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Szóval, november közepe táján a Piarista Gimnázium elég nagy 
udvarát felöntötték vízzel és mi február közepéig azon korcsolyáz-
tunk. A paptanárok megengedték, hogy a zárda növendékei is hasz-
nálhassák a korcsolyapályát. Természetesen én is lelkesen jártam 
korcsolyázni. Csuda dolgokat láttam én ott! Volt, aki egész bonyo-
lult ugrásokat produkált, meg bógnizott, mérleget csinált, koszo-
rúzott, szóval nem csak úgy ment, mint a nyomtató ló. Hát én is 
megpróbáltam. Hatalmasakat estem, már mindenem kék-zöld volt, 
de csak a koszorúzást tudtam megtanulni, meg hátrafelé is tudtam 
valamennyire menni, de az, legtöbbször karambollal végződött. Így 
aztán feladtam a sok  kísérletezést, és csak száguldoztam, lobogó 
hajjal, mint egy őrült. Nem tudom miért, de nem voltam hajlandó 
sapkát hordani a jégpályán. A felnőttek mondták, hogy majd meg 
fogok idő előtt kopaszodni, hogy ettől-e vagy sem, de a dolog bekö-
vetkezett, alig pár szál hajam van. Csak idős korra bölcsül meg az 
ember, de akkor már minek, hiszen nincs haja!

A vidám diákélet azonban nem tartott soká, valami szörnyű dolog 
történt a családunkkal, illetve Édesapámmal, mert letartóztatták.  

A későbbi Zalka Máté laktanyába szállították, és embertelen kö-
rülmények között tartották. Még csak nem is börtöncellába került, 
hanem egy olyan pici betonfalú és padlójú kuckóba, ahol nem tu-
dott lefeküdni csak ülve kucorodni. A kihallgatásokon ütlegelték, 
kínozták. Rövid idő alatt olyan súlyos izületi gyulladást kapott, hogy 
lebénult. Ekkor – nyilván nem akarva halálával a börtön statiszti-
káját rontani – szabadlábra helyezték. Járni sem tudott. Nacsa két-
ségbeesetten keresett egy orvost – dr. Cirbeszt –, aki elvállalta a 
magatehetetlen Édesapám kezelését. Majdnem fél évbe telt, míg 
visszanyerte mozgásképességét. A kezelés végén nem fogadott el 
tőlünk egy fi llért sem, ami nagyon jól esett, hiszen semmink sem 
volt, amit eladhattunk volna.   

Édesapám állapota lassan, de javulásnak indult, próbáltunk az 
étkezésén is javítani, csontig le volt fogyva. Mikor már viszonylag 
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felgyógyult, újból letartóztatták. Most a II. kerület Gyorskocsi utca 
27-be került, a Katonapolitikára. Erről az időszakról megtaláltam 
egy lapot, melyet Édesanyám írt neki, s melyen én is leírtam első 
versemet. A lapon említés történik Édesapám hozzám írott versé-
ről, de sajnos ez a vers nem maradt meg, azt sem tudom miről szólt, 
csak arra, hogy volt és hogy nagyon büszke voltam rá. 

Szeretett jó Zoltánom!
Bizonyára már megkaptad a levelet a gyerekek bizonyít-

ványáról bővebben. 
Gizkó oly boldog a Te költötte versével, annyiszor olvasta 

már, hogy kívülről tudja, majdnem. A nyugdíjat megkap-
tam, hála a jó Istennek. Alig várom a 22-ét, hogy lássalak 
és beszélhessek. 

Szeretettel sokszor csókol 
Hitvesed 

A levelezőlap első oldala
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Egyébként, ha nem lehetne tisztán elolvasni az eredeti lapot, 
megpróbáltam nagyítóval kisilabizálni és lemásolni: 

Kedves Édesapa! 1947. febr. 10.
Nagy örömmel és büszkeséggel olvastam el a verset, amit 

nekem költöttél. Látszik, hogy a te lányod vagyok, mert én 
is költöttem már verseket, s az iskolában már nem is hívnak 
másnak, mint költőnőnek. 

Íme a versem: 
Szent Gellért, óh drága vértanú! 
Könyörögj érettünk, s mi hozzád menekszünk. 
Kereszténnyé a pogány magyarokat
Szent Gellért püspök, te varázsoltad.
Bár véredet kiöntötted, de a te szent neved 
Megmarad örökre. 

Ez nem olyan szép, de ez is jó. A névnapomon már jó 
volna, ha itthon volnál. Csókol Gizkó

A levelezőlap második oldala
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Az aljára még Györgyi is írt, hely híján csak ennyit: Sok csók 
Györgyi. Nekem is sokat írjál!!!!

        
1946. szeptemberétől 1947 februárjáig volt előzetes letartóztatás-

ban, s ezúttal eljárást is indítottak ellene, háborús bűntettek miatt. 
Vádat emeltek. Ekkor Nacsa felkereste Édesapám beosztottjait, a 24 
kiskatonát, s azok nyilatkoztak, hogy a felhozott vádpontok egyikét 
sem követte el Édesapám. Ez a kiállás parancsnokuk mellett pél-
dátlan bátorságra vallott, hiszen ennél sokkal kevesebbért ítéltek el 
embereket abban az időben. Nyilván féltek ők is, hiszen mindenki 
félt, de ők mégsem haboztak, legyőzték ezt a félelmet és kiálltak 
mellette. Tisztelték, becsülték és szerették Apámat. A Népügyész-
ség iktatta a nyilatkozatokat, csatolta a peranyaghoz, ennek követ-
keztében Édesapámat felmentették. Szerencsére ezt a felmentő ha-
tározatot megtaláltam az iratok között, maga Solt Pál népügyész 
írta alá. 

A levelezőlap első oldala


