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              vitéz POLTÁRY /Praksz/ Vilmos 
    anyai Nagyapám  

                                 1889 - 1975 
(kassai hadapród iskolát végzett katonatiszt, majd csendőrtiszt) és felmenői 
             

 
A Praksz (Prax) család: 
  
    Prax Ferdinand és Pap Veronika        és           Hild János és Engel Barbara 
      fia              leánya 

        Praksz József    Hild Hermina 
 
   Házasságot kötöttek: Újvidék, 1886 nov. 16. 

Fiaik: 
 Praksz József   1888-1961 
 Praksz Vilmos  1889-1975 , Nagyapám   
 
Praksz Vilmos, Tóbiás rkat., sz. 1889, szept.29, Titel (a Duna és a Tisza összefolyásánál)  

 
Apja Praksz József borbélymester 
(sz. 1864.okt.8, Csurog, Bács-
Bodrog m., meghalt 1906.dec.25., 
Titelen, apja Prax Ferdinánd,.)  
 
                     és  
 
Anyja Hild Hermina (sz. 1869. ápr. 
30. Kiskér, megh. 1945.dec.14. 
Rákospalotán, apja Hild János 
újvidéki szíjjártó mester)  
második fiaként született, módos 
kispolgári családban. 
 

    Dédapám 1903-ban                 Hild Hermina 
 
1926-ban  I. Világháborús érdemei (kitüntetései) alapján vitézzé avatják és felveszi 
felesége poltári Kovács Margit előnevét, vitéz Poltáry Vilmos lesz. 
Bátyja, József, szintén felveszi a Poltáry nevet. 
 
Magyarázat a Vitézi Rendről: az első világháború után egy egészséges, a hazát minden 
körülmények között hűségesen szolgáló és védő kisnemesi birtokos réteget akartak 
kialakítani. A Rend tagjainak rendelkezniük kellett megadott, háborúban szerzett  
kitüntetésekkel, és egészséges, minden terheltségtől mentes felmenő rokonsággal. A Rend 
tagjai „Vitézi Telket” kaptak, amiről természetesen le lehetett mondani. A címet a fiúk 
örökölték, ha csak lány utód volt, fiúsítani lehetett. Ebben az esetben, ha a lány férjhez         
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ment, a férj vette fel a nevét, gyermekeik pedig örökölték a címet. A Rend minden héten 
szombaton megjelenő újságja a Vitézek Lapja.  

 
Mint a nevekből látszik, Nagyapám a töröktől visszafoglalt déli 
területek telepeseinek utóda. 
12-14 éves korában bátyjával és a szomszéd gyerekkel a náluk 
lakó földmérő mérnök felelőtlenül hozzáférhető helyen hagyott 
„Buldog” típusú forgópisztolyával játszanak és szerencsétlen 
módon halálosan megsebesítik Édesanyjuk húgát, aki az utcára 
néző ablakpárkányra könyökölve vőlegényét várta. A bírósági 
tárgyalás és ez a nyomasztó élmény élete végéig elkísérte, de 
hogy, hogy sült el a fegyver, soha nem fogjuk már megtudni. 
 
 

Engel Barbara ükanyám         Szülei 1903-ban beadják az Osztrák –Magyar Monarchia    
legkeményebb kadet iskolájába (K.u.K Infanterie-
Cadettenschule in Kamenitz bei Peterwardein – Pétervárad 
melletti Kamenitz), ahol csak egy fél évig tanul. (Lehet, hogy 
ekkor volt a pisztolyos baleset ?) 
A következő tanévben a kassai kadet iskolában folytatja 
tanulmányait 1904-1908-ig. Ezek az iskolák nem csak katonát, 
hanem viselkedni tudó embereket faragtak a cőgerekből 
(németül Zögling, hadapród növendékek). 
Élete végéig emlékezett rá, és én is emlékezni fogok, talán 
unokám is, hogy az egyik első közös étkezés során az asztalfőn 
ülő végzős cőger megszégyenítette a többiek előtt, mert harapta 
és nem törte az asztalnál a kenyeret. Már pedig a kenyeret 
törik, s nem harapják! 

Kiképzésük persze nem ennyiből állt! A szuronyos 
puskás csukló-gyakorlatok mellett a közelharcot a 
mai modern védőruhákhoz hasonlóban tanulták. 
Nem maradhatott el a síelés, de a kétkezi földmunka 
sem!  
A mai büszke hadseregek nem is álmodnak róla, 

hogy a 
régiek 
felkészítése tán     Nagyapám szemből az első 
jobb volt a maiaknál. Erkölcsi tartásukat – a 
Haza mindenek fölött – ma fizikai erőnléttel és 
brutalitásra való neveléssel igyekeznek pótolni. 
1908-ban zászlóssá avatták és az albán határ 
közelében, Hum-tól nem messze, holdbéli 
sziklavilágban, Trebinjében, a soproni 76-os 
ezred, 2. határvadász zászlóaljában (Grenzjäger-

zug) kezdte meg szolgálatát, s hordta büszkén a határvadászok tollas csákóját. 



 55 

1967 novemberében jártam ezen a környéken, Sarajevóból Dubrovnik (Ragusa) felé 
vonatozva, átmentünk Hum-on. Itt még 1967-ben is, csak keskeny nyomtáv ment tovább, 
a holdbéli kőrengetegen keresztül.  
Szabad idejében bosnyák tisztiszolgája megtanította szőnyeget csomózni. Saját műve 
sokáig a család birtokában volt, a képen még trebinjei szobája falán díszeleg. 
1914-ben részt vett a sarajevói hadgyakorlaton, melyet Ferenc Ferdinánd trónörökös és 
felesége meg akart látogatni. Az I. Világháború kitörési okául (casus belli) szolgáló 
merénylet idején (a szerb Gavrilo Princip lelőtte a nyitott gépkocsiban utazó trónörökös 
párt) Nagyapám alakulata 9 km-re állt Sarajevótól. Parancsot kaptak, hogy könnyített 
menetfelszereléssel (fegyver, 120 db éles lőszer), borjúikat hátra hagyva, futólépésben 
menjenek be Sarajevóba, ahova kb. 1 óra alatt értek be, első alakulatként. A város előtt a 
zászlóalj parancsnok (a tisztek együtt futottak a legénységgel) feltűzette a szuronyokat és 
dupla térközbe tagozódva, a 900 ember csattogó szöges bakanccsal szállta meg a kihalt, 
lehúzott redőnyű üzletekkel hallgató, megrettent várost. Itt tudták meg a lakosságtól, hogy 
mi is történt. 
Kérdeztem, hogy bírták? „Az ilyen gyors csapatmozgásnak kialakult technikája van. Az 
alakulat élén a legfiatalabb zászlós futott, kezében órával,  a percenkénti lépésszámot ő 
diktálta. 50 lépés futás után, 50 lépés gyaloglás következik, majd így váltogatva, tovább! 
Próbáljátok ki!”   (Rövid távon kipróbáltam, és tényleg működik!) 
Sokan mondják, hogy a férfiak szeretnek mesélni katona élményeikről! Lehet, hogy béke 
időre ez így igaz, magam is így voltam a tartalékos tiszti tanfolyam után. De ki szeret 
azzal dicsekedni, békés családi körben, hogy hány embert ölt meg? 
Így aztán a szörnyű pokolról nem igen lehetett hallani! Az általában az  ő titkuk maradt.  
Annál is inkább, mert mindkét nagyapám a klasszikus katonai hagyományoknak 
megfelelően többre tartotta, többre becsülte a nemes ellenfelet, mint esetleg az ő oldalán 
álló szemét embert. – Ezt a 
gondolkodást gyerekeikbe, 
unokáikba is bele nevelték. 
Ezért nem tudtuk mi sem 
gyűlölni ellenfelünket, sőt 
ellenségeinket sem igazán. A 
polgári lakosság abszolút 
kíméletet, védettséget 
érdemelt és kapott tőlük, 
viszont az ellenfélnek kijáró 
tisztességes bánásmódot ők is 
elvárták a másik oldaltól.   
A szabályok megszegőit, a 
lesből lövöldözőket viszont 
ennek megfelelően közönséges   Nagyapa középen, a fehér tollal 
bűnözőkként, a háborús időkben szokásosan, statáriálisan kezelték. Márpedig, a balkáni 
fronton nagyon kemény, 500 évig a törökkel küzdő, vad népek harcoltak. Gondoljuk csak 
meg, mi történt 80 évvel később, a 1990-es évek elején, Jugoszlávia széthullásánál. 
Középkori módon ezrével gyilkolták meg a foglyokat és erőszakolták meg egymás 
asszonyait, az addig látszólag békében együtt élő szomszédok. 
Ezeknek a balkáni, ma a Hágában székelő Nemzetközi Bíróság által üldözött bűnözőknek 
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 felmenői, nagyszülei közül kerültek ki az I. világháború déli frontjának front mögötti 
 orvlövészei, a komitácsik. A földjén békésen kapáló 
paraszt meglátja az országúton vonuló  76-os 
gyalogezred katonáit, leteszi a kapát, egy kukorica szár 
halomból előveszi puskáját, lepuffant egy két katonát, 
visszadugja puskáját, s már folytatja is a kapálást 
ártatlanul.                    
Már meg is úszta, hisz a polgári lakosságot az osztrák 
magyar közös hadsereg nem bántja.  Hacsak, tetten nem 
érik ! Mert az ilyet helyszínen agyonlőtték, vagy 
felakasztották. 
Mint ahogy kötelességtudó nagyapám is ezt tette, amikor oldalfelderítőinek egy 
csőszkunyhóból rájuk lövöldöző komitácsit sikerült körülzárniuk és tűzharcban egy 
haslövéssel   leteríteniük. Odamenve látták, hogy sebe halálos, s nagyapám pisztolyából 
megadta neki a kegyelemlövést. Ez az egyetlen ilyen eset, amiről mesélt, s bár látta, ahogy 
mellette rohamozó bajtársát eltalálta a komitácsi és tudta, hogy előírás szerint viselkedett, 
valahol lelke mélyén mégis egész életében nyomhatta a dolog. Más távoli alakokra 
lövöldözni és más két lépésről valakit agyonlőni. Ezt kétszer is meggondolták.  
Egyik nap délután, a reggel óta folytatott lassú, oldalfelderítőkkel biztosított előre 
nyomulás közben a század eleje megáll, valami történt. A kürtössel előrelovagolnak, s 
látják, emberei már készülnek is felhúzni egy összekötött kezű szerb parasztot. Puskástól 
sikerült elfogni. Szerbül szól hozzá, van e valami 
utolsó kívánsága, mert a fegyveres civilekre halál vár. 
- Én azt kérem, Kapitány úr, kegyelmezz meg nekem, 
mint ahogy én is megkegyelmeztem neked ma reggel, 
amikor a hídról lejöttél a kürtössel és balra 
fordultatok. 50 méterre hasaltam a bokorban, meg is 
céloztam csákódon a fehér tollat, de nem lőttem rád, 
mert nem ez volt a feladatom. Szerb katona vagyok, 
felderítőnek hagytak, nem messze onnan ahol 
elfogtatok, a batyumban megtalálhatjátok az 

egyenruhám! Nagyapánk hátán hideg borzongás szaladt végig. – 
Hozzátok le a batyuját, s vigyétek hátra a foglyokhoz! 
Szívesebben mesélte  azokat a kalandjait, ahol bőrét vitte vásárra, s 
szerencsésen megmenekült, vagy mutogatta a fronton, mindennapi 
életükről, bajtársairól és a század kutyájáról, Harryról készült 
fényképeit. Tökéletes szerb tudását úgy is hasznosította, hogy egy-két 
bajtársával a szerb vonalak mögé átmenve, telefon póznára felmászva, 
lehallgatta a telefon-beszélgetéseket. 
S Ő sem rejtette véka alá, hogy néha bizony óvatlanságuk, 
tapasztalatlanságuk, vagy túlerő miatt hátrálniuk is kellett. Egy ilyen 
esetben, kemény hideg, fagyos novemberben, útjukat állta a Drina 

folyó. Ha nem akartak századával a túlerő fogságába esni, át kellett úszniuk a másik 
oldalra. „És aki nem tudott úszni?” kérdeztük. „Az belekapaszkodott a málhás lovak 
nyergébe, farkába, s úgy jutott át. Szerencsére egy szétszedett Schwartzlose géppuskát 3 
hegyi ló, vagy öszvér vitt, így volt ló bőven.” Vizes ruháik a hidegben ropogósra fagytak, 
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úgyhogy védett helyre érve, tűz körül járt indián tánccal kellett felmelegíteni magukat. 
Senki nem lett beteg, még náthás sem!  
Persze a büszkeségüket sokkal jobban bántotta, ha tapasztalatlanságuk miatt következett 
be a baj. A háború elején egy kanyargós folyóparton vonultak. Hogy a gyalogosok útja 
rövidebb legyen, engedélyezte, hogy az erdei gyalogösvényen átvágjanak egy félsziget 
formájú részt. Az ellátmányukat szállító szekerek 
néhány trén-katonával a folyóparti, jóval hosszabb úton 
mentek tovább, azzal, hogy majd beérik a gyalogosokat. 
Útközben azonban, a folyó túloldaláról, váratlanul szerb 
tűz alá kerültek. Egyetlen dolgot tehettek, néhány lövés 
leadásával fedezve magukat, ott hagyva, csapot, papot, 
szekeret, bemenekültek az erdőbe, s rohantak a többiek 
után. A szerbek annak rendje, s módja szerint 
átgázoltak a folyón, s kifosztották, felgyújtották a 
szekereket. Mire a század visszaért, csak a füstölgő romokat találták. Óriási hiba, ha 
kiderül. De nem derült ki! Az egész század hallgatott. A trént pedig az első faluban 
gyorsan pótolták, a falubeliek képzelhetően nagy örömére. Ettől kezdve sokkal jobban 
odafigyeltek a felderítésre. 
Óvatosságból egy hegy oldalában futó sziklaösvényen vonultak. A völgy alján menő 
országút mellett álló nagy kőházban szerb védőkre számíthattak. Egy önként jelentkező 
cigány katona vállalta, hogy lemegy a dombról, s felderíti a terepet. Puskáját hátrahagyva 
ereszkedett le a sziklákon, nagyapánk távcsővel figyelte. Ahogy benyitott a házba, már ki 

is derült, gyanújuk alapos volt. Már farolt is kifelé a 
bátor cigány, nyomában két szerb puska. Megfordult, s 
megindult a szerb puskák előtt. Aztán egyszerre csak 
eltűnt a távcső elől, bevágta magát az árokba. Az úton 
egy füstpamacs, s a szerbek dőlnek jobbra balra, s 
nemsokára felér a dombra egy kézigránát robbanásának 
a hangja. A cigány kiugrik az árokból, s rohan fel a 
dombra. Fújtatva jelenti: „Herr Hauptmann, … melde 
gehorsamst, es waren zwei Serben im Haus!”. 
(Százados úr, … alázatosan jelentem, két szerb volt a 
házban!). Mire Nagyapánk: „Ich hab’s gesehen!” 
(Láttam!). Hogy csináltad? Hát a köpenyem alatt 
véletlen volt néhány kézigránát, biztos ami biztos!  
Bennünk persze rögtön felmerült a kérdés, melyik 

          Vjezni Pasa, bosnyák                 nemzetiség volt a sok közül a legbátrabb katona? 
        tisztiszolgája, gyerekeivel               Rövid gondolkodás után már válaszolt is: A bosnyák! 
Hogy mért? Derékszíját körberakta kézigránáttal, szájában a rohamkés, s az ördögnek is 
neki ment! Tisztiszolgája, akinek törökösen berendezett családi házában az esküvőjük után 
Nagyanyánk is meglátogatta a hölgyek lakrészét, szintén bosnyák volt.  
Amikor a 1990-es évek elején kitört a balkáni háború, s a szerbek megtámadták a szinte 
fegyvertelen bosnyákokat, mindenki gyors győzelmüket várta. Aztán ez csak váratott 
magára. Ha nagy veszteséggel is, de nagyapám kedves bosnyákjai, még a vad szerbek 
ellen is meg tudták védeni magukat!  
 
Végül Montenegrón keresztül eljutott Albániába, s még csak meg sem sebesült! 
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Amikor beteg lett, azt a sors keze intézte, azért, hogy ma én 
leírhassam e sorokat. 
1915 végén, egy Achilles in gyulladás utókezelésére a 
felvidéki Pöstyén fürdőhelyre utazik. Itt ismeri meg, ott 
tanító – akkoriban 27 évesen már szinte vénlánynak 
számító - csodálatos anyai Nagyanyámat.  
Összeházasodásuknak azonban komoly akadálya volt,  
a kaució intézménye! A tisztek államilag biztosított 
életszínvonalának fedezetére, a lányos családoknak komoly 
összeget kellett befizetni az     államkasszába! Kivételt 
képeztek, a tisztek lányai,  de poltári Kovács Károly 
honvéd vezérkari őrnagy dédapám ekkor már 21 éve halott  
volt. A király különleges kegyként mégis elengedte a kaució    A jegyesek, Dédanyámmal        
 felét amit apró termetű dédanyám kihallgatáson köszönhetett meg. A maradékot 
Nagyapám édesanyja teremtette elő, eladta titeli házukat, s ennek árát odaadta két fiának. 
(adás-vételi szerződés Gábornál) Így 1917-ben, Nagypapa frontszabadsága alatt a budai 
Szt. Anna templomban házasságot kötöttek. Malvi néniék lakását kapták kölcsön,   majd 
Mariazell-en keresztül – Nagyi itt szenteltvízzel lemosta Nagypapát, (nem is esett baja) – 
egészen Sarajevóig leutaztak, meglátogatták 
Nagyapus tisztiszolgájának családját, aztán 
Nagyapám vissza ment a frontra, Nagymama 
meg Pöstyénbe. Ilyen nagy ország voltunk, még 
útlevél sem kellett!  
Nagypapa 1917 -ben, Románia hadüzenet 
nélküli támadása után, a Központi Hatalmak 
Mackensen német táborszernagy vezette 
Bulgáriából induló ellentámadásában, század-
parancsnokként vezeti zászlóaljának 3. századát. 
Bukarest külvárosában  egy vasúti töltés 
bevételénél az első, majd a második század is fel-           A monarchia híres géppuskája 
morzsolódik a román géppuska tűzben.                             a Schwartzlose, kutyájukkal 
Ő megtagadja a tüzérségi támogatás nélküli újabb rohamra adott parancsot, kéri, hogy 
várják meg a besötétedést. Szerencsére a zászlóalj parancsnok őrnagy belátja igazát, s nem 
kerül hadbíróság elé. Besötétedés után rohammal beveszi a töltést, az ember-ember elleni 
vérfürdőben századából 120 főből csak 56-an maradtak. Az ő lobogó köpenyét is 
átlyukasztotta egy román golyó.  
Ekkor  kapta meg a II. osztályú német vaskereszt kitüntetést. Élete végéig bántja, hogy 
a nagy altiszt és tisztes hiány miatt, legjobban használható őrmesterét nem engedte rögtön 
haza, amikor hazautazási engedélye megérkezett, hanem utazásának engedélyezését egy 
nappal elhalasztotta. Ez a döntése szegény őrmester életébe került, hősi halált halt a 
támadás során.                                     
Egy elfoglalt román kastélyban nézegetvén, arra lett figyelmes, hogy egy bajor katona 
puskatussal összetör egy nagy velencei tükröt. Egy pillanatig sem gondolkodva, a tükör 
méretének megfelelő óriási pofonnal jutalmazta a szövetséges katona tevékenységét, majd 
megkérdezte, mért törte össze a tükröt. „Borotválkozáshoz kellene egy darab tükör!”           
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Ezredének, a soproni 76-os gyalog 
ezrednek (Infanteri Regiment sechs 
und siebzieg (76))  I. Világháborús 
oroszlános emlékműve ma is látható 
Sopronban a Deák téren. 
Az első világháborút a déli fronton – 
43 hónap frontszolgálat - harcolja 
végig, majd 1918 augusztusban 
Karlovácon  (Károlyváros), már 
századosi rangban, hadapród iskolai  
 géppuska oktató lesz. Itt éri a  

Géppuska állásban. 1917     forradalom, innen Pöstyénbe    
                  megy családjához. 

 A háború után a Tanácsköztársaság Pozsonyban letartóztatja, szabadulásának ára a Vörös 
Hadseregbe való belépési nyilatkozat aláírása. Szerencséjére közben a kommün éppen 
összeomlik. Mikor kamasz koromban kérdeztem, mért nem fogott mindenki fegyvert a 
románok, csehek ellen, azt válaszolta, „sok minden oka volt, de a legfontosabb talán, 
vörös zászló alatt senki nem akart  harcolni!” 
1920-ig a HM állományában volt, majd 1920 nov. 16-tól átkerült a csendőrséghez. 
1920-29-ig Enyingen, szárnyparancsnok. Itt születik Édesanyám, valamint Nagyapám 
életének egyetlen szolgálati vétséggel kapcsolatos vizsgálata (Disziplinverfahren).  
Egy randalírozó férfit fegyverhasználat nélkül akart ártalmatlanná tenni. Ez sikerült is, de 
közben csendőrcsákója leesett. Figyelmeztetést kap, „egy csendőrtiszt nem kerülhet 
olyan helyzetbe, hogy leverjék a csákóját!” (Mért nem használt fegyvert!) Nagyon 
kemény, de igazságos, magával szemben is szigorú  ember volt. Arra tanította embereit, 
átvitt értelemben is,  hogy mindig csak akkorát üssenek, amekkora az adott helyzetben 
indokolt. (Volt 10 , 15 és 20 kilós pofon.) 
10 éves, logikus gondolkodású Bendegúz unokám, idáig érvén, megállított: „ Papa, 
honnan tudták, hogy a pofon hány kilós?” Jó kérdés, hiszen ma már nagyon kevesen 
vagyunk, akik emlékeznek, hogy régen minden búcsúban, vásárban, ahol mutatványosok 
megjelentek, akadtak erő mérésére szerkesztett eszközök, mint például meredek sínen  
felszaladó súlyos kecskebak, hatalmas pöröllyel (kalapáccsal) üthető, abronccsal körbe  
vasalt tőke (fatuskó), vagy pofozógép. A legények aztán vetélkedhettek, ki tud nagyobb 

pofont adni a babának, megnézhették, kinek a pofonja hány kilós, ki 
milyen magasra tudja fellökni a kecskebakot a sínen, vagy ki 
mekkorát üt a tuskón. 
1929-33-ig Balassagyarmaton osztályparancsnok. 
Beosztottjai szigorúsága ellenére nagyon szerették, mert akik 
megtették a dolgukat, azokért tűzbe ment. Ezt öcsém apósának 
kórházi ágyszomszédja, egy öreg csendőr, Császár bácsi (Kaiserből 
magyarosított, nagyapám tanácsára) mesélte, tehát nem elfogult 
családi hagyomány. Balassagyarmaton szolgált a keze alatt, kétszer 
kapott soron kívüli előléptetést, majd közel 10 év múlva a visszatért   
Észak-Erdélyben találkoztak. Nagyapám, akkor már a Csendőrség 
Felügyelő helyettese, vezérőrnagy, szemlét tartott. A szemle végén 

az őt kísérő tiszteket elhagyva, odament Császár bácsihoz, kezet fogott vele, megveregette 
a vállát, megkérdezte, „hogy van Császár? Van valami  kívánsága?” 
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A város lakói még évtizedek múltán is megbecsüléssel emlékeztek a „kakastollasokra”. 
A 90-es években MDF piacon vásárolván, megkérdeztem egy idős parasztasszonyt, 
honnan hozta   ezt a szép árút? Balassagyarmatról! Mire megjegyeztem, nagyapám a 30-as 
években ott volt csendőr parancsnok. „Akkor nagyon rendes ember lehetett!” válaszolt a 
néni.  
1933-39-ig Budapesten HM (Honvédelmi Min.) referens, a névmagyarosítási ügyeket 
intézi. Ebben az időben zajlott az állami szolgálatban állók nagy névmagyarosítási 
hulláma. Fantasztikus névmemóriája volt, idős korában is emlékezett bajtársai eredeti és 
magyarosított nevére. 
1939-42-ig Szombathelyen, a III. Csendőr-kerület (Vas, Zala, Veszprém) 
parancsnoka 
Azt hiszem, neki is, Nagyanyámnak  és lányaiknak is legkedvesebb állomáshelyük.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Csendőrnap, 1941. február 14. Szombathely 
            Vitéz Poltáry Vilmos csö.ezds. III. csendőrkerület pk. 

                      a bejárat  előtt  balról a negyedik  
 
A nem sokkal  előbb felépült, korszerű  csendőrlaktanyában (ma városi Rendőr-
kapitányság) több tiszti lakás is volt, Nagyszüleim egy gyönyörű hat szobás lakást kaptak. 
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Szombathelyen ment férjhez Sárika, Anyám nővére, itt született meg első fia – ma Regan 
óta az  amerikai elnökök magyar tolmácsa – és itt jegyezték el egymást szüleim is. 
 
Sárika és Laci bácsi esküvője 1941 
 
Ül: Praksz nagymama, Sárika, Laci 
bácsi, Édesanyám, a Polgármester 
 
Áll: Otti néni, Géza bácsi, Mencike, 
az eskető pap, Nagypapa és 
Nagymama, Szimonisz Klári és férje 
Szabó Zoltán, és Anyu kísérője.  
 
Laci bácsi Édesanyja,  Mami, előző 
nap a fodrásztól hazafelé hanyatt esett 
és agyrázkódást kapott. Nem tudott 
részt venni az esküvőn  
 
 
További beosztások: 
1942-43 szept. 1-ig beosztott tábornok, Csendőr Felügyelő helyettes (kinevezését lásd 
Vitézek Lapja, 1942. aug. 8-i szám) 
Tábornoki kinevezését együtt 
ünnepelte a család és a szűk baráti kör. 
Az ilyenkor szokásos köszöntők  
közben repülő orvos százados veje (dr. 
Sz. L.) is sorra került. ”Sok dolgot nem 
értek a Földön, s ezek száma eggyel 
szaporodott! Nem értem, hogy nevez-
hettek ki téged Apus!” - mindenkiben 
megállt a lélegzet – „Hiszen Te soha 
nem nyaltál felfelé és nem tapostál 
lefelé!”  Óriási nevetés, de ez valóban 
így volt! 

 
1943-ban, miután nem tudja megvédeni I. Világháborús – 
négy keresztény nagyszülőt igazolni nem tudó tiszttársait a  
megszégyenítő kényszer leszereléstől, nyugdíjazását kéri. 
1943 szept. 1-ével nyugdíjazzák.  
Amikor felnőtt fejjel egyszer véletlenül tudomást szereztem 
erről, megkérdeztem, miért tett így, hisz őt ez nem érintette  
és imádta a szakmáját, Nagyapám,  
vitéz Poltáry Vilmos vörgy. 18 kitüntetés birtokosa,  
így válaszolt:   
„Nem engedhettem a testületem egy ilyen mocskos   
 dologgal beszennyezni!” 
 
Édesanyám elmesélése szerint a „sárga csillagos” időben is 
meglátogatták ezek a volt tiszttársai.  
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„Csengettek, kinyitottam az ajtót, s ott áll kalapját levéve, civilben egy volt alezredes. 
- Itthon van a tábornok úr? Fogadna engem?  - Apukám, vitéz Sárdy (Spielberger) 
alezredes úr keres!  Kijött, mire a volt bajtárs elvette kalapját civil felöltője elől, s 
láthatóvá vált a feltűzött sárga csillag. Nagyapus meghatottan ölelte meg. 
(Szerk.megj: vitatott, hogy a volt tisztek és családjuk nem kaptak e mentességet, illetve, ha 
kaptak, meddig.) 
1943. nov. 1-től Ellenőrző tábornokként reaktiválják. Feladata a hadikórházak és a 
kibombázottak elhelyezésének felügyelete. 1945 márc. 27-én Szombathelyen kapott, 
63.459/1. KR. –1945 számú napiparancs szerint (Lásd mellékelt távirat), a tisztek 
szolgálati gépkocsijukon a családjukat is magukkal vihetik  visszavonuláskor, de külön 
gépjárművet erre a célra nem biztosítanak.  

 
A szolgálati Fordban elől a sofőr és segédtiszt, hátul ruhán, ágyneműn ülve, Nagyszüleim, 
Édesanyám és én. Linz előtt megállít bennünket két géppisztolyos Waffen SS katona és le  
akarják foglalni a gépkocsit. A segédtiszt kiszáll, de nem boldogul velük. Nagypapa is 
kiszáll, tábornoki egyenruhában, Édesanyámék  döbbenten látják, hogy pisztolyát ordítva 
ráfogja a legkeményebb harcoló elit alakulat katonáira,  „nehmen Sie ihre Hände von der 
Waffe weg!” (Vegyék el kezüket a fegyverüktől!) Négy diszkréten emelkedő tenyér vált 
láthatóvá. Az alku vége, két oldalt, a lépcsőn állva velünk jöttek a linzi 
városparancsnokságra, ahol dühöngő Nagyapám panaszt akar tenni. 
Érkezésünkkor már üvöltenek a szirénák, légiriadó. A városparancsnok - osztrák 
Wehrmacht ezredes - udvariasan megkérdezi, „Tábornok úr, mit akar? Az igazát, vagy a 
kocsiját? Mert ha az utóbbit, induljanak tovább a légiriadó alatt, mert a Waffen-SS-el én 
sem bírok.” Így értünk aztán szerencsésen Griesbach im Rottal Isten háta mögötti kis 3000 
fős falucskába, Passautól 28 km, ami  aztán hónapokra otthonunk lett. Akkori és későbbi 
élményeim alapján talán azt is mondhatnám, második hazám. Ma felkapott fürdőhely.                                       
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Akkor még potyogtatós WC-k voltak az udvarban. 
Amikor 1964-ben meghívott az annak idején 
bennünket befogadó patikus család, a pincében már 
olaj kazánuk volt, szobánkénti hőmérséklet 
szabályozással és állandó melegvíz szolgáltatással. 
A 70-es évek közepén már uszoda is épült a ház 
bővítésekor. Később müncheni, erlangeni 
munkáim során többször meglátogattam 
Brunnerékat, vagy ahogy a család hívta őket, a 
„Patikusékat”  Griesbach im Rottal – ban. 
Griesbach és a környéke az amerikai 
megszállási zónához tartozott. A katonákon kívül                 A Brunner család 
mintegy negyedmillió polgári menekült elhelyezéséről, ellátásáról is gondoskodni kellett.    
A járásban lévő 16 000 magyar parancsnoka, elöljárója Nagyapám lett. Sikerült 
elérnie, hogy ne kelljen lágerbe  (barakk tábor) menjenek. Természetesen a kincstári 
gépkocsikat, meg az önvédelmi fegyvereket be kellett szolgáltatni. A fegyverekkel nem is 
volt baj, Nagypapa a Patikusék kertjének végén lévő szakadékba  dobálta őket,  

  
        Nagypapa újlenyomatos regisztrációs igazolványa, a hátán a négy havi zsold feljegyzése 
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alkatrészekre bontva. A kocsival már nem ment ilyen simán a dolog. A sofőr szerette 
volna inkább máshogy hasznosítani és nem akarta teljesíteni a parancsot. Kapott egy 
jókora pofont, nem tudom, ez csendőr mércével hány kilósnak minősült volna, de a kívánt 
hatást pont elérte, s a Tábornok úr elvette az indító kulcsot, s átadta az amerikaiaknak. 
Nála a törvény csak egyféle képen működött. Nem volt hajlandó az amerikaiak által 
regisztrált autó „ellopásában” közreműködni. Még sokáig remélte, hogy a kocsit vissza 
fogják adni! Magyarországra hazatérve, a sofőr természetesen nem felejtett el ez ügyben 
feljelentést tenni. 
A magyar „közigazgatás” megszervezéséért, különösen a fegyelem fenntartásáért nem sok  
köszönetet kapott, így tisztségéről 1945. aug. 18-án lemondott. A felvett jegyzőkönyvek, 
köszönő levelek, griesbachi naplója, szinte csodával határos módon, kardjával és 
Édesapám kardjával, kardbojtjával  együtt megmaradt, 1954-ben együtt kotortuk elő 
Mencike  (nagyanyám húga) fáskamrájának  mélyéből. A napló bemutatja életüket. 
Mindenük megvan, mégis, állandóan visszatérő motívum: „mikor mehetünk már haza?”                                                  
Amerikai hadifogságból hazatér 1946 márc. 8-án. Kelenföldön a tiszteket leszedik a 
vonatról, de Édesapám rövid úton kihozza a Károly laktanyából. Nem engedi, hogy a volt 
csendőröket igazoló bizottság előtt jelentkezzen, ezzel elejét veszi esetleges 
meghurcolásának. A volt sofőr panaszát sikerül elsüllyeszteni, a sofőrt jobb belátásra 
bírni.  
Nagyapám még kap egy ajánlatot, hogy írja le csendőr pályafutásának részletes 
visszaemlékezéseit, ellenszolgáltatás fejében egy villát és egy gépkocsit ígérnek neki, de ő 
közli, hogy nem író alkat. Ez mindentől függetlenül, igaz is volt, bár gondolom, nem a 
stílusára voltak kíváncsiak. 
Lakásukat Édesapámnak sikerült megmenteni, úgy, hogy németországi távollétünkben, az 
ostrom alatt, az OTI telep udvarán álló lőszeres teherautó felrobbanásakor alaposan 
megsérült E-épület magasföldszinti kétszobás lakásunkból átköltözött Nagyapusék G-
épület, I. emeleti lakásába. Amikor hazahozott minket Németországból, még két 
kibombázott nő is lakott a lakásban, úgyhogy mi Édesanyámmal Gönczi Sanyi bácsiéknál 
laktunk, amíg valahol vásárolt nekik cserelakást. Nagyszüleim hazatérte után, a kis, 
háromszobás lakásban, békében, szeretetben, együtt lakott a három generáció. 
Az igazoló bizottságok által kiadott „igazolás” nélkül csak segédmunkát lehet vállalni, így 
maradnak a volt tisztek kedvenc munkái, portás, éjjeliőr, stb. Egy ismerős gyógyszer 
nagykereskedésnél az enyhén náthás tulajdonos ismerteti a portás munkakörét, mire 
Nagyapám a „motozás” szót félreértve közli, „Ne haragudj, de botozást nem vállalok!” 
Hogy Édesapámnak mennyire sikerült Nagyapám előéletét az ÁVH elől eltüntetni, azt az 
mutatja, hogy Nagyszüleim Édesapám letartóztatása és kivégzése után még 1,5 évig, 
egészen 1951 nyaráig a lakásban maradhattak öcsémmel és húgommal. Az 1942-ben 
átadott Szt. Imre herceg úti OTI telepen többnyire régi tisztek, hadiözvegyek laktak, akik 
tökéletesen ismerték Nagyapám előéletét, „Tábornok Úr”-nak szólították, de nem adták 
fel. Az 1951-es kitelepítések hírére Nagyszüleim az utolsó utáni pillanatban elcserélték a 
lakás 2 szobáját egy „fehér” orosz, kommunizmus elől menekült vasutas, Miasnikov 
Bálint miskolci kétszobás lakására. A harmadik szobában Édesapám egyetemista 
unokaöccse lakott egészen 1956-ig. A csere lezajlása után néhány nappal érte utol őket 
Miskolcon a budapesti címre küldött kitelepítési végzés.  
A kitelepítési végzésen szereplő személyek, „a kivégzett Korondi apósa, nyá. tábornok és 
anyósa és a velük élő két kiskorú unokájuk”. (És nem a zsidó tiszttársai mellett kiálló 
Vitéz Poltáry Vilmos, a  m.kir.Csendőrség egykori parancsnokhelyettese.)   
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Hogy milyen sors vár rájuk, arról a legvadabb hírek keringtek. 
Néhány napos szomszédunk, Balogh bácsi, szabó mester, azonnal felajánlotta, hogy a két 
gyereket Miskolc környéki szőlőjében elrejti. Szerencsére erre nem került sor. 
Édesanyám kétségbeesetten, könyörögve kérte a kitelepítés végrehajtásának ellenőrzésével 
megbízott rendőrtisztet,  „ne vegyék el a gyerekeimet!”. A rendőr egy darabig hallgatott, 
majd csendesen megjegyezte: „Asszonyom, én ismertem a férjét, nem fogom jelenteni, ha 
a gyerekek nem utaznak el!”. 
A két gyereket és a lakást ránk hagyva, Nagyszüleim elutaztak a kijelölt faluba, 
Tiszasűlyre. A derék rendőr diszkréten, civil ruhában, csak távolról ellenőrizte az 
eseményt. Viselkedésével az akkori világban állását, s talán személyes szabadságát is 
kockáztatta. Ilyen emberek is akadtak! Igaz, a szolnoki rendőrség hiányolta a gyerekeket, 
de Édesanyánk kérvényére megkaptuk a felmentést.  
Tiszasűlyön (Felszabadulás útja 43.) egy kulákká minősített, módosabb, idős, 
gyermektelen gazdánál, Katona Józsi bácsiéknál, a „tiszta” szobában helyezték el őket. 
(Akkori szokás szerint ezt a szobát csak szülésnél, vagy akkor használták, ha vendég jött.) 
Hogy mi az a „kulák”? Az országunkat  megszálló gonoszok így nevezték azokat az 
okos, szorgalmas parasztgazdákat, akiknek egy kicsit több földjük és állatuk volt, mint a 
kevésbé szerencsés, vagy szorgalmas gazdáknak. Szóval, akiktől a gonosznak volt mit 
elvenni.  
Az egész országban, egy szovjet szélhámostól, Micsurintól megvadítva, folytak az új 
növénykultúrák (gyapot, gumi pitypang, rizs, stb.) meghonosítási kísérletei. 
Akkor már 62 éves nagyszüleim gumicsizmában ültették az elárasztott földeken a 
rizspalántákat. 
A család kérésére hamarosan belátták, hogy a néhány filléres munkabér megkeresése 
helyett, okosabb, ha Nagymama otthon marad, és unokáit pásztorolja. Így, nekem nyári 
szünet lévén,  megjelentünk Tiszasűlyön Gábor öcsémmel, s megkezdtük egész életünkre 
nagy hatással lévő csodálatos falusi nyaralásunkat. 
Nagypapa persze dolgozott, mezőgazdasági kampánymunkáktól kezdve a vasbeton elem 
készítésig mindent csinált. 
Az őket 125-ös Csepel motorján meglátogató orvos nagybátyám elmesélése szerint, egy 
répaszedésnél, Nagyapus ásta fel a legtöbb répát, mégis ő kereste a legkevesebbet! 
Az okát persze ki nem találnátok. Pedig egyszerű, a bért a felszedett terület alapján 
fizették. (Szovjet módszer!) Találékony magyarjaink a répa 
fejét lecsapva, egy kis földet rúgva rá, igen tempósan 
haladtak. Mikor Laci bácsi rákérdezett, „Apus, mért nem 
csinálod Te is úgy, mint a többiek?”, csendesen, fáradtan 
annyit mondott, „fiam, engem nem visz rá a lélek!”. 
Becsülete saját mércéje szerint, az éppen uralkodó 
rendszerektől függetlenül működött.  
Én 8 évesen, Gábor öcsém 5 évesen, rettenetesen élveztük a 
sok újdonságot. Félve csodáltuk az udvarba bejutást 
akadályozó, láncra kötött hatalmas fehér kuvaszt, Józsi bácsi 
lovait, a második világháborút megjárt Vitéz nevű vak 
huszárlovat és a csikóját szoptató gyönyörű kancát. A huncut 
csikóval persze vigyázni kellett, egyszer hátulról közelítve, 
fogaival alaposan belecsípett Nagypapa hátába. Hogy mért csinálta,     Gábor és Gyuri   
mai napig nem tudom, mindenesetre kapott érte egy jókora pofont. A krónikások Tiszasűlyön 
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Egyik nap döbbenten hallottuk, hogy Vitéz, az öreg vak ló, a mezőn, napközben a 
kocsihoz kötve, a porban hemperegve védekezett a vérszívó bögölyök ellen, s mikor fel 
akart állni, lába a kocsikerék küllői közé keveredve eltörött. Soha többé nem láttuk. 
Persze az emberek is teljesen mások voltak mint a városban. Nagypapával menve, 
mindenkinek köszönni kellett. Az idősebbeknek „Dícsértessék”-kel, mire természetesen 
„Mindörökké” volt a válasz. 
Itt fedeztük fel öcsémmel, hogy a parasztasszonyok nyáron nem hordanak bugyit. Na nem 
kell semmi rosszra gondolni, csak szemtanúi voltunk, ahogy egy Józsi bácsiékhoz betért 
tanyasi asszony az istállóba bemenve, szoknyáját kissé megemelve, már csurgatott is. 
Hogy télen mi a helyzet, azt bizony máig sem tudom, mert télen már iskolába kellett járni 
Miskolcon. 
Meglepetések persze a portán kívül is értek minket. Felfedeztük, hogy kocsit nem csak 
lóval lehet húzatni, hanem hatalmas fekete bivalyokkal vagy hatalmas szarvú szürkésfehér 
ökrökkel is, sőt ha nagy terhet kell vinni, vagy sárban rekedt szekeret kell kihúzni, a 
bivaly-fogat, vagy az ökrös-fogat jön csak szóba. Megtanultunk, egy sor új szót,           
fogalmat, a kocsi és tartozékai részeit, például hám, járom, istráng, gyeplő, zabla, kötőfék, 
stb. Traktort akkor csak csépléskor láttunk. 
 

Nemsokára Katona Józsi bácsiékat is utolérte nagyszüleim sorsa. 
Házuk megtetszett a párttitkárnak. Kitelepítették őket, le is út fel is 
út, mehettek, ahova akartak. Házuk, egész életük, vagy tán több 
generáció szorgalmának eredménye, valami ingyenélő, az uralkodó 
rend szolgálatába állt kapakerülő ölébe hullott, ők meg mások 
kegyelmére szorulva meghúzódhattak valamelyik rokonuk 
kamrájában. 
Persze vitték magukkal a fehér kutyát is, ami időközben egy 
meszeléskor Gábor öcsémet is megkapta. Szerencsére nagyobb baj 
nem történt, mert  nem is volt olyan félelmetesen vad. 
Hanem szegény kutya, egyszer este valahogy elszabadult, vagy 

elengedték, s egy kis mezei séta után hazament  megszokott helyére. Olvasni nem tudott, 
így nem tudhatta, mi állt a kitelepítési végzésben. Nem tudta, hogy az ő portája már nem 
az ő portája. Hazament  és szolgálatba helyezte magát. Őrizte az udvart. Nem is volt 
semmi baj, míg az este sokat ivott párttitkár elvtárs nem akart könnyíteni magán. Kiment 
az udvarra, s elkövetett egy végzetes hibát. Azt hitte, a kuvasszal is beszélhet úgy, mint 
kuláklistára tett gazdájával. Ki akarta zavarni az udvarból, amit a kutya rossznéven vett, s 
az ilyen helyzetben évszázadok óta génjeibe ivódott módon reagált, védte a portáját, ahogy 
tudta, foggal, körömmel. A párttitkárt ennek következtében a szolnoki kórházban foltozták 
össze. A kiabálásra előkerülő túlerő aztán a derék ebet mégis elüldözte. Szegény a 
második világháború végi, szovjet dúlással szembeforduló, a harácsoló szovjet katonák 
által majdnem teljesen kiirtott tanyai „honvédő” kuvaszok sorsára jutott, a rendőr felsőbb 
utasításra agyonlőtte. Gazdáját, szegény Józsi bácsit, mint vélhető felbujtót, jól 
összeverték, meghurcolták. 
Kemény idők jártak kutyára, gazdára. Akinek nem akart hajlani a gerince, könnyen 
eltörték. 
Mindig akadtak szemét emberek, szemétségek elvégzésére. 
Szerencsére, mint mindjárt látjuk, ha nem is verték mindig nagydobra, rendesek is. 
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Kenyér és petróleum, amivel világítottunk, mert villany még nem volt a faluban,  hetente 
érkezett a kis „Népboltba”. Ilyenkor mindenki odatódult, beállt a sorba. A rend őre 
vigyázott, hogy a kitelepítettek a sor végére álljanak. Ha maradt, nekik is jutott valami.  
Ha nem, bizony üres kosárral, üveggel mehettek haza. Egyik ilyen sikertelen vásárlás 
után, este valaki megzörgeti az ablakot, de mire az ablakot kinyitjuk, már csak egy tele 
petróleumos üveget látunk. Jótevőnk eltűnt a sötétben, nem várt hálát, vagy félt kilétét 
felfedni, nehogy híre menjen a dolognak. A Jó Isten fizesse meg a jóságát.   
Másik alkalommal az adományozót már keményebb fából faragták. Látta, ahogy 
Nagyapót kiparancsolja a rendőr a sorból, s hátraküldi a sor végére. Vásárlás után ott 
maradt beszélgetni, s amikor a boltból kiszóltak, „a kenyér elfogyott”,  komoran, 
dolgavégezetlenül hazafelé induló nagyapám után eredt. „Tábornok úr, ne haragudjon, 
láttam mi történt! Engedje meg hogy megosszam kenyerem magukkal! Nem tudnám 
elviselni, hogy a mi falunkban valakinek ne jusson kenyér!”.  Ezúton szeretném, ha nevét 
nem is tudom,  megköszönni emberségét, bátorságát.  
Következő szállásadóinknál, Ambruséknál sokkal élénkebb, vidámabb volt az élet.  
Fiúk elnökhelyettes volt a Tsz-ben, lányuk pedig egy szolnoki rendőr felesége. Unokájuk, 
a nálam fél évvel fiatalabb Császár Józsi, ott nyaralt nagyszüleinél.  
Házuk a templommal szemben, a Tisza gátjára felhajtó rámpa mellett volt. Kicsi „tiszta” 
szobájában Nagyapónak csak a minden este felállított, fa rudakkal merevített, 
összecsukható, ötletes, vitorlavászon „tábori” ágyon jutott hely, de kiváló kiinduló pont 
Tisza-ártéri barangolásainkhoz. (Ilyen tábori ágyat 55 évig nem láttam sehol. E sorok írása 
után 3 nappal egy áruházban fedeztem fel megszólalásig hasonló, modern, német 
kiadását!) 
A falu asszonyai itt, a falu fölött jártak vizet meríteni, egy vállukra vett rúd két végén lógó 
kampókra akasztott vedrekkel. 
A szomszédban lakó Nagy Györgyéknél, - kedves fiatal házaspár, hozzám hasonló korú 
kislány (Évike) és fiú gyerekkel (az ő nevére már nem emlékszem) - a konyhában, a 
tűzhely mellé letett vödrükben a homok lassan leüllepedett, a tiszta vízből merítettek, 
hogy ne keverjék fel a homokot, főzéshez, iváshoz. ”Ki a Tisza vízét issza, vágyik annak 
szíve ide vissza”, mondták. Emlékeimet felidézve, már látom, igazuk volt. 
Hogy mért említem őket? Nagyon érdekes élményem fűződik hozzájuk. Játék közben 
udvarukon, Császár Józsi, erejét próbálgatva, sorra nyekkentette földre a gyerekeket, míg 
jól földhöz nem vágtam. A jelenetet szótlanul szemlélő, katonaviselt fiatal gazda, 
mosolyogva dicsért meg, s barátságosan megveregette a vállamat. Éreztem, hogy nem a 
szolnoki rendőr mellett, hanem a megbélyegzett kitelepítettek mellett áll ő is, meg 
felesége is. Kitaszítottságunkban már 8 évesen kialakult bennem, hogy ezt észrevegyem. 
Sajnos, ritkán volt hasonló élményünk, ezért mai napig bennem van, milyen jól esett ez a 
simogatás. Ha akkor valaki azt mondja nekem, hogy 10 év múlva,  első éves 
gépészmérnök hallgató leszek, 8 évesen kegyetlen nagyot nevettem volna! 
Az udvari kutak vize nem volt iható, a faluban három kút volt, ahová ivóvízért jártunk. Ez 
nekünk három fiúnak, komoly kirándulás volt. Tele ismeretlen veszélyekkel. Soha nem 
tudhattuk, mikor ütközünk a falusi suhancok huncutkodásába, gonoszkodásába. Bántani 
nem bántottak minket, de komoly számbeli fölényben lévén, kissé ránk ijesztettek. 
Ijedtségünket kihasználva elsütötték rajtam, mint legidősebben, vicceiket. „Na, kiskomám, 
milyen okosak a városi gyerekek, mond meg nékünk, hol kötötték meg a szegedi békét?” 
Kérdezte a 15 év körüli vezér. Én persze meg sem mertem nyikkanni. Azóta már tudom, 
hogy Szegeden. Aztán, hogy jóindulatáról biztosítson, kezet nyújtott, hogy pecsételjük 
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meg a békét. Farát előre fordítva, nagy mennydörgő szellentést imitált kezem felé. Jót 
nevettek, engem meg 55 év után is esz a méreg. Igaz, hasznomra vált a lecke, mert egy 
életre megutáltam – no nem csak ezért - az erejükkel, hatalmukkal visszaélőket, sőt 
később gyakran öklömmel is a gyengébbek védelmére keltem, még felnőtt koromban is. 
Pedig ezek, ha meggondolom, csak szelíd viccek voltak. (A vicces találós kérdés mai 
napig is él, unokám osztálytársa éppen a napokban tette fel, más várossal ezt e kérdést, s 
csodálkozott, mikor vágtam a választ.) 
Az igazi élmény azonban a falusi élet száz csodája volt. 
A kosárral letakart, tojásokon ülő kotlós, majd ahogy a kikelt csibéket vezette, védte. Mai 
napig emlékszem, ahogy a ház kíváncsiskodó fiatal puliját fúriaként megtámadta és 
elüldözte aranysárga kiscsibéi közeléből. 
Komoly, felelősségteljes feladatot is kaptunk, a borjas tehenet a délelőtti szoptatás után, 
mi hajtottuk ki a gulyára. Szegényt úgy meghajtottuk saját magunk eszkábálta, igazi 
csattanó végű ostorainkkal, hogy a gáton végig, a legelőig rohanva, tán még a teje is 
elapadt!  
Lassan eljött az aratás. Ambrusék összes kéziszerszámukat behordták lakószobájukba, 
biztos ami biztos, nehogy elkeveredjenek, udvarukra egy rozoga öreg traktor bevontatott 
egy nagy, faház szerű szerkezetet. Kiderült, hogy ez a cséplőgép. A traktor lendkerekére 
tett, összefogott végű széles szíj másik hurkát a cséplőgépre akasztották, a pöfögő traktor 
így hajtotta a cséplő masinát. Amikor később a Műegyetemen a „Gépészmérnöki 
Alapismeretek” tárgyban a szíjhajtásról tanultunk, városi társaim közül tán én voltam az 
egyetlen, aki ilyen hajtást látott is működni. 
Vasvillával dobálták fel a kévéket, fent a kéve kötését szétvágva, etették a széthúzott 
kévékkel a gépet. Öcsémmel félelemmel figyeltük, hogy a hatalmas hőségben, porban 
nem esik e be valaki az etetőbe. A szalmát hatalmas kazalba rakták az udvaron, a kicsépelt 
kalászból keletkező „törek”-et pedig vályogkészítésnél az agyagba keverték, ez tartotta 
össze az agyagtéglát. Takarmányozásnál is használták, répával, vagy más lédús 
tehéncsemegével keverve, de erre biza már nem nagyon emlékszem. 
A vályogtéglához való földet, a Tisza árterében ásott gödrökből emelték ki a kubikusok, 
kis, kétkerekű, egylovas kordéjukkal, amivel az 1800-as évek végén, milleneumi 
ünnepségekre készülő Budapestet és a dunaparti  rakpartokat felépítették, a Földalatti 
alagútját kiásták. Ezért a gödröket csak „kubik gödör"-nek hívták. Népszerűségüket annak 
köszönhették, hogy a Tisza áradásakor, minden évben feltöltötte őket vízzel, s ami 
fontosabb, hallal. Az ár levonulása után a halak egy része a kubik gödörben rekedt, a 
falubeliek nagy örömére. Ilyenkor mindenki „tapogatott”, azaz egy fenék nélküli kosárral 
beleállt a gödörbe, kosarát lenyomta a fenékre, s karjával benyúlva, végig tapogatta a 
kosár belsejét, nem rekedt e benne hal. 
Fürödni persze a Tiszára jártak. A gyerekek a hatalmas szikladarabokból épített, a partra 
merőlegesen Tiszába nyúló, jégtörő sarkantyú alatti csendes részt szerették. Nagypapa 
felügyeletével mi is ide jártunk. Úszni persze nem tudtunk. Egyszer emiatt majdnem bajba 
kerültem. Látván, hogy az öböl parthoz közeli részén a nagyobb fiúk gond nélkül átvágnak 
a sarkantyúra, én is utánuk indultam. A legmélyebb részen bizony, már víz alatt 
gyalogoltam. Szerencsére nem tartott soká, kibírtam. A köveken ülő nagyapám tán észre 
sem vett semmit. Ő, mint tiszai gyerek, jól úszott, hisz gyerekkorában a Tisza 
legveszélyesebb, örvényekkel tele, alsó szakaszán nőtt föl.  
A száraz időben itt nem túl széles Tisza átúszása persze itt is virtus, dicsőség volt. 
Nagyapánk látva, hogy csodáljuk Alit, Katona Józsi bácsi 18 év körüli fogadott fiát, meg 
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barátait, akik átúsztak a túlsó partra, egyszer megmutatta, hogy ezt ő 62 évesen is meg 
tudja csinálni. 
Kedvenc játékunk lett öcsémmel -  nem tudván, hogy a magántulajdon kapzsi gyűjtögetése 
az uralkodó ideológia szerint bűnös dolog – a  faluban lévő rengeteg gyönyörű állat,  
különösen a lovak és kakasok gyűjtése. Ez a vagyonszerzés úgy zajlott, hogy  nyitott 
szemmel járván, ahogy megláttunk egy kívánatos példányt, elüvöltöttük magunkat, „Stip – 
Stop! Az enyém !” Este aztán kiértékeltük az eredményeket. Városi gyerekké 
visszaváltozva is, még évekig növeltük „vagyonunkat”, amíg aztán Budapestről eltűntek a 
gyönyörű szerszámokban dolgozó sörös és jeges lovak, a belvárosból a lovas kocsikat 
ráadásul még ki  is tiltották. 
– Tudod ki volt a „jeges”?  Nagy, szigetelt, fa borítású társzekerekben, amelyeknek 
oldalán sok kis kinyitható ajtó volt, hozta a jéggyárban gyártott jéghasábokat. Megállt az 
utcasarkokon, és a fuvaros el kezdett üvölteni: „Jeges, itt a jeges! Jeget tessék, Jeges!” Az 
emberek meg rohantak, hozták a vödreiket. A jeges kinyitotta a kis ajtók valamelyikét és 
jégcsákányával levágott egy darab jeget, amit a vevő vödrében hazavitt és bele tett 
hűtőszekrényének jégtartályába. Amikor a jég elolvadt, a tartály alján lévő csapon 
leeresztették a vizet és lesték a jegest. Villamos hűtőszekrénye akkor még Budapesten is 
csak nagyon kevés embernek volt. 
Tudod hol láttam utoljára jegest? Budán, a Böszörményi út végén, a mai Szamos 
cukrászdával szemben, 1954-ben. Vagy 1955-ben? 
 Na, de vissza kicsi falunkba! 
Tiszasűlyön akkor még sok szép ló akadt. Mai napig emlékszem egy elérhetetlenül 
„drága” fakóra, amit a Tiszára hozott le gazdája fürdetni. Félénkségünket leküzdve, 
megkérdeztük, mennyiért adná el lovát, mert hogy az nekünk igen tetszik!  „Nektek 
megszámítanám 100 forintért !”  felelte. A szívünk azóta is sajog érte !   
Megpróbáltunk bevételi forrásokat felfedni, de sajnos sem fűzvessző gyűjtögetésünkre, 
sem kukorica szár gyűjtésünkre nem volt elég nagy a fizetőképes kereslet. 
Nekem meg lejárt az iskola szünet, így nagyszüleimet öcsém gondjaira bízva, hazautaztam 
Édesanyámhoz és Ági húgomhoz Miskolcra, szóval fakó lovam azóta sincsen, bár a 
tiszasűlyi fakó ménes lovait később a Mezőgazdasági Vásáron, Budapesten még egyszer 
láttam.  
Aztán Nagyszüleim, Isten tudja miért, átköltöztek Istvánékhoz, a postás családhoz. 
Nagyon összebarátkoztak velük, a kitelepítés végéig itt laktak, sőt, hazatértük után is még 
jó ideig leveleztek. A postás rengeteg hírt, álhírt, rémhírt hallott, így azt is hallotta, hogy a 
kitelepítetteket másnap tovább viszik a nagy Szovjetúnióba.  
Lett is erre ijedelem, mi lesz 5 és fél éves öcsémmel ?  
Szerencsére, dr. Sz. L. nagybátyánk unokahúga, egy háború előtti katonatiszt felesége,  
(Mets Sári) Szolnokon lakott családjával.  Igen, de nagyszüleim külön engedély nélkül 
nem hagyhatták el a falut. Ahol nagy a szükség, közel a segítség! – tartja a mondás. 
Akadt egy derék, bátor, huszonéves fiatalember, aki Szolnokra járt dolgozni, s a hajnali 
kofahajóval levitte álmos, a hajnali szürkületben, az idegentől jócskán megszeppent 
öcsémet Nagypapa kísérőlevelével Szolnokra és beadta a megadott címre, névre, a Milota 
családhoz. Jellemző az akkori emberekre, szemük sem rebbent a nem várt vendégtől, s a 
veszélyes feladattól, egy évvel fiatalabb fiuk mellett elfért a kis szökevény sorsüldözött. 
2006 augusztus 25-én találkozott a két fiú Sz. Klári néni temetésén, ahol Öcsém 55 év 
után rákérdezett, megvannak e még azok a szép ólomkatonáid, amikkel 1951-ben  3 napig 
játszottunk ? (Ennyi időbe telt a továbbszállítás megszervezése.) 
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Bevallotta, hogy óriási kísértést érzett, hogy a seregből egy katonát magával vigyen, de  
kemény lelki tusa után győzött benne a tisztesség.  
A menekítés minden perce „aere perennius” – ércnél maradandóbban – beleégett 
emlékezetébe. Évekig nem szeretett  ezek után hazulról kimozdulni, szívesebben 
játszott zsebpénzünkből vett állatainkkal, katonáinkkal, vagy olvasott otthon.  
Szerencsére az akciót kiváltó hír, csak rémhír volt. A világtörténelem egyik legnagyobb  
tömeggyilkosának, Sztálinnak (kb. 40 millió ember halálát írják rovására) halála után, 
első miniszterelnöksége alatt, Nagy Imre eltörölte a kényszertartózkodási büntetéseket. 
A kitelepítettek mehettek, amerre akartak. Elvett lakásukat persze nem kapták vissza. 
Sőt ! Budapestről is kitiltották őket, ugyanis hoztak egy olyan törvényt, ami csak annak  
engedte meg a Budapestre való bejelentkezést,  aki 5 éves budapesti munkaviszonnyal 
rendelkezett. Nagyszüleim így Budakalászra, egy háború előtti tiszttárs, Lászlóék Lupa 
szigettel szemben, Budapest közigazgatási határán éppen kívül eső,  kicsinyke hétvégi 
házába költöztek be, ill. jelentkeztek be. Az ártérben lévő kisházat, meg a Lupaszigeti 
házakat minden évben elöntötte a víz. Az építkezők ezzel számolva, sok házat „lábakra” 
építettek, így a normál árvízen csak kacagtak. Az 1954-es zöldár ezen a szakaszon nem 
volt túl veszélyes, de a kis házat így is vagy 160 cm magasan kimosta, összesározta. Amit 
lehetett, Nagyapus felvitt az emeleti kisszobába. Időnként kiment, terepszemlét tartott. 
Amikor rendeződött a helyzet, egyszer engem is elvitt magával.  
HÉV-vel mentünk Budakalászig, s onnan gyalog, bő fél órát. A gyaloglást utáltam, mégis 
szívesen mentem. Született kiképző tiszt volt, minden szava tanított, úgy, hogy észre sem 
vettem, s belém ivódott mélyen. „Előttünk ezt a kis gátat nyári gátnak, vagy nyúlgátnak 
hívják. Kis árvíznél megvédi az árterület egy részét.” Ennek 55 éve!  
Fát vágni, 11 éves koromban – Mencike (Nagymama húga) fáskamrája előtt - tanított. Egy 
az egyben így adtam tovább unokámnak: „ tedd szét a lábad, hogy ha elszaladna a balta, 
ne a bokádat vágja szét!”.  
Persze nem csak szóval, példamutatással is tanított. Nemre és rendre való tekintet nélkül, 
mindenkivel udvarias volt. Gyerekként azt hittem, viselkedése jellegzetes, kihalóban lévő, 
lovagias magyar tiszti magatartás. 1978-ban a bécsi Siemensnél dolgozva döbbentem rá, 
hogy ez a stílus – az utolsó szovjet katonától nálunk jóval korábban,  már 1955 október 
26-án megszabadult Ausztriában – még ma is él, tehát K. und K. vagyis császári és királyi 
– osztrák-magyar - módi. Ez persze nem von le értékéből, pályafutásom során rajtam is 
sokszor segített, nem csak Ausztriában és Németországban, hanem itthon is. 
A bajtársiasságot és a vendégszeretetet a legfontosabb erények közé sorolta. Nem csak 
tiszttársaival, mint Árbóc ezredes úrral, hanem altisztjeivel szemben is. A Nagyenyed 
utcában házmesterkedő Vereczkeiékkel például kirándulni voltunk. A Hegyalja úton lakó, 
kárpitossá vedlett Garamiékkal is többször találkoztunk, de meglátogattuk Budafokon 
lakó, a harmincas évek végén a HM-ben volt titkárát is. – Házának kapubejárója felett 
gyönyörű, koronás, Szt. István üvegfestmény volt. 
1955 végén Nevelőapám kollégája beajánlott bennünket nagynénjéhez albérletbe, az Ábel 
J. u. 9-be. A kis budai családi ház tulajdonosa Adorján Gézáné, a csodálatos, szikáran 
kemény Micike néni igyekezett minden rászorulón segíteni, őrizte kitelepítettek bútorát, 
szobát adott ki volt apácáknak és hozzánk hasonlóknak. Lassan belaktuk az egész zeg- 
zúgos kis házat, Nagyszüleim eddig raktárban lakó bútorait is el tudtuk hozni. 
Elhelyezésük persze néha fájdalmas volt, mai napig emlékszem amikor Nagyapó 
kimondta a halálos ítéletet Édesanyám – a háborúban derékba tört – biedermeier 
kanapéjára, s segítségemmel – meg fejszével -  átminősítette tüzelővé. 
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Aztán baljós előjelekkel beköszöntött az 1956-os év. Februárban Taksonyban 5-ös 6-os 
erősségű földrengés okozott nagy károkat, majd a Duna árvize  tett tönkre falvakat. 
A nyár folyamán egyre erősödött az értelmiség elégedetlensége, majd a koncepciós perek 
vádlottjainak rehabilitálása  és újratemetése után, október végén kitört a csodálatos 
forradalom.  
Akkor még sikerült elfojtani az emberek szabadságvágyát, s következett a szörnyű 
megtorlás,  letartóztatások, több mint 500 kivégzés. 
A Kádár féle bábkormány annyira félt, hogy a tűz újra fellángol, hogy tömeges 
internálással igyekeztek a más véleményen lévőket kivonni a forgalomból. 
 Nagyapámat 1957 tavaszán 68 évesen, gyűjtötték be és majd 7 hónapig Kistarcsán őrizték 
az imperialista ügynököktől. (A Kertészeti Főiskola Villányi út Szüret utca sarkán lévő 
telepén raktáros volt, s bár soha nem politizált, hisz ez a tiszteknek régen amúgy is tilos 
volt, távollétében beválasztották a Munkástanácsba.) 
1957 július 17-én éjszaka, az ágyból kihúzva  tartóztatták le, féltek a feltűnéskeltéstől. 
Egy Pobjedá-val – a szovjet autógyártás „Győzelem” névre keresztelt, Ford licenc alapján 
gyártott remeke – mentek érte. A Pobjeda hátsó ülésén, ahogy beült, egy jól ápolt 
pisztolyra ült rá. Automatikusan odanyúlt, de rögtön kapcsolt, s szólt, „valamelyiküknek 
kiesett a pisztolya!” „Megtalálta a pisztolyt” szólt hátra a legközelebb álló. Hogy mit 
terveztek, mire számítottak, szerencsére nem tudtuk meg, valószínű, ha kezébe veszi a 
fegyvert, azonnal lelőtték 
volna, fegyveres ellenállásért. 
Kistarcsán éjszakai riadó, 
hálóingben, pizsamában, 
mezítláb sorakoznak. Fiatal 
AVÓ-s főhadnagy szórakozna 
vele, a Tábornok úr bütykös 
lábán élcelődik, amit 
Nagyapám szó nélkül hallgat. 
Mérgében: „azt tudja, hogy én 
akár pofon is vághatnám?” 
„Tudom, de azt is tudom, nem 
fogja megtenni!” hangzott a                                         
kemény válasz. S nem is 
merte! 68 évesen valószínűleg 
egyetlen ütésével földre küldte   Ilyen zsákokban kellett küldeni a letartóztatottaknak a elátmányt 
volna a vele szórakozó nyikhajt. (Igaz, 72 éves korában még könnyen felemelte azt, ami 
alatt én, a 18 éves iskola válogatott tornász nyögtem.) Szabadulása (58.01.17) után évekig 
REF alatt állt, (rendőri felügyelet) este 8 után otthon kellett tartózkodjon. (Nagyanyám 
húgának 24 m2-es lakásában kaptak menedéket. Ma Apor Vilmos tér 2. akkor Stromfeld 
Aurél u 2, majd később Lékai J. tér 2 volt, a Pilsudsky emléktáblás ház) 
Minden reggel átjöttek hozzánk, a Rákosi pereputtyától örökölt Markó utcai lakásba, este 
pedig haza villamosoztak Mencikéhez. Így napközben nagyszülői felügyelet alatt nőttünk, 
okosodtunk, láttuk emberségüket, élveztük - nem bután kényeztető - szeretetüket. 
Életre szóló szellemi, lelki tőkét kaptunk tőlük, ki – ki adottságának megfelelően. Ági 
húgom például megszerette a zongorázást, Gábor öcsém a történelem - főleg a hadtörténet 
– és a régi fegyverek, valamint a családi hagyományőrzés mestere lett, engem meg - a 
szép régi nóták mellett - egy nyári szünidő alatt, mikor csak hárman maradtunk otthon – 
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úgy megtanítottak németül, hogy később abból éltem. Úgy jutott ránk energiájuk, 
szeretetük, hogy mindegyikünk úgy érezte, úgy szeretik, mintha egyke lenne. Fel sem tűnt, 
hogy a többiek is ugyanazt az „ellátmányt” kapják. Az, hogy húgaim is – mai napig – 
folyékonyan beszélnek németül, az természetesnek tűnik. De Édesanyám felsőfokú német 
nyelvvizsgájába is besegítettek. És ez csak egy téma a sok közül. 
Közben dolgoztak is, nem csak a háztartásban, hanem szövetkezeti bedolgozóként is. 
Például kagylóból kivágott gyöngyház inggombokat varrtak fel kis karton lapokra, 1 lapra 
100 darabot, szépen ötös sorokban elrendezve.  
Ha elkészültek a hozott anyag felvarrásával, Nagyapus berakta aktatáskájába a kész 
adagot, s vitte ki Soroksárra a szövetkezethez. 
Egyszer majdnem baj történt a szállítmánnyal. Barátságos ember lévén, a 2-es villamoson 
beszélgetni kezdett a vele szemben ülő utassal. A Boráros téri végállomásnál – akkor még 
csak addig járt a 2-es – szépen leszálltak, s egy csomag gomb az ülés alatt maradt. Amikor 
nagy sokára észrevette a hiányt, kétségbe esetten rohant vissza a végállomásra. Neki, a 
kötelességtudás bajnokának óriási súlyú lett volna a rábízott anyag elvesztése. Szerencsére 
a kötelesség tudó kalauz – a rutin ellenőrzésnél – megtalálta és a forgalmi irodán leadta a 
csomagot. Mint minden munkahelyén, a szövetkezetnél is nagyon szerették nagyapust, 
„Vili bácsit”. 56 után már nem szólították „Tábornok 
úrnak”, de a BM így is mindig megtalálta. 
A szociális nyugdíjhoz 10 év munkaviszony kellett. 
Néhány héttel a 10 év kitöltése előtt, munkatársai 
megtudták, hogy a BM ki akarja rúgatni, hogy ne legyen 
meg az ideje. Ekkor, életében tán először, gyorsan 
betegállományba ment és megműttette a kistarcsai ÁVÓ-s 
által csúfolt, de most igen hasznosnak bizonyult bütykét. 
Ezzel a bütyök operációval meg lett a 10 év, s a havi 600 
Ft-os szociális nyugdíj. Kiszámításánál persze nem vették 
figyelembe a háború előtti 35 szolgálati évét, a 43 hónap 
frontszolgálattal, 45-46-ban amerikai hadifogságban 
töltött 1 évet, sőt a kitelepítésben töltött 2 évet sem! Hát 
ezért volt „Szociális” ez a nyugdíj!  Ekkora volt egyébként 
a mi fejenkénti havi árvaellátásunk is, vagyis 3 gyerekre   Nagyapó 85 fölött 
1800 Ft. Ez talán mutatja, mily hatalmas volt a nyugdíj  
 
Hogy Nagyapám büszkeségét ne sértse, Keresztapám, Édesapám öccse (dr. K.A) anyagi 
támogatási szándékát  német fordítási kérésnek álcázta. A fordítás el is készült, mindkét 
fél megelégedésére. Nagyapó egyenes gondolkodására jellemző, hogy gyanút sem fogott.  
Olyannyira nem, hogy időnként megkérdezte, „Alikám, nem tudsz szerezni egy jó kis 
fordítást?” 
Hogy lelke mélyén mindig katona maradt, mutatja a következő két kis történet:      
Díszmenet ápr. 4-én: A vérbeli hivatásos katona, majd csendőr, TV-ben látván a 
kommunista katonai parádét, a díszmenetet, elkönnyezte magát, „Istenem, de szépen 
mennek!”  
Tábornoki köpenyek: 1964 jan. 31-én (Ági húgom 16 éves születésnapja, azért tudom 
ilyen pontosan) két kommunista altábornagy, Borbándi János HM                    
miniszterhelyettes és Csémi Károly hv. vezérkari főnök meglátogatnak minket, a 
„Nemzeti gondozott” rehabilitáltak helyzetéről szeretnének tájékozódni. Ha Párt utasításra 
is tették, jóleső, emberi gesztus. Nagyapám a háború előtti, nyugdíj nélküli 
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nyugállományú tábornok természetesen nem jön be. Valamiért kimegyek, és látom, hogy 
simogatja, morzsolgatja a fogason lógó két tábornoki köpenyt. „Milyen finom anyagból 
vannak!” 
Erkölcsi prédikációkat nem tartottak, többet ért jó példájuk. Nyolcvan éves korukban is 
olyan példásan szerették egymást, hogy nekünk teljesen természetesnek tűnt, ennek így 
kell lenni: „holtomiglan, holtodiglan”. 50. házassági évfordulójukon sajnos nem tudtam 
elszabadulni a jászberényi laktanyából, így nem voltam ott amikor a Szt. Anna 
templomban megerősítették 1917-ben tett esküjüket. Az 54. évfordulót Nagymamus 
sajnos már nem élte meg. Ettől kezdve bizony nagyon szomorú volt látni Nagyapus 
vergődését. Lassan összecsukódott, megszűntek addigi, Nagymamához kapcsolódó, erőt 
adó kis feladatai, s várta a mennyei behívót. Vas szervezete lassan megadta magát, 
elmeszesedtek az erei, árnyéka lett önmagának, rá sem lehetett ismerni a korábbi – 
elegáns, udvarias – a II. világháború alatt az amerikai hírszerzés által a magyar tábornoki 
karról készített felmérésben  „kötelességtudó, megközelíthetetlen”  minősítést kapott 
vezérőrnagyra. 
 
1975 nyarán az öreg katona bekerült a Róbert Károly körúti Honvéd Kórházba, ahol 1975 
augusztus 19-én meghalt. Urnáját a Farkasréti Temetőben, egy kis urnasírba, (6/1/A) 
Nagyanyánk urnája mellé temettük. Neve előtt, sírkövén, mai napig nem szerepel a „vitéz” 
szó. Így zárult hát, egy tisztalelkű öreg katona élete, ki mindig legjobb hite és tudása 
szerint szolgálta hazáját, szerette családját s zúgolódás nélkül elfogadta a jó Isten által 
rámért sorsot.  
 
 Megértitek már, hogy az öcsém aktív támogatásával a soproni erdőkben fel-állított 
„Rongyos-gárdista” szobor miért kapta az ő I. világháborús fényképéről az arcát? 
 
 

 

 
 

 
 
 


