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Ozsváth doktor világjárása és hazatalálása*

Az utóbbi évszázadban fogy, egyre fogy Túrkeve lakossága. E szomorú tényt megerősíteni
látszik, hogy az elmúlt években tovább nőtt az elvándorlók száma. Nem igen esik róla szó,
de halvány jelek azért vannak arra vonatkozólag is, hogy beköltözőkkel, visszaköltözőkkel
is találkozhatunk. A lakóhely változtatás általában egyéni, vagy családi döntés, de a
motivációk megismerése a város vezetői és mindannyiunk számára is tanulságos lehet.
Erre példa dr. Ozsváth András életútja. Erről az életútról beszélgettünk a napokban Bandi
bácsival, amelyet most az ö beleegyezésével Önök elé tárok.

A 2002-es egyedi falinaptár azonnal felhívja magára a figyelmet, ahogy helyet foglalok
a szobában. Egy népes családi környezetbe helyezhetem el beszélgetőpartneremet

- Kik vannak a naptáron és hányan?
- Ezen a naptáron 13-an vagyunk. A szülők és a gyerekek. Ozsváth András volt az apám,

Sárkány Mária volt az anyám. Az apám 1883-ban született, az anyám az egy kicsit
fiatalabb volt. Ő 1895-ben született.

- Mind a ketten túrkeveiek voltak?
- Mind a ketten túrkeveiek. Itt élték le az életüket. Tizenegy gyermekük volt. A

legidősebb, Júlia nővérem gyermekkorában Budapestre került. Korán férjhez ment, egy
szakács-pincér dinasztia tagja lett. Margit nővérem szintén fiatalon került fel a fővárosba
és ott ment férjhez. Egy gyermekük volt. A háború utolsó hónapjában esett el Pest alatt a
sógorom. Erzsébet nővérem a harmadik legidősebb. Ő is Pesten dolgozott. A János
kórházban főműtősnő volt az Urológiai osztályon. Ma van a születésnapja, fel is hívtam
telefonon, hogy jó egészséget kívánjak neki. 88 éves.

Még ma is szívesen beszél arról az időkről, amit a professzor mellett eltöltött. Erzsi
nővérem után jött Lajos bátyám. Ő parasztizál és még mindig dolgozik. Az ő a fiai András
és Laci. Ilus nővérem itt él a szomszédban. Özvegyasszony. Neki nem volt családja. Ő
főzöget nekem. Én bevásárolok, ő pedig főz. Aztán utána van Eszter nővérem. Az anyám
nevét kapta. Ő is Pesten van. Neki két családja volt, de az egyik a háború áldozata lett. A
másik szintén nővér. Piroska nővérem varrónő volt Patakiéknál itt Túrkevén. Aztán ő is
Pestre került. Ő is özvegy. Van neki két fia és unokája. A Piroska után meg jövök én, aki
itt vagyok. Én is már fiatalon elkerültem a családi háztól. Ahogy nőttek a gyerekek, jöttek
az aprók, a nagyobbak meg elmentek még a háború előtt. Szegény emberek voltunk.
Megismertük az élet másik oldalát. Nem volt fenékig tejfel, de minden ember élete a sírig
tart.

- Milyen volt a gyerekkora? Milyenek voltak a szülei?
- Megnyugtatom, hogy nem volt egy ilyen szoba tele játékszerrel. Mindenki kreált

magának. És jó volt. Anya tudott varrni és megvarrta a klott-gatyát, az inget, meg ezt-azt
a gyerekeknek. Már alig vártuk, hogy elolvadjon a hó tavasszal. Eldugtuk a cipőt. Majd

* A beszélgetésre 2002-ben kerüli sor. Az írás első megjelenési helye: Túrkeve c. lap, 2002. október
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mikor ősszel beállt a hideg, megint akkor húztuk fel. Nem voltunk elkényeztetve az élettől.
És mégis szép volt, mert a szüléink nagyon jók voltak hozzánk. Nagyon szépen éltek. -
Hogy ezt a mondatát alátámassza, Ozsváth András elővesz egy bekötött könyvet és
miközben lapozgatja így folytatja: — A papa mezőgazdasági munkás volt, de amellett egy
gondolkodó ember volt és sokat olvasott. Szeretett olvasni, mikor ideje volt. És verseket
is írt. Két vagy három elemije volt, de egész életében képezte magát. Számtan meg az
olvasás, meg az írás. Meg akarta valósítani a pertétum mobilét (örökmozgót) is. Kis
egyszerű primitív szerszámokkal keményfából fantasztikus dolgokat csinált. Voltak neki
jó gondolatai, csak a felsőbb iskola hiányzott neki. Volt neki egy füzete tele a saját
verseivel. Az első verse így kezdődik: „Amikor én téged megláttalak", azaz mikor az
anyámat meglátta. Tavaly előtt a születésnapomra Ozsváth Bandinak a felesége, Kati
meglepett engem. Kinyomatta. A papa 74-ben halt meg, de így az unokák is olvashatják a
gondolatait. A fiam neve napjára is írt egy verset. 79 évesen egyedül eljött és elhozta
Németországba 1962-ben. A mamát nem engedték ki akkor, majd csak jóval utána.

- Hogyan és mikor került ki Bandi bácsi Nyugatra?
- Pesten voltam. '44-ben el kellett mennem katonának. Az oroszok már Érsekújvárnál

voltak, mi meg Csallóközben. Többed magammal otthagytam a honvédséget. Egy hónap
után elfogtak, kiszolgáltattak a németeknek és elhurcoltak bennünket. Majd amerikai
fogságba kerültem nem messze Lepzigtől. Egyik lágerből a másikba vittek bennünket.
Lekerültem a Rajna vidékére francia fennhatóság alá. Danhortzban csak magyarok 12
ezren voltunk. Az idegen légió helyett inkább német parasztokhoz mentem szolgálni. Egy
kis faluba Archeim mellett Alpigba kerültem. Ekkor 48 kilós voltam. Ott jó kaja volt,
meghíztunk. Dolgoztunk cséplőgépnél, műveltünk szőlőt. Amikor már jól éreztük
magunkat, akkor elkapott a honvágy bennünket. Haza akartunk jönni, de ez csak több
próbálkozás után sikerült. Kisújszállásra 1946. február 21-én késő este értem. Tél volt,
hideg volt. Ott ismerkedtem össze egy cigánygyerekkel, Piroska Lajossal, aki elvitt a
nagyszüleihez. Ott aludtam náluk. Nagyon kedvesek voltak. Másnap egyedül átjöttem
Kevibe. Aznap volt az anyámnak a születésnapja. Akkor jöttem haza.

- Akkor volt nagy öröm a Kelemen utcában.
- Hát, igen-igen. Rohantak ki Ilus nővérem, Piroska nővérem. A papát megláttam az

ablaknál. Borotválkozott. Mintha tudták volna, hogy én jövök.
- Mihez kezdett ezután?
- Itthon voltam őszig. Én nem akartam földet művelni. Jött egy lehetőség, hogy a János

kórházban vesznek fel munkásokat. Felmentem. Először az osztályon betegeket hurcoltam
és egy másik fiatalemberrel az ételt is szállítottuk. A folyosót mostuk, dézsatündérek
voltunk. Mindenesek. Utána bekerültem a műtőbe, majd asszisztáltam az ambulancián.
Egyszer csak, '49-ben hívattak a minisztériumba. Az apácák lecserélésére ekkor került sor.
Kellettek a műtős legények. Egy fél évig Nyíregyházán dolgoztam, majd ismét felkerültem
Pestre, a Kútvölgyi kórházba. Megint behívattak a minisztériumba és javasolták tanuljak
orvosnak. Elküldték Pécsre. Kezdetben nehéz volt. Meg kellett tanulni, hogyan is kell
tanulni. Szorgalmas voltam. Tanultam éjjel-nappal. '52-ben leérettségiztem. Még akkor
ősszel beiratkoztam az egyetemre. Mindig jó rendű voltam és kaptam 500 forint ösztöndíjat.
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Meg lehetett belőle élni. Menzán énem. Előbb egy szállóban, majd albérletben laktam.
Négy évet elvégeztem és akkor kitört a forradalom. A demonstráción részt vettem, de

fegyver nem volt a kezemben. Az István kórházban dolgoztam. Rengeteg sebesült volt.
Akkor az egyik barátom jött és mondta, holnap elmegy. Mindenki tudta, hogy ez azt
jelenti, hogy Nyugatra megy. Hajnalban felébredtem és én is vele tartottam. 1956.
november 25-én léptük át az osztrák határt.

Elkerültünk Németországba. Piking volt a gyűjtőtábor. Onnan Bonnba mentem. Nagyon
keveset tudtam még akkor németül, csak annyit, ami a fogságban rám ragadt. így egy
félévet tanultam idegen nyelvi kurzuson. Nem fogadtak el minden budapesti vizsgámat,
így csak '61 január 24-én lettem kész orvos. Viszont megtanultam egy nyelvet.

- Bonnból hová került?
- Dürheimbe. Ott voltam négy évet. Előbb a belgyógyászaton dolgoztam, majd ortopéd

szakorvos lettem. Kaptam is egy ajánlatot Landeroba egy 200 ágyas ortopédiai klinikára.
Majd Káliuméban dolgoztam főorvosként három évet. Akartam egy magánrendelőt nyitni,
hogy önálló legyek. Úgy belejöttem, hogy a saját rendelőmben már nem volt probléma.
Sludvighátenben telepedtem le 1971. október 1-én. Vettem egy házat, építettem rendelőt.
Akkor nagy munkaerőhiány volt. A gyárakban jól fizettek. Úgy kezdtem el a rendelést,
hogy a klinikától kaptam egy titkárnőt és egy műtősfiút kölcsön, aki a besugárzásokat
csinálta. Megismertek. Sok betegem volt. Végül az volt a tervem, hogy csinálok egy szép
házat. Hát sikerült is. Teljesen felesleges volt.

- Miért?
- A második feleségem se vált be. Igaz, Stefán fiam azóta már felnőtt. Jól beszél

magyarul és még azonkívül hat nyelven. Újságíró. Most voltak itthon a nyáron. A felesége
orvosnő Berlinben. Már unoka is van.

- Akkor Ön az élete nagy részét egyedül töltötte.
- Roppant jól érzem magam. Már a szívinfarktuson is túltettem magam.
- Mikor jött haza Magyarországra?
- Nyugdíjazásom után, '92-ben jöttem el Németországból. Igaz először egy barátom

biztatására Ausztriába költöztem. Ők Ausztráliából jöttek vissza Burgenlandba. Ez
közelebb van a régi óhazához. Ott elkótyavetyéltem hét évet. Majd '98-ban jöttem haza a
nővéremhez. Összetalálkoztam Oszlánszki Zsolttal, aki megkérdezte, nem akarok-e házat
venni. Miért ne?! Meg is vettem, azóta itt lakok Ilus nővérem szomszédságában.

- A dologban az a legszebb - mi örülünk neki -, hogy itt nagyon jól érzi magát.
Hazatalált, azt mondhatom - fejezi be a gondolatot Bandi bácsi éppen belépő Piroska
testvére.

Én pedig névnapi és ünnepi jó kívánságokkal búcsúzom.
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