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Tehát amikor én még kislány voltam, bizony az nagyon régen 
volt. A legkorábbi emlékeim négy éves koromra nyúlnak vissza. 
Természetesen nem mindenre emlékszem. Ami megragadt ben-
nem, annak különleges jelentősége van. Illetve volt. 
Emlékszem, hogy nagyon szép idő volt, sütött a nap. Persze nem 
a konkrét napsütés lebeg a szemem előtt. A kép a következő: 
nagymama visz minket az óvodába. Bátyámat és engem. Kis hú-
gunk épphogy kinőtt a pólyából. Nem lehetett több, mint hét 
hónapos. Ő otthon volt az édesanyánkkal. 
Úgy emlékszem, nem volt messze az óvoda. Én mentem a nagy-
mamám mellett engedelmesen. Szerettem óvodába járni. Bátyám 
pont ellenkezőleg. Szinte húzatta magát a Mamával. Mikor beér-
keztünk az óvodába, nagymama átadott minket az óvónéninek és 
indult haza. Béluska is vissza akart menni a nagymamával, és sírva 
ordított utána: „aranyszőrű kisnagymama ne hagyj itt!!!” 
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Ennek az aranyszőrű kisnagymamának külön története van. 
Ugyanis anyai nagymamánkat Kiss Bálintnénak hívták. Ő sokat 
mesélt nekünk az aranyszőrű bárányról. Ezért ragadt rá az „arany-
szőrű kisnagymama” elnevezés, ami a bátyám találmánya volt. 

 

Nagymama persze hazament, bátyám meg tovább ordított. En-
gem nem nagyon érdekelt, hogy mit csinál. Voltak barátnőim, 
akikkel játszottunk. Arra nem emlékszem, hogy kor szerinti cso-
portokra voltunk-e osztva, vagy mindenki együtt volt, akárhány 
évesek voltunk is. Ebédet nem kaptunk az óvodában. Hogy senki 
nem kapott, (mert egyáltalán nem volt étkeztetés) vagy csak mi 
nem kaptunk (mert nem voltunk befizetve), ezt már nem tudom. 
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Ez soha nem került szóba a későbbiekben sem, mert lényegtelen 
volt. 
Délben jött értünk a nagymama. Emlékszem, azt mondta: sies-
sünk, mert kihűl a szilvás-gombóc. És bizony nagyon jól tettük, 
hogy siettünk, mert épphogy csak hazaértünk, megszólaltak a 
szirénák. Iszonyú hangjuk volt. 1944 áprilisában voltunk. Ezt a 
dátumot természetesen édesanyámtól tudtam meg, jóval később. 
A ház, ahol laktunk, (a kispesti Wekerle-telepen) egy társas ház 
volt. Ma így nevezzük az ilyen házakat. Hogy akkor mi volt az 
elnevezés, nem tudom. Ennek a háznak nem volt pincéje. Édes-
anyánk hirtelen az asztal alá tuszkolt be minket, gyerekeket, mind 
a hármunkat. 
Ő éppen csak a fejét dugta oda hozzánk, hogy nyugtatgasson 
minket, mert félelmünkben bizony sírtunk. És már süvítettek is a 
bombák. 
A mi házunkat nem érte találat, de a nagy légnyomástól betörtek 
az ablakok. Az ablak alatt állt a tűzhely, ahol édesanyánk főzött. A 
szilvás-gombóc készen volt, és persze tele lett üvegszilánkkal. 
Aznap nem volt szilvás-gombóc ebéd. Nem értettük, hogy miért 
nem ehetünk belőle. Csak mikor már nagyobb voltam, és eszem-
be jutott ez az eset, akkor fogtam fel, hogy anyánknak nem az 
volt az első gondolata, – miután megszólalt a sziréna – hogy a 
gombócokra fedőt tegyen. 
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Ehhez a Wekerle-telepi házhoz fűződik még egy nagyon kedves 
emlékem. 
Felettünk, az emeleten lakott a Simon család: Simon néni, (Borbá-
la) Simon bácsi (Sándor) a lányuk Vilma, és Simon bácsi édesany-
ja. Simon néni háztartásbeli volt. Gyakran vigyázott rám, mikor 
anyunak dolga volt, és a nagymamánk – az aranyszőrű – sem volt 
ott. Simon néni amolyan pót-nagymama volt. Én úgy hívtam, 
hogy Mammam. Simon bácsi volt a nagyapó, édesanyját pedig 
Nanókának hívtam. Vilmáról sajnos nincsenek emlékeim, mert 
szegény lány a negyvenes évek elején meghalt tüdővészben. Én 
akkor még nagyon kicsi voltam, és mindezt édesanyám elbeszélé-
séből tudtam meg. Minthogy azt is, hogy 1946-ban Simonék 
Gyömrőn vettek egy kis házat, amihez nagy kert tartozott. Nagy-
apó (Simon bácsi) sok mindent megtermelt a kertben, ahol na-
gyon sok gyümölcsfa is volt. Mikor hazakerültem az intézetből, 
(amiről a későbbiekben tájékoztatlak) az időtől minden évben kb. 
egy hónapot töltöttem Gyömrőn Mammamka meghívására. Ek-
kor már Nanóka nem élt. Csak ők voltak ketten. 


