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Június  14.
Györgyi leszerződött a martfűi állami gazdaságba aratási-cséplési 
munkálatokra. Elkísértem, hogy ne menjen egyedül, s kint a gazda-
ságban találkoztam azzal a fi úval, aki a vonaton velem szemben ült. 
Ő is munkára jelentkezett. Kár, hogy engem még nem szerződtetnek 
a korom miatt, így csak parazita módjára fogok élősködni szegény 
Nacsáékon. A boltban – utasításra – csak kenyeret és tejet vehetünk. 
A piacon megtiltották a kofáknak, hogy nekünk eladjanak akármit 
is. Vizsla rendőrszemek fi gyelik mindenütt, hogy „betartassék a tör-
vény”. Remélem, jöhetnek hozzánk látogatók, azok tán majd hoz-
nak valami ennivalót! 

Június  16.
Vérfagyasztóan izgalmas nap volt a tegnapi nap. Doba Mária jött 
látogatóba Kunszentmártonból. Nagyon örültünk. Hozott sok sza-
lonnát, friss zöldborsót. Éppen azt mesélte, hogy náluk is vannak 
kitelepítettek, s az egyik kommunista házhoz is raktak „saját kérés-
re” lakókat. A háziasszony a piacon hetvenkedve dicsekedett azzal, 
hogy hogy fogja ő megkeseríteni ezeknek a „büdös férgeknek” az 
életét – mire Mária megjegyezte, hogy nekünk ezer szerencsénk 
van, hogy nem ilyen komcsikhoz tettek bennünket. Ebben a pil-
lanatban nyílt az ajtó, és belépett egy rendőr. Szoborrá dermedve 
ültünk, s csak bámultunk rá. Gúnyosan végigmért bennünket, majd 
Máriához fordulva mondta: „Ugye, milyen jó, hogy nem kommu-
nistákhoz tették őket? Nagyon érdekes dolgokat hallottam az ajtó 
előtt, míg elszívtam egy cigarettát!” Rettenetes pillanat volt. Igazol-
tatta Máriát, aki se élő, se holt nem volt ijedtében. Felírta a nevét, 
címét, munkahelyét. Mikor elment, Mária azonnal szedte a holmi-
ját, és indult haza. Istenem, add, hogy ne legyen baja, nekünk már 
úgyis mindegy, de neki, szegénynek, talán még az állásába is kerül-
het ez a látogatás! Ő még sokat veszthet, illetve mint utóbb kide-
rült, mi is, mert Györgyi, mikor kikísérte az állomásra, elvesztette 
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összes pénzünket, 560 forintot. Most aztán itt állunk ebben a nagy 
ijedelemben egy fi llér nélkül!

Június  17.
Futótűzként terjedt el köztünk, milyen felháborítóan ocsmány cikk 
jelent meg a Szabad Népben rólunk – kitelepítettekről. Kommentár 
helyett idézem a cikket, mely magamagáért beszél.

„A budapesti kitelepítésekről
A Belügyminisztérium közli
1951. május 21-től június 15-ig Budapestről a következő 

nemkívánatos elemeket kitelepítették:
6 volt herceget, 52 volt grófot, 41 volt bárót, valamint 

hozzátartozóikat, 10 volt horthysta minisztert, 12 volt hor-
thysta államtitkárt, 85 volt horthysta tábornokot, 324 volt 
horthysta törzstisztet, 67 volt csendőr- és rendőrtörzstisz-
tet, 30 volt gyártulajdonost, 46 volt bankárt, 53 volt gyár-
igazgatót, 93 volt nagykereskedőt, 105 volt nagybirtokost, 
valamint hozzátartozóikat. A kitelepítettek lakásait dol-
gozók, elsősorban sztahanovista vagy nagycsaládos ipari 
munkások kapják meg.  

Horthy miniszterei és nyugati barátaik
A belügyminisztérium a mai napon nyilvánosságra 

hozta, hogy az elmúlt hetekben hány arisztokratát, tő-
kést, volt horthysta tábornokot és politikust távolítottak 
el Budapestről: 

A nemkívánatos elemek között, akik eddig előkelő 
villákban és luxuslakásaikban nyugodtan ültek, és ás-
kálódtak a népi demokrácia ellen, ott vannak a böllér-
bicska lovagjai: a fehérterror hírhedt belügyminisztere, 
Rakovszky Iván, Gömbös kebelbarátja, Lázár Andor 
volt igazságügy-miniszter, Horthy hóhérainak, vészbírá-
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inak és gyilkos ügyészeinek főnöke. Ott vannak Horthy 
véreskezű tábornokai, csendőr- és rendőrtisztjei, hercegek, 
grófok, bárók, gyárosok, bankigazgatók. 

Ha ennek a társaságnak a listáját végignézi az em-
ber, csak csodálkozik a népi demokrácia türelmén, amely 
megtűrte, hogy például Éliássy Sándor, Bezzegh Huszágh 
Miklós, Horthy hírhedt budapesti főkapitányai, a mun-
kásosztály megmozdulásainak véres elnyomói, terrorcse-
lekmények és provokációk szervezői eddig nyugodtan ül-
hettek Budapesten. Minden becsületes dolgozó örömmel 
üdvözli, hogy a hatóság végre közbelépett, és gondoskodik 
róla, hogy az ellenséges hírverésnek és szervezkedésnek 
ezek a fő hordozói ne rontsák tovább fővárosunk levegőjét. 
Mindnyájunk érdeke, hogy fővárosunkat, országunk szí-
vét az ilyen ellenséges métely terjesztőitől megtisztítsuk, és 
minden dolgozó csak helyeselheti, hogy lakásaikba azok 
a mérnökök, munkások, pedagógusok kerülhetnek, akik 
hazánk építésén és felvirágoztatásán fáradoznak.

Az csak magától értetődő, hogy a nyugati imperialis-
táknak a reakciós ötödik hadoszlop kitelepítése főváros-
unkból egyáltalán nem tetszik. Nagy zajt csapnak körü-
lötte a tőkés sajtóban, rádióban, interpelláció hangzott el 
emiatt az angol alsó- és felsőházban. 

Megmozdult a diplomácia is. Elsőnek a budapesti iz-
raeli követség jelentkezett, melynek – úgy látszik – egy-
formán fáj báró Kornfeld, báró Kohner, vitéz Rapaics 
Richard tábornok vagy Kárpáti Camilló vezérezredes ki-
telepítése. Az izraeli diplomácia beavatkozását csakúgy, 
mint néhány egyéb hasonló kísérletet kormányzatunk a 
megfelelő határozottsággal elutasította. Külön szóvá kell 
tennünk az angol úgynevezett Munkáspárt magatartá-
sát, melynek vezetői a demokráciára és a szabadságra 
való hivatkozással tiltakoznak a magyar reakció ma-
radványainak kitelepítése ellen. Kár, hogy Jowit angol 
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lordkancellár nem sorolta fel név szerint, hogy kikért 
szeretne közbelépni: az Eszterházy grófért, a Hunyadi 
grófért, Keglevich grófért, Purghly Emil nagybirtokosért, 
Horthy sógoráért vagy Budai Antal csendőr ezredesért. 
Montenuovo hercegért, Hoyos Miksa grófért, és hogy kit 
tart ezek közül a népszabadság és demokrácia olyan kép-
viselőinek, akiknek eltávolítása mély fájdalmat okoz de-
mokratikus szívének.  

Azok az urak, akik ma krokodilkönnyeket sírnak a 
magyar feudalizmus és reakció képviselőinek eltávolítása 
miatt, nincsenek, „lelkük mélyéig” megrendülve, amikor 
azt olvassák, hogy a tábornokaik hogyan mészárolják 
le Koreában az ártatlan nőket és gyermekeket. Nyugod-
tan helyeslik, hogy Malájföldön félmillió „bennszülöt-
tet” vetnek kényszertelepítés alá, és miközben a fasiszta 
Francótól a Gestapo-ügynök Titón keresztül a görög mo-
narchofasisztákig lázasan szervezik a szocializmust építő 
felszabadult népek ellen az új, harmadik világháborút, 
farizeus szemforgatással minket akarnak „emberiességre” 
oktatni. 

Ordításuk és toporzékolásuk számunkra a legjobb bi-
zonyítéka annak, hogy ezúttal is jó helyre ütöttünk. Né-
pünk elkeseredett, aljas ellenségeinek magatartásából 
látjuk legjobban, hogy helyes és szükséges volt ez a lépés. 
Éppen ezért tettük meg.” 

Szabad Nép, 1951. június 17.
 

Június  18.
Nacsa is leszerződött az állami gazdasághoz. 56 éves létére most 
majd arathat! Nem tudom, hogy fogja bírni, talán megengedik, hogy 
én is segítsek. Este új ismerőseink, Zoltánék hívtak meg bennünket. 
Nagyon aranyos emberek. Feri bácsi rendőr ezredes volt, fent laktak 
a Rózsadombon. Fiuk, Józsi irtó jópofa srác, rögtön összebarátkoz-
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tunk. Volt ott még egy másik fi ú is, becenevén Golyó, egyébként 
Urbán József. Neki aztán állati nagy a pechje, mert az apukája  – la-
tin–görög szakos tanár – Józsi pici korában már meghalt. Berkes ne-
vezetű nagybátyja (volt selyemipari igazgató) vette magához őket. 
Így kerültek kitelepítésre velük együtt, és nem volt apelláta. Hogy 
itt micsoda dolgok történtek! Itt van például egy Mautner nevezetű 
ember, akinek semmi köze nincs a magkereskedő Mautnerhez, mégis 
elhozták. (Igaz, szép, négyszobás lakása volt!) Egyszerű névrokonság 
van köztük, semmi más. Vagy egy Pajor nevezetű kis köpcös zsidó, 
aki Hitlerék alatt megjárta a koncentrációs tábort, most ennek elle-
nére itt kötött ki. Neki tehát duplán kijutott! Ezzel persze nem azt 
akarom mondani, hogy amit velünk csináltak, igazságos, de ők még 
több joggal dühönghetnek. Visszatérve a fi úkra, megbeszéltük, hogy 
majd táncestélyt rendezünk – ha a rendőrség nem köp a levesbe –, 
amire meghívjuk az ifjúságot egy kis ismerkedésre.

Munkába indulás vontatóval


