színű papír hamuval 

igazolni tudtam, és a Nemzeti Bank valamilyen paragrafus alapján egy töredékét megtérítette. 

Ezt vittem be tőkének Kovács (Klein) Ernő gumi üzletébe. A szó szoros értelmében mindenes 

voltam: az üzlet söprésétől kezdve az áru eladásáig, könyveléséig, inkasszálásáig mindent én 

intéztem. Az áru beszerzése maradt Kovácsra, de nem szakadt meg a munkában, mert gumiáru 

a piacon szinte semmi sem volt. Így éldegéltünk a tőkémből. Úgy segítetem magamon, hogy 

közben saját szakállamra és számlámra eladtam a bébi kötött árut, amit a pesterzsébeti kis 

kötödéktől kaptam eladás céljából. Rendszeresen kijártam Erzsébetre és tartottam velük a 

kapcsolatot. Eladás céljából jártam áruval Debrecenben, Miskolcon, Székesfehérváron, 

Csepelen. Ez nagy kockázattal járt, mert nekem, mint rendőri felügyeletesnek nem volt szabad 

szállítóeszközt igénybe venni, és Budapest területét nem hagyhattam el. Kitettem magam az 

internálás veszélyének. 

 Csepel akkor még nem tartozott Budapesthez, tehát nekem tilos volt ott tartózkodnom. 

Egyik délelőtt mégis el kellett mennem egy pár számla inkasszálása miatt. Leültem a piactéren 

egy padra, és a nálam lévő Új Ember újságnak a margóján összeszámoltam, hogy mekkora lesz 

az az összeg, amit az inkasszált számlák után kapok. Ebben a pillanatban hozzám lépett egy 

férfi, és felszólított, hogy kövessem őt az őrszobára. Itt a parancsnokának jelentette, hogy egy 

„gyanús” egyént állított elő. A parancsnok utasította, motozzon meg, hallgasson ki, és tegye 

meg a szükséges lépéseket. A detektív felszólított, hogy mutassam meg azokat a rajzokat, 

amelyeket a padon ülve készítettem. Kisült, hogy ipari kémnek nézett, aki a csepeli ipari 

kombinátról szerez be adatokat. Könnyűszerrel igazoltam az állítás téves voltát. Azután bezárt 

egy mellékhelyiségbe, amíg a rendőrségi központi nyilvántartóból adatokat kap rám 
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vonatkozólag, röviden szólva megnézik a priuszomat. Ez a tragédiát jelenti, mert onnan megjön 

a megállapítás, hogy mint rendőri felügyeletes jogtalanul tartózkodom Csepelen, s ennek 

következtében engem innen egyenesen Kistarcsára visznek az internáló táborba. Otthon 

kétségbe lesznek esve, mert a rendőrség az ilyen tranzakciókhoz nem szokta előzetesen kikérni 

a család beleegyezését. A rácsozott ablak a kertre nyílt, így egy kidobott cédulával nem 

értesíthettem a családomat az eseményről. Megadtam magam a sorsomnak és vártam. Már 

sötétedett, amikor megunva a várakozást, kopogtam az ajtón. A detektív kinyitotta, majd a 

homlokára csapott azzal a felkiáltással: Hű, én magáról teljesen megfeledkeztem! Most már a 

központi ügyeleten nincs szolgálat, menjen haza. Mondanom sem kell, hogy szívesen 

megtettem. 

 Azután, hogy az üzletet már tovább nem vihettem, és az iparigazolványomat visszaadni 

kényszerültem, már semmi sem kötött Óbudához, és visszaköltöztünk Kelenföldre. A házunk a 

háború alatt romos lett. A bérlő az egyik szélső szoba sarkában tartotta páncélszekrényét, és a 

megszállók úgy elégítették ki a kíváncsiságukat, hogy felrobbantották. Azt előre nem tudhatták, 

hogy a szekrény üres volt. Egyetlen eredmény az lett, hogy a páncélszekrénnyel együtt 

szerteszét repült a szobának az egész sarka és oldala, sőt a tető is súlyosan megrongálódott. Ezt 

először rendbe hoztuk. 

 Amint feltámolyogtunk az óvóhelyről, egy másik nem sokkal kisebb baj, az éhenhalás 

réme fenyegetett. Budapest éhezett. Az emberek ezrei utaztak le keserves viszonyok között 

élelemért vidékre. Nálunk ezt a munkát a feleségem végezte, mert én büntetésből Budapesthez 

voltam kötve. Bármilyen szűkösen is voltunk élelem dolgában, kifejezetten mégsem éheztünk. 

Válogatási lehetőségről szó se volt, de valamilyen ennivaló mindig volt. Egyik reggel, amikor 

már harmadik napja csak bab volt, a legkisebb gyermekünk, Gyula, megkérdezte: Nincsen 

valami más? A tejhiányon úgy segítettünk, hogy kecskét tartottunk. Házunk körül akkor még 

csupasz rétek voltak, ami bőséges táplálékot adott. Budapest évekre tej nélkül maradt, mert 

minden tejből vajat kellett készíteni, amit Svájcnak szállítottunk: az ennek ellenértékeképpen 

kapott svájci frankért Svédországban jutottunk azokhoz a golyós csapágyakhoz, amit nekünk a 

jóvátételi gépekbe kellett beépíteni. Csak ilyen gyermekgyilkoló, kegyetlen úton tudtunk a 

követelményeknek eleget tenni. 

 Az államosítás áldozatául esett az a gumiüzlet is, amelyikhez tartoztam. Akkorra az a 

kis tőke is elfogyott, amit az üzletbe vittem. A pesterzsébeti kötöttáruval házaltam azután is. 

Kisebb üzemek könyvelését is vállaltam. Minden munkalehetőséget meg kellett ragadni, hogy 

fenn tudjuk magunkat tartani. Az egyik szobát berendeztük fonalcsévélő műhelynek. A gépi 
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berendezést nagyon kedves névrokonom, Körtvélyessy Ottó budafoki kötélgyáros ajándékozta 

nekünk. Ez se hozott valami vastag szelet kenyeret. 

 39 hónapig voltam rendőri felügyelet alatt. Ez már a rendőrségnek is kellemetlen volt, 

mert minden vasárnap ügyeletet kellett tartaniok, hogy az én jelentkezésemet leadminisztrálják. 

Állandóan nyaggattak, hogy kérjem a feloldásomat, de én azzal hárítottam el magamtól, hogy 

azzal elismerném bűnösségemet. Végül kijött a lakásomra egy ávós, valamit írt, én aláírtam, és 

így szabaddá lettem. A végzés átvétele miatt be kellett mennem a Mosonyi utcába. Amint 

beléptem a terembe, 7-8 jampecot láttam az íróasztalok mögött ülni, akik úgy fogadtak, mintha 

én gyilkoltam volna meg apjukat, anyjukat, és kikergettek azzal, hogy Tabi Árpád főhadnagy 

elvtárs nincs a szobában. Kint arra gondoltam, hogy végül egy magyar emberrel lesz dolgom, 

és fellélegeztem. Egy idő múlva visszamentem, és már az üres íróasztal mögött is ült valaki. 

Odamentem és közelről láttam, hogy az asztal mellett a falon egy fénykép lóg: Taub Ármin, 

mint munkaszolgálatos. 

 Közvetlen szomszédunkban laktak dr. Pildner Ottóék, akikkel baráti viszonyban 

voltunk, összejártunk. Ők közelről látták a mi nehéz életünket. Egy napon azt mondta a férfi, 

hogy az ő vállalata sürgősen keres egy könyvelőt. A fő személyzetis nincs most otthon, így meg 

lehetne kísérelni rendes állásba jutni. Az ő támogatásával sikerült becsúsznom. A vállalat az 

Építőipari Munkaeszköz Kölcsönző volt. Nekem az elméleti felkészültséggel és sok 

tapasztalattal nem volt nehéz feltűnnem, úgy, hogy egy év múlva csoportvezető, és nemsokára 

számviteli osztályvezető és főkönyvelő helyettes lettem. Szervezési munkámért többször 

kaptam jutalmat, kitüntetést. Azért nem lehettem főkönyvelő, mert nem voltam párttag, de a 

főkönyvelői munkát a gyakorlatban én intéztem, a mérlegeket én állítottam össze, mert a 

főkönyvelő egy kiugrott kispap volt, akinek fogalma sem volt a könyvelésről. Ez a meredek 

emelkedés lett a vesztem. A vállalat olyan hatalmasra duzzadt (3,5 milliárd forint lett a 

vagyona), hogy a tröszt elhatározta, hogy 3 részre kell bontani, és az egyik résznek én leszek 

az igazgatója. A tervezetet a tröszt beadta a minisztériumba, ott mindent és mindenkit 

megvizsgáltak, az én előéletemet is. Nem szabad elfelejteni, hogy ez a legvadabb Rákosi időben 

volt. Nem, hogy igazgató nem lett belőlem, hanem azonnali hatállyal fegyelmi úton (valami 

nevetséges kifogással) áthelyeztek a raktárba 3,28 forintos órabérrel segédmunkásnak. Nagy 

volt a megrökönyödés a vállalatnál, de nem tehettek semmit, mert a minisztériumtól jött az 

ukáz. A vezetők összedugták a fejüket, és úgy határoztak, hogy én mégsem mehetek le a 

raktárba söprögetni. A főmérnök, aki jóbarátom volt, azt ajánlotta, hogy próbálkozzam meg a 

toronydaru kezeléssel. Ott nem nézik a világnézetet, örülnek, ha valaki ezt a nehéz és 

felelősségteljes munkát teljesíteni tudja. A fizetés is aránylag jó. Így egy percre sem kerültem 
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a raktárba, hanem tanulónak egy darura. Aki mellé kerültem az nagyon vigyázott rá, hogy tőle 

lehetőleg semmit se sajátítsak el a darukezelés mesterségéből. A daru kezelés sok fogását és 

fortélyát egyedül kellett a gyakorlatban sok idegmunkával elsajátítanom. 

 

Évek a toronydarun 

 

 Sohase hittem volna, hogy egyszer a toronydarun fogok kikötni. Akárhogy vesszük, 

örülnöm kellett, hogy végre olyan helyre kerültem, ahol keresetemből elláthattam a családot, és 

többé-kevésbé állandó keresetnek volt tekinthető. Annakidején nagyon sokan voltunk olyanok, 

akik nem a képzettségünknek megfelelő munkakörben dolgoztunk. 

 A daruosztály vezetője egy iszákos sofőr volt, akinek semmiféle vezetőképesség nem 

adatott, de ő volt a vállalat párttitkára. Ő szállíttatta ki kölcsönbe a darukat az egyes 

építkezésekhez. Mi, darukezelők állományilag a központhoz tartoztunk, és onnan kaptuk a 

fizetésünket is. A munkahelyen a munkahelyi főgépész közvetlen ellenőrzése alá tartoztunk, de 

ő nem sokat törődött velünk. A darura a kezelőn kívül a főgépész mehetett fel, másnak nem 

volt szabad, mert hozzá nem értő részére veszélyes lehetett. Így nyugodtam dolgozhattam, nem 

háborgatott senki. Érdekes módon, amint az íróasztal mellől felkeltem, és a darura kerültem, 

gyomorpanaszaim megszűntek. Idegi alapon állandóan gyomorsav zavaraim voltak. 

Valószínűleg a sokmozgásos munka és a nyugodtabb munkakörülmény okozta, hogy 

panaszaim megszűntek. 

 Pár heti tanulás után megkérdezésem nélkül, váratlanul utasítást kaptam, hogy menjek 

ki éjszakai munkára a darugyárba Újpestre. Ez istenkísértés volt, mert éjjeli munkára csak a 

gyakorlott, tapasztalt kezelőket osztották be. Én pedig önállóan még egyetlen emelést sem 

végeztem. Éjszaka az embernek vakon kell dolgoznia, mert a működtető kontrollereket a 

sötétben nem láthatja, a munkahely megvilágítása is rossz. Tetejébe a daru is ismeretlen volt. 

Nagy erőfeszítéssel dolgoztam, de ment a munka. Éjfél körül egy erős zápor hagyatta velünk 

abba a munkát. Nemsokára folytathattuk. Az első emelésnél valami azt súgta nekem, hogy 

próbáljam ki a féket. Egy szabad terület felett engedtem egy kicsit a féken, és hiába fogtam 

vissza a féket, a teher legalább 8 métert zuhant. Ha ezt nem teszem, és úgy engedem fékkel az 

építkezésen helyére a kb. 2 tonnás terhet, elkerülhetetlen a katasztrófa, amely egy pár ember 

életébe is kerülhetett volna. Az történt, hogy a fékdob szabadon volt, eső esett rá és síkossá vált. 

Leállítottam a munkát, megtöröltem a fékdobot, és beszórtam homokkal, Mondanom sem kell, 

hogy mire reggel lemásztam a daruról, nem voltam sem élő, sem holt. Ez csak egyik példája 

volt annak, hogy a vezetők mennyire nem volt vezetőképesek. 
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 Darukezelői működésem első önálló állomása Nyíregyháza volt. Az elődöm hirtelen 

rosszul lett, nekem kellett a munkát folytatni. Megint egy más szerkezetű darura kerültem, 

amely a tetejében még nagyon el is volt hanyagolva. Nehéz szívvel fogtam a munkához. Kb. 3 

hónapig dolgoztam itt. Egy irodaházat építettünk. A darun felváltóm K. Jóska volt, aki egy 

ottani másik daruról jött át. Délután búcsúzóul négyen darusok beültünk egy vendéglőbe az én 

búcsúztatásomra. Megittam a sörömet, és hazamentem csomagolni, mert a vonatom késő este 

indult Budapestre. Jóskát figyelmeztettem, hogy ne igyék sokat, mert neki kell tőlem átvennie 

az éjszakai műszakot. Az állomásra menet a volt munkahelyem mellett kellett elmennem. 

Látom, hogy a munkahelyen égnek a lámpák, folyik a munka, de a daru teljesen sötét. 

Bementem a portára és kérdem a portást, hogy miért nem dolgozik a daru? Azért, mert K. Jóska 

a másik helyiségben a díványon alszik, be van rúgva, jóllehet az építésvezető már korábban 

megígérte neki, ha még egyszer ittasan jön a munkahelyre, leszállítja a daruról, és visszaküldi 

a központba. Észrevétlenül felmentem a darura, és amikor a daru munkájára szükség nyílt, én 

a helyemen voltam, úgy, hogy a cserét senki sem vette észre, mert a darus fülkéje az éjszaka 

folyamán sötétben van. Éjfél után 3 óra körül nagy bűntudattal és bűnbánattal feljött a darura 

az én Jóska barátom. Komolyan hálát érzett, mert jóval később Budapesten is meglátogatott. 

 Az építkezési munkahelyeken a munka reggel 7 órakor kezdődött. Az építkezések 

túlnyomó részben Budapest határában, vagy a környéken voltak, úgyhogy sokszor már fél 5-

kor fel kellett kelnem, hogy idejére a darunál legyek. Munka előtt a darut mindig át kellett 

néznem, és le kellett ápolnom. Nyáron a legtöbbször a nappali műszak reggel hattól este hatig 

tartott, és azután ugyanennyi ideig az éjszakai műszak. Kegyetlen dolog volt 12 óra hosszat 

teljes sötétségben olyan szűk helyen dolgozni, ahol felállni nem lehet. Ugyan nem mértem le 

magamat, de a darusok egy része megtette, és azt állította, hogy egy-egy ilyen éjszakai műszak 

alatt 2-3 kilót vesztettek a súlyukból. 

 A tanult ember szellemi képzettségének a fizikai munkában is hasznát látja. Az egyik 

munkahelyemen, tudtomon kívül sztahanovistának ajánlottak, és tényleg megkaptam a 

sztahanovista oklevelet. Ha valahol finomabb, vagy felelősségteljesebb munkát kellett végezni, 

engem küldtek. Így az atomreaktor építkezésénél is én daruztam. Egyedül nekem volt 

engedélyem arra, hogy a daruval személyeket is emelhetek. Különböző bemérések segítségével 

olyan helyen is tudtam dolgozni, ahova nem láthattam. Egy csomó találmányom is volt a daru 

munkájával kapcsolatban. A daru kezelésének szabályait írásba foglaltam, amit később a 

darukezelői tanfolyamon tanítottak. Már „öreg” darus voltam, amikor a minisztérium 

elrendelte, hogy a sok kezelési hiba miatt a darukezelőknek tanfolyamon kell résztvenniük. 

Tanfolyam nélkül tettem le a vizsgát. A kezelők gyakorlati kiképzésében magam is részt 
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vettem. Egy időben próbálkoztak női kezelők beállításával is, de ez a gyakorlatban nem vált be. 

A nők legnagyobb része nem bírta azt az idegfeszültséget elviselni, ami a nehezebb darabok 

beemelésével jár. Nekem is kétszer kellett mennem Miskolcra egy női darukezelőt kisegíteni, 

aki nem merte vállalni két nehezebb elem beemelését. A munkámért elismertek, többször 

kaptam kitüntető elismerést. 

 A darukezelő munkájának legnagyobb ellensége a szél volt. A daru magasan 

kiemelkedve a környezetből úgy viselkedett, mint egy vitorla. Ha a szél a daru sínével 

párhuzamosan fújt, lefújhatta a pályáról, mert a darunak nincsen fékje. A gémmel a szél úgy 

játszott, ahogy akart. Nyíregyházán az én darumat is majdnem lefújta a vihar a pályáról, jóllehet 

két satuval lerögzítettem a sínhez. Csak az első két kereke lépett le a sínről, és így csigasorral 

vissza lehetett vontatni. Egy váratlan nagy viharról volt szó, ami azon a vidéken elég gyakori. 

Egy másik ilyen hirtelen vihar alkalmával a villám belevágott a darumba. Irtózatos csattanást 

hallottam, és egy erő a kezelőfülke padlójához vágott. Egy darab ideig meg sem tudtam 

mozdulni. Amikor feltápászkodtam és kinéztem az ablakon, ott állt a daru előtt a munkahely 

minden dolgozója és némán néztek fel az ablakomra. Amikor megjelentem az ablakban nagy 

ovációval fogadtak, mert azt hitték, hogy agyonütött a villám. Közel is voltam hozzá. Az egész 

daru összefüggő vasdarab, egyedül a kezelő fülkéjének a padlója van részben fából. A 

Gondviselés intézte úgy, hogy abban a pillanatban, amikor a villám bevágott, egyáltalán nem 

érintkeztem fémmel. Egyébként legalább az egyik kezem valamelyik fém-munkaszabályozón 

van. Normális körülmények között azzal sem szoktam törődni, hogy fán vagy fémen állok. 

Borzalmas erő volt az, ami végigszaladt a darun. Teljesen elégett az elektromos vezeték, egy 

szempillantás alatt a porcellán biztosíték cseppfolyóssá olvadt és összefolyt a megolvadt 

fémmel. Sohasem voltam ilyen közel a halálhoz. Komolyabb bajom nem történt, csak nagy 

fáradságot éreztem, és egy darabig nem hallottam. A darut elektromosan újra kellett szerelni, 

és a munka ment tovább. 

 A kezelőnek elég piszkos a munkája. A csukló, mozgó részeket állandóan olajozni, 

zsírozni kell. Az összefogó csavarokat elég sűrűn utána kell húzni, ami a daru törzsén elég 

nyaktörő mutatvány. Az egyik forró nyáron az egész darut a telepen le kellett drótkefézni, 

míniumozni és lemázolni. Nagyon fárasztó munka volt. Nyáron kegyetlenül nehéz volt az 

átforrósodott vas kalitkában dolgozni. Szobahőmérővel nem is lehetett megmérni, mert csak 53 

fokig mér. Télen ugyanígy a hideg volt szinte kibírhatatlan. Egyszer olyan hideg volt, hogy a 

munkahelyen leállt a munka, és nekem valami nevetséges órabérért a telepen kellett volna a 

jobb időt kikoplalni. A munkahelyen ugyanakkor kerestek egy kazánfűtőt lényegesen jobb 

órabérrel. Azért, hogy több pénzt vihessek haza, átmeneti időre elvállaltam. Így életemben 
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kazánfűtő is voltam. Kimustrált cséplőgép kazánokat alakítottak át hőfúvókká, amelyek a 

felépített házba nagy hideg esetén meleg levegőt fúttak, és így lehetővé vált a belső munkák 

végzése. A munka maga nem volt nehéz, csak nagyon kényelmetlen. Nem tudtam megszokni, 

hogy mindkét kezem állandóan kormos, piszkos volt. Csak akkor és ott irányult a figyelmem 

arra, hogy az ember naponta hányszor nyúl az arcához. Mindannyiszor úgy éreztem, mintha 

mindkét kezem hiányozna, mert azzal a kormos kézzel nem nyúlhattam az arcomhoz. Ezt a 

gátlást nem tudtam legyőzni, és ez nagyon idegesített. Korán kellett elkezdenem a munkát, hogy 

7 órára a munkakezdésre már elég gőz álljon rendelkezésre. A kazán amellett elől sütött, a 

hátam meg fázott, mert a kazán a szabadban állt. 

 Sokszor gondoltam arra, hogy micsoda pazarlás az, ha egy társadalom nem abban a 

munkakörben foglalkoztatja az embereket, amire ki vannak képezve, és képesek. Ez az értékek 

pótolhatatlan elfecsérlése. Amikor emberek voltak rám bízva, mindig nagy gondossággal 

törődtem azzal, hogy mindenkit képességének legmagasabb szintjén foglalkoztassak. A 

fiataloknál tudatosan meg is feszítettem az igénybevételt, mert ez a továbbfejlődés útja. Nagyon 

vigyáztam azonban az adagolással. Nagy megelégedés volt számomra látni, hogy ezzel a 

módszerrel hogyan lehetett egyszerű, tucatnak vélt fiatalokból értékes, kiegyensúlyozott 

vezetőket nevelni. Az óvóhelyről történt feljövetel után sok lődörgő nagykovácsistával 

találkoztam, akik arról panaszkodtak, hogy nem tudnak elhelyezkedni, mert a Nagykovácsy cég 

kifejezetten antiszemita volt. Nyugtatgattam őket, hogy ez az averzió nem fog sokáig tartani, 

mert a kereskedelemnek égető szüksége van a jól képzett erőkre. Egykettőre olyan pálfordulás 

történt a szakmában, amire még én sem számítottam. Egyenesen keresték a volt Nagykovácsy 

alkalmazottakat. Kettő áruházvezető lett, számtalan osztályvezetői beosztást kapott, egyből 

főiskolai tanszékvezető tanár lett, többen kerültek a minisztériumba. Mind egy szálig nagyon 

szépen el tudtak helyezkedni. Az üzletházban minden véglegesített alkalmazott kapott egy 

általam összeállított Szolgálati Szabályzatot, amivel igazolni tudta, hogy nálunk minden 

politikai megnyilatkozás szigorúan tiltott volt. A jobboldaliság vádja ellen ezzel tudtak 

védekezni. Egyszer később a Belvárosban a Petőfi Sándor utca elején bevetődtem egy textil 

üzletbe valamiért. Az ott dolgozó volt Nagykovácsy alkalmazott nagy készséggel sietett 

hozzám, és állt rendelkezésemre. Egyúttal értesíthette az utca többi üzletében lévő működő 

nagykovácsistákat, mert, amint továbbmentem, már mindegyik az ajtóban várt és szeretettel 

üdvözölt. Ez a ragaszkodás meglepett, és nagyon jólesett, mert amikor az ő fejlődésükön 

munkálkodtam, sohasem gondoltam hálára. 

 Amint a daruzás minden csínja-bínjával tisztába jöttem, unalmassá, egyhangúvá vált a 

munka, hiányzott a szellemi igénybevétel. Úgy segítettem magamon, hogy jellegzetes angol és 
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német kifejezéseket világosabb színű cementzsákokra írtam, és kifüggesztettem a daruban. A 

munkából kieső időt arra használtam, hogy ezeket a kifejezéseket elemeztem. Két emelés között 

mindig volt egy pár perc idő. Ez a módszer nagyon értékesnek mutatkozott, mert lényegesen 

kibővítettem nyelvtudásomat. 

 A daruzással kapcsolatban még két kellemetlen élményt szeretnék megemlíteni. 

 Komplikált munkát végeztem Budapest határában az egyik erőmű építésénél. Este a 

munka lefújása után egy modell darabot kellett kiemelnem egy beton masszából. Véletlenül a 

gém végén az emelő kötél kiugrott a vezetőkerék vápájából, miáltal a daru használhatatlanná 

lett. Nem hagyhattam úgy, mert reggelre a beton megköt, és csak robbantással lehet a modellt 

a betonból eltávolítani, de ezzel az egész erőmű torony tönkremegy. Azonnal ki kellett javítani 

a darut, de a kijavításhoz 2 ember együttes összedolgozására volt szükség. Vállaltam, hogy 

kimászom a keskeny gém végére, és valami szerszámmal visszaerőltetem a drótkötelet a 

horonyba, de ugyanakkor szükség volt egy másik kezelő munkájára, aki egyidejűleg a 

kezelőfülkéből mozgatja a kötelet. Még a másik darus a műhelyben volt, de nem volt hajlandó 

nekem segíteni, pedig ő jól tudta, hogy mi vár rám. Mást nem tehettem, mint többször 

végigmásztam a gém vége és a kezelőfülke között a gém 30 centi széles vastraverzes tetején 43 

m magasban, de rettenetes erőfeszítéssel sikerült a darut megjavítani, és a bajt megelőzni. Ennél 

keservesebb munkám a darun nem volt. 

 Az építkezéseken a daru a legveszélyesebb munkagép. Talán én voltam az egyetlen, aki 

másnak soha egy karcolást sem okozott. Azonban az egyik építkezésnél én jártam 

szerencsétlenül. Egy 8 emeletes házat raktam össze panelekből egy aránytalanul kis daruval. 

Olyan közel kellett helyezni a daru sínpályáját az épület mellé, hogy a daru csak bizonyos 

helyzetben tudott mellette elmenni, egyébként beleakadt az épületbe, és a daru 80 tonna súlya 

bedöntötte volna a falat. Munkabefejezés előtt láttam, hogy egy szerelő felmegy az épületre 

belső munkákat végezni. Amint munkám végén lejöttem a daruról, abban a pillanatban a szél 

elindította a darut a ház felé a legrosszabb gémállással. Ha a darut nem sikerült megállítanom, 

nekimegy az épületnek, és valamelyik panelt bedönti, lehet, hogy éppen azt, amelyik mögött a 

szerelő dolgozik. Egy vas satuval igyekeztem a darut a sínhez szorítani, ami még idejében 

sikerült is, de a jobb kezem hüvelykujja beszorult, és két vas között összelapult. A szerelő életét 

megmentettem, de nem hittem, hogy az ujjamat valamikor még használni tudom. A sebész 

szinte újra összerakta az ujjamat. Sokáig nem tudtam a kezemet használni, betegállományba 

kerültem. A daruzáshoz nélkülözhetetlen volt ez az ujjam. Ez alatt az idő alatt recenzálást 

végeztem László fiam nevében, aki akkor az Egyesült Izzó fizikusa volt. A munkám abból állt, 

hogy a világon megjelenő angol, német és orosz fizikai szakcikkekből rövid kivonatokat 
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csináltam. Ezt egy központ a többi recenzálással együtt rendszerezte, kiadta és ezzel, mint egy 

részletesebb tartalomjegyzék, a kutatók részére nagy segítséget nyújtott. Ennek kapcsán 

tapasztaltam, hogy mekkorát fejlődött a fizika az én érettségim óta! Hüvelykujjam gyógyulása 

után még sokáig daruztam a Mária Valéria telepen a 44-es Állami Építőipari Vállalatnál. 1962. 

dec. 31-én mentem nyugdíjba. Már egy évvel korábban is elmehettem volna, mert betöltöttem 

a 60. életévemet, de a központ kérésére még egy évet rászolgáltam. Ezt azért is megtehettem, 

mert még kifogástalanul bírtam a munkát, és nem ismertem a tériszonyt, a daruzás ellenségét. 

A kiművelt és fegyelmezett agy a fizikai munkában is megmutatkozik és kitűnik. Egykettőre 

sztahanovista lettem, és a darukezelés minden fogását gyorsan megtanultam, és eredményesen 

alkalmaztam. Így többek között megtanultam vakon dolgozni, ami azt jelentette, hogy a 

fülkémben eszközölt megjelölésekkel akkor is biztosan tudtam dolgozni, ha sem a teher 

felvételének, sem letételének helyét a fülkéből nem láttam. A legkomplikáltabb helyekre engem 

küldtek. (Atomreaktor építés.) Egyszer egy művezető, akivel huzamosabban együtt dolgoztam, 

elkövette azt a meggondolatlanságot, hogy a darusok egy csoportja előtt kijelentette, hogy 

egyedül többet érek, mint a többi darus együttvéve. Szerencsére később senki részéről sem 

tapasztaltam sértődöttséget. A daruzás sokszor fárasztó fizikai munka volt, de ennek 

köszönhetem, hogy azok a gyomorpanaszok, amelyek hosszú éveken keresztül gyötörtek, amíg 

íróasztalnál görnyedtem, teljesen megszűntek. 

 Nyugalomba vonulásom alkalmával az elbúcsúzás a központtól hideg, hivatalos és 

ceremóniátlan volt. Egy kerék kicserélődött a szerkezetben. Eddig minden munkahelyről 

bizonyos nosztalgiával távoztam, és mindenütt elbúcsúztattak és megajándékoztak távozásom 

alkalmával. A darura nem is vágyom vissza. 

 Már el sem tudnám sorolni, hogy hány helyen daruztam. Legtöbb munkahelyem 

Budapest környékén volt. Ez azt jelentette, hogy minden nap ½5-kor fel kellett kelnem, hogy 7 

órára a munkahelyemen lehessek. Megjegyzem, hogy a munkából sohasem késtem el. 

 Itt jut eszembe egy vegyes érzelmeket keltő élményem darus koromból. Valahol 

Újpesten dolgozhattam, mert amikor a villamos a Váci útról a Balzac utcába fordult, és ott az 

első megállónál megállt, a kalauznő bemondta a megálló nevét: Balzac utca! Így, c-vel, ahogy 

írva van. Amint a végállomásnál leszálltunk, közel mentem hozzá, és lehetőleg diszkréten 

felvilágosítottam, hogy az nem Balzac, hanem Balzak utca. A kalauznő szigorúan végignézett 

pufajkás, melós ruházatomon, és kioktató, emelt hangon rendreutasított: Hát maga már 

elfelejtett olvasni?! 

 A nyugalomba vonulás nem jelentette egyúttal a munkától való elszakadást is, csak a 

munka minősége változott: diákokat kezdtem instruálni. Főként általános iskolásokat, de 
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azoknál is elsősorban a matematika és az orosz nyelv szorult támogatásra. Minden nap jártam 

a várost diáktól diákig. A nyugdíj ilyetén való kipótlása sem volt megvetendő. Később már 

középiskolásokat is tanítottam, majd áttértem a nyelvekkel való foglalkozásra. Tanítottam és 

tanítok latin, német, angol és orosz nyelvet. Különösebben az angol nyelvbe mélyedtem bele, 

gyűjtöttem össze nyelvtani példákat, dolgoztam ki tételeket, és kidolgoztam egy módszert a 

játékos nyelvtanuláshoz. Legszívesebben latint tanítottam és tanítok. Valamikor nagyon 

megtanultam, mert első gimnáziumtól fogva hosszú éveken keresztül tanítottam, úgyszólván 

ezzel kerestem a kenyeremet. Az orosz nyelvvel való foglalkozáshoz valamelyes alapot adott, 

hogy egészen kis gyermekkoromban játszópajtásaimtól megtanultam egy pár ruszin szót. Az 

első világháború alatt Máramarosban, mivel ott volt az Ausbildungs Gruppe No. I, sok német 

szó ragadt rám a házunkban megforduló németül beszélő katonáktól. Ezeket a nyelvi sejtéseket 

igyekeztem az évek folyamán kibővíteni és tudatossá tenni. Elvégeztem a Gorkij tanfolyamot, 

ahol az orosz nyelvvel ismerkedtem meg. Az angol nyelv pedig az egyetemen a kötelező 

nyelvem volt. 

 Az idegen nyelvekkel való foglalkozás alkalmával óhatatlan, hogy az ember ne tegyen 

összehasonlítást a magyar és az idegen nyelvek között. Összeállítottam egy összehasonlítást, 

amelyben kimutatom, hogy a mi nyelvünk semmiben sem marad el a nyugati és általában a 

többi kultúrnyelvtől. 

 

 Most már úgy néz ki, hogy a nyelvekkel való foglalkozás és tanítás fogja kitölteni életem 

hátralévő részét. Itt-ott eddigi életem egy-egy jelentősebb emlékét is írásba foglalom mintegy 

kiegészítésül az itt megírt életrajzhoz. 

 

Utószó 

 

 Eddig főként arról volt szó, hogy mivel foglalkoztam, hol és milyen eredménnyel. Most 

megkísérlem leírni, hogy én személy szerint hogy alakultam, milyen hatással volt rám a 

környezetem, milyen tulajdonságom vitt előre, vagy hátráltatott a fontosabb lépéseknél? 

 Szőke, bodros hajú, fehér bőrű gyermeknek születtem. Kiríttam a családból, mert 

mindenki barna volt. Én voltam sorrendben a negyedik gyermek, de az első fiú. Különösképpen 

nem kényeztettek, sőt Édesapám egyenesen szigorú volt. Nem kellett ahhoz sok, hogy kiporolja 

a nadrágomat. Utána bocsánatkérés és kézcsók. Mindig túlzásnak éreztem, és a gyermekeimmel 

szemben sohasem alkalmaztam. Érzékeny lelkű gyermek voltam, és egy útbaigazító szó 

helyénvalóbb lett volna. Ez a módszer alacsonyabb rendűség érzését keltette. 
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 Szüleim, de különösen Édesapám nagyon vallásos volt. Vallásos nevelése szinte 

drillszerű volt. Nemcsak a misékre, de a litániákra is el kellett járnunk, naponta háromszor 

imádkoztunk. Viselkedésünkben sem tűrt meg semmi olyat, ami erkölcsi szempontból kifogás 

alá eshetett volna. Korán elkerültem a szülői házból, így okadatoló, tudatos vallásos nevelésben 

még nem részesülhettem. Jóformán csak érzelmi szálak fűztek a szülői ház vallásos életéhez. 

Elég messze, a falu végén meghúzódó kis templom a magas fák között, Ilosvay majd Koller 

Viskről minden második vasárnap átjáró miséző papok, a nyekergő orgona, a recsegő hangú 

kántor, a Szent Péterre hasonlító harangozó és sekrestyés, Rájz Pali bácsi, aki a májusi litániák 

alatt lámpással a kezében csizmásan végigkopogott a templomon, hogy felmenjen a toronyba 

harangozni. (Az angeluszt.) A szószék alatt, baloldalon az első padban mindig ott ült Rájzpali 

néni, a sekrestyés felesége. Ő volt a nők között az előimádkozó és az előénekes. Áhítatában a 

fejét állandóan jobbra-balra hajtogatta. Külön érzékem volt arra, hogy az őszinte áhítat 

megnyilvánulást még akkor is megérezzem, ha az nagyon egyszerű volt. A templomi búcsúk 

ünnepnapjai, a ministrálás, a harangozás. Húsvét első napján addig nem reggelizhettünk, amíg 

a család két tagja a füles kosárban a „megszentelt” ételt meg nem hozta. A mi falunkban is az 

volt a szokás, hogy a családok a templom körüli területen elhelyezték egy-egy kosárban az 

élelmet, a pap teljes ornátusban körüljárt, és mindegyiket megáldotta. Ezeken a kosarakon szép 

stílszerű kézimunkák voltak. Mi sonkát, kalácsot, vajat, sült tojást, beiglit, tormát és kolbászt 

vittünk megáldásra. De nehezen vártuk, hogy visszahozzák! 

 Őszintén szólva, gyermekfejjel még nem értettem, hogy mire való az a sok imádkozás, 

szigorú vallásos élet, de azzal tisztában voltam, hogy amit a szüleim tőlem megkívánnak, az 

csak a javamra szolgál. 

 Gyermekkorom kezdő részét valóban a természet lágy ölén éltem végig: először egy 

hegy oldalában laktunk Széleslonkán, azután egy faluban Bustyaházán. Édesapánk sokszor vitt 

kirándulásra. Az erdőben oly áhítatosan viselkedtünk, mintha templomban lettünk volna. Egy 

életre elegendő természeti szépséget láttam. 

 Gyermekkoromban szerettem előadásokat rendezni: maskara bemutatót, különböző 

hangszerekkel és edényekkel zenekart szerveztem, volt hinta-bemutató, ének, szavalat, stb. A 

szomszéd gyermekek voltak a nézőközönség. 

 Amíg Széleslonkán laktunk nem volt lehetőség arra, hogy mi gyermekek iskolába 

járjunk, mert ott csak egy rutén iskola volt egy részeges daszkallal (rutén tanító). Egy öreg 

rokonunk vezetésével Huszton még egy háztartást nyitottak, hogy gyermekeik magyar iskolába 

járhassanak. Az elemi iskola anyagát Édesapám tanította meg nővéreimnek, és mint 

magántanulók vizsgáztak is belőle, de már a középiskolába Husztra kellett menni. Mai napig 
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sem értem, hogy tudták Szüleink Édesapám kis fizetéséből a két háztartás költségeit fedezni. 

Abban a korban még ritkaságszámba ment, ha a szülők gyermekeik kitaníttatása érdekében 

ekkora terhet vállaltak. Még nem voltam iskoláskorú, amikor ez történt, de mégis Husztra 

kerültem én is – Óvodába. Nővéreim barátnői azzal csúfoltak, hogy „kenyér sorvadásban” 

szenvedek, mert – valószínűleg – kövér kisfiú voltam. 

 Érzékeny lelkű emberke voltam. Egyszer Gáspár tanító úr kijelölt, hogy Kellner nevű 

osztálytársam nagymamájának a temetésén ministráljak. Olyan 8-9 éves lehettem. Fekete 

stílszerű ministránsruhába öltözve füstölővel meg is jelentem a halottas ház udvarán. Amikor 

kihozták a halottas koporsót az udvaron előre felállított bakra, nagy zokogások közepette kijött 

a házból a gyászoló család. Énrám a fájdalomnak ez a nagy megnyilvánulása olyan megrendítő 

hatással volt, hogy nem vártam meg a szertartás elkezdését, letettem a füstölőt a földre, 

átdobtam magam a közelben levő kerítésen, ministráns ruhában, mint egy kísértet 

végigrohantam a falun, és hazáig meg sem álltam. Másnap nagy bűnbánással és hüppögéssel 

adtam át a  ministráns ruhát a tanító úrnak, aki nem csak hogy nem büntetett meg lázadásomért, 

de többet nem osztott be temetésre ministrálni. Ez a részvéttel teljes érzékenységem mások, de 

különösen a gyermekek fájdalmával szemben, azóta is elkísért. 

 Az elemi iskola negyedik osztályának az elvégzése után felkeresett bennünket Gáspár 

tanító úr, aki az összevont elemi iskola egyetlen pedagógusa volt, hogy Édesapámat a 

továbbtaníttatásomra rávegye. Erre ugyan nem volt nagy szükség, mert elvileg Ő is ezt akarta, 

ennél sokkal nagyobb baj volt, hogy nem futotta erre a pénzből. Édesapám megpróbált 

valamelyik konviktusba ingyenes, vagy kedvezményes helyre bejuttatni, de nem sikerült. Így 

az ötödik elemi osztályt is Bustyaházán végeztem el. Életrajzomban részletesen is írtam, hogy 

Eszter nevű apáca nagynéném gondviselésszerű közbenjárása révén ministrálásért kosztot 

kaptam az apácazárdában, és ezzel biztosítva lett a továbbtanulásom a máramarosszigeti piarista 

gimnáziumban. 

 Ez volt az első megpróbáltatás az életemben. Kicsit korán jött. Minden átmenet nélkül, 

gyermekfejjel kellett szembenéznem a megélhetés kíméletlen gondjaival egy részvételen, rideg 

környezetben. Egyedül az vigasztalt, hogy leghőbb vágyam, a továbbtanulás nem szenvedett 

fennakadást. Ezért elviseltem fáradtságot, gyakori fejfájást, rosszullétet, szeretetlenséget, 

vigasztalanságot és honvágyat is. Ez utóbbi nagyon kínozott. Még most is összeszorul a szívem, 

ha eszembe jut, hogy mikor mennyit sírtam a honvágy miatt. Sanyarú körülményeim miatt 

fokozott volt a honvágyam. A Gimnáziumban gyorsan haladtam. Már az első félévben tiszta 

jeles bizonyítványt kaptam, és ebből az érettségiig nem engedtem, Mindig osztályelső voltam. 

Nem a hiúságom vitt előre, hanem a tudásvágy. Az osztályba senki sem irigykedett rám, 
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sohasem volt ellenségem, de testi-lelki jó barátom sem. Nem is lehetett, mert nem mehettem el 

az osztálytársaimmal játszani, nekem mindig a szobámban kellett maradnom, hogy a 

rendházban lakó tanároknak rendelkezésére állhassak. Egyébként is komoly gondjaim az 

osztálytársaimat nem érdekelték. Az egyetlen közös nevezőnk az iskolai munka volt. 

Mindenkinek szívesen segítettem, aki valamilyen kérdéssel fordult hozzám. A matematika és 

fizika házi feladatok megoldása úgy történt, hogy előző nap délután összegyűltek az igénylők 

a szobámban. Leültem az asztalomhoz, a többiek egymás hátára tették a papirost, és hangosan 

oldottam meg a példát, a többiek pedig piszkozatban leírták egymás hátára dőlve. Ezen felül 

még arra is kellett vigyáznom, hogy másnap minél korábban menjek az osztályba, mert gyakran 

előfordult, hogy egyesek közvetlenül az óra előtt akarták leírni a házi feladatot. Mondanom sem 

kell, hogy egyetlen egy alkalom sem volt, amikor megoldatlan házi feladat nélkül mentem volna 

az iskolába. Hogy milyen komolyan vettem a tanulást, semmi sem bizonyítja jobban, mint az, 

hogy a gimnázium 8 éve alatt egyetlen napot mulasztottam, mert olyan magas volt a lázam, 

hogy nem tudtam lábra állni. Mutatja, hogy milyen komolyan vettem a kötelesség teljesítését. 

Aránylag nagyon intenzív életet éltem. Az iskolai teendőim lelkiismeretes ellátásán kívül a 

rendházban reám váró teendőket is el kellett látnom, mert az ellátás bizonyos kötelességek 

elvégzésének az ellenértéke volt. Ezeken kívül tanítanom is kellett, mert a pénzre szükségem 

volt egyéb szükségletem kielégíthetése céljából. Tizenhárom-tizennégy éves koromra 

szervezetileg megerősödtem, elhagytak a kínzó fejfájások és rosszullétek, hozzászoktam az 

önállósághoz. Rájöttem a szellemi erőmre, és egyenesen szórakoztatott a nehezebb problémák 

megoldása. Elkezdtem a gyorsírást tanulni, a szlovák nyelvvel is foglalkoztam, és hegedülni is 

tanultam. A könyvek közül a műszaki könyvek érdekeltek leginkább. Bármilyen becsvágyó és 

értelmes gyermek voltam, most már tudom, hogy egy tapasztalt és érett felnőtt irányítására 

mégis csak szüksége van egy gyermeknek, aki képességét helyes irányba tereli. Így sok mindent 

a saját káromon tanultam meg, amit el lehetett volna kerülni. Bizonyos mértékig zárkózottá és 

bizalmatlanná lettem, ami, ha másképp nem, hát tudat alatt később is befolyásolta a 

döntéseimet. 

 Ötödikes voltam, amikor én is találkoztam a diák-szerelemmel. Kristálytiszta, ártatlan, 

légies, bájos, harmat-finom és soha vissza nem térően gyönyörű volt! Szégyelltem volna előtte 

enni, vagy orrot fújni! Valaki elárult bennünket. Az osztályfőnököm, egy piarista tanár, és a 

lány osztályfőnöke, egy apáca az első pillanatban az iskoláinkból való eltávolítással fenyegetett 

meg bennünket. Mi mindent pontosan elmondtunk. Nem tudtam megérteni, hogy mi 

kifogásolni való van a mi ismeretségünkben. Csak jóval, később jöttem rá, hogy a felnőttek 

milyen alantas kapcsolattal gyanúsítottak minket! Nagy csalódás volt ez számomra, és 
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szégyelltem magam miattuk. Amint rájöttek az ügy ártatlanságára, minden elsimult. (Meg 

akarom még említeni, hogy az a piarista tanárom, aki rosszhiszeműségében feketének vélte a 

fehéret, nemsokára botrányos szerelmi viszonya miatt eltávozott a piarista rendből.) 

 Ha most innen visszatekintek addigi életemre, azt mondhatom, hogy a gimnáziumban 

eltöltött idő volt életemnek legtöbbet ígérő, leglendületesebb és legeredményesebb kora. 

 Az egyetemi évek törést hoztak az életemben. Illegitim úton, menekülésszerűen jöttem 

át a román megszállott területről, Máramarosszigetről Bustyaházára, és ugyancsak bujkálva 

jöttem ki a cseh-szlovák megszállott területről, Bustyaházáról Magyarországra. Az útlevél 

kiadását mindkét államban megtagadták tőlem. A legcsábítóbb ígérgetésekkel sem tudtak ott-

tartani. 

 A lehető legrosszabb körülmények között fogtam hozzá az egyetemi tanulmányokhoz. 

Egy elveszített háború után, a legnagyobb szegénységben levő országban, minden pénz és 

támogatási kilátás nélkül, a lehető legrosszabb elhelyezkedési és kereseti kilátások mellett 

kezdtem el az egyetemet. Szinte istenkísértés volt nekimenni. Túlságosan bíztam az erőmben. 

Szüleimre és hozzátartozóimra ugyanúgy nem támaszkodhattam, mint a gimnáziumban. Az 

akkori közállapotok miatt vakmerőség volt nekivágni a semmi jóval nem kecsegtető jövőnek. 

Már a gimnáziumban eltökéltem, hogy valamilyen irányba tökéletesen kiképzem magam, tehát 

diplomát szerzek. Egész egyetemi elfoglaltságom ideje alatt sohasem jutottam olyan helyzetbe, 

hogy a legelemibb szükségleteimet ki tudtam volna elégíteni. Minden lehetőséget 

megragadtam, hogy a felszínen maradhassak, de a rossz körülmények miatt sohasem tudtam  

kellő erőbedobással tanulni. Laktam barátoknál, fáskamrában, menedékhelyen, 

laboratóriumban, műteremben, stb. Mindig a könyvtárakba jártam tanulni. A táplálkozás 

sohasem volt megfelelő. A menekültek menzáján kaptam kegyelemből nagyon gyenge ebédet. 

Hús sohasem volt, de legalább elég lett volna. Állandó tag voltam a Nyomorenyhítő Akciónál 

ahonnan néha zsírt, olajat, vagy ruhaneműt kaptam, de ez mind csak esetlegesség volt. A kenyér 

is kevés volt, mert akkor még jegyre adták. Annyira ágrólszakadt voltam, hogy egyetemi éveim 

alatt egyetlenegy kolleginával sem ismerkedtem meg, de társaságba sem jártam. Szégyelltem 

magam nem megfelelő ruházatomért. Talán az volt a leglesújtóbb, hogy az elhelyezkedési 

lehetőség nem akart megjavulni, a jövő semmi jóval sem kecsegtetett. 

 Az egyetemi idők második felében valamelyest rendeződtek a viszonyaim. Állandó 

lakásom lett a Károly laktanyából lett Horthy Miklós kollégiumban. Sajnos annyi volt a 

poloskánk, hogy állandóan csak albérlőnek érezhettem magam. Bejutottam az Adalbertinum 

menzára, ahol inspektori teendők fejében bőséges ebédhez jutottam. Naponta végre egyszer 

jóllakhattam. Az ebéd már nagy előrelépést jelentett, de a reggeli és sajnos a vacsora még 
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mindig nagyon esetleges volt. Egyszer vacsorára 2 vöröshagymát ettem, mert nagyon éhes 

voltam, és csak erre futotta a pénzemből. Egy hétig azt hittem, hogy többé nem fogok talpra 

állni. Egy jólelkű öreg néni, aki egy kis kocsmát vezetett, egy rövid ideig, amíg a kocsmát be 

nem zárta, adott nekem vacsorát. Sohasem tudtam jó étvággyal elfogyasztani, mert tudtam, 

hogy maradékokból úgy öntögette össze. 

 Az erőm állandóan fogyott, mindig fáradt voltam, és amikor már magamat alig bírtam 

vonszolni, ismerőseim unszolására megvizsgáltattam magam az egyik klinikán. A diagnózis: a 

tbc megtámadta a tüdőmet. Az orvos a lelkemre kötötte, hogy azonnal hagyjam abba egyetemi 

tanulmányaimat, és utazzam haza Máramarosba. Nem engedelmeskedtem, mert mindenáron be 

akartam fejezni az egyetemet. Gondviselésszerűen az abszolutórium megszerzése után rögtön 

normális körülmények közé kerültem: Margit nővéremék Géza nevű fiát készítettem fel 

Bicskén a tatai piarista gimnázium első osztályának anyagából magánvizsgára. A kifogástalan 

táplálkozás mellett egy-kettőre magamhoz tértem, megerősödtem, és meggyógyultam. A tanítás 

mellett leraktam a szigorlataimat, és befejeztem az egyetemen. 

 Egyetemi időm alatt a nehéz körülmények nem tették lehetővé, hogy tanulmányaimmal 

úgy foglalkozzam, ahogy szerettem volna. Ez a tudat nyomasztólag hatott rám, és befolyásolta 

az önbizalmamat. Akkor már tudtam, ha az ember valamit idejében nem végez el, és későbbre 

halasztja, a legritkább esetben hozható be. Amikor már állásba kerültem, a megfeszített 

munkatempó mellett már nem volt lehetőségem a kényszerűen elmulasztott tanulmányokat 

pótolni. Szerettem volna úgy, mint a gimnáziumban, itt is teljesen ura lenni a tananyagnak. Bele 

kellett törődnöm, hogy nem sok lehetőségem van életkörülményeim befolyásolására. Nem volt 

lehetőség a válogatásra, minden alkalmat meg kellett ragadni. Nem tehettem szert olyan tudásra 

valamilyen tudományágazatban, amiben otthonosan tudtam volna mozogni, amely önbizalmat 

adott volna, és amelyikre támaszkodhattam volna. Érvényesülésemet a tudás révén akartam 

elérni. Ez a középiskolában sikerült, de az egyetemen, úgy és olyan mértékben, ahogy szerettem 

volna, már nem. Nem éreztem a talpam alatt szilárd talajt, és így megcsappant az önbizalmam. 

 Itt meg kell említenem egy mozzanatot, ami azt bizonyítja, hogy nem a képesség, hanem 

a lehetőség hiányzott ahhoz, hogy valamilyen vonalon a nagyobb, a szaktudás felé haladhassak. 

A mérlegtani vizsgám alkalmával a professzorom alaposan megforgatott, és a végén 

felajánlotta, hogy lépjek be a tanszékére gyakornoknak. Megnyílt az ég előttem, és mégsem 

fogadhattam el, mert ezzel az egész napi elfoglaltsággal nem járt semmiféle dotáció, és elestem 

volna attól a vékony kis bevételi forrástól, amit nekem az instruálás jelentett. A Magán 

Gazdaságtani tanszéken ahova kerültem volna, elsajátíthattam volna a magánvállalatok 

szervezésének, ügyvitelének, könyvvitelének, adózásának, stb. minden csínját-bínját, aminek a 
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tudása nagyon jó megélhetési forrás, mert a vállalatoknak gyakran van szükségük szakember 

tanácsára. Arra lett volna szükségem, hogy valaki egy-két évig az ellátásomról gondoskodjék, 

de erre semmi lehetőségem nem volt. Visszagondolva, nem kellett volna erre a lehető 

kiemelkedésre később, a fordulat után ráfizetni? Egészen biztosan csak addig tartott volna, amíg 

az egész magángazdasági rendszer – tudjuk – a rendszerváltozás után megsemmisült, és a 

szakemberek nagy része állástalan lett. 

 Mindig csak a magam erejére támaszkodva akartam érvényesülni. Ezért nem is 

gondoltam soha arra, hogy közszolgálatba lépjek, bár lett volna alkalmam rá. Nem a szamár-

létrán akartam emelkedni. Abban az időben a vállalkozónak és a vállalkozásnak még azonos 

volt az érdeke: a prosperálás. Minél hatékonyabban tudtam szolgálni a vállalkozást, annál 

jobban biztosítottam a magam boldogulását is. Nem volt szükség politikai helyezkedésekre, 

protekcióra, összeköttetésekre, stb. Mindig éreztem magamban annyi erőt, hogy a magam útját 

egyedül is jól járjam. Az első állásom (Angol-Magyar Szállítmányozási Rt.) kivételével a 

belépéstől számított rövid idő alatt vezető pozicióba kerültem, mint a Philips rádiónál, vagy 

mindjárt vezetőként léptem be, mint a Szent Mór Kollégiumba, vagy a Nagykovácsy céghez. 

Sajnos egyik vállalatnál sem dolgozhattam 5 évnél tovább, mert mire munkámnak a 

gyümölcseit igazán élvezhettem volna, rajtam kívül álló okok miatt meg kellett válnom 

munkahelyemtől. A Philips cégtől azért jöttem el, mert az 1932-es világméretű bank összeomlás 

matt a cég kivonult Magyarországról. Több mint egy félévi dotációmnak megfelelő 

végkielégítést kaptam a cégtől. Egy nagyon szép telket lehetett belőle venni. A Maurinumban 

nagyon szívesen és sokat dolgoztam, de az igazgatóm szűklátókörűsége miatt kénytelen voltam 

feladni, már nem bírtam tovább a birkózást, hogy valamit is az intézmény javára tehessek. 

Szomorú vigasz, hogy nemsokára az intézmény nagy nehézségek közé jutott, és az igazgatónak 

el kellett hagynia a posztját. A Nagykovácsy cégtől azért kellett megválnom, mert teljesen 

jobbra tolódott a politikai viszonyoknak megfelelően, és erre nem voltam hajlandó. Az utódom 

egy fő nyilas lett, akit az új rendszerben az elsők között akasztottak fel. A végkielégítésre itt 

sem lehet panaszom, mert segítségével egy textil üzlethez jutottam. Az üzlet Óbudán is csak 5 

évig létezett, mert derékba törte a második világháború. Milliós érték pusztult el a kiégett 

üzletben, és a rendszer elég egyértelműen tudomásomra hozta, hogy kereskedői 

tevékenységemet többé nem folytathatom. 

 A háború, az üzlet, a vagyon, a mozgási szabadság, a kereseti lehetőség megszűnésével 

rám köszöntött életem legszomorúbb szakasza. Találkoztam az ÁVO-val. Más bűnöm nem volt, 

mint az, hogy jobboldali beállítottságú vagyok, és így szabad mozgásom a demokráciára nézve 

ártalmas. 39 hónapig voltam rendőri felügyelet alatt. Állandó küzdelem a mindennapi 
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vegetálásért. Vezető állásra alkalmatlannak igazoltak. Házaltam a kötöttáruval, órakönyvelést 

vállaltam, fonalat közvetítettem. Feleségem vidéken „házalt”, ami azt jelentette, hogy a még 

megmaradt értékeinket élelemre cserélte be. Abban az időben a főváros nagy része így jutott 

élelemhez. Az igaz, hogy nagyon szerényen éltünk, de gondviselésszerűen sohasem éheztünk, 

és a gyermekek fejlődtek. Nem annyira a megélhetés szűkössége, mint inkább a reménytelenség 

és a kilátástalanság volt a kínzó. 

 A sok megpróbáltatás eredménye egy idegösszeomlás lett. Orvosi utasításra igyekeztek 

megkímélni az élet akkori sátáni zajlásától. Se rádió, se újság. Talán csak a kötelességtudat 

tartott életben. Az értékek oktalan pusztulása, és egy idegen életforma ránk erőszakolása elvette 

az életkedvemet. Az állandó létbizonytalanság, az önkényes zaklatások, az internálás, 

kitelepítés, és a terror más megnyilatkozása egy idő múlva kifáradt, és enyhült, de a szegénység 

és megélhetési nehézség nyomorgatta az egész országot. Végre több évi hányódás után a 

szomszédom ügyeskedésével állandó könyvelői munkához jutottam. 

 Még meg kell említenem, hogy időközben egy gumiáru nagykereskedésben egy pár 

hónapig nem hivatalosan mindenes voltam. Rendőri felügyeletes voltom miatt szabályszerű 

alkalmazott nem lehettem. Örülnöm kellett, hogy valahol dolgozhattam. Az én pénzemből 

éltünk mindketten a nagykereskedővel, aki egyébként az óbudai kommunista pártnak is egyik 

főkorifeusa volt. A megváltozott értékelési metódust nem tudtam értékelni, és meg kevésbé 

magamévá tenni. 

 A könyvelői munkakör már normális alkalmaztatás volt. Nagy elméleti és gyakorlati 

tudásom révén, egy éven belül számviteli osztályvezető és főkönyvelő helyettes lettem. 

További emelkedés helyett deklasszálás ért, leminősítettek fizikai munkásnak. Nem az volt a 

fontos, hogy megfelelek-e a követelményeknek, hanem az, hogy politikailag azon az oldalon 

állok-e vagy sem. A minisztérium felelősei intézkedtek így. A vállalat vezetőségének kérésére 

még összeállítottam a mérleget. Ennek fejében felsegítettek a darura, ahol keresetem 

magasabbnak ígérkezett, mint az addigi, és ahol nem számított a politikai hovatartozás. Eléggé 

független volt a munkám, mert csak az jöhetett a darura, akinek megengedtem. A munkások – 

már csak koromnál fogva is – megbecsültek, ügyes-bajos dolgaikban hozzám fordultak, és 

sohasem volt senkivel sem nézeteltérésem. Azok az alattomos furkálások, amik az íróasztal 

mögött annyira jellemzőek, itt ismeretlenek voltak. A közvetlenebb és valódibb megítélés miatt 

nagyon előnyös volna, ha minden szellemi munkát végző ember közelebbről is megismerkedne 

a fizikai munkával. 

 Itt kell elmondanom egy jellemző esetet. Az egyik építkezésen több napon keresztül 

dolgoztam egy betonozó brigáddal. A brigádokban mindenkinek megvan a beosztása. Ebben a 
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brigádban Dani bácsi baloldalról lapátolta a sódert a tartályba. Napi tizenkét órán keresztül a 

35 kilós lapáttal. Monoton, lélekölő és fárasztó munka, a nézésébe is kimerül az ember. Egyik 

reggel Dani bácsi nem jelent meg a puttony bal oldalán. Keresésére indultak, és megtalálták az 

árokparton még mindig kissé bizonytalan állapotban. Nosza gyorsan egy fegyelmi gyűlés 

kerekedett az építésvezető elnökletével. Ott volt és pálcát tört Dani bácsi felett a párttitkár, a 

szakszervezetis, a művezető is. Dani bácsit meg kell büntetni. Dani bácsi beismerte, hogy este 

a munkahelyéről egyenesen a korcsmába ment és leitta magát. A melósok néma résztvevői 

voltak a felelősségre vonásnak. Még mielőtt meghozták volna az elmarasztaló döntést, szót 

kértem és előadtam, hogy nem Dani bácsi a hibás abban, ami történt, hanem az az embertelen 

környezet, amiben dolgoznia és gyötrődnie kellett. Neki abból a kínból, amibe az egyhangú, 

lélektelen és hosszadalmas robotja révén került, menekülnie kellett, és hova menekülhetett 

volna máshova, mint az alkohol mindent feledtető bódulatába. Arra kértem a vezetőséget, hogy 

tekintsenek el a büntetéstől, és tegyék változatosabbá a munkamódszert. Egyszerre nagy 

helyeslés támadt a teremben, és a brigádvezető megígérte, hogy vigyázni fog ezután a munka 

elosztására. Biztosra veszem, hogy a melósok közül sokan érezték, hogy igazságtalanság lett 

volna itt a büntetés, de nem tudták az érzésüket megfogalmazni, és inkább hallgattak. 

 A daruról mentem nyugdíjba. Ezután már nem kellett tovább azzal a munkával 

foglalkoznom, ami éppen adódott, hogy kenyeret keressek. Nem úgy és nem oda érkeztem, 

ahova elindultam. A körülmények miatt kényszerpályát kellett megtennem. Mindig azt a 

munkát kellett elfogadnom, ami adódott. Sem időm, sem alkalmam nem volt ezeknek a 

vállalatoknak a profiljába komolyan belemélyednem. Így szerettem volna a rádió működését 

alaposabban megismerni, de olyan nagy volt az adminisztratív elfoglaltságom, hogy a rádió 

műszaki részébe már nem mélyedhettem bele. Az ottlétem is aránylag rövid volt. Nem 

válogathattam a lehetőségekben. Nem bírtam a harcot a szegénység ellen. Kapaszkodnom 

kellett a munkalehetőségekbe. Amint beláttam, hogy a körülmények nem teszik lehetővé, hogy 

a sorsomat én irányíthassam, elhatároztam, hogy a magam sorsán okulva gyermekeimnek 

minden lehetőséget megadok, hogy a körülményektől függetlenül felépíthessék jövőjüket. 

Innen visszanézve megállapíthatom, hogy ez a célkitűzés majdnem teljesen sikerült. Egyedül 

Zsuzsi lányom nem jutott el az egyetemi diplomáig, de ő is két érettségivel vegyésztecnikus. 

 A két világháború között minden munkahelyemen vezető szerepet töltöttem be és a 

jövedelmem gyakran több volt, mint az államtitkároké. Anyagi gondunk nem volt. Azt azonban, 

hogy igazi karriert fussak be, a körülmények mindig megakadályozták. Mielőtt komolyabban 

továbbléphettem volna, valamilyen ok miatt megszakadt a kapcsolatom, és az új munkahely 

már nem tette lehetővé az előző munkám továbbfolytatását. Egyedül a szervező képességem 
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volt az az érték, amelyik minden munkahelyemen végig kísért. Ezt a képességemet minden 

munkahelyemen elismerték, értékelték, honorálták, és a bizonyítványomban is kifejezték. 

Természetesen szívesen emlékezem vissza ilyen irányú tevékenységeimre. Élettörténetemhez 

még az is hozzátartozik, hogy munkába lépésemtől számítva az összeomlásig egyetlen napon 

sem voltam munkanélküli.  

 Most még befejezésül röviden sajátosan magamról szeretnék szólni a környezetemtől 

elvonatkoztatva. 

 Nem születtem erős idegrendszerrel. Talán azért, mert Édesanyám születésemkor erős 

dohányos volt. Ezt a hiányosságot látszik megerősíteni, hogy gyermekkoromban sokat gyötört 

a fejfájás. Még szigorló koromban is, ha valamiért Bicskéről Pestre kellett felutaznom, estére 

teljesen kimerülten tértem vissza. A nagy emócióktól ezért egész életemben óvakodtam. A 

munka következtében felmerülhető túlerőltetést is ösztönösen kerültem, mert utána nagyon 

nehezen tudtam csak regenerálódni. Ez a helyzet szükségszerűen arra kényszerített, hogy 

kitartó, egyenletes, de nem túl erős elánnal végezzem szellemi munkámat. A rövid ideig tartó 

intenzitást hosszabb időre elosztott kitartó munkával igyekeztem helyettesíteni. 

 Különösen fiatalabb koromban gyakran voltak hirtelen szellemi meglódulásaim, de a 

kidolgozásukhoz, realizálásukhoz hiányzott az idegek szükséges erősebb igénybevételi 

lehetősége. 

 Nem voltam kifejezetten horizontális érdeklődésű típus, inkább vertikális. Sokkal 

inkább szerettem egy témával részletesen, mélyebben és behatóbban foglalkozni, mint 

egyszerre többel felszínesen. A Közgazdasági Egyetem a maga sokféleségével csak akkor felelt 

volna meg az én beállítottságomnak, ha valamelyik ágába belemélyedhettem volna. Így 

feltétlenül érvényesülési lehetőségem megtörését kell látnom abban, hogy meghívásomat a 

magángazdasági tanszékre szegénységem miatt vissza kellett utasítanom. Nagyon szép, fontos 

és különösen jövedelmező tudás birtokába juthattam volna. (Most már innen visszanézve 

erősen kérdéses, hogy esetleges társadalmi kiugrásom nem ütött volna vissza a rendszerváltozás 

alkalmával? Ha számításba veszem, hogy az egész tanszék erősen jobboldali beállítottságú volt, 

feltétlenül igennel kell felelnem.) 

 A szépség, harmónia, szelídség, gyöngédség és a szeretet megnyilvánulásai legalább 

olyan értéket képviselnek előttem, mint az akarati tényezőkkel létrehozott szellemi értékek. 

Ezek az előzők nélkül színtelenek, ízetlenek és élvezhetetlenek lennének. 

 Minden értéknek az erkölcs ad pozitív irányt. Az erkölcs nélküli tehetség pusztíthat és 

rombolhat. Az erkölcs korlátai mindenkitől lemondást és önmegtagadást kívánnak. Az 

emberiségnek, ha másként nem, esetleg egy kataklizma árán, rá kell majd jönnie, hogy ezeket 
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a korlátokat nem lehet megkerülni, ha emberhez méltó társadalomban értékes életet akarunk 

élni. Ezért hiszem, tudom, vallom és igyekszem életem folyamán állandóan magamévá tenni a 

kipróbált, emberre szabott, diadalmas keresztény hitből táplálkozó világnézetet. Életem 

folyamán gyakran volt alkalmam meggyőződni ennek a felfogásnak az igazáról. 
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