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és VI. keriiLeti fftrest, ïzabelLa u,/ me,&rer fl.ue àIrlk 6.-dm, §dultek el
haga3"Ï'tí1, ée a saeatgotthrfudÍ, s]"les reaflsrsdg'd1,3-1tàtt,,'k*" **u[tx#* erysrer§,
n'atdrd.tldpésí *-ge.'**lvdrlrt. & fíuk l{émeteqrrdgb*.n Ë6np$i ssti1eikqt ;Uerestéf.
ÏItSutrtryl sehcl' fel nem tar*6s*st'tdk r3kgt, reaut &tiESeke*ds §*$&ua&tt rendbqË
f,olyÀk* §11eu6r".:ds ,§*he3 ne* no]-t.A }IÉget*roas6bdl
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6e Àusrtrytdndà. hm.zaà&6x r,

vona*§lr utk$aben t$bb. ho§en megdXlse.k ée bdr h*.vatelu.lsexi, nem lsseps4 e vons,to&
.,. sdl tëbhe:s §ess6ïLrÀe,k, m$^athoff as eryerí:ss,í eïLen6rsde ssa *oftiuu**purll..

i À vsaattlk Rdkos readlesdbe futbaak bgrott e csaldd.okst:seq ssek*"ti#,e1 eggnn6stt
,fpodgy$srt .,ses.klt$l nex vesznek eI , hanen aa *fiéex yonato* ,.usIrt.,#sfftr **g_

drkesett ery .uiís1k vone.tra ee $l.l-{tlrrk íitr,i*me§rlien s.sonbm ndr'Lígeni *sl#oru\..'i
a feliiryeietv,€s§lx vone,t saeS.titt &ödii3.l§re, gel"e:ti.eg perll"g Ceglddre víss,k a_L._ 

; _ i_vis*aetdr$ketra.hol rue'g3.ebet6e ne,gy asufolterígbeg Ëfu *4o.*öe euber vír
& Ielg*roltatisre,, Àa 1g*:,ro:.d el_j' r*etsszaftsre3'geaeti e1Les$rz6 bt*ott**6 v6grl
ekínek nÍLyei: ë. §reretraséJe veffí §secl§tt**Sse. ar:xek me6fel*ióe* l.eriil rÉ
& Ëorl AkJ"t poiití3raíLag yesy vag3rorrÍ fosztogatdsi:an rrafr"*f stb.-ben ser* te.L6L$e1
lrtiaiienek eat eol-SÖoetól elbocsÉt3#: s, többit ké.iyszereuakrÍra vj.sa*. /*f:**E*
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víd'éiii- ner6gaad'ae$gà ssun Ëra nasuti he:.yreSlLi*Ésraoromeltelwrt*:5mÍa stb./
§pesten ar t$}et kesd read*tsetté rrd,3ni. IiillaïIy * g6n, v{E vsur *SncÍsii*ï-;i::n
filrd'61;, no.f-ztk negrqyitr.tuÏ:. iiind.eq I'.r,ph.'rt ó / * kír.al,;atokba:.r so:.*;.e kolb jss ós sari.

, 
'ilou:ra 11 ve*l d.e bsrsr.ests *r*$e, n. i;*i:ydr ies}'ro Ë.5op kg*§a, feii*.*dr*

4O-45 3., 1 1 snapsa 9oe 3, I par osi-zÍner. ,;ooof" ,L rSgL pdnlc e,,rvdffir:r, o*.
Às ersr F':tLgr5sse). Julino tud vsgd&g.íeh*t qx*É*:r.aitd* fíae1hi, Loo ?*t:l régÍ.

r nrell-ett ujet l"s hsatak forgsrlom?ra. Oross ketonar*Sg vÍ,j.:$*n 3;*v*s*bb , peeten
II
l. re,y e$esen t$bb Ye§,í Àa e1s6 Í.rïdir e*roc*tljsat r:egsaíi..tes, e r]3i"ï i:, :egsrígp31:,bbsc

és e 3-*ger§te Jeseb-ben kíi.fie nó:rd.e ::renri lrtlengri* ellen. Íjsneli *33*dnrs eryéni
aet§'Sk e16 Sf,orcl.ulr+ak /p3.. J fuör fcgryert .,,sresge a c*anago1 $tlelta,*$"u dr
asÍ tetsslk nSlcÍ- dra ósks&er s*bo ira fel$r:bï: vald nàiaer: a köxelbe Letsia§d.onitJe
Keeskm.éËee & Sr"!r.'sn §Jsaal*: Bíàgy t §;ieg vfu* v*x.r"t Ínöul.ísre. a siiËdtndgbeu
§§y r!6' elkezd. i;ísrb$lsÍ: fclval e3.J"opt$Jc e, 'eliy5n#inet. Às elss vrà::Sny effi,,Ík

koe *-Ja e3ett ery§*er esek ,*egjelenlk e btÍrtied., r*tsma €ë3" kéa é* egy erosz

r sof&.o &E ott h§sc1ben6t:d paraszt b6nst ïrot,,É:re} e,s 610§** fe'ihe vs*be
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a bërtÍndiit víssseadtte, c niÍutdn as orosat

G.3"1I. "s i-''+gta ds beesulrte. §ieher*hb eset

a ktirtil-6Ll--k J-I elverték,

he. s S.ffi*Eek tets*1k seS 11r

Fl. . i, ,rnfu&r6 iïr;ngnaerii§Letb61 e,g.f e.f.U. eglr*§n:.h6s *, v$IÏ.aa ir*a ki ery\'-.
t*66- havs..vrlk6È s mlker a regéd. kirohan ut-trr dsr kÍ.abd3.p.,i:ogiy: tosyeJ,
e xrdsí:c &rsss fe3"L§kt* és beszr{.1L*e,k ar Eu*4be. {

iltt*1,{uan t§bb e elv'iI orotsBr mrlat aa egyemruhss, ufu.yeirro,

n6ren *,gyeks cÍk m*graaeadrrln:.,
:eiví}be öLtöxJ.il 6e Lls,§ys.rorsad§oa *ka-r sests-1-s$€iksí. iS,siild y$effsn ssk

van §u.depee*en. Ai<1k:.e a ]ekasÉt eré*bombdstdk, azak,kers:,:*@ Iakrí*
sskb*, k§}t§ztetrrr e hÀà qÍ-e*zetér as ered.etÍ tu1aJd.onos, *3dro:: neg ke3.l"

osztaslÍ veLijle a l.a3e*§st* e3e ,: rsirdk mí.s.*es-B elkËjvetaek a Sleresrtdrfe§

mo3.e*:at$sd,'.ry. Ïle rraLak*e.ek :rsÍd- haragase, van és ea rr{fogJe, ve,-teld"re,

hogy rqvÍ.L*e , e}':3ror ezt * ::'end6r kö&eles bekànérlrà ds ott i6en kel-lemet*

]-ere Sraeedura aLrí ve**k. Às erossck sem s,:'e?et1li a .',s'Èd.óket e &ast mÉír

*ild§ Soo sslddt Ènter*.í1"-i;ek e,3aptaLan vddaskodd,r- mlatt. 
I

iore.s foget, iruté, !:erékgreír egynï.1"tat;íbee r:em l-slthet,ó" F.ptat.

a vld$kÍ dlet rr,*.ryo& meg v.,§,Ï?. akm.óve.

À a*n Sret ei.'eiirril*ék egycd iil ez ur megss-litft* mbartrt meg

nim.rl-enkl réssdrc. lr1:rtérsozds nlncs. À kosmlrl.ata ptírÈ megi:e*onÀott
, . ,. aés l;éÉ :ré:zre bomlott.

À vi*ggon ds ól-etïri::tossírg teLesneli mo$.d?Àa 6o À *sÉ*dï raà:-

ryliri:* ée éirsser* x$ ]:*riiË,neh eà u.*cslrn iiözsuakdra ,/irelyreó1Lit6,sr rre,§1

he1;rerÍ,tlitdsí ronel'clrirrr:'Ít§s stb.,/ rnngr* ds m,ewe való tetcLniet nól*
lriil ra :;:&#r€tr lretrj*í,,gok .gr- 1;é't nepie, raint-'l-e§.1c.{-t i;Ív* én;rsl$sk"

À i;e3.j s *:rabedséS hr&.l$;i"t &;rormeat$§à drrije !: s.E egész

§,a€y{ïr }:imrdlemdr4. * hdrrnns te,lsiozdt*l \r$r *ov$i:bi enyh{i1ést. Ii;;:r;s,n-

esek ;;s Àroerkeiaj;tdL vrïrjdk * §essetí Bazah E.anyi;dsrletdmek vÍsssasadl-
}ít$sdt ée es. el tl 3en€f6 értékének meg*ci1ér§*§l$.s6t,

À *&t*' ht:re.'t;eexok, hat*sagek rende eu d"cigoar:**k d* fs}eg
a szakemberek víssse.tr*dedt. ndrjdk. yonqt,s*'p$s*a f*rgalmn rell$ u.

.§lelml"sr*r Jegrre ndezer :r§.ïL' s mexJ.ms§,t *Ír*n nlnrlen Hss*

k:"phe*d, À fellet* érm.k v*saont saiÍ*ry"l1. mirganekí À \rolkebuad.àstdknt l,d=
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,a *exxés sd r+3-na, *e isevés yor.t a bevetett teri!}*t. À ry1,b ïer
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gy S§ekl.e,byuekber;. dsl"§ssd §,60 Juiíu,s 9-1+_éa hafi*,Bentre-: oross
;dllds elett d31d st; pöt"benbeq é16 éd,esanyg* *e6f.lu*;;;J; ;;- 
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2 ne§ g t'cetdSkodott ot"i;hen* e.ar,rt$n visssa€dme eL&s:sé3.,{e p, hory et, Ls
8, Elessï1d,116s sl"s6 S hete yolt a ssqkdí,sos heueaettreaségo$,=1. terver.Ielex

:leg azoabe.tt ,e, s srsss xqgsa6).1é utonq,sdg e sa:.:aem s&Fe,en sj.§t g;s ít,;eaí
emerj.lmLhkr 3ó ke&Ytiek, bard'uexígosak; alroS lÀhslk dS.elmioamt,6s rror*

r h4ryt ai&:&ékoure.k, &z éLet és va yonbírtonsd6 totg*e, de *r idrdk 6':
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A hazatérő és otthon élő magyarság helyzetéről 5  16-tól 21 éves korig Vöcklabruck-ba 
érkezett VII.11.-én pestújhelyi és VI. kerületi /Budapest, Izabella u/ magyar fiú, akik 6-án 
indultak el hazulról és a szentgotthárdi államrendőrség állított ki részükre egyszeri határátlépési 
igazolványt. A fiuk Németországban lévő szüleiket keresték. Útjukban sehol fel nem 
tartóztatták őket, vasúti közlekedés mindenütt rendben folyik. Ellenőrzés sehol nem volt. A 
Németországból és Ausztriából hazatérő vonatok útközben több helyen megállnak és bár 
hivatalosan nem szabad a vonatokról többen leszállnak, minthogy az amerikai ellenőrzés nem 
túl szigorú. 
 
A vonatok Rákos rendezőbe futnak be, ott a családokat nem szakítják el egymástól, podgyászt 
senkitől nem vesznek el, hanem az egész vonatot úgy ahogy megérkezett egy másik vonatra 
szállítják át, amelyiken azonban már igen szigorú a felügyelet, ezen vonatok azelőtt Gödöllőre, 
jelenleg pedig Ceglédre viszik a visszatérőket, ahol meglehetős nagy zsúfoltságban 
10.000-40.000 ember vár a leigazoltatásra. Az igazoló eljárást szakszervezeti ellenőrző 
bizottság végzi, akinek milyen a szerencséje vagy összeköttetése, annak megfelelően kerül rá a 
sor. Akiket politikailag vagy vagyoni fosztogatásban vagy stb.-ben nem találnak bűnösnek, azt 
családostól elbocsátják, a többit kényszermunkára viszik. /Állítólag vidéki mezőgazdasági 
munkára, vasúti helyreállításra, romeltakarításra, stb/. Budapesten az élet kezd rendezetté válni.  
Villany, gáz, víz van, tánciskolák , fürdök, mozik megnyíltak. Minden kapható /a kirakatokban 
sonka, kolbász, és szalonna van/ de borzasztó drága, a kenyér jegyre 2.50 P kg-ja, feketén 40-45 
P, 1 liter snapsz 900 P, 1 pár csizma 9000 P. A régi pénz érvényben van. Az ezer pengőssel 
július hó végéig lehet adót fizetni, 100 P-t a régi mellett újat is hoztak forgalomba. Orosz 
katonaság vidéken kevesebb, Pesten lényegesen több van. Az első idők atrocitásai megszűntek, 
a GPU a legszigorúbban és legerőteljesebben küzd mindennemű kilengés ellen. Ennek ellenére 
egyéni akciók előfordulnak /pl. járőr fegyvert keresve a csomagot átkutatja és ami tetszik néki, 
óra, ékszer, stb., ha feljebb való nincs a közelbe, letulajdonítja/. Kecskeméten a p.u.-on éjszaka 
nagy tömeg várt vonat indulásra;  a sötétségben egy nö el kezd kiabálni: Tolvaj ellopták a 
bőröndeimet. Az elsö vágány egyik kocsija alatt egyszer csak megjelenik a bőrönd, utána egy 
kéz és egy orosz pofa...az ott közelbenálló paraszt bácsi botjával az oroszt fejbe verte, a 
bőröndöt visszaadta, s miután az oroszt a körülállók jól elverték, GPU elfogta és becsukta. 
Nehezebb eset ha a GPU-nak tetszik meg valami. Sternberg Hangszerüzletböl egy GPU 
egyenruhás a vállán hoz ki egy tangóharmonikát s mikor a segéd kirohan utána és kiabál, hogy 
tolvaj, a másik orosz fellökte, és beszálltak az autóba. 
 
Általában több az orosz civil, mint az egyenruhás, ugyanis a legnagyobb részük a katonaságtól 
mindenáron igyekszik megszabadulni, civilbe öltözik és Magyarországon akar megtelepedni. 
Zsidó nagyon sok van Budapesten. Akiknek a lakását szétbombázták, azok keresztény 
lakásokba költözködtek, s ha visszatér az eredeti tulajdonos, akkor meg kell osztani velük a 
lakást, a zsidók mindent elkövetnek a keresztények molesztálására. Ha valakinek zsidó 
haragosa van és ez ráfogja valakire , hogy nyilas, akkor azt a rendőr köteles bekísérni és ott igen 
kellemetlen procedura alá vetik. Az oroszok sem szeretik a zsidókat s most már 200 zsidót 
internáltak alaptalan vádaskodás miatt. 
 
Lovas fogat, autó, kerékpár egyáltalában nem látható. Emiatt a vidéki élet nagyon meg van 
akadva. 
A címeket eltörölték, egyedül az úr megszólítás maradt meg mindenki részére. Elvtársozás 
nincs. A kommunista párt meghasonlott és két részre bomlott. 
 
A vagyon és életbiztonság teljesnek mondható. A zsidók már gyűrűt és ékszert is hordanak az 
utcán. Közmunkára /helyreállítás, vasút helyreállítás, romeltakarás, stb./ rangra és nemre való 



tekintet nélkül a magyar hatóságok egy-két napra mindenkit kivezényelnek. 
 
A teljes szabadság hiányát nyomasztónak érzik s az egész magyar közvélemény a hármas 
találkozótól vár további enyhülést. Ugyancsak az Amerikaiaktól várják a Nemzeti Bank 
aranykészletének visszaszállítását és ezzel a Pengő értékének megszilárdulását. 
 
A magyar hivatalok, hatóságok rendesen dolgoznak és főleg a szakemberek visszatérését 
várják. Vonat és posta-forgalom rendes.  
Élelmiszer jegyrendszer van, s maximált áron minden megkapható. A fekete árak viszont 
szörnyű magasak. A Volksbundistákat lágerekbe gyűjtik. 
 
A termés jó volna, de kevés volt a bevetett terület. A gyümölcstermés igen nagy. 
 
 

----------- 
 
Egy Vöcklabruckban dolgozó nő, július 9-10-én hazament az orosz megszállás alatt álló 
St.Pöltenben élő édesanyja meglátogatására és 2 napig tartózkodott otthon, azután visszatérve 
elmesélte, hogy ott is a megszállás első 3 hete volt a szokásos kellemetlenségekkel telve. 
Jelenleg azonban az orosz megszálló katonaság csaknem olyan, mint az itteni amerikaiak, jó 
kedvűek, barátságosak, ahol laknak élelmiszert és dohányt ajándékoznak, az élet és 
vagyonbiztonság teljes, de az órák és egyéb értéktárgyak iránti rokonszenvüket továbbra is 
megőrizték.  


