A vajdasági magyarság XX. századi történelme (egyik) legtraumatikusabb időszakának az 1941 és 1948 közötti időszak tekinthető. Az
a hagyományos történelmi/ideológiai felfogás, ami szerint az egyértelműen jó és az egyértelműen rossz közötti leszámolás színtere lett
volna többek között a Vajdaság (ezen belül a Bácska) is, nyilvánvalóan
és elsősorban a győztes oldaláról megfogalmazott és hangoztatott
szemlélet. A hivatalos, „külső” állásponttal szemben elsősorban a
traumatikus élmények, az azokra való visszaemlékezések szintjén
maradt fenn az időszak másik, „belső” olvasata. A negyvenes évek
eseményeinek vajdasági magyarok részéről történő „saját vagy belső” vizsgálatára tett kísérletek egyik sajátossága, hogy a hivatalos
ideológia bipoláris logikáját tették magukévá, és ily módon legalább
annyira egyoldalú képet mutat(hat)tak, mint az évtizedekkel korábbi
hivatalos történetírás.
A szemlélet egyoldalúsága ellenére nem hallgatható el, hogy a
közösség háború utáni életérzésére súlyos nyomásként nehezedett
a győztesek által megkövetelt hallgatás kényszere, illetve a „bűnös
nemzet, fasiszta kollaboráns” képzetének módszeres sulykolása,
ami sajátos és tipikus módon ugyancsak egy ideológiai szempontból
problematikus diktátum következménye. Az ilyen nyomás hatásaira
és következményeire vonatkozó kutatások eredményei számomra
nem ismertek, de ennek ellenére kétségtelen, hogy döntően negatív
irányba mozdították a magyar közösség otthonosságérzetét.
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Vannak igen nehéz, már-már lehetetlen feladatok. Azok, akik valaha is kísérletet
tettek egy traumatikus időszak személyes történetek útján történő megismerésére
vagy kutatására, jól tudják, mennyi akadályt kell leküzdeniük, hogy az adatközlők a
bizalmukba fogadják a gyűjtőt, és megnyíljanak előtte: olyan, gyakran igen mélyre
temetett, eltitkolt és elfojtott emlékek törhetnek a felszínre, melyek nemcsak az
adatközlő érzelmeire hatnak, hanem a gyűjtőt is magukkal sodorják. A huszadik század negyvenes éveire vonatkozó élménytörténetek gyűjtése nem minden előzményt
nélkülöző vállalkozás, hiszen a második világháborút követő megtorlásra vonatkozó
kutatások három évtizedes múltra tekintenek vissza. Ugyanakkor a néprajz által
vizsgált témakörök és szempontrendszer eddig nem érvényesült maradéktalanul,
így a kétkötetes élménytörténet-gyűjteményünk akár rendhagyónak is tekinthető.
Köszönet illeti a Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság magyar tagozatát,
amelyik az elmúlt években lehetővé tette és támogatta a kutatás minden lépését. E
támogatás nélkül lehetetlen lett volna a zavartalan kutatás. Ugyancsak köszönet illeti
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetet mint befogadó és lebonyolító intézményt.
A legmélyebb tisztelettel és köszönettel tartozom az adatközlőknek, akik a segítségünkre voltak munkánkban, és sokszor évtizedes félelmeiket félretéve vallottak
életük ezen írígylésre igazán nem méltó időszakáról. Hála és köszönet azoknak a
terepi gyűjtőknek, akik idejüket nem sajnálva, fáradságot nem ismerve, gyakran a
lehetetlennel próbálkozva segítették az immáron közös munkát. Nélkülük nem jött
volna létre adatbázisunk, mely a kötetek anyagát tartalmazza.
Őszinte és el nem múló hálával és köszönettel tartozom dr. Landgraf Ildikónak, a
Magyar Tudományos Akadémia Néprajztudományi Intézete Folklór Témacsoportja
tudományos főmunkatársának, tudományos titkárnak, aki a kutatás – adatgyűjtés – első napjától tanácsaival, biztatásával, szakértelmével és gondos, megengedő
szigorával segítette munkánkat. Nélküle nem ilyen eredményről adnánk számot.
Végül köszönetet szeretnék mondani mindazoknak – helyszűke miatt név szerinti
felsorolásuktól eltekintenék –, akik az elmúlt években támogatásukkal, jóindulatukkal, megértésükkel lelket öntöttek azokba, akik csüggedni látszottak. Személyes
köszönettel tartozom feleségemnek, aki az elmúlt években elviselt és támogatott.
Hiszen vannak igen nehéz, már-már elviselhetetlen feladatok.
Papp Árpád
2015. december 6-án, Szent Miklós napján
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AZ ELMONDHATATLAN LEÍRÁSA – A XX. SZÁZAD
NEGYVENES ÉVEIRE VONATKOZÓ, ÚJONNAN GYŰJTÖTT
VISSZAEMLÉKEZÉSEK ALAPJÁN
A vajdasági magyarság XX. századi történelme (egyik) legtraumatikusabb időszakának
az 1941 és 1948 közötti időszak tekinthető. Az a hagyományos történelmi/ideológiai
felfogás, ami szerint az egyértelműen jó és az egyértelműen rossz közötti leszámolás
színtere lett volna többek között a Vajdaság (ezen belül a Bácska) is, nyilvánvalóan és
elsősorban a győztes oldaláról megfogalmazott és hangoztatott szemlélet.1 A hivatalos, „külső” állásponttal szemben elsősorban a traumatikus élmények, az azokra való
visszaemlékezések szintjén maradt fenn az időszak másik, „belső” olvasata, melynek
értelmezése és nyelvezete több szempontból is legalább annyira problematikus, mint
a győztesek által leírt változat, hiszen a visszaemlékezések szubjektív jellegük mellett
– és a visszaemlékezések egy részének önigazoló voltánál fogva – egyrészt hajlanak
az események tipologizálására és az időszak kapcsán már megerősítést nyert közhelyek „újraelfogadtatására”, amelyek a finomabb megállapításokat lehetetlenné teszik,
másrészt olyan, más módszerekkel rejtve maradó összefüggésekre és árnyalásra adnak
módot, ami nélkül puszta leírások olvasói lehetnénk.
A negyvenes évek eseményeinek vajdasági magyarok részéről történő „saját
vagy belső” vizsgálatára tett kísérletek egyik sajátossága, hogy a hivatalos ideológia
bipoláris logikáját tették magukévá, és ily módon legalább annyira egyoldalú képet
mutat(hattak), mint az évtizedekkel korábbi hivatalos történetírás: az ellentétpár
nem tette lehetővé, mi több, a bejáródott kánontól eltérőnek tekintette a hagyományosként elkönyvelt magyar áldozat – kommunista/partizán bűnös ellentétpár
pontosabb kifejtését és kutatását, ezzel együtt az újabb kutatásokat kizárólag ezen a
szemüvegen keresztül képzelte el a 1944–45-ös megtorlás és az azt követő időszak
negatív élményeinek – ártatlanok kivégzése, kínzása, meghurcolása, haláltáborok –
pontos vagy lehetőség szerint pontos megörökítésére törekedve. A szemlélet egyoldalúsága ellenére nem hallgatható el, hogy a közösség háború utáni életérzésére súlyos
nyomásként nehezedett a győztesek által megkövetelt hallgatás kényszere, illetve a
„bűnös nemzet, fasiszta kollaboráns” képzetének módszeres sulykolása, ami sajátos
és tipikus módon ugyancsak egy ideológiai szempontból problematikus diktátum
következménye. Az ilyen nyomás hatásaira és következményeire vonatkozó kutatások

1

Miként azt A. Sajti Enikő is megjegyzi: „A győzelem mindent igazoló tételéből kiindulva a politika által szoros pórázon tartott jugoszláv történetírás
letagadta, illetve szükséges igazságtételként állította be a fasiszta magyarok
és a kollektív bűnösnek nyilvánított fasiszta németek elleni megtorlásokat.”
A . Sajti 2010, 11.
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eredményei számomra nem ismertek, de ennek ellenére kétségtelen, hogy döntően
negatív irányba mozdították a magyar közösség otthonosságérzetét.
Tanulmányomnak nem elsődleges célja azon kutatások, kísérletek, eredmények
összefoglalása, melyek a vajdasági magyarság történetének negyvenes éveiben
történt, kifejezetten negatív hatásainak leírására vonatkoznak, hiszen ennek összefoglalását már többen elvégezték a saját vizsgálódásaik eredményeit felhasználva,2
hanem a megidézett időintervallum néprajzi kutatásait, illetve a recens kutatások
eredményeit összegzem.
Az összefoglalást – mint azt korábban már nagy általánosságban megfogalmaztam – kettős hiány generálja: a negyvenes évekre vonatkozó ismereteink hiányosak,
a mindennapi életre vonatkozó feljegyzéseink, adataink inkább általánosítások, és
csupán elemi elvárásainkat elégíthetik ki, de a korszak tárgyilagos vagy szubjektív
szempontú megértését, kutatását és értelmezését már korántsem, másrészt a negyvenes
évek tragikus eseményei sem vonatkoztathatóak el attól a környezettől és közegtől,
amiben azok történtek. Tudomásul véve és tiszteletben tartva azt a tényt, hogy a
visszaemlékezések „személyes valóságot” tárnak elénk, ennek a valóságnak figyelmen
kívül hagyása, alábecsülése legalább akkora botorság lenne, mint annak túlbecsülése.
Az elmúlt évtizedekben és napjainkban összegyűjtött visszaemlékezésekkel egyenértékű forrásként kell kezelnünk a levéltári iratokban fellelhető tanúvallomásokat
is, jóllehet sokan ezt a forrást – a kései visszaemlékezésekkel szemben kétségtelen
előnyt élvezve viszonylagos egyidejűsége miatt – elfogultságból más mércével mérik.
Nem csupán a néprajzi kutatások „csodafegyvere” az oral history, a terepen öszszegyűjthető visszaemlékezések használata elsődleges forrásként, de a néprajzosok
körében mindenképpen dobogós hely illeti meg ezt a módszert. Éppen ezért tűnik
egyértelműnek, hogy ennek kutatásba emelése mellett éppen a néprajzosok állnak
ki leghatározottabban, nyomatékosítva azt a kézzelfogható evidenciát is, hogy a
mindennapi élet kutatása a tragikus események körülményeinek feltárása során is
megkerülhetetlen, hiszen az esetek többségében az események kiváltó okainak magyarázata, körülményei rejlenek a sokak számára jelentéktelen mondatok mögött.
A másik ok annak felismerése, hogy régió érintett időszakra vonatkozó mindennapi élete sincs megnyugtatóan összefoglalva, jóllehet ezt a hiányosságot a
negyvenes-ötvenes évek politikai és társadalmi körülményeinek folyományaként
is megfogalmazhatjuk.
A megoldás egyik módja (látszólag ) kézenfekvő: az oral history módszerét
nemcsak és kizárólag a megtorlásokra vonatkozó adatok kiegészítéseként használni
és csupán akkor élni vele, ha már „minden kötél szakad”, hanem tudatosan vállalni
és használni az így alakuló adatbázist és a benne foglalt visszaemlékezéseket azzal,
hogy szigorú forráskritikát kell alkalmazni a korábban érintett – önigazolási és
emlékezetszépítészeti – kísérletek okán.

2

A legfrissebb helyi kiadású tételeket felsorolva: A. Sajti E. 2010, 11–20.;
Forró L. 2010, 45–59.; Pál T. 2010, 23–34.
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A továbbiakban röviden áttekintjük azokat a korabeli néprajzi kutatásokat,
amelyek az időszak társadalomtörténeti vagy helytörténeti/szociográfiai feltárását
jelentették, vagy bővebben értelmezve a vajdasági magyarság (ismert történelmi
okokból csak a bácskai magyarságot értve ezalatt) társadalomkutatását tekintették
feladatuknak az 1941–1944-es időszakban. A kronológiai, leltárszerű összefoglalás
módot ad a kutatások jellege kapcsán levonható következtetések megtételére is.
AMIT A NEGYVENES ÉVEKBEN ZAJLÓ
KUTATÁSRÓL TUDHATUNK
A jugoszláviai – egyúttal vajdasági – magyar néprajz kutatástörténetének összefoglalását a XX. század ötvenes éveitől több szerző tekintette feladatának3 minden
esetben jótékony homályban hagyva az 1941 és 1944 közötti magyar közigazgatás
rövid időszakának néprajzi kutatásait, eredményeit.
Az összefoglalások alapján a következő tanulságok vonhatók le: a két világháború
között megszakad a korábbi gyakorlat, ami az amatőr helyi gyűjtők élénk tevékenységét és részben ennek jóvoltából a helyi gyűjtemények viszonylag nagy számát eredményezte. A helyi tudósítások szerzőinek nevét a Kalangya,4 illetve a Híd bizonyos
számaiban látjuk viszont, és a folyóiratok szerkesztéspolitikájából és érdeklődéséből
fakadó sajátosságok is kitapinthatóak.5

3

4

5

Bóna J. 1953; Kósa L. 1972; Katona I. 1974, 1983; Égető M. 1975; Gunda B.
1979; Voigt V. 1983; Sulhóf J. 1952; Bori I. 1982, 1993.
A Kalangya első száma 1932. május 1-jén, irodalmi folyóiratként jelenik
meg. Három korszakát különböztetjük meg : az első korszak a helyi színek
felfedezése (1932–36), a második a dilettantizmus elleni harc (1936–41),
a harmadik – háborús – korszak a regionalizmus, a magyarok és szerbek
szellemi sorsközösségének felvállalása.
Az 1934-től megjelenő Híd az 1938 és 44 közötti időben a Jugoszláv Kommunista Párt magyar nyelvű folyóirata, amely helyenként néprajzi, elsősorban
szociográfiai ihletettségű tanulmányokat közöl. Faluleírások Törökkanizsáról, Temerinről, Feketicsről (Bácsfeketehegyről), Bajmokról, Moravicáról
(Bácskossuthfalva), Szenttamásról, Moholról, Topolyáról, Felsőhegyről,
Telecskáról (Bácsgyulafalváról), Magyarcsernyéről és Muzsláról készültek.
Bori I. 1993, 305.
A vizsgált időszaktól időben és térben is elkülönülnek a Szerémség
területéről származó adatok, melyek valójában a Julianus-mozgalom kapcsán
rögzített faluleírások. Ezek ugyancsak szociográfiai ihletettségről tanúskodnak. Deák Imre 1922–1925. A leírások tulajdonképpen jelentések, amelyek
a szerémségi magyarok kiábrándítóan nehéz életkörülményeit tárják elénk.
A gépelt jelentések elsősorban az iskolázási, nyelvhasználati problémákkal
foglalkoznak. Külön érdekességük, hogy a jelenkori identitásszervező elemek megformálási nehézségeivel azonos gondokkal találkozhatunk nyolcvan évvel korábbi írásokban.
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A magyar bevonulást megelőző években a Kalangya lapjain már megjelenik a
jugoszláviai magyarság birtokviszonyaival – szociográfiai szempontból is használható adatokkal – foglalkozó beszámoló,6 amiben az öt évvel később megjelenő könyv
vezérfonala fedezhető fel.7
Az 1941 és 1944 közti időszakra – de különösen az 1942–43-as évekre – a néprajzi írások számának igen tiszteletet parancsoló számbeli gyarapodása jellemző.
A gyarapodáshoz hozzájárultak azok a leírások, amelyek során Bácska magyar,8
szerb,9de bunyevác10 és német11 lakossága telepítéstörténete is tisztes helyet kap,
akárcsak a számbelileg kisebb nemzetiségek történeti statisztikai ismertetője12 is.
Joggal remélhetnénk, a hagyományosan soknemzetiségű vidék majd vonzza a
kutatókat, akik az addig kisebbségben élő nemzetrészeik körében nagy lendülettel
pótolják gyűjtőtevékenységük terén bekövetkezett lemaradásukat. A magyar néprajzi kutatások esetében az ilyen tevékenység valóban felerősödött, hiszen a szakmai
tevékenység körébe tartozó módszeres kutatások kétségtelenül legmarkánsabb vonulatát a bukovinai székelyek kutatása jelentette:13 nemcsak a Kalangya oldalain
olvasható leírások szép száma tanúskodik erről, de egy módszeres kutatás nyomai
is körvonalazódtak , amit a Bácskai Táj- és Népkutató Tábor Munkaközössége14
6
7
8
9
10
11
12
13

14

Kerék M. 1941.
Kerék M. 1946.
Lévay E. 1942a; Lévay E. 1942b; Muhy J. 1943; Tímár F. 1943.
Csuka J. 1943.
Vukovich G. 1942.
Jurg J. 1942; Lévay E. 1942c; Lévay E. 1942d; Csuka J. 1942a.
Csuka J. 1942b; Bálint S. 1942.
Berényi J. 1943; Berényi J. 1944; Bodroghy Sz. 1942; Bodroghy Sz. 1943;
Németh K. 1944; Ortutay Gy. 1943. Vegyes anyag Nagyfényről (Schérer M.
1943, 179.), ugyaninnen Zaár Mária női viseletet taglaló dolgozatai, vagy
Máthé Gyula bukovinai festett és festetlen bútorokat bemutató munkája. Nagyfény (Bácsjózseffalva) esetében meg kell említeni Kerékgyártó
Adrienne viseletet kutató, állomásozó gyűjtését is, de a második világháború
idején került Groóh János tűzhelyről szóló munkája is az adattárba. Kerékgyártó Adrienne másik gyűjtése kutatótábori naplóként került az adattárba
(Bajmok, Nagyfény, Hadikfalva, Istensegíts települések). Ugyanő végezte el
és jegyezte le Hadikújfalu településen a vegyes gyűjtést (EA 8176). Kozár
Leona ugyancsak Hadikújfalun tevékenykedett (1942). Mangha János pedig
Hadikligeten betlehemes játékokat gyűjtött.
Amint azt a Magyar néprajzi lexikon vonatkozó szócikke jelzi, a Táj- és Népkutató Központ jogutóda az „1941 őszén a frissen életre hívott Teleki Pál
Tudományos Intézet Államtudományi Intézetének Táj- és Népkutató Osztálya lett. A Táj- és Népkutató Intézet, ill. Osztály sorozatos kiszállásokat és
kutatótáborokat szervezett fiatal szakemberek és egy.-i hallgatók részvételével. Programjukban az általános szociográfiai érdeklődés mellett a legjelentősebb szerepet a néprajzi gyűjtés kapta, így: Kiskunhalas és környéke,
Nagykunság, Garam mente (Újbars), Rábaköz (Rábcakapi), Őrség, Sárköz,
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végzett, de meg kell említeni az olyan tömegmozgalom jellegű tevékenységet is,
mint amilyenről a cserkészek falutörténeti kérdőívei tanúskodnak.
A Bácskai Táj- és Népkutató Tábor Munkaközössége 1942-ben és 1943-ban
végzett a Bácskába telepített bukovinai székelyek körében gyűjtést Újvári Béla és
Újvári Béláné Kerékgyártó Adrienne vezetésével.
Az 1942-es évben Bácsandrásszálláson (ma Bački Sokolac) (Újvári Béla, V. Nagy
Dénes, Major Zoltán, Ruszkai András, Harangi László, Lovas László), Hadikújfalun
(Ráta–Bajmok)15(dr. Fórizs, Karla,16 Bujdosó,17 Boruzs, Nagy,18 Martos,19 Koncz,
Kozár20) Az 1943-as évben Bácsjózseffalván (ma Novi Žednik) (Dőry Ervinke,21
Gróh János,22 Máthé Gyula, Nagy ?, Patay, Rhédey Piroska, Schéner Mihály23 Szinynyei Ildikó, dr. Újvári Béla, dr. Újvári Béláné Kerékgyártó Adrienne, Zaár, Mária)
Istensegítsen (ma Mišićevo) (Gróh János, Dőry Ervinke) folyt kutatás. Ugyancsak

15

16
17

18
19

20
21

22

23

Csermosnya-völgy (Gömör m.), szatmári Bükkalja, Szilágyság (Bogdánd
és környéke), Máramaros (Visk), Drávaszög, Beszterce-Naszód megye
(Magyarnemegye), Bereg megye (Szernye-mocsár és környéke), Ugocsa megye. A kutatások eredményeiről részben beszámoltak az intézet kiadásában
megjelent A Magyar Táj- és Népkutatás Könyvtára kötetei. 1945-ben a Táj- és
Népkutató Osztály Néptudományi Intézet néven önállósult és a Teleki Intézet utódja, a Kelet-európai Tudományos Intézet tagintézete lett. Az 1949
novemberében bekövetkezett feloszlatásáig a háború utáni nehézségekkel
küszködve folytatta tudományos kutatásait. Néprajzi gyűjtéseket kezdeményezett többek között a bukovinai-tolnai székelyek közt és a Börzsöny-hegység falvaiban.” Magyar néprajzi lexikon V. 146–147.; Kósa L. 1972.
Az utolsó mondat nem nyújt biztos fogódzót a tekintetben, hogy a
bukovinai–tolnai székelyek körében végzett kutatás pontosan hol és mikor
zajlott. Miután a Magyar Néprajzi Múzeum Ethnológiai Adattára őrzője a
gyűjtés anyagának, nincs elvi akadálya egy utólagos áttekintés elvégzésének
e helyütt.
A táborvezető – Újváriné Kerékgyártó Adrienne – naplóját 1942. július 14én keltezte Hadikújfalun (Ráta–Bajmok) (EA-8176).
Karla Irma: Bőrruhák, bundák stb. Hadikújfalu, 1942 (EA-8187).
„Átvettem 1 hangjegyfüzet, 1 jegyzetfüzet Bajmok 1942 júlis 15. Bujdosó
Ilona” (EA-8176). Dr. Gárdonyi Zoltánné Bujdosó Ilona: Kottázott dalok,
balladák, gyermekjátékok. Hadikújfalu–Józseffalva–Hadikörs (Mišićevo),
1942, VII. (EA-8188).
Nagy Margit: Hímzés, varrás. Hadikújfalu, 1942 (EA-8185).
Martos Magda: Varrottasok, testiruhák. 15 lap, 3 akvarell. Hadikújfalu, 1942
(EA-8186).
Kozár Leona, Hadikújfalu (Ráta), 1942 (EA-8180).
Dőry Ervinke: Vegyes viselet és textilgyűjtés. Bácsjózseffalva–Istensegíts, 1943
(EA-8196).
Gróh János: Bácsjózseffalvi tűzhely összefoglalás. 3 rajz. Bácsjózseffalva, 1943
(EA-8199).
Schéner Mihály: Fafaragás, építkezés rajzokkal illusztrált gyűjtés.
Bácsjózseffalva, 1943. augusztus (EA-8197).
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a Bácskai Táj- és Népkutató Tábor Munkaközössége tevékenységének eredményeként „családlapok” kerültek az adattárba (528 oldal), amelyek Csantavéren és
Hadikújfaluban készültek.24
K. Kovács Péter Amit a Bácskai Táj- és Népkutató Táborról tudunk címmel foglalta
össze 1967-ben25 az Ethnológiai Adattárban az időben megtalálható, majd később
külön jelzetekkel ellátott anyagot. Az összefoglalás két dobozról (Bácsmegyei doboz
I.; Bácsmegyei doboz II.) beszél, amiből az elsőt 1948. április 19-én vette számba.
A következők találhatók benne:
– Zaár Mária 1943. évi bácsjózseffalvi gyűjtésének a naplója, 120 oldal vázlatokkal: népviselet és gyermekviselet;26
– dr. Újvári Béla Bácsandrászálláson készült felvételei és filmjei, 52 db 6 × 9 cm-es
fénykép: viselet és népművészet, gazdálkodás;27
– Schéner Mihály 1943. augusztus 17. és 30. közti gyűjtése Bácsjózseffalván, 70 db
cédula népművészet (fafaragás) körében;28
– dr. Újváriné Kerékgyártó Adrienne 1943. augusztusi gyűjtése Bácsjózseffalván,
36 db rendezett cédula: viselet; 29
– Major Zoltán 1942. júliusi gyűjtése Bácsandrásszálláson, 145 db rendezett cédula: művelődésrajz, erkölcsrajz, gyülekezetrajz, vallásrajz, szójárás;30
– Ruszkai András 1942. évi gyűjtése Bácsandrásszálláson, 300 db cédula: gazdálkodás, állattenyésztés (főként juhászat);31
– dr. Újvári Béla (valószínűleg, név nincs rajta) 25 db 9 × 12 cm-es és 7 db 6 × 9
cm-es (1943) bácsjózseffalvi felvétele és filmje: viselet, népművészet;32
– Harangi László gyűjtése 1942-ben Bácsandrásszálláson, 172 db rendezett
cédula: élet, lakás, ruházat, gyülekezeti élet (vegyes szociográfiai és néprajzi
anyag);33
24

25
26

27
28

29

30
31
32
33

Az előbbi alatt azt a még feldolgozatlan adattömböt értjük, ami az egyes
családok tagjait sorolja fel (EA 8178). A Táj- és Népkutató Intézet égisze
alatt tevékenykedett Bácsandrásszálláson és Bácsfeketehegyen a csíkszeredai
Kovács Dénes rajztanár 1942-ben, aki hivatásához híven rajzokat készített a
településeken.
(EA-8175).
Zaár Mária: A Bácsjózseffalvai női viselet. Rajzok. Bácsjózseffalva, 1943 (EA8194, EA 8195).
A Magyar Néprajzi Múzeum fényképtárában, Manga János neve alatt.
Schéner Mihály: Fafaragás, építkezés. Rajzokkal illusztrált gyűjtés.
Bácsjózseffalva, 1943. augusztus (EA-8197).
Újváriné Kerékgyártó Adrienne vegyes gyűjtése, főleg felnőttviselet.
Bácsjózseffalva, 1943. augusztus (EA-8198).
Major Zoltán, Bácsandrászszállás, 1942. július (EA-8189).
Az Ethnológiai Adattárban nem jutottam nyomára az anyagnak.
A Magyar Néprajzi Múzeum fényképtárában.
Az Ethnológiai Adattárban nem jutottam nyomára az anyagnak.
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– Lovas László 1942. júliusi gyűjtése Bácsandrásszálláson, 136 db tisztázott cédula: gazdálkodás, munkaeszközök (aratás, cséplés);34
– Zaár Mária gyűjtése 1943 augusztusában Bácsjózseffalván, 14 lapon 69 rajz: női
viselet;35
– ismeretlen (valószínűleg a csoportvezető, Kerékgyártó Adrienne), kb. 150 oldal
viselettel kapcsolatos gyűjtés, faluvázlat pauszpapíron.
Térítvények és feljegyzések.

A Bácsmegyei doboz II. tartalmát 1948. április 22-én jegyezte fel K. Kovács Péter:
– Nagy Margit és Marton Magda gyűjtése 1942-ben Hadikújfalván 22 lapon:
keresztszemes varrás;36
– Groóh János rajzai Bácsjózseffalváról és Istensegítsről5 lapon: a bácsjózseffalvi
világítás leírása, 6 keresztszemes mintalap, 160 oldalnyi vázlat a tűzhelyekről
ugyanonnan;37
– dr. Újvári Béla vegyes néprajzi gyűjtése a bácskai székelység köréből 1942–43ban 2 füzetben, 200–250 oldal vázlatokkal;38
– Dőry Ervinke gyűjtőnaplója a Bácsjózseffalván 1943-ban végzett gyűjtéséről, kb.
15 oldal és mellette 30 db tisztázott cédula vázlatokkal;
– „Pausz vázlatos térkép a Délvidékről. A települések mellett számok vannak, mit
jelentenek, dr. Újvári Béla tudná esetleg megmondani.”
– V. Nagy Dénes rajzfüzete Bácsandrásszálláson 1942-ben bútorokról, eszközökről, viseletről stb.-ről készített rajzokkal 17 oldalon;39
– név nélküli rajzfüzet 12 lapon és pár cédulán Bácsandrásszálláson 1942-ben
készített rajzokkal (eszközökről, bútorokról);
– több gyűjtő rajza, festménye és 2 gyermekrajz, összesen 29 db (népművészet,
eszközök, bútorok stb.);
– Rhédey Piroska és Szinnyei Ildikó gyűjtéséből 33 db varrottas mintájú, főleg
Bácsjózseffalván végzett gyűjtésükből. TN 24-es leltári számú szekrény alsó
fiókjában;
– Szinnyei Ildikó: varrottas párnafejek (bácsjózseffalvi gyűjtés feldolgozása, vázlat), 11 kézzel írott összeállítás, 20 db varottas minta;
34
35
36

37

38

39

Az Ethnológiai Adattárban nem jutottam nyomára az anyagnak.
Lásd a Zaár Máriára vonatkozó korábbi lábjegyzetet.
Nagy Margit: Hímzés, varrás. Hadikújfalu, 1942 (EA-8185); Martos Magda:
Varrottasok, testiruhák. 3 akvarell, 15 lap. Hadikújfalu, 1942 (EA-8186).
Gróh János – Dőry Ervinke (V. évf főisk. hallgatók). Bácsjózseffalva–
Istensegíts, 1943 (EA-8200).
Újvári Béla: 76 oldal anyag, közte két akvarell a berendezésről.
Bácsandrásszállás, 1942 (EA-8179).
V. Nagy Dénes: vegyes gyűjtés, bútor, eszközök, viselet stb. Rajzok.
Bácsandrásszállás, 1942 (EA-8184).
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– több gyűjtő közös munkájából: varrottas minták, viselet, bácsandrásszállási
szekér részeinek elnevezése.

A Kalangya lapjain megjelő írások és az időszakra vonatkozó más adatok több
megközelítést és értelmezést tesznek lehetővé: egyértelműnek tűnik, hogy a bukovinai székelyek kutatása és az annak kapcsán (is) folytatott mesekutatás jelenti a
komplex vizsgálat mellett a szakmailag kompetens tudást, míg az általánosítások
szintjén megfogalmazott írásokhoz képest a valódi gyűjtésen alapuló adatok aránya
viszonylag szerény, azt jobb esetben a szociális érzékenységgel felvértezett tollforgatók, újságírók jóvoltából olvashatjuk.40
Összegzésként elmondhatjuk hát, hogy a bukovinai székelyek népéletének megfigyelése és rögzítése kiemelt helyet vívott ki magának a második világháború idején,
ezt a fővárosból leutazó diákok és vezetőik végezték, míg a korábbi, hagyományos
néprajzi-szociográfiai kutatásokat a helyi értelmiségiek (ez esetben újságírók) folytatták, akik a harmincas évektől igyekeztek felhívni olvasóik – elsősorban a városi
lakosság – figyelmét a nyilvánvaló társadalmi egyenlőtlenségekre, és akik ezeket a
társadalmi megfigyeléseket le is írták.
Külön – és utólagosan beemeltként – kell kezelnünk az újvidéki Vajdasági Levéltárban található, alapvetően adminisztratív célokat szolgáló forráscsoportot, a
Magyar Királyi Földművelésügyi Minisztérium Birtokpolitikai Kirendeltségének
Délvidéki Földbirtokpolitikai Kirendeltségének dokumentumait (AV-F150).
A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI?
A vajdasági – és ezen belül a bácskai – magyarok történelmi emlékezete elvben minden olyan adat és adatrögzítés útján megragadható, aminek közlője (tulajdonosa)
vagy az emlékezet útján rögzített esemény közigazgatási értelemben a Vajdasághoz
(szűkebb értelemben a Bácskához, a történelmi Bács-Bodrog vármegyéhez) tartozó
településhez köthető.
A témában és annak feldolgozásában kevésbé járatos olvasó ezek ismeretében
talán meglepődhet azon, hogy az első világháborút követő impériumváltás utáni

40

A szórványos adatok mellett néprajzi szempontból értékes leírások száma kevés, ezek közül feltétlenül meg kell említeni Muhi János moholi és
bezdáni, Lévay Endre bácsgyulafalvi, illetve Tóth Kálmán alsóbaranyai
beszámolóját. Az előbbi szemléletet némiképp módosítva meg kell említeni
a településekhez köthető, éppen ezért fontos cikkeket, miként a felsoroltak
mellett olvasható cikkeket: Apatinból Jurg János, Bácsjózseffalváról Németh
Kálmán és Ortutay Gyula, Gombosról Tímár Ferenc, Szabadkáról Berényi
János, Zentáról Banó István, Zomborról Korek József számol be egy adott
téma kapcsán. Banó I. 1943a; Banó I. 1943b; Banó I. 1943c; Banó I. 1944;
Berényi J. 1944; Jurg J. 1942; Korek J. 1944; Németh K. 1944; Ortutay Gy.
1943; Tímár F. 1943; Tóth K. 1943a.
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időszak eseményeit, „kis történelmét” nem sikerült olyan aprólékossággal rögzíteni,
hogy az minden tekintetben kielégíthetné kíváncsiságunkat. A kisebbségi, esetünkben kétségtelenül hátrányos megkülönböztetéstől terhelt közel egy évszázados
időszakban nemcsak újabb impériumváltásokra került sor, hanem a korábbi időszak
megítélése és az erről folytatott diskurzus is változó intenzitással és jelleggel folyt.
Abban azonban nem volt lényegi különbség az egymást követő rendszerek között,
hogy az éppen regnálók az őket megelőzőekről minden esetben negatívan, de legalábbis negatív konnotációban beszéltek. Az impériumváltások helyi sajátossága,
hogy nem csupán ideológiai síkon következtek be változások, hanem a többségikisebbségi viszony hatalmi-ellenzéki dimenziója is egyszerre változott. Ha csupán
a negyvenes évek eseményeinek vizsgálatát tekintjük feladatunknak, úgy annak
indulatoktól és bosszútól vezérelt eseményei a későbbi időszakban hatalomra kerülők
számára sem a minden részletében nyilvánosságra hozandó, a pozitív hős mítoszát
erősítő részletek voltak, éppen ezért nemcsak a hivatalos történetírás hallgatott róla,
de a történelemábrázolás során is az egyértelműen jó és egyértelműen rossz között
húzódó éles határ fenntartására törekedtek. Ennek egyik sikeresnek mondható
eleme a múlt elfojtása, az emlékek eltörlése volt.
A magyarság szempontjából – sarkosan fogalmazva – az elnyomott kisebbségből
elvben a hatalmat gyakorló többségi, majd újból bűnös kisebbségi, a konszolidáció
időszakában pedig hűséges nemzeti kisebbséggé idomuló közösség vált magán
hordozva, szívébe rejtve és elvben emlékezetébe vésve a múlt minden magán és
másokon ejtett sebét.
A negyvenes évek eseményeit tágabb kontextusban szemlélni igyekvőben több
módon fogalmazódik meg a hiány: az események tárgyilagos leírásával adós hivatalos történetíráson körülményes számon kérni mulasztásait vagy tendenciózusságát,
főképp az elmúlt évtizedek hivatalos ideológájának ismeretében. Erre az egyoldalúságra csak a maga mérsékelt eszközeivel válaszolhatott a helyi helytörténetkutatás,
amit – legalábbis annak kezdeti fázisában – inkább a belső indíttatás vezérelt,
mintsem a képzett kutatók jelenléte és vezető szerepe jellemzett.41 A hiányt az a
nyomasztó, kétoldalú hallgatás továbbfokozta, ami esetünkben a magyar kisebbséget ért megtorlások és atrocitások felett kialakult: hallgatás övezte a győztesek és
az áldozatok oldaláról is. Az áldozatok hallgatását, „bűntudatát” feloldani nem a
néprajzos feladata, de az időszak megismeréséből a történészek (levéltárosok) mellett
a néprajztudomány is kiveszi részét az egyéni életutak kutatásával és feltárásával.

41

Érdemes lenne fejezetet szentelni a magyar kisebbség saját történelmi kutatásainak és a kutatások intézményi keretének, amit – lévén az elemzés tárgya
más – nem e helyütt kell elemezni, valamint a terjedelmi korlátok sem teszik
ezt lehetővé.
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A NEGYVENES ÉVEK VAJDASÁGI ESEMÉNYEINEK FELTÁRÁSA
A NÉPRAJZ MÓDSZEREIVEL
A negyvenes évek meghatározó eseményei, mint a magyar hadsereg bevonulása, az
újvidéki razzia, az újabb impériumváltás és a vidék védekezési reflexeiből kikopott
és éppen ezért látszólag precedens nélküli megtorlás válogatott eszközei, az államosítás, földosztás, a korábbi szövetségesekkel való szakítás (és ennek belpolitikai
következményei) olyan események, amelyek meghatározták az egyén és a közösség
életét és tudatát. Ezen sarkos eseményeken túl a mindennapi élet, a hétköznapok
rögzítése, illetve az „emlékezetes napok” magántörténelemben található lenyomatai
kétségtelenül a néprajz érdeklődési körébe tartozó jelenségek.
Az időszakra vonatkozó kutatások egyrészt szinkrón – egyidejű –, illetve diakrón
jellegűek lehetnek. Miután a szinkrón vizsgálatok viszonylag rövid időintervallumra
korlátozódtak, ezek összefoglalására külön kitértünk. A diakrón kutatást az oral
history – a szóbeli történelem, élettörténetek, visszaemlékezések közlése és elemzése – képviseli.
A vajdasági (délvidéki) magyarság XX. századi történetének kutatása – megítélésem szerint – korántsem kizárólag a történészek és a helytörténészek kizárólagos
feladata, hanem a társadalomtudományok különböző ágait hivatásszerűen űző
helyiek erkölcsi kötelessége is. Ennek ellenére kell megállapítanunk, hogy a magyar
helytörténet-kutatást éppen a második világháború végén elkövetett, majd agyonhallgatott megtorlás helyi történéseinek nyilvánosság elől titkolt kutatása keltette
életre, és a helyi, képzett történészek száma messze elmaradt a témával foglalkozók
számától.
2010 után olyan jellemzőkkel terhelt néhány év kutatásának utólagos pótlására
nyílik hosszú évtizedek után lehetőség, melyek – megelőlegezve az összefoglalást – a
korábbi, rögzült felfogást és keretet belülről és kívülről is egyaránt feszítik, újraírják.
Ezzel együtt is kézzel fogható a hivatalos történetírás és a szóbeli közlések, viszszaemlékezések (tehát nem hivatalos, személyes történelmek) közötti határozott és
többszörös szembenállás – utóbbit e szempontok szerint is a néprajz, szűkebben
a folklór módszereivel is kutathatjuk, ezen belül pedig az oral history jellegű feljegyzések adnak legárnyaltabban választ –, amit legszerencsésebben az időszak és
a téma hivatalos „megnyitása” békíthet ki.
A Magyar Tudományos Akadémia és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia által vezetett többrétű kutatás céljai nemcsak a tudományosság, de a közélet
kíváncsiságának tesznek eleget, ráadásul évtizedes, nemzedékeket megnyomorító
problémákra és kérdésekre adhatnak – talán megnyugtató – választ. A levéltári
kutatások mellett a terepen életútinterjúkat rögzítő személyek élő, az időszakot
személyesen átélt adatközlőkkel és szemtanúkkal készítettek interjúkat. Az élő személyekkel történő beszélgetés értéke azért is felbecsülhetetlen, mert nem „halott”
dokumentumokat bír megszólalásra, hanem megkísérelheti a személyes élmények
legpontosabb rekonstruálását is.
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MÓDSZER ÉS TECHNIKA
A fentiekkel összhangban a projekt célja, hogy a negyvenes évekre vonatkozó viszszaemlékezéseket interjúk útján rögzítse, archiválja, majd feldolgozza. A negyvenes
évek eseményei a vajdasági (délvidéki) magyarság, illetve a velük élő nem magyar
etnikumok számára is „sorsdöntőnek” bizonyultak. Ezen történetek kutatása – amivel
a vajdasági társadalom- és történetkutatás adós maradt, sokszor érthető és indokolható okokból – nem tűr halasztást, és mindenképpen több adat birtokában lehetne
csak újraértelmezni az időszakot. Az erkölcsi jóvátételen túl a kutatás sürgősségét az
adatközlők kora is indokolja. Ugyanakkor a kiemelt figyelemmel kísért események
– így a 44-es megtorlások is – nélkülözik azt az értelmezési hátteret, mely nélkül a
kutatott közösség saját és közös magyar történelme, annak traumái sem oldhatók fel.
Ennek érdekében az oral history módszerébe illeszkedve egyéni élettörténeteket rögzítettünk, melyekből az egyén, egy település mikrotörténelme, végső soron
dokumentálható szubjektív történelme rajzolódott ki: az így összegyűjtött adatok,
interjúk tehát az adatközlők saját és kisközössége (családja, illetve a települése) élményeinek rögzítését jelentik, hiszen célunk az egyéni sorsokon, a „kis” történelmeken
keresztül megragadni és rögzíteni a második világháború vajdasági eseményeit és
történéseit. Más szavakkal: az egyéni történetek rögzítése és csoportosítása útján
jutottunk el a közösségi történelmi emlékezethez. Kiemelt figyelemmel követtük
a kutatás során a közösség életében traumatikus, egyúttal kollektív tragédiaként
megélt impériumváltás körülményeinek elbeszéléseit, de ezzel együtt sem az áldozatok konkrét számát kívánjuk megállapítani (hiszen az erre vonatkozó adatok
nem az oral history adatai és eredményei között keresendők), hanem az események,
a szemtanúk és hozzátartozók kollektív tudatában elfoglalt helyét, ennek hatását
rögzítenénk a néprajzi adatgyűjtés módszerével.
Az elsődleges feladat az átélt események emlékeinek, illetve családi és közösségi
emlékezetből táplálkozó szövegeknek a rögzítése. A másodlagos cél pedig a korszakhoz kapcsolódó egyéb emlékek (ruhák, fényképek, levelek, naplók, hivatalos
iratok stb.) gyűjtése, archiválása (digitalizálása). Ennek a muzeológia szempontjából
lesz többszörös jelentősége, hiszen az archivált szövegek mellett egy gyűjtemény
alapjait is jelenthetik.
A kutatás közvetlen célcsoportja az időszakot személyesen átélt emberek voltak,
akik elmesélték a negyvenes évek eseményeit úgy, hogy a saját élményeiket egyes
szám első személybe helyezve egyéni vagy családi események keretébe foglalták.
Másik lehetőség, ha az adatközlő csak mások elbeszéléséből, közvetve értesült az
eseményekről, mert abban az időben másutt tartózkodott. Ezt közvetett elbeszélésnek is nevezhetjük, és másként értékelhetjük. Az ilyen elbeszélések még első kézből
származóknak tekinthetők, hiszen azt a kortárs beszéli el.
Amennyiben nem találtunk olyan adatközlőt, aki a korszak eseményeit személyesen elmesélné – még ha azok traumatikusak is –, akkor az idősebb korosztály
emlékezetét is módunkban áll kutatni: olyan hetven-nyolcvan éveseket kell keres-
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nünk, akik a negyvenes években voltak gyerekek vagy fiatalok, és akik a szüleik
elbeszéléséből értesültek az eseményekről, vagy a későbbiek során meséltek nekik
a kérdezésre váró eseményekről.
A FELDOLGOZÁST SEGÍTŐ VEZÉRFONAL
Az életútinterjúk, élettörténetek rögzítése során nem csupán a negyvennégyes
megtorlásra vagy a negatív élmények rögzítésére törekedtünk, hanem az időszak
más eseményeinek rögzítését is feladatunknak tekintettük. Ennek haszna abban
rejlik, hogy a már többször lejegyzett hiányok pótlására is sor kerülhet. Összesen
hét nagyobb fejezetet alakítottam ki, amelyek a mesélés – elméleti – kronológiai
sorrendjét tiszteletben tartják.
Emlékek, élmények a magyar hadsereg 1941-es bejöveteléről
A magyar hadsereg bevonulását, a hozzá fűződő élményeket rögzítette első kérdéscsoportunk, miként az időszakot jellemző epizódok is itt kerültek tárgyalásra, pl.:
volt-e országzászló, hol állt, mi lett a sorsa, hol van most? Készítettek-e ebből az
alkalomból valamilyen magyaros ruhát (a ruha leírása, viselésének alkalmai, későbbi
sorsa)? Mi változott meg ebben az időszakban? Hogyan fogadták a bevonuló csapatokat? (Viszony az anyaországiak és az itteni magyarok között, magyarok és a más
nemzetiségűek között.) Voltak-e a környéken bukovinai székely (csángó) telepesek?
Milyen volt a kapcsolat velük? Milyen viszonyt alakítottak ki velük? Milyen viszonyban álltak a leventeoktatóval? Miben különböztek az újonnan jött hivatalnokok a
többi magyartól? Mi lett a sorsa a településen élő dobrovoljacoknak, zsidóknak?
A magyar katonaévek, hadifogság
Ebben a kérdéskörben elsősorban férfiak válaszára számítottunk olyan kérdésekben, melyek a katonaság részleteit világították meg: hova lett besorozva, mikor,
hol volt katona, milyen eseményekre emlékeznek, hol esett hadifogságba, hol és
meddig volt hadifogoly, milyen történetekre emlékszik, hogy és mikor jött haza a
hadifogságból? Be lett-e sorozva újból? A rögzített emlékezések egy részében nem
a második világháború alatti hadifogságról, hanem az első világháborúról szóló
történetek lettek beleszőve: ez nagyon gyakran a „történet a történetben” jelleget
öltött, és magyarázatul szolgált a későbbi eseményekhez.
A 42-es razzia
A 42-es razzia napjainkban is heves vitákat kiváltó gyászos esemény: a napi retorikában a negyvenes évek közepén bekövetkezett megtorlás kiváltó okaként jelenik
meg, mintegy igazolásul szolgált a későbbi túlkapásoknak. Tekintettel arra, hogy
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az esemény valódi okairól csak a Sajkásvidékről származó, de onnan elüldözött
adatközlők nyilatkoznak érdemben, az esemény kollektív emlékezetben betöltött
helyét szerettük volna meghatározni. Milyen forrásokból (újság, rádió) értesültek
a partizánok esetleges tevékenységéről? Volt-e magyarellenes hangulat a településen? Voltak-e túlkapások a településen a nem magyar lakossággal szemben? Mikor
hallottak először az újvidéki razziáról? Kitől? Hogyan vélekedtek róla?
Orosz (szovjet) hadsereg bejövetele
Az orosz katonákról szóló történetek (fosztogatások és egyéb bántalmazások, beköltöztetésük az itteniek házaiba, eltérő szokásaik [órák, gyufa szerzéséről szóló
történetek]) ugyancsak az időszak „jeles” és emlékezetes eseményei. A történetek
egy jelentős része a szovjet katonák pozitív oldalát emeli ki, ami településtől függő
történeti típusokat sorakoztatott fel. Az eredeti vezérfonalban az orosz hadifoglyok
mint munkaszolgálatosok, a családokhoz kihelyezett orosz hadifoglyokról szóló
történetek, családi és baráti kapcsolatok is helyet kaptak, de az eddig feldolgozott
történetek alapján egy ettől eltérő kép mutatkozik. A képzettársítás eredményeként a vizsgált időszakot évtizedekkel megelőző orosz hadifogság emlékezete is
felbukkant némiképpen mintaként szolgálva az orosz (szovjet) katona toposzának
kialakításához.
Partizánok
A jugoszláv néphadsereg katonáival – a partizánokkal – kapcsolatos történetek
ugyancsak megkerülhetetlenek, miután az eseményeket – pozitív és negatív kontextusuk ellenére – közelebb hozták, és kulcsfontosságúak a későbbi események
megértéséhez és értelmezéséhez. Azzal, hogy a partizánok nem távoli, hanem igen
sok esetben közeli személyek (a szomszéd vagy a szomszéd település lakosai) voltak, a történetekben betöltött helyük és megítélésük is eltérő a korábbi hadsereg
katonáihoz képest.
A „helyi” partizánok (akik segítettek), illetve a máshonnan jöttek cselekedetei,
a partizánok és segítőik (helyiek, szomszéd településről valók), a partizánok viszonyulása a papokhoz és a tanítókhoz, kommunistákhoz, szegényekhez, nagycsaládosokhoz tematikus blokk szolgálta ezt a célt, miként a „jó partizán” toposzának
körüljárása (mit csinált és mit nem).
Az időrend kialakítását esetenként olyan kérdések nehezítették, melyek ugyan
egy meghatározott időszakhoz vagy eseményhez köthetőek – és a csoportosításnál
továbbra is igyekeztünk a kronológiai hűség elvét érvényesíteni –, de valójában az
etnikumok megítélése, sztereotípiák szintjén történő megragadása volt a célunk.
Mondhatni a klasszikus néprajzi-antropológiai felvetések egyikének hathatós kutatását kötöttük a vizsgált időszakhoz.
Ilyen kérdések vonatkoztak:
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– a szomszéd településre: A szomszéd településről szóló történetekben – a várakozásokkal ellentétben – korántsem a pozitív, sokkal inkább azok negatív arculata mutatkozott meg: a szomszég településről érkezők lettek negatív színben
feltüntetve;
– a magyarokkal együtt élő más etnikai közösségekre, azok mindennapjaira az
adatközlők elbeszélései alapján, a velük való együttélésre, a kitelepítésekre és
megtorlásokra a zsidó, német és szerb lakosság ellen, a zsidók deportálására,
kik segítették, rejtegették őket, ki őrizte meg a vagyonukat, visszatérő izraeliták emlékezete. A németek szervezetei, kitelepítése, lágerek, németek vagyonának szétosztása. Szerbek (dobrovoljacok) kitelepítése, erről szóló történetek
(hova, meddig, mivel indokolták, hogy fogadta ezt a nem szerb lakosság), a
szerbek meghurcolása 1941-ben, vagyonuk elkobzása.

Az időszakra vonatkozó történelmi emlékezet sarokpontja a magyar lakosság ellen
elkövetett megtorlások emlékezetben betöltött helye volt és maradt. A kutatások
kezdetén több kifogás fogalmazódott meg az ellen, hogy a majdani kérdőív és az
ennek alapján összeálló emlékezetkorpusz valójában a „szerecsenmosdatás” célját
szolgálja, szándéka pedig a bűnösök és áldozatok közti határ elmosása. A kételyek
és ellenvélemények nyomását csak a lehetőségekhez mérten legaprólékosabb vezérfonal – ami ettől kezdve már lényegesen több volt, mint azt az eredeti szándék
sejtette – kidolgozása enyhíthette:
– Kik szerkesztették a listákat, ami alapján elhurcolták az áldozatokat, minek alapján szerkesztették?
– Hol őrizték, hova vitték az áldozatokat?
– Mit tettek velük?
– Mi történt az otthon maradottakkal?
– A magyarok gyűjtőtáborba zárása, széttelepítése.

A fenti kérdések voltak hivatottak fényt deríteni néhány hónap tragikus eseményeire.
Az 1945 utáni időszak
Az 1945 utáni időszak (impériumváltás és konszolidáció) eseményeire vonatkozó
kérdések újabb, ideológiai szempontból kontaminált témakört voltak hivatottak
pontosítani: nem a háború utáni periódus sajátja, hogy a mindenkori uralkodó
rendszer a helyi emberforrást használja státusának megszilárdítására, éppen ezért
engedményeket tesz, szövetségeseket keres. A történetek ennek megfelelően egy-egy
jelentősebbnek vélt jelenség köré csoportosultak a szerkesztést követően:
– Kik kapcsolódtak be az új hatalom kialakításába a településen?
– A bűntettet elkövető partizánok bűnhődése (hogy érte utol őket a végzetük)?
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– A névtelen feljelentések. (Volt-e olyan postaláda, ahova a névtelen feljelentéseket dobták be?)
– Földreform, földosztás. (Kik jutottak földhöz, hogyan művelték azt, pl.: likaiak,
boszniaiak?)
– Tapsikolt földek. (A szolgálatokért kapott – tapsikolt – földeket miért hívták így?)
– Beszolgáltatások. (Kik voltak a beszolgáltatók, hogyan viszonyultak azokhoz,
akik nem tudták a követelt mennyiséget beszolgáltatni, milyen történeteket
ismernek, milyen eseményekre emlékeznek vissza?)
– Az 1945 után betelepülő lakosság és az itt élő lakosság eltérő szokásai. (Hogyan
viszonyultak az elkobzott vagyonhoz?)

Sztálin és Tito
Az utolsó, leginkább folklórszempontú kérdésfeltevés Sztálin és Tito kapcsolatára, a róluk alkotott véleményre összpontosított. A „milyen történeteket ismernek
Titóról, Sztálinról?” típusú kérdések viszont a vártnál jóval szerényebb eredményt
hoztak, miként a két vezér közti szakításból fakadó megtorlás – a Goli otok típusú
átnevelő gyűjtőtáborok emlékezete is csak közvetett módon került rögzítésre. A
politikai elítéltek kérdése is e helyütt került tárgyalásra, miként a magyar–jugoszláv
határon történő átjutás, kapcsolattartás kérdése is.
AZ ÉLETTÖRTÉNETEK JELLEGE ÉS AZOK BEMUTATÁSÁNAK
LEHETŐSÉGE ÉS MÓDSZERE
A 2009 tavaszától 2013 őszéig összegyűjtött több mint kétszáz órányi hangzó anyag
legépelése után a hangzó és a gépelt anyag összehasonlítása és osztályozása következett. A csoportosítás és elemzés során a kiindulópontot az a feltevés határozta meg,
hogy a mesélő (adatközlő) történetek sorát mondja el hosszabb-rövidebb magyarázó
történetek és szövegek beékelésével. Ezek a szövegek olyan módon magyarázzák az
eseményről szóló visszaemlékezést, hogy azt korábbi vagy mostani eseménnyel vagy
hellyel kötik össze. Ezek a magyarázó történetek éppen ezért a szövegek közlése
során vizuálisan is elkülönülnek.
Már az összehasonlítás első szakaszában is szembesülni kellett azzal, hogy egy
mindenre kiterjedő, tipológiai hasonlatosságok alapján történő összeillesztés –
mondjuk a magyar hadsereg bevonulására vonatkozó visszaemlékezések egy csoportba gyűjtése – nem hozhatja meg a várt eredményeket a puszta felsorolásukkal,
miután a közös történeti mag és ténye (a hadsereg bevonulása) túlnőné a helyi
események sajátos jellegét. Éppen ezért ahhoz a megoldáshoz folyamodtunk, hogy
a kronológiai sorrendet a mikrorégiókban elhangzó történetekkel támasztottuk alá.
Az elemzés ezen fázisában a következő feldolgozási mód – és algoritmus – mutatkozott kézenfekvőnek:
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– a folyamatos élettörténeteket önmagukban is kerek történetekre bontottam;
– a tipológiai hasonlatosságok alapján csoportosítható történeteket (sőt rövidebb
közléseket is!) azonos csoportba illesztettem;
– az ily módon csoportosított történeteket időrendi sorrendbe helyeztem;
– a történetek így egyetlen település rövid történetét rögzítik, de nem egyetlen
adatközlő jóvoltából, hanem az adatközlők mindegyike által: az esetleges
variánsok is a szöveg részét képezik, éppen ezért nem ritka, hogy ugyanarról az
eseményről homlokegyenest ellentétesek a beszámolók;
– amennyiben több – pontosabban minden – település ilyen történetláncát összeállítjuk, úgy lehetőség mutatkozik az elemzés két további szintjének elvégzésére:
– az azonos események közötti tipológiai hasonlatosságok elemzésére;
– egy adott település történeti mondáinak, élettörténeteinek összehasonlítására szélesebb körben.

További – a konkrét elemzés anyagán túlmutató – összehasonlításra ad módot
a Vajdaságban eddig összegyűjtött, az időszakra vonatkozó visszaemlékezések korpuszának egységes vizsgálata, amire a fenti módszer – a történetek elemzése helyi
mondaként, majd regionális összehasonlítások alapján kibontakozó regionális
történeti mondaként – megfelelő és egyszerű módszernek bizonyul.
A fenti vezérfonal következetes alkalmazása eredményeképpen alakultak ki azok
az arányok, melyek – némiképp módosítva elsődleges elképzelésemet – az alábbi
szerkezetet kölcsönözték a több mint kétszáz órányi anyagnak: a feldolgozás során
komoly módszertani kihívást jelentett az élménytörténetek „súlyozása”, hiszen az
azonos településen gyűjtött történetek egyszerre voltak helyi értelemben tipikusak,
más esetben regionális rokonságot mutatók, megint máskor általánosak.
A 2009 ÉS 2013 KÖZÖTT VÉGZETT GYŰJTÉS
SZÁMSZERŰSÍTETT ADATAI
A vezérfonal segítségével részben irányított életútinterjú-részletek rögzítése során
170 adatközlő 37 településen több mint kétszáz órányi történetet mondott el.
Ebből az anyagból állítottam össze a közel nyolcszáz élménytörténetet tartalmazó
gyűjteményt, amiben a rövid megnyilvánulásoktól a folyamatos interjúközlésig
széles palettán mozognak a történetek. Ott, ahol a gyűjtőnek módjában állt az
évtizedek múltán is fennálló félelmet (és szégyenérzetet) feloldania, illetve ahol
„hazai” terepen mozgott, ott tiszteletet parancsoló mennyiségű anyag gyűlt össze.
Ennek jelentősége annál inkább hangsúlyozandó, mivel a gyűjtésben sajnálatos,
vélhetően csak a gyűjtésből kimaradt személyek számára világos okokból nem vettek részt az utóbbi évtized jeles néprajzkutatói vagy a témával foglalkozó, abban
maguknak hírnevet szerzett személyek. Helyettük a helyi értelmiség tagjai – a vidék
történetében már sokadszor –, tanárok, egyetemi hallgatók, a végzett néprajzosok
közül csupán hárman vállalták a cseppet sem kényelmes munkát.
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Az már a vezérfonal összeállításánál nyilvánvaló volt, hogy a kérdezett témakörök
érdemben változtatják majd meg az eddigi foghíjas tudásunkat a vizsgált időszakról.
A történetek csoportosítása – már első pillantásra is – tanulságos: amellett, hogy
az 1944-ben bekövetkezett kivégzések képezik a szövegkorpusz 15%-át (tulajdonképpen egyenlő megoszlásban), második helyen a Vörös Hadsereggel kapcsolatos
történetek állnak, amiben a Nyugat-Bácskában rögzített emlékezések adják a vonatkozó történetek felét: ebben a batinai (kiskőszegi) átkelés és a későbbi bolmáni
csata közelsége játszott döntő szerepet. A két példa csupán utalás a szövegekre,
eseményekre és azok rögzülésére az emlékezetben.
A történetek eg y része földrajzi értelemben tipikusnak tekinthető, illetve
mikrorégióhoz köthető: például Zombor esetében ilyenek a Láncról, majd 44-ben a
Krónics-palotában történt kínzásokról szóló történetek (Gombos, Doroszló, Zombor, Bácskertes), a Sztapár és a környező települések viszonyát taglaló 24 emlékezés,
a Gomboson általánosan ismert, a szobafestőről és az ő pozitív szerepéről szóló
helyi történet. A Kulturbund jelentőségét Doroszló, Szilágyi, Gombos, Őrszállás,
Regőce, Csonoplya esetében említették, értelemszerűen ott, ahol jelentősebb német
lakosság is élt a világháború idején, ezzel párhuzamosan a magyar lakosság viszonya a németekkel, zsidókkal, illetve a helyben működő lágerről szóló történetek is
itt fordulnak elő tömegesen. A batinai, majd bolmáni csata apropóján többen is
emlékeztek arra, hogy személyesen Tolbuhin vagy Vorosilov volt a vendégük, más
esetben magas rangú tiszt volt beszállásolva a házukba.
Az élménytörténeteket befolyásoló egyéb külső tényezők sorában – a földrajzi
közelség mellett, ami például Bácskertes [Kupuszina] esetében a batinai ütközet és
a bolmáni csata, valamint a ma is működő katonai reptér és az ott lezajlott korabeli
események – a később látott film(ek) is szerepet kaptak. Abban a történetben, ahol
Sztálin felöltözteti a katonáit, olyan filmrészletet mesél el a „visszaemlékező”, ami
a későbbiekben is ismert filmközhelynek számított.
A történetek jelentős része a folklór (néphit, népköltészet) szemszögéből is figyelemre méltó. Az az erkölcsi norma, miszerint a bűnös(nek vélt személy) elnyeri
méltó büntetését, a szövegek némelyikében nyíltan, másutt a később bekövetkező
igazságtétel képzetében van jelen: „Na, most ezt elvitték, szétrombóták, mi lett,
nem tudom. Csak egyik unokatestvérem, az Adán van a család, meg akkor a ő így
munkaidő után nagyon szeretett építeni, építkezni. Ment, olyan gyönyörű izéket is
épített, emeletes házakat, és… ott valahun Pecellón épített valami rokonáná… mit
tudom én, és szembe volt egy másik új ház, padlásszobásos ház, és azt mutatta nekem
egyszer, mondja: Nézd csak ezt a házat, nézd csak ezt a házat! Azt is le köllene azé
fenyképeznem. Ilyen magasságba az a ház öreg téglából van, főjjebb az meg új. És azt
mondja, hogy, így mondja, hogy ez a zsablyai kápolnából van. Alsó része a háznak.
Még most is úgy van, úgy látszik. Na, a Feri, sajnos az unokatestvérem meghalt. És
a Feri azt mondja, hogy… Mikor a készen volt a ház, és a… a házigazdának ugye hát
illő, hogy… A házigazdának illő hogy föltegye azt a diadalcsokrot vagy mi a csudát,
és úgy is vót, ű fogta a borosüveg, meg nem tudom én… És ahogy fölvitte, teszi föl,
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valami hirtelen kis zivatar gyütt, és lecsapott a villám, és belecsapott az emberbe,
és az ember halva esett le.”
A haldokló addig nem tud meghalni, míg a haragosa nem bocsát meg neki:„Volt
egy ember, az átjárt Csúrogra, Zsablyára pakolta a magyarok holmiját. Ez igaz, mert
az öcsém feleségének az anyja dolgozott annál az embernél, már mikor nyugdíjas
lett, és küldte két helyre is, hogy menjen, mert nem bír meghalni, hogy annyira megátkozta valaki, és könyörgött, és elment az az ember, akinek az egész családját, amit
csinált vele. Aztán egy hétre rá meghalt. Hogy azért halt-e meg, vagy nem? Ment
a Julis néni, a nászasszony oda könyörögni azoknak, menjenek már el az öreghez,
mert nem bír meghalni. Egész hónapokig szenvedett. Mindig azt emlegette, hogy
menjen ahhoz és hívja el, hogy bocsásson meg neki.”
A „BÉKEBELI” ÁLLAPOTOK ÉS EZEK FELBORULÁSA
Amennyiben az együttélés fogalmát kíséreljük meg körbejárni úgy, hogy ne csupán
a lehetséges eseteket vegyük sorba, a lokális, mikroregionális és regionális szint
nyilvánvaló tényével nézünk szembe: azt kell tapasztalnunk, hogy az együttéléshez
és annak megnyugtató leírásához legegyszerűbb eszközként visszaemlékezőink a
sztereotípiákhoz nyúlnak. A sztereotípiák – a visszaemlékezések alapján – nemcsak
nemzeti jellegűek, de a fenti (lokális, mikroregionális és regionális) szintek puszta
megállapítása mellett azokat szabályszerűségeik hozzák létre.
Ezek a sztereotípiák – a megállapított szinttől függetlenül – hármas tagolódást
sejtetnek:
Helyi szinten – a magyarokkal közösen élő más nemzeti közösségek jellemzésekor:
– „békebeli”, idealizált állapot – természetes egyensúly;
– kizökkent egyensúly valamely közösség javára – külső hatásra;
– az állapot erőszakos helyreállítása – megtorlás, deportálás – külső hatásra.

Regionális szinten – „a szomszéd falu” effektus:
– „békebeli” állapotban fennálló egyenlőtlenségek;
– külső hatásra megváltozott egyensúlyi állapot – kollektív egyensúlyi helyzet
felállítására tett kísérlet vagy tett;
– az egyenlőtlenség viasszaállítása külső segítséggel.

Globális szinten – a közösséget érő és jól körülhatárolható csoport által elkövetett
egyensúly-kibillentési szándék esetében:
– „békebeli” állapot – a háború előtt és alatt;
– külső hatás megbontja az egyensúlyt;
– a hatás elmúlta után visszaáll az egyensúly.
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A három megállapított szint elvben egyetlen történet elbeszélésekor egyszerre
is jelen lehet, akár a megkérdezettek világszemléleteként is értelmezhető.
A MEGTORLÁS IGAZOLÁSÁRA TETT KÍSÉRLET,
AVAGY AZ ÁLDOZAT BŰNTUDATA
A bevezető egyik célja az eddig kiadott (hivatalos történetírás szempontjából
hitelesített) és kiadatlan anyag (a visszaemlékezések révén elénk táruló, „magántörténelem” útján kibontakozó „kollektív történelem”) összefoglalása volt. A
szóbeli visszaemlékezések bizonyos, a népi jogszokás fogalomkörébe sorolható és
összefoglalható sajátosságai azonban aláhúzzák azokat a megjegyzéseket, melyek
az elkövetett (alapvetően indokolatlan) megtorlás lehetséges okait veszik számba.
Hangsúlyozni kell azonban, hogy sem a szöveg összefoglalója, sem pedig a
néprajzi terminológiában adatközlőként szereplő személyek – itt az elszenvedők,
kortársak vagy azok leszármazottai – sem jogi ismeretekkel felvértezett személyek,
hanem egyrészt etnográfusok és más jeles szakmák képviselői, az utóbbiak elsősorban
az időszakra jól vagy kevésbé jól visszaemlékező egyének.
A recens anyag „céhen kívüli” személy részéről történő elemzési kísérletét több
tényező eredőjeként kell elfogadnunk: egyrészt az anyaggyűjtés elsősorban néprajziantropológiai indíttatásból fakad, másrészt a gyűjtést is ilyen érdeklődésű személyek
végezték, harmadrészt ennek a tudományágnak az „érzékenysége” eredményezheti
a legtöbb értékes információt, negyedrészt pedig – kiváltképp a szovjet folklórdefiníció meghatározásában szereplő elemek mindegyikének komolyan vételével
számolva, mely az „az alávetett népréteg teljes társadalmi tudata”-ként definiálja
a folklórt – a második világháborút követő időszakban kisebbségi, emellett (helyenként, így a Sajkásvidéken) kollektív bűnösként megbélyegezett, megtorlásnak
alávetett közösség történelmi emlékezete is sajátos, de általános vonásokat mutat fel,
melyek ok-okozati összefüggései tartalmi elemeiben merőben eltérnek a győztesek
oldalán hangoztatott „indokolt és jogos” igazságtétel doktrínájától, azt az áldozat
oldaláról mutatják be, és a megtorlás túlzott voltát hangsúlyozzák.
A lehetséges okok között a megtorlás (pontosabban gyilkosság, válogatott eszközökkel történő kínzás és kivégzés) kiváltó okai és az erre adott válaszlépések közt
feszülő aránytalanságra apellálnak.
Mindkét olvasat kiindulópontja és platformja a (jogosnak vélt) igazságtétel, a
szemet szemért szemlélet: az első esetében „a győzelem mindent igazoló tétele” ad
legitimitást a történéseknek, addig az áldozatok hozzátartozóinak esetében ennek fordítottja bontakozik ki azzal, hogy egyrészt a büntetés (megtorlás) mértéke aránytalan,
másrészt hogy a mértéken felüli megtorlás után nem következett be az igazságtétel.
A látszólag egyértelmű megállapítás tételei, példái sem illeszkednek egyértelműen
és szabályszerűen a korábbi hivatalos történetírás eszköztárához: kialakul egy virtuális „szürke zóna” a két fél összeillesztésekor, amit többféleképpen nevezhetnénk,
de a megnevezésen túl a korábbi hivatalos történetírásnak és a lényegesen később
rögzített elbeszéléseknek legsötétebb valóságát takarja. Ez a szürke zóna az utalások

■ 30 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

és a ki nem mondott, csupán körülírt szavak zónája, ami talán legpontosabban az
„áldozat bűntudata” terminusnak felelne meg, és a szégyenérzet mélyrétegét rejti.
Az ismertetés adattári részét képező interjúrészletek, ha lehet, még nyilvánvalóbbá teszik a fentebb „szürke zónának” nevezett mező sajátosságait: túl azon, hogy
egyértelműen rámutatnak a megtorlás jellegére és semmivel sem igazolható túlzott
voltára, olyan vélhető okokra utalnak, melyek olvasása után – az elbeszélés „kerek”
volta mellett is a „lágyabb” valóságot tekintik elfogadhatónak, és semmiképpen nem
tudnak azonosulni a közösségüket ért brutalitással.
A visszaemlékezések a megtorlás végrehajtóiként nemcsak és kizárólag a partizánhatalom megtestesítőit nevezik meg, hanem az esetek jelentős részében a szomszéd
települést vagy falubelit, esetleg szomszédot is. Ennek – és a későbbi évtizedek
belpolitikai viszonyainak alakulása – tudatában egyáltalán nem kell meglepődnünk
azon, hogy a már említett „áldozat bűntudata” fogalom ilyen markánsan lefojtotta
a negyvenes évekre vonatkozó emlékezetet. Az a tény, hogy a második világháborút követő időszak uralkodó egypártrendszere éppen a háború végén kialakult
struktúrából származott, lehetetlenné tette az ártatlan áldozatok rehabilitálását és
a bűnösök megbüntetését. Talán éppen ennek tulajdonítható, hogy magukban a
visszaemlékezésekben is eufemisztikusan szólnak saját, pontosabban hozzátartozóik,
ismerőseik korábbi szerepvállalásáról, egyértelműen kódolva azt a félelmet, ami a
visszaemlékezések elmondása után „visszaüthet” az emlékezőre.
Ebben a környezetben vagyunk kénytelenek betekinteni a visszaemlékezésekben
elmondott szubjektív értelmezésekbe: a megtorlás kiváltó okai között a magyar
közigazgatással való együttműködés különböző formái (a nemzetőrtől az országgyűlési képviselőségig terjedő széles skála), részvétel a magyar közigazgatás éveiben
rendezett megmozdulásokon (zászlószentelés, verselés), a közéleti szerepvállalás
különböző formái (bizonyos pártok tagsága), a személyes indítékból vagy temperamentumból fakadó megnyilvánulások (a gyilkosságtól a moziba késve érkezők
be nem engedéséig, esetleg pofozás megtorlása), a jogtalan anyagi haszonszerzés
módjai (a libák nevelésétől a rablásig), vélt és valós sérelmek megtorlása szerepelnek.
A megtorlás lehetséges okai között találjuk a nehezen meghatározható „akármiért elvitték az embert” modult, ami – ha lehet – még félelmetesebbé tette és teszi a
visszaemlékezéseket, hiszen ezek a nem egyértelműsíthető meghatározások utalnak
legjobban az időszak légkörére és a félelmeire. Az éjszaka alvókra törő csoportok
számos esetben fedhetik az állambiztonsági szervek egységeit, jóllehet a visszaemlékezések igen sok esetben garázdálkodó szomszéd falubeliekről számolnak be,
akik nem riadtak vissza – vélhetően a szabadság és büntethetetlenség mámorától
megittasulva – a legelvetemültebb ösztöneik kielégítésétől sem.
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A TÖRTÉNETEK ELÉ KÍVÁNKOZÓ
ELŐZETES MEGJEGYZÉSEK
Az összegyűjtött történetek elé néhány fontos megjegyzés kívánkozik.
Az egyes történetek címéül a közlésre kerülő szöveg egy meghatározó, a
történet jellegét és tartalmát leginkább tükröző mondatot vagy annak
részletét választottuk.
Az adatközlőknek szóban előzetesen szavatolt anonimitását oly
módon láttuk biztosítottnak, hogy a történetek végén a gyűjtés helye
és az adatközlő a feldolgozás során adott sorszáma jelöli személyét. A
további információkat – a gyűjtés helye mellett annak időpontja, a
gyűjtő neve, az adatközlő lakóhelye az érintett időszakban, az adatközlőtől származó történetek előfordulása a kötetben – a kötet végén
található mutató tartalmazza.
Az élménytörténetekben az adatközlő igen gyakran a történet
szálához szorosan nem kapcsolódó, ahhoz térben vagy időben csak
képzettársítás útján köthető, vagy az adatközlő megítélése által a történetet magyarázó szövegrészlettel egészíti ki. Tekintettel arra, hogy
az ilyen szövegrészlet jellegében eltér a törzsszövegtől, azt szögletes
zárójellel és sorközzel is jelöltük.
A történeteket két szempont alapján csoportosítottam: az azonos
tartalmú, illetve az azonos településen gyűjtött vallomások egymás
mellé kerültek. Ennek segítségével az egymásra támaszkodó történetek és azok változatai további lehetőségeket nyújtanak az időszakról
szóló élménytörténetekben feltárulkozó „másik” történelem megismeréséhez.
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A BEVONULÁS EMLÉKEZETE
Végigmasíroztak a főutcán, nem is
vót puskalövés (39) ◆ Kölcsönkaptam
egy rendes magyar ruhát, hogy
lefényképezkedjek (40) ◆ Kokárdákat
tűztünk föl (41) ◆ De nem sokáig tartott
(41) ◆ Csak néhány katona érkezett (42) ◆
Nagyon készültek a kevieiek (42) ◆ Voltak
polgári rendőrök, azok meg a helybeli
emberekből tevődött össze (43) ◆ Biciklin
jöttek a katonák (44) ◆ Mondom, miért
rí apám, hát örülni kell most (45) ◆ Volt
a nagy öröm, mert hát csak magyarok
voltunk (45) ◆ Egy nagybátyám az be
volt csukva, az jugoszláviai rendőr volt
(46) ◆ Kerékpáron jöttek magyar katonák,
én mellettük szaladtam (46) ◆ Ahogy
beértek a kerékpárosok, akkor csókolták
őket (47) ◆ Volt, aki visszaemlékezett
rá, meg fölvevőn vették föl, amit
kajbáltak (47) ◆ Akkor a magyaroknak
osztották szét a földet, a szerbek
nem kaptak (48) ◆ A nagybátyám már
ment a magyarok elé lóháton (50) ◆
A partizánnők arra menekültek, a rét
felé, és bebújtak a tökszár alá (50) ◆
Mindig daloltak, mikor mentek meg
jöttek (50) ◆ Megváltozott a rendszer,
úgyhogy aztán minden jóra fordult (51) ◆
A helybeliek is piros-fehér-zöld zászlót
lengettek (51) ◆ És akkor lehajulnak a
magyarok, és üdvözölnek bennünket
(53) ◆ Már harminckilencben elkezdték
ezt az akadályokat csinálni (54) ◆ Akkó
az útra meg vótak olyan királydinnyék
csinálva (55) ◆ Bűne lehetett, hogy így
várták a magyar bevonuló hadsereget
(58) ◆ Arra emlékszem, hogy ott nagy

trakta volt (59) ◆ Akkó húsvét napján
délután vót nagy lüvődözés (60) ◆ Annak
lett egy halálos áldozata (61) ◆ És hogy
mind tévedésbű, mind (61) ◆ Akkor
örültek a népek, hogy hát most már
magyarok vagyunk (61) ◆ Ő garantált
miértünk (62) ◆ Azt mondták, hogy a
kormányzó úr is jön (64) ◆ Legjobb vót
otthon lenni (65) ◆ Vártuk virággal, aki
nem virággal, az csak úgy lement (67) ◆
Hát elég sokáig várakoztunk, és akkor
egyszer csak megjöttek (67) ◆ Nagyon
nagy örömmel vártuk (68) ◆ Hát nem
mertünk senki se, sehova se menni (68) ◆
Gomboson három fúvószenekar volt
(70) ◆ Lettek volna itt magyarok (72) ◆
Dobátuk őket virágga… Első nap mikor,
mikor bejöttek (72) ◆ Há vártuk őket
abba az időbe (73) ◆ Hát húsvét táján
volt, mert sonkát főztünk (73) ◆ Az
volt a legszebb korom is, tizenöt évtől
(74) ◆ Oszt hát honvédok gyüttek arra
Sztapár felű (74) ◆ Ottan rettentő nagyon
örültünk nekük (75) ◆ Mindegyiknek volt
a kezében egy kis magyar zászló (76) ◆
Az emberek nem szóltak, meg örültek
(77) ◆ A Pusztafalu előtt volt egy szép
kapu, hogy Isten hozott benneteket
(77) ◆ Úgy lűttek minket a csetnikek,
mint a legyet (78) ◆ És vót ott egy eléadás
is (82) ◆ Rögtön menjek a bótba, oszt
vegyek ződ szövetet, oszt csinál ászlót
(82) ◆ Én elviszlek téged a Nemzeti
Múzeumba (83) ◆ A első világháborúba,
akik akkó katonák vótak, azok mind
elévették a kitüntetéseket (84) ◆ Délután
fölűtünk mink a biciklire, és avva a kis
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zászlóva így mentünk (84) ◆ Gyűjjenek
má Kupuszinára! (85) ◆ Vót akkó nagy
diadalkapu itt a templom elétt meg a
Dom sarkán (88) ◆ Fellőttek egy fehér
rakétát (89) ◆ Mikó kezdtek gyünni, akkor
lűttek is (90) ◆ Várták őket, fölöltöztek
magyar ruhákba (90) ◆ Nyolc nap múlva
félholtan jött haza (90) ◆ Egerben volt
népbiztos tizenkilencben (91) ◆ Tudja,
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hogy van, jöttek elő a volt haragosok
is (93) ◆ Hát maguk mit szagolják itt a
füvet? (94) ◆ A cukrászdának a padlásából
lövöldöztek (95) ◆ Úgyhogy az én uram
akkor hazajött (95) ◆ Mer köll a hadsereg
részire, ugye ez vót mondva (96) ◆ Neked
ide semmi közöd nincsen ezekhő (97) ◆
Nagyon sokan adtak ruhát nekik, hogy
levetkőzzenek (99)

■

Az impériumváltás első éve ■ 39 ■

Végigmasíroztak a főutcán, nem is vót puskalövés
– Vártuk őket. Bár én negyvenegyben, akkor tizenkettedik éves voltam, iskolába,
tudod, hogy nem jártunk. Mert háború meg minden, nem jártunk akkor még,
gondolom, szüneteltünk. Akkor vártuk, vártuk, a nép készült. És mikó úgy állt
a helyzet, mikó tudták, hogy gyünnek, vót, akik elmentek Horgasig elébük. Elmentek Horgasig. Űk gyüttek tényleg, mert semmi puskalövés nem kellett, úgy
gyütt a magyar katonaság. Közben titkon mindenkinél, a magyaroknál zászló lett
készítve. Mink is csináltuk a zászlót, varrtuk meg minden. Mink is, de mink nem
tettük ki, mint a Gónó, akkor mingyá reggel. Délután gyüttek be, ő már reggel
kitette. No, mindenesetre vártuk őket, hát hogyne vártuk vóna. Vártuk. És akkor
a nagy fölfordulás. Akkor tudod, voltak azok a nemzetőrök, hogy nehogy. Mert a
szerbségnek, azoknak fegyvere az volt. A magyarságnak akkor, mint most se, nincs,
most is megbüntetnének. És ha van, akkor meg szigorúan tudják, hogy kinek. És
hogy ne legyen, akkor a magyarokból verbuváltak nemzetőrséget. Hát a Kostyán, az
is benne volt. Az is mint nemzetőr volt. Nem bántott az senkit, hanem ha hallottak
valahun lövést, akkor hármasával mentek a helyszínre, hogy mi történik.
Horgos felől érkeztek, ellenállás nem volt, mert a katonaság már jóval előbb kikotródott, kipucolt. Itt-ott hallatszott arra lejjebb már, hogy vótak valami lövések,
de az vagy valami csetnikféleség, mert akkor csetnikek is voltak, királypárti csetnikek… Tehát Kanizsán semmiféle ellenállás, semmi ellenállás, vagy hogy atrocitást
ők se fejtettek ki, a katonaság se. Semmiféle. Mi is mentünk nézni a katonaságot.
Azok rendes oszlopba, masírozva jöttek be. Én is tudom, bementem a városba, még
segítettem is puskát vinni nekik. Hogy én is segítek, oszt odamentem.
Úgy jártam, hogy a Fehér-tanyán kint, kint, tehát még Ilonafalva1 után van az,
ahun van a római sáncok, addig elmentünk. És ott a Fehér-tanyánál mentem be
vízért, mert a katonák ott nem mentek szét, egybe vótak, oszt két kulaccsal mentem
be vízért. De több gyerek is járt ottan, merítettük, húztuk gémeskúton. Oszt én
bementem, oszt egy hamis kutya gyütt, oszt rendesen látszott, hogy rám akar jönni.
De közben egy katona is ott volt, le a puskát és puff. Még, azt mondja, megharapod
a gyereket. Úgyhogy a gazda nem gyött ki védeni a kutyáját, az a Fehér, magyar
vót, de… addig nem gyütt ki, már úgy akart harapni. Emez lelűtte. Pedig nem űneki
vittem a vizet. Akkó megpumpáltam én, visszamentem.
– Zenta felé mentek?
– Persze, Zenta felé. Hát nem volt ellenállás, érted? Zentáig is, meg… No, ott
hellyel-hellyel valami.
Hanem bent, Kanizsán is történt egyszer valami, hogy ott van a benzinkút kint
az állomáson, most elfordulunk abba a közbe, a Gödrök felé a széles úton, ott lakott
1

Ma Vojvoda Zimonić település Magyarkanizsa közelében.
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az az asszony, aki főzte a szegénykonyhába nekünk az ételt. Annak a fia volt a Jovo,
úgy hívták, Jovo, és az, ahogy mentek a katonák, kidobott egy ásót. Kis ásót, kis
gyalogos ásót. Oszt a katonák felé, de nem ért el senkit se. Ment a nép, mentünk,
mint a búcsúra, kísértük a katonákat. És ahogy megtörtént, csak úgy ripp-roppra,
a gépfegyvert mindjárt lekapták, és ha valami jelzés, mozgás lesz, akkor ott lőnek.
Akkor jött a Maro néni, könyörgött, magyarul is, szerbül is, hogy ne, mert nem
egészséges, meg van egy kicsit zavarodva. Ezek csak hallgattak. Egy tíz percig nem
történt semmi. Bement kettő, és megnézte a dolgot, és akkor nem volt semmi, vissza,
és nem is bántották. Vagy meglátták, vagy meg tudta játszani, úgyhogy… No, erre
az incidensre emlékszek. És akkor mentek tovább. Megfordultak az utcába is, úgy
mentek, kifordultak az országútra, nem a Gödrök felé, hanem ahol az utca elfordul,
ahol lehet kimenni a kórház felé, a járványkórház felé. Ahol van a műút, ahol mentek
Zentára. No, és ők aztán folytatták. Végigmasíroztak a főutcán, nem is vót puskalövés, nem vót. Se a katonaság, ez elmenekült, arra le, egész Srbobranig2 lehúzódtak,
Zentánál se nagyon vót. Zentán meg úgy csinálódott, hogy reggel, mikor a tatám
kiment, akkor sötét volt még, és akkor láttad, hogy világít, hogy nagy világosság
van arra lent. Úgyhogy a hidat fölröbbantották meg begyújtották, érted, a hidat.
A zentai hidat, azt is a szerbek tönkretették. Erre emlékszek. Evvel a bejövetel meg
is volt. Kint, akkor még nem volt beépítve a Budzsák3 azelőtt, akkor a légvédelmi
ágyúk, kettőt-hármat odaállítottak, meg akkor valami hosszú csövet, amibe néztek
így. Nem arra néztek, hanem ideát, biztos valami speciális műszerek voltak. Húsvét
vót akkor. Tudom, a Piros néni, hogy is hívták azokat a Feketéket, akinek a fiát lelőtte
az a szerb kölök? Sarnyai Piros néni. Két nagy kosár kalácsot hozott nekik. Strúdlit
sütött nekik, ilyen-olyan strúdlit, oszt vitte ki oda, emlékszek rá, mert én is ott kint
voltam a katonákkal. Majdnem egész nap ott málékodtam.
– Ahol a légvédelmi ágyúk voltak?
– Ott, hát ott köllött lenni. Se nem voltunk éhesek, semmi. Később lehetett
hallani, hogy hun vótak ellenállások. De hát az nem volt semmilyen ellenállás, itt
már nem bírtak semmit. Az halálra vót ítélve. Itt mentek, pucoltak. És okosan viszsza is húzódtak, úgyhogy kevés, itten halott, ilyesmi nem volt. Egy-kettőt lehetett
hallani, hogy...
Magyarkanizsa, 69.

Kölcsönkaptam egy rendes magyar ruhát,
hogy lefényképezkedjek
– Április 11-én. Húsvét előtt jöttek be a magyarok. Délután két órakor már vártuk
őket. Nagyon hideg volt, nem volt még semmi virág. Rengeteg ember kijött elébük.
Énekeltettek minket: a Himnuszt meg magyar dalokat, de nem tudtunk sokat. A
feltámadási mise után a templomban is énekeltük a Himnuszt. Már készültünk
2
3

Szenttamásig
Magyarkanizsa településrésze
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előre a magyarok bevonulására. Apukám tojást is festett a koronával. Volt egy nagy
térképünk, amikor a rádió bemondta, hogy hol vannak a magyarok, azon néztük.
Sokaknak volt magyaros ruhája: piros mellény, piros-fehér-zölddel díszített blúz,
szoknya, piros kötény. Párta is volt hozzá. De nekünk nem olyan volt, hanem fekete
szoknya matyó hímzéssel, fekete mellény és rojtos fekete kötény. De kölcsönkaptam
egy rendes magyar ruhát, hogy lefényképezkedjek.
Magyarkanizsa, 71.

Kokárdákat tűztünk föl
– És akkor a vót Jugoszlávia alatt egy osztályt jártam, elsőbe, akkor bejöttek a magyarok ide, Kanizsára. Hát kisgyerekek voltunk, kisiskolások. Voltunk elég sokan
az utcán, és akkor mentünk. Kokárdákat tűztünk föl, vagy tűztek föl a szülők, és
akkor mentünk csoportostul, vártuk a bejövetelüket a magyaroknak. Hát a nagy
téglagyárnál, emlékszek, arra mentünk ki, hogy pontosan mennyire, nem tudom
már, de ott láttam, hogy jöttek. Azt hiszem, két tiszt vót lóháton, a többi meg gyalog jött be. Ottan én semmi ellenállásrú nem tudtam, hogy volt-e valahol, nem-e,
én nem tudom. Úgyhogy előtte való napokban trombitaszóval ilyen indulókat,
járkáltak a fúvósok, oszt fújták. Hát gyerek, oszt mindig mentünk ilyen helyekre,
ha hallottunk valamit. Úgyhogy ez így zajlott akkó.
Magyarkanizsa, 67.

De nem sokáig tartott
– Mindenki boldog vót, zenével, meg mindennel fogadták. Úgyhogy fogadták a
magyarokat nagyon. Nagy örömmel. Hangszerök, az a trombita, az a hangos, olyan
ünnepélyösen fogadták űket. Akkó Horgoson vótam, mikor bejöttek a magyarok.
És akkó oda, a zárda az irtó nagy vót. Oda beköltöztek az izé, de csak ideglenesen a
magyarok. Bejöttek. Nagyon kedvesek vótak. Arra az egyre emlékszek, me nekünk
nem vót szabad még az utcára se nézni se. Hanem arra emlékszek, mikó össze vótak
gyülekezve sorba. Onnan mentek ki, vagy úgy, ahogy mondom.
És gyütt, gyütt egy szerb nő. És az hozott egy szép csokor virágot, ezt körübelű
fél szemme láttuk. És odadta egy katonának, izé, avva együtt rögtön puff, lelőtte
a katonát.
– Pisztoly volt a virágcsokorban?
– Azt nem láttuk. Csak alatta vót. Nagy vót a csokor, és akkó nem látszott. Az
ember ott rögtön meg is halt, ott lett eltemetve, én vótam a temetésin is az embernek.
Én ezt, ezt nem láttam, azt a nőt, tudod, hogy szétszedték azt a nőt. Nem agyonlőtték.
Azt, azt is tudom, úgyhogy körűjárták, há ott az egísz csapat. Indulóba vót a csapat.
És akkó ű odagyütt, oszt hozta a, szedte a virágot, oszt egynek odadta. Bosszúból.
Hát szerb vót. Szerb vót. Nem tetszett, hogy bejöttek. És ottan, pont ott, azé, hogy
tudta, hogy ott le vannak ízé, telepedve. Egy, egy-két éccakára vótak ott, nem tom,
mennyit. És az odagyütt, kimondottan az a nő, én láttam is a nőt. Fekete, jóképű, fiatal
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nő. És tudta biztos, hogy mi lesz az vége. De akkó is odagyütt. És egy, de csak egyet
bírt meglőni, mer aztán ugye szétszedték, szétszaggatták dühükbe. Hogyne, hogy
a katonát megölte. Úgyhogy nem, azt se tudom, hova valósi vót. De ez az egy, azé
tudom, hogy ott történt meg az ablakunk előtt. De történhetett az többfelé is ilyen.
Örült a lakosság, hogy fő vagyunk szabadúva. Rémtelen. Boldogan ünnepőtük,
igen, a magyarokat, kezdve az egy bánat vót, ezt a fiatalembert, ezt láttuk, meg mi
mindnyájan elmehettünk a temetésire.
– Országzászló, magyar zászló?
– Igen, vót, és ez a mi plébánosunk szentőte fő azt a magyar zászlót, amikor bejöttek, má hogy, fő, új, vagy ünnepőtük, na, úgy is ott vótak mindnyájan. És azt a
papot, azt elvitték, de nagyon öreg vót, nyócvanéves vót, és azt kivégezték. Nagyon,
mondom, hogy olyan boldogan szentőte fő, úgy értsed a lobogót, ugye hogy magosra fő, izére, állványra. A magyar zászlót. Igen. Ezé köllött szegénynek meghalni.
Még az ablaktú is tiltva vótunk. Kinézni se. De az épület meg olyan vót, hogy egy,
nem is tudom, hány, egy hektáron vót ez a zárda, olyan nagy vót. Úgyhogy vót, aki
ki bírt nézni, nem ott vót, ahun a másik. Mondom, ezé tudok keveset, mer én akkó
ott vótam, és nekünk nem vót szabad még az ablakhó se menni, de azé annyi ablak
vót, ha má ekkora vót az épület, hogy aki akart, ki birt szökni, oszt akkó csak látta.
– És itt voltak bent a zárdában a magyar katonák, a magyar hadsereg?
– Igen. Be, be, vótak. És akkó ott, mivelhogy nagy vót az épület, sok vót az
épület, ottan meg is húzódtak, de nem sokáig. Hát egy-két napot csak. Csak, igen,
megpihentek. Örűtünk mindennek. Azé, hogy most fő vagyunk szabadúva. De
nem sokáig tartott. Az a baj. Négy esztendeig csak. Hanem amikó megváltozott a
négy év után, akkó má ne mondjam. A legrosszabbak…
Zentagunaras, 57.

Csak néhány katona érkezett
– Húsvét vasárnapján érkeztek meg a magyarok Adorjánra. Csak néhány katona
érkezett. Az egész falu kivonult a fogadásukra. A Mária-lányok beöltöztek, lobogóval mentek eléjük. Virágcsokrot vittek nekik, de beszéd nem volt. A nemzetőrség
díszlövést adott le, attól megijedtek, hogy támadás. Pár nap múlva továbbmentek
a katonák.
Magyarkanizsa, 64.

Nagyon készültek a kevieiek
– A család átélt élményeiről tudnék közelebbi emlékeket fölidézni. Negyvenegyben, félve a bombázásoktól, akkor Zentán laktunk, a nagynénémmel, akinek két
élő gyermeke volt, és terhes volt, kivittek bennünket Kevibe stájer kocsin,4 hogy
a bombázás elől megmeneküljünk. Ott az egyik nagybácsimnál szálltunk meg. A
4

Stájer kocsi, keskeny kaskocsi.
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hidat amikor fölrobbantották, Keviben is érezhető volt, megmozdultak az ágyak, és
akkor tudtuk, hogy ezt a hidat robbantották. A másik nagy várakozás volt, amikor
hallottuk, hogy jönnek a magyarok negyvenegyben, és nagyon készültek a kevieiek,
ahol főleg magyar lakosok laktak, kalács volt, rezesbanda húzta a talpalávalót, és
egy nagyot mulattak. Erre emlékszem, hogy nagy ünnepséget szerveztek. Akkor
az édesapám Fölsőhegyen volt a Lengyel-féle malomban könyvelő, az édesanyám
pedig a tulajdonosra főzött. Tulajdonképpen akkor fölsőhegyi lakosok voltunk, de
én itt Zentán jártam iskolába, és itt laktam.
– Hol volt az iskola itt?
– A mostani Stevan Sremac központjának az épületében, ez az egyik. A másik
pedig továbbmenve a Csonka-lejárótól második-harmadik ház, ami aztán privát
tulajdonba ment át. Ott volt egy-két osztály, mert nem volt elég a főépület az osztályoknak.
Zenta, 143.

Voltak polgári rendőrök, azok meg itt
a helybeli emberekből tevődött össze
– Ha jól emlékszem, éppen húsvét előtt történt, én emlékszek az első biciklis
honvédra, aki bebiciklizett Adába, mert hát ugye már hallatszott a híre, meg föl is
zászlózták, meg fogadóbizottság is alakult annak idején, és hát mi akkor itt laktunk
a központban, valamennyi lakosságból ott gyülekeztünk a templom előtt, mert ez
volt a Zenta felőli főutca, tudták, vagy előfutárok, hogy jönnek, meg haladnak, és
ott üdvözölték az első biciklist, aztán jött valami jármű is, de különösebbre nem, még
arra is emlékszem, hogy a templom előtt ahogy állt a népség, úgy az egyik a Tiszalejáratnál meg volt egy pár ilyen tehetősebb szerbek is gyülekeztek, tehát semmilyen
ellenállás vagy hogy mondjam, nem volt, mint ahogy mindenki bele van nyugodva
mindenbe. Nem volt semmi, se szóváltás, se fegyver, én nem emlékszek, csak erre
úgy, úgy megmaradt, hogy az első biciklist mintha most látnám, a honvédot, hogy
bevonult. Tulajdonképpen akkor is vegyes volt [a hivatalnokréteg] a községházán,
ott voltak magyar tisztviselők, meg volt községi bíró, hát ezek mind összefogtak,
és egykettőre kialakult biztosan, és később ugye jöttek, azt már biztos tudják, az
őshazából jegyző, tehát akik végül is kezdve az iskolában a tanárok minden, aztán
jöttek a leváltások. Itt volt a határ a Tisza, a Bánáttal, s a kompátjárónál itt ilyen
határvadász egység ügyelt a határra, úgyhogy aztán telepítették, maradtak itt, meg
voltak a magyar csendőrök, lejöttek, azokat is mind irányították, tehát a csendőrség
az őshazából jött, a rendőrség meg, mert voltak polgári rendőrök, azok meg itt a
helybeli emberekből tevődött össze. Hát fegyelem volt, különösen a csendőröktől
tartott mindenki, kakastollasok, úgy nevezték őket, és különösebb nem volt itt.
Adai viszonylatban, mint gyerek emlékszem, hogy itt a szerbség meg a magyarság
jó viszonyban volt. Nagygazdák voltak szerbek közül is, százláncos, különböző
gyárak, üzemek, malom is, itt, ahol most ezek az emeletes házak vannak, egy malom működött, annak is szerb tulajdonosa volt. Nagyon jóba voltak a gazdákkal.
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Tehát nem volt kiélezve a nemzeti, és később se, hát adai példa ugye, hogy Adán,
valószínű tudja, hogy tulajdonképpen a magyar idő alatt két magyart végeztek ki.
– A bevonulás alatt?
– Tehát ezek a kommunista pártnak már volt itt valami szervezkedés a Cseh
Károly,5 két magyart, a Bakost és a Halászt6 itt végezték ki a magyar hatóság alatt.
Nem szerbek, tehát nem más nemzetiségű. Ez is egy érdekes Adán, valószínűleg,
sőt hát nekem is rengeteg szerb barátom volt, meg ezek az én korombeliek mind
ugyanúgy beszéltek magyarul, mint szerbül, tehát jók voltak a viszonyok. Ezeken a
birtokokon ugye a szerbek nagyon becsülték inkább a magyar munkásokat, azt az
úgynevezett napszámosokat, mint a sajátját, mert ezeket meg lehetett bízni, meg
elvégezték a munkát.
Ada, 63.

Biciklin jöttek a katonák
– Vártuk a központban, hogy jöttek a magyarok, biciklin jöttek a katonák. Majdnem
a villanydrótig fölmásztak a vaskaróra, ott kiabáltak: „Horthy, Horthy, a rácokat
hordd ki!” Akkor fejeztem be az első polgárit, mikor bejöttek a magyarok, és aztán
húsvét napján, másnapjára, akkor kimaradtunk az iskolából, az első polgáriból,
amikor elkezdődött az iskolaév, akkor a második polgáriba iratkoztam be. Negyvennégyben befejeztem a négy polgárit, beiratkoztam Novi Sadon a középiskolába,
Srednja tehnička škola7 volt akkor, ott is megvolt a fölvételi, és azt mondták, hogy
5

6

7

Cseh Károly (Ada, 1891. november 2. – Sachsenhausen, 1945. február vége)
tanító, újságíró. Az I. világháborúban orosz fogságba esett. A krasznojarszki
fogolytáborban ismerkedett meg a marxizmussal. Folyóiratokat adott ki:
Fáklya, Jenyiszej, Kommuna; ezekben írásait Iványi aláírással közölte. 1921
nyarán visszatért Adára, folytatta tanítói munkáját, és közben szervezte a
munkásmozgalmat. Lakásán alakult meg 1922-ben a Jugoszlávia Kommunista Pártjának adai illegális szervezete. Többször letartóztatták és bebörtönözték. Darwin elméletének tanítása miatt pert indítottak ellene (adai
majomper, 1928). Több lapnak tudósított a Tisza menti községekről és a
tanyavilágról. 1935–37-ben a lap betiltásáig az adai Népszava főszerkesztője volt. 1941-ben letartóztatták, előbb a topolyai internálótáborba került,
majd a budapesti Margit körúti fegyházban letöltendő nyolc évre ítélték. A
komáromi Csillagerődből mint politikai elítéltet Sachsenhausenbe deportálták (1944). Irod. Urbán János: Fáklyafényben. Cseh Károly élete és válogatott
írásai. Újvidék, 1974, Forum.
„A megszállók a 3 évig tartó uralmuk alatt Adán a haladó felfogású Cseh
Károly tanítót, Bakos Kálmán és Halász József mezőgazdasági munkásokat
és munkatársaikat állandóan üldözték, kínozták és életüket vették. Nevüket
és küzdelmüket általános iskola, mezőgazdasági birtok, Urbán János könyve,
a Tűzsziget és emlékművek őrzik.” Koncz László: Megemlékezés községünk
felszabadulásáról [online]. Körkép Ada, 2012. október. [2014. szept. 17.]
http://www.panoramada.co.rs/201210/1-26.php
Műszaki Középiskola
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menjünk haza, majd ha levelezőlapon írnak, hogy mikor kell jelentkezni, de bizony
abból nem lett semmi. Mikor hazajöttünk onnan, aztán októberben meg bejöttek,
október 8-án szabadultunk föl. Mink elmenekültünk, egész Kishegyesen voltunk.
Mikor jöttünk visszafelé, az oroszok mentek arra, mi jöttünk idefelé, közben kint
a szálláson, öregapám szállása volt, a moholi Nagyvölgyön meg Gunaras közt, oda
mentünk be, akkor mentek az oroszok, aztán mi jöttünk haza.
Mohol, 77.

Mondom, miért rí apám, hát örülni kell most
– Mindenfelé akkor nagy öröm volt. Édesapámmal mentünk ki, mert itt laktunk a
Gránicon,8 mentünk ki a kövesútra. Akkor már jött a hadsereg befelé. Édesapámnak a
könnyei csurgottak. Mondom, miért rí apám, hát örülni kell most. Azt mondja, fiam,
ezek örömkönnyek. Mentünk és néztük, hogy a hadsereg hogy vonul be, ballagtak.
A zászlót vitték elébük. Hogy meddig bírtak elmenni, Horgosig-e, de mentek
elébük. Szécsényi Lajos volt, az szürke lóval volt, mentek mások is lóháton elébük.
De hogy meddig haladtak el, örömmel voltak azok is.
Mohol, 79.

Volt a nagy öröm, mert hát csak magyarok voltunk
– Zászló nem nagyon volt. Volt ilyen összetűzött piros-fehér-zöld szalagok, nekem
volt körül végig, nekem volt a leghosszabb, kérték, adjak belőle: – Dehogy adok! –
mondtam. Vártuk őket, vártuk, kijártunk, aztán mikor megjöttek, akkor volt a nagy
öröm, mert hát csak magyarok voltunk. Elkezdtük csókolni végig, ahány katona
jött, mind kapott. Hát lányok voltunk. Két-három napig már fájt az állunk a sok
cupkálástól.9 Aztán jött rendezvény, ünnepségek, katonai bejövetel, díszlépés meg
hasonló dolgok. Megcsinálták a katonai síremléket, egy honvéd síremlék, én már
akkor bent voltam az ifjúsági egyesületben. Gyűjtöttünk a katonáknak, mikor ment
háborúba. Én is kultúrmunkás voltam. Voltak magyar táncok, előadások, kultúrmunkában nagyon sokat dolgoztam én is, meg előadások voltak. Patyi Pista bácsi, az
rendezte, Győző bácsi rendezte, Tripolszki rendezte, mindezek. A Tripolszki piktor
volt, a Győző bácsi csak egyszerű ezermester volt, olyan előadásokat meg operetteket
rendeztek. Most meg áll a kultúra mindenfelé. Egyszerű ruhába öltöztünk, mikor
szerepeltünk, akkor magyar ruhába öltöztünk. Volt szép magyar ruha, mente, piros
csizma. […] Jött egy repülőgép. Ő meg kiment, nézem, valami kis vacak repülőgép.
Beszaladok az udvarba: – Gyerekek, jönnek a magyarok! Meghallotta a Besarabi
szerb tanító, akkor már hatodikba jártam. Gyere csak! Mit mondtál te, hogy kik

8
9

Mohol szerb és magyar lakosságát jelképesen elválasztó határutca.
A cupkálás egy helyben topogást jelent, de itt vélhetően a csókadás során
hallható hangot jelenti (cupp).
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jöttek? Kihúzta a ruhámat, huszonötöt úgy a fenekemre vert, csak úgy ropogott a
bőröm. Egy könnyet vagy egy jajszót nem szóltam. Semmit. Verjél, ahogy akarsz! Ez
volt a diákkor. Így ellenkeztek, mindig a magyarok ellen voltak akkor is, különösen
nagyon. Az én apám az iskolában képviselő is volt, verte az asztalt, meg a többi magyar
képviselők is, magyaroknak magyar iskolát adjatok. Hogy magyarul is tanuljatok.
Biztos, hogy nem lehetett tanulni magyarul, én nem tudom. Volt olvasókönyvünk, el
volt felezve, ez a fele magyar, ez a fele szerb. Le bírtuk olvasni, változtatni [fordítani]
magyarra meg a szerbet, hogy mit jelent az, mit nem.
Mohol, 80.

Egy nagybátyám az be volt csukva, az jugoszláviai rendőr volt
– Egy nagybátyám az be volt csukva, az jugoszláviai rendőr volt, azt nagyon megverték, anyámnak a testvérjét. Ezt tudom, mert mesélte a Csöre ángyunk, hogy az
Andrást becsukták, és panaszkodott, hogy nagyon összeverték, úgyhogy nem is
sokáig élt, mikor kiengedték.
Mohol, 81.

Kerékpáron jöttek magyar katonák, én mellettük szaladtam
– Én Zentára elmentem a magyarokat várni, én a falu szélén laktam, és jönnek a
magyarok, és a zentai határig elmentem elébük. Biciklin jöttek a magyarok be, és
én ővelük egész Moholig úgy szaladtam mellettük.
[Tizenhárom-négy éves voltam negyvenegyben. Három magyar iskolát jártam
ki. Meg minden vasárnap, tehát a leventék föl voltak sorakozva és minden
nyolcórási misén, a két pad közt álltunk. A nyolc- és kilencórási misére jártunk, és be voltunk állva sorba a padok közt, a lányok egyik, a fiúk másik
felül. Az úri család a gyerekeivel együtt mind, de mi is, fogtuk a testvéremmel
a kezünket, mi elől, a szüleink meg utánunk, föl voltunk szépen öltöztetve,
kalapban is jártunk még akkor is.]
Egy század volt, negyven-ötvenen kerékpáron jöttek magyar katonák, én mellettük
szaladtam, ők nem mentek olyan gyorsan. Valamit beszéltünk mink, fiatalemberek
voltak, katonaviseltek, mikor ideértünk, ők mentek tovább, de hogy meddig. Én
onnan tudtam, hogy jönnek be a magyarok, ahol mi laktunk, srégan10 által kb. ott
volt a rádió, és az minden hírt bemondta, és onnan tudtam kísérni. Este hét órakor
összejöttek ott az emberek nyolc-tízen, mentek hallgatni, az tudva volt, hogy a németek
hatalmasan mentek előre mindenfelé, negyvenegy-negyvenkettőben őket leállítani
nem lehetett, fegyelmezettek is voltak, mert nagy erő volt ott.
Mohol, 82.
10

Ferdén
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Ahogy beértek a kerékpárosok, akkor csókolták őket
– Mikor jöttek be a magyarok, borzasztó nagy öröm, fogadás, olyan volt, hogy a
központ majd leszakadt a néptől. Mi, gyerekek is elszaladtunk, mert vártuk, előbb
már öt-hat nappal mondták a népek, de eközben a jugoszláv hadsereg meg összevissza ment, puskát, kézigránátokat szétszórták, volt, aki tömegben ment, mikor
azok elmentek, azt mondták, köll félni, mert így lesz, meg úgy lesz. Fönt voltunk
mi is a szomszéd Adler bácsival, apámék, volt nálam a nyújtófa, mert majd jönnek
valakik. Látták, hogy világítunk, és beszóltak a nemzetőrök, azt mondták, nyugodtan mindenki alhat, hatvan nemzetőr van fegyverrel, fele szerb, fele meg magyar.
Egy-két nap elmúlt, de pont húsvétkor értek Moholra. Rengeteg nép, ami ott várta.
Volt a Szécsényi Rostás Lajos bácsi, fiákeros volt, az zászlóval ment ki a központra,
Pecellóról meg valami Bluhik jöttek motorbiciklivel, elengedték a kormányt. Nem
éri föl ésszel, aki azt nem látta. A Szécsényi Lajos bácsi Verbászinak az anyjának az
édestestvére volt, a Dóczi fogadta. Nem jönnek, mi, gyerekek beszaladtunk Adára,
hát ott a hídnál összetalálkoztunk, akkor jött az előőrs nyitott terepjárón, hárman
ültek rajta gépfegyverrel. Visszajöttünk, akkor jöttek a kerékpárosok, úgyhogy annyi
jött, hogy nem bírtak elmenni. Voltak a Szamek lányok, Lakatos lányok, ezek voltak
abban az időben a színe-java, a gazdák, szépen, kalapban jártak, ahogy beértek a
kerékpárosok, akkor csókolták őket. Egy cigány külön volt, körülfogták a cigányt,
megitatták. Fogadták a központon, külön ünnepség nem volt, elég ünneplés volt a
fogadás, a tömeget a nép fogadta.
Mohol, 86.

Volt, aki visszaemlékezett rá, meg fölvevőn
vették föl, amit kajbáltak
– Jöttek az adai határon. Az iskolás gyerekek meg mi is vártuk. Ez meg, ahol volt a
Verbásziéknál, annak az Imrének a nagybátyja, az vezette be a magyarokat. Elment
előttük díszmagyarban szürke lovon és bevezette a magyar honvédokat. De az öreg,
hogy honnan, de már szedett magyar pénzt, de sok volt nála. A gyerekek, mikor
látták, hogy a Lajos bácsi, sokan ismerték, mert ott laktak, ahol lakik a Vlasity
Péter, srégen átal ott lakott, kocsmája volt neki. A gyerekeknek szórta a huszonöt
parásakat, és azt kellett nekik kajbálni, hogy: „Horthy, a rácokat hordd ki!” Kórusban mondták a gyerekek, és szórta nekik a pénzt, úgyhogy az én öcsém is elment,
teli volt a zsebje huszonöt parával. Mondta, hogy a Lajos bácsi mondta, hogy azt
mondjuk: „Horthy, a rácokat hordd ki!”
[Kajabálták. Hát ezért fizettek aztán sokan rá, mikor bejöttek az oroszok.
Volt, aki visszaemlékezett rá, meg fölvevőn vették föl, amit kajbáltak. Aztán
visszakapták, a kompon lövöldözték le őket. De van ám erről a kompról film
kazettán. Az öreg Dorogi is rajta van, vezetik a kompot, meg az oroszok is
jönnek át. Ez a Soltis Lajcsi, ez az én unokatestvérem, ez volt a főszereplő,
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mert színész volt. Gyorsan, mikor már a végire jártak, akkor beleugrott a vízbe,
gyorsan kivették, és bevitték a kocsmába. Van róla film,11 csak nem tudom, hol.
Mikor én voltam a táncokon, a szerbeknél a templom mellett van az
Omladina, mondom nekik, hova tettétek a honvédot, akit a templomból,
az udvarról elhoztatok. Mondják, mit akarsz vele. El akarod vinni haza, elviheted, fönt van a padláson. Kíváncsi voltam rá, hogy igaz-e, fölmentem, és
tényleg ott van. Ott van a honvéd, amit lebontottak. Jöttek ki a nagymiséről,
és le kellett bontani, elvitték a honvédot, most is ott van az Omladinában, a
padláson, nem lehet lehozni, mert nagyon nehéz, jó, hogy le nem szakították
ott a plafont. Magyar honvéd, ki volt öntve, ott állt annak a helyén, teli piros
rózsával, most meg ott van Szent István. Ezt a Szent Istvánt meg a Resócki
Józsi csinálta. Most az van leállítva ott, és föl van szentölve. Régen a honvédszobor ott volt, mikor bent voltak a magyarok, ott van fönt a padláson. Még
ha kíváncsi rá valaki, meg is nézheti.]
Mohol, 87.

Akkor a magyaroknak osztották szét a földet,
a szerbek nem kaptak
[–Nagyon öröltünk. A rádióban is beszéltem, ott is mondtam. A régi Jugoszláviában nagyon nagy volt a nyomás. Például abban az időben elterjedt
volt a népszínmű, az amatőrizmus. Moholon minden szezonban két-hármat
szoktunk bemutatni. Az én bátyám volt a Keresztes Egyletnek az elnöke,
kizárólag ők rendezték ezeket az előadásokat. Volt Olvasókör, Gazdakör,
tűzoltóság kulturális programja, például egy színdarabot leadtak, azt le kellett
fordítani szerbre. Most képzeld el, miből áll egy hatvan-hetven oldalas színdarab lefordítása! Volt ott egy pap, a Makra Gyula, az egész télen fordított.
Azonkívül a csendőrök megjelentek, szétzavarták a népet, meg a tizenkilences bevonulás után sokakat, elég sokáig verték a magyarokat. Huszonötöt
a fenekére, és kész. Mondták is, mi jár a magyaroknak, huszonöt. Ez miatt,
meg másrészről a régi Jugoszlávia, az az első, szétosztotta a földeket, mert
voltak, sok nagy darab községi föld, szétosztotta a szerbek között, a magyaroknak nem adtak semmit. A magyar lakosságnak Moholon konkrétan,
az én véleményem szerint, legalább nyolcvan százaléka napszámos volt, az,
aki egyik napról a másikra élt, csak annak örültek, ha mondjuk rá aratáskor
megkerestek annyi búzát, hogy elég volt a kenyérnek valónak a következő
évig, kukoricaszedéskor a kismalac meghízott rajta, és az volt a hús. Aztán
kapáláskor egy keveset kerestek, akkor vettek egy pár bocskort vagy ezt-azt,
de nagyon nagy volt a szegénység.]
11

Deák Ferenc forgatókönyve alapján az 1990-es években készült filmre (Zoran
Maširević: A határ) utal, aminek egy részlete a moholi kompon játszódik, de
elsősorban a kolonisták beilleszkedésével foglalkozó filmről van szó.
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A magyarok megjelenése bizonyos jólétet jelentett, meg az is volt. Mert akkor
a magyaroknak osztották szét a földet, a szerbek nem kaptak. Nem normális volt
az sem. Úgyhogy még a magyarok ott voltak, három-négy évig, a moholi lakosság
elég jól meggazdult. De aztán jött a krach, úgyhogy örültünk. Az a bevonulás meg
olyan volt, azt gondoltuk, villámháború volt, amit a németek csináltak, hogy napok
alatt elfoglalták Franciaországot vagy az egész Nyugatot, hogy majd itt is úgy lesz.
Nagypénteken volt, mikor Horthy kiadta azt a bizonyos parancsot, hogy védjék
meg a bácskai magyarokat, és jönnek. Na, mikor jönnek, nem jönnek, de már nagyszombaton bandériumok voltak, lovasok magyar zászlókat lengettek, úgyhogy nem
féltek egyáltalán, és hát egy kétszárnyú repülőgép, az első világháborúból visszamaradott, szálldogált fölöttünk, és annak integettek, meg az is, mindössze vasárnap
este érkezett be egy rettentően elfáradt gyalogezred. Látszott rajtuk. De nem volt
semmi fölszerelésük, semmi, csak egy tank se volt, egy ágyú nem volt, előtte való
napokban egy (szerb) huszárezred vonult vissza, komplett huszárezred, ezredessel,
fiákeron, mellette a lovásza vezette a lovát. Az a huszárezred biztos, hogy azokat
megállította volna, sőt visszazavarta volna.
Mikor helyreállt a rend, attól kezdve működött a jogi Magyarország. Moholnak
a határában volt egy falu, most is ott van, Njegoševo, az tiszta telepes falu volt,
kizárólag szerbek laktak, most már kizárólag magyarok, mert a szerbek bementek
Topolya központjába. Mint Zentán is voltak azok a falvak, ahol mind szerbek voltak,
de ott már szerb nemigen van, és híre ment, hogy holnap elviszik őket, mert aztán
azokat elvitték, kitelepítették, akik a két háború között jöttek Bácskába, azokat
elvitték valahol gyűjtőtáborba.
És olcsón lehet venni lovat, apám is kiment, hogy majd vesz lovat, meg meglátja,
mit lehet venni. Hát előbb kiértek azok a szerbek, meg voltak riadva, nem tudták,
miről van szó, nyolc-kilenc óra felé egy csapat katonatiszt vágtat be lóháton, és
lövöldöztek a levegőbe, ezek elkezdtek ríni, apám fogta magát, hazajött, hogy nem
kell nekem innen semmi. De aztán elég sokan voltak, akik vettek lovat, de azokat
regisztrálni is kellett, passzus köllött. Volt Moholon passzusíró, Vizinger Györgynek
hívták, az megfelelő ellenjuttatásban adott passzusokat. Erre rájöttek. Bíróság elé
került a passzusíró úr, egy fél évet kapott. Le is ülte.
A másik, volt egy kuplerájos, ott maradt nála egy kurva, nem tudott hova lenni
szegény fiatal lány, ott volt egy pár hétig a magyarok alatt, egyszer nincs ott, kérdezik
a kuplerájost, hol van a Milica. Hát elúszott, még dicsekedett. Hát azt csinálták,
hogy egy barátjával levitték csónakázni, és fejbe vágták, és belelökték a Tiszába.
Valahogy a csendőröknek a fülébe jutott, és elkapták a Gimit, a kuplerájos urat,
életfogytiglanit kapott. Nem is jött vissza sose. Tehát ennyire működött a magyar
jog. Nem lehetett bántani senkit aztán már. Amikor a magyarok bejöttek az első
héten, még a csendőrök meg nem jelentek, addig voltak az atrocitások.
Mohol, 89.
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A nagybátyám már ment a magyarok elé lóháton
– Az ünnepségeket tartották, mert elsőáldozók voltak, Bocskai-ruhában voltunk,
régi szép magyar Bocskai. A nagybátyám már ment a magyarok elé lóháton, mikor
jöttek be a magyarok magyar zászlóval, ezt volt szabad, de ő fölültette a kocsira
a gyerekeket, ezt anyósom mindig mesélte, kajabáltatta a gyerekeket: „Horthy, a
rácokat hordd ki!” De hát ezt nem szabad így mondani, csak ő nagy magyar volt.
Itt volt az a honvédszobor a templomnál, azt negyvennégyben rombolták le,
mikor kijöttek a templomból, hajtották ki a népet oda. Iskolába jártunk rendesen,
oda a zárdába, rendesen foglalkoztak a tisztelendő nővérek is, mert azt az iskolát
azelőtt zárdának hívták, ottan volt katolikus nevelés is, az apácák ott voltak, ők
tanítottak is.
Mohol, 97.

A partizánnők arra menekültek, a rét felé,
és bebújtak a tökszár alá
– Sokan elmentek partizánnak, nők is, ismertem őket, szerb nők. Ahol most a halastó van, ott van egy Sili-tanya, mentünk ki a szőlőbe, ott kellett elmenni, apámék
vittek kocsival bennünket, ott sokan voltak, sírtak, a partizánnők arra menekültek,
a rét felé, és bebújtak a tökszár alá, megtalálták őket, és ötöt-hatot lelövöldöztek.
Az mind moholi fiatal volt, huszonévesek.
Mohol, 94.

Mindig daloltak, mikor mentek meg jöttek
– Földosztásnál úgy kaptak a magyarok is, mint a szerbek, míg be nem jött a magyar
hadsereg, mert a szerb hadsereg vonult vissza, nem állt ellen, én nem emlékszek,
hogy eddig a határig ellenállt volna a magyar hadseregnek a szerb, de láttam, mert
ott laktunk a kövesút mellett fél sarokra, mikor a szerb hadsereg vonult vissza, akkor
is kint feküdtünk mint gyerekek az árokban, nagy gödörben, és néztük, hogy vonul
vissza a hadsereg. Aztán mikor jött be a magyar honvédség, akkor meg álltak föl
nemzetőrök régi frontharcos emberekből vadászpuskákkal, meg a régi fegyvereknek
vasvesszővel kellett kiütni a csauráját,12 ezekkel voltak nemzetőrök és várták a honvédeket, ők sétáltak ott a nagyutcán. Ezeket láttam. Mikor a honvédség végigvonult,
elsőbb jött egy motorral, az elment Becse felé, akkor az vissza is ment, akkor jöttek
biciklivel, egy egész sorozat, akkor azok is elmentek, aztán jött a gyalogság, vitték a
pontonhidakat, az ágyút lovak húzták, meg öszvérek. Pecellón, ott a parókiaudvar
hatalmas volt, egy egész sarkot mindenfelé elfoglalt, ott voltak a honvédok beszállásolva, a katolikus templomnak a portáján, az meg három házra volt tőlünk, láttam,
amikor mentek gyakorlatra, kivonultak majd mindennap, egy-két hétig ott voltak,
12

A csaura töltényhüvelyt jelent.
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akkor mentek tovább, mert mindig daloltak, mikor mentek meg jöttek. Nekünk,
gyerekeknek az érdekes volt.
Mohol, 84.

Megváltozott a rendszer, úgyhogy aztán
minden jóra fordult
– Negyvenegy tavaszán, akkor szintén húsvétra, akkor jöttek be a magyarok minden ellenállás nélkül, úgyhogy a népek nagyon szívélyesen, szeretettel, virágokkal,
nemzeti díszbe öltözve várták őket, fogadták, és akkor utána volt a jegyrendszer.
Egy bizonyos ideig, hat hónapig, nyolc hónapig, ezt pontosan nem tudom, volt a
jegyrendszer, mert akkor csak úgy lehetett hozzájutni élelemhez, ruhához a jegyrendszer szerint. Azután ez elmúlt, megváltozott a rendszer, úgyhogy aztán minden
jóra fordult, nyittak az üzletek, volt áru, volt élelem, volt minden az égvilágon,
úgyhogy stabilizálódott a helyzet, helyregyütt minden. A magyarok azok magyarok voltunk, úgy, mint a fölvidéki magyarok, egyforma az egész magyarság, eggyé
alakult, éppen úgy, mint a Fölvidék, mint a Bánát, mind a többi együtt. Azután
minden rendben volt, akkor következett negyvennégyben, őszén, október 23-án,
ha jól tudom pontosan, akkor a mi falunkban, akkor jöttek be az oroszok a Tiszán
körösztül, úgy Bánát részről, úgy foglalták Vajdaság területét.
Péterréve, 138.

A helybeliek is piros-fehér-zöld zászlót lengettek
– Én kilencéves voltam negyvenegyben. Bánátba a németek vonultak be magyar
zászló alatt. Magyar zászló alatt, és hatalmas ünnepséget rendeztünk, és a falu főterére, a főutcájára mentünk, és tapsviharral, éljenzéssel éljeneztük Horthyt, magyar
és német katonák voltak, Horthy-egyenruhában voltak, akik akkor bevonultak. De
az annyira rövid periódus az én emlékezetemben.
– Ebből az alkalomból, hogy ők bevonultak, mivel készültek?
– Virágos diadalív volt, akkor is már magas nyárfák voltak, a nyárfák között, a
falu bejárásán, lovas katonák, olyan zöldes-barnás ruhában volt a katonaság, akik
oda bevonultak. Debelyácsa, Torontálvásárhely úgy van, hogy az ősök nem engedték,
hogy Debelyacsán körösztülmenjen a kövesút, és oda építkezett valamikor valaki,
amit Tripicsnek neveztek el, úgy hívták az embert, aki oda építkezett. És Tripicsnél
volt az a leágazás, ami két kilométer a faluig, tehát Antalfalva, vagyis Kovačica és
Pancsova felé, vagy Crepaja, Cserépalja irányában Tripicsnél volt, és van manapság
is derékszögben a leágazás, két kilométer ez Debelyacsa, illetve Torontálvásárhely,
és innen a sorompótól, ami a vasútállomáshoz vezet, vasúti sínek mennek be a
faluig, nyárfasor jobbról, balról, és itt volt a diadalív fölállítva. Tehát a falu bejárásánál közvetlenül, de ez derékszögben, mondom, a főúton, és manapság is úgy van.
Mindjárt az elején. A jegenyesor kezdetén és a templomnál volt a tribün, ott volt az
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ünnepség. Horthy Miklós katonáit, és énekelte a nép velük együtt: „Horthy Miklós
katonája vagyok…” Így kezdődik a dal.
A gyerekek, konkrét én is fölöltöztetve voltam, fehér kis szoknyácska piros szalaggal, két vagy három sor piros szalag, fehér puffos ujj, piros pruszlik, a fiúk pedig
fekete nadrág és fehér ingujjban voltak. A hozzám hasonló kisfiúk, mondjam úgy,
elemista gyerekek, óvodások, mondjam, hogy díszmagyarba öltöztetve. Ilyenképpen
van menyecskekép, a menyecskék milyen ruhában, fekete pruszlik, mert a nővérem
pedig akkor már tíz évvel idősebb volt tőlem, ő is beöltözött menyecskeruhába,
fekete pruszlik, fehér puffos ujj, és nekik be volt kötve, nekünk pártánk volt, piros
párta volt, a menyecskéknek pedig be volt kötve kontykendőbe, és akinek nem volt
kontya, odatettek egy gombot, és ez volt a menyecskeruha, fekete kötény, fekete
pruszlik, az is hímzett volt. A férfiak meg hát az általában priccses nadrág, kamáslinak hívták azt a ruhadarabot, cipődarabot, mert bőrből készült, ami bokától térdig
volt, általában lakkanyagból, bőrből, amit magas szárú vagy alacsony szárú cipőre is
rákapcsoltak kívül a nadrágra, tehát olyan priccses nadrág volt, mintha csizma, de
kamáslinak hívták, mert úgy kellett két helyen bekapcsolni ezt a kamáslit. A fiatal
férfiak, legények, fiatalemberek, akik nősek voltak már, azok olyanba öltözködtek,
ez volt a díszmagyar öltözet a férfiaknál. Azután voltak, akik árvalányhajból, és
volt, akiknek pedig valamilyen toll volt a kalapjukra tűzve, de árvalányhaj volt a
legényeknek jobbára a kalapjukon.
Piros-fehér-zöld színű zászlót hoztak a katonák is és a helybeliek is piros-fehérzöld zászlót lengettek, lobogtattak, az emelvényen szintén azzal volt díszítve. De
ez ilyen gyalulatlan deszkából volt az az emelvény, nem voltak lépcsők vagy valami,
az olyan ötven-hatvan centi magas volt csak a talajtól, és oda fölléptek, az apraját
pedig föltettek bennünket erre az emelvényre. De nem volt az színpad, hanem ácsolt,
szőrös deszkából, gyalulatlan deszkából.
– Ki köszöntötte a katonákat?
– Nem emlékszek, de valaki köszöntötte a helybeliek közül, nem is egy, férfiemberek, mert abban az időben erősen érzett a férfi-nő közötti értékkülönbség. De
tudom, nem is egy beszéd volt, aki üdvözölte, éneklés is volt, de hogy miket énekeltek, azt sem tudom. Annyira nem emlékszem, hogy a Himnuszt, a Szózatot vagy
csak dalokat, de énekszó is volt az ünnepség alkalmából, ez biztos. De nagyon rövid
ideig tartott a magyar katonák ottléte, és elhelyeztek házakhoz német katonákat.
Konkrét az én házamba, az én családomban is volt. Mi öten voltunk gyerekek, én a
legkisebb, hozzánk Winzent Max, úgy hívták, szőke magas fiatalembert, egy katonatiszt volt, és engem mindig a térdére ültetett, és úgy játszott velem, hintáztatott
és mondta, hogy őneki is ilyen szőke kislánya van, mert sárga szőke hajam volt, és
sokat-sokat játszott velem. Hozott, amit nem lehetett kapni ott az üzletekben, narancsot, citromot, csokoládét, cukorkát. Valószínű, hogy ők azt be tudták szerezni,
de arra emlékszem, hogy nekem hozott mindig valami csecsebecsét, ami a gyereknek
érdekes, valami édességet mindig hozott. És sokszor elmondta, hogy az ő kislánya
is ekkora. Keveset értettem abból, amit mondott, ott volt nálunk hónapokig, de
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úgy jól megvolt a családban velünk. Mondom, öt gyerek és a szüleim, úgyhogy nem
voltunk kis család, de föltalálta magát a fiatalember velünk, ott volt.
Szabadka, 25.

És akkor lehajulnak a magyarok, és üdvözölnek bennünket
– Arra is emlékszem. Negyvenegyet tudok. Negyvenben szétesett Jugoszlávia.
Nagy csend volt. Akkor tankokkal jöttek ők. Egy nagy része ment be a magyar
kaszárnyákba, egy nagy része ott a Jadran előtt vonultak be magyar zászlókkal és
természetesen ovációkkal a magyarok.
Mikor bejöttek a magyarok, ováció. Az összes magyar lakosság ki. Ezrével. Arról lehetett látni, hogy Szabadka magyar város. Én emlékszem, hogy hogy ellepte
a városháza körül a nők, az a gyönyörű szép magyar, magyar ruhákat, pártákkal
fölvették, kihozták a nem tudom honnent is. És úgy vártuk őket. Tényleg dobáltuk
virágokkal. Szaladtunk a kamionok és a tankok mellett, és, és a katonák üdvözöltek
bennünket, de sose fogom elfelejteni azt a boldogságot a városba, hogy akkor mi
történt. Rengetegen jöttek be, minden, mindenhol. Most az egyik megy balra, a
másik, a következő tank meg jobbra. Akkó megin a következő tank meg a, meg a
kamionok, a nép, a… a magyar kamionok, ahol a hadsereg állt, megin mennek balra,
megin jobbra. A jobbra azok, akik mentek, hogy elfoglalják a többi városokat, ugye?
Zombort, egész Újvidékig, ugye? Azok, akik mentek arra, azok mentek Beograd
felé. És ezek, ezek tőtötték, rengeteg, rengeteg magyar, magyar vonult be.
– És a Szegedi út felől jöttek?
– Nem, innen jöttek, e. Kelebiáról is. De jöttek Szegedről is. De Kelebiáról jöttek,
ezek jöttek a Jadran előtt. Kelebia, hogy most mellik utcán pontosan jöttek végig, de
mink, mink a Jadran-lépcsőn álltunk. És az apám kirohan, és azt mondja, te jó isten,
ezek magyarok. Mi azt hittük, hogy jönnek az oroszok. Mink az oroszokat vártuk.
Amikor szétesett Jugoszlávia. És amikor vártuk, hogy hát az apám azt mondta, hogy
ezek magyarok. Kirohantak az emberek mindenhonnan, kirohantak az emberek, és
akkor azt mondja, hát gyerekek, ezek magyarok. És letérgyepeltünk előttük. Kúsztak
a magyar emberek, és úgy örültünk neki, és integettünk, és a puszikat dobáltuk.
Mindenki. Hát ezt nem lehet elképzelni, hogy ez a húszéves Jugoszlávia [alatt], ez
a magyar nemzet mennyit szenvedett itten. Amikor jöttek a magyarok, és látták a
magyar sapkákat, hogy magyar, magyar zászló. Magyarok. És akkor lehajulnak a
magyarok, és üdvözölnek bennünket. Azt nem lehet leírni. Oszt az apám is, meg
az anyám is rohantak utánuk…
Szabadka, 7.
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Már harminckilencben elkezdték ezt
az akadályokat csinálni
– …akkor már nagyon paprikásos13 volt a helyzet, mert azt hiszem, a német hadsereg
már be is indult, nem erre, hanem másfelé, és akkor elkezdték ásni a dekkungokat.14
Tudja, mi a dekkung? Nagyon széles árok és nagyon mély, az arra való volt, hogy a
gyalogos se tudott azon átmenni, de a tank is, hogyha belement, akkor addig bírt menni
csak, ha volt neki, még oda nem ért a falhoz, fölmászni nem bírt. A megboldogult
Dusnoki Anti házán az erdőben még megvan, valamennyire a szél meg az idő, de jól
meglátszik. Az Antal Pistának az apósának a szőlejébe, ott meg síneket vertek le végig.
Olyan kalapáccsal, amit kötéllel fölhúztak, és akkor elengedték, akkor rázuhant a sínre,
három vassín indult, az utat meg úgy barikádozták el a magyarok elöl, mert itten, ahol
építettek ilyen bunkert, ott minden jel arra mutatott az ágyúnak, a csövének a lukat,
ami körül volt vassal, lehet, hogy acéllal, még alighanem megvan, az első vasúton
innen, a turulmadárnál. De nem vagyok benne biztos. Meg egy volt a csikériai kitérőnél is, és minden jel arra mutatott, hogy itt háború lösz. Akkor harminckilencben
nagyon paprikás volt a helyzet. Akkor negyvenben, ha jól tudom, de lehet, hogy már
harminckilencben elkezdték ezt az akadályokat csinálni. Az útra meg öntöttek olyan
beton, háromlábú akadályokat, hogy annak mindég négy ága volt, de három ág, egy
meg fölfelé volt, és amikor adott volt a pillanat erre, akkor azt az útra terelték. De ugye
jött a magyar hadsereg, és ugye fiatalok, én szerintem abban lehetett háromszáz kiló,
esetleg négyszáz abba a betonba, fiatalok, négyen-öten megfogták egy-kettő, és azon
a nagypénteken, 1941. április 11-én az édesapám már, mert nem engedtek engemet
a szomszédba se, bár a második szomszédunk volt a megboldogult Nagy Anti meg a
megboldogult Nagy Sanyi, olyan idős, mint én, még a szomszédba se engedtek, de se
az útra. Akkor édesapámmal kimentünk a szőlőbe, ugye, április volt, a szőlő már ki volt
nyitva, és harminckét katonabakancsnyomot megolvasott apám. Azok a katonák tehát
a határt otthagyták, menekültek, harminckettőt megolvasta, akkor hallotta, akkor
még az Olajos Sanyinak a háza, még nem volt ott, mert ott volt a depónia, emerre a
sínek leverve, akkor hallotta apám, hogy valaki utasította a katonákat hangos szóval,
már akkor azok a lakosok, telepi lakosok voltak, amikor a magyarok jöttek, hangos
szóval, hogy vigyázzanak, mert a vasútnál le van aknázva az út.
Erre, mikor az én édesapám meghallotta, azt mondta, hogy itt vannak a magyarok. Mikor kiértünk, én akkor három és fél hónap híján pont tízéves lettem volna. És
mikor kiértem, akkor már ott voltak. De akkor már az eleje elment, elment a Kalocsai
is, az, aki visszafelé jövet azt mondta, hogy ebből a házból, udvarból kaptunk lövést.
[Ezt a Pipa Matyit, aki a magyar időben turulmadároskodott, azt elvitték.
Elvitték a Kalocsai hentest, hogy most Gálfi Kalocsai volt-e15 vagy csak
13
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Kalocsai, ezt nem tudom, de Kalocsai József volt. Azt elvitték azért, mert
negyvenegyben ő vezette a magyarokat ide.]
Mert a katonaság, aki jött, azoknak a falu ismeretlen volt, ő meg itt volt hentes
a Farkas helyin, volt ott neki hentesüzlete, és ő vezette a magyarokat, hogy meddig,
azt nem tudom. De mikor jöttek visszafelé egy-két-három katonával, nem tudom
már, mert a többség, a katonaságnak a zöme, az elmentek, talán az első vasútig, és
amikor jött vissza ez a Kalocsai József bácsi, odaért elébünk, mert kint álltunk az
úton, örültünk negyvenegyben, és azt mondta a Józsi bácsi, hogy ebből az udvarból
kaptunk egy lövést. El akartam hozni az édesapám fényképit 1916-ból, második hónap
huszonnégyén készült, amikor itthon volt sebesülten. Az én apámnak, aki négy éven
körösztül az olasz fronton harcolt, nagyon nehéz volt elviselni azt, hogy egy magyar
ember a magyarra azt mondja, pláne arra, aki négy éven keresztül az olasz fronton,
Doberdónál meg Isonzó folyót, meg a Santa Maria meg a Santa Lucia hegyeket emlegette, négy éven körösztül az olasz fronton harcolt kivéve azt az időt, amikor kétszer
sebesült. Egyszer a fejire, másszor meg a lábára, hogy ő lőtt volna a magyarokra. És
ezt a József bácsit, ezt mihánt a partizánok bejöttek, ezt mindjárt elvitték.
– És hova vitték?
– Azt nem tudom.
Elfelejtettem mondani aztat, hogy 1941-ben, mikor a magyarok elmentek a házunk
előtt, mindenki kint állt a kiskapuban, és jöttek bennünket figyelmeztetni, hogy ne
ijedjünk meg, mert az erdő alatt van egy csetnikfészek, ahol egy Tomić nevezetű
szerbiai ember toborozta a fiatal, tizenhét-nyolc éves gyerekeket, fegyvert adott a
kezükbe, hogy azt a házat ágyúval fogják lőni. És az első lövedék az elment a ház
fölött, az erdőben robbant, a második eltalálta a házat. És érdekes módon először a
porfelhő emelkedett föl, aztán ért hozzánk az ágyúnak a hangja. És apám azt mondta,
mivel egy kis kaliberű ágyú volt, a legkisebbek közül. Hogy mekkora volt, milyen
kaliberű volt, nem tudom, de valami kisebb ágyú volt.
Kelebia, 39.

Akkó az útra meg vótak olyan királydinnyék csinálva
– Noszára húsvét napján jöttek. És akkor össze volt a híd ott rombolva... mert egy
folyó és híd vót, és akkó a magyarok, a hídászok csinálták meg gyorsan, hogy be
bírjanak gyünni.
Mert ugye ez Szerbia vót azelőtt. És akkor mindehova csináltak objektokat.16
Tiszta cementbű. És akkó vótak ágyúk, arra is vót, erre is, meg előre is. Olyan lukak
hagyva, ablakok, és akkó az ágyúcsövek ki vótak gyugva. Várták a magyarokat, hogy
majd lűnek. Virágvasárnapján egy szerb katonatiszt, aki ott felügyelte, mert a zsidók
csinálták ezt mind, azok voltak a munkások. És a szerb katonatiszt bejárt hozzánk,
édesapámmal nagyon jóba volt, borotválkozni. És vasárnap reggel, virágvasárnapján
16
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begyütt, és az újság, Magyar Szó volt akkor is már… Nem, hanem Vajdaság újság
volt, és ott volt az asztalon. Ránézett, aszongya, Pista bácsi, gyünnek a magyarok.
Aszongya, hunnan tudja. Nem lássa? Írja az újság. Édesapám semmit nem tanát,
akárhogy átnézte, nem. De hát ű mán tudta. Akkó húsvét… nagypénteken begyün
az a katonatiszt, este mán későn. Aszongya, Pista bácsi, menjenek ki a házbú, mert ha
lüvészetre kerül a sor, ha gyünnek a magyarok, a maguk házuk lesz a legelső szétlűni.
Mert benne vót a célpontba. Mert, ahogy vót nekünk ez a házunk, és így srégen vót,
a portának a végén sánc vót, nagyon széles. Sánc, ilyen srég, amottan meg egyenes. Az
a tankoknak vót, a tankok, hogy ne bírjanak menni. És ottan a portánktú, egészen az
útnak a másik feliig sínek voltak leverve. Öt sor. És így, a házunk ahogy vót, a sín meg
ide volt leverve. Úgyhogy mink, mikó jártunk ki, akkó kerülgettük. Akkó az útra meg
vótak olyan királydinnyék csinálva. Úgy nézett ki, mint a királydinnye. Cementbű
meg vasbú. Akárhogy fordítottad, három lábon állt. És azokat gördítették az útra,
hogy ne bírjanak a tankok gyünni. A tankok ellen, mert nagyon várták, hogy majd
lüvészetre kerül a sor. No, mellékes. Mikor begyütt az a katonatiszt, oszt mongya,
hogy menjünk ki a házbú, mert szétlüvik a házunkat, ha arra kerül a sor. Hát ugye
messze, átmentünk a szomszédba. Így srégen. Hát egész éccaka nem aludtak édesapámék, várták, hogy mi lesz. Egyszer hallotta, hogy menekülnek, mert erre is volt olyan
objekt, ott is voltak katonák. Meg mihozzánk nem olyan messze, egy ötszáz méterre
volt a másik. Oszt menekültek a katonák. Oszt hallja édesapám, meg hallják, hogy:
„Baszd meg, dobd el, ne cipeld!” Aszongya: „Hova dobjam?” Aszongya: „Dobd bele
a kútba!” Oszt avval hallották, hogy sutty, olyan nagyot lottyant a víz. No, édesapám
káromkodott: „Baszom a jó anyjukat, ezek valamit beledobtak a kútba!” No, ugye
nem aludtunk egész éccaka. Reggel, mikor felkelünk, olyan nyóc óra felé, láttuk, hogy
gyünnek, minden iránybú gyünnek a, gyalogosok voltak, a magyarok. És nem bírtak
átgyünni, mert a híd ugye le volt rombolva. Hanem akkor mingyá gyüttek a hídászok.
Azok tán fél óra alatt megcsinálták a hidat, és akkó mán gyüttek is be. Akkó minden
házhó mentek be, kincstári dógokat kerestek, az a katonai dógok, tudod, hogy mi
van. Édesapám mondja, hogy mi vót nálunk, hogy főszólítottak bennünket, hogy
menjünk ki a házbú, mert ha lüvészetre kerül a sor, akkor szétlüvik a házunkat. De
aszongya, éccaka menekültek, valamit beledobtak a kutunkba. Huj, egy mingyá, hogy
majd ű lemén érte. Letették a létrát, hát egy gépfegyvert hozott fő. Azt beledobták
a kútba. Akkó mingyá házkutatás, má nem kutattak, hanem kérdezték, hogy mi van
ilyen kincstári dolog. Mondta édesapám, hogy semmi nincsen attú, csak ez. És minden
házhó mentek. Akkó bent Högyekbe, mert ott egy falut Högyeknek híjják. De nincs
högy, de mégis Högyek. Akkor ott volt egy nagyon gazdag ember, a Vince Béla, és
oda mentek be a katonák. Ű fogadta üket, főzték nekik a bográcsost, meg minden.
Hát fogadták üket. És ez vót húsvét napján. Aztán úgy helyregyütt a helyzet, ugye
négy évig vótak, mert negyvennégybe meg meggyüttek a partizánok. Hát három
évig vótak a magyarok. Akkó helyregyütt a helyzet, ugye átváltották a pénzünket
forint. Nem forint vót, hanem pengő, pengő vót. Akkó aztán gyüttek negvennégybe
a partizánok… az oroszok. Az kutya vót.

■

Az impériumváltás első éve ■ 57 ■

Elmenekültek a szerbek, de vót, Pantelićnak hívták, az tiszta szerb vót, az nem
menekült el. Itt maradt. Meg vót egy Jelena, Felete Jelenának hívták, azok se menekültek el. Azok egész ott laktak, ahun megyünk Noszárú, ott mingyá. És az mindent
írt, hogy ki mit csinál, kitű mit vittek el, mindent.
És vót Noszán ennek a Dóró Verának az apja. Magyarok, mikó gyüttek be,
kimentek oda a szerbekhön, ott, ahogy van a Dom Hajdukovón.17 És errű az első
ház, ott egy nagyon öreg szerb ottmaradt. Ű nem ment el, a fiai elmentek, mert
partizánok vótak, oszt ugye azok oda vótak az erdőbe. Akkó még elmenekültek a
magyarok időbe, és akkor gyülekeztek ott lent, mit tudom én, hun. Szarajevóba.
És az öreg nem menekült el. Nagyon beteg vót, és kifeküdt így a szalmáhon ugye,
mán akkó áprilisba odasütött a nap. És ez a Dóró Károly görbe bottal agyonütötte
azt az embert. És mikó gyüttek a partizánok, akkó minden áldott éccaka gyöttek
be, keresték. Gondóták, otthon fogják. Te, azoknak mindenüket összevertek, a ház
közepén égették el. De elszökött a magyarokhó, nem bírták megfogni. Úgyhogy
a feleségit meg a fiát azt elvitték, bebörtönözték a partizánok. Nem a magyarok, a
partizánok. Azé, mert az apjuk agyonütötte magyarok időbe ezt az izét.
De mán egyik szavam a másikba őtöm. Mikó gyüttek be a magyarok, akkó vót
egy… várjál, minek is hívták? Ennek a Pantelićnak a legöregebb lánya, meg a Paso
lány, Pasónak hivták, meg a Gramača. Egy olyan hét-hat éves fia lehetett annak a
Gramačának, azok menekültek el a magyarok elől, itten a Bukinál. Ahogy mentek,
arra mentek kocsival, és a katonák meg kajabáltak utánuk, hogy álljanak meg, me
lelüvik üket. És utánuk lűttek, és ezt a Paso lányt érte el a golyó, az meghalt. Ez a
Pantelić lán meg a Gramača, azok leugráltak a kocsirú, és a szőlőbe elbújkáltak. És
gyüttek éccaka, mentek vóna a Ludasi-réthön, hogy majd ott elbújnak. Azon a felin
ott az a rét ott van, és akkor majd ottan elbújnak. És az udvarunkon ott az árkon
gyüttek, ott az árokba, és az udvarunkon gyüttek körösztül egy vasárnap reggel. Oszt
édesapám meglátta, ű elbújt. Édesanyám kimén elébük. Azt mondja az az ember, a
Gramača, hogy Margit, mert ismert bennünket. Margit, adjál egy-egy szelet kenyeret
a gyerekeknek, mert három napja nem ettek. Akkó édesanyám levágott egy jó nagy
karaj kenyeret, egyet-egyet, odaadta a lánynak meg a gyereknek.
És a Dóró Károly akkó még ugye otthon uralkodott, és ment. Bekajabált, hogy:
„Szalma, milyen magyar vagy? Megtűröd ezt a büdös rácot az udvarba?” És az mikó
kiment, a katonáknak bejelentette, hogy ott vótak. Akkó begyüttek a magyar katonák,
akkó átkutatták a házunkat. Oszt édesanyám megmondta, hogy ott vótak, elment két
kisgyerek, egyik kislány, másik kisgyerek. És elfogták ott a rét szélin ott a katonák,
és kivitték üket. És ezt a Pantelić lányt a, Miklós Vincének hítták, egy öreglegény, az
mentette meg. Másképpp agyonlűtték vóna azt is a katonák, mert ugye bujkáltak. Ezt
a Gramačát meg a fiát, azt agyonlűtték ott a vasútoldalba, ahun van a birkásoknak a
[…] Mikó Bácskirú18 kigyüssz, oszt látod, hogy a kaszálón vannak birkák, no, ott a
vasút, ott lűtték űket agyon, és ottan lettek eltemetve. De fővették akkó, mikó gyüttek
17
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a partizánok, akkó elvitték onnan üket. És ez a Miklós Vince ez a lányt mondta, hogy
én ezt nagyon ismerem, az apját is, az anyját is. Nagyon jó népek, gyüjjenek el velem,
elvezessük, majd meglássák. Felelek érte, mert jó család. És akkor elvezette a Vince
oda a szüleihen, de ment vele két katona. És akkó, mikó meglátta a lánynak az apja,
hogy mennek be katonák, akkó gyütt ki, fölemelte kezit, és akkó gyütt ki. És kérdezték, ugye nem tudtak szerbű a katonák, akkó a Vince vót a tolmács, hogy magáé ez a
kislány. Ugye rítt. Azongya, az enyim. És akkó azt nem bántották. Hazavitte a Vince,
az vitte haza. És emezt a kettőt meg izé, a gyereket is agyonlűtték, képzeld. Olyan
nyolc-kilenc éves kisgyereket. De azé lűtték agyon, mert űnálla is nála vót a pisztoly.
És kérdezték a katonák, hogy mit akarsz evvel a pisztollyal. Aszongya, agyonlűni a
katonákat. Mert az apja főbiztatta. És azokat agyonlűtték, aztán lecsöndesedett. Míg
itt vótak, aztán lecsöndesedett a helyzet, mindenki csinálta a dolgát.
Szalatornya, 49.

Bűne lehetett, hogy így várták a magyar
bevonuló hadsereget
– Emlékszik a magyarok bejövetelére Bácsjózseffalvára?
– Hogyne. Hát az is talán bűne lehetett az apámnak, mielőtt bejöttek a magyarok, én
nem tudom, hol találkozhattak, a Kiss Péter, akit az előbb említettem, hogy hentes
volt ott kint a sarkon, meg Kiss István, az meg pék volt a másik sarkon, a vasút felé,
meg még valaki. Hogy honnan kaptak fegyvert, mielőtt bejöttek a magyar katonák?
És kaptak valahunnan karszalagot, piros-fehér-zöld karszalagot, hogy voltak ilyen,
nemzetőrök lettek. Kaptak egy-egy puskát, és akkor… Apám egyszer hazajött estefelé, anyámnak mondja, hát én kilencéves voltam, hallottam a dolgot. Azt mondja,
megbeszélésünk volt, mit tudom én, hol, valamelyik kocsmában persze, máshol nem
lehetett. És azt mondja, én meg a Kiss Péter… mondta, sorolta, hogy ki még, hogy
ne legyen probléma, rend legyen a faluban, a szerb katonaság elment, magyar még
nincs, de fognak jönni pár napon belül legkésőbb. Hogy ne legyen probléma, mi
elfogadtuk, fegyvert kaptunk, utasítást, hogy mire vigyázzunk. És kettesével az a
feladatunk, hogy este, mit tudom én, hány órától éjfélig patrola,19 járőröznek. Ez a
munkájuk. Szegény anyám: Nem lesz ebből baj? Úgy félt. Mi baj? És akkor, ez olyan
nagypénteken lehetett, és szombaton, nagyszombaton, ez április… Tizenhárom?
Így valahogy, szombaton megjelent az első csoport. No, az első csoport az éjjel jött,
illetve olyan hajnal volt, és huszárok jöttek elöl, nem tudom, hány. Patkócsattogásra
ébredtem én föl, hát én az utcai szobában aludtam, úgyhogy hallottam. Apám nem
volt otthon, hanem akkor is őrjáratban volt. Tőlünk, mellettünk ugye a Milan, akkor
az öregasszony, és akkor egy kocsma. Ott is, hát annyi kocsma volt Zsedniken,20
19
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hogy az nem közönséges. Ott voltak a kocsma előtt apámék, meg a Kiss Péter, és
hangoskodtak ott a kocsma előtt, biztos meg is szívták magukat, ahogy kell. És hát
ez is hibája, vagyis bűne lehetett, hogy így várták a magyar bevonuló hadsereget.
Örömmel. Üdvözölték őket, hangoskodtak.
Anyám kinyitotta az utcai ablakot, egyiket, és oda kikönyököltünk, és onnan
néztük, hogy mi van. Hát az harmadik ház volt oda a kocsma. És apámék ott álltak
az utcán, és jöttek a katonák. Előbb, mondom, csak lovasok mentek, utánuk meg
kocsik. De hosszú sor. Csantavér felől. Hát egy óra hosszáig ment a kocsisor biztos.
Mennyi lehetett, sokáig. De hát nem álltak meg, mentek el. És akkor húsvét napján,
megint dél körül egy nagy csapat, hát egy-két vagy háromszázadnyi ember, szintén
kocsikon jöttek, és anyám is, meg a szemközt velünk, aki lakott, az is magyar asszony
volt, hát húsvétra ugye mindenki sütött nagy kalácsot, és akkor abból szeletelt, akkor
tányéron, vagy nem is tányéron, nagy tálcán vitt ki, katonákat kínálta kaláccsal. Meg
amaz is, meg sokan. Hát ez volt, hát persze, hogy örültek az emberek.
Szabadka, 32.

Arra emlékszem, hogy ott nagy trakta volt
– Emlékszem egy nagyon-nagyon jellemző és és az egész család számára meghatározó élmény volt, a faluban egyetlen egy szerb család volt, Radónak hívták…
dobrovoljac volt, ő volt az iskolaszolga, és negyvenegybe a magyarok bejövetele
előtt, hát tudtuk, hogy jönni fognak, és éjjel felzörgetik az apámat kapával, kaszával,
gyűjjön kántor úr, kiirtsuk a Radót meg a családját, ne csúfíjja a falunkat. Apám meg
nagyon lepiszkolta őket, nem szégyellik magukat, egy ilyen szent ünnepet ártatlan
emberek vérével bemocskolni, hát semmibe se különböznek a farizeusoktól, akik
megfeszítették Jézust. Az emberek szétmentek, mint az ázott birkák.
– Ez húsvét előtt lett volna?
– Igen, igen, és másnap jött a Rado egyik lánya, mert volt neki valami öt-hat
gyereke, egyik a másik után, és jött az egyik lánya, akit én akkor már nagylánynak
tartottam, hát tizennégy-öt éves volt, kis kosárba hozott két csomag vajat. Te biztos
emlékszel, hogy olyan pléhhumpliba21 nyomkodták bele a vajat, és olyan virág volt a
tetején. No, édesapám tisztelteti, és ezt küldi addig is, míg másként meg nem tudja
hálálni. Tehát az információk azér mentek.
Egy kerékpáros szakasz jött el Kevibe. Tornyos felől jöttek, gondolom Zentáról,
ott volt az egész falu, de a, este az apám fűtötte a kemencét, mer akkor már a tanítói
lakásba laktunk, de azt is kemencével fűtöttük.
És összejöttek a lányok, legények, hogy tanítsa meg őket valami szép nótákra,
amivel fogadják a honvédeket. És úgy előttem van, hogy az apám a szárízékkel, mer
azzal fűtött, vezényelte a [énekelve]: „Szabadka, Zombor, Újvidék”. Ezt, meg azt
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[énekelve]: „Árpád apánk, ne féltsd ősi nemzeted, nem vész ez el, ha eddig el nem
veszett…” Nem, nem tudom az egészet. Szóval néhányat azok közül a dalok közül
ott tanította velük, ezek meg nagy lelkesen énekeltek, ő meg fűtötte a kemencét,
közbe az édesanyám énnekem varrta a huszárruhát, szép világoskék atilla zsinórozással, piros nadrág, és valakitől még csizmát is kértek kölcsön, mert nekem nem
volt csizmám. Úgyhogy tudom, hogy, hogy hát ez az alkalmi kórus, ez énekelt, én
mondtam el a versét, hogy:
Mi leszel majd, mi leszel majd, hogyha megnősz,
Drága fiacskám?
Beállok majd katonának,
Aranymentés gyöngyhuszárnak,
Édes jó anyám.
Mit csinálsz majd, eszemadta
Gyöngyhuszárocskám?
Ki magyart bánt, mind levágom,
Egy se legyen a világon,
Édes jó anyám.
És a kard ott volt az oldalamon, de nem jobb kézzel rántottam ki, ezen utólag
mindig nevettek, hanem bal kézzel, és alig bírtam kihúzni, és mind levágom, és én
bal kézzel vágtam, ki magyart bánt. Úgyhogy ezt tudom, még arra emlékszem, hogy,
hogy ott nagy trakta volt, de mondom, egy kerékpáros szakasz, ez… Este, este már
el is mentek, vagy a bálba tán még ott voltak, mer volt akkor mulatság.
Szabadka, 29.

Akkó húsvét napján délután vót nagy lüvődözés
– Negyvenegy húsvét, negyvenegy nagyszombatján éjszaka mentek a szerbek el.
Húsvét napján, reggelén gyüttek a magyarok. Mikor begyüttek a faluba, anyám
meg a nagyid, anyám aszonta hogy gyűjjönek be a húsvét napján ugye a templomba, faluba. Apám aszonta, ű nem gyün. Mikor begyüttek, beértek a faluba, a falu
aljába vagy úgy félig a faluba, akkor tele vót a falu magyar huszárokkal, katonákkal.
A népek, ugye húsvét napja vót, süteménnyel, itallal itatták őket. Akkor anyám
azt mondta a Julisnak, a lányának: „Nem mentek el a házhó, öreganyámhó, vissza,
gyerünk ki!” Mert ű látta, hogy itten lesz főfordulás. Akkó ki is értek, még apám:
„Na, ilyen gyorsan?” Hát tíz órakkó, ugye. Hát, aszongya: „Nem mentünk e, mert
katonák is, ugye, vót, amelyik részeg vót.” Akkó húsvét napján délután vót nagy
lüvődözés. Úgyhogy halott is vót a faluba. Aztán ez haladt ugye, negyvenegy, hát ez
ment negyvenhárom-negyvennégy őszig.
Csantavér, 33.
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Annak lett egy halálos áldozata
– Negyvenegy húsvétkó, akkó gyüttek be ide. Annak lett egy halálos áldozata, ennek
a Kozma zenészeknek a nagytatája, az Oszkárnak a nagytatája. Azt Kozma Antalnak hívták. No most, hogy mi okbú, kiment elébük, várta a magyarokat, oszt azok
meg lűttek. Errűl gyüttek, Szabadka felű egy kis csoport magyar katona lóháton.
Meg emerrű, Orom felű is, úgy tudom, hogy gyütt egy valahány. Nem ismerték
föl egymást, csak lüvődözés lett a vége nekije. Oszt a Kozma esett áldozatul. Meg
itt a Szabadkai útba, nem tudom, a Miklóst tudod-e, a Balassát. Akívül, még egy
két-három tanyával volt egy Bordás-tanya, aztat főgyújtották. De most, hogy bementek, oszt úgy-e, vagy belelüvődöztek, mi történt, de a házépület az leégett. De
nem sokáig tartott ez a lüvődözés, begyüttek ide Csantavérre, az az egynéhány lovas
katona, meg emerrű is, aztán a templomon is meglátszik, hogy itt-ott belelűttek. A
puskagolyónak a helye meglátszik. Aztán továbbvonútak, de volt egy rövid ideig
tartó kis lüvődözés, meg egy halálos áldozata, meg egy tanya lett fölgyújtva. Így
esett az a Kozma áldozatul.
Csantavér, 34.

És hogy mind tévedésbű, mind
– De akkor tudom, hogy tizenhárom halottja lett, a magyarok ahogy bejöttek. És
hogy mind tévedésbű, mind. Örömükbe. Az egyik ilyen éjjeli szolgálatos vót, oszt
szaladt az úton, a magyarok meg lelűtték, mert partizán. A másik a padlásrú leste,
akkó észrevették, akkó észrevették, lelűtték. Ilyeneket tudok.
– Meg azt mesélték, hogy a magyar katonák egymásra lüvődöztek?
– Hát én nem tudom a részleteket, de mondom, azt a, itten, mikó a temetőbe,
mikó már itt laktunk, és kimentünk, hogy itt vannak eltemetve, hogy egyszerre.
Vót köztük egy bocskorosnak a fia, ez a Radišátú. De nem horvátországi, hanem
Szerbiátú vót itt, valamit tanult a bocskorosnál.22 Az semmi, ártatlan gyerek, és azt
is lelőtték. Meg ilyen tévedések vótak.
Csantavér, 35.

Akkor örültek a népek, hogy hát most már
magyarok vagyunk
– Hát, gyüttek ott a faluba, a népek, meg kajabálták, hogy begyüttek a magyarok.
Akkor örültek a népek, hogy hát most már magyarok vagyunk, magyarok leszünk,
hát örültek akkó. Éppen így húsvétra gyüttek be, úgyhogy fogadták a katonákat
tojással meg sonkával, kinek mi vót. Esetleg egy kis kalács, kinek ha jutott, ilyesmivel, hát örültek nekik.
Csantavér, 36.
22

Bocskorkészítőnél
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Ő garantált miértünk
– És akkó no, húsvét napja vót, asziszem húsvét, mikó jöttek befelé a magyarok. És
apám megkérdezett egyet-kettőt ottan, hogy hány éves vagy, fiam. Mondja, hogy
húsz-huszonegy-kettő. Ó, aszongya, azóta várunk benneteket. Hát most nem is
tudom. Mondjuk, Csantavér… ott is születtem. Ott születtem, és negyvenötig ott
laktunk…
A másik, hát ott a piactér, akkó még az asztalok nem vótak, csak egy sima terület
vót ottan. Apámmal elmentünk délután. És ott a Sandrikék előtt vótak egy ötenhatan emberek. Meg mondom, én is ott vótam apámmá. Ott vót fölállítva a konyha,
meg a mit tudom én, és egyszer csak egy katona, vagy valamilyen rangja vót-e, ilyen
altiszt vagy kicsoda-e, csak odagyün, hogy mindenki… mert jeleztek, hogy valahun
van valami, mindenki, civilek takarodjanak be. És bementünk a Sandrikéknak a kapu
alatt. És egy kis ideig ott voltunk, valamelyik kinyitta az ajtót egy kis résnyire, hogy
kinézzen, hogy mi történik, mi van. Odakajáltottak,23 hogy csukják be az ajtót,
meglátták, hogy csukják be az ajtót, odalüvünk. És nem telt bele úgy, lehet még tíz
perc se, már gyütt kettő katona, és akik ott vótunk mindnyájan, én is a többi sorába, apám mellett. A Sandriknak a feleséginek a kislánya, hát az vót olyan négyéves,
három és fél, négyéves körű, a karján vót. És kiizéltek oda bennünket, kitereltek,
és nem tudom, apám mondta, csak már elfelejtettem a nevit, tűzoltókbó vót, ilyen
tűzoltó parancsnokféle valami, és az izélte, hogy ezek az emberek nem olyan izék.
Ő garantált miértünk. És akkó elengedtek bennünket, hogy vissza be köllött menni.
A másik: a Kopasz soron, ott a Györe utcája, ott ment egy szakasz katona. Két civil, hát barátok voltak, de az egyik kommunista vót, a másik meg nem, de hogyhíjják
vót. Azok meg a gyalogjárdán, és vitatkoztak, mert így, mert úgy, majd ennek vége
lesz, nem mindig tik lesztek az urak, meg ez, meg az. Addig erre, addig arra, hogy
a kommunista agyonlűtte a miacsudát. Pisztolya vót neki, elővette a pisztolyt, ott,
menet közben agyonlűtte. A szakasz katonából egy csak szépen kilépett, a puskát
levette a válláról, oszt durr. Az meg agyonlűtte a másikat. Ott, menet közben. A
szomszédék, anyám átment emerre a felire a Sár utcának, ott volt előttünk a híd,
ilyen deszkahíd. Ilyen széles, mint az asztal, keskeny. És ott valahány asszonyok beszélgettek. Egyszer minekünk a nagykaput kinyissák, tódul a nép arrú. Uramisten,
aszongyák, hát micsoda? Mert mink nem vótunk otthon, már amott vótunk bent, a
piactéren, csak anyám mesélte. És aztán tudódott ki, hogy mi történt. Az ottani nép
abbú az utcábú, persze hogy ott lűttek kettőt is, vagy hármat, kettőt. Menekültek,
és nem mertek kimenni az utcára, hanem a kerteken körösztül. Végszomszédok, és
akkó a mi portánkon, nem tudom milyen kerítés vót ott hátul, ott özönlöttek. Nem
tudom, mennyi népek vótak.
És utoljára akkor láttam egy katonát, ott vót szintén a Faragó-bóttól arrébb. Ott
vót egy alacsony vidék, oszt a háznak az első fele mán nem vót meg, hanem csak úgy
bejjebb vót egy darabja. Rossz ház vót, nem lakott benne senki. Itt a csetnik, ott a
23

Odakiáltottak.
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csetnik, amott a csetnik. És itt van fönt a padláson, mondták a népek, mindenki
ottan. És a katona fődobott egy gránátot. A gránát nekiszállt a horogfának, oszt
visszaesett. És az egyik térgyit, a térgye, hogy mi lett vele, de láttam még a sebet még
frissen. Mert akkó gyüttünk nyilván visszafelé tán, oszt odamentünk… az Utasiéknál
vót, ahol a nászék laknak, nyilván a második ház. Ott vót, szabad gang vót, oszt ott
nem tom, mi vót leterítve, suba. Ott feküdt, oszt nagyjábú már be vót kötve neki. De
csupa adta vér vót neki az összes térgye. Oszt akkó mondták, hogy mi történt ottan.
Hát állítólag egyet, valakit, ott az ártézi kút körű, ottan egy gyanús valaki szerb
vót, és akkó… De ott nem történt semmi galiba, csak két katona észrevette, egyszerű
katonák. És az egyik a másiknak, az egyik hátúrú megközelítette, és elfogta, emez
meg, vót neki néhány kézigránát a kabát alatt elhogyhíjjákóva.24 Elszedték tűle, de
hogy aztán mi lett vele, mi se, nem tudom. Elvitték, de hogy aztán mi történt vele,
nem tudom. Ez az egy vót, aki mondjuk ellenség vót.
No, most egy másik: énnekem egy nagynénim, apámnak a húgának az ura, különben az bunyevác vót, de az is ilyen kommunista vót, aztat meg mán megfogták. Hogy
hogy vót, csak ahogy elfogták, bekísérik, oszt ahogy nagyon sok nép vót minden
irányba, ott valahogy sikerült egérutat nyerni, mert nem vót se megbilincselve, se
semmi. Egérutat nyerni, és sikerült neki eltűnni. Úgyhogy végig kint, Orahovótú25
lejjeb, ott egy tanyán, a Kopunovics, ezt a pálinkafőzőt tudtad itt Dušanovón? No,
annak az apjáék ott kint laktak, még Orahovótól jóval lejjebb, ottan egy tanyán. És
azokhon ki, és aztán csinálták, nyilván aztán csinálták kint a szérűben, kint egy ilyen
bújóhelyet, ilyen bunkert. És ott vészölte át egész ezt a rendszert. Akkó gyütt elő,
mikó… Mink tudtuk, meg én is tudtam, meg mondjuk, sokan tudták, de minekünk
nem vót ellenségünk. És aztán gyütt elő, Luko sógornak híttuk, mert Lukács vót a
neve neki. Crnkovics Lukács.
– A templom előtt is lőttek… Arra emlékszik?
– Hát valami lüvődözés vót állítólag, mert amit mondtam az elébb, azé lett razzia
ott az izén, és azé izétek minden civileket, hogy tűnjenek az izébű e. A láthatárrú.
És azé köllött nekünk is. Valami lüvődözés vót, de arrú nem tudok, mert mi lent
vótunk, vagyis ott vótunk a Sandrikék előtt, és ott, onnan néztük a terepet, és
minket is ott bezavartak, meg mondom, ki is vezettek. És aztán egy tűzoltó valaki
vót, nem tudom, minek hívták, apám ösmerte. Ilyen tűzoltóparancsnok vót, és az
mondta, hogy ezeket az embereket…
– És a Nagygödörnél, ott akit lelőttek a kapuról?
– Jaj, várjá, várjá! Majd mingyá megmondom. Még ez is benne van az izébe. Az
Oszinak a tatája, nagytatája nemzetőr vót. Civil, meg puska a vállán. Emitt bót van
a sarkon, meg mellette vót a kocsma. Ott volt a Zatykónak a kocsmája. Hát ott is,
mert mondom, ez húsvét napján vót, ugye ital, meg mindenki kínálta a katonákat.
Itt a hogyhíjják, amott valaki meglátta, hogy… Az izé meg csetniket keresett hátul,
a gödör mögött, a kertbe.
24
25

Eldugva
Zentagunarastól
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– Az öreg?
– A Tóni bácsi. És a puska nála vagy a vállán vót-e, nem tudom, csak az ott ment,
az civil, az csetnik. És az egyik katona megállt, a másik a vállára tette a puskát, oszt
megcélozta, oszt onnan a kocsmátú kilűtték. Pedig azt tudod, nem olyan közel
van. Hát van háromszáz méter, ha nem több, a gödörrel együtt, mert a gödörnek a
túlsó felin vót. Úgyhogy… várjál csak! Mit is mondtak, hogy hány halott lett? Ott
a Kukac soron kettő, meg a Tóni bácsi, meg a… Ki még? Nem tudom.
– Hát a Nagykocsmánál… falhoz állították…
– Igen, igen, igen, igen! És azt az ötöt azért vitték el. Konkrétan a Vásárhelyi Jóska
bácsi egy nagy derék ember vót. Olyan nem kövér, de olyan nagy, száraz ember, csontos vót. Valamikor a bót előtt, a Krausz-bót előtt is vót két karó, meg vót egy ilyen
fa rajta. És ilyen lemezbű vót, rajta vót az ásó, lapát, söprű kirakva.. És a szerbek, ez
előtte történt egy-két nappal, mikó már itt vótak a közelibe a magyarok, és összeizétek
a szerbekkel. Összevitáztak, és állítólag az egyik izét tán levágta, az egyik fülit meg
az arcát az ásóvá. De onnan szedtek ütlegeket, abbú az izébű, a Nagykocsmának van
srégen által. Igen, ez előtte egy-két nappal történt, már mikó a szele közel vót. De
amikó még vótak itten szerbek, de aztán hova lettek?
Tornyos, 38.

Azt mondták, hogy a kormányzó úr is jön
– Moravicáról gyüttek, lent voltunk a központnál, és Újvidék felé fordultak. Biciklis
négyes sorba ment a katonaság. És egy, hát nem tudom, hogy a topolyaiak ismerték,
valamilyen Tolcsi. Azt meglátták, hát az összes nép fölocsúdott, meg ordított, hogy
a Tolcsi, a Tolcsi. De hát nem volt neki ideje, mentek le Újvidékre. De akkor nem,
kint voltunk még.
Ja, most azt akarom mondani, hogy mikor a szerbek mentek el ugye, azoknál is
maradtak így vissza (fegyverek). A nemzetközi vagyis, hát akkor már nemzetközi,
vagy nem tudom, milyen út volt. És egy árok alá, volt egy szállásról kivezető híd,
ilyen, annyi, hogy egy ember befért. Ketten bementek vagy bemásztak. Az egyik
erre volt fordulva, a másik emerre. És mikor gyüttek a magyar katonák, rájuk lőttek. Ugye azok nem tudták, hogy honnan lőnek. Azok ilyen kisebb tankféle volt,
géppuska volt ottan, és akkor, hogy mondjam, eltalálták a híd alatt is, de viszont
a családot is tán, nem tudom, hogy hányan voltak. Igen, az asszony piacon volt.
Otthon volt a férje meg az apósa, és sajnos a két férfi meghalt. Később beszéltünk
mi azzal az asszonnyal. Nem tudták, hogy honnan lőnek.
[ Ja, most emezt még, hogy várták a magyarokat. Ez meg valamelyik faluba
volt, ezt csak hallottuk, ugye. A tiszt ment elöl, és egy szerb lány… Nem hiszem, hogy veszélyes, mondhassuk. Hát akkor majd én mondom, jó? Szerb
pap lánya fogadta a tisztet csokorral. Tiszt szépen fogadta a csokrot, hogy
megcsókolja a lányt, és a csokorba pisztoly volt, és a tisztet agyonlőtték.
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Borzasztó dolog, az ember alig meri mesélni, hogy ilyen megtörténhetett.
Jól mondta, mert meg lehet érteni, meg, sajnos.]
Azt mondták, hogy a kormányzó úr is jön, de nem jött. Akkor már a tanítás megkezdődött. Akkor minket kivezettek a város legszélére, Szabadka felé. Mi voltunk
az elsők, akik vártuk a bejövő honvédeket, vagy nem tudom, ugye gyerek voltam
én akkor még. Szépen ott sorba álltunk. Na, és ott bent a templomnál, itt voltak
szavalatok, meg, gondolom én, nem láttuk, de később hallottuk, hogy egy hölgy
valamilyen hazafias verset szavalt. És azután később, mikor változás lett, akkor a
körme alá vertek szöget, hogy szavalja el megint, ezt hallottam, nem tudom, de igaz
volt. Erről a fogadtatásról, ja, tudom még azt, hogy mi mentünk vissza, és nekünk
nem mondták, hogy tapsoljunk vagy éljenezzünk.
– Melyik iskolába járt akkor?
– Polgári iskola volt. Szerb időbe, Jugoszlávia alatt is polgári volt, meg a magyarok
idő alatt is. És akkor a nép minket azt mondta: „Fúj, fúj, polgáristák!” Nem tapsolt,
meg hasonló, hát nem tehetünk róla. Azért mink szépen álltunk, hát nem tudtuk,
hogy ezt úgy köll. Akkor, hát ezt nem tudom, volt-e országunk, nem tudom.
Magyaros ruhákat, igen magyaros ruhákat készítettek. Persze nem tudták, hogy
hogy köll azt is csinálni, úgy csinálták, ahogy tudták. Fehér ingváll, piros plusz zöld
kötény és kész. Akkor az volt. De mikor jöttek a tanárnők, akkor meg már igazi
kalocsai ruhát csináltak, ami nagyon szép volt. Vasárnap mentünk a templomba, az
iskolába gyülekeztünk, és akkor testületileg minden lányon olyan szép ruha volt. Na,
lehet, hogy gazdagabb városokba készítettek olyan hosszú díszmagyar ruhákat, azt
nem tudom, Topolyán nemigen volt az… Azonfölül a Bocskai-ruha lett. Sötétkék
szövetű zsinór. Fiúknak, lányoknak, fiataloknak ez volt.
Topolya, 51.

Legjobb vót otthon lenni
– És milyen hangulat volt, amikor a magyarok bejöttek Pacsérra?
– Hát nagy örömmel vótak, nagy örömmel vótak… Hát, hát örömmel fogadták.
Meg ippen husvít vót, akkor mindenki főzte, festette a tojást, vitték a katonáknak.
Akkor tudod, Pacsíron vót egy és más, ott az országút mellett vót az a Berberićtanya. Azok a hülyék! Az öreg Berberić meg, meg vót neki a Boško fia, az öregebb
vót, meg okosabb. Az elment otthonrú, és így megmaradt. Hanem az a kis hülye
fia, az együtt vót az apjával, aszongyák, hogy kilűttek, de nem lűttek le senkit, csak
kilűttek a padláslyukon. Hát mit gondoltak űk? Mikor vonulnak?!
Hát gyüttek azok kocsival, meg gyalog is, meg mit tudom én, ott az országúton
is gyöttek meg a kövesen is egyszerre a magyarok. És űk akarták megállítani.
Szépen bementek értük, és kocsi után kötötték, és úgy hajtották a lovakat, és azt
mondták, hogy ott a piactér, valami fára felakasztották üket. Na azért vót ilyen is.
Meg aszonták, hogy a katolikus temetőbül, valami kriptába belebújtak, onnan is
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kilűttek. Akkor állítólag azt is mondták, hogy a mi templomunkbul is (a református
templomból) lőttek, és úgy összelőtték a templomtornyot, hogy aztán csináltatni
kellett. Csete26 az... Nem tom, berukkolhattak a papok is, mert nem vót itthon Csete.
– Abban az időben már Csete volt a lelkész itt Pacséron?
– Csete, Csete vót. A gyerekik még nagyon kicsik vótak, és aszonta Cseténé,
hogy de mi is bementünk a pincébe, mert hallottuk, hogy ágyúznak. Ágyúzták a
templomot. Rettenetes vót, borzasztó vót…
– Merre vonult a magyar katonaság, a főúton vagy a határon keresztül?
– A kövesen… valójában, akik a bajai országúton érkeztek, azok is csatlakoztak,
és itt a kövesen vonultak tovább.
– Az azt jelenti, hogy két csapat is érkezett a faluba?
– Igen, két csapat gyött, és itt mán csak egy vonalon mentek Morovica felé.
– Várták őket kint az emberek az utcán? Virággal, tojással?
– Nahát, szóval virággal nem nagyon. Virággal nem nagyon vótak. Nem mert
így senki, na meg mán, mikor kezdték híresztelni, hogy rájuk lűttek, akkor mán
kezdett mindenki úgy megijedni is, tudod…
– Országzászlót tűztek ki valahova?
– Ojaj! Majdnem mindenkinél vót már készítve zászló. Hát mán tudni lehetett
ezt. Csak hát nagyon rossz víge lett. És aszonták, hogy ez a razzia is nem azért vót,
mert itt Pacséron is vót incidens, hanem ott Újvidékné, Csúrog, Zsablya. Ott hülyültek meg nagyon a magyarok, és aztán mink ittuk a levit. Mán nemcsak mink,
hanem az a több ezer, akit összeszedtek. Aszonták, Zomborba is… buszmegálló vagy
mit tudom én, mi van ráépítve. Fene tudja, hogy hányan vannak ott lent. Topolyán
is nagyon sokat elintíztek…
– Mi változott meg azután, hogy a magyar hadsereg bejött? Jobb volt a hangulat?
– Hát jobb vót. Most így, hát nekünk jobb vót. De hát nem bántották a szerbeket
sem azután.
Például nekem is vót egy osztálytársam – mer hát itt is úgy vót, hogy ötödiktől
szerbül kellett nekünk is tanulni –, Šašanski Radojka vót. Olyan idős vót, mint én.
Kocsira vótak pakolva mán szegények, azok mán akkor, amikor a magyarok itt vótak.
És valahun ott a Juhász-ház előtt, vagy kicsit arrább, nem tudom, Nagy Albuséknál?
Aszonták, hogy bele lett fordítva a kocsijuk az árokba. Űk meg… vót egy fiuk valahol, de arra meg aszonták, hogy tengerész vót, nem vót itthun. És a lyány meg az
apja, anyja, azokat meg kísírtík oda, a temető ahun van a bejárat. Akkor a sarkon,
ahun fordul el a temető irányába, ott vótak még összeszedve szerbek, hogy kik, nem
tudom pontosan, de ez a család ott vót. És ezeket is ott lelűtték. Most hogy ezeknek
mi bűnük vót…? Hogy ezek el akartak menekülni. Hogy nem vót egy magyar, hogy
nem mert senki szólni…? Hát én nem tudom elhinni, hogy azoknak bűnük lett vóna.
És aszonták, hogy a lányt nem vót lelke a katonának, hogy lelűjje, és félrelökte a
lányt, az meg visszament és odaállt az anyja elé. És lelűtte. Képzeld el! Azért itt is
vót oan, ami nem szép dolog. És a magyaroktul. Meg aszonták, hogy vót oan is,
26
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hogy találtak italt, vagy adtak nekik, és akkor vót részeg is köztük. Lűttek erre-arra.
Akkor ráfogták, hogy innen lűttek, onnan lűttek… Nem vót hiteles, amit csináltak.
Hogy most a toronybul lűttek-e, azt is ki tudja. De tán azt mondják, hogy lűttek.
Mert mán romlott a helyzet. Egyszer csak gyön apukám, aszongya: „Sehova, mert
hallom, hogy errűl meg arrul… a golyók…” Szóval lűttek. Aszongya, el ne engedd!
Szóval ha minket elengedett vóna, szaladtunk vóna, biztos. Aki szalad, azt lelüvik.
Szóval ez vót akkor. Veszélyes vót. Legjobb vót otthon lenni.
Pacsér, 41.

Vártuk virággal, aki nem virággal, az csak úgy lement
– A magyarok jöttek negyvenegyben, nagypénteken érkezett az első őrség, azok
kerékpárosok voltak. Én ott vártam őket, ahol a futballpálya van, meg a Bor utcában
születtem.
Velem volt a szomszédom, a Bosznár meg a Lackó Pista, mind a ketten meghaltak.
Mi ott voltunk, akkor lőttek Pacsérról, a víztoronyból, odalőttek, ahol mi voltunk,
mert irtó rossz gyerek voltam, eleven, úgyhogy mindenben benne voltam. Lopni
nem loptam, senki pénzét el nem vettem, de eleven voltam. Jöttek előbb a biciklisek,
utánuk jöttek a huszárok, utánuk pedig jöttek a nehéztüzérek, aztán jött a gyalogság.
Vártuk virággal, aki nem virággal, az csak úgy lement, vártuk őket.
Előtte pár nappal jöttek a németek három repülővel, mentek Belgrádba, az cikázott a vasút fölött Moravicán, úgy emlékszek, mintha most látnám. Nem lőttek,
csak lejöttek, leszálltak nagyon alacsonyra, és elmentek. Azt lehet mondani, hogy
mikor a magyarok jöttek be, nem volt egyáltalán ellenállás, a szerbek azok éjjel
mentek, mi meg a temetőből lestük, mikor vonultak el Pacsérról. Mert Pacsérnak
fele szerb, és onnan mentek el a szerbek, akiknek politikailag biztos volt vaj a fejükön, és azok elmenekültek, mentek ott Szerbiába, arra lefelé mentek.
Bácskossuthfalva, 43.

Hát elég sokáig várakoztunk, és akkor
egyszer csak megjöttek
– Amennyire emlékszem, ugye 1941 húsvét táján jöttek be, hát ugye, oda lettünk,
hogy is mondjam, vezényelve, faluszinten, jöttek itt, hogy most ki jött nálunk szólni,
házról házra, hogy be kell, hogy várjuk a magyar hadsereget, azok Csantavér felől
fognak érkezni. Hát elég sokáig várakoztunk, és akkor egyszer csak megjöttek. Egy
lovas menet, meg el is vonultak… továbbmentek a szenttamási úton. Hogy merre
mentek, nem tudom.
Na, most a váltás ott történt, mi azt vettük észre, hogy az elemista idáig a tanulmányai most szinte márú holnapra magyarul folytatódtak. Megváltozott ugye,
úgyhogy a tanítónő miután magyar nemzetiségű volt, akkor az első dolga az volt,
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hogy vigyük be az iskolába az összes szerb nyelvű könyveket. Tehát a bukvárt,27 a
történelemkönyvet, amit, volt magyar könyvünk is, de én megmondom őszintén,
hogy először azt gondoltam, hogy nem viszem. A könyv az könyv. Már akkor is
szerettem. De akkor nagyon mérges lett, merthogy sokan nem vitték be, nem tom,
a végin csak bevittem. Aztán mindig bántott, hogy a bukvárom, meg az én nevem.
Nem maradt meg. Igen.
Zentagunaras, 56.

Nagyon nagy örömmel vártuk
– Nagyon nagy örömmel vártuk, úgyhogy a temetőbe is mentünk szedni a virágot, meg otthonrú is, a jácint meg a csillagvirág, meg a gyöngyvirágot, hogy bírjuk dobálni elébük. Hogy ez a szívélyes fogadtatás meglegyen. Úgyhogy nagyon
örültünk, meg ők is nagyon kedvesek voltak hozzánk, mutatták az örömet, hogy
ők is örülnek, nemcsak mink. Mink a falu szélin laktunk, mingyá, ahogy gyünnek
be a falu szélin, meg amárrú vót egy pár ház, meg mingyá tanya, de én még gyerek
vótam, negyvenegyben tizenegy éves. És akkó Magyarországrú gyüttek a tanítók,
csak tiszta magyar. És akkó tudod, hogy vót? Ha nem tudtad, akkó padra ráfektetett, bugyi nem vót divatba, meztelen fenekére vágtak ám ilyen… És akkó én, aztán
kitűnő tanuló vótam, de má nem mentem iskolába, kerültem. Elmentem erre-arra,
mikor mentek az iskolábú, én is mentem haza.
Mink aztán mentünk egy német tanyára, ott Ephert Franz, Ferenc. És négy
évig ott vótunk. Mikor partizánok gyüttek, akkor űk elmenekültek. Megijedtek.
Csatorna mellett volt, magyar katonák jártak oda mihozzánk, egy magyarországi
borbély volt, az apámat járt nyírni meg borotválni. Még szerelmes is lett belém, de
tizenegy-két éves, az meg… Azt mondja, majd megvár ű, meg majd gyün értem, de
soha többet. De hát én nem akartam, vad vótam meg szégyenlős, meg… És ez a német,
mikor űk mentek, menekültek, akkor aszongya, Gábor, a tanyát, ideadta a papírokat
a fődrű, meg minden, mind a tied, neked adom. Meg a családodnak. Ha valamikor
visszagyüvök, felezünk, hogy mienk. De hát mitűlünk elvették a papírokat.
Zentagunaras, 58.

Hát nem mertünk senki se, sehova se menni
– Nagypénteken a jugoszláv hadsereg jött a frontról haza, Bezdán, Béreg, arról a
környékről. És hát mi kérdeztük őket, ismertük az embereket, nem is én, hanem a
mesterem kérdezte őket, hogy hát mi van, mi történik. És ők mondták, hogy fölbomlott a hadsereg. Mindenki menekült, amerre akart. És olyan tizenegy óra felé
hallottunk valamilyen zúgást. És azt mondja a mester, menjek oda, nézzem meg,
hogy mi van. Nekem itt volt a piac, ide köllött menni, és ez a főutca Zomborba.
27
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Pontosan, ahol van a mozi. Odamentünk, odamentem megnézni. Hát jött egy
tank. Befutott egész izéig, a mozi elé, volt ott elég sok nép. Voltak ott legalább, hát
mondjuk, egy negyvenen-ötvenen is voltak talán. És akkor megállt, és akkor egy
ilyen kis ablakon kinézett egy valaki, katona, hát nem katona, hanem tiszt volt. És
csak annyit kérdezett, hogy mondjuk meg, hogy merre van a jugoszláv hadsereg.
Hát volt, aki tudta, már, hogy merre van. Én nem tudom, én gyerek voltam, nem
nagyon törődtem vele. Mondták, hogy átmentek, és hogy a hidat felrobbantották,
és nem bírnak átmenni rajta. Akkor a kis tank fogta magát és visszament a nagyállomás felé, vagyis az állomás felé, és akkor nem sokkal, egy órára rá, akkor jött a
magyar hadsereg, jöttek a tankok, ha jól emlékszem rá, vagy öt vagy hat tank bejött.
Pontosan a mi üzletünk elé. És akkor megálltak, és akkor jöttek még valamilyen
harci fölszerelések, annyit tudok, hogy kivonultak, Zomborba van egy nagy tér, a
városházának a háta mögött. Na, és akkor ezek mind odamentek, ez a rengeteg nép.
Az a nagy tér, az mind tele volt néppel. Voltak motorkerékpárosok, mit tudom én,
hogy is nevezték őket. Hát örült mindenki.
Én mint, az én szakmám hentes és mészáros, most már nyugdíjas vagyok. És az
én mesterem pedig elfogadta a magyar hadsereg ellátását a hússal. Annyit tudok,
hogy a húsvét napján is el kellett mennem a vágóhídra. Ez fontos, azért mondom,
mert ez fontos nekem, és le kellett vágnunk két nagy jószágot, amit hétfőn reggel
át kellett adni a magyar hadseregnek. De abban a húsvét napján délután négy óra
felé, akkor kezdődtek el a nagy lövöldözések Zomborban, úgyhogy ki se mertünk
menni sehova sem, mert akit megláttak, talán mindenkit lőttek.
– Kik lőttek?
– Lehetne úgy mondani, hogy csetnikek. De hát nem tudom, hogy csetnikek voltak-e, vagy sem. Azok ott csak lövöldöztek. Mert másnap reggel ki kellett adnunk a
húst a hadseregnek, és nem mert senki elmenni az üzletbe, hanem én mint tizennyolc
éves, tizenkilenc éves, én vállalkoztam rá. El is mentem, odamentem az üzlethő, és
ahogy nyitottam ki az üzletet, egyik háztetőről rám lőttek. De hát nem talált el,
mert a lövedék egy fél méterre csapódott be tőlem az ajtóba. És utána még egy lövést
lőttek utánam, amikor már bent voltam az üzletben. No de, hogy hogy történt, hogy
nem, azt most nem mondanám el, mert ő azt az illetőt, aki rám lőtt, azt lelőtték, a
magyar hadsereg agyonlőtte. Tudták, hogy honnan lőtt, és agyonlőtték. És akkor
én a húst kiadtam, elmentem haza, és ez volt hétfőn reggel. Délután nem mentünk
sehova, mert hát nem mertünk, senki se, sehova se menni, akkor láttuk, hogy nagy
sok embert kísérnek, a magyar hadsereg kíséri az úgynevezett szerb kistemetőből.
Ott találták meg ezeket az embereket. Én akkor így hallottam ezt, kísérték, de hogy
hova vitték, azt nem tudom. Az biztos, hogy valami táborba, valamilyen gyűjtőhelyre kerültek. Akkor kezdődtek a megtorlások. Tehát a magyar hadsereget nem
a katonaság, a civilek támadták meg, mert akkor Zomborból a katonaság kivonult.
Nagypéntek délután beszéltünk az emberekkel, akik jöttek a frontról és azok
azt mondták, hogy egy olyan hadsereggel állnak szemben, akikkel nem tudnak
ellenállni. Így mondta egy szerb ember nekem, nekünk. Átmentek a csatornán, és
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utána a Sztapár–Zombor közt a csatornán, és ott felrobbantották a hidat, és ott
csak a szerbség, akik megtámadták a magyar hadsereget. Abba a házban, ahol mi
voltunk, oda hozzánk is belőttek.
– A civil személyek?
– Mondjuk rá, pontosan a szomszéd volt, mert megtudtuk, hogy ő volt. Na,
és akkor így lassan összefogdosták őket, láttunk, hogy ezeket a személyeket a ún.
Lánc-fok, Lánc ez egy piacterület volt. Be volt kerítve, és ott azok a holttestek, ott
feküdtek egy hétig, tíz napig, nem vitték el őket, és otthagyták a népnek, hogy…
Ilyen megtorlás, volt megtorlás sok, hogy mennyi volt, azt nem tudom, de volt
jócskán. És akkor utána ez lassan lecsendesedett, és akkor éltük a további életünket.
Gombos, 115.

Gomboson három fúvószenekar volt
[Emlékszem arra, hogy a magyarok mikor bejött[ek], az én apám béres volt,
sváb szálláson, itt a töltés mellett volt ez a szállás, valamikor később Lázié
lett, meg mit tudom én, Lázi-szállás volt. Az én apám ott béres volt. Mikor,
mielőtt bejöttek a magyarok, vagyis mielőtt megtörtént ez a megszállás,
vagy visszaszerzés, akkor az én apám bent volt rezervába, tartalékos volt,
tartalékos, mert abba a korba esett, amikor a tartalékosokat mindig vitték.
Elvitték harmincnyolcba, elvitték harminckilencbe, elvitték negyvenegybe,
vagyis negyvenbe.
– Akkor jugoszláv katona volt?
– Igen, igen, akkor még királyság volt. Akkor, akkor is csináltak már olyan
dolgokat, ami, ami hát nem úgy kellett, hogy legyen, de hát úgy csinálták,
mert valakinek az érdeke úgy kívánta. Ezeket velünk kutatták, és én nagyon
jól emlékszem, azon a tanyán voltunk, fent az állomáson, azok a személyzet,
mit tudom én, az emeleten, meg azok a, fele állomási személyzetből, voltak
olyanok, akik hát itt is laktak, és azoknak mi a szállásról, onnan hordtuk
fel a tejet. Arról a szállásról. Én tízéves voltam, tizenegyedik. Nagyon jól
emlékszem rá, oda hordtuk fel a tejet. Jöttek a magyarok. Be volt jelentve,
nagy hűhó volt.]
Volt egy ilyen picike cigány, ilyen görbe lábai voltak, Durkinak nevezték. Az volt az
ő beceneve cigányok között, Durki. Családja itt van a faluba. Jön a cigány a faluból,
kifelé, mert a Tercsiéknél szokott dolgozni, Milének az apósa a Tercsi Franci bácsi,
annál szokott ez a cigány olyan, olyan kezebeli volt, olyan ide-odára. Jön a cigány a
faluból, kint vagyunk a töltésen. Az öreg gazda szentiváni német volt, meg én, én
a jószágot őriztem, meg hát az öregember is, még a nép, mindenkivel beszélgetett,
mert nagyon-nagyon tudott magyarul az öreg Franci bácsi, a sváb. Azzal kérkedett
is, hogy ő magyar honvéd tüzér volt az első világháborúban. Jön a cigány. Gyura,
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mi újság a faluba? Hú, nagy újság van. Jönnek a magyarok. Jönnek. Sokan vannak?
Sokan. Hogy néznek ki? Hát van nekik piros nadrágjuk. Nem tudtuk se én, se
az a Jakob bácsi, nem tudtuk azt, hogy a csendőrök, a tollasok, a járőr kis kivont
szuronnyal cirkálnak, de nem a töltésen mennek, hanem lent az aljba, hallották,
hogy a cigány mit mond, és feljöttek oda olyan finoman, óvatos, kimért lépésekkel
feljöttek. Na, azt mondd már, mondd, koma, hogy milyenek is azok a magyarok,
sokan vannak? Hát ugye, ő ismételte, aztán, amikor előkerült a korbács, akkor csúnya kép volt a végén. Úgy elnadrágolták a spurdirt,28 hogy azt hiszem, hogy örökre
elfelejtette, hogy piros nadrágban jártak a magyarok. Ez egyik, az egyik esemény,
amire emlékszem, amikor bevonultak a magyarok.
Három zenekar volt Gomboson, három fúvószenekar volt, mind a három egyesültek, és azzal a nagy csinnadrattával várták a magyar hadsereget. Nagyon is nagy
öröm volt ez, jöttek be, azt várták a katonák, vágták a nagy cipóból, vágták a nagy
szeleteket, kínálták a katonákat. Volt itt egy diadalkapu téve, itt a falu végén, itt a
Tilernél.
– De az is meg volt csinálva előre?
– Hát mikor, gyorsan fel lehetett azt állítani, felállítottál két oszlopot, keresztbe
egy nagy, ki volt írva: Isten hozott. Meg gyorsan a falu végén a tábla, községjelző
táblája: Gombos. Kisállomáson ledobták a táblát, azt a kisállomáson is ki volt magyarul írva a vonatállomás, amire én emlékszem.
Ott a nagyállomáson nem írtak fel cédulát, az izére a vonatállomáson, ott nem
írták. Vegyes volt, mert kevés magyar ajkú vasutas volt akkor itt, a nagyállomáson.
Akkor, amikor ez a hadsereg bejött, gyorsan utána jött a személyzet is, Magyarországról jött a személyzet a vasútra. A magyar személyzet. De azok, akik az első
világháború után el lettek bocsájtva, akiket elbocsájtottak, azokat visszavették, szedték vissza a vasútra, szolgálatra. Azokat a szerb vasutasokat, akik itt voltak, azokat
szélnek eresztették. Akit az a világháború után elbocsájtott gombosi vasutasokat
voltak, aki kezét-lábát bírta, azokat visszavették. Lengyel Máté bácsi, még öregapát
is Szontán.29 Még azt is visszavették a vasúthoz. És az által, akik már akkor nem
szolgálatra valók voltak, azok a Kerekes Gyula bácsi, nagybácsid, a Sándor bácsi.
Annak a Gyula bácsinak a vejét, az Illést, meg volt neki egy Józsi fia, azok bekerültek
a vasúthoz, a Sándor bácsinak a fia, Misa bácsi. Sándor bácsi volt a könyves, aki, hogy
mondjam, Pásti Bertának meg a, mi volt a neve ennek a gyereknek, istenem. Sándor.
Katicának a férje volt. Na, ezeket, akik előtte el lettek bocsájtva, mert magyarok
voltak, azokat visszavették a vasúthoz azonnali szolgálatra. Még a magyarországiak
nem jöttek, még Magyarországról nem irányítottak ide át személyzetet, addig ezek
bent voltak. Volt, aki nyugdíjba ment onnan, a Feri bácsi, a Horváth, az onnan ment
nyugdíjba. Akkor már ő először elbocsájtott volt, aztán a magyarok visszavették…
Maradt, és aztán lett nyugdíjas innen. Úgyhogy ezek, a Nárai Pista bácsi, Buzánszki
Károly bácsi, Suhajda csősznek az apja, óh, sokan, Pásti Gyura bácsinak a veje.
28
29

Vélhetően purdé (cigány purdé) értelemben.
Szond
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– És negyvenöt után?
– Ezek megint meg lettek indítva. Akkor már megint, hát akkor meg lentről
hozták. Kukkanni nem tudott magyarul, nem tudott értekezni a néppel. Ez volt a
politikának…
– A hidat mikor robbantották fel?
– Mielőtt a magyarok bejöttek, előtte. Egy-két nappal. Igen. Egy vagy két nappal
előbb. Akkor robbantották fel a hidat. Kint voltam a töltésen. Én a töltésen őriztem
a teheneket, fent voltam a tehenekkel, egyszer csak nézek arra, Duna felé, híd felé,
ilyen, minthogyha a láng menne felfelé, a hídon, hogy mi jön, aztán egy kegyetlen
nagy robbanás, repültek azok a darabok, meg minden. Akkor azok, azok robbantották fel. Felrobbantották a hidat, de szétzüllött akkor már a hadseregük. Akkor
már nem volt, itt nem találtak ellenállásra a magyarok. Nem volt semmi. Annak ki
volt adva a parancsba, hogy felrobbantani a hidat, hogy akadályozzák meg a magyar
hadsereknek a továbbvonulását. Úgyhogy, de azok nem is számítottak arra, ők nem
is akartak átmenni Szlavóniába, ő nekik nem volt ott semmi érdekeltségük, ők nem
oda jöttek, ők ide jöttek.
Gombos, 117.

Lettek volna itt magyarok
– Tulajdonképpen ellenállás nem volt itt a faluba, mert a zöme magyarság volt a
falunak a lakossága, a romák, a cigányok azok kint laktak a Dunáná, azok elenyésző
számba voltak csak, úgyhogy nem voltak ők, mostan, most az egész falut ők uralják.
És hogyan mondjam neked, a, csendőrök voltak, rend… egy pár rendőr volt szerb,
erdész, jáger, azt mondják szerbül, hogy hívják fordításba, erdészek és vasutasok, pár
vasutas volt, aki, aki szerb, szerb ajkú lakosok, különben általába azt lehet mondani,
kilencvenöt százalékban magyarság volt a faluba, és háromezer-háromezer-ötszáz
körül volt a lakosság száma abba az időbe. Nagycsaládok voltak.
…a csendőrök azok olyan, úgy beszéltek, mint hogyha, ne mondjam, a magyarokkal is, aszonygya, igen, aszonygya, maguk csetnyik magyarok, aszonygya, aszonta,
maguk csetnyik magyarok, igen, aszonygya, könnyen vótak maguk magyarok Magyarországon, na tessék, lettek volna itt magyarok, majd még kapták volna a huszonötöt a fenekükre, hogy beszél velem maga, úgy, ahogy maga énvelem, aszonygya
(nevetés) hogyhíjjákolt, nem engedett. Hát jó van, ez volt az izé a magyaroknak a,
mondjuk a magyarok alatt.
Gombos, 118.

Dobátuk őket virágga… Első nap mikor, mikor bejöttek
– Hogy fogadtuk? Hát úgy, hogy az vót a probléma, mer tizennyolc éves korig nem
lehetett a kocsmába menni [nevet], és mikor jöttek a csendőrök vagy a rendőrök,
akkó igazoltatták a népet a kocsmába. Úgyhogy, hát a magyarok olyan, há emígy
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nem vót. Dobátuk őket virágga… Első nap, mikor, mikor bejöttek… Duna felű,
elősző két motorbiciklis jött… asztán jött két-három biciklis, és azután meg gyütt a
gyalogság, erre úgy emlékszek, mer mi ott a Dunáná laktunk. Ott van, ott ahol van
az alagút… ott várták őket, és ott jöttek úgy, hogy meg itten, meg itten a faluba, a
falu végén, itt vártuk, ott az Apel-kocsmáná… Ki lakott ottand akkó? Az izé, Cafris
Nanus néniék, az na, azoknak vót vízimalomjuk a Dunán… De mikor bejött ez a
háború, akkó elszüllyesztették mind. Vót öt vízimalom a Dunán. És oda hordták,
öregapám az halász vót, hát én olyan kisgyerek vótam akkor, mikó fölemeltük a fenékhorgot, akkor fogtunk halat, oszt mindég hozták oda, megvették a búzát. Akkó
öregapám eladta, és ha többet fogtunk, akkó kaptam fél dínárt. Ha többet, akkó
egy dínárt, de akkó mingyár vót ott kin bót is, meg minden, és akkó beszaladtunk
mind afféle gyerekek [nevet], de még huszonöt parájé is kaptunk… cukrot vagy,
vagy valamit… édességet, aszt.
– A malmok még dolgoztak a magyarok ideje alatt is?
– Igen, igen, csak mikó most bejött, bejött ez a háború negyvennégybe, akkor
elsüllyesztették mind a malmokat.
– Ki süllyesztette el?
– Há, magátú is az elsüllyedt, tudja, mer hát…
Gombos, 121.

Há vártuk őket abba az időbe
– Hát… olyan tánc annyira nem vót, mer tele vótak katonaságga, és akkó kocsmákba katonák vótak. Csak úgy mentünk, osztán elejibe, elejibe… De hát mind a két
kocsmába, a… Tapa-féle kocsmába, ott vótak a parasztlányok, a széles szoknyások,
a Beckerékné meg a… hát az úrilányok. Mester, mondták akkó, mesterviselet, akkó
nem úgy monták, hogy uri, hanem hogy mesterlányok, azok vótak abba, meg emebbe, ahol az a kulák Goda Kati néni kocsmája vót a másik. Odajártunk mink. Igen, a
parasztlányok. Aki népviseletet hordott, az ment egyik szórakozóhelyre, kocsmába,
aki pedig… elhagyta azt, polgári ruhába volt, az pedig a másik helyre. Há vártuk
őket abba az időbe, hogy hát mostand jöttek a magyarok, majd hát változás lesz,
de hát nem sokáig tartott a változás, mer hát aztán nemsokára kitört a második
világháború. S akkó aztán, hát nem sokáig, meddig vótak ittend a magyarok?
Gombos, 122.

Hát húsvét táján volt, mert sonkát főztünk
– Hát húsvét táján volt, mert sonkát főztünk. Már hangoztatták, hogy jönnek a magyarok. Meg kalács volt, meg készülődtünk. Tizenegy éves voltam. Nagy családból
való vagyok, ott voltak a nagynénik, összejöttünk. Elkészítettük a sonkát, kalácsot,
mindent, hogy… Egyszer meg is hallottuk, hogy, azt nem tudom biztosan, hogy
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valaki szólt-e, hogy a községháza elé álljunk föl mindannyian. Kicsi, nagy. Elű a kicsik, hátul a nagyok, az idősebbek. Vittük magunkkal a, nagyon örültek a katonák,
jöttek, a tálcákon le volt takarva szépen szalvétával. Ki mit bírt. Egyik ezt, másik azt.
És megkínáltuk űket. Aztán nem sokáig voltak, mert mentek tovább. Nem sokáig
volt a beszélgetés, egy pár szót beszélgettünk, örültünk, és akkor hazamentünk.
Doroszló, 104.

Az volt a legszebb korom is, tizenöt évtől
– Hát nagyon örültünk. Az volt a legszebb korom is, tizenöt évtől. Nagyon örültünk. Vártuk a honvédokat virággal meg étellel meg itallal. Meg tánc is mindig volt.
Összejöttünk itt a falu közepin. A zenészek muzsikáltak, táncoltunk. Istenem, fiatal
voltam! Tizenöt éves. Huszonhatban születtem. Nagyon szép éveim voltak azok.
Azok a negyvenes évek. Igen, mindenhol bent voltam, a Gyöngyösbokrétába,30 meg
itt a faluba is, ha valami előadás volt, akkor mindenbe részt vettem. Sokat szavaltam
meg énekeltem, meg táncoltunk, meg minden volt.
Doroszló, 105.

Oszt hát honvédok gyüttek arra
Sztapár felű
– A negyvenes évekbe kilencéves vótam. Nagyon má harmincnyolcba, harminchétbe,
akkó készülődtek a háborúra, a szerb katonaság, Péter király. Akkó kezdték meg
ásni ezeket a tankfogó árkokat, összevágták a fődeket, mindent. Nagyon-nagyon
készűtek, csak a technikájuk nagyon alacsony vót, kicsi vót a technika. Ökrökkel
húzatták az ágyúkat, még akkó abba… Meg öreg fegyverjük vót… Negyvenegyre
elvégezték, negyvenegybe megindútak a magyarok ide be. Ugye elősző a németek
indútak meg. Beográdot lebombázták, és teherautókkal, autókkal mentek akkó,
húzatták az ágyúkat, a szerb katonaság szétment. Nem vót semmi se, könnyen
leszaladták Jugoszláviát. Šestog,31 április hatodikán, akkó bombázták Beográdot.
Mindent lebombáztak. És negyvenegybe, akkó meg húsvétra bejöttek a magyarok.
Kimentünk a Tallósi-gyárhó mi, gyerekek. Oszt hát honvédok gyüttek arra
Sztapár felű, kerékpározók gyüttek elősző. És akkó szaladtunk elő, gyerek. A honvédok meg főszedtek, magyarú beszélnek, főszedtek bennünket a kerékpárra. És
30

31

A magyarországi Bokrétás-mozgalom mintájára 1936-ban Gomboson megszervezett Gyöngyösbokrétán először a nyugat-bácskai „viseletes falvak”
(Doroszló, Gombos, Bezdán, Szilágyi) néptáncosai vettek részt. Ebből a találkozóból bontakozott ki a mozgalom, amelynek tagjai a világháború alatt
az országos rendezvényeken településenként jelentek meg. A háború után a
vajdasági magyar néptánchagyomány éves szemléjévé alakult.
Hatodikán
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a Tallósi-gyárnál, mostand ottand van az átvevőhely, a zenekar fogadta, meg sok
nép vót kinn. És akkó ott megálltak a honvédok. És akkó zeneszóval mentek be.
A községháza akkó még nem vót, ez a más, csak az egy köves út. Benne akkó, hát
így zeneszóval mentek. Mint afféle gyerekek. Mesztéláb vótunk má, tudom. Akkó
a községházáná megálltak, ott tartottak beszédet. Akkó megkínálták őket borral,
mézeskaláccsal, meg ilyen… De nem sokáig vótak, és folytatták tovább az útjukat…
Akkó ilyen nótákat röndöztek, így este nótaestéket. Akkó má gyütt… akkó láttam
elősző minkrofont.32 Benn űt az autóba, és mondta. Ezek, Vilma nénéd meg ilyen
nagylányok kaptak szép nagy Horthy Miklós-képet. Bártol Pisti bácsi fogadta őket.
Ő vót akkó a nem tom a, most ott a községháza mellett. Ez fogadta őket. Meg hát
a helybeli magyarok. Meg nem tom, ezek, akik össze. Különbe a plébánia előtt, ott
űtek le. És akkó hát kaptak bort. A Pisti bácsi megcsapót nem tom hány hordót. A
kulacsukat, nem kulacsuk vót, hanem csutora. Azt tőtöttük meg mink, gyerekek.
De a honvédok nem mentek. Akkó ottan má moziépület… ott az mézeskalácsos
vót. És az onnan mézeskalácsot, és nem tom. Nagy szeretettel fogadtuk őket. És
ölég az hozzá, hát gyütt az egyik csapat, gyütt a másik csapat. És ugye hát mentek… rendelkezéssel tovább. De azé megmaradt az a szép emlék. Ott láttuk a… és
nagyon szépen fő vótak őtözve. Kulturáltak meg műveltek vótak. Nem úgy, mint
a partizánok, mikó bejöttek.
Doroszló, 107.

Ottan rettentő nagyon örültünk nekük
– Arra emlékszek, hogy nagyon örültünk nekik, ha szabad ilyent mondani. Mert
tényleg jöttek huszárok is. Már akinek volt bokrétája otthon, az adott nekik. A
sapkájukhoz tűzték. Meg slingelt zsebkendőket adtunk nekik, meg nagyon, nagyon.
Akkor a községháza mellett lakott a Bartol Pisti bácsi, az ott megállította őket, és az
ott bort meg tejet, vagy ki mit akart, mindent adott nekik. Ottan rettentő nagyon
örültünk nekük. Ezt mondhatom, hogy örömmel fogadtuk üket. Népviseletbe fölöltöztünk, meg volt, aki verset tanult direkt erre a célra, fölmondta. Minden, amit
lehetett, mi megadtunk nekik. Örültünk nekik, minálunk semmi bántódásuk nem
volt. Magyar falu volt, ők meg magyarok voltak, és ez így volt.
Hát országzászló lett itt felállítva a Bártol Pisti bácsi előtt, de én azt nem tudom,
hogy ki tette azt oda, vagy honnan hozta. Azt sem tudom, most hol van. Azt tudom,
hogy az alapja az le van dobva ottan, ahogy megyünk a temetőbe ottan, bal felől,
minek mondják? Mosztonga33 volt régen, oda le van dobva. Volt ott turulmadár is
rajta, de az hová lett, meg… ezeket nem tudom. Vártuk. Nem féltünk, hanem vártuk.
Doroszló, 108.

32
33

Mikrofont
Nyugat-bácskai folyócska, többek között Doroszló határában is folyik.
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Mindegyiknek volt a kezében egy kis magyar zászló
– Hogy várták a magyarokat?
– Sütöttünk, főztünk. Hát örültünk, mikor gyüttek a magyarok. Zeneszó, Csibili
banda.34 Le vannak véve. Hát igen, de nem sokáig. Mindig mentünk a misére, volt
a párta mindegyünknek a fejin. Leventelányok. Meg voltunk fésülve, mindenkinek
párta a fejin. Negyvennégyig vótunk magyarok. Nagylányok, a Cseke Juli, a Tallósi
Erzsinek az anyja meg ez az Ilus meg a sarkon az a Schütz Ilus. Nagyon szép volt,
párostul, tudod, leventelányok pártával, piros.
– Hogy voltatok fölöltözve?
– Hát misére. Akkor fönt, ahun a Hegedűs bótja vót, az volt a leventéknek az
otthona. Ahun a Zsuzsika lakik, az volt a leventeotthon. Az vót a, úgy hívták hogy
Nagy-kocsma, mert a Nagy Feriéké… Ott táncoltam én is először, mikor kicsike
voltam. Bújtam, oszt a kokostollasok kizavartak. Ne bújjak közibük, mert az a két
év számított. Nagy Józsi, Nagy Feri meg a Nagy Pista, aki lefektette a lovat. No,
azok voltak. Nagy Pista, aki lefektette a lovat, mert mi ott laktunk a szomszédba.
Azok voltak a kocsmárosok, az volt a leventeotthon. Az.
– Ott gyülekeztetek mise előtt, meg mise után is?
– Meg utána is. Minden vasárnap. Mindég a zenészek kísértek bennünket.
– De két lány ment?
– Kettesével. Elöl mentek a nagyok, azok jól kiléptek. Szépen, zenére bírtak
lépni. Mink meg, ezek az aprók hátul úgy siettünk, siettünk, mert lemaradunk.
Meg leventeruha is vót.
– Ugye olyan ződes?
– Nem, az a németeké vót.
– Hát milyen ruhába gyüttek oda a misére a leventék?
– Hát a leventeruhába.
– De hogy nézett ki?
– Hát itt van, zöldes. Olajzöld.
– És maguk?
– Mi viseletbe. Doroszlói viseletbe. Csak párta. Azé, mert máskor párta nem
vót, ugye, Örzsi? Csak piros papírbú csináltunk ilyen pártát, pirossal bevontuk,
piros selyemmel. És aztat pillangóval, ki hogyan, kicifráztuk. Szép vót. Hátul piros
pántlika vót. Piros-fehér-zöld pántlika egy idáig. Nagyon szépek voltatok, mikor
vonultatok, arra én is emlékszek. És minden vasárnap meg ünnep, ugye, Örzsi? És
akkor énnekem, mit gondolsz, a Feri bá… Elöl a Bakacsi, az a magyar ment ződ
ruhába, magyar, magyarországi. Pesti vót.
– Hogyan várták, amikor jöttek a magyarok?
– Mindegyiknek volt a kezében egy kis magyar zászló. Úgy vártuk űket. Igen, meg
a lányokkal sétáltak a magyar honvédok. Én láttam a televízióban a Századunkat.
34

Doroszlón a mai napig emlegetett zenekar.
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Mutatta. Oszt a doroszlai lányok bent vótak a magyar katonákkal, ahogy sétáltak.
A Szalai Boris, a Viktor, a Samu meg ez az Ilus. Meg hát utánuk még mit tudom én.
De ezek voltak elöl, ezeket jól meg lehetett ismerni.
Doroszló, 110.

Az emberek nem szóltak, meg örültek
– A magyarok jöttek. Akartak már. Már akkor beszéltek az emberek, mert itt volt
a kocsma. Ottan beszéltek, de mi nem tudjuk, hogy mit, csak azt, hogy nemsokára,
ugye… Bejöttek, no meg el is mentek, nem sokáig voltak. Minálunk, mink olyanok
voltunk, hogy most jönnek a magyarok, és húsvétra, ha jól tudom, nagypéntekre,
ugye? És azt akarom mondani, én még kislány voltam, mit tudtam, hogy most örülni
köll, vagy nem tudom… Az emberek nem szóltak, meg örültek. Anyám is vitte a
főtt sonkát ide a sarokra, mert mondják, hogy majd gyünnek itt a kocsiúton, a kövesúton, meg mennek a főúton. Akkor itt a templomutcán mentek. Népviseletben,
igen. Engem is anyám szeretett felöltöztetni.
– A tánccsoport föllépett?
– Igen, igen, a templom előtt annyian vótak. Én arra nagyon emlékszek. Olyan
sokan voltak ott a templom előtt meg a községháza előtt. Oszt vártuk, oszt integettek
ott mindenki, ember, gyerek, meg mindenki, na.
Nagyon értelmes, meg nevetgéltek, kiabáltak: Jaj, de aranyos vagy, vagy mit
tudom én. Minket sorba. Ezek nagylányok voltak, mint a Babic Ilus meg ezek. És
akkor ezekre a nagyobb izékre emlékszek, az Ilus, mert az rokon is, és arra nagyon
emlékszek.
Doroszló, 112.

A Pusztafalu előtt volt egy szép kapu, hogy Isten
hozott benneteket
– Hát az április 12-én vót. Legelőször jöttek az előőrsök. Aztán jöttek a motorizált
osztagok, aztán jöttek a tartalékosok. Azok az előőrsök, azok, tudjátok, hogy volt?
Mink vártuk őket a Pelva kocsma… te tudod, hogy hol van, ott vártuk őket, azok
hát, ha voltak egy húszan, többen nem voltak, azok biciklivel jöttek. És mink ott
fogadtuk Szilágyon őket, hogy mondjam, zenével, és a Pusztafalu előtt volt egy szép
kapu, hogy Isten hozott benneteket. …És utána pedig jött a motorizált osztag, de az
már másnap jött, ez úgy hajnalban értek oda Szilágyra, az a motorizált osztag az meg
másnap jött, azok már autóban ültek, olyan, hát katonák, hogy mondjam. Azok úgy
keresztülmentek a falun, mentek ugye tovább. Aztán jöttek a tartalékosok. Azok
a tartalékosok, azok meg gyalogosok voltak, de azok már olyan idős bácsik voltak,
hát azok olyan, jobban csend fenntartóságba jöttek már utánuk. Olyan bajszos öreg
bácsik is voltak köztük már, sok. Na, ez, ez volt a magyarok bejövetele. Hát, hogy
mondjam, mink már előbb már olyan kis zászlókat csináltunk Guzsván Katicával
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is, mert annak volt olyan szalagja, neki, olyan nemzeti kis zászlókat csináltunk,
akkor hát a Horthy Miklósnak a fényképét már valaki, már azt már megszerezte, és
akkor ez, ez vót az egész.
– Volt-e országzászló?
– Hát akkor még nem volt, hanem utána, utána, aztán hozták azt Nagyatádról
hozták. Nagyon szép ünnepség volt, és mindig összejöttünk, mindig a kupusziniak,
Apatinból nagyon kevés jött, mert akkor itt nagyon kevés magyarság volt. Akkor
jöttek a doroszlaiak, gombosiak, mondom, ezekkel mindig összetartottunk. Hát ez
volt negyvenkettőben és negyvenháromban is. Hát voltak magyar szoknyák, abba
mindig kellett, mikor mentünk mindig ilyen ünnepségre, akkor mindig magyar
izébe, szoknyába kellett, meg olyan pruszlikok voltak, olyan bársonypruszlikok
olyan vitéz kötéssel… ez a díszmagyar öltözet.
Szilágyi, 127.

Úgy lűttek minket a csetnikek, mint a legyet
– …én ott voltam bevonuláskor [Zomborban], azt mondja, a bevonuláskor, és úgy
lűttek minket a csetnikek, mint a legyet, úgy hullottunk. Itt voltak űk, ahol a hotel
Sloboda előtt. Le is vannak véve, van egy kép.
– Az valójában a Magyar Kaszinó közelében van. Szinte amellett.
– A Kaszinó van azon a felin, a Sloboda ezen, és keresztül kellett, ott voltak a
csetnikek. Nagyon jó kilátás volt ide. És a géppuska nem bírta azt a magasságot
elérni. Mert állványon volt, nem bírta elérni. Hogy kiirtsák űket. Hát előbb-utóbb
kipucolták, de rengeteg veszteség.
Mert a Kaszinóban voltunk mink. Háromszáz méterre van a kis szerb templom,
és annak a toronyablakaibú nagyon jó kilátás volt a Kaszinó elé. És a szerb pap, ez
is csetnikpárti volt, vagy csetnik volt, ez onnan géppuskával lőtte vagy golyószóróval… Nem géppuska, mert az nagy… golyószóróval lőtte a magyar honvédokat itt a
Sloboda előtt. És amikor észrevette a tiszt, hogy honnan jön az ellenséges lövedék,
akkor kérdezte, hogy: „Fiúk, ki akarná önként elvállalni aztat, hogy a szerb templomban megsemmisítse az ellenséget?” És volt egy cigány származású vagy roma
származású, ahogy akar, ez szebb szó, aki vállalta, hogy elmegy önként. Avval a föltétellel, hogy a parancsnok, századosi rangban volt, hogy jár szabadság érte. Héttűl
tíznapos szabadság. No, így mesélte. És ez a roma cigány elvállalta, hogy elmén, és
megsemmisítse az ellenséget ott a templomban. És amikor bement a templomba,
mert nyitva volt az ajtó, mert forogtak ott. Akkor levetette a lábáról a csizmáját…
– De miért vetette le?
– Azért vetette le, hogy az ellenség ne hallja, hogy ű mén fel. Ne hallja a lábcsörgést… hogy mondjam, a dobogást. És ez fölment. És a pap pont irányította, hogy ide
fog lőni, a Sloboda elé a golyószórójával. És a cigány akkor ugye megsemmisítette.
És az ablakon kiesett. Pont úgy eltalálta, hogy úgy hajult, hogy kiesett. Nem mondhatom, hogy a fődre leesett vagy a tetőre, ott leesett. A másik dolgok meg az volt,
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hogy a mienkek abban a nehéz helyzetben… Ennek a bátyám levente kollégájának,
ezek szomszédok voltak, és ez a kolléga meg az a cigány egy században voltak. Egy
egységbe. Ű ott volt Zomborban, ebben a csátorban,35 mikor begyüttek a magyar
honvédok. És bizony rengeteg, hát nem rengeteg, de sok honvéd elment.
Egy katona meg volt bízva, hogy robbantsa föl a hidat a Ferenc-csatornán, szerb
katona. Mikor gyüttek be a magyarok, még a csetnikek…
– A magyarok bejövetele előtt?
– Igen, hogy robbantsa fel, mikor a magyarok begyünnek. Hát az a végtelenségig
húzta, de látta, hogy nem lesz jó, mert űtet is kivégzik, hát fölrobbantotta. No, most
ment hadbíróságra, Zomborba ugye, öregapám mesélte, meg a tábornok, kérem,
felmentették. Ű azt mondta, hogy nem gyilkolt, ű a katonai parancsot végrehajtotta,
és… nem bántották.
– Igen. Szóval, akkor a magyarok korrektak voltak?
– Öccse, ezen a téren nem volt… Ott is volt bitangság, ott is, tudod, kik uralták
a seregben az izét, a ki vagyok, mi vagyok? Az első kocsisok, tudod.
– A magyar hadseregben?
– Persze. Ilyen Falzionnál36 akik voltak kocsisok, akkor bevitték, megígérték,
hogy ha te hazamész, akkor te ennyi földet kapsz, annyi földet, és akkor baszták a
magyarok… Az nem volt jó a Horthynál, hogy engedte, hogy ezek a szaros altisztek
kibasszanak a honvédokkal. Mert a német hadseregben ez nem volt.
– Hogy értve, hogy kibasszanak? Hogy cseszegessék a honvédeket?
– Igen, zavarták sárba, meg lefektették, fel-le, meg… Érted, elvették a magyaroknak a kedvét a magyar hazától, a honvéd hadseregtől. Ilyen cirkuszokat csináltak.
– És a német hadseregben?
– A német hadseregben, ha egy katona ment a tábornokhó, megállt vigyázzba,
letisztelgett nekije, nem köllött nem tom én milyen vigyázzállásba, mondta, mit
és mit akar, és…
[– És ezt az információt maga, sógor, honnan szerezte?
– Azért, mert nálunk voltak a láger, német katonák gyüttek ide, mert a Sódár
Péter bácsi, ismerted? A Birkás Jani apja, no, annak a lakodalmában is voltak.
Kiengedte őket a röptéri parancsnok, olyan megbízott…
No, majd elmesélem kicsit még. Három testvér volt. Egy Gottlob nevezetű, ez volt a legfiatalabb, az legény volt. Akkor ez a középszerű, az nős volt,
itt Stuttgart mellett laktak. A harmadik Oroszországban pilóta volt, és ott
hősi halált halt. No, ennek a legfiatalabb, az idekerült Kupuszinára, mert itt
jobb volt, mert ne haragudj, itt Kupuszinán egy kis hagyma, krumpli, darabka kenyér, meg aki nagyon beteg vót, akkor küldtek be neki, úgyhogy egy
kicsit megmenekültek a halálozástól. És ez ott volt a bori bányában, ennek a
Gottlobnak a bátyja. Igen. És ez a reptéren javította a repülőket a mesterekkel.
35
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Fölfordulás
A Falcione család Zombor egyik legtehetősebb családja volt.
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Beültek a repülőbe, ő hátulsó pilóta volt, próbáltak. Ez meg bírt szökni, de
nem akart, mert a bátyját sajnálta. És akkor jelentette a reptéri parancsnoknak, hogy az ű bátyja ott van, a bori bányában hadifogoly, hozassák haza.
Elhozatták, olyan jó partizántiszt volt ez a reptéri parancsnok. Elhozatta ide a
bori bányából. Hát voltak ott is tisztességes emberek, nem azt kell gondolni,
hogy nem. Csak hát a java része az smucig gané, lopó, gyilkos.]
1941. április 12-re a, jöttek be ide hozzánk a magyar honvédök. A helybeli szerb
rendérek sorsa és bezárása és védelmezése a hadbíróságon, Buják Mihál helbeli
bíró, ű védte űket. No mostan. Mikor bejöttek a magyarok, akkor ezeket a szerb
rendéreket, ezek a falu szélin laktak, elmentek a helybeliek, és behozták üket, hogy
is mondjam, ez a nemzeti őrség, ezeknek vót fegyverük ugye, és menet kezbe, ahogy
hozták be üket gyalogossan.
– Azok hagyták magukat? Ez simán ment?
– Azok hagyták magukat, símán ment, és bizony egyesek egy-két pofontot is
kaptak. No mostan. Mikor idehozták a községházáhó, a brutalizmus uralkodott
itten, azt mondták, hogy kivégezni űket, és az én nagyapám akkó vót helybeli bíró,
ez bezáratta űket, hogy ne férjenek ezek a haszontalan emberek hozzája, és akkor
azt kiabálták, hogy az öreg bírót is oda bezárni velük, és azt mondja, kivégezni. De
hát a öregapámnak ugye nagy ismeretsége vót akkor a Zomborba, a Szentendrey
tábornok.37
Ű, az én nagyapám, ezerkilenszáztizenkettőtű vagy tíztű, nem tudom pontosan, legénnye vót a első világháború végéig. És a orosz fronton együtt voltak, az
megsebesült, és így az én nagyapám valahogy megszekett, ugye? És ez a kapcsolat
ugye továbbra is fentállt, mikor negyvenegybe bejöttek a honvédek, akkó újra
ugye, talákoztak ugye ezen a téren. No mostan! Ugye ezeket elvitték a zombori
hadbíróságra, ezeket a szerb rendéreket, és a nagyapámat kérdezték, hogy mi a, a
véleménye rulluk, akkor ű azt mondta, hogy ezek az emberek igenis a Bácskertesnek
vagy Kupuszinának a sorsát viselték. Idegenek ellen. Viselték is ugye, akkor az öreg,
szóval a nagyapámnak ugye alá köllött írni, helytállni, hogy ténleg ez így történt, és
ű védelmezte űket. No mostan! Mikor elmút a, szóval, mikor bejöttek az oroszok
és a partizánok, akkor ezek rendszerint lassan visszajöttek. És bizony…
– Mármint a szerb rendőrök?
– Igen. És bizony egyik része megbosszúta magát, és ezeket az embereket, akik
átadták, szóval menet közbe. Megpofozták üket. Egy-két pofontot adtak. Ki hány
pofontot kapott, az a zillető, aki adta neki a pofontot, annyi évi börtönt kapott. És
bizony ennek a java része a börtönbe meghaltak. Mondd, mié?
– De kupuszinai emberek vótak?
– Ezek kupuszini emberek vótak.
– Zomborba mikor érkeztek meg a magyar honvédok?
37

Szentendrey Ágoston Zombor és környéke parancsnoka volt.
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– Negyvenegy április hetedike körül. Nem tudom. Vagy nyolcadika? Nem
tudom. Húsvétra. Mondjuk, nagyszombatra vagy nagypéntekre. Húsvétra. Mert
Bácskertesre úgy begyütt egy szakasz, húsvét volt. Úgy megjelent egy szakasz.
– Először Zomborba érkeztek meg?
– Zomborba, és akkor ugye, a szerbek a Ferenc-csatornánál a zombori hidat
felrobbantották. És akkor volt tompomhíd.38 Ez a híd most már leszakadt, mert a
Krammerék csinálták.
– Ez a híd a Ferenc-csatornán kicsit arrébb volt?
– Nem. Pont itt volt. Akkor a Krammerék csináltak gyorsan egy hidat, és az nem
volt erre a nagy súlyra előkészítve. Egy huszonöt éve leszakadt egy nagy autó liszttel.
És leszakadt a Ferenc-csatornába. No, akkor kaptuk ezt az új hidat.
– No, és akkor utána jöttek ide? Csak egy szakasz?
– Egy szakasz bejelentkezett, és utána gyüttek ide Bácskertesre honvédok. Várták
űket. A községház előtt vót ilyen állvány, vagy minek mondjam? Emelvény, mint
a tribün, színpad. És itt szép magyar dalokat danótak nekik, és akkor nemsokára
a Szentendrey tábornok is gyütt vele. Ez volt öregapámnak a gazdája. Igen. A lányok azokkal a szép kendőkkel kidíszítették a mellüket, meg táncoltak velük. Hát
éljenezték űket. Mert a tábornok sokszor volt a faluban, ide járt hozzánk. Tudom,
hogy ott vártuk a magyarokat, oszt akkó mentek ezek a rácok vagy kik voltak, ezek
a szerbek? Hát menekültek. Nem a faluban voltak, a falun keresztülmentek, gyüttek
a határtú. Ide éccaka értek. Mert volt egy három-négy szerb család, ezek rendőrök
voltak Kupuszinán, de szívükön viselték a falu bajait, mert jöttek innen keresztül
a Dunán… Hogy is hívják azt a szerb falut? Mikor megyünk át Szlavóniába. Ezek
legeltették a búzákat. Ezek harcoltak ellenük, de azok fel voltak fegyverkezve, tízen
voltak, egy-két rendőr nem bírt ellenük. Mert öregapám, mikor begyüttek a magyarok, és ezeket elvitték bíróságra, akkor ment és védte űket. Hogy a falunak csak a jó
példáját mutatták. Volt Goršić, volt itt Stanko, nem gyün, már én se tudom a nevit.
– Ezeknek nem volt bántódása, ezeknek a szerb rendőröknek?
– Annyi, hogy elvitték űket kihallgatásra Zomborba, a várbíróságra. Öregapám
ment, hogy védje a szerbeket. Védte űket. Sok szerbet megvédett öregapám.
– Az az öregapja, aki bíró volt?
– Az. Buják Mihály. Sok szerbet a mi családunk elbújtatott, meg több zsidó családot. Itt nálunk volt, az épület végén, a pelvarban39 csinálva egy pince, és ott voltak.
Ebben. Hát öregapám akkor volt bíró, bírónak nevezték a polgármestert, ugye.
Még annyit akarok mondani, hogy mikor már akartak a magyarok begyünni,
nálunk voltak sok fejős birka. És a túrót hordták Zomborba a mészárosoknak megrendelésre. És egyik mészáros fia így nézett ki az ablakon az épületből, és a csetnik
belűtt, és agyonlűtte. Nagyon fájt, hogy nem is háborúban… Minden ok nélkül.
Agyonlűtte.

38
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Pitvarban
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– Nem is biztos, hogy zomboriak voltak?
– Hát az nem biztos, hogy ez a csetnik zombori vót, csetnik vót, belűtt az ablakon,
mert látta, hogy ott van valaki, belűtt az ablakon, eltalálta egybű, úgyhogy mingyá
meghalt az a gyerek. Egy jó kamaszgyerek vót. Nagyon sírtak a szülei. Hazagyünnek,
hát mi? Hát a mészárosnak a fiát a csetnikek meglűtték. Ez akkor volt már, amikor
a honvédok akartak begyünni, egy-két nappal előbb, mikó már… Utolsó napokban
meg a csetnikek, akit lehet, elintéztek, főleg a magyarokat.
Bácskertes, 24.

És vót ott egy eléadás is
– Akkó azt is tudom, mikó bejettek a magyarok… a magyar katonák a röptérre…
szépen a lovakka, meg a… Nagy ünnepség vót, ugye… erítek is. Nekünk mingyá
vót olyan régi sapkánk, vót még, a anyám vett olyan szép sapkát, olyan setétbarna,
zsinóros a ódala, elérí árvalányhaj, az a hattyúnak a tolla, szép vót az. Na, hát akkor,
még akkor, akik óvodába jártunk, van egy… tudok is, me szereplők vótunk, me…
itten, ahun van most a Dom,40 ott vót valamikó a Wamoschernek a… Alacsony épilet
volt, az udvarba meg vót olyan pajta… homok vót, ott játszottunk mink, óvodások.
És vót ott egy eléadás is, és ha lehetne megmondani azt a kis verset, el is mondanám.
Há nem hosszú vers, én vótam a szereplő. Úgy kezdődett, hogy:
Kiskatona vagyok én, honvéd a nevem,
büszkén masírozok én, büszke a nevem,
van kis puskám, aranyos, van kis puskám, szuronyos,
bátor a szívem, honvéd a nevem.
Ez olyan kis vers.
– Ilyen élénken emlékszik még rá?
– Nagyon, ezt óvodás korba énekeltem… Én vótam akkó a szereplő, nagyon
örűtem akkó, me vót puskám. Nem olyan puska, fapuska, de hát gyerek, ugye…
Hát szép vót ez!
Bácskertes, 16.

Rögtön menjek a bótba, oszt vegyek ződ szövetet,
oszt csinál ászlót
– És a magyarok bejövetelére hogy emlékeznek? Örültek a népek?
– Hát mindenki nagyon örült. Apám is nagyon őrűt, isten nyugosztalja, mondta, hogy
de rögtön menjek a bótba, oszt vegyek ződ szövetet, oszt csinál ászlót. Úgy rakták ki
ászlót. Nagy dínom-dánom, nagy öröm… Hát rögtön muszajt. Ki vót adda. Olyan
kis a… Hát, meg mindenki kitette a ház elé, oszt… Itt vannak a magyarok. Mindenki
40

Kultúrotthon

■

Az impériumváltás első éve ■ 83 ■

nagyon örültek. És akkó gyüttek a Fuzsér öregapám, nálunk vót, öregember vót,
tudom, nagypénteken vót, oszt… Kiálltunk, mindenki délután, egy tíz-tizenegy
órakor, délkor. Egyszer csak egy óra vót vagy mennyi, kigyütt öregapám, oszt mondja
anyámnak: „Ruzsi, menj, oszt tedd, főzd azt a nagy sunkát! Gyüjjenek a magyarok,
főzd a sonkát!” No, oszt nem sokáig vótak, három évig.
Bácskertes, 20.

Én elviszlek téged a Nemzeti Múzeumba
– Nagyon vártuk, úgy vártuk, mind a isteneket, nagyon vártuk. Diadalkapu vót
csináva oda. Igen, ott vót egy nagy diadalkapu, Isten hozott, magyar testvér. Az vót
oda írra nagy betíkkel fenn, olyan nagy diadalkaput csináltak. A felnéttek, nem a
gyerekek, nem, a felnéttek csináták, a gyerekek is mind ott vótak, ott mind az egész
falu várta a magyarokat. Én akkó gyerek vótam még öt-tíz éves, még nem is vótam
tíz, de nagyon kellemes élmény vót, a biztos, mer az én szileim, apám az mindég
mondta, hogy megállj, Rózsi, ha megnyész, én elviszlek a… Én kései sziletésű vagyok,
mer má én nem kélléttem vóna a szileimnek, de hát, hát megszilettem, anyám mán
nem vót fiatal. Mi csináljak? Jó van, hát s akkó, hát én magyar idé alatt fiatalka
vótam ugye, de nagyon örültünk, mentink a kességházáhó, ott programótak, verset
mondtak, mindenki nagyon erűt, tényleg.
– És hogy jöttek? Sok katona jött?
– Nem sok, nem sok, páran, pár katona gyitt, virágokkal vártuk meg nemzetiszín
szalagok, minden. Hogy hun szedték akkó ezt a nemzetiszín szalagot, nem tudom…
[Kezdtem mondani, hogy édesapám mindég azt mondta, hogy Rúzsi, ha
valamikó fog lehetni átmenni a határon, akkó én elviszlek téged a Nemzeti
Múzeumba, és én abba nyétem fel mindég, hogy én oda el fogok menni
eccé… Nemzeti Múzeum… Sikerít, de nem apám vitt el, mer í negyvennégybe tavaszkó meghalt, és akkó, úgyhogy így nem. Beteg is vót mán, me í nem
bírta, hanem én, mikó mán férhé mentem, mán lányok is vótak nekem, akkor
mindég mentink Harkánba, minden évbe kicsit pihenni, firenni,41 és akkó
én vártam haza a férjemet, elkészítettem a autót, mikor hazagyitt, montam
nekije, hogy Misa, én meggondótam, hogy megyink Pestre. Mondja, hogy
nem baj, mindenbe benne vót, mer nagyon szeretett utazni, akárhova, csak
menni. Onokatestvérem mindég velink gyitt, és akkó azoknak is mentem
megmondani, hogy mink akarunk Pestre menni. Elmentünk oda ugye, mind
a Gele Gábor42 turpisz sógor, nem tudom, hogy nem tudtuk, hogy hova kell
41
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A harkányi pihenések kezdeti időszaka a hetvenes évekre tehető, amikor az
Adriai-tenger is elérhető közelségbe került. Az, hogy saját kocsin, az akkor
már férjezett adatközlő megy korábbi álma megvalósítására, még inkább
alátámasztja ezt a feltételezést.
Göre Gábor
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menni, akkor ott valami szállodaportás elirányított benninket, na, akkó fogadtunk taxit, elvitt az. Én mondtam, hogy én nem bánom, há hova fogtok
menni, de én a Nemzeti Múzeumba fogok…
– De miért, Rózsi néni, pont oda szeretett vóna olyan nagyon eljutni?
– Nagyon, azé mer az én apám Kispesten vót katona tényleg, és ide jutott,
és édesanyám meg a testvérem vótak nálla, és íket elvezette a Nemzeti Múzeumba, és akkó ík meséték nekem, hogy ík ott mit láttak, s én akkó mindég
azt gondótam, hogy én nagyon szeretnék oda elmenni, én úgy szeretnék
elmenni, s elmentink, de úgy kifáradtunk, mer mire mindent kerínéztink,
hát borzasztó vót, fáradságos, na…]
Bácskertes, 21.

A első világháborúba, akik akkó katonák vótak,
azok mind elévették a kitüntetéseket
– Hogyan emlékszik vissza, Feri bátyám, a magyarok bejövetelére? Nagy ünnep
vót ez a faluba?
– Nagy. Mindenki a legszebb ruháját févette… a első világháborúba, akik akkó
katonák vótak, azok mind elévették a kitüntetéseket, és ünnepét. Hát leginkább
mondjuk a községháza volt a zöme, de az egész faluba ünnep vót. Hát háromezer,
háromezer pár száz lakosa vót akkó Kupuszinának, most kétezer valamennyi…
Bácskertes, 18.

Délután fölűtünk mink a biciklire, és avva a kis zászlóva
így mentünk
– Hogyan történt a magyarok bejövetele?
– Há, azt mondom, hogy a rádió mindég azt mondta, hogy Horgoson merre, merre
vannak a magyarok, begyüttek Zomborba, akkor ezek a, hogy mondjam, akik jobban
magyar érzelműek, illetve szoktak politizálni régi Júgóba. Hát természetes, hogy
érezték meg legelőször, hogy itt vannak a magyarok. Énnekem is, az én anyám csinát
egy mit tudom én, harmincszor negyvenes piros-fehér-zöld lobogót, szépen nyélre
[húzta] a Turi Imre, az én apámnak keresztfia vót. Nekem vót biciklim, nekünk vót
biciklink, szóval apámnak, mer akkoriban még a bicikli nagyon olyan vót… És egy
délután fölűtünk mink a biciklire, és avva a kis zászlóva így mentünk, és elmegyünk a
honvédokat megnézni Zomborba. És ahogy megyünk, odaérünk a Bükkszálláshó,43
majdnem a Bükkszálláshó, utolér minket egy biciklista ugye, egy férfi. Szóval…
Vasútátkelő az a Bükkszállás. És mondja nekünk, hogy adjuk el neki, tíz dinárt ád
azé. Tíz dinár a régi Jugoszláviába elég szép pénz volt, de mink aztat nem adjuk.
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És ahogy megyünk tovább, a Bükkszállásrú gyütt ki hat szerb katona. Érted? Há
mink nagyon megijedtünk, összecsavartuk a zászlót, és biciklive mentünk. Mikó
odaértünk, ahol a Bukócba44 mén le a út, most is ott van az az út, a honvédoknak
ott vót a gépfegyverjük. Ott vót a lerakva. És mikor mi odaértünk, egy katona,
most mi vót az, milyen rangja vót, milyen rang, nem tudom, azt mondta, hogy
gyerekek, mióta ádogátatok. Ugye itt megláttak minket itt messzelátóva. Mondjuk
nekik, hogy azé, mer ott hat szerb katona van Bükkszálláson. De az eddig tartott,
összecsomagoltak azok a honvédok, és má mentek is Bükkszállásra. Na most, azokat
behozták ugye, hát mink meg hazagyüttünk. Akkó életembe először űtem tankba,
akkor vót a magyaroknak az a Toldi tankjuk, és az a csatornának a másik felin vót,
oszt oda átmentünk, és ott be, beleűtöttek, mer hát milyen kilencéves gyerök, oszt
űk, hogy milyen kíváncsiak.
Bácskertes, 19.

Gyűjjenek má Kupuszinára!
– Na, mikor hogy pár napig nem gyüttek má magyarok, akkor elmentek, tudom
névrű, hogy kicsoda, Koleszár Pista bácsi meg a Forgács Gyurinak a öregapja, Misa
bácsi. Ezek mentek Zomborba hívni a honvédokat. Hogy gyűjjenek má Kupuszinára!
És akkor űk megegyeztek valamit, én nem tudom ugye, hogy má azé az, azt má nem
kötötték nekünk az orrunkra, gyerekeknek, hogy mikó fognak gyünni a honvédok.
Három honvéd foglalta el Kupuszinát. A keresztné, a vasútná, ott várta a nép a…
Ott várta a nép a honvédokat, hogy fognak gyünni, de hát sajnos nem egy csapat
honvéd gyütt, hanem csak három honvéd.
– Lóháton jöttek?
– Lóháton. És mikor odaértek, nag yon emlékezetes, hog y leszátak a lóru,
odafordutak a kereszthő, letisztelegtek. És akkor ugye megvót az, hogy hogy lesz, mi
minden, hogy lesz. A Siplika ügyvéd, a Jani bácsi, aztat föltötték a ló hátára, és a ló
hátán elszavalta a Talpra magyart. Én meg lent, a ló mellett, a ló fejiné a Hiszekegyet
mondtam el. Eztet nem tudom, tudod-e, aztat a: „Hiszek egy Istenbe, hiszek egy
hazába, hiszek egy örök igazságba… hiszek Magyarország föltámadásában.”
Na. Mikor ez, ezt elmondtuk, akkor hát fogadták, már akik fogadták azt a honvédokat, nagyon emlékszek, hogy az a honvéd, az egyik honvéd azt mondta, hogy
ezennel elfoglaljuk Kupuszinát, és ezentúl Bácskertes lesz a neve.
– És az vót, hogy a, hogy, hogy űk megcsókóták a fődet?
– Ez mese. Nem vót ez. Nem igaz. Az nem vót. És akkor a lányok meg egy-két
fiú elénekelték a Himnuszt. Mer olyan kevesen tudták a Himnuszt ezek a fiatalok
akkor, hogy én tudom, hogy nálunk tanútak, mer az én testvérem tudta a Himnuszt,
mer ugye apám megtanította, és itt énekőték, tudom is, hogy kicsoda. Névrű tudom
űket mind elmondani. Hát ez a Balog Katalin, a, a Janinak a anyja, akkó Erdéli
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Mária, Koleszár Anna, az a Panna, mink mondtuk ugye Koleszár, Suszter András,
Suszter Janinak a testvére, akkor a Balog Rúzsa bácsi, aki most a Nováknak vót a…
Rúzsa… Rúzsa néni, aki a, ő van.
– A honvédok hova mentek?
– Erre, erre abszolúte nem emlékszek, hogy hova mentek a, a honvédok. Szóval,
ez egy olyan dolog vót, hogy várta a nép. Mit várt? Ezt várta. Várta, hogy hát húsz
év után újra visszakerül.
Akkor későbben, későbben, igen, elég sokat vótak itt a honvédok, itt elég sokat
vótak misén… Mikó vót egy mise, sokszor vót kint mise a, ott a templomudvarba,
én vótam kis minister, a Markus Misa bácsi, azok vótak a nagy ministerek. Három,
szóval három… generáció vót, mer piros-fehér-ződ. Mink vótunk a legkisebbek,
mink ződbe vótunk, ez a Joci bácsi, a Bélus, így mondom… Azok vótak fehérbe, és
a Márkus Misa bácsi meg az a korosztály vótak pirosba.
– És a pap az a Kanyó Lajos vót?
– Kanyó Lajos vót. Kanyó Lajos vót a plébános akkó. Az nagyon magyar érzelmű
volt. Tulajdonképpen az azé lett elkűdve Doroszlóra, Kupuszinára, mert…
– Doroszlóra lett?
– A régi Júgóba. Szóval a első Jugoszláviába, így mondom, nemhogy még a régi,
hanem a első Jugoszláviába, mikor a Újvidéken a Telepet elvette a víz. És akkó ugye
vót egy adakozás azoknak. És a plébános, Kanyó azt mondta, hogy kedves magyar
testvéreim, ki segíthet a magyar testvéreken, ha nem mink. És ugye akkor, tudjuk,
hogy ki vót, Agatics45 vót akkor a püspök helyettese. Ez egy szerb vót. Akkor a
Budánovics,46 aki vót a püspök, az is szerb vót ugye, és akkor ezé, Kupuszinárú azé
elteszik, mer Kupuszina, ez gazdag község vót, akkora plébániára. Doroszló pedig
szegény. És akkor menjen Doroszlóra! És idegyütt a Agatics plébános Kupuszinára,
de negyvenegybe, mikor a magyarok má begyüttek, akkor rögtön hozták vissza
Kanyót. Pedig mikor a, mikor a magyarok gyüttek be, akkor a Kanyó nem vót itt.
– Űk má tudtak arrú, hogy az olyan magyar érzelmű?
– Hát tudtak a mienkek. A mi szüleink hozták vissza, tudod? A mi szüleink
hozták vissza Doroszlórú.
– De vót az a diadalkapu, úgy, fölállítva?
– Nem vót. Itt nálunk nem vót. Nálunk nem vót. Apatinba vót. Csak németű vót
kiírva, a mit tudom én mi, micsoda, és akkor, mikor a honvédok vették át Apatint,
akkó elkerülték a diadalkaput, nem mentek bele. Nem mentek át rajta.
– Azé, me németű vót kiírva?
– Igen. A németeket várták a családok. Nagyon, szóval hogy mondjam, az egy, az
egy ünnepély vót akkor. Azt nem lehet, azt nem lehet elmondani, hogy az hogy vót,
vagy hogy mondjam, milyen élmény vót az. Hát órák hosszát lehetne beszélgetni,
hogy ez hogy történt.
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Bácskai római katolikus püspök (1876–1958). Bajai plébános volt. 1923-ban apostoli
kormányzó, 1927-ben püspökké szentelték.
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Na most, vót nemzetőrség nálunk is. Kik vótak a nemzetőrök? Lehet, hogy ne
az, nem akkor vót. Akkor, tudom, egyedül egyet tudok, aki vót nemzetőr, a Antal
Gyura bácsi az, nohát az, az vót, azt tudom, hogy vót nemzetőr, biztosan vót nemzetőr, mer a szerb katonaság ugye, az demoralizálódott abba pillanatokba, és mentek
haza. És ez a Gyura bácsi, meg még nem tom, kik vótak a társai, ezek olyan nagy
hanggal elfogták a szerb katonákat, be a községházáhó ugye, és a szerb katonákat,
és akkor vótak olyan háborút viselt emberek és rendes emberek, mondjuk apám is
vót, többen elmentek, és a Gyura bácsitól elvették a fegyvert. Mer mondták neki,
apám tudom, hogy mondta, hogy Gyura, vótá te katona. Hogy vótam. És vótá te
háborúba is? Azok a fiatal gyerekek, ezek mennek haza, ezeket nem köll bántani.
Akkor két szontai fiatalember, két szontai katona, így mondom, azt, azt tudom, láttam. Azok a vasútta gyüttek. Érted? Mentek Szontára. Valószínű Szontára mentek…
– Apatinon körösztű mentek?
– Hát, hogy most, itt Kupuszinán körösztű mentek, hogy most Apatinon körösztű, hogy mentek-e ugye, azt nem tudom. De itt, mentek körösztű. És akkor ugye,
itt vótak a nemzetőrök, és a Helhutter Imre bácsi, így mondom, hogy a Zsidó Imre
bácsi, ez vadászpuskáva vót. Érted? És ű le fogja űket lűni. Mer nagy magyar vót az
öreg zsidó. Abba a időbe nagy magyar vót. És akkor Imre, ne az istené, hogy, de ha
a rókát eltaláltam, akkor eztet is eltalálom. Ezt mondta. És akkor el is durrantott.
Na mostan, nem találta azokat el, ami, hogy vót az, attú is evették a fegyvert, ezek,
akik vótak. És háború után mit ad Isten, együtt a két gyerek ide. És azt mondták,
hogy… Helyzet, a két szontai gyerek együtt ide, és nagyon kérdezték, hogy ki vót
az, aki… És akkor hát senki nem mondta meg, hogy nem tudják, hogy ki vót az, aki
odadurrantott nekik, tudod?
– Később meg akkó, abba a rendszerbe meg má olyan nagy izé lett.
– Igen. Igen. Szóva… Mindegy, ezt hozta a sors, tudod, csak az vót a jó, hogy
vótak mondjuk azok az emberek, akik akkoriban vótak, háborút viselt emberek,
meg normálisan gondolkodó emberek, és azok bizony akkó fölléptek. Úgyhogy
akkó leszereték a nemzeti őrséget, ezek az emberek szereték le a nemzetőrséget.
Meg Imre bácsitú vették el a puskát.
De ezek történtek. És mé vótam ottan? Mer az én apám mindig a kezemet fogta.
Ű vót háborúba. Ű tudta, hogy mi a háború. Hát elsőbe, persze. És még az mellé
rohamista vót, és milyen kitüntetései vannak. Tudod, hány éves vót, mikor evitték?
Tizenhat éves, de nem fegyver alá vitték. Vót ű, Fejes János bácsi, a Fiderik Pali bácsi, a, hogy mondjam mostan, a Domorádi Évinek a lánya van oda férjezett, annak
öregapja. Ezek vótak tizenhat évesek, és kocsisnak elvitték űket. Tizennégybe és
tizenhatba, mikor elérték a tizennyolc évet, akkor fogták üket fegyver alá, és vitték
ki Oroszországba. És többek között, mondjuk az én apám akkó rohamista vót. Ez,
ez egy elit csapat vót a akkori… A gyalogság keretein belű. Rohamista vót, ezeknek
vót az, az a kötelességük, hogy fogják meg a oroszokat. Katonákat, mit tudom én.
Majd utána elmesélem, hogy az hogy vót.
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És ha ez mind, hogy nem veszik el a Imre bácsitú, lehet, hogy még odalűtt vóna.
És akkor azt mondták neki: „Mit gondósz, Imre? Hogyha az a két katona most
ide, oszt tömeg közé. Beléje. Beléd. Hát itt lenne halott.” Ugye akkor megát, akkor
megát a nép. Szóval ilyen fejlemények vótak akkor, mit tudom én, a Izgradicsnak a
gyereke, ugye a, azt akarták megverni azé, mer szerb, holott hát itt él meg minden,
ez azé olyan szolídan átment, ez a magyarok…
Bácskertes, 19.

Vót akkó nagy diadalkapu itt
a templom elétt meg a Dom sarkán
– Hát én gyerek vótam, negyvenegyben vótam kilencéves… Ugye akkó má mondogatták, hogy gyünnek a magyarok, úgy suttogva ugye, oszt akkó egy reggel már,
hogy itt vannak Zomborba, én még ágyon vótam, az ágyomon, oszt ómama varrta
a piros-fehér-ződ zászló… Indul a Horthy a magyar sereggel, akkó azt dalótuk…
– Örömmel várták űket?
– Hát hogyne, gyüttek a honvédok, vót akkó nagy diadalkapu itt a templom
elétt meg a Dom sarkán… az alatt mentek…
– Virágga díszítették ki a kaput?
– Persze, há akkó zenekarok fogadta űket, meg virágcsokrokat…
– És hogy gyüttek be?
– Gyalog. Gyalog, gyalogezred vót, gyalog vót, semmi járművük nem vót akkó,
másik héten, akkó meg a folyómérők gyüttek, magyar folyómérők… mi mindig ott
lábatlankodtunk, akkó folyamőrtiszt [mondta], oda, ahol fagylajtos vót, oda álljatok sorba, oszt mindenkinek vett fagylajtot… Há, minden há vótunk ott tizenöten.
Minden gyereknek vett fagylajtot. Mink ugye mindig ott lábatlankodtunk, ahun
nem köllött, így vót…
– De az a legenda igaz, hogy a, hogy amikó, hogy előrű ment egy lovas katona,
és akkó leszállt a lórú, és megcsókóta a fődet?
– Itten? Itt nem gyütt… Á, az máshun. Én ezt nem emlékszek. Mikó röpteret
kezdtik építeni, akkó má teli vótunk katonákka… románok meg minden… magyarok
vótak, még akkó, még gyerek, mondom gyerek, akkó mentek rekriváni47 a magyarok
kocsivá. Magyar katonai kocsin, oszt mentem velük… kóbász, meg aki amit akar
annya48 a hadsereg részire, me háború vót akkó… negyvenkettébe…
Bácskertes, 23.

47
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Rekvirálni, foglalni
Adni
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Fellőttek egy fehér rakétát
– Éppen akkor voltam Zomborba bent, én akkor nem is gondoltam, hogy a magyarok
jöttek be, hogy a magyar katonák mennek faluról falura. Hol befogadják, hol nem
fogadják, ugye. És akkor azt, ahol nem fogadták, ott egy piros lövedéket fellőttek,
és akkor az jelezte, hogy itt nincs tiszta levegő, ahol meg fogadták szépen, ott meg
egy fehér lövedéket lőttek, ott tiszta volt.
De hát akkor én éppen Zomborba voltam, jöttem hazafelé és látom, előttem egy
csapat katonaság megy, magyar katonák, hát most hova mennek, Apatinba? Dehogy
Apatinba, Kupuszinára. Éppen akkor ott laktunk, mert megnősültem már akkor. Én
fiatalon nősültem meg, mert a szüleim meghaltak korán. Elértek Kupuszináig, így
befordultak, és mentem utánuk, amikor odaértünk már Kupuszinára, ahogy megy
itt a vasút, és a vasúton túl mindjárt kezdtek a házak, ahogy most is van ugye, ott
volt a kocsma is, ott is színdarabot játszunk korábban is. Itt már zenékkel fogadták
a katonaságot ugye, és akkor be a községházához. A községházánál meg volt hosszi
asztal, és ott voltak üvegek téve, és majd ha megkérdezik, hogy mit óhajt, bort vagy
üdítőt, nem tudom satöbbi, akkor majd kiszolgálja, de csak el lett készítve neki, de
semmit nem vállaltak, semmi, abszolút egy milit49 se, mindent megfigyeltem én.
Na most akkor ez megvolt, s látta a jegyző, mert akkor ugye jegyzők voltak, azt a
jegyzőt Rizu Radišnak50 hívták, ő szerb volt, de perfekt tud magyarul, de mikor
látták, hogy nincs probléma ugye, akkor fellőttek egy fehér rakétát, meg is szépen
köszönjük a fogadtatást, de nekünk tovább van utunk. És megköszönték a fogadtatást, és elmentek. Akkor mentek Apatinba. De minden községbe, akár oldalt volt
akármi, ha egyenesen az úton, ez, ez így ment annak idején, és akkor ez, ez, aki ott
volt vagy látta, ez élmény volt, vagy hogy mondjam ugye, hát háborús volt a helyzet
akkor, nem csend volt akkor, csend volt ugye, de háborús volt a helyzet.
– De maga Kupuszinán élt akkor?
– Igen, igen. Ott éltem, ott jártunk, hogy hívják, én ott szolgáltam is, tudod,
míg nem nősültem meg Kupuszinán. Én nagyon föltaláltam magam, nemcsak azért,
mert magyarok voltak, hanem vallásos népek voltak, egy jó népek voltak, gazdám
is, gazdaasszonyom is, volt nekik egy tizenhárom éves lányuk. nagyon föltaláltam
magam, csakhogy ugye nem volt a szülőm, én is úgy csináltam ugye, hogy nem voltam alkoholista, nem dohányoztam, ilyesvalamit nem csináltam, meg úgy csináltam,
hogy minden jó legyen, és ezáltal én föltaláltam magam ott Kupuszinán, és akkor
ott találkoztam a feleségemmel, és úgy megnősültem.
Szilágyi, 133.
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Itt értelemszerűen a millilitert mint igen kis mennyiséget érti.
A helyiek Izbradičként említik, az itt leírt név elhallás következménye.
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Mikó kezdtek gyünni, akkor lűttek is
– Hallották a hírét negyvenegyben, hogy jönnek a magyarok?
– Hát hogyne! Hát akkor volt az a gazda, aki vót ottan, az kiadta parancsba, mind a
cselédek mentek, árkot ástak a szalmakazlak alá. Oda este mindig az egész családot,
mindenkit be oda. Bementek, és az emberekbű meg mindig vót váltásra kettő-három,
váltásra őrködött. Egész éccaka, mindég. Mert várták, hogy gyünnek a magyarok.
Meg mikó kezdtek gyünni, akkor lűttek is, meg mit tudom én, ilyesmi. Hogyne,
hát mondták, hogy várják a magyarokat, hogy jönnek, és így vót.
Őrszállás, 124.

Várták őket, fölöltöztek magyar ruhákba
– Amikor a magyar hadsereg megérkezett Regőcére, akkor hogy várták őket?
– Az csak így a község összefogott, mivel ezek elmentek, akkor már látták, hogy
jönnek a magyarok, mert biztosan mások is nézték úgy, mint az én nagybátyám is,
a padláslyukon a jövésüket, hogy merre vannak a katonák, és akkor várták őket,
fölöltöztek magyar ruhákba, hogy honnan szedték össze, akik nagylányok voltak.
Hát én akkor még csak kilencéves voltam. És virágokat meg hát a zászlókat, mindent
vittek elébük, várták őket.
– Az országzászlót azt mikor építették, mindjárt utána?
– Igen, azt a magyarok építették, mikor itt voltak. Hát ők olyan szépen rendbe
hozták a falut, az állomást is ugye, mert azt is fölrobbantották a szerbek mikor elmentek, a vasútállomást. Azt is szépen fölépítették, meg ott mellette munkásoknak,
akik ott dolgoztak lakásokat, két-három ház is volt, mert ment innét Halasnak is
meg Bajának meg Zombornak is, háromfelé ment, úgyhogy eléggé akkor… Most
meg be vagyunk zárva körül. Vakbél.
Regőce, 126.

Nyolc nap múlva félholtan jött haza
– De nem csak az, majd ezzel kapcsolatban is mondok valamit, és a helyzet az volt,
hogy bejöttek a magyarok, hát az édesapám és az anyám is mindig beszéltek, mint
az istenről, vártuk, mint a messiást. És másnap reggel, tizenkettedikén jöttek be, és
másnap, tizenharmadikán jött két alak. Bezörgettek a kapun. Én voltam a legidősebb, és kiszaladtam, kinyitottam. Két bácsi negyvenegybe, és azt mondják nekem
ugye, azt mondja: „Itt lakik Sándor Géza cipész?” Mondom, igen. Kicsoda neked?
Mondom, az édesapám. Itthon van? Mondom, igen. Mit csinál? Bent dolgozik.
Küldd ki! Hát én mint gyerek elmentem be, mondom az édesapámnak, itt van két
bácsi, mondták, hogy küldjelek ki. Téged keresnek. Mit akarnak? Hát én nem tudom. Hát az apám volt, cipészkötény rajta volt, fölgyűrt ingujjal stb. Kiment. Hát
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elmúlik jó tíz perc, negyed óra, azt mondja az édesanyám, ugye hát, hova küldted
te az édesapádat. Hát két bácsi jött, és keresték. Azt mondja, eredj, nézd meg, mit
csinálnak. Vagy jöjjenek be, vagy menjenek a fenébe! Így az anyám. Mikor én kimegyek, látom, az utca végén az egyik az egyik karját fogja, a másik a másikat, és
viszik. Nyolc nap múlva félholtan jött haza. Addig ütötték-verték.
– És miért?
– Később megmondták, hogy miért. A helyzet az volt, biztos tudja, hogy tizennyolcba történt meg a változás. Majd jöttek be. November 18-án51 jött be a szerb
hadsereg Szabadkára. De már előtte is voltak civil csoportok, amelyikek így bejöttek.
Emezt a katonaságot meg szétzüllesztették.
Másik dolog meg az is volt, hogy voltak ám itt jócskán, még itt Kisbajmokban is.
Többek között itt volt a Barta. Akinek volt itt kocsmája is meg üzlete is. Mikor bejön
az a második ház, most is látszik, hogy van előtte egy parkírozott, egy ilyen ék. Ez az
itteni ház végig a következő utcáig meg abba az utcába még két ház, ez a Bartáé volt.
És a Barta, az tulajdonképpen magyar kém volt a régi jugók alatt. De azért, hogy
leplezze magát, csinálta dolgokat, hogy jöttek hozzá ezek a fináncok. Adott nekik
csevapcsicsát, bort, kártyáztak és minden nagyon megvolt. Persze. Ő meg szedte a
dolgokat. Neki volt egy valamilyen kis birtoka Magyarországon is. Ott volt az egyik
unokatestvér azon a birtokon. És ő oda átment mint kettős birtokos. És én hiszem,
hogy ő rángatta be az apámat, hogy vörös katona volt. Tudott róla, nem tudom honnan, de tudott. Egész véletlenül, mert az apám se, meg nekem is meg volt tiltva bármi.
Hát remélem, kettőnk között nem ez lesz.
– Nem, nem!
– Bármit csinál, bármit ír, mond. Nagyon kérem, a nevemet ne említse!
Szabadka, 9.

Egerben volt népbiztos tizenkilencben
– …és negyvenegyben az úgy nézett ki, hogy mikor volt az a „bolje rat nego pakt”,52
akkor nagy tüntetés volt Szabadkán negyvenegy március 26-án, 27-én, és volt a
hittantanár, Gajdos plébános, az bejött az osztályunkba, nagy tüntetés volt, mert
51
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Két közeli időpont kontaminációjával kell számolnunk. A szerb és francia
hadsereg bevonulása Szabadkára november 13-án történt. 1941. november
18-án végezték ki a Jugoszláv Kommunista Párt szabadkai aktivistáit, akiket
előzőleg szabotázsakciók elkövetéséért ítéltek halálra.
Belgrádban a fenti jelszóval tüntettek az 1941. március 25-én aláírt egyezmény ellen, amivel Jugoszlávia csatlakozott a tengelyhatalmakhoz. A jelszó
(bolje rat, nego pakt) – jobb a háború, mint a paktum – utólag Jugoszláv
Kommunista Párt egyik leghangzatosabb jelszavaként vált ismertté egybekapcsolva a kormányellenes tüntetés kirobbantójának személyét a JKP-vel.
Az egyoldalú szemlélet feloldására az ezredforduló után került sor, miután a
JKP tüntetésben betöltött szerepe is az őt megillető, lényegesen szerényebb
helyre szorult vissza.
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kivezényelték az iskolát is tüntetésre, és azt mondta nekünk, gyerekek, itt tüntetés
van, és azt ajánlom, hogy menjetek haza. És így szépen hazamentünk. Az egész
osztály. A tanítás megszűnt már március 27-én, 28-án, valami háborús hangulat volt
és április 6-án tört ki a háború, ha jól emlékszem vissza, de a bombázók itt mentek
át Palics fölött, nagyon alacsonyan mentek. Utána apám, ezt mikor látta, hogy mi
van, akkor kiástunk egy futóárkot a kertben Palicson, apám az első világháborúban
volt, és mi oda belementünk, és láttuk, hogy ott húznak el a német bombázók, ott
a fejünk fölött.
– Hogy emlékszik a bevonulásra?
– Az fantasztikus volt Palicson. Április 12-én vagy 13-án jöttek be a magyarok
és ott csináltak egy nagy diadalkaput, a Kanizsai úton, ott a végén a Lampert asztalos lakott, ott és volt annak a segédje, az Antus, és az Antust meg a Lampert ki is
végezték emiatt, nagy diadalkapu volt, hogy: „Isten hozott, drága honvédok!” Az
olyan tömeg volt ott, jöttek be, nem igaz, hogy milyen tömeg volt. Először jöttek
páncélosok, elmentek, utána jött a gyalogság kocsival, napokig tartott, míg mentek
ezek a bevonuláskor, és nagypénteken volt ez, és utána a városban vasárnap itt nagy
lövöldözés volt, meg Palicson is nagy lövöldözés volt, a víztoronyból lövöldöztek a
csetnikek a magyar honvédokra a palicsi víztoronyban. Olyan csetepaté volt, hogy
no. Ott akit elkaptak, hát tudod már, akkor mi történik.
Ott volt egy dobrovoljac falu, ahol van a Majkin szállás most, még kijjebb volt
egy telepítés, dobrovoljac település mellett, és azok a honvédok ott is jöttek be a
határon, gyalogság, és kitették a fehér zászlót. Ezt mesélték utána a szemtanúk, és
amikor azok átjöttek, akkor elkezdték hátulról lövöldözni őket, de pechjük volt,
mert lángszórós egységre lőttek rá. Az fordult, és fölpörkölte őket. Erről hallgatnak,
sose említik, fölpörkölték az egész gárdát ottan.
Volt Palicson ez a Gavrilov bácsi, három gyereke volt, ott volt kocsmájuk a főbejárattal szemben, persze magyar volt az ember, és apámmal jóba is volt, és ez nagyon
meg volt ijedve, hogy mi történik ővele, el is jött hozzánk beszélgetni apámmal. Azt
mondta, a Gavrilov úr tűnjön el, két-három hétig tűnjön el a szálláson. Nem tűnt
el. Hát kisült, már Hajdukovón keresték a kémelhárítók ezt a Gavrilovot, kisült, ő
Egerben volt népbiztos tizenkilencben, Tanácsköztársaságban, elfogták, én láttam,
mikor elhajtották le oda a Palics-partra. Mikor kivégezték, azt nem láttam, mert
pontosan az alagútban, ott lőtték le, hátulról fejbe lőtték a kémelhárítók. Láttam,
mikor a lánya tragacson53 tolta haza, ott ment el mellettünk, bámészkodtunk, ott
tolta haza a lánya.
– Negyvenegyben már a kémelhárítás pontosan tudta, hogy kit kell elvinni?
– Persze. Tudták, persze. Tudták bizony. Emlékszem, mikor kivégezték ezt a tizenhét-tizennyolc embert itt Szabadkán, ott a kaszárnyában.54 Azokat, az így történt.
Először is fölgyújtották a búzát Csantavér határában, a kereszteket. A közigazgatás
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Kétkerekű, teher szállítására használt szállítóalkalmatosság. A XX. század
közepéig az állomásokról szállították hasonló eszközzel a terhet.
1941. november 18-án.
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a honvédségben, a katonai közigazgatás volt, kiplakátolták, hogy ez megtörtént,
az újság is írta, az újvidéki Bácsmegyei Napló, azt írták, hogy ez el van felejtve. De
ha még egyszer megtörténik, azokat, akiket elfognak, azt föl fogják akasztani. Hát
megtörtént még egyszer. Elkaptak egyet, kivallatták, és ezeket halálra ítélték. Nem
mind. Azt a Lukács Gyulát például, aki írta azt a könyvet, A sárga háztól a csendes
Donig55 az volt a címe, meg Ahol sírjaink domborulnak, azt is, azt nem Lukács Gyula
írta, kis vékony piros könyv. Azt életfogytiglani börtönre változtatták át, Vácon volt
utána börtönben. Elég sokan voltak ebben benne. Azokat kivitték a keleti frontra
aknaszedésre, de úgy intézték, hogy essenek orosz fogságba. Az oroszok nem hittek
nekik, azok azt hitték, hogy a magyarok bedobták őket, és elvitték ottan megint
táborba. Gondolták, hogy a kommunista múlttal majd mindjárt fölszabadulnak?
Persze, és az oroszok nem hitték el, azokat elvitték utána.
Szabadka, 12.

Tudja, hogy van, jöttek elő a volt haragosok is
– Negyvenegyben, mikor bejöttek a magyarok, a magyar bevonulás volt, a nyolcadik
körben56 hogy fogadták?
– Mint afféle magyarok.
– Várták őket?
– Hát persze. És méghozzá olyan magyarok, akik az első világháború előtt magyarok voltak, és tudták. Voltak itt szerbek rendesen, szerbek meg minden. Hát
volt azok között is nagy nacionalista, mint amilyen nagy nacionalista volt a magyarok között is. Az mindenféle volt. Van, aki kimutatta, van, aki barátságba volt,
nem volt. De leginkább az izére mentek a szerbek, a királyságra. Arra mentek, arra
izéltek legjobban.
– Nagypénteken meg nagyszombaton jöttek be a magyarok.
– Igen, kezdődött a lövöldözés. De ez a lövöldözés, hogy is mondják, beütemezett
időre. Délelőtt ekkor, nem tudom, hány órakor kezdődött. Tartott, mit tudom én,
fél óráig. Nem lövöldöztek ők emberre vagy katonára vagy rendőrre, az is ott állt
az utcán. Hanem félrehúzták a cserepeket, fölmentek a padlásra. Ez egy olyan, nem
fizikailag, hanem pszichikailag hatott az emberekre, ugye. A lövöldözés.
– Tehát a tetőkön, a padlásokon szerbek voltak. Lőtték a magyar katonákat?
55
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Lukács Gyula: A sárga háztól a csendes Donig (Szabadka, 1948, Híd Könyvek)
és Hol sírjaink domborulnak... (Szabadka, 1975, Városi Múzeum).
Szabadka város területét utak és utcák mentén körökre (kerületekre) osztották. Miután a város lakosságának nemzetiségi szegregációja napjainkban is
megfigyelhető, a körökhöz tartozás egyben nemzeti és státusbeli hovatartozást is jelentett: a nyolcadik kör egy részét a szerb nagycsaládok, másik
részét a szerényebb lehetőségekkel rendelkező magyarok lakták. Földrajzi
értelemben a város központját jelentő első kör és a korábban izraeliták lakta
hetedik kör között található terület értendő alatta.
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– Nem, nem lőttek a magyar katonára. Hát, lehet, hogy volt valaki, aki lőtt, de
magyar katonát itten nem lőttek agyon.
Csak itten elég erős volt a csetnikgárda. Városban, magában a városban. Meg a
szellőztetőlukat a padláson, be kölletett izélni, tömni. Merthogy onnan is lőttek
ki. Akkó annyi lövöldözés, képzeld. Mint ahogy mostan, mindenkinek fegyvere
volt. Mint ahogy most is, minden szerbnek fegyvere volt. És akkor lövöldöztek ész
nélkül. Aztán abbahagyták. Aztán abbahagyták, mikor látták, hogy nem érnek el
semmit, ugye. Akkor már elérték a határt, a Dunát Újvidéknél, és akkor tovább már
nem mentek, akkor nem bírtak semmit se csinálni.
– Akkor Szabadkán nem csak egy nap volt lövöldözés?
– Volt több napig lövöldözés. Bizonyos időbe. Egyszer csak eljött az az idő,
megmondani pontosan nem tudom, és akkor bumm! Meg akkor tum-tum-tum,
egyik pisztoly, a másik… Mert akkor puskát már nem nagyon hordtak. Mert azok
a nagy puskák, a francia Loebel puskák nagyon hosszúak voltak, hanem pisztolyok
voltak. És akkor avval lövöldöztek.
– De a magyar katonaság, az meg viszonozta a tüzet?
– Hát a magyar katonaság meg viszonozta a tüzet, meg vót, mikor le is lűtték.
De hát ki tudja, azé annyira nem mertünk kimenni az utcára. A szüleim, csak be,
mert a golyó az nem válogat irányt. Nem lehet tudni, valahol falsot kap, gellert
kap. Csak be, csak be, majd abbahagyják. És akkor abbahagyták. És akkor tudja,
hogy van, jöttek elő a volt haragosok is, meg ezek is, meg azok is. Meg aki ártatlan
ember is, meg minden.
Szabadka, 14.

Hát maguk mit szagolják itt a füvet?
– Amikor 1941. április 12-én bejöttek a magyarok, akkor nem voltak a központba?
– Kisbajmokba laktunk.
– Tehát nem tudják, hogy hogy történt az egész, hogy várták őket?
– Nem, nem. De azt tudom, hogy másnap elmentünk a nagyanyámhoz, és jöttünk visszafele, és lefektettek minket a parkba, mert a városházáról lövöldöznek a
csetnikek. Ott voltunk körülbelül öt és fél órát. Feküdtünk ott a füvön, nem jött oda
sose senki, semmit. Egyszer ezek, akik oda lefektettek bennünket, lassan egyenként
elszállingóztak. És egyszer jött egy olyan különös alak. Azt mondja: „Hát maguk
mit szagolják itt a füvet? Menjenek a picsába, haza!” Így lettünk hazaküldve. Az a
négy óra után. Hát ez is valami.
Szabadka, 9.
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A cukrászdának a padlásából lövöldöztek
[…édesanyám elbeszéléséből tudnám, mert hát édesapámat nem ismertem,
mert őt október tizenhetedikén elvitték, és negyvenöt április huszonötödikén végezték ki. Úgyhogy ezért tehát én, amire visszaemlékezésre tudok, az
pedig, hát ugye negyvennégytől éltem. Viszont az édesanyám nagyon sokat
mesélt, őbenne visszatükröződik tulajdonképpen a magyarságnak a tragédiája,
ahogy ő elmesélte, nemcsak őt, hanem az édesapámat is nagyon megviselték a Trianonnak a következményei, úgyhogy mindig azt mesélte, ezer évig
Magyarország voltak, utána húsz valamennyi évig volt ez régi Jugoszlávia,
bejöttek ide a szerbek, és akkor azt mondja, alig vártuk már, hogy történjen
valami, és valójában Magyarország azért csatlakozott a hitleri Németországhoz, mert csak így láthatták a reményét annak, hogy visszakapják az elvesztett
területeket, akkor, amikor már a rádióban meghallották azt, hogy Szép város
Kolozsvárt, meg hogy Országúton hosszú [a] jegenyesor, „…csizmám sarka
elkopik a határ egén…”, meg hogy „…nincs messze innen Kolozsvár…”, azt
mondja, akkor már úgy vert a szívünk, hogy az már valami.]
A magyarok bejöveteléről a következőket mesélte, hogy mikor bejöttek a magyarok, kimentek üdvözölni őket a városháza előtti térre, és nagy volt az ünneplés,
egy fiatalember felmászott Jovan Nenad szobrára, és kalapáccsal kezdte verni. Azt
az édesapám le akarta fényképezni, de odajött valaki, később kisült, hogy civil ruhás
rendőr volt, és mondta neki, hogy ne csinálja ezt, mert lehet, hogy ez a fényképezés miatt még nagy baja lehet. Nem akartuk megérteni, hogy mi van, egyszer csak
elkezd, hallottak néhány durranást, sikongatásokat, és ott ahol most van a Ravel
cukrászda, annak a cukrászdának a padlásából lövöldöztek, akkor rögtön a csendőrség fölkérte az embereket, hogy mindenki menjen haza, ők pedig körülzárják a
területet, és átfésülik. Annyit még elmesélt, hogy elfogták ezeket a lövöldözőket,
és a helyszínen kivégezték őket, és egy-két napig ott voltak.
Szabadka, 26.

Úgyhogy az én uram akkor hazajött
– A magyar bevonulás az úgy volt, az én uram a katonaságnál sofőr volt, elvonultak,
elvitte a szerbeket Nikšićig, bejöttek a magyarok, de mi egész éjjel féltünk, de úgy,
hogy a tankokat lehetett hallani, csak nem voltam itt, mert nem mertem magam
lenni, elmentem ki oda anyámékhoz, egész éjjel mikó ottan bevonultak, utána,
akkó még voltak harcok, ó, olyan harcok vótak, hogy borzasztó. Ott, ahogy van a
bibliotéka,57 onnan lövődöztek le.

57

Könyvtár

■ 96 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

[– Föntről, a bérpalotából?
– Na, én ezt mind tudom! Mer oda voltak mind elásva az oroszok.58 De aztán
kiszedték őket, és átvitték őket a szerb, a pravoszláv temetőbe.]
Na most, amikor az én uram elment, elvitte a szerb katonákat Nikšičig… Katona
volt, a katonaság autójával, a stáb59 ott volt, ahol van most a Majsai hídná az a fatelep, vagy mi van ott, ottan, ott vót a stáb, onnét ment az én uram minden reggel
szolgálatba, ment biciklive és otthagyta a biciklit egy házná, egy barátjánál.
A magyarok mikó bevonútak, elzárták mindenfelé az utat, én megyek anyámékhoz, a magyar katona kérdi tőlem, ki vagy. Mondom, megyek az anyámékhoz,
anyámék ott laktak a másik utcába, bal felin, azt mondja, és mondom, a férjem, ha
véletlenül jön, akkor, mondom, engedje… ne bántsák. Azt mondja, ki a maga férje,
mondom, a Vukov Péter. Azt mondja, milyen nemzetiségű. Hát mondom, akkoriba
bunyevác, hát bunyevácnak mondták a horvátokat, a katonaságnál horvátnak volt
beírva, mert a bunyevácokat nem ismerték el. Lekiabált engem, hogy hogy tudtam
én magyar nő létemre bunyeváchoz menni. A katona, a magyar katona. Hát nem
mondtam semmit, hallgattam, az apám az meg miskolci születésű volt ugye, etette,
itatta őket szívesen, hát én se vótam ellene semminek, és hát akkor így.
…Kivégzések is voltak, meg persze, persze, az adófőnök olyan kegyetlen volt, azt,
azt agyonlőtték szintén. A régi adófőnököt, nem tudom, tudtam a nevit, de hát nem
jegyeztem meg, és annyi mindenen körösztülmentem, na, akkor az én anyósom eljött,
hozott nekem egy rózsafűzért, a fejem alatt van, avval alszok. Azt mondja, imádkozzál,
hogy hazajöjjön, és akkó én letérdepöltem és imádkoztam, és rá egy két-három napra
hazajött a háborúból, és mindenki mondta, hogy itt látták egy nővel, amott látták
egy nővel, nem is látták az uramat, és nem volt igaz, és az uram hazajött.
– Május tájékán volt, amikor ő hazajött?
– Igen, igen, igen. Amikó elment a háborúba, amikó vitte őket a, amikor vonult
vissza a szerb katonaság, igen, igen, de űneki vót saját fegyvere, me engedélye is vót,
vitte magával, de Nikšićbe otthagyta, és akkó az a vonat tetején jött vissza. Úgyhogy
az én uram akkor hazajött.
Szabadka, 28.

Mer köll a hadsereg részire, ugye ez vót mondva
– Hát énnekem az az élménykezdetem vót, amikó megjelentek a német repülőgépek itten Topolya fölött, eccé ledobtak valami kis bombaszerűséget. De nem nagy
valami, durrant egyet, oszt akkó mink meg gyorsan a ház mögé… Apám elparancsót
bennünket, hogy menjünk a ház mögé, me ki tuggya, mit nem dobának. Na, nem
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1944 októberében a szimbolikus térfoglalás szempontjainak megfelelően a
központban helyezték örök nyugalomra a városért folytatott harcokban
elhunyt öt szovjet katonát és Jovan Mikić Spartakot.
Főhadiszállás, vezérkar
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vót semmi, hanem akkó lűttek háromat kifelé Topolyárú légelhárító ágyúval, tehát
fő a repülőkre, de az, ott, Gunaras előtt is pottyant le egy löveg, de hát, na, ez lényegtelen. És hát ekkó kezdődött ez a negyvenegyes háború.
És utána ugye eccé csak megjelentek a magyar hadsereg katonái, és hát jártak
házrú házra, házkutatást tartottak, kikérdezték, hogy hívnak bennünket, hogy
mink van. Fegyvert, nagyon keresték a fegyvert, és akkó átkutattak mindent bent,
az ágyakat feltúrták, a padlást, amit csak lehetett, na, mindent átkutattak. Meg ugye
kérdezték, hogy van-e ellenségünk, kik a szerbek közű, aki nem rendes ember, vagy
ilyen valami. De hát ugye ilyen, ilyen vót a kérdésük nekik akkó hát. Mikó ugye
ezek elmentek, aztán utána, egy, hát most pontosan mennyi időre rá, akkó mán
gyüttek a rekvirálók is, akik a padlásokat átjárták, a górét megnézték, és az ólakat
is, és meghatározták, hogy hány mázsa búzát vagy kukoricát köllött átadnia annak
a bizonyos személynek. Akkó az meg vót a gyűjtési helye, mert akkó még raktár se
vót Orahovón. De valahova összegyűjtötték ugye, aztán kint a központba valahun,
megalakút az a… minek híják, a Gazdakör, akkó azok rendezték aztán a dógokat oszt.
Ilyenek vótak. Zsírbeszolgátatás, hízót nem lehetett vágni csak úgy, hogy kirántok
egyet az ólbú, azt be köllött jelenteni szépen. És megvót, hogy hány kila zsírt be köll
adni. Mer köll a hadsereg részire, ugye ez vót mondva, és akkó hát, ha valaki éppen
hát mégis levágta, akkó a szomszéd, ha meghallotta, akkó az képes vót… jószívűen
még be is jelenteni a másikat. Mert hát az írigységbű, azé elég jó állunk, akkó is, ha
magyarok vagyunk, és akkó hát ilyen dógok vótak.
Hát ez, ez is olyan dolog vót, hogy inkább talán kétszínű vót az egész, mert nem
tudták, hogy most mi is lesz a jobb. Mi meg meg vótunk nyugodva, bele vótunk
nyugodva a sorsunkba, mert nem tehettünk mást ugye, Trianon az megtette magáét.
Nekünk nem vót itten mit, sokat okoskodni, hanem hát most mi lesz, ha begyüttek a
magyarok, ugye. Az egyik azt mondta, jó, a másik azt mondta, rossz. Tehát meg vót
osztva a vélemény, nem tudták. De mikó azok is elkezdték a pallást söprögetni, meg
a beszolgáltatás, és a nagygazdákná meghagyták, mer azoknak munkásokat köllött
etetni, azoknak meghagyták, de a kisebbektű söprögettek. Úgyhogy nem valami jó
véleménnyel vótak a magyarokrú. Meg még valami vót, hogy, hogy többszörösen
elhangzott az, hogy mi csetnikek vagyunk. Igen.
És akkor ez nem olyan nagyon jó pofát mutatott, mer mink mást vártunk vóna
el, ugye. Hogy hát, testvérek, de hát ez máma is kivilágzik, úgyhogy most is látni
aztat, hogy nem olyan nagyon örűtek űk a mi pofánknak. Magyarán megmondva.
De jó, na.
Zentagunaras, 52.

Neked ide semmi közöd nincsen ezekhő
– Arra emlékszek, hogy negyvenegybe bevonútak a magyarok, de, hogy mondjam
meg, semmi bántódása nem vót sekinek se. Szépen elvonútak. Fogattuk űket, de a
zászlókra, arra nem emlékszek, hogy lett vóna. Ott vótunk, csapatostú vótak ott
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szerb családok is, ott velünk, meg mink is kint vótunk, oszt fogadtuk űket. Együtt.
De semmi probléma nem vót, elvonútak, elmentek. Errű mást nem tudok mondani.
Akkó avvá a szerb kislánnyal, cimborám vót, hallottuk, hogy valami, mi nagyot
durrant. Akkó onnan a févárosbú kiszaladtunk a Milenáva megnézni, hogy mi
történt. Hát egy tizenhat éves gyereket lelűttek. Én nem tudom, hogy az milyen
nemzetségű. Szerb? Jobban. Szerb. Szerb vót. Akkó, de mink optáltaknak60 tudtuk,
ott laktak. Azt lelűtték. Hát állítólag valakit kerestek, aki ott lakott, abba a lakásba, nem az üvékébe, hanem általellenbe, az e vót menekűve, oszt átment a gyerek
megetetni a jószágot, oszt odamentek a nemzetőrök, oszt mikó kinyitták az ajtót,
rögtön lelűtték. Rögtön lelűtték.
Ezt tudom mondani, meg vót egy sógorom, az szűcs vót… És vótak ezek a nemzetőrök. Oszt mikó magyarok begyüttek, akkó má talpra vótak állva a nemzetőrök,
megválasztották űket. Mikó, mer ugye, mire mihozzánk értek, amárrú gyüttek,
messzirű ugye, mit tudom én. Oszt Kavillóbó elgyütt egy nemzetőr, oszt bántalmazta
űket. Akkó a sógorom aszonta, héhéj, héhéj. Álljá csak le! Neked ide semmi közöd
nincsen ezekhő! Csak oda. Azt majd mink elrendezzük. Elhissenték61 onnan, ugye
maga nem bírta csak, többen segítettek neki, oszt eltoloncóták onnan. Nem fogod
ezeket bántani, ezt a családot! No, akkó onnan elment, átment amoda, hogy amott
mit csinált, azoknak nem vót pártfogójuk, mer ugye innen mitülünk nem mehettek
oda át, mer nem a, odatartozott az a terület. Ezt tudom mondani legjobban. Na.
Ez elmúlt így akkó, mikó begyüttek a partizánok, a sógoromnak semmi bántódása
nem vót. Semmi. Ű ezt a családot megvédte, meg minden, hogy ne szekírozzák, meg
ne bántsák. Hanem szűcs vót, oszt vót neki egy inasa. Ócsó pézé ugye befogadta,
mer hát ugye köll a píz, kereshetnek, te is tudod magadrú, befogadta, oszt elmentek
a partizánok bekecset csinátatni hozzája, oszt ott megösmerték a szivart, hogy ennek
valami biztos, hogy tudod, valami tettje van nekije. El is vitték mingyá.
Elvitték, hogy hova vitték ugye, azt nem tudom, most utána egy napra vagy
másnapra, arra pontosan nem emlékszek, de mingyá melegibe elgyüttek a sógoromé
is, evitték, többet sose gyütt vissza. Igen.
Többet sose gyütt vissza. Egy fia vót neki. Topolyán halottunk van, menni kő
temetésre, ott akkó tanákoztam még a fiáva, ott is behajtott egy-két italt. Oszt vótak
szerbek is, osztan mer, ugye, Nyegosán62 meg Pobedán nagy ember vót. Szerbek is
vótak, oszt még ott is aszonta, megöltétek az apámat. Meg ott is fenyegette őket,
hogy megöltétek büntelenű az apámat, aszongya. Ennyit tudok mondani.
Zentagunaras, 54.
60
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Az optánsok kifejezés azokra az – ebben az esetben Magyarországon született –
személyekre vonatkozik, akik az első világháború végén éltek optálási lehetőségükkel, és szerb nemzetiségűként az akkor létrejövő délszláv államba költöztek.
Elhissenteni: az apróbb háziszárnyasok elzavarására használt terelőszóból képzett főnévi igenév, ebben az esetben pejoratív kontextusban.
Njegoševón
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Nagyon sokan adtak ruhát nekik, hogy levetkőzzenek
– Március vége felé jöttünk az erdőből, gyerekek öten-hatan, szedtünk fát és a
hátunkon hoztuk haza, és a dűlő végén, a vasútnál megálltunk, és hatalmas, rengeteg repülőgép jelent meg az égbe felettünk. Csodálkoztunk, hogy hunnét ezek a
repülők, de hallani hallottunk már arról, hogy valami készülődik. De gyerekfejjel
azt nem tudtuk megállapítani, hogy miről van szó. Nemsokára rája valószínűleg
odaérhettek Beogradba, német repülőgépek voltak. Fénylettek, mint a fémmadarak. Mikor odaértek Beogradhoz, elkezdődött a bombázás. Hatalmas bombázás
volt, szőnyegbombázás vagy minek mondják. És nemsokára rája a gombosi dunai
hídnak a felrobbantása. Mikor a robbantás megtörtént, azt gondoltuk, talán valamelyik repülőgép robbantotta föl, bombázta le a hidat. De nem repülőgép, hanem
fölrobbant. Azt már később tudtuk meg, hogy föl lett robbantva.
Pár napra rá megtörtént az akkori jugoszláv hadsereg katonáinak a visszavonulása,
és persze mi, gyerekek az utcán vártuk vagy néztük, bámultunk. A jugoszláv csendőrség
szintén visszavonulóban volt, és egy csendőr zászlóalj, lovas csendőr zászlóaljat láttunk
meg. A mai Kultúregyesület előtt álltunk, és két-háromszáz méterre megismertük. Azt
hittük, a magyarok jönnek, de közben nem a magyarok voltak, hanem a csendőrök. Hát
gyerekek, mi nem voltunk olyan tájékozottak akkor még. Már a magyarokat tudtuk,
hogy jönnek majd. És akkor, mikor közelebb értek, akkor lepődtünk meg, hogy ezek
nem magyarok, hanem jugoszláv csendőrség, lovas csendőrség, zászlóalj. Hát most nem
fontos, hogy mennyi volt, voltak sokan. Mi a Kultúregyesület előtt, azon az utcán végig
leszaladtunk a következő, a Zadruga sarkáig és onnan bámultunk errefelé. Amikor
ideért a katonaság vagyis a csendőrség a sarokra, meglátott bennünket, négyen-öten
voltunk, meglátott bennünket, hogy ácsorgunk. Különben az akkori, még meglévő
katonaság, az akkori, úgynevezett nemzetőrség, amit hirtelen fölállítottak a magyarok
részéről, figyelmeztettek, senki ne tartózkodjon az utcán. Az egyik katona, ahogy nézzük, lássuk, hogy leszedi a puskát a nyakáról, veszi le a puskát, és irányít felénk. Mikor
megláttuk, hogy akar lőni felénk, azt gondoltuk, minket akar lelőni. Közben annak
biztos volt annyi esze, annak a katonának, hogy ezek gyerekek, ezek nem csináltak
semmit se. És ránk lűtt, illetve fölénk. Az még a mái napig is, ha megbontanánk a falat
a Gregoricsnál, akkor a Vitmann mészárosnak a házán még megvan, ahogy egy golyó
beleröppent. Másnap elmentünk és megállapítottuk, hogy oda lűtt tényleg. De jóval
fölénk, nem ránk, hanem fölénk. Mi volt más hátra, menet, és a kerteken keresztül, a
mostani iskola kertjén, át a másik keresztnél, ott a Papp Istvánnak a háza meg a Kocsisé, meg kié volt még ott? Végig a kerteken haza, gyerekek, mindegyik a maga házába.
Vagyis haza. Mikor hazaértünk, apám dorgál: Hun a csudába járkálsz, már lűdözni is
elkezdtek! De azt már hallottuk, hogy lűdöznek, de itt a Boriska tanítónőnek az iskolája, a Szitás péknek a másik felén, az volt az iskola. És annak a másik felén lakott egy
Hilda nevezetű szerb tanító néni. És az kinyitotta az ablakot, ezt nem űtű lük tudtuk
meg, hanem akik a Dénes kocsmájából nézték az esetet, a salugáter63 közül nézték,
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Zsalugáter, redőny
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lesekedtek, hogy mi vót. És az mutogatott főfelé, a torony felé, hogy a nemzetőrség
onnan figyelte, hogy a katonaság vonult vissza. Akkor, amikor ezt észrevették, nem
én láttam eztet, mikor ezt észrevették, akkor tűzre vették. Levették a fegyvereket, ropogás történt egy darabig, de senki meg nem sebesült. A toronyt lőtték, valószínűleg
figyelmeztették, nehogy lűjjenek, mert visszalőnek. Elég az hozzá, hogy elmentünk
közben, elvonult a katonaság, illetve csendőrség. Mikor kiment a faluból, kiértek végig,
egy-két lövés hallatszott. Mikor lecsillapodott a hogyhívják… Még eztet, nem tudom,
ezt érdemes lesz-e hozzátennem, hogy a Sándor bátyám, édestestvérem itt szolgált a
Király Etiéknél, ott szolgált, annak az apósánál. És ő is velünk volt, de mikor elkezdtünk, elindultunk hazafelé, akkor a Sándor nem velünk jött, hanem elment haza. Mire
odaért, azok mindig közelebb jöttek. Beugrott az árokba, bozótba, és ott elbújt a híd
alá. Akkor, amikor hazaértünk, az előbb már említettem, dorgált apám bennünket,
hogy mit keresünk ott, miért nem jöttünk már haza. Elég az hozzá, hogy nemsokára
rá apánk ránk parancsolt, hogy mindenki lefeküdni, be az ágy alá bújni, ne legyünk
itt, ha valaki, valamelyik katona belűne az ablakon. Katona? Egyszer apám kilesett, de
akkor már lövöldözés nem volt egyáltalán. Akkor apám kilesett az udvarra, az utcára,
és egyszer a kerten, ahogy mondom én, a Pákai, illetve a Papp István kertjén körösztül
három-négy szerb katona menekült. Dezerterek.64 Fölszereléssel, fegyverrel, mindennel.
És ezek bejöttek. Apám perfekt beszélt olaszul, szerbül, németül meg magyarul, meg
szlovákul egy kicsit. Tekintettel, hogy anyám szlovák, tót nemzetiségű vót. No, mikor
bejöttek oda, hallom, beszélgetnek németül. Volt köztük magyar is meg német is, meg
szerb is, akik menekültek a katonaság elűl, hogy nehogy valami baja legyenek. Akkor
megkérték apámat, hogy nem-e tudna szerezni neki három-négy öltözet ruhát, civil
ruhát. Mindegy, akármilyet, csak civil ruha legyen, ne katona. Hát akkor a szomszédságot beszervezte apám, a Tallósi Irénnek az öregapja, a János bácsi meg a Heibel, meg
a Szitátol, a szomszédság. Összeszedtek ruhákat, olyant, ami elfogadható volt. Nem
rongyos ruhát, rendest. Hogy el bírjanak menni haza. Az összes fegyvereket nálunk
mind lerakták a Holló mellett, abba a házba. Ahol most a Mókus Józsi lakik. Abba a
házban volt ez az eset, vagy ott történt. Ahogy levetkőztek, elmentek. És nemsokára,
egy pár napra vagy egy hétre, tovább biztos nem jöttek, jött az egyik kocsival, német
volt, hozta a göncöt vissza. De azok, mikor már elmentek, hazaértek, hodzsákiak65
voltak, vagy militicsiek, nem tudom, hova valósiak, de volt köztük egy vagy két német,
azokkal apám németül beszélt, meg volt egy magyar is közöttük, szerb katona volt.
Az összes fegyverek, mikor a honvédség bevonult, akkor ki lett adva a parancs, hogy
mindenki, akinél van valamilyen katonai fölszerelés, fegyver vagy puska, kötelező
beszolgáltatni a községházára. No most, én a magyarokról nem szóltam semmit, hogy
mikor értek ide.
Akkor, mikor ez lecsillapodott a hogyhívják, kimerészkedtünk az utcára, meg
apám is. Meg ezek elmentek, úgyhogy lövés meg sebesülés egyáltalán, nem halt meg
64
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Szökevények
Doroszlói szóhasználatban a hodzsáki hódságit fed, a militicsiek
Szerbmiliticset.
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senki sem. Persze, akkor már tudtuk, hogy biztos, hogy a magyarok jönnek, mert
először azt gondoltuk, hogy azok voltak a magyarok, a csendőrök. Közben nem
azok voltak, hanem… Meg aztán katona, az lógott mindenfelé. Mindenfelé. Nagyon
sokan adtak ruhát nekik, hogy levetkőzzenek. No, akkor kimerészkedtünk, ugyanaz
a fölállítás, három-négy-öt gyerek, ma is él még a Pusztai, Pákai meg a Szitás, meg a
Hegybeli. Négyen-öten, olyan jómadarak voltunk, jó gyerekek voltunk. És ideérünk,
másnap vagy aznap, pontosan nem tudom, ideérünk a Kultúregyesülethöz, akkor
Gazdakörnek hívták. Gazdakör volt akkor. Akkor lássuk, hogy egy motoros jön
föntrű motorbiciklivel. De mikor ideért a kör elé, láttuk, hogy ettől nem kell félni,
biztos magyar katona. Meg is ismertük, hogy magyar katona. Jött ide, és a nemzetőrség már itt várta őket. De utána láttuk, hogy jön sereg, több jön. Jönnek kocsisok,
lovasok. Kocsisok, olyan kisebb ágyúk, tarackok, minek mondják, rövid csövű ágyú
vót. A Kultúregyesülettől, a mostani Kultúregyesülettől az én kocsmámig, illetve a
Kulturbundig ide letelepedtek az árokba. Rengeteg katona volt, rengeteg. Hát most
ne mondjam azt, hogy hány volt, de nagyon sok volt. És a fölszereléseket, lovakat,
kocsikat mind, kifogták a lovakat, lévén hogy pontosan húsvét volt. Húsvét előtt
való napokban történt.
És az itteni nép meg kosárszámra hordták a húsvéti sonkát, tojásokat, kolbászt
meg kenyeret a katonaságnak. Mi, gyerekek végignéztük ezt az egész eseményt.
És azokban a napokban elkezdődött a helyi, hát most úgy mondanák önkormányzat. Akkor nem úgy, helyi elöljáróság, az akkori még szerb, illetve jugoszláv
elöljárók, akik voltak a községházán. Persze java része magyar meg német vót, mert
akkor azok az emberek közreműködésével megkezdődött a helyi közigazgatási rend
bevezetése.
No most, ide kívánozik az, hogy ebben az új rendszerben mindjárt be lett vezetve
a jegyrendszer. A jegyrendszer kenyérjegy, cukorjegy, zsírjegy, bőr, talp, cipő meg
minden jegyre ment, háborús időszak volt.
Doroszló, 113.
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Altisztek csoportja a zombori laktanyában 1941. április 30-án
(Magángyűjtemény)

Katonák betont kevernek a zombori laktanyában 1941. április 30-án
(Magángyűjtemény)
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Kivégzett civilek a szabadkai városháza déli oldalán
(SZTL, F-176-62-42)

A bevonuló katonaság fogadása Szabadkán (1941. április 12., 6.15 óra)
(SZTL, F-176-62-263)
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A bevonuló katonaság fogadása Szabadkán (1941. április 12., 6.15 óra)
(SZTL, F-176-62-262)

Gyalogos katonák altisztjükkel Bezdánnál (Magángyűjtemény)
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SAJKÁSVIDÉK – A RAZZIA ÉS ELŐZMÉNYEI
A központban, az iskola előtt vót az
ünnepség (107) ◆ A tankból meglátták,
hogy emelkedik a cserép föl (107) ◆
Csúrogon is ugyanígy volt (109) ◆
Csúrogon állítólag egy lány fogadta
a katonatisztet (109) ◆ A huszárok
bevonultak, aztán jöttek határvadászok
(111) ◆ Jancsi, vigyázz, mert macska a
tetőn! (111) ◆ Hát erre nem nagyon
szeretek visszaemlékezni (113) ◆ Mondja,
hogy Janika, odvedi me kući. Hogy vezesse
apám haza… (113) ◆ Ezt az egy esetet
láttam, hogy fogtak partizánt (114) ◆
Anyám többsző mondta, hogy te csak
a szerbek közt érzed jó magad (115) ◆
Ő kérte a segítséget (120) ◆ Huszonöt
koporsó látható (121) ◆ Meg vótak
jelölve magyar házak (122) ◆ Ő ismerte
a zsablyaiakat, védte azokat (122) ◆ Hát

ezt mink nem tudtuk elképzelni (123) ◆
Maguk ide ne menjenek be, nem idevalók
(124) ◆ Véletlenül végezték biztosan
ki… (125) ◆ Hallani hallottam én róla
(125) ◆ Nem számított, hogy a magyar vót
a kommunista, azt is evitték (126) ◆ Ez
nem ott kezdődött Újvidéken, hanem má
Zomborba kezdődött (127) ◆ Mert akkor
ott már voltak ezek a bajok (128) ◆Én az
összeset őtőlük hallottam, a Csúrogot,
Zsablyát (130) ◆ Híre ment az akkor már,
mikor megtörtént (130) ◆ Nem is volt
bűnös az öreg. Ez Csúrogon történt…
(130) ◆ Ezek mesélték, hogy a partizánok
rájuk lőttek a magyar katonákra (131) ◆
Hát te, Gyula, mit akarsz te itten? Már
nem vagy bíró. Fogd magad, és menjél
haza! (131)
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A központban, az iskola előtt vót az ünnepség
– Hát nag y – mint általában a mag yarok –, nag y lelkesedéssel vártuk, hog y
begyünnek a katonaság, hogy fölszabadítson. És mingyá nem vót… nem nagy ünnepség vót. A központban, az iskola előtt vót az ünnepség. Harckocsi vót ottan. És
Himnusz szólt. És eccé arra lettem figyelmes, hogy a harckocsinak a teteje fordul,
az a izé. Hát én nem tudtam tizenhét éves fejjel, hogy mit jelent az. Eccé csak elkezdték lőni az iskolát, de cudarú. Az egész nép lefeküdt. Én má azt hittem, hogy
az mind halott. Nem értem föl ésszel, hogy le kő feküdni, hogyha lőnek. Én meg
szaladtam haza.
– Ezen az ünnepségen volt valami kapu fölállítva? Vagy a nemzeti színek?
– Tribin, emelvény vót az iskola előtt, mint egy közönséges emelvény. De aztán
mi lett? Én hazaszaladtam. Én nem vártam meg… Annyit tudok, hogy nagybátyám
megsebesűt. Egy gellert kapott, egy golyót. Ahogy szaladt ott az iskolánál. Asszem,
avval meg is halt, öregember volt. És azt mondták, hogy akkó a cserepeket emelgették
a partizánok. Hát éntőlem emelget[hették]… hát én nem néztem, hogy emelgették-e
volna. Valóban, valami vót, ha már lűttek.
– És országzászló ki volt téve?
– Hát hogyne. Az egész… mink is csináltuk. Az egész a magyaroknál… Hát alig
bírtuk beszerezni a… fehér, ződ… [piros-fehér-zöld anyagot].
Topolya, 3.

A tankból meglátták, hogy emelkedik a cserép föl
– És akkó ugye, mikor a magyarok jöttek be – azt se felejtem el sose, ugye, iskolás
vótam –, és akkor ki kellett tűzni a kokárdát, és hát a diákoknak is kellett menni,
fogadni a magyarokat. És akkó képzeld el, hogy ahogy jöttek a tankok – én még
nem tudom azt, csak így, ahogy mondták, hogy abba van tükör tulajdonképpen, a
tankba valahogy. És ahogy jöttek be… a nagy iskolának hívtuk, egy nagyon nagy
iskola, és az is volt, úgy hívták, hogy a nagy iskola… és a tankból meglátták, hogy
emelkedik a cserép föl. És akkó rögtön szétzavartak bennünket, minden. Oszt azt
se felejtem el soha, hogy szaladtam haza, és egy szerb fiatalember elébem állt, hogy
vegyem le ezt a kokárdát, és úgy menjek tovább. Úgyhogy ez vót a szerb.
Topolya, 2.
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Csúrogon is ugyanígy volt
– Anyám meg a nagybátyám vitték az ebédet, és mentünk az országúton, volt a
másik falun körösztül, akkor láttuk, lovasok ezen a dűlőn, amazon a dűlőn, szembe
is jöttek, hát a magyar huszárok, akkor leállítottak bennünket, persze mindenre
emlékszek. Akkor kérdezték az anyámat meg a nagybátyámat, hogy vannak-e csetnikek. A nagybátyám azt mondja, azt se tudja, mi a csetnik, mi kivittük az ebédet,
ők meg elfoglalták a falut, nem volt ott egy puskalövés se, semmi. Nem bántották
őket, hanem aztán ottan hét kilométerre volt a Tisza a faluhoz, az volt a román66
és a magyar határ. Akkor határvadászok, határőrök oda lejártak, akkor volt, hogy
innen lőttek rájuk, nem rögtön, később. Így kezdődött. Hát Csúrogon is ugyanígy
volt, akkor milyen kiosztás, melyik sor felől, a csetnikeket, ez olyan, mint most a
Šešeljék, a névsor csak megvolt, összeszedték őket, és elvitték.
– Mi történt azokkal, akik csetnikek voltak?
– Kivégezték őket. Elvitték őket. Én akkor még gyerek voltam, de emlékszek
sok mindenre.
Bácsgyulafalva, 1.

Csúrogon állítólag egy lány fogadta a katonatisztet
– És a magyarok alatt, most megmondom úgy, ahogy volt, mikó negyvenegybe
bejöttek a magyarok, ugye, én akkó tizenkét éves vótam, de úgy emlékszek, mintha
most lett vóna. Gyönyörűen, tavasz vót… négy gyönyörű nagy park vót Zsablyán, teli
vót virágga… Hát előbb gondozva lett, de aztán meg ugye jöttek a katonák, jöttek a
huszárok, és mán azoknak szedtük. Szedtük, és a nagylányok meg dobáták, de mink,
gyerekek mint iskolások mind ki vótunk oda rendölve. Három-négy napig jártunk
ki a Vásártérre, Csúrog felől vártuk a izét, a magyarokat, magyar katonákat… Arrú,
Becsérű, Becse felű vártuk… Mentek is elébe, valami delegáció. És nem jöttek. Nem
jöttek. Eccé csak jött egy tank meg egy huszár, mert a lova megsántult, és délután
már egy nagylány sétált a magyar huszárra. Magyar, zsablyai, úgyhogy az vót a
legirigylésreméltóbb nagylány, hogy magyar huszárra ő sétát végig…
– Volt is szerelem közöttük, vagy csak úgy?
– Nem, hát átmenetileg, mer pár napig köllött a lovának a lábát gyógyítani,
aztán ment tovább. És akkor hát vártuk, és nem jön, akkó szaladt egy tanító, hogy
gyerekek, nem tudjuk még a Himnuszt, futás föl, a templomban tanultuk a Himnuszt. Meg mit tudom én, mi… Szavalásokat betanít… magyar népviselet, mán ki
hogy, legények biciklikkel, össze vólt ez a pántlika így a bicikliben sodorva, arra is
emlékszem, meg akkor lóháton bő ingbe fölőtözve, na mindegy. Nagy vót az öröm,
és nem jöttek, és akkor elment a delegáció elébük, és mikó jöttek vissza, a delegáció
aszongya, hogy gyerünk most sorba a községháza elé, maj, majd az üzenetet hozzák.
S azt monták, hogy ottan, hogy ne várjunk, nem köll csoportosúni, ne várjunk.
66

Német–magyar határ
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Reggelre itt lesznek. Mondta ő, hogy melyik századossa, ki, hogy hova beszét. Maj
reggel itt lesznek. És úgy is vót. Reggel mentünk megin ki a sétányra a főutcán, a
sarkon magyar katona, hogy is hívják ezt a…? Kakastollas csendőr sétát le-föl.
De várjon, hát Csúrogrú köllött arrú jönni, vagy merre? Csúrogon állítólag egy
lány fogadta a katonatisztet, aki előjött, és rálőtt, csokorból rálőtt.
– A lány?
– Igen. Nálunk nem volt egyetlenegy letartóztatás, egyetlenegy puskalövés sem.
Vótak őrség, nagyon kevés őrség maradt, rendőrség, csendőrség ugye fel lett állítva,
de akkó mán kezdődött ez a mozgósítás ki az orosz frontra. Negyvenegybe, nyáron
ugye megtámadták az oroszokat… Na és akkor…
– Szerbeket, szerbek között is mozgósítottak ott Zsablyán?
– Katonának nem… Katonának nem. Akik ottmaradtak határvadászok meg
minden, rendkívülien csinosak vótak, rendkívülien… Úgy láttam, mentünk, kiszaladtunk, nem messze laktunk a saroktú, oszt jaj, mennek gyakorlatra a katonák, a
határvadász… És vótak szép katonatisztek. Szerb lányoknak udvarótak. Sőt, bátyámat, az olyan frikonc67 vót, mit tudom én, mindenhun megfordútak a diáktársaiva,
és akkó… írtak, írtak a magyar katonáknak szavakat, hogy hogy kő udvaróni.
– Szerbül?
– Szerbül igen, hát, hogy hogy udvaroljon, hogy szóljon hozzá, és akkó izéték,
hogy te szép lány vagy, azt hogy kő mondani. Akkó, hát betyárok vótak ezek, betyárok vótak a diákok mindég is, há szép lán vagy: „ti si lepa devojka ili…”68 Érti?
Nem lepa devojka si, ez szép lán vagy. És itten egy kicsit a grammatikával játszadoztak, vagyis a szóhasználattal. Szóval, ti si lepa devojka ili. És akkó mink szidtuk,
nevettük ezeket a diákokat. Meg minden. Bemondtuk a szerb barátnőinknek, hogy
mondd meg a testvérednek, hogy így-úgy. Szóval, hülyéskedés volt, minden. De
nagy komoly szerelmek vótak magyar katonatiszt és szerb lányok között. Hogy ne
mondjam, hogy ne mondjam, a izé, a magyar lányokkal is, úgyhogy több magyar
lán férjhöz is ment, most is, jelenleg még egy pár él, akik férjhöz mentek.
– Azok már Magyarországon vannak?
– Magyarországon, igen.
– És akkor mi lett azokkal a szerb lányokkal végül is, mikor négy év múlva a
magyarok kivonultak?
– Hát egyik szerb lánt láttam, azt is lógorba,69 Újvidéken. Minket erre hajtottak,
űket meg amarra hajtották. Ő is lógorba kerűt.
– Azért, hogy magyar vőlegénye vót?
– Persze, persze. Hát persze.
Bácskertes, 4.

67
68

69

Virgonc
A szép lány vagy tükörfordítása a szórend megtartásával: ebben az esetben a
„te szép lány vagy, vagy” mondatot eredményezi.
Láger, gyűjtőtábor
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A huszárok bevonultak, aztán jöttek határvadászok
– Mikor bejöttek, nem volt ott semmi. Csend volt, még puskalövés sem volt.
– A településen hogyan fogadták ezeket a csapatokat?
– A huszárok bevonultak, aztán jöttek határvadászok, ott a mi utcánkban volt egy
nagy keresztház ott volt a laktanyájuk, azok jártak a határba őrségre, lövöldöztek a
szerbek rájuk nádasból, voltak ilyen dolgok. Akkor történt ez az összeszedés. Bevonultak a magyarok, akkor Magyarország lett. Nem volt az, hogy most magyarok
lettünk, jóba lettünk a szerbekkel, semmi baj nem volt, míg be nem jöttek most
azok. Hallottam, hogy a templomból vagy a malomból lőttek a magyar katonákra,
körülfogták, mikor jöttek be a magyarok, a gyalogosok Szentivánról, ott a falu
szélén volt egy nagy malom, akkor lőtték a magyarokat. Megálltak pihenni, akkor
körülfogni, és akit találtak, kivégezték. Próbáltunk volna mi, mikor jöttek be a
partizánok, rájuk lőni, az egész családot kivégezték volna, nem szabad ilyet csinálni.
Csendesen elmúlt minden.
Bácsgyulafalva, 1.

Jancsi, vigyázz, mert macska a tetőn!
– A magyar hadsereg negyvenegyes bejöveteléről Csúrogon?
– Hát a bejövetel is szép volt. Mert a szerb templomtoronyban fönt, oda volt állítva
egy golyószóró, a szerbek állították oda. Hát mentünk oda, ki nem ment volna,
magyar volt, ugye jöttek be a magyarok, hát mindenki ment. Én akkor tizennégytizenöt éves voltam, jött egy vagy két lovas katona elöl, s kiabált az egyik: „Jancsi,
vigyázz, mert macska a tetőn!” A Jancsi mindjárt villogott ugye, jött egy olyan
kocsi, nem tank, hosszú csöve volt neki, olyan volt a kereke, mint a tanknak, avval
ő úgy. Meglátta valaki, hogy a szerb templomtoronynál nyílva van a zsalugáterek, és
kilátszott a golyószórónak a csöve. Ugye egyre villogott, és aztán adjál, azzal célba
vették. Nálunk, Csúrogon volt három pap, volt egy nyolcvankét-nyolcvnahárom
éves, volt egy olyan negyven-ötven éves meg egy olyan tanonc pap volt a szerbeknek.
Mikor bejöttek a magyarok, nem is mondtam, hogy lövöldözés volt, egy időben
szaladtunk, mind a bolondok, húzódtunk el a fák mögé meg ahova tudtunk, mi
meg bementünk egy közbe, az kocsmáros is volt meg hentes is, Szerbnek hívták,
és ott nyitva volt a nagykapu, bementünk az udvarba, ott meg mindjárt kijött az
ember és mondta, menjünk le a pincébe. Ő is lejöttek a feleségével. Volt neki három
családja. Rítt az asszony, mert nem tudta, hol vannak a gyerekek, a lányok, hogy
mind lány volt-e, már nem tudom már. Utána, mikor ez megtörtént, de lövöldöztek
a katonaság puskával, a szerb iskolatetőn is, ott a padláson, ott is fönt voltak, hogy
kik, mit tudom én. Akkor azt mondták, hogy a gyerekek fogdosták a galambokat,
ugyan már. Jönnek a magyarok és majd azok fogdossák a galambokat. Nem volt
az igaz. Hanem oda is be voltak húzódva, és majd gondolták, hogy majd egy-két
puskával mindjárt agyonlövöldöznek mindenkit.
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Akkor még aznap vagy másnap mentek, követeltek egy rangos tiszt, ment a
szerb öreg paphoz, hogy adja oda a templom kulcsát. Azt mondta a pap, hogy őnála
nincs, menjen a popicához, a fiatalabb paphoz. Elmentek oda, azt mondja, őnála
nincs, hát hol van, biztos a legfiatalabb papnál. Elmentek oda, az meg azt mondja,
a legöregebbnél van. Küldözték őket, mind a hülyéket. Akkor visszamentek az öreg
paphoz, és akkor megfogta a grabancát a tiszt, hogy mondja meg, hol a kulcs, ne
csináljon belőlük bolondot. De az öreg papnak volt lánya, úgy negyven-negyvenöt
éves, öreglány volt, nem volt férjnél. Az meg, ahogy ott ült, fölugrott és pofon vágta
a magyar tisztet. Az meg kivette a pisztolyt és agyonlőtte. Na, aztán meg az apját,
az öreg papot kihajtották az iskola sarkára és agyonlőtték, akkor rögtön. Ugye ők
kezdték. Ez így kezdődött, na aztán lecsillapodott. Hanem aztán kezdődött a baj,
negyvenkettőben.
– Mi volt a templomban?
– Hát megtalálták a golyószórót. De nem volt senki. Még ezek küldözgették errearra a kulcsért. Mit csináltak megint? Mikor agyon lett lőve a papnak a lánya meg az
öreg papot, aztán le volt csillapodva, hanem negyvenkettőben ment a kisbíró, vitte a
szállásokra a cédulát biciklivel. Valamikor sok szállás volt, nem, mint máma. De volt
ennek az embernek három családja, Bakos Pista bácsinak hívták, a lánya Rozika, a
legidősebb volt tizennyolc-tizenkilenc éves, már nagylány volt. És nem ment az apja
haza este, akkor reggel fölmegy a községházára, és mondja ottan, hogy nincs az ő
apja itt a községházán. Azt mondják, nincs, hát miért volna itt. Hát nem ment haza.
Hát hogy lehet az. Mindjárt mentek és keresték. Mert, ahogy az vitte a cédulákat,
megvolt, hogy melyik dűlőbe ment, és mentek szállásról szállásra. Volt itt a kisbíró,
volt, mentek tovább, volt a kisbíró itt, volt, no és egyszer azt mondták, őnáluk nem
volt a kisbíró, akkor kezdtek kutakozni. És mit csináltak a ganék, biciklivel együtt
agyonütötték az embert, és elásták, és gyuggattak rá hagymát. Gondoljatok bele!
És azzal árulták el, hogy gyöpes volt a bejárat, ugye, kétfelé gyümölcsfák voltak, és
egy darabon látták, hogy mért van ez itt fölásva, és az volt nekik gyanús, oda volt
az ember eltemetve biciklistől együtt.
Akkor utána a falu bíróját. Az is negyvenkettőben történt. Hát azért volt nálunk
razzia, azért végeztek ki nálunk szerbeket. És mi vagyunk a bűnösek, hát nem mi
csináltuk, a civil nép, hanem a katonaság. Akkor meg mit csináltak a falu bírójával?
De hogy voltak olyan marhák, hogy nem magyar ember volt az előfogatos kocsis a
községben, hanem egy szerbet, az volt az előfogatos. Avval vitette a főbíró, így mint
itt a Krizsán Jóska, a falu bírója, vitette magát ki a határba, hogy megnézze lehet-e
már törni a kukoricát, érett-e. Az előfogatos vitte kifele, egyszer megállt az előfogatos, onnan kijöttek a férfiak, az öreget levették a kocsiról, bevitték, összekötözték
dróttal, vágtak szárat ki, az öreget ráfektették, fölülre megint szárat és elevenen
az embert meggyújtották, elégették. Gondolj bele! És akkor ilyeneket csináltak a
magyar idő alatt. A Citkó Matyi bácsi negyvenkettőben, akkor lettek kivégezve a
szerbek. De őket ette a fene. Negyvenkettőben meg a Citkó Matyi bácsi ment be,
szolgálatos volt, rendőr volt. Azt mondja neki, a sarkon kint állt a pékmester, va-
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lami Pajo bácsi, de jól beszélt magyarul, Matyi, miért nem állítod le azt a két férfit,
olyan bő kabátban vannak, gyanús alakok. Mikor ezek odaértek, ez igazoltatta őket,
mármint rendőr. Szépen az ember benyúlt, azt hitte veszi ki a papírt, az kivette a
pisztolyt és agyonlőtte a rendőrt. A bőrkabátos benyúlt, mintha venné ki a papírt,
nem gondolta az, hogy pisztolyt vesz elő. Odanyomta a homlokához és agyonlőtte,
meghalt ott a helyszínen. Meg volt egy százados, az miskolci volt, azért tudom, hogy
miskolci, mert az én bátyám oda volt berukkolva, a Lajos, Miskolcra negyvenegyben, rukkoltatták be a magyar időben. Az meg százados volt, és volt neki lovásza is,
ketten voltak, mentek lovon arra, az adai kövesen, jártatták minden reggel a lovakat.
Elértek már ki, ahol volt már kukoricaföldek, és egyszer csak valaki a kukoricásból
hátba lőtte a tisztet, a százados csak rábukott a lóra, és kész, meghalt. És ezért volt
nálunk negyvenkettőben a razzia. Úgyhogy három napig, de még te se mehettél ki
az utcára, kimehettél, de agyonlőttek szó nélkül, statárium volt. Még három cigányt
is agyonlőttek. De miért? Mentek a határba ki. Aszonták, mennek szárért, mert kis
purdék megfagynak. Hát nem tudott előre bekészíteni? Hogy mert kimenni, mikor
más se mert. Ez végett lett nálunk a razzia negyvenkettőben. Szerbeket végeztek ki.
De akkor megtalálták a csetnikkönyvet, és aki a csetnikkönyvbe be volt irkálva, azokat
mind behajtották, a magyar katonaság. Civileket hívtak ők, egynéhányat, de nem
adtak fegyvert a kezébe, de az tudta, hogy ez kicsoda vagy micsoda, akinek a nevük
oda volt sorba írva. Egy katona, aki csak odajött a katonaságból, az nem tudta, hogy
az a szerb vagy nem, de a csúrogi csak ösmerte őket jobban. De a magyaroknál fegyver
nem volt, vagy ott lakóknál. Csak ment és segítette, hogy ez vagy nem. Ez volt a mi
bűnünk, a legnagyobb. Csináltak ezek mindent. Mikor ezt a tisztet agyonlőtték, hát
akkor kivitték a temető végibe, ott volt egy kórház, de a kórház nem volt használva,
csak háború esetén, mondjuk, ha sebesülteket vagy ilyeneket vittek oda, meg a tisztet oda vitték, meg mi is mentünk, hatvankét éves volt ez a tiszt, akit agyonlőttek a
kukoricából. Egy másik alkalommal meg mentek a határvadászok, kakastolluk volt,
mint a csendőröknek, a sapkájukhoz volt téve. Már azok is féltek ám, mert lövöldöztek rájuk. A Koncz Pali, az is rendőr volt, egy utcával lakott lejjebb, mint mi,
az is ment haza, csak kinyitotta az ablakot és puttyogtatott rá, de nem találta el. Ez
volt a szerencséje. Hát félt azért már mindenki, hiába vagy te magyar, meg magyar
idő volt, ha egyszer nem úgy viselkedtek, ahogy köllött. Elég az hozzá, hogy aztán
ez a határvadászok mentek volna ki, mert ahogy volt Tisza, a Tiszának az innenső
felén, ott magyaroké volt, magyar katonák voltak szolgálatban, a Tisza túlsó felén,
Bánát volt, ott már németek voltak. És hát féltek azok is, de fölszerelkeztek, vitték
azokat a tojásgránátot vagy minek mondták, vagy kézigránát, mentek kifelé és egy
özvegyasszony boltos volt, szerb, és szépen kinyitották ott is az ablakot és lövöldöztek
rájuk, meg a padlásról, ezek meg ki azt a kézigránátot, és bumm, be az ablakon, ahol
érték. Azt mondják, úgy ment, a kristálycukor pörkölt cukor lett. És mit gondolsz,
elmenekült majdnem mind közülük, egy nő mit csinált, beleállt a vödörbe kútnál,
és leengedte magát a kútba. És ott lapított. Na, azt ki is vették. Többet egyet se. Hát
nem csak az az egy nő volt, aki lövöldözött. Valahol elbújhattak. Csak úgy lehetett,
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hogy ganédombon csináltak bunkert, és arra, ki a kertbe vagy mit tudom, hova. Az
volt a Rohonczi-szálláson is, az zsidóé volt valamikor kint a rétben. Ott voltak ezek
behúzódva, meg kitették a táblát a földekre, és rá volt írva: „Ide a lábod ne tedd, mert
ha ide teszed, agyonütünk!” Ilyenek. Hát már félt a nép. Még csak negyvenkettő volt
akkor. Mesélte ez a Kati is, ez a csizmás, az öregapja kiment a földre, csúrogi volt, és
mit látott, a partizánok ették a dinnyét, hát partizánok vagy csetnikek, most hogy
melyikek voltak, de szerbek. Azt mondja, fogta magát, vissza föl a kocsira, hazament,
nem mert utána kimenni a földre. Agyonlőtték volna. Mindent csináltak. Nem is
tudom, mit mondjak.
Bácsgyulafalva, 101.

Hát erre nem nagyon szeretek visszaemlékezni
– Akkor még fiatal voltam, de úgy emlékszek vissza, hogy hát mivel Csúrog felől
jöttek, és a mi házunk a csúrogi utcában volt, Zsablya, Csúrog felé jöttek be. Persze
csodálkozott a nép, meg főleg mi, gyerekek, hogy hát jön a katonaság. De akkor
még a katonaság teljesen más alakulatokkal jöttek, nem ilyen repülőkkel meg nem
tudom mi.
Zsablya járási székhely volt akkor, nagyobb, tizenkétezer lakosú volt Zsablya
akkoriban. Vegyes népek éltek, úgyhogy volt egy öt-hat, szerb, magyar, német,
szlovák és ilyenek, több nemzetiség. És érdekes volt. Úgy, ahogy tudok visszaemlékezni vissza, nem voltak semmi különbségek, zavargás vagy valami, hanem öröm.
Öröm volt. Aztán az úgy lecsitult. Én addig szerb iskolába jártam, mert Zsablyán
szerb iskola (volt), akkor kezdődött magyar iskola. És akkor magyarba. Később
akkor, mivel középiskolába mentem, akkor Temerinben volt ez a polgári iskola,
akkor oda jártam.
És mindaddig, míg nem jött ez a fölszabadulás, addig ottan. Hát erre nem nagyon
szeretek visszaemlékezni. Rossz gondolatok fognak el, hogyha elkezd az ember
gondoskodni arra. De viszont elmúlt, csak hát nem jó visszagondolni.
Doroszló, 111.

Mondja, hogy Janika, odvedi me kući. Hogy vezesse apám haza…
– Hajtották a szerbeket, és akkó szembe nekünk, a másik felén, vót egy ilyen hosszú
fal. És akkó ilyen csavargók voltak, akik így, így tudod, ilyen, ilyen munkanélküliek,
Szitás, meg Capároknak hívták őket. És azok kísérték a szerbeket. És akkó szembe
ugye magyar katonák az úton, az út közepén golyószórókkal meg minden. És akkó
be köllött sötétíteni, és nem volt szabad ugye az utcára kimenni. És a függöny,
ilyen csíkos függönyünk vót, besötítve. És én… vót ilyen kiságy a szobába, én ott
ültem, anyám egyik ablaknál, apám a másik ablaknál. És akkó lestek. És akkó ott
feküdt öt szerb így hason. És akkó úgy köllött a lábukat tenni, a bakancsot vagy

■ 114 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

cipőt, ami a lábukon vót, és az az utálatos csavargó – magyar – érted, így ment a
hátukon. Szerbeknek. És akkó egy másik, haszontalan ember meg kísért egy szerbet. No most, aki kísérte, az azt mondta, hogy fusson. Ez az állat, aki vigyázott
erre a szerbekre, ez meg azt kiabálta, hogy állj. És persze az annak fogadott szót,
aki kísérte. És rálőtt. És akkó ugye anyám meg apám azon tanakodtak, hogy most
meghalt vagy nem halt. Jocónak hívták. És akkó apám mondta, hogy á, nem halt
meg. Anyám aszondja: hallod, Jani, de alighanem meghalt. Erre aszondja apám:
hallod, tényleg meghalt. És erre anyám leesett a székrő. És akkó kihúzta apám a
levegőre, ilyen gangnak nevezték akkó még azt, ilyen végház vót. És akkó, tudom,
én bent sikítottam, hogy anya meghal, anyám meg kint feküdt a gangba. Szegény
apám, még mái napig is látom, egy ilyen félliteres poharunk volt, és akkó hol engem
szaladt be megitatni, hogy ordítottam, hol anyámat. Na most, apám nem tudott
anyámmal mit kezdeni, öreganyámék egy öt házzal arrébb laktak a másik felén.
És akkó… hát majd elvezessük a szüléhöz, tehát az édesapámnak az anyjáékhó. És
mikó kimentünk a kiskapun, képzeld el, az a szerb fölemelte a fejit – egy vér vót az
egész – és mondja, hogy Janika, odvedi me kući. Hogy vezesse apám haza. Mondja
neki, hogy Joco, várjál, Gizát elvezetem anyámékhoz, és visszajövök érted. No de
hát ugye elvonultak a magyar katonák és minden, és akkó a család eljött és ezt az
embert hazavezették. Persze másnap kijöttek, és lelőtték.
Na akkó, tudod, aztán a szerbek, akiket kivégeztek, azok mind kaptak segélyt a
magyaroktó. De azt úgy hidd el, hogy egy épkézláb, egészséges ember nem maradt
az utcákba, azok mind kiszökdöstek a határba. Ott bunkerokat [építettek], meg
szerb tanyákon [bújkáltak] meg minden. Na most ugye idáig, szóval rengeteg szerbet kivégeztek, tényleg nagyon sokat. De mondom, ott, mikor aztán a magyarok
például szüle-, vagyis édesanyámnak is körösztapjáék, az is ment ki, mer akkó még
nem voltak autók, csak fiákeron jártak. És a kézbesítők, minden, a tanyákra vitték,
mit tudom én, papírokat. Az biztos nem gyütt haza élve. És akkó volt egy Réti
Gyula bácsi, az is ment ki a határba, érted, és azt is meglőtték, úgyhogy egy ujja
nem is vót neki. És az valahogy a napraforgó közé beszaladt, és így maradt élve ez
a Gyula bácsi. És akkó aztán ugye, mondom, mind kimentek, és nem is tagadták.
Fiatal emberek, a szerbek, mind kimentek a határba, kiszökdöstek.
Topolya, 2.

Ezt az egy esetet láttam, hogy fogtak partizánt
– De ez, szóval, nagyon-nagyon nem jól kezdődött. Egy darabig csend vót, nem
vót semmilyen… hanem utána egy évre, mikor már kezdték vóna, hogy a szerbeket
is éppúgy besorozzák katonának, mint a magyarokat, azok nem akartak menni a
hadseregbe az oroszok ellen harcolni. Oszt inkább elmentek partizánnak. Éntőlem
egy-két évvel öregebbek, azok mind… körülbelül hetven-nyolcvan százaléka elszökdöstek kukoricába, partizánnak. És aztán került-fordult, le volt zárva az út, nem
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lehetett kimenni. Mer egy, megjelentek ott, megjelentek a partizánok. Este is, én
mentem haza, tanákoztam éccaka sötétben.
Eccé meg… Čurčin gyerek (nem akarom mondani, még a nevét is tudom), nagy
kommunista vót, odajött hozzám, oszt agitált, hogy milyen az oroszokná a helyzet.
Hogy ott nyolc órát dógoznak. Meg így, meg úgy. Szóval rettentő. Mentünk, szántottam, oszt mentünk beszélgetni. Ő a kukoricábó gyütt elő. Úgyhogy az csak hát...
mit tudom én. Jó is lett volna, nem lett volna semmi baj, hogyha nem lövődöztek
volna a kukoricábó.
Hordta a kisbíró szét a cédulákat, a kenyérjegyeket, oszt lelőtték. A járőröket
megtámadták. De nem bírták megfogni őket, mer főd alatt vótak a bázisaik. Én
láttam is a bázisukat. Eccé egyet fölizéltem, fölfödöztem, oszt be lettem idézve.
Vittem az elöljáróságot kocsival terepszemlére.
– Lovas kocsival?
– Lovas kocsival. Nem volt más. És a szalmakazal alatt volt. Mit tudom én, egy
négyszer négy méteres bunker. Bázisnak mondták. De hát ők mire… a segítség
meggyütt, hogy jelezzék, hogy megtámadták őket… Míg lóhátra ültek a másik határ
szélén álltak. Meg mire gyütt az erősítés, hogy… ritkán bírtak elfogni.
Eccé láttam az egész idő alatt egy partizánnőt. Meg volt kötözve. Ló farká[hoz]
vót [kötve]… vitték a határbó haza a katonák. Ezt az egy esetet láttam, hogy fogtak
partizánt.
– És az nő volt? Nőpartizán volt?
– Nő, nő. Nohát, szép volt minden.
Topolya, 3.

Anyám többsző mondta, hogy te csak a szerbek közt
érzed jó magad
– Abban az időben mennyi volt a magyar Zsablyán?
– Úgy körűbelű olyan nagy vonalakba fele szerb, a másik fele magyar és német.
Negyed-negyed… ott kezdem, hogy a régi Jugoszláviába, mikó bejöttek a első világháborúba, édesanyám, nagyapám meg ezek így meségettek azé, olyan rettenetes
atrocitás akkó nem vót, habár mondom, hogy fele-fele, fele ilyen nemzetiség, fele
amolyan. Mer a Matuska egy kicsit többet jelez a fölírásokból, hogy több vót a
szerb, de hát voltak ott bunyevácok, voltak lengyelek, mit tudom én, úgyhogy ha
mind más nemzetiségnek vesszük, akkó fele-fele lehetett.
– Még lengyelek is voltak Zsablyán?
– Voltak, voltak, most is vannak. Nem tom, hogy kerűtek azok oda. Nem sok,
de vannak, horvátok, sokacok több, mit tudom én…
[Na és édesanyám azt úgy meséte, hogy első világháború alatt, akkor még élt
az édesapja valameddig, meg hát ő nagylánkodott a vége felé mán, és akkó
mán ilyen rendszer volt, és mindég az idegen nemzetiségű, vagyis a szerbek,
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azok kaptak először cukorbónt,70 először kaptak sóbónt, akkó mán kezdték
jegyre adni, mindég azok előbb…
Aztán mikor vége vót az első világháborúnak, és ők győztek, akkor hát
éltek tovább, ki hogy, és hát anyám akkó, akkó igazi, pont a nagylánsorba vót,
és mentek így korzózni, az vót a divat a korzón, vasárnap délután korzóztak
a lányok, akkor a legények ottan utánuk, ottan mit tudom én, csevegtek, és
a szerb legények lelökdösték a magyar lányokat mindenhun, mer ott volt
aszfalt, akkor is mán, s lelökdösték. Ez volt az a, hogy megéreztették, hogy
ők vannak most a… Na, ennyit szokott meséni édesanyám.
Akkor egy, az a harmincas évek talán elejin vagy a huszas vége felé volt
egy magyar család, fiatalember, fiatalasszony. Tiszakálmánfalviak voltak,
de odajöttek Zsablya alá. Vót egy olyan nagy, hogy is… bakterház, lehetett
legeltetni mit tudom én, mit, jószágot, akartak a fiatalok kicsit lábra állni, és
vót jó sok jószágjuk, mikor megvolt már, akkor vásárra kivitt… kihajtották
a vásárra, ott nagy vásárok vótak, és hazamentek vissza, eladták. Az ember
fölűt a lóhátra, és elvitte Tiszakálmánfalvára a pénzt a szülőknek. S visszajött,
s akkor este mentek valahova, a szomszéd tanyára disznótorra. S mikó mentek haza éccaka már, akkó megtámadták őket, próbákozott az ember menni
telefonhoz, oda… mán amilyen telefon vót akkó, az asszon is, mit tudom én,
merre futott erre-arra, ketten megtámadták, és kegyetlenű legyilkóták mind
a kettőt. Az asszont is, a embert is. Az asszont a vasút oldalába taláták meg,
az ember meg ott összeesve. Na, mindegy, és senki ezt nem taláta, nem tudták
fölfedezni, hogy ki csináta vagy hogy mi vót ez. Szóval pénzé, csak azt nem
tudták, azok elmentek és elvitték a pézt. Pénzük nem vót ott. És jóval később
haldoklott egy szerb ember Gospođincin,71 és az meggyónta, hogy őneki
van azé még most a lelkin valami, szeretne, mit tudom én, hogy addigra mán
meghót, és ő legyilkolta a társával. S az anyám meséte, hogy akkor kimentek a
temetőbe, akkor a komisszió, minden, fölvették a mit tudom én, megvizsgáták,
és valóba úgy vót, hogy azokat ezek gyilkóták le.]
A magyarok jobban meghúzódtak, a magyarok mindég olyan meghúzódók… Apám
nagyon népszerű vót a szerbekné is, anyám többsző mondta, hogy te csak a szerbek
közt érzed jó magad, me olyan környezetbe született, arra nevelkedett, anyám meg
másfelé. Na, mindegy… Az vót a szokás karácsonkor, hogy szerb karácsonkor mink
mentünk, gyereket, mentünk kóringyáni, úgy mondták, kóringyáni, énekeni… Akkó
meg a mienken meg ők előzőleg jöttek, meg vót szerb barátnőm is meg minden. És mikor
mentünk csoportosan, összeverődtünk gyerekek ugye, magyar gyerekek, megyünk a
szerbekhő énekeni, és kinyílott az ablak, és kikérdezték, hogy: „Ko ste vi? Čiji ste?”72
Tud ugye szerbű? Megérti? Megérti ezt mindet? Na, akkó mondtuk, hogy Ištvanovi,
70
71
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Cukorjegy, sójegy
Boldogasszonyfalva, az egyik közeli település.
Kik vagytok? Kinek a gyerkei vagytok?
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apámat Istvánnak nevezték a szerbek is. Ištvanovi, Kaločai, mit tudom én… „Ištvanovi
mogu, a ostali nek idu…!”73 Ez így volt. Ez így volt. […]
Na most jön[nek] a nehezebb dógok, nehezebb dógok. Régi jugó idő alatt
édesanyámnak négy… Na, négyen vótak testvérek édesanyámék, és anyám varrónő
volt, apám pedig alkalmazott volt szerbné. Szerbné. Jó is vótunk. Mindég mentünk
svečarra,74 az bűn lett vóna, hogyha meghív, és nem megyünk svečarra. És barátnőm
is vót ilyen is, olyan is. Na, és nagyon jó gazdákodtak, emez a testvére is mind férhöz
ment, ki hova, ide-oda. Na, jó van, és akkor az egyik testvérjinek több gyereke is
volt, jómódúak voltak, szóval jómódú gazdához ment férhez az a nővére, a Kati néni,
és rettenetes nagy lábon szeretett élni. Nem volt rossz, erkölcsileg nem volt a Kati
néni rossz, vigyázzon, azé mesélem ezt, mer a végin kitűnik, hogy ő az egyik magyar
néphősnek, partizánnak lett a édesanyja. Azé mesélem ezt előzőleg. És nagy lábon
élt a Kati néni, mikor vót valami, akkor dáridó, ha nem volt, akkor sírás… S minden
gyerekit munkába állította. Az egyik lánya szógát zsidókná, a másik mit tudom én,
milyen gyárba ment. A Gyula, ez a leendő néphős,75 az szintén valamelyik gyárba volt,
ahol Sonja Marinković meg ezek voltak, mellékes, csak belesodródott a politikába.
Ottan milyen jó lesz ugye, ők szegény gyerekek, oszt egyenlőség meg mit tudom én,
nem kérdezik, hogy ki vagy mi vagy, fölkarolták, úgyhogy egy társaságba nagyon jó
ment, nagyon jó vót az… A Gyula járt iskolába, ő volt a fiúgyerek közöttük csak, és
hát anyagilag mindég rosszabb, rosszabb, akkó folyamodott hozzám gyakran, hozzám
Zsablyára jött, mer akkó még vót házuk, de mán a ház is, ennivaló üres, nincs, az
anyja meg benn vót Újvidéken. S akkor legtöbbször hozzánk jött. S akkó anyámtú
ezt-azt, Franciskám most füzetre, most amarra, akkó mindig anyám, majdnem, hogy
lopva apámtú, segítette. Apám is tudta, mer jó vót apám. Na, mellékes, csak a végén
ki köllött maradni, ott volt a házuk, Vásártérnél Zsablyán, szélmalom környékén
valahun… és ott volt egy öregebb kommunista ember, aki a első világháborúbú hazatérve ugye ottan át lett nevelne, hogy hívják? Oroszországba. Azt Babo Kartarának
hívták, de a rendes neve Stevan Divnin. Divnin Stevan néphős. De a legnagyobb
munkakerülő volt. Így mentek a magyar emberek, de más, a szerbek is, volt… Időközönként úgy hívták be az embereket kulukra, egy napra, két napra, hozzátok a
ásót, kapát, mit tudom én, úgy csináni a gödröket itt-ott. Sokszor a Vásártér körű
azokat az árkokat ásták, és oda ment mindig a Divnin is, ezeket mindég úgy próbáta
rábeszéni, akkó apám hazajött, mondja, megin gyütt a Divnin, képzeld, mit mond,
hogy majd olyan világ lesz, hogy nem ám pénzze, hanem szükség szerint, ki hogy
akar, mit tudom én. Igen, igen, igen, a Divnin.
No, és egyszer csak jön Bánátból ez a Gyula nekünk, mi úgy híttuk Gyula bátya,
na az mán akkó huszonhét-nyóc éves vót, és azt mondja, hogy egy társával, szerb
férfival jött, ők akkor mán jöttek oda szervezkenni, mozgósítani, biztos a kommu73
74
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Az Istváné jöhet, a többiek mehetnek!
Védszentünnepet ülő ház gazdája, templom esetén választott vezetője.
A partizánharcokban részt vevő, ott hősiességével kitűnő személy kaphatta
ezt a titulust életében vagy halála után a vele járó kiváltságokkal együtt.
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nista pártot erősíteni vagy mi… Negyvenegybe, igen, nyáron mán. Igen, és együttek
hozzánk is, és anyám mondja, hogy mé nem gyüssz át, ott olyan rossz a helyzet. Mer
jöttek, azt mondja, sót venni, mert ottan nem lehet, ez az, hiáncikkek vannak. Mé
nem jössz át hozzánk? És az csak mosolygott.
Ők akkor mán ott helybe nagyon is nagy munkát végeztek a izéve, a szervezkedéssel. De hogy hogy ojtották annyira be? Nem volt buta fiatalember annyira, ő
egyedül magyar sajnos ottan ő vót az, politički komesar76 vólt. Háború alatt, ugye.
És úgy kezdődött, hogy járőrbe ment két rendőr, két rendőr lóháton, magyar
rendőr, akkó magyarok vótak, és ahogy úgy Zsablyárú úgy galupba77 mentek izé
felé, Gospođinci, nem Gospođinci, Sajkásgyörgye, no… Đurđevo, Đurđevo, igen.
És mentek. Hátúrú egy bokorbú lelűtték mind a kettőt. Lefordútak halva.
– Szóval, ez Zsablya meg Đurđevo között volt?
– Igen. Mentek, járőröztek. No és, várjunk csak egy pillanatra! Szóval ott el is
temették.
Ott Zsablyán, itt van a zsablyai templom, vagyis a kápolna a izébe, temetőbe, itt
van az egyik etemetve, itt valahun e!
– Szóval még mindig itt nyugszik az a egyik járőr? Még mindig itt, a zsablyai
temetőben?
–Hát, ha nyugszik… Gyönyörű szép nagy temetőnk vót. No, most ott, ahol, ahol
ezt a két rendőrt… Megölték, ott most ez az emlékmű van.
– Most ezt ki állította?
– Hát ki, hát ki? Hát ezek. Mán ez a rendszer.
– Hát ez nem egy hőstett, hogy valakit a bokorból hátulról…
– Hát, de őnekik hőstett… Szóval utána, mikor, na, ledőt a két rendőr, de mán
előtte is vagy utána is kazlak égtek. Szabotázsokat csinátak ezek a partizánok. Én
úgy mondanám, hogy kommunista banditák. És magyarok alatt lehetett venni
gyufát. Nagy-nagy barna dobozba, vagyis papirosba csak be volt csomag[olva], és
az mindenhol meggyulladt, így végighúztuk a falon, az mán lobbant.
Ezt, ezt igen, kint a kévékbe belecsempészték, és mikor, mikor csépöltek, a dobba
került ugye, dörzsölődött, oszt lobbant. Na, mi gyerekek futás oda, ugye az élmény
a gyerekeknek. Fölnőtteknek nem, azok sipánkodtak, jajgattak, sírtak meg mit tudom én, hallgattak, vagy mit tudom én. Mielőttünk nem nyilatkoztak. Na, ez több
helyen vót, több helyen vót. Aztán e vót rendölve, hogy aki dobálja föl a dobra, akkó
még úgy csépőtek, akkó még kinyitották, kiódták, és úgy szét, és úgy dobták bele.
Na, izé akkor mán a Gyula nem vót nyilvánosan jelen sehol, de valószínűleg járt,
mer később tudódott ki, hogy ő politički komesar78 volt akkor már, és most átugorva
azt, később ugye ki is nyírták, minden.
A Gyula, mikor ez megtörtént, ez a nyári izé, dógok, vótak már röpcédulák is,
meg mit tudom én, mi, és akkor kötelező vót diákoknak menni a, a templomba. Vót
76
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akkó hittan is nekünk, még abból is lehetett megizéni, bukni. Nagyon szigorúan
tartották a hittant, és okvetlenű mindég a szünetekbe, karácsonyi, mit tudom én,
újévi szünet templomba menni. Mi utazó diákok vótunk. És eccé csak nézzük, hogy
akik vótak katonák, csak lassan, lábujjhegyen mennek ki, lábujjhegyen mennek
ki. Begyütt egy katona, elő űtek ilyen posztóval leterítve az első sorokba, a tisztek
mennek ki. Mise alatt, pedig ők nem szoktak, a katonák nem szoktak. Kimentek,
mit se tudva. Mink délután, este mentünk moziba. Kijövünk a moziból, hát a barátnőmnek meg a szülei, meg a nagynénje, vagyis a testvére, idősebb nagylán, meg
akkor annak a barátnői. Jaj, mi van! Jaj, jaj, tudjátok, harc van kint a izébe, harc van
kint a Tiszán! Az Ihász törzsőrmestert is meglőtték. Tudjátok, evitték egyenesen
mit tudom én, hova… Vagy megmarad, vagy nem. Vót őneki fia, olyan idős, mind
mink, oszt akkó avva nagyon jó ösmerősek vótunk. De haltak csendőrök, meg katonák is. Olyanok, akik akkó jöttek mán váltásra haza az ukrajnai frontrú. És hát
szaporodtak a magyar honvédek, itten a hullák, magyar hullák.
És azt mondta a tiszt, hogy ha még egy katonám elesik, mondja, hogy viszem
én haza. Mit mondok én az anyjuknak? Koporsót kűdök, vagy mit? Leveretem az
egész falut. Hát nagyon sok katona is meghalt. Ezt a budapesti levéltárba biztos,
hogy hogyha pontosan vezetik, köll, hogy tudják. Na és ottan előbb mondták, hogy
húszan vagy hányan támadnak, onnan lőnek egy tanyárú, akkó aztán mondják,
hogy harmincan-negyvenen is vannak mán, verődnek össze a szerbek ottan, ezek a
kommunisták a olyan, a Tisza mentén olyan lápok, mocsarak vótak, és akkó aztán
jött a Tisza. Na, és akkor… nagy hó vót, és elfogták a Gyulának a testvérit is, mer
mondom, hogy az is bele vót keverve… Etelka, az is elfogták, meg sokat letartóztattak, akkor mán nem volt kímélet, sokat letartóztattak, és később meséte a testvére,
hogy ők úgy vótak nevelve a kommunista izébe, szervezetbe, hogy meghalni, ha
nyúznak, ha akármit csinának, kianni egymást nem ám! Kianni nem szabad. És ő
nézte azt, hogy szembesítették a vezetőjükke… meg pofont, meg mit tudom én, és
azt mondta, hogy az első pofonná mán az ű vezetőjük, aki ezt mondta, hogy meghalni, az mán mondta…
– Az már vallott, ugye?
– Az mán vallott. És akkor ő is belátta, hogy mi ez, akkor az ű bátyja, nagyon
szerette testvérit, a Gyulát. Az ű bátyja ott meghal, nem adja meg magát a tanyán,
egy tanyán. Lassan szétszivárogtak onnan a tanyárú, Gyula vót meg még egy valaki,
meg még egy valaki társa. És azt mondta a izéknek, a csendőröknek meg katonáknak,
biztos, hogy vele se nem bántak kesztyűs kézzel, azt mondta, hogy ő tudja biztosan,
hogy a Gyula nem adja meg magát, hacsak ő nem beszélne vele, hogy nincs értelme,
Gyula, ez meg ez. Ugye tudták ők az ő vezetőiknek a neveiket, hogy ez már mindent
elmondott, Gyula, nincs értelme. De akkor őtet előrekűdték, és mentek utána, sorba
a izék… a rendőrök, vagyis a csendőrök meg a katonák. S ő ment előre, hogy majd
a Gyulával, mer ott arra lehet vóna megközelíteni valahogy, ha lehetett vóna azt a
tanyát, de hát ugye nem voltak ők olyan közel, nem, hogy a testvére megösmerte
vóna is. Sortűzzel válaszoltak, úgyhogy ott is nagyon sok halott vót. Azt mondták
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a csendőrök, hogy olyan ügyesen kúszott ez a nő ottan, és akkó visszafordútak. S a
Kartara is ott vót, és a Kartara kihúzta magát, az öreg kommunista, aki nevelte őket.
Kihúzta magát, maradt csak a Gyula, meg még egy barátja, és addigra annyira mentek, hogy a katonaság akkor taktikázott, és mit tudom én, hogy merre közelítve, fő
az, hogy ezek má szaladtak egyik épületbű ki a másikba. Messzirű mán látták, hogy
ottan nagy zűrzavar van, és akkor valami pelvást fölgyújtottak, és az menekült ki, és
akartak valami istállólukon vagy hun, akartak arra, hogy majd valahogy kimennek,
és észrevették ezek ugye, és akkor lekaszabolták őket. S ott meghaltak mind a ketten.
A Gyula is, meg az a társa is. A Babo Kartara fütyűt rá. A nagy kommunista. No, ez
vót a Gyula. Ez vót, és ő kommunista vezér volt. Kommunista komesszár. Politički
komesar, most néphős. Úgy írják, nép… Braša! Molnár Gyula Braša. És ezt kapta
a Molnár Gyula Braša. Ez egy nagy kőlap, és ezek a kis tábláknak a neveik vannak
rajta. Ott van az első, a Babo, a ganéja, és a második lett csak a Gyula. Második lett
csak a Gyula.
– Ez hol van?
– Zsablyán.
Mentem moziba délután, és megyek erre, és azt mondja, hogy nem tom, hány
nagy hosszú szánkóva, me akkó szánkóva köllött menni. Szánkók… és azt mondja,
hogy katonák, halott katonákat hordtak a Tiszárú, ez ahun vót a harc. Ahun vót ez a
partizánharc. És mondom a Jolánkának, hogy láthattad te, vagy hogy lehetett olyan
sok, hogy egy szánkón nem lehet olyan sok. Azt mondja, tudod, hogy körösztbe
vótak dobáva, és csak a bakancsaik vótak ki…
Na, na, most még valamit. Még valamit akarnák megtudni a könyvemhez, de
nem tudom, hogy hogy fogom megtudni. Ez a kápolna, ez le van rombóva, itt nincs
semmi, itt minden, ez kő kövön nem maradt. De…
Há mé zavarta Csúrogon, mikó fölállítsák, akkó mindég ledöntik… Emlékművet. Gyűlölnek kegyetlenű. Na, és lerombolták, második évben mentünk az
onokatestvéremme, de haza, így mögötte mentünk. Volt akkor kukorica, majdnem hogy bújva, lopva mentünk haza, és ez olyan kiváncsiskodó vót, ez a Katica,
s mondja, hogy gyere, gyere, megnézzük a Bubát, megnézzük a… Bubának hítták,
aki el lett temetve, ismerős vót. És nyitva vót a kápolna pincéje, és oda leguggót,
nagyon bátor vót, nem mindegyik asszony, leguggót, oszt nézd csak, nézd csak!
Egy koponya volt fekete hajjal, csak a sarokba, mind szétszedték még a koporsóját
is, meg mindenit. Buba.
Bácskertes, 4.

Ő kérte a segítséget
– ...akkor a nagyapa az alighanem bíróhelyettes vót. És akkor a razzia alatt, most hogy
őneki milyen szerepe volt, milyen nem, hanem ő kérte a segítséget. Mert kivégezték
a csendőröket. Vagy rájuk támadtak a csendőrökre a töltésen. Ennyit tudok, hogy a
razziába ott ő kért segítséget. Most a részleteket, azt én nem tudom. Apót, azt Lajos
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bátya is mondta, hogy akarta a plébános úr, a Dupp Bálint akarta, hogy legyen bíró.
De apó hallani se akart róla. Ő má, úgy látszik, hogy az oroszoknál megtanulta a
bolsevik rendszert. Mert ő orosz hadifogságba vót. Tizennégyben bevonultatták,
mit tudom én, meddig. Tizenkilenc-húszig biztos. Húszig, huszonegyig. És ő ott
látta a bolsevik leszámolásokat. Kalugába. Még valószínű, hogy a cári hadsereg is,
alighanem az ejtette foglyú. Hányba vót a forradalom, tizenhétbe? Nem tudom akkó,
hogy hányba eshetett fogságba. De még a bárónőnél is szolgált. De Oroszországba
akkó olyanok voltak a körülmények, hogy a parasztok azok ilyen vermekbe laktak.
De ő a bárónőnek vót valami. Lehet, hogy tüzelt rá, vagy mit tudom én.
Topolya, 5.

Huszonöt koporsó látható
– Huszonöt koporsó látható a képen…
– Huszonöt koporsó látható, a gyerekek is ki vótak rendőve, a diákok, mi is ott
vótunk közel. Ezeket a izéket, a katonatiszteket sorba jóformán mind láttuk, mer
ezek ott, ott szolgáltak, és mivel, hogy mondjam? A voltak, voltak nagyon messziről
való katonák is a itten, a halottak között. És egynek a szülei nem értek oda. Egynek
nem… az, emlékszem rá… nem értek oda. Ott vótam nem messze, mer erre a sorba,
erre még vótak koporsók, és valami teherkocsiva, tehervonattal valahogy fölkapaszkodva értek késve a szertartás alatt, akkor gyorsan, csendbe odajött egy asztalos
kalapáccsal, és fölemelte a tetejit a koporsónak. Hogy lássák, meggyőződjönek,
hogy ez az ő fiuk. És mondom, közel átunk, éppen úgy vótunk, diákok állítva. És
én láttam tényleg, benne vót egy… s közbe aszongyák, hogy üres koporsókat, ilyen
propagandákat, ilyen aljas propagandákat csinátak. No de, errű, meg amit mondtam
az elébb, hogy az a másik lány mondta, mikor ment délután januári… mit tudom
én, ezekbe a zűrzavaros napokba, délután elment valahova, arra a községháza előtt,
és egymás után katonák, hullák már. Gondolom, meghalt katonák le vótak takarva,
és ott várták biztos, hog,y hogy elszállítsák őket.
Ezt mind, ezt köll, hogy tudjam, illetve köll, hogy meglegyen valahun a történelmi levéltárba. Izén, Pesten. Történelmi levéltár akárhogy is errű köll, hogy tudjon,
és hogy csináljuk. És soha senki ezt meg nem említi. Igaz? Mer itt van.
– És hol temették ezeket el? Ezt a huszonöt embert? Zsablyán?
– Csak egyet temettek ott, a többit mind transzportírozták, és kűtték haza.
Képzelheti, hogy a szülőknek ez hogy esett, mikor ement a szép, egészséges fia, és
koporsót kűttek haza.
Bácskertes, 4.
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Meg vótak jelölve magyar házak
– És akkó aztán ugye, mikor, ezt biztos a Lajos bátya is mesélte, hogy meg vót beszélve,
vót térkép. Meg vótak jelölve magyar házak. Meg voltak jelölve magyar házak, akik
kiszökdöstek ugye, fegyvereket szereztek, minden. És meg volt beszélve, majd ha,
mit tudom én, hol kezdenek lőni, akkó megindulnak befelé. És hát persze rosszul
indultak, mert vadászok vótak, akik lövődöztek, és akkó így végezték ki a szerbeket,
nagyon sokat. Mer ez, mondom, megvótak a magyar térképük, vót nekik Csúrogról,
és megvótak a magyar házak piros pöttyekel jelölve, hogy kiket kő kivégezni. És
közben hát ugye rosszkó indultak, mert hát mondom, téves volt a lövődözés. És erre
indultak meg. És így lettek kivégezve a szerbek.
Topolya, 2.

Ő ismerte a zsablyaiakat, védte azokat
– Ezerkilencszázharminckilenc május 6-án születtem Zsablyán, magyar származású
vagyok. A szüleim, apukám szabómester volt, anyukám pedig háztartásbeli. Egy
háztartásban éltünk az édesapámnak az édesanyjával, akit mi ómamának hívtunk.
Abban az időben Zsablyán éltünk. Egy másik szép emlékem talán, a szomszédunkban volt a magyar zászlóaljiroda és ott őr volt előtte mindig, énnekem pedig
volt magyar ruhám, apukám varrta ugye, és kis puska, én is a vállamra vettem és
néztem az őrt, hogy lépked, és én is lépkedtem vele. Ez nekem olyan nagy élmény volt.
Aztán később volt rosszabb élmény is, mert éjjel barikádokat tettek mind a két
végére az épületnek, és behallatszott a szobába, mikor az őr fölszólította, hogy állj
ki a kövesútra. Úgy emlékszek rá most is, mintha hallanám, hogy éles hangon odakiabált, állj ki a kövesútra. Az akkor volt, amikor a razzia volt Zsablyán. A razzia
alkalmából ugye, akkor már jobban vigyáztak a zászlóaljirodára is, és akkor éjjel,
sötétedéskor egész reggel, virradatig ott voltak a barikádok, és ezt minden alkalommal odatették, és hát behallatszott, hogy állj, ki vagy, ki a kövesútra. Ennyit tudok.
A razziáról én mint gyerek nem sokat tudok, annyit tudok, hogy a Tiszára jártak
le a határvadászok, mert a Tisza volt a határfolyó, és a Zsablya és a Tisza között, ha
jól tudom, hat-hét-nyolc kilométer távolság van, ami nem termőföld, hanem ilyen
cserjés, bokros legelő volt az, és oda behúzódtak a partizánok, és lesből, orvul rájuk
lőttek. Akkor lett ez a bizonyos razzia negyvenkettő őszin, telén. Ott aztán minden
történt, ártatlanok is áldozatul estek, meg hát megfogtak, akik tényleg bűnösök is
voltak. Amikor ez a razzia volt, akkor az anyaországból jöttek ezek, akik kivizsgálták az eseteket, és hát nem tudtak szerbül, a zsablyai lakosok közül olyanokat, akik
jól beszélték a szerbet, hívták tolmácsnak. No, ezek között volt apukám is, mivel
szabómester volt, Zsablyának egy, ha jól emlékszem, több mint fele szerb ajkú
volt, és hát jól beszélt szerbül, németül is, és hát őket is behívták tolmácsnak. Egy
alkalommal, amikor hát védte, ugye ő ismerte a zsablyaiakat, védte azokat, hogy
tudta, hogy egész biztos nem bűnösök, akkor az egyik nyomozó mondta, ha már
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így szereted a szerbeket, eridj te is oda közéjük, majd reggel mész a testvéreiddel a
Tiszára. Hát becsukta oda közéjük, és ott volt, várakozott, egyszer jött egy másik,
valószínű, hogy rangosabb mind emez volt, azt mondja: „Sándor, maga mit csinál
itt?” Hát mondja névrül, hogy az meg az, mivel hát ismerem a szerbeket, védtem,
és azt mondja, ha már így véded a testvéreidet, akkor eridj te is a Tiszára. Akkor azt
mondta, jöjjön velem. Hazavezette, és aztán azt mondta neki, hogy addig, még én
nem jövök magáért, addig akárki hívja, ne jöjjön. És evvel le is zárult az ő tolmácssága, nem hívták többet. Erre föl, amikor a háború elmúlt, akkor apukámat is elítélték
mint háborús bűnöst, halálra ítélték és utána megkegyelmeztek életfogytiglanra,
akkor levették húsz évre és tizenhárom évet töltött Mitrovicán.79 A tizenhárom
évben benne volt ugye a vizsgálati fogság is. Többször voltam látogatóba, az volt a
legborzasztóbb, amikor halálra ítélve láttam láncba verve, keze-lába összeláncolva,
jött. Kérdezték tőle az őrök, hogy Sándor, hogy bírsz te így aludni. Tudod, hogy
halálra vagy ítélve, és te nyugodtan alszol? Azt mondja, ha én az lennék, amiért el
vagyok ítélve, akkor valószínű, hogy nem bírnák így aludni, de az én lelkiismeretem
tiszta. Hát bírt aludni. Nem törte meg annyira.
– Maguk hol voltak ebben az időben?
– Ebben az időben már itt voltunk Pacséron. Őt ötvenötben tartóztatták le. Nem,
itt éltünk Pacséron, és innen vitték el, aratásból jött haza, és behívták a községházára,
itthon szólt a kisbíró, hogy ha megjön, akkor menjen be. No, nem tudtuk, hogy
minek menjen be, és nem jött vissza. Tizenhárom év múlva jött vissza.
– Nem lehet, hogy valamelyik pacséri jelentette fel?
– Nem tudni. Soha nem tudtuk meg. Jobb is talán, hogy nem tudjuk. Nem
neheztelünk senkire.
Pacsér, 149.

Hát ezt mink nem tudtuk elképzelni
– Na mostan aztat a negyvenkettes atrocitásról is akarok egy pár szót mondani,
Magyarország ez, nyugodtan beszélhettünk mindent. Magyar iskolába is jártam,
soha nem jártam szláv, szláv iskolába, se a testvéreim, mind magyar iskolába jártunk,
a nők magyar ruhába jártak az utcán, kezdett minden szépen fejlődni, édesapám
a Jadran moziba, gyönyörűen meg lett pucolva a Jadran mozi, és a Jadran mozi
valamikor ami volt, tudja a Jadran mozit? Ugye, bal kéz felől volt a cukorkás büfé.
És a, a Lifka moziba cukorkás büfé, és lányok, akik gyönyörűen szépen, sötét, fekete ruhában, kis fehér pártával, itten a szünidőbe mentek be, és árulták a finom
pralinékat, a finom cukorkát, ilyen kis acskókban a közönségnek. És jobb kéz felől
meg volt a, mikor beléptünk a moziba, jobb kéz felől volt a ruhatár. Akkó be vót
vezetve, hogy a kabátokat nem vitték be az ölükbe, hanem a ruhatárba átadták.
Ugyanúgy a Lifka moziba. Tehát az én apám azt, annak a tulajdonosa volt. Ennek
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Sremska Mitrovica (magyar nevén Szávaszentdemeter) szerémségi város, ami
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a két ruhatárnak, és ennek a két büfének. És neki, nekünk voltak alkalmazottak.
Tehát kezdődött egy, egy nagyon szép élet, magyar ruhába jártak a nők, vasárnap
sétáltunk a Korzón magyar ruhába, mink olyan piros-fehér-zöld, kis fehér, kis
szoknyácskába, a pártákkal, a magyar zászlókkal a hajunkba belefonva. Az apám
a magyar kabátját is elővette, tehát egy, egy gyönyörű, száz százalékosan biztosak
voltunk, hogy ez végre a miénk az egész.
Hát negyvenkettőbe, mint a futótűz, hogy belelőttek a Dunába. Rengeteget,
rengeteget, szlávokat, magyar katonák. Hát ezt mink nem tudtuk elképzelni. De
ez volt, ez megtörtént. De hogy történt meg? Amit ezek… Beogradba elhallgatnak, hogy az a szétesett Jugoszláviának a hadserege, a csetnik hadsereg. „Kako je
izazivala pred kasarnama.”80 Újvidéken. A magyar hadsereget. „To je, to su izazivali.
Taj incident, to se nije...”81 Provokálták űket. Rettenetesen provokálták őket, hogy
ez egy fasiszta hadsereg. És az egyik kaszárnyában tényleg a magas rangú főtiszt
elrendelte összefogdosni a provokátorokat a kaszárnya körül, és itt irtózatos nagy
razziát csinált Újvidéken, és összefogdosta őket, és rögtön kivégezte űket. Az is az
igazsághoz tartozik, mikor Horthy ezt megtudta, talán tizenkét tiszt „učestvovao
je u ovoj raziji”82 ebben a kaszárnyában, rögtön „davao ih je Horti uhapsiti”.83 Nem
mi, hanem ki, kiadta őket Beogradnak. Miért nem beszélnek erről a szerbek? Hogy
kiadta őket Beogradnak, és a beogradiak azonnal kivégezték őket. Mind, egytől
egyig. Miért nem, miért nem mondják ezt az igazságot? Tud maga erről? Hogy
Beogradnak ki lettek adva? Én még ezt itt nem hallottam, hogy szóba, szóba ejtette.
Nem merik ezt mondani, hogy, hogy ki lettek végezve azok az emberek, végezve,
akik ezeket a szörnyű gaztetteket csinálták. De hogy izazivázva84 voltak, arról se
mond semmit se Beograd?
Szabadka, 7.

Maguk ide ne menjenek be, nem idevalók
– Annak előtte való napján az apámmal mentünk Újvidékre. Az egyik hogy hívják,
hát egy távoli félig-meddig rokona, az unokatestvérének a feleségének a testvérje.
Akkor már… Második unokatestvér, nem is az első. De annak is valami problémája
volt a lábával, és megyünk. Mivel apám Újvidéket nem ismerte, én meg ismertem,
hát mentünk együtt. És helyzet az volt, hogy a sarkon, mivel én cserkésztiszti ruhában voltam, és a sarkon szól a civil alak, hogy maguk ide ne menjenek be, nem
idevalók. Forduljanak vissza, és menjenek valahova másfelé. Apám mondja, hogy
csak ide. Megmondtam, hogy forduljanak vissza, és menjenek másfelé.
– Civil detektív volt?
80
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– Persze, persze. És mivel látta a cserkészegyenruhát, és tudta, hogy aki bemén
abba az utcába, az függetlenül, ha magyar, ha szerb, ha akárki, de kevés magyar volt
ott, azt mind elviszik. És ezt az unokatestvért, akihez mentünk volna, azokat is elvitték, és nem maradtak élve. Magyarok voltak, de abba az utcába laktak. Tudja, kevés
volt magyar abba az utcába, három-négy család, a többi az szerbek voltak. Mindet
vitték, mindenestől a magyarok, és likvidálták, nem volt érdekes, hogy miért. Itt is
említettem, hogy ezek, nemhogy azért, mert nem tudtak magyarul. Ez volt a razzia.
– Akkor visszafordultak és hazajöttek?
– Mink eljöttünk haza, hát. És az apám az úton végig káromkodott, hát mondom,
hagyjad, hát aztán másnap hallja a rádióba meg az újságok nagy címmel ugye, na,
mondom, mentünk volna mi is a Dunába, a jég alá. Az anyjuk úristenit.
Szabadka, 9.

Véletlenül végezték biztosan ki…
– Negyvenkettőben a razziáról, a hideg napokról hallottak?
– Tudtunk. Volt egy szabadkai futballista például, Mišljenovnak hívták, egy nagyon
tehetséges játékos volt, bunyevác gyerek volt, és az lement jelentkezni az UACba,85 az a Vojvodinának a futballcsapata volt, akkor volt tárgyaláson lent, és azt is
kivégezték. Véletlenül végezték biztosan ki, de hallottunk róla, beszéltek róla itt,
suttogva hallottam, az iskolában hallottunk, én hallottam róla, de nem tudtuk,
hogy miről volt szó, de később megtudtuk, hogy miért volt. Volt annak oka. Tudod,
mi? Bánátból mínusz 30 fok volt, a Tisza be volt fagyva, jöttek át a partizánok és a
határőröket intézték el, Csúrog, Zsablya, ott lent, éjjel átjöttek, hát a csendőrség,
a hadsereg reagált, és a végén úgy indult az be, hogy Újvidéken, ott a báni palota
előtt három vagy négy tiszt beszélgetett, és közéjük dobtak egy kézigránátot. Erre
lett a reakció, így mesélték, hát hogy volt, biztos nem ok nélkül történt. Mert ez
valamiért volt. Mert akkor a zsidók itten menekültek és mentek Pest felé, itt volt
zsidó osztálytársam is pár, Kalmárnak hívták meg a Fodor Gyurka, ifjúsági vezető
stb., azok felpucoltak Pestre, utána visszajöttek.
– Akkor megijedtek ők is, hogy ugyanez megtörténik?
– Hát persze. Hallottuk, hogy történt valami, de hogy konkrétan mi volt, azt
később tudtuk meg.
Szabadka, 12.

Hallani hallottam én róla
– Akkor az újvidéki razziáról nem hallottak semmit?
– Hallani hallottam én róla. Igen, de ez, hogy mondjam, olyan, olyan titok, titoktartás volt ez azért, nem, nem hősködtek ezzel a mi vezetőink, az akkori magyarok nem
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hencegtek azzal, hogy mi történt. De azt se, azt se emlegette senki, hogy Csúrogon,
Zsablyán, Mozsoron mi történt. Meg még több bánáti községbe, ott a németek
rendelkeztek. Ez, ami magyar vonatkozású, ez a, ez, ami őnekik most nagyon fáj,
erre fel én tudok mindjárt őnekik egy másikat is mondani.
Gombos, 117.

Nem számított, hogy a magyar vót a kommunista,
azt is evitték
– Negyvenkettőben a razziákról Újvidék környékén honnan értesültek?
– Én átéltem aztat a Palánkán. Igen, hát ott jártam iskolába, razzia volt, de hát az
úgy kezdődött, hogy Sajkásvidéken robbant ki, tudod, a hogy hívják ottan, a Titelné
még, a mostani, igen, Csúrog, ezen a vidéken, a Sajkásvidéken, ott, mer hát hogyhíjják
a, rálőttek a csendőrökre mer, mer feszelegtek és persze akkor, akkor hogy hívják.
– És mi történt Palánkán?
– Hát összeszedték, ez így volt, szünet volt éppen, karácsony és új év, szünet
volt. Na, szünet után mentünk iskolába, odaérünk Palánkára, lássuk teli lovassal,
rengeteg csendőr, rengeteg rendőr, határvadászok is, a tollas kalapjukat azoknak is,
és sok katona fegyverrel, mind nézik, a vagonokba be vannak rakva az emberek, és
összeszedték razziját, összeszedték a főleg akik kommunistákat, még a még a szerbeket, mer nem számított, hogy a magyar vót a kommunista, azt is elvitték, Kárász,
Kárász Ádinak a nagybátyja, Palinak nagybátyja, ez, ez Újvidéken volt, és ott azt is
ott összeszedték, az is ott, a Dunába végezte be.
– Mi volt őneki a bűne?
– Kommunista, akkó mán hogyhívjákozták, vagy táborba vitték, de ez, razzia
alatt összeszedték a Palánkán is jó pár százat, és vagonokba és vitték le Novi Sadra.
Azt tudom, hogy szerbek, mert tanáraink kijöttek elébünk az állomásra, mert volt
diák izé, diákvonat, és ami vonat ment, az vót egy vagon diákkal, azok mind levisz
innen Gombostól egészen Karavukovo, Bács, Obrovo vagy Boro… vagy ez a, ez a,
na Továros86 még Obrovac, ez ez mindenhol megállt, összeszedte a diákokat, és ott
kiszálltunk, a tanárok ott vártak bennünket, és kettesive kellett menni, és se erre,
se arra ne is nézelődni, csöndbe köllött mönnünk be, úgyhogy ott voltak velünk
egész, egész idő alatt a, mer a vonat délután fél négykor indult vissza.
[– Palánkán akkor milyen iskolába, milyen nyelven ment a tanítás?
– Magyar, magyar nyelven ment a tanítás, hát volt, német nyelv volt az idegen nyelv, mert Palánka három, tulajdonképpen három részre, Újpalánkán,
ott németség volt, Palánka maga az vegyes volt, voltak magyarok, németek
szerbekkel ugye, és Ópalánka, az az egész arra Novi Sad felé, Čelarevo fel úgy
mondom, az még szerblakta vidék volt. Tudom, az egyik tanárnőnk az ott
lakott, valami Zlatica Irić volt a neve neki, még mindig tudom, a tanította ja,
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mit is tanított elejébe, de nem nagyon tudott magyarul, amit má kicsit kezdett,
na akkó aztán kicseréték üket, még volt égy számtantanárunk, akkó vót égy
orosz, az még valami Haritonovics volt, orosz hogy hívják, az az nem, a rajzot
lerajzóta a színes krétákkal a táblára, és így rajzoljátok, nem hogy odaadta a
sémát, hogy na mos mán hé te, ezt rajzoljátok le, hanem elsőbb lerajzóta ű
a táblára, és akkó na így, akkó nem, akkó ezt a vonalat így húzd, nagyon jó
rajztanár volt, emigráns orosz vót, akkó kicsit törte a magyart, de akkó szerbű
tudott, akkó mink, akik tudtunk szerbű, akkó örült, jobban mégmagyarázta,
mert vótak szerbjeink is, énmellettem ült, me vótak beosztva, hogy szerb gyerek
mellé magyar gyerek, aki má tudott magyarul jó, hogy egymás mellé, hogy az
is akkó a másik a német gyerek meg a magyar gyerek, úgyhogy, hogy hívják,
tudják, a kommunikálás, hogy tudjanak beszélgetni, még át tudja adni a…]
– A gyerekek között nem volt ellenségeskedés?
– Nem volt, nem volt, nem volt, zsidó is volt, izrealita is vót kettő is, egy Grósz
még egy Grűn, azok is ott, de aztán, mikó csillagot viseltek, akkó mán nem jártak
tovább, addig, csak addig jártak.
Gombos, 119.

Ez nem ott kezdődött Újvidéken,
hanem má Zomborba kezdődött
– És Doroszlón mi híre volt az újvidéki razziának? Hallottak-e róla?
– Igen, igen. Aztat is megmondom. Úgy, mint gyerek. Mikó ez a razzia vót, hát
tizen… nem tudom, hány éves lehettem. Nézd, uram, ez úgy történt, hogy akkó hát
nem vót tévé, meg nem tudom, bemutatás, satöbbi. Ez incidens vót. Elősző is ott
kezdődött, ahogy hallottam az öregektül. Ezek a mi szerbjeink nem bírták elviselni
eztet a megszállást. De ittend ez nem ott kezdődött Újvidéken, hanem má Zomborba kezdődött. A szerb pópát ott a szerb templomba agyonlőtték a honvédek…
megtámadták őket, érted, uram? Ilyen, most mit tudom én, részegek vótak vagy
bocskorosok vagy kik vótak.
Nézd, uram, az Újvidék, mint akkó gyerek, amilyen gyerek vótam, tudod, tán nem
is onnan keletkezett ám, mint amit én tudtam, vagy én hallottam, vagy láttam, hanem
a szerb vagy a vesztes fél ottand fölállt má mikó bevonút a csendőrség… No, mikó
ezek lekerűtek oda ugye, akkó ezek ezt nem bírták eviselni, eztet, mert akkor hát, és
ellenálltak. És mikó ezek ellenáll, biztos ezek se adták magukat ugye, összefogták és
összefogdosták mind ezeket az államelleneseket, akkó mint állam vagy ellenségeket,
vagy hogy tudjam kifejezni? Na, akkó kezdődött ez a razzia. Igen.
[De má akkó belekezdett a Hitler is a razziába. A zsidókat má kiadta meg a
mi… Most néztem valamikó, hogy ne felejtsd el, mert ilyet, hogy… most néztem eztet a csendőrszázadost, tévébe mutatta, Ausztráliába, hogy nemtom.]
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Ők nem használtak fegyvert, érted, uram? Me nem kaptak rá parancsot, érted?
Én egyezek ennek az ember, csendőrnek az izéva. De mikó támadnak, érted, uram,
akkó védeközni köll. De akkó mi, most hogyha má… Vótá katona, nem? Amelik
gyöngébb, az mén. Amelik erősebb, az ott marad, nem igaz? Ha leveszlek, ha én
téged nem veszlek, te levesző éngemet, nem igaz? Na, innent az összes razziát. Akkó
utána, hogy mi gyütt, hogy gyütt, a cigányokat, zsidókat, szerbeket mind meg a jég
alá küldték, meg nem tudom, micsoda. Ez má a Hitlernek a, mert a Horthy az nem
adott ki ilyen parancsot. De mint ami vót ebbe a, hogy mondjam, politikai dolog, vagy
nem tudom, az kényszer alatt vót. Vagy akkó még nem vót, de utána má az vót, ugye.
És akkó kezdődött lenni az a razzia. És nagyon… De nemcsak ott vót, hanem vót
a más ilyen szerb községekbe, ami még nem lett főhozva. De várjál, uram, akkó is,
mert itten még nagyon sok magyar vót, érted? Mikó, má mikó partizánok gyüttek,
akkó került ki ott. Itten vitézek vótak, ittend. Vajszkán, itten Bácson, ottan nem
tom, milyen. Ezeken a telepűtt, vitéztelepek vótak. Lenn a vajszkai rétbe, mostand
Labudnjača, dálji rétnek mondták, érted? Ottand ilyen vitéztelepek vótak… Vót a
Kocsis Pistának a… vagy a, hát a Koporsós Pista, vagy hogy mondjam, na, mindegy.
Annak az édesapjának négy családjuk az Vajszkán vót, tudod. A vitézeket…, de ő vót
Doroszló, de vót ottan még más is, vagy nem tom, még többen vótak. Mind ezek a
izék, a vitézek mind szét lettek osztva, és szét lett telepítve a izé.
Doroszló, 107.

Mert akkor ott már voltak ezek a bajok
– Mert utóbb, mikor Újvidéken vót ez a négyszázötven, nem három meg négyezer
kivégzett, hát apám is ott vót… Volt vásárolni vetőgépet, és ott elfogták. Szóval,
ahogy ment ki az állomásra, a partizánok onnan Sremből átjöttek, és a magyar
honvédeket lekaszálták. Ott volt egy kápolnánál egy utca, nem tudom én, milyen
utca… Apám is odaért, és körülfogták, ütet is. Ütet is a teherautóra…
– Megtudták, hogy magyar? Megkérdezték?
– Nem kérdeztek senkit. Ott, akit elfogtak, ott nem volt mentség, hogy te magyar vagy, vagy szerb, vagy német. Azt vitték ki oda a Dunára, a titeli útra, vagy
minek nevezik. No, apám mindig mesélte, hogy fent ezek a büdös partizánok, aki,
ha volt neki még kézigránátja, tudta, hogy űneki vége, akkor mások is haljanak
meg, és akkor bizony a honvéd átszúrta szuronnyal, ott nem volt mese. Hát nem
egy honvéd volt a teherautón. […] Visszatérnék majd még, beszámolok én itten,
visszatérünk negyvenkettes újvidéki razziára. Az én megboldogútt apám elment
Újvidékre vásárolni mezőgazdasági vetégépet. Búzavetégépet. Tizennyóc sorosat,
mivel Pestön és Zomborba nem volt, Újvidéken volt, és odament venni vetőgépet.
– Ez pont a razzia?
– Ez pont a razziaidő alatt volt. De mielőtt elment volna, itt volt egy őrnagy,
Körmendy őrnagy volt, hát hogy mi vót a neve nem tom, ez olyan papirost adott
nekije, elismervényt, hogy…
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– Ez itt Kupuszinán vót, ez a Körmendy őrnagy? Vagy egy zombori?
– Apatinba vót ez, tudod? De Kupuszinát képviselte, Bácskertest képviselte,
mer ide vezette a dombóvári leventéket. Annak idején, érted? És megszerette ezt
a színmagyar falut, tetszett neki a tájszólása, éteszkedése, a magaviselet, satöbbi.
[ Ja, akkor így került ide, az aranycsapatnak a játékosa is, a Buzánszki. Mer
az én bátyám vót a bekk,87 a Buzánszki vót meg a szélső is. Az én bátyám,
voltak ellenfelek. Ellenfelek is voltak, mert most, mikor volt itt a Buzánszki,
akkor elment az én bátyámat meglátogatni. Hát ez, ez így történt, úgyhogy
a Buzánszkiék is a leventékkel jöttek, és itt vót kitiné88 fúvószenekar és
fotballcsapat. Ugye?]
Na és akkó, mikor ű ement ugye Újvidékre választani ezt a vetőgépet, hát én
nem tudom, hogy hogy híják azt a részt ott, ahol van a kórház, annak szembe volt,
a vasárus izlet,89 és mikor már fizette ki a vetőgépet, akkor hallatszott már oda be,
mer ugye közel volt az hozzá, hogy valahol…
Lövöldözés van. Mikor kifizette, megkapta az összes papirosait, akkor ment ki az
állomásra, és menet közbe odaértek hát a szerencsétlenségire, ahol történt a razzia.
Ott feküdtek vérbe a magyar honvédok és a rendőrök. És ütet is elkapták, mint
a többi szerencsétlent ott, mer a bitangok azok a java része megszökött, ugye? És
felrakták üket a autóra, és nem tom minek nevezzék, ö, Titel felé aszt a Duna-részt.
Odavitték üket. Teherautókon. Ez a Duna-parton volt mind. És ottan ugye hadbíróság volt három személybű. Az tudom, vót, hogy egy, egy érmester, meg egy mit
én tudom, egy százados, meg olyan papféle, vagy mi, hogy meséte mindég a apám,
és aszongya, rögtönítélő bíróság volt ottan. És szedték űket le az autórú, mikó így
sorra kerűt ugye, akkor bevitték és megkérdezték, hogy mi a helyzet, minek jött Újvidékre, satöbbi. Akkor igazolta magát, hogy ezé és ezér jött. De még megkérdezték
akkor a Zombort is, a bátyám meséte, hogy igaz-e, hogy nincsen ottan tizennyóc
soros vetőgép, és azok visszatelefonátak, hogy nincs, és tudják, hogy ki ez a bácsi, aki
keresött ilyen vetőgépet, mer tizenhat sorosat kerestek a, két lónak elég vót húzni, de
hát nálunk, nem azér mondom, nagyon jó a gazdaság, tebb90 ló vót, na. Ugye? No,
és mikor sorra kerűt, ugye a, kihallgatták, és akkor kapott a bizottságelnöktű egy
papirost ugye, hogy fel van szabadítva, és aszonta az őrmesternek, hogy úgy rúgja,
hogy ott találja magát, hogy az állomáson. De nem igy tertént, hanem kapott egy
honvédot, aki kikísérte az állomásra is, az a honvéd megvárta, míg a vonattal el nem
indút Bácskertes felé. Tehát ne meséljenek itt a razziárú, így történt, úgy történt. Az
én apám is benne vót. Pontosan benne vót. És ez így történt.
Bácskertes, 24.
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Én az összeset őtőlük hallottam, a Csúrogot, Zsablyát
– Azt hallottam én akkor, akik ide menekültek, a Matild meg Gauder Szepi bácsi
felesége is, na, azt a Matildot mondom. Azok a szomszédságban voltak, csúrogiak
voltak. Őket nem bántották, az egész családot elengedték, de kihajtották a legnagyobb
hidegben. Az unokatestvérjének négy gyereke volt, két lánya és két fia, a legkisebb úgy
tudott beszélni, hogy egybe vett mindent, hogy eeee, de ők megértették a Matildot,
de férj nem volt. Én az összeset őtőlük hallottam, a Csúrogot, Zsablyát. De ez, ami
most volt, ez a megtorlás, mit csináltak. Nem is merték mondani. Mindenki félt.
Most már jobban megmondják, a gombosi is. A javát vitték, akik legjobban tudtak
volna nemzeni ugye, fiatal emberek, hogy a magyarság szaporodjon, a javát vitték
el, meg, akit értek. Nem volt itt bűnös egy se, csakhogy a magyart gyilkolják, most
mondják, de hiába az akkor megtörtént. De azok, akik ezt csinálták, engem hiába
tettek volna oda, én nem bírtam volna senkit agyonütni vagy kiszúrni a szemét. Hát
ilyet meg merünk csinálni, akár egyik, akár másik. Meg van írva, édes jó istenem,
ami a Bibliában van, meg van írva minden. És ez még nem is volt úgy megírva. Meg
van írva, hogy a saját háza népe lesz az embernek az ellensége. És abban én is benne
vagyok. Most igen.
Bácsgyulafalva, 102.

Híre ment az akkor már, mikor megtörtént
– Negyvenkettes újvidéki razziáról hallottak-e annak idején?
– Hát persze, hogy hallottunk, híre ment az akkor már, mikor megtörtént, de én
arra mint gyerek nem emlékszem, de tudtak róla. Meg a Csúrog, zsablyai összezördüléseket, azt mindig, még az is lehet, hogy híradóban is, mondjuk, az újvidéki
biztos nem, de, mondjuk, a Zsablya körüli összetűzések, ott akkor már partizánok
voltak, történtek, hát csak suttogták meg mondták, hallották egymástól.
– Utána, mikor a csúrogi és zsablyai magyarokat telepítették ki negyvenöt januárjában, arról tudtak-e Adán?
– Hát énszerintem biztos voltak, akik tudták, de akkor szembesültünk mink már
avval, mikor szétengedték őket, és akkor jöttek erre, próbáltak segítséget kérni, én
gyerekfejjel arra emlékszek, hogy voltak, akik elhelyezték vagy befogadták őket.
Ada, 63.

Nem is volt bűnös az öreg. Ez Csúrogon történt…
– Volt ott egy öreg szomszéd, átal volt a hátsó kapunál hátul, volt neki egy fia, a
Misa, olyan huszonnégy-ötbeli lehetett, elment csendőrnek és lent volt Csúrogon
vagy hol, az öreg nem tudta, és ott valamit csinált, vagy nem csinált, eltűnt, mert
meghalt valahol biztos, akkor az apjáé eljöttek, elvitték, megkötték és nagyfűrésszel
elvágták, lábát, kezét kikötték. Nem is volt bűnös az öreg. Ez Csúrogon történt.
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No, ez az Oroszi Pista jött és mondja, Pistám, akkor az én bátyám volt itt a
sarkon, hát az én fiam csendőr, földet nem kaptam, Misa bátyám, mondja, tudja,
először sógor-koma-jóbarát, elsőbb én, akkor megint sógor-koma-jóbarát, akkor
megint én, és aztán más.
Mohol, 96.

Ezek mesélték, hogy a partizánok rájuk lőttek
a magyar katonákra
– Az újvidéki dolgokról hallottak?
–Én hallottam abban az időben, hogyne hallottam volna. Voltak apámnak, akikkel
így üzletölt, kereskedett apám, tojást vitt Újvidékre eladni, és ezek mesélték, hogy a
partizánok rájuk lőttek a magyar katonákra, és akkor szedték őket össze. Hát persze
a háborúban, ha rád lőnek… Mondom, apám járt Újvidékre, meg mint gyerek én is
mentem. Volt ott egy, Simonéknak hívták, azokhoz jártunk, meg Müller bácsihoz.
Apám hordta a tojást, tyúkot, meg ami köllött. Abban az időben üzletelés ment,
meg háború után még jobban, de a háború alatt is. Újvidéken is a háború alatt nem
volt úgy minden, mint falun.
– Mi lett a Müller bácsiék sorsa?
– Én oda mentem őhozzájuk elsőbe, mikor bejöttek az oroszok, mert Gunarasban
nem volt iskola, és odamentem hozzájuk elsőbe. Akkor ott jártam fél évet, akkor a
második fél évben megnyílt Gunarason is az iskola, és hazajöttem. Azért mentem
őhozzájuk, mert nagyon jól ösmerte apám őket, és fantasztikus család, sváb-német
család volt, de elmagyarosodott német, borzasztó műveltek voltak, ott tanultam
késsel, villával enni. A faluban az nem volt, nagyon rendes család volt.
Szabadka, 65.

Hát te, Gyula, mit akarsz te itten? Már nem vagy bíró.
Fogd magad, és menjél haza!
– És mit hallott, mire emlékszik, mi volt az oka ennek a razziának?
– Az volt, hogy a partizánok ugye bejöttek egész abba a területbe, ott a falu meg a
Tisza közé, ottan ilyen jó búvóhelyük volt, és onnan támadták a határvadászokat,
csendőröket, azokat, akik jártak le ugye a határra. Volt sebesült köztük. Hogy halott volt-e, nem volt-e, azt nem tudom megmondani, de azt tudom, hogy sebesült
volt köztük.
– Ez a lakosság körében hogy csapódott le, ez az egész történés?
– Mindenki félt tulajdonképpen. Magyarok is, szerbek is. Élőben ment a dolog,
és akkor mindenki félt, behúzódtak az emberek. Az egyik nagybátyám volt a községi bíró ottan Zsablyán, és beteg volt akkor, amikor a razzia kezdődött, egy másik
magyar szomszéd jött, azt mondja neki, gyere, nézd, mi van itten. Így a kert végén
kiment az utcára, mikor ott kiment, akkor ellenőrizték, hogy kicsoda, micsoda, hova
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megy. Mondja, hogy ő a községi bíró. Akkor bekísérték a községházára, és akkor
már, aki hát zsablyai vezette a razziát, névre nem emlékszek, azt mondta neki: „Hát
te, Gyula, mit akarsz te itten? Már nem vagy bíró. Fogd magad, és menjél haza!”
Úgyhogy akkor ő haza is ment, aztán nem ment tovább sehova. Azok, akik, hogy úgy
mondjam, piszkos munkát megcsinálták, azok a háború vége felé fogták magukat
és elmentek, azok pedig, akik úgy tudták, nem bűnösök, itt maradtak, hát sokan
ugye nagyon rosszul jártak.
– Konkrétan mi volt az a piszkos munka?
– Hát az, hogy kérdezték, olyankor följön azok a kis semmi sérelmek is, amik
aztán abban csapódnak le, hogy bosszút állnak egymáson, mondják, hogy ez is, az
is olyan, hazudoznak egymásra.
A szomszédunkban volt a községi orvos, aki jól beszélt magyarul, meg jegyző
volt annak a testvérje, ha jól tudom, és hát azt is kivégezték. Egy orvosnak kötelessége volt ugye minden sebesültet gondozni, gyógyítani. Megtudták, hogy ugye
gyógyította a partizánt is, és akkor őtet is kivégezték. Habár amennyit én tudok
ugye, nagyon rendes emberek voltak. Mindenkinek van ellensége, és olyankor ugye,
és megtörténik, aminek nem köllött volna megtörténni.
Pacsér, 149.
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Gyönyörű szép ruha
– Jött a kormányzó, Horthy Miklós Szabadkára…
– Nem, csak messzirű láttam, hogy, hogy mondjam messzirűl láttam, hogy ünnepélyesen kiőtöztek az emberek. Kiőtöztek, hogy hívták a… magyaros ruhába…
Majd eszembe jut a neve. Magyaros ruhába fiákerba beült, gyönyörű szép ruha…
nagyon csúnya nő vót, de nem tudom… Hogy hívták az iskolaigazgatót…? Ez
Kosztolányi Mariska. Igen ez az, ő az. Nagyon szépen ki vót… arra emlékszem má,
nagyon szépen vót fölőtözve. Akkor én meg, meg a bátyám, azok mind polgáriba
kezdtünk járni. Ott végeztünk, ez vót a legközelebb, és ott ez ugye kész szakmát
ad a kezünkbe, mindent, a számításra, kamatos kamat az matematika, történelem,
a minden, hogy úgy mondjam, egy komplett embert adott ki a polgári. Az a régi
világban jogi egyetem volt. Nem lett az gimnázium. Nem lett az gimnázium, az
más valami lett. Én ottan befejeztem a technikai iskola.91 Arról, és arról is mesélek
majd, me hát ott jártam.
Szabadka, 31.

Szépen fölkelt a Horthy, köszöntötte az egész népet...
– Amikor begyüttek negyvenegyben, húsvét napján, a templomnál ott volt beszéd,
akkor, mikor a Horthy elgyütt, bemöntem én is, a Horthy a feleségével együtt volt,
hogy majd beszélnek, tele volt a nép. Kiabáltak ottan a magyarok, hogy „Horthy,
Horthy a zsidókat hordd ki!” Hallották, ugye. Szépen fölkelt a Horthy, köszöntötte
az egész népet, nem szólt semmit se. Tudták, hogy itt bunyevác nemzetiség meg szerb
volt, nem beszélt semmit se. No, aki volt tehát tizennyolc előtt polgármester, no, az
volt ott vele, az volt a régi ruhájában, őrködött. Csináltak itt ünnepséget, a magyarok
is figyelték, aki ezekben részt vett az, mikor begyüttek a partizánok, azt összeszedték,
mind elmöntek. Voltak tűzharcosok, azt mind. Látták, hogy ott volt, akkor azt vitték.
Aki valamit csinált, nem nagy valamit, becsukták és elvitték.
Ludas, 8.

Tömve volt az a tér
– Hát mikor a Horthy jött be, akkor, ahol volt a Peko cipőüzlet, ahol van az a
félgömbölyű ház. Hentesüzlet is volt ottan. Na de, valamikor a régi Jugó alatt az
bank volt. És olyan rácsokkal volt lehúzható meg fölemelhető. És mikor a Horthy
jött, akkor mi, gyerekek arra az izére [rácsra] fölmásztunk, hogy lássunk, mert mi
alacsonyak voltunk ahhoz képest az emberek, akik álltak. Tömve volt az a tér, a
Horthy meg a felesége. Erre emlékszek.
Szabadka, 14.
91

Műszaki középiskola
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A Fekete kenyér című Petőfi-verset az apám szavalta el…
– Akkor, amikor Horthy jött Szabadkára, akkor a Fekete kenyér című Petőfi-verset
az apám szavalta el Horthynak. Abban a zöld teremben, amiben mi sokszor találkoztunk már, abban a zöld, van egy fénykép róla, ahol a város előkelőségei tartottak
egy gyűlést, és akkor ott volt a város krémje, köztük van ő is, a polgármester úr
van a képen és így tovább. Tehát ez van, akkor pl.: amikor ő, Mécs László, az a pap
költő,92 amikor Szabadkán járt, akkor a családunk vendége volt. Ide nevezték ki
Íjjas Antalt93 püspöki helytartónak, mert a Budánovity püspököt akkor valahova
száműzték, pontosan nem tudnám megmondani. Ez az Íjjas Antal püspöki helynök
is többször megfordult nálunk. Tehát éltek ők egy bizonyos társadalmi életet azzal,
hogy az édesanyám kezdeményezte azt, hogy ha ilyen összejövetelek vannak, akkor
ne csináljunk nagy dáridót, ne legyen nagy ünnepelés, nagyon nagy eszem-iszom,
gondoljunk azokra, akik a fronton vannak, amíg háború van, addig ne nagyon
ünnepeljünk, legyünk együtt, szerényen ünnepeljünk. És többen támogatták ezt,
úgyhogy hát, ennyit tudok így. Viszont akkor, amikor megtörtént ez a fordulat,
akkor hivatalosan ugye háborús bűnös volt, és akkor a hivatalos szervek teljesen
mindentől elzárkóztak, viszont voltak emberek, akik segítettek bennünket, voltak,
akik csak úgy távolról ismerték a családot, egyszerű emberek, úgy értem, jó lelkű
ember, kétkezi munkás volt, mikor becsöngettek, hoztak nekünk egy zsák krumplit,
voltak, akik disznót vágtak, hoztak kis disznótorost, tehát voltak emberek, akik
segítettek is bennünket, és még azt is hozzá tudom mondani, hogy nemcsak magyarok. Nemcsak magyarok. Voltak bunyevácok is, akik jöttek segíteni bennünket. A
zsidók közül néhányan felkeresték édesanyámat, azt mondta, sajnos akkor mi nem
voltunk itt Szabadkán, különben lehet, hogy meg tudtuk volna menteni maga a
férjét, tehát ez is benne volt a pakliba.
Szabadka, 26.

Szabadkán csináltak kenyérünnepet
– Azt biztosan nem tudom, hogy negyvenkettőben-e, Szabadkán csináltak kenyérünnepet. Mikor van ez az augusztusi. Hogy most abban az évben-e vagy a másikon,
nem vagyok biztos. Fölvonulás volt, mert a vitéz ifjú Horthy István ott volt. Meg
a Horthy Miklós is. Meg a felesége is. Most nem tudom, a Horthy Istvánné is ott
volt talán. Fölvonultunk mink, a kicsik, a nagyok kaszát vittek, sarlót vittek az
idősebbek. Föl voltunk öltözve népviseletbe. Nem tudom, melyik téren volt ez,
92
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Mécs László (eredeti neve Martoncsik József, Hernádszentistván, 1895. január 17.
– Pannonhalma, 1978. november 9.) magyar premontrei szerzetes, költő, lapszerkesztő. Forrás: http://hu.wikipedia.org/wiki/Mécs László [2014. 08. 04.]
Ijjas Antal (családi neve Jankovits, Szentgotthárd, Vas vármegye, 1906. április
27. – Budapest, 1980. október 21.) újságíró, író. Forrás: Magyar Katolikus
Lexikon. http://lexikon.katolikus.hu/I/Ijjas.html [2014. 08. 04.]
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mert nem most volt. Azok meg szépen ültek, ki voltak, nagyon szép volt, ki voltak
tüntetve. A Horthy István, a fiatal.
[És akkorjában, most nem tudom biztosan, hogy mikor esett le a repülő, hogy
jelentették, hogy… Nagyon sajnálkoztunk, hogy leesett az ifjú Horty István.
A repülő ment, és valami kigyulladt, és valami történt. Valami tragédia. De
azt nem tudom biztosan, hogy mikor volt.]
Az ünnepet nem fejeztem be: föl is vonultunk szépen. Az idősre jobban emlékszek, az idős Horthy Miklósra. Meg a feleségire. Népviseletbe mink, doroszlói népviseletbe, széles szoknya, minden. Elől mentek a sorba, ahogy aratnak. Kenyérünnep
volt, augusztus lehetett, augusztus 20-a. Mink a korsót vittük, a picikék, a kisebbek.
Mert az kellett, a korsó, a kasza meg a sarló. Utána korsó, hogy a vizet. Volt olyan
régi kükorsók,94 fölvonulás volt. Volt egy nagy ebéd vagy vacsora, azt sem tudom,
valamivel megvendégöltek. Oszt ez volt. Szabadkán volt. Küldöttség. De nem is egy
volt, hanem egész sorozat, ahogy ültek. Mert úgy előttem van az a fényes kitüntetések,
ahogy voltak rajta. Közben volt sok ünnep, mert édesapám Gyöngyösbokréta-vezető
volt, akkor mentek Budapestre. Meg lettek híva. Ott is fölvonulás, ott is egy másik
évbe. Negyvennégyig voltak, nem olyan soká. Minden évben megjelentek. Bokrétavezető volt, és föl voltunk öltözve mind ottan táncosok. Sose felejtem el, hogy ott volt
egy országgyűlési képviselő, Paulini Béla volt. Van is kép róla, le vannak fényképezve.
Ott is mind ezek a kitüntetés meg ezek a fölsők, nagyobb hivatások, miniszterek vagy
helyettesek. Szép volt, na. Édesapám mondja, hogy mivel lépjünk föl. Csárdással vagy
ott az ünnepségen, Budapesten. Tudod, azt mondja, Jánoskám, azt sose felejtem el,
azt a Bélát, a magyarnak az a tánca, nem a csárdás, hanem a dus. Hogy fönn a keze,
és forog és táncol. Az az igazi magyar tánc. Az csárdás is, de ez is, a dus. Édesapám
meg is jegyezte, másik évbe megint mentek, akkor nagyon betanultak, hogy forognak
önállóan. Akkor olyan magyarosan. A lányok is önállóan forogtak. Volt akkor csárdás
is, négy-öt ilyen műsor volt, nem egy. Minden évben mentek, míg be nem gyüttek az
oroszok. Mikor az oroszok begyüttek, negyvennégy volt.
Doroszló, 104.

Mink mentünk Szabadkára
– Mink mentünk Szabadkára. Mi táncoltunk a Horthy meg a felesége előtt. Az öreg
Horthy meg az ifjú is ott volt. Látod, ott is, odagyüttek, ahogy sorba ültek, oszt
hány odagyütt, énhozzám. Sokan voltunk, oszt énvelem kezet fogtak. Gratuláltak.
Hát szép, minden fiatal szép.
Doroszló, 110.

94

Cserépkorsók, de falának vastagsága miatt nevezik kőkörsónak.
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Énekeltem egy ének, nótát, oszt az benn van
abban a könyvben
– Mentek föl Pestre is?
– Kétszer is, két évben mentünk, Gyöngyösbokrétával, negyvenegyben is meg negyvenkettőben95 is. Igen. Kétszer is voltunk. És nem tudom, tud-e arról, hogy van egy
könyv Horthy Miklósról, ilyen nóták vannak benne. És ottan minket, mert a Városi
Színházban táncoltunk negyvenegyben, és az a Holi István,96 nem tudom, hallott-e
róla, meghalt már, az ottan minket kérdezett meg minden. Annak énekeltem egy
ének, nótát, oszt az benn van abban a könyvben. Meg ott a nevem is, hogy Samu
Viki, tizenöt évesen.
– És emlékszik még arra a nótára?
– Hogyne. Hát... Hogy is mén? „Visszajöttél kedves Horthy, nem kell többé
várni. Nem kell már az életünket a rácsoktól zárni.” Azt hiszem, csak ennyi vót. Azt
hiszem, csak eddig vót. A dallamát is tudom.
– De aztán jól eldugta ezt a könyvet a mama.
– Eldugtam, de azért megvan még most is. Csak odaadtam a gyerekeknek játszani, oszt mikor már csak az utolsó lap vót, azon vagyok rajta, a nevem, már eltettem
félre. Nagyon szerették nézni, sok nóta vót benne.
Doroszló, 105.

Felállítottak egy turulmadárszobrot
– Állítottak-e emlékművet?
– Mondjuk rá, mikor én ide hazajöttem, hazavoltam, az negyvenkettőbe volt, akkor
ki volt tűzve a magyar zászló itten a községháza, meg az iskolán is legalább, nem
vagyok biztos. Meg felállítottak egy turulmadárszobrot. Az most is ott van elásva a
sarkon, az iskola sarkán. Az akkori vezetőség azt mondta, hogy, de hogy eltötték-e
vagy mit csináltak vele, nem is tudom, mert azt nem láttam, de akkor épp, hát akkor
nem voltam talán itthon, vagy nem is tudom pontosan, hogy is volt. De azt most
is mondják a falusiak, pontosan tudják, hogy hova temették el.
– És senkit nem érdekelt az, hogy kiásni, megnézni, valahova?
– Nem, mert le van betonozva mind, a terület mind le van betonozva. Föl köll
bontani az egészet. Mi, fiatalság, hát hogy is mondjam, megszoktuk azt a rendet,
azt a fegyelmet, és jól éreztük magunkat.
Gombos, 115.
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Ott volt a központba a turulmadár
– Hát várjá, azt tudod, hogy a Horthy volt itt a faluba? A Horthy, az itt volt a
faluba, és a, a Fehér Kati néni, a Lovász Rózsinak az anyja, az adta át neki a, az
aratáskó a kenyeret. A Horthy Miklósnak. Na. Azt lehet, hogy a Rózsi néni tudna
róla mondani. Az itt vót.
– De miért jött?
– Mer Magyarországon volt. Igen, igen, így jó. Olyan, mint mikó a Tadić97 eljött
a templomba. Na, Horthy azért volt itt.
– Volt-e valami országá…
– Hát országzászló, az nem tudom, hogy volt-e, de itt valamelyik gombosi képen
rajta van még a turulmadár. Egyiken rajta van. A pap eltemette.
– És azt honnan tudják, hogy ott van eltemetve?
– Hát azért, mert ezt mesélték. Ezt mindenki tudja. Ott volt a központba a
turulmadár.
– Mikor ásták el?
– Mikor bejöttek a szerbek. Ezt még megcsinálták, de mikó, mikó törték össze,
azt nem tudom. Hát azt összetörték. Azt már nem hiszem, hogy ha ki is ásnák,
hogy össze is lehetne állítani. Azt összetörték, és akkó beletették, ott a központba
beásták. Szerintem. Nem?
Gombos, 116.

Bejöttek a partizánok, a turulmadárnak annyi
– Hova állították azt a turulmadarat? Azt mikor állították fel?
– Negyvenháromba. Akkor valahogy, valahogy, most ezt pontosan én, azért nem
emlékszem arra, de már az oroszországi háború megkezdődött, már Magyarország
a háborúba volt, bent volt.
Bejöttek a partizánok, a turulmadárnak annyi. Nem mindjárt, aztán döntötték le.
Aztán döntötték le, nem, még a partizánok… Nem érdekelte az senkit, hogy miért,
ki volt, ki volt annak a, ki volt annak a belső, kinek volt az a belső ügye, hogy az
országzászlót ledönteni.
– Ott állt az országzászló azon a talapzaton, ugyanazon?
– Igen. A turulmadár ott volt, egy rúdon az országzászló. Minden este takarodót
ott fújta Gyurko Imre bácsi, kürtös volt. Minden este nyolckor ott fújta el a takarodót Gyurko, annál a turulszobornál, vagyis az országzászlónál.
Gombos, 117.
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Majd egyszer, száz év múlva kiássák
– Mi lett a sorsa annak az országzászlónak meg a turulmadárnak?
– Széjjelverték. Má hunnan! Hát ezt úgy értsd, hogy hozták magyar időbe, oké.
negyvenötbe már megsemmisűt. Ásták, vitték...
– Turulmadár el lett ásva?
– Így van. Csak a maradványai… Majd egyszer, száz év múlva kiássák.
Gombos,119.

Büszkén áll a magyar turulmadár…
– Hol volt az országzászló akkor?
– A zászló? Hát az utcán, itt a kapunál, itt a községházánál. A kapunál egy kicsit odább,
hogy az egész közre ránézzen. Meg a turul. Akkor énekeltük, hogy: „Büszkén áll a
magyar turulmadár…” Ezt is énekeltük. Meg volt az „Ott, ahol zúg az a négy folyó, ott,
ahol szenvedni jó.” Ezt annyira belénk verték, mert az iskolából. Onnan gyüttek tanítani. Ezek a magyarok alatt mind megtanultunk, mind tudtam ezeket a szép nótákat.
Ott, ahol zúg az a négy folyó,
Ott, ahol szenvedni jó,
Ott, ahol kiömlött annyi drága vér,
Ezer évről mond mesét a szél.
Búg a kürt az ősi vár fokán,
Honvéd áll a Hargitán,
Erdély szent bércére zúgva száll,
Büszkén áll a magyar turulmadár.
Ami itt eltűnt. Keresik, hogy ott van az alja, itt van, ahogy megyünk a temetőbe.
Van, aki azt mondja, hogy ott a madár, van, aki azt mondja, hogy a fődbe, van, aki
azt mondja, hogy elégették. Ott van a biciklisták előtt…
Doroszló, 109.

Körülbelül így nézett ki az országzászló
– No, majd azt is elmesélem, illetve azt mondanám először, hogy az országzászló
hogy nézett ki. Én csináltam egy kis rajzot, de ez… Ahogy bírtam, én ezt lerajzoltam. No, körülbelül így nézett ki az országzászló.98 Mondjuk, ez a talaj… Igen, ez
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az alapja nekije, ez az obeliksz,99 vagy minek mondták, az a rész, emlékmű. És itt
volt egy Nagy-Magyarország térképe, és rája volt írva, hogy: „Így volt.” És szintén
az a Nagy-Magyarország térképe, de itt a Trianonnak a kése végigment a térképen.
Lehetett látni a kést. No most ide volt írva: „Így van.” Ide meg szintén írva, hogy…
– Így lesz.
– Így lesz. És alá volt írva krétával, valaki aláírta: de nem soká! Krétával. Másnap, mikor fölavatták, a Bártol Pisti bácsi… No most még a, ehhez hozzájárult a
turulmadár. Turulmadár. Nagy, hát mondjuk, másfél méter széles fesztávolsága
volt. Nem tudom, hogy tudod-e, hol van? Nem. Majd mondom akkor. Ez a talapzat
van a temetőnél, az nem, az csak az alja. Az egy téglából rakott, de malterral volt
összerakva, az a mái napig is ott van. Az utolsó ház bal kéz felül, no ez a, le van
dobva egy nagy tömb, majd hogyha arra jársz, megfigyelheted. No most, ez az alap
amilyen volt. Ez a fölső rész, ez meg itt van eltemetve, ahol volt a Bartol Pisti bácsi
előtt pontosan, kijönnél abból az utcából pont a közepibe, ott van eltemetve, elásva.
Az a fő-fő itt. Hát ez olyan hatvanszor ötvenes, vagy mit tudom, milyen, két méter
maximum. A turulmadár az meg a tetején volt, az meg, ezt mondom én most, de
nem vagyok benne biztos, még meg kell tudnom… Megtudom biztos, hogy meg-e
van… Nem, elásva, de ott van lenn egészben.
Doroszló, 113.

Csak a madarat levették…
– Volt országzászló itt?
– Volt ám. Mondom, én kilencéves voltam, de amit akkor tanultam verset, még
mindig elmondom. Az országzászló előtt (hát mondtam, hogy):
Magyar lányok, tudjátok-e, micsoda nagy nap van ma.
A magyar dicsőségét a nagy naptól kapta.
Ez hozott ránk fényt, sugarat, legyen neve áldott.
E nagy nap hozta meg nekünk a magyar szabadságot.
Hát most egy nyolc-kilenc éves gyerektől mit kívánsz? De mondom, még mindig
tudom.
– Volt a faluban olyan turulmadaras emlékmű?
– Meg is van még, az állvány megvan. Csak a madarat levették, XY elvitte magyarba. Ott volt őnála sokáig. Nem ő vitte e. Hanem a R. vitte el. K.-né bent volt
az udvarba, és ő betette utánfutóba, elvitte. Persze magyarok átengedték a határon,
mert akarta kivinni Svédbe. Azt már nem engedték. Úgyhogy még mindig magyarba
van, a szárnya, minden épkézláb.
Szilágyi, 129.
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Az országzászlónak meg is van a helye
– Amikor a magyarok bejöttek, akkor ebből az alkalomból tartottak-e ünnepségeket, volt-e országzászló?
– Volt, volt, az országzászlónak meg is van a helye, ahogy… a turulmadárral föl
lett építve az, ami ott van a templomtéren a Dezső… Szilágyi… Szilágyi Dezső az a
falu alapítója mellett. Igen, voltak ünnepségek, igen, igen, hát persze, hogy abba az
időbe sok, színdarabokat játszottunk, még akkor hát volt mozi a faluban, de jobban
a műkedvelés ment, úgyhogy színdarabok mentek, voltak, táncmulatságok voltak,
satöbbi minden, úgyhogy. Ez volt, ez. Díszmagyarba föl szabad volt öltöznünk,
satöbbi mindenféle, hát én is szerepeltem számtalan színdarabban, úgyhogy az első
színdarabban volt a Sári bíró, akkor aztán, aztán volt a Mágnás Miska, akkor az Ide
gyere, Rózsám, akkor a Csárdás, akkor Tolonc, akkor a Branislav Nušićnak a Közös
lakása, satöbbi, meg több egyfelvonásos játékba is szerepeltem.
Szilágyi, 132.
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Doroszlói bokrétások Budapesten (1942)
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Leventék és gombosi lakosok menetelnek a gombosi országzászló előtt
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Pünkösdi körmenet Szabadkán (1944)
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Doroszlói fellépők a magyar kenyér ünnepén (1942)
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Leventetisztek és civilek csárdása a főtéren (1942)

■

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

Az országzászló-avatást ünneplő bajmokiak (1942)
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Tallósy József a bezdáni országzászló előtt (1942)

A regőcei országzászló, amit újrafestett
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A doroszlói országzászló-szentelési ünnepség (1941)
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CSALÓDÁS, ÍNSÉG
Nem azt kaptuk, amit vártuk (159) ◆ Nem
úgy viselkedtek (159) ◆ Nem kaptunk mi
annyit se eleget, hogy azt a gúnyát meg
bírta fódozni anyám (160) ◆ Nagyon
könnyen lecsetnikeztek mindenkit (160) ◆
Tatám, a maga csetnik úristenit (163) ◆ Te

büdös csetnik gazember, még jelenteni sem
tudsz… (164) ◆ Élelem semmi nem vót,
semmi (165) ◆ Mikor sütöttük a lepényt,
az jó volt (166) ◆ A négy év alatt mi ott
semmit nem bírtunk kapni (166)
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Nem azt kaptuk, amit vártuk
– Jöttek a magyarok, nagy örömmel vártuk őket, de megjegyzem, kár volt ennyi
időre bejönni nekik, ez az én véleményem. Akkor mondtuk: „…korpakenyér, facipő,
ez a magyar szebb jövő…”, mert facipő volt a talpa, nagy beszolgáltatás volt akkor is
már. Disznóvágáskor be köllött adni zsírt is meg valamit még. Meg volt konkrétan
határozva, hogyha a család disznót vág, akkor ennyit meg ennyit be kell adnia.
Meg köllött mondani, kb. hány kilósat vág, úgyhogy amennyire örültünk, nem
annyira élveztük. Megvolt, hogy mennyi után osztották a földet, megvolt, hogy
hány család van, és minden családra adtak földet, minden koponyára egy hold földet. Egyszer volt negyvenegyben, aztán, mikor az oroszok bejöttek, az másodszor.
Nagyon jól lettek fogadva, de nem azt kaptuk, amit vártuk. Csalódottak voltunk. Vártuk, hogy jobb legyen. Nagyon erős volt a rendőrség, akik bejöttek, akkor
átvették az irányítást a faluban, és volt csendőrség meg rendőrség. A csendőrök
nagyon szigorúak voltak, azok a lopást nagyon ellenőrizték, úgyhogy odacsukták
a kezüket a lopónak az ajtóhoz, nem lett olyan lopás, mint most ahogy van, nem
lehetett, mert szigorú volt nagyon a törvény.
– Maradtak helybeliek is, akik rendfenntartók voltak?
– Hogyne. A rendőrök, azok innen lettek a faluból, a csendőröket meg föntről
küldték, Magyarországról.
Bácskossuthfalva, 43.

Nem úgy viselkedtek
– Aztán a muter, az meg mesélte azt, hogy amikor negyvenegyben bejöttek a magyarok, akkor hát azok, nem tudom, hogy ez tetszik itt vagy nem, nem úgy viselkedtek.
A muter is azt mondja, ha elővenném a lánykori fényképeit, ő egy szép lány volt, és
jöttek ezek a tisztek Magyarországról, ők egy kicsit úgy viselkedtek az itteni magyarokkal. Az én édesanyám is tetszhetett annak a tisztnek, és elvezette abba a házba,
nem tudom, te tudod-e, holnap megnézheted, még ma is van a házon emléktábla.
Mész kifelé, a szemafort elhagyod, a buszállomást elhagyod, és ott átmész azon a
kis rampán, balra azon a kis rampán,1 és jobbra elfordulsz azon a kanyaros úton, ott
a mai napig tábla van azon a házon, azok ott, hogy milyen nevet viseltek, már nem
tudom, de ott szerbek laktak. Az első világháború után jött szerbek, és oda bedobtak
egy gránátot ezek a magyarok, oszt aztán a mutert vitték oda, mutogatták, hogy
nézd meg. Ott dirib-darabok, azt mondta, hogy csecsemő halva meg minden volt
ott. Most elmeséltem ezt.
Zenta, 163.
1

Sorompó
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Nem kaptunk mi annyit se eleget, hogy azt a gúnyát
meg bírta fódozni anyám
– Hát, elég cifra időszak vót. Ugye nem nagyon vót ruhája a népnek. Kaptunk bizonyos textildarabot, nem azt, amit akartunk, hát amit… Én is emlékszek, jártam
be a zárdába, az iskolába. Akkor reggel elmentem korán, oszt akkó ott, ahun most
a nagy áruház van, ott vót egy bót, odaálltunk. Azt se tudtuk, lesz-e, nem lesz-e.
Akkó az én apám, mikó elvégzett a jószágoknak, akkó, mikó köllött menni nyolc
órára az iskolába, akkó gyütt, oszt váltott le. Ű állt sorba, oszt én meg mentem az
iskolába. Oszt vót, hogy kapott egy inget vagy ilyesmit, vagy egy alsónadrágot, vagy
méterárut, vagy valamennyit.
Akkó vótak utcai bizalmik. Megvót az utcában egy ember, az vót utcai bizalminak nevezve. És akkó vót, hogy kaptok izét, menni köllött a kerületbe, ott kaptak
cérnát meg ilyen dógokat, ilyen kisebb encsem-bencsem dógokat. És amikó több
család vót vagy valami, akkó az többet kapott. Hát ugye abba is szó érte egyik a
másikát, például mink is vótunk öten gyerekek, meg a szülők, oszt többet kaptunk,
mint ahun egy gyerek vót vagy kettő. Oszt fájt nagyon soknak, hogy mié kapunk
mi annyit. De hát nem kaptunk mi annyit se eleget, hogy azt a gúnyát meg bírta
fódozni anyám.
Magyarkanizsa, 67.

Nagyon könnyen lecsetnikeztek mindenkit
– Hát ott már mikor kitört a második világháború, ott már én is hat-hét éves lehettem. Arra emlékszek még most is, hogy rádiónk volt, ott még az Újfaluban is akkor
kevés embernek volt. Nekünk akkor volt egy külön hangszórós rádiónk, és az mindig
szólt. Mindig úgy emlékszek, kislány voltam, mindig mondta be, hogy: „Légiriadó
Baja, Bácska, Pécs.” Erre mindig emlékszek, és húztak fölöttünk a repülőgépek, és
mortyogott, fortyogott az egész. Mi ott a Gyömrei Péter házának az ereszéhez apával beálltunk, és néztük a repülőgépeket, hogy mennek fönt. Akkor utána mondta
be, hogy elmúlt a veszély, a légiriadónak vége. Ennyit érzékeltem belőle. Mondjuk
ide az a háború, olyan mértékben hogy érezted volna, mint bombázás vagy valami,
ez nem ért ide, de azért mondták, hogy mindenhol ilyen bunkerokat köll ásni, és
akkor leemeltek néhány lécet a kerítésről, és a Viktus néninél csinálták a bunkert,
meg ástak és lefödték, bár attól még nyugodtan meg lehetett halni, ha bomba esett.
De hát ugye az egy léleknyugtató valami volt, és akkor, mikor kezdődött a légiriadó,
akkor anyukád, a Juci, meg a szomszéd Viktus néni fogták a kis sámlit és beültek a
bunkerba. Úgyhogy ilyenekre emlékszek. Aztán arra emlékszek, hogy mivel fűszeresek voltak anyáék, akkor hát már ugye negyvenegy után jöttek ezek a mindenféle
megszorítások, hogy nem volt elég kenyér, nem volt élelmiszer elég, mondjuk én már
akkora voltam, hogy kenyeret jegyre adták ki, és akkor azt anya az üzletben mérte,
hozták ki a kenyeret, és adta ki a kenyeret. Én emlékszek, hogy ilyen elszámolásokat
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csinált anya, akkor azt egy szatyorba belekészítette és akkor én hoztam be a szatyrot ide a közellátási hivatalba. Én jöttem mint nagylány elszámolni. Hát lehettem
olyan nyolcéves. Nagyiskolás voltam. Én úgy emlékszek, hogy ez abban az időben
volt, a magyarok ideje alatt is, negyvenegytől negyvennégyig itt magyarok voltak,
akkor is voltak ilyen, most ezt lehet, hogy megkeverem már a negyvennégy utánival,
mert az is nagyon nehéz volt. De itt is voltak már olyan nehéz dolgok, hogy például
karácsonyra a gyerekeknek csomagot osztogattak. Mondjuk, amire még emlékszek,
hogy ott volt fölállítva, ahol most a szökőkutat csinálják, a karácsonyfa, és mindenki
kapott egy csomagot, és volt benne mákos kalács meg mindenféle kis édességek. Mi
még akkor annyira nem éreztük, mivel hogy még megvolt az üzlet, és akkor az az
üzlet egy négytagú családnak olyan szolid életet biztosított. Még amikor hazavittem
azt a kalácsot, akkor nézegettük, hogy anya mennyivel jobbat süt nekünk.
– Végül is a mama, a te anyukátok örökölte vagy nem örökölte, nem, kapta a
hozományba a fűszerüzletet.
– Igen, mikor anya férjhöz ment, mivel ő azt már csinálta, őneki nem volt meg a
szakképesítése, de viszont apa meg kereskedő volt. Ő zsidónál tanult kereskedőnek,
valamelyik fűszeres kereskedő zsidónál volt, mert tudom, hogy amikor ők a berendezést kapták el meg magát a iparengedélyt, biztos csak azt átírták anyáék nevire,
de árút nem kaptak vele. Azt mindig mesélték anyáék, hogy ők például nagyon jól
megvoltak a zsidókkal. Azok nagyon rendes emberek voltak.
– Tehát a tata kereskedett a zsidókkal?
– Igen. Amikor apa otthagyta a zsidót, amikor önálló lett, akkor azt mondta neki
a főnöke, Pista, sót, cukrot, lisztet annyit vigyél amennyit akarsz. Kapott mindent,
meg amit akart. Fölírjuk, és amikor bírod, úgy fizeted. Úgyhogy nagyon rendes
emberek voltak. Nem volt ővelük semmi baj, csak jött ez a piszkos politika aztán.
Ez ment is egészen negyvennégyig, akkor aztán már, amikor a zsidókat vitték, akkor
már nagyon sok minden ilyen árucikk egy vegyes kereskedésben, ami szükséges, az
már kifogyóban volt, és ezeknél a zsidóknál olyan spejzek voltak, hogy rengeteg
befőtt, cukor, liszt lekészítve, méz, minden, gazdag emberek voltak, amikor elvitték,
akkor ezekből raktak ki mindenfelét árulni.
– Kik árulták ezt?
– Ezek a kiskereskedések. De anya megmondta apának, hogy Pista, te ide semmi
ilyet nem hozol. Például tudom, ismertem az embert, aki ezen gazdagodott meg.
Biztos nem ez volt az egyedüli.
Aztán ezeket, mert itten voltak régi bútorok meg gyönyörű szőnyegek, meg festmények, hát tulajdonképpen, úgy emlékszek, hogy a Szloboda János könyvében2 őt
is említi, hogy ez a zsidó templomban, valamikor itt az egészségház helyén volt egy
nagy zsidó templom, és oda voltak ezek az áruk behordva, és mondjuk negyvennégy
után, amikor lettek ezek a nagy kommunista vezetők, akkor azok közül is nagyon
sokan onnan bútorokat, szőnyegeket, szóval mindenki dézsmálta, aki érte. A Szloboda János hivatkozik is itt nevekre, akiről ő is megtudta, hogy így gazdagodott meg.
2

Szloboda János: Zentán történt ’44-ben. Pomáz, 2005, Kráter Műhely.
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Még volt valami nem jó jelenség akkor, bár amit én magam úgy érzem, akkor
is történtek olyanok, hogy Magyarországról eljöttek, Fölső-Magyarországról meg
mindenhonnan, ide raktak magyarországi hivatalnokokat, akik nem tudták ennek
a népnek a mentalitását, azt, hogy itt már tulajdonképpen a török óta ez vegyes
volt. Itt többségben magyarság volt, de éltek köztünk szerbek is. Itt voltak nagyon
nagy szerb gazdák. Itt ha csak végigmész ezen az Adai utcán, ott még most is
megvannak ezek a nagy, régen épült házak, azok, többé-kevésbé nagyon sok van
közülük szerb nagygazdák házai. Voltak a Galićok, már nem emlékszek a nevükre,
a Milére legjobban emlékszek, meg van itt is ennek a sarki burekosnak3 átal az a
sárga téglával az a Pecarski, akkor azok is nagyon gazdagok voltak. Még most is él,
nyolcvanvalahány éves az utolsó nő, nem tudom, a férfitestvére él-e még, de avval a
Danicával én szoktam sokszor beszélgetni. Ezek mind együtt éltek a magyarokkal,
és tulajdonképpen nem is volt semmi, talán negyvenegyben ott az egy nagy baj volt,
hogy elkezdték azt, hogy ezeknek mindnek magyar nevet köllött, még a lányoknak
is, beíratni. Még volt a kolléganőm, akit a Mico néni mesélte, hogy őneki is írtak
be az anyakönyvbe, akkor még magyar nevet is, hogy Ibolyának írták be, vagy már
pontosan nem emlékszek, nem akarok valami hülyeséget állítani, csak mondjuk, ezt
egy kicsit megkavarták itten. Meg ha valami nem tetszett, akkor nagyon könnyen
lecsetnikeztek mindenkit. Sajnos ez még most is húzódik. Szegeden még most is
megtörténik, hogy olyanra, aki innen ment át, csetniket mondanak magyarra.
– Magyarra, szerbre mondták ezt egyaránt?
– Most már a magyarokra használják jobban, ha valaki átmegy.
– És a magyarok ideje alatt?
– A magyarok ideje alatt meg az volt, hogy ezek itt basáskodtak, hivatalokba kerültek, kulcspozíciókba. Ezek is tulajdonképpen nagyon megmérgezték az egymás
közötti viszonyt. Talán sose került volna ennyi, meg ezek, akkoriban kezdődött a
kommunista párt is, és a kommunista párt, a kommunistákat is üldözték, és itt úgy
meg is keveredett, azok már a végén, én ahogy a magam eszével látom, hogy itt ez a
végén már itt a szerb lakosságot is sokszor bántották, akkor a kommunistákat is, akkor
voltak itten a kommunisták között szerbek, magyarok, zsidók, ez már itt keveredett.
Tulajdonképpen, hogy itt ilyen csúnya dolgok történtek negyvenegyben is, ezek a
vérengzések, meg a negyvennégyes is, hogy itt ebbe valószínű, hogy ez is bekavart,
hogy itt egymás közötti viszonyt elmérgesítették. Mert itten tudok én olyanokat is,
akikkel én együtt dolgoztam, hogy hát úgy beszélt magyarul mint én, magyar felesége
volt, hogy nem tudom, hát sose volt probléma egymás között. Később, látod, ez még
mindig mérgesedett. Lehet, hogy nincs igazam, de én úgy érzem, hogy ez benne van,
ott is megkeverték azok a magyarok, akik idejöttek, mert nem értették meg, itt a török
után ide kerültek, azok már egy egységet alkottak, akármilyen nemzetiségű volt. Mint
3

Balkáni tésztás étel, ami a hetvenes években vált elfogadottá mint az utazók
eledele: vasútállomások, buszpályaudvarok és piacok mellett általánosan
fellelhető és vásárolható olcsó, laktató, többféle töltelékkel készített „népeledel”. A burekot a burekos készíti.
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ahogy élnek Pesten is, Budán valami negyed, ahol még nagyon sok szerb van. Hogy
itten egész Európát a török már a középkortól összevissza keverte.
– A magyarok idejéből emlékszel atrocitásra?
– Hát nem, mert akkor én még olyan kislány voltam. Akkor végeztem el az első
három elemit. Akkor még annyira a családban éltünk.
– A családban meséltek-e valamit?
– Nem.
Zenta, 162.

Tatám, a maga csetnik úristenit
– Te, a magyarok bejöveteléről rossz emlékeim vannak. Amiatt, hogy azok bugris
parasztok voltak. Aki feltűzte a tollat, kakastollat, akkor mink, szegény embereket, a
szegény magyar embert csetniknek nevezték. „Tatám, a maga csetnik úristenit”, így.
Az embernek kinyílott a bicska a zsebibe… Az ott valami, valahunnét, nem tudom,
mert én kisgyerek voltam, hunnét szalajtott valami proletársarjak vótak ők. De
mikor főtűzte a tollat, akkor úgy oktatták ki őket, hogy magyar királyi csendőr az
nem hazudik. Az csak igazat mond, az igazságos. Szóval mindent a legjobbakat. És
amikor jöttek be a magyar […] No, az én apámnak a háza ennél a saroknál van. [...]
Anyám megtanított engemet, tudod azt a: „Magyar vagyok, magyarnak születtem…”
Ismered, ugye? Magyar nótát dalolt a dajka fölöttem… hogy is? No!
Magyarul tanított imádkozni anyám,
És téged szeretlek, gyönyörű szép hazám.
Berajzoltad képed a szívem közepébe,
Beírta nevedet lelkem legmélyébe.
Áldja meg az isten a keze vonását,
Áldja meg, áldja meg a magyarok hazáját.
Tudod végig?
„Magyarnak születtem, magyar is maradok,
a hazámért élek, és ha kell, meg is halok.
Ringó bölcsőm fáját magyar föld termette,
koporsóm fáját is magyar föld növelje.”
Az épület első ablakánál ott mentek el a katonák meg kocsik meg lovak meg
minden. És mink annyira néztünk, hogy megvakultunk a látástú. És egyszer csak
apámnak a segédje, egy bizonyos Taufer Ádám, szabósegéd volt, odaugrott és félrelökött bennünket az ablaktól. Egy cigány tipus [kivonuló] szerb katona letérdelt,
célba vett bennünket. Az, hogy agyonlő vagy csak ijesztett, nem tudom. No és akkor
így úgy mondtuk, hogy ő mentette meg az életünket. De azt az embert még most is
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megismerném száz közül. Igen. Letérdelt szabályosan. A ház előtt van egy olyan, a
ház előtt van egy olyan tér. És akkor kiment a sorból, senkinek semmit nem szólt,
nekitérdelt és célozott. Így. Ez volt az, amikor a szerbek mentek el, menekültek.
Doroszló, 106.

Te büdös csetnik gazember, még jelenteni sem tudsz…
– Mikor az apámat elvitték, akkor én nagyon óvatos lettem. Mer ő a régi jugoszlávok
alatt úgy volt, hogy kicsit-kicsit, oszt bevitték.
– De azért, mert vörös katona volt?
– Így van. Kommunista.
– De ő tényleg kommunista volt?
– Nem volt, utána nem volt, nem volt. De szívvel-lélekkel az volt. Ez más kérdés,
de ő azt sose mondta senkinek, és nem is ment pártba. És elég az hozzá, a helyzet az
volt, hogy mikor az apámat elvitték, akkor nagyon óvatos lettem, de én rendesen
jártam iskolába, csináltam mindent, mintha nem történt volna sehol semmi. És hogy
még rosszabb legyen a dolog, vitéz Borsvai Géza lett az osztályfőnök. Hát, ha nem
Bauer a cserkészparancsnok, akkor én biztos máma nem élnék.
Hát ő, hát úgy kezdődött az egész dolog, hogy az első héten engem beosztottak
hetesnek. És az egyik nap az udvaron, de ketten voltunk hetesek, egyik nap az udvaron, másik nap az osztályba, az osztályba a hetes türüli a táblát, meg hozza rendbe,
meg szellőztet stb. Emez meg a szombaton végig kivezeti meg sorakoztat meg vezeti
vissza. Na, én az a, most harmadik-negyedik, nem tudom, nem érdekes. Lényeg
az volt, hogy bent voltam az osztályba mint ügyeletes, és rendbe hoztam a táblát,
kiszellőztettem mindent. És történelemórára jött be a tanárnőnk, második órára.
És bejött a tanárnő, én vagyok a hetes, nekem köll jelenteni. Mondom, tanárnő, hiányzik a Balog meg a mit tom én. Hárman hiányoztak, mondtam a nevüket. Hajolj
csak le, kisfiam, gyere ide, odamentem, hajolj csak le, lehajoltam, durr, lekenyt egy
pofont. Te büdös csetnik gazember, még jelenteni sem tudsz! Mondom, tanárnő egy
tantárgyból sem tanultuk. Erre még egy pofont lekenyt. Még pofázol? Jelentkezz az
osztályfőnöknél, most meg mars ki! Hát kimentem, oszt kint vótam. A negyedik
órám volt az osztályfőnökünkkel. Bejött, levágta az asztalhoz a naplót. Sándor, gyere
ide! Odamentem, pofon ütött. Hát többet gurultam, mint az ajtótól az ablakig. Irtó.
Föltápászkodtam. Ugye, fiam, ki az apád? Mondom neki, becsületes cipészmester. Így.
Ortopédista. Egyedül Szabadkán. Az anyám meg tizennyolcba végzett tanítónő. De
a szerbek alatt nem taníthatott, mert nem tudott eléggé szerbül. Rám néz így, és te,
fiam pofázol itt a tanárnővel? Tanár úr, én nem pofáztam senkivel. Hát ő hazudik?
Így. Bocsánat, nem tudom, én azt tettem, amit tudok. Azt mondta, hogy nem tudsz
jelenteni, nekem is azt mondta. Biztosan nem tudok, mondom. Hát hogy jelentetted.
Mondtam, hogy tanárnő, hiányzik a Balog meg ezek. Na, látod, hogy nem tudsz. Ő
tanárúrnő, megértetted? Így. Meg. Mars a helyedre. És ezzel, hogy becsületes cipész-
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mester az apám meg tanítónő az anyám, mars a helyedre. Így maradtam az iskolába.
Még kisebb dolgoké is kidobták, akármié. Lesték, hogy valaki csináljon valamit a
délvidékiek közül, hogy kirúgják. Az osztálynak több mint fele nem délvidéki volt.
– Azok ide jöttek tanulni?
– Lejöttek. Akik ott gyönge tanulók voltak, bukdácsolók, azok eljöttek ide,
ilyenek. Na, ezek, akik itt laktak a bajai vasút melletti tanyavilágban, azok jöttek be
vasúton, azok a pesti vasúton, amazok a szegedi vasúton. Így jöttek be, hát. Akkor.
– Ez a polgári iskolában volt ugye, negyvenegyben?
– Polgáriban, igen. És az volt a helyzet, és most utána, semmi, na, aztán ahogy a
Bauer megszervezte a cserkészkedést, és hallott rólam, biztos tudott valamit, meg biztos
mondták azt is, hogy anyám tanítónő volt, az apám meg cipészmester volt, ortopéd,
és a Bauer már egész rendesen fogadott, meg hallotta meg látta, hogy mit tudok.
Még annyit, hogy feleljek, a helyzet az volt, hogy az apámnak a mestere a Krnajski
Pajo volt. Az üzlete volt, és annál dolgozott az apám, mert az apám sokat betegeskedett, és így nem is akart üzletet. Meg neki az olyasmi nem tetszett. Ő most adminisztratív ezt-azt csinál. És így meg dolgozott éjjel-nappal, ha köllött, nem volt neki
problémája, és a helyzet az volt, hogy a Pajo meghallotta, ez a Krnjanski, hogy megint
a vörösöket szedik. És ő meg fogta magát, és ezek a magyar tisztek meg összevissza
nagy hűhók, jöttek hozzá cipőt csinálni. Ortopéd dolgokat is. Így a turáni vadászok
parancsnokának. Turáni vadászok, tudja-e azok, hogy azok tulajdonképpen magyar
csetnikek voltak. Azoknak a parancsnokának csinálta a cipőt. És azt mondja, tudja-e,
hogy ki csinálta ezt a cipőt. Hát nem. Azt mondja, de ugye tud cipőt csinálni? Hát
azt mondja, ezt tud egyedül csinálni igazán, cipőt. Azt mondja, és ezt a szerencsétlen
embert piszkálják. Nincs semmi köze, azt mondja, őneki a vörösökhöz.
– De ezt a Krnajski mondta?
– A Krnajski mondta. Rám néz, na, azt mondja, és akkor én most mit tegyek,
azt mondja, tán csak valamit tehet. Tudja mit? Adok neki egyenruhát. Turáni
egyenruhát meg igazolványt. És ha keresik, itt van. És úgy is volt. Hogy nem múlt
el másfél nap, kettő, már jöttek. Hát hogy van ez? Hát azért, mert magukat félrevezették. Valaki érdekből tud hazudni. Az anyjuk úristenét, és elmentek. És nem
bántották az apámat. Hát.
Szabadka, 9.

Élelem semmi nem vót, semmi
– Szegíny sorsba vótunk nagyon abba az üdőbe, nem vót mit ennünk, nem vót
gúnyánk. Kukoricakenyeret ettünk, divat vót az eperfa, azt ettük cukor hellet,
eccörűen semmit kapni nem lehetett. Amikó akadt egy kis munka, elmentünk,
akkó egy kicsit bírtunk keresni.
Élelem semmi nem vót, semmi. Se cukor, se só. Tudod, mi hogy bírtunk édességet
enni? Egy, megfőztünk egy nagy kotla cukorrépát, hogy meg vót mosva meg pucóva,
eldarabótuk, de ugye má aztán rágyüttünk, hogy le kő reszeni, akkó hamarabb
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megfől. Kifől belüle az édessíg. Akkó azt megszűrtük, oszt a levit addig főztük,
míg mög nem sűrüsödött. Mikó megsűrüsödött, akkó birtunk vele kalácsot sütni.
Az olyan vót, mint a méz. Nem lehetett semmit se kapni. Semmit. Esetleg feketén,
de még ruhát se. Semmit se.
Zentagunaras, 54.

Mikor sütöttük a lepényt, az jó volt
– Kukoricakenyér volt, meg az, jaj, az nem jó volt, cukorrépából főztük ki, nagymama
sütött mákos kalácsot melasszal, de az nem jó volt. Később mondja a menyem, már
mostanába, pár éve: „Én hallottam, hogy kölesből lehet levest főzni.” Mondom,
lehet ám, a mindenségit, az se volt jó.
– Hús került-e az asztalra?
– Hát az kerülhetett, mert mi szálláson laktunk, meg neveltünk, igen, de olyan,
hogy rizs meg ilyenek, na, hát a nélkül meg lehet élni.
Cukrot nem lehetett, hát sót, azt nem tudom, azt mintha… nem tudom, de a
lepény jó volt a kukoricakenyérből. Mikor sütöttük a lepényt, az jó volt. Kenyér,
hát az is, hát meg lehetett enni.
Ja, meg a fatalpú cipőt. Hát volt az, hogy Délibáb hetilap vagy mi, és akkor ott
reklámozták, hogy neves színésznő milyen szép fatalpú cipőbe van. Úgy kopogtunk,
ja és még az, hogy melyik lány tudja szebben megstoppolni a harisnyáját. Most azt
se tudják, mi stoppolás, mert nem is olyan harisnyák ezek. Igen, ez volt. Viszont
Erdélyből hoztak szőrmét, azt hiszem, hogy sok volt, úgyhogy voltak, nekem nem
volt bundám, de volt, akinek volt bundája. Olcsóbb volt, mint egy közönséges téli
kabát, ezt nem értem. De mindegy, így volt.
Topolya, 51.

A négy év alatt mi ott semmit nem bírtunk kapni
– Nálunk a németek voltak Bánátban, Bácskában a magyarok voltak, és akkor nem
lehetett átjárni. Csak azoknak lehetett átjárni, akiknek földjük volt Martonos felől, vagy martonosinak volt Bánát felől földjük. Akkor azoknak volt igazolványa,
és átengedték. A német katonák ott lent voltak. Meg határőrök is voltak. Igen,
határőrök voltak a kompnál. Azok németek voltak. Azután, mikor már az oroszok
bejöttek, akkor lehetett ugye átjárni, akkor jártunk Martonosra, a templomba. Ha
volt valami ünnep, úrnapkor, húsvétkor, pünkösdkor, karácsonykor nem mentünk,
akkor már rossz idő volt, de így tavasszal, mikor szép idő volt, jártunk többször,
nem minden vasárnap, hanem ilyen nagyobb ünnepekkor.
– Amikor negyvenegyben a magyarok Bácskába bevonultak, arra hogy emlékeznek?
– Hát én emlékszek rá nagyon jól. Tudom, volt egy hintám, és ez húsvét böjtje
volt vagy húsvét, soha nem láttam repülőt, és akkor möntek Beogradot bombázni.
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– Ott a Tisza vonalán mentek keresztül a repülők?
– Igen, körösztül a falun, ott, mert Szeged, én nem tudom, hány kilométerre van.
Most hogy hol szálltak föl azok a repülők, de ott Keresztúr4 fölött egész csoportosan
mentek a repülők. Tehát akkor bombázták Beogradot.
[A jelenlévő feleség kiegészíti: Én arra emlékszek, hogy az egyik szomszédasszonyunk festette a tojást és kivitte, mert elég alacsonyan repültek a gépek,
nem repültek olyan magasan, kivitte a tojást a tányérral és mutogatta, itt
van, várjuk a húsvétot. Gyerekfejjel ilyesmire emlékszünk. És akkor először
bejöttek a honvédok, a magyarok jöttek be azon a töltésen. Az a töltés megy
Gyálán és akkor egészen Magyarországig, de nem a Tisza szélén ment, hanem
beljebb, és ott jöttek végig a katonák. Arra nagyon jól emlékszek rá, mi a falu
szélin laktunk, hogy a másik utcába, ott, ahogy a töltés volt, oda a töltésre
csináltak egy diadalkaput, s várták a magyarokat. És jöttek a magyarok.
Nekem is volt egy bátyám, akkor volt neki barátjai, öten-hatan voltak egykorúak, azok mind elmentek a magyarok elébe Gyála felé, mert Gyála csak
három km-re van, és ott van mindjárt a határ, és akkor jöttek velük, és akkor
adtak nekik rozskenyeret. Akkor ettünk életünkben először rozskenyeret,
addig nem is tudtuk, mi a rozskenyér. Akkor nekünk is a bátyám adott, hogy
kóstoljátok meg, milyen finom. És jöttek együtt a magyarokkal, örültek is.
Akkor azok átvonultak, és utána jöttek a németek. Azok ott se maradtak,
mentek Kneževacra, és hogy hova mentek tovább, azt nem tudom, de utána
mihozzánk a németek jöttek. Négy évig a németek voltak. A négy év alatt mi
ott semmit nem bírtunk kapni. Semmit. Se ruhaneműt, se cipőt, meg cérnát,
meg varrótűt se, semmit az égvilágon nem bírtunk kapni.]
– A boltban nem volt?
– Nem volt semmi se. Nem volt. Hát jártak át Szegedre a szülők, és vitték a lisztet.
Gondolhassa, mikor tizennyolc kilométerre kellett, hogy vigye a hátán a lisztet a
zsákban, kétfelé megcsavarta és akkor vállára, és csak leültek és pihentek, meg akkor
vittek baromfit, tojást, és akkor ott árulták a piacon, akkor ott bírtak venni valamit.
– De helyben nem volt semmi?
– Nem volt. Arra emlékszek, hogy egyszer az én anyám is volt, és elfogták őket
a németek, és bekísérték a községházára, mert községháza volt, nem városháza,
mert az csak egy község volt, ott, ahol haladtak el egy ismerőse volt éppen az, akit
kivégeztek, a Börcsök Máriát, azokkal jóba voltak nagyon, és a kertjükbe bedobta a
cérnát meg ilyen apróságot, amit vett, és akkor másnap elment érte. Úgyhogy nem
lehetett semmit se kapni egyáltalán. Még vönni se.
– A községházán kik dolgoztak? A németek jöttek, és hozták a saját hivatalnokaikat?
4
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– Nem. Volt egy magyar, nem is magyar volt hanem szerb, az Pesten tanult. Újságíró. Gyurkának hívták, úgyhogy perfekt tudott magyarul, szerbül is, és akkor az
figyelmeztette ezeket a szerbeket, akik jöttek össze, hogy partizánoskodtak, gondolom, hogy mint kommunisták, akkor így lányhoz mentek, mintha szórakoznának,
csak az az egy lány volt ottan, a többi mind férfi volt, és ő figyelmeztette a szülőket.
Összehívta, hogy figyeljék őket, ne engedjék, mert nem fognak jól járni, hogy ő
tudja, hogy a németek mire készülnek. Elfogják őket, hogy baj lesz belőle. És nem
hallgattak rá, csak tovább így összejártak, és összeszedték őket, és nyolcat kivégeztek. Elvitték őket Oroszlámosra. Azt tudja, hogy Oroszlámos hol van? Akkor ott
kivégezték őket, és akkor, hát én nem tudom, azt hiszem, hogy tél volt vagy hogy
volt, vagy késő ősz felé volt, csak fölakasztották őket a villanykarókra. Mindegyik
villanykaróra, és három napig úgy álltak, és akkor szedték őket le. Leszedették az
odavalósiakkal, és akkor ásattak velük gödröt, és akkor a gödörbe, így mesélték,
meszet öntöttek rájuk, és letakarták.
– És ez a pravoszláv templom kertjében volt?
– Nem tudom én, hogy hol volt, Oroszlámoson nem ott volt. Azután emléket
állítottak itt Keresztúron, a templom előtt egy emléktábla van, és a nevük rajta
van, akiket kivégeztek. Ott lettek kivégezve, ott is maradtak azok, nem lettek azok
hazahozva vagy valami.
– Ott is lettek eltemetve Oroszlámoson?
– Ott, Oroszlámoson. Ott lettek eltemetve.
– Fiatal gyerekek voltak?
– Hát fiatalok voltak, persze. Nem voltak azok partizánok, ugyan már! Nem
voltak azok, hogy mentek volna harcolni az erdőkbe vagy nem tudom hova, hanem
csak így összegyülekeztek, hogy majd jönnek a partizánok, akkor majd ők is közéjük állnak. És ezek, valamelyik megszökött, meg melléjük álltak, az a fő, aki volt,
a Ćuća, az megszökött onnat, azt nem fogták el, de emezeket, a kisebbeket fogták
el, és azokat végezték ki. Egy lányt végeztek ki a németek, de a szerbek is egy lányt
végeztek ki, mikor bejöttek a partizánok.
Szabadka, 154., 155.
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CSENDŐRÖK
Attól a pillanattól kezdve jogrendszer
volt (173) ◆ Elakadt a kocsija, és ustorral
verte a lovat (173) ◆ Vágjon maga
nekünk ebből az álla aljából egy darabot
kettőnknek! (174) ◆ A csendőrök között
is volt ilyen is meg olyan is (175) ◆ Szent
Antal napján elmöntünk a templomba,
a csendőrök mög már kerestek engöm
(175) ◆ Gyertek be, me gyünnek a
csendőrök (178) ◆ Rosszabb volt, mintha
megvertek volna (178) ◆ Akinek jobbra
kellett menni, az is balra szaladt (179) ◆
Nem lehetett ellentmondani (180) ◆ A

csendőrök többnyire kerékpáron jártak
(181) ◆ Akkó hát vót ilyen községi őrség
(182) ◆ Nagyon nagy szigorúság vót
(183) ◆ Hát meg voltam rémülve, hát mi
az istent akarnak ezek a csendőrök (183) ◆
Szigorúk voltak, de nagyon rendbe is volt
(185) ◆ Csendőröktű nagyon fétem…
(186) ◆ Emberevők nem vótak (187) ◆
Csendérekke nem lehetett játszani (189) ◆
Akkor olyan világ volt (190) ◆ Ne menjél
te, lányom, a bálba, mert a katonák nagyon
szemtelenek (190)
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Attól a pillanattól kezdve jogrendszer volt
– Abban az időben elharapódzott a terror, úgyhogy eléggé olyan lumperproletárok5
lettek a nemzetőrök és erőszakoskodtak a szerbekkel, mi tagadás, ott hatot-hetet
agyon is lőttek, de például hat-hét nap múlva megjöttek a csendőrök, akkor a
csendőrök leállítottak mindent, attól a pillanattól kezdve jogrendszer volt. Durvák
voltak, nem kímélték a magyarokat sem, de az országban rend lett. Sőt, a cigányokkal sem volt semmi probléma. Azok is elkezdtek dolgozni, mert ahol a csendőrök
megjelentek, ott mindjárt rend lett. Abban az időben még az a primitívebb szokás
volt, hogy a legények bálak után összeverekedtek és veszekedtek, a csendőrök megjelentek, abban a pillanatban elhallgatott mindenki.
– Egy érdekes eset, ez személyesen engem illet. Legények voltunk, és átmentünk
Péterrévére, ott egyik udvarolt egy lánynak, nekem volt egy unokatestvérem, de
hatan-heten átmentünk. Leültünk egy asztalhoz, és odajöttek a lányok is, egyszer
csak odahajítottak egy üveget az asztalra. Egy literes üveget, szétfröcskölt. Abban
a pillanatban bejöttek a csendőrök, és egy csendőrt Moholról helyeztek át oda, és
azt ismerték, én nem ismertem. Hát mi van, fiúk, mondjuk, hogy melyik volt, hát
az, gyere csak ki, irtó lepofozták, mindjárt csend lett, mi meg elszeleltünk haza
egykettőre. És ami a legérdekesebb, mert ez közvetlenül akkor volt, mikor október
nyolcadikán rukkoltattak a magyarok, ez az előtte napokban volt, akkor rukkoltam
én is. Becsén át kellett szállni, ültünk a váróteremben lekonyult fejjel, odajön mellém egy, mondja, ne haragudj, ő volt, aki odahajította az üveget hozzánk, mondom,
miért haragudjak, te kaptad a pofonokat.
[Úgyhogy most se ártana énszerintem, ha lenne csendőr, vagyis legalább, ha
tekintélyük volna a rendőröknek. Különösen Magyarországon hogy mi van,
köpődik le őket a cigányok, nem félnek tőle.]
Mohol, 89.

Elakadt a kocsija, és ustorral verte a lovat
– Arra emlékszek gyerekfejjel, hogy elég vasfegyelem volt a magyar fönnhatóság
alatt, a csendőrök rendet tartottak, ott tekintélyük volt. Láttam egyszer egy jelenetet, mert akkor a gyerekek legtöbbet az utcán tartózkodtak, és ott játszottunk,
egy paraszt bácsi ment, ugye sáros utcák voltak, elakadt a kocsija, és ustorral verte
a lovat, hogy húzza, a csendőr meg meglátta, olyan pofont kapott az öreg, hogy
leszállt a kocsirul. Arra nagyon emlékszem. Itt, Adán történt. Még azt sem volt
5
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szabad verni, a lovat. A kakastollasok ahol megjelentek, ott tehát fegyelem volt,
arra nagyon emlékszem.
Aztán meg történt velünk ilyen eset, ugye az utcán fociztunk, és légiriadó
lett, mikor vonultak már akkor, nem tudom arról hallott-e, ezek a bombázógépek
százával mentek valamerre, és akkor mindig légiriadó volt, mert nem tudták, hogy
hol pottyantanak le, de az már a vége felé volt, negyvenháromban, negyvennégyben, akkor mindenkinek el kellett takarodni az utcáról. Mi meg tovább fociztunk.
Jöttek, de azok is csendőrök voltak, az anyátok erre-arra, akkor az első kollegához
beszaladtunk a házba, bejöttek utánunk, és kaptunk egy-egy pofont. Utolértek.
Ada, 63.

Vágjon maga nekünk ebből az álla aljából
egy darabot kettőnknek!
– Kellett beszolgáltatni hat kiló zsiradékot meg hat kiló húst, be kellett jelenteni az
ellátásba, ott adtak egy papírt, és azzal be kellett vinni, de mi nem vittünk sose be.
Mikor akkor vágtunk disznót, amikor akartunk a szálláson. Nem egyszer megfogtak
a csendőrök bennünket. Mert a fiatalabb öcsém az egy kicsit lusta volt, kiküldte
apám, hogy üljön föl az útra, a szállásra hat dűlőn köllött jönni a Topolyai útról,
fölültette apám, és ő addig eszegette a meggyet, egyszer csak arra lett figyelmes,
úgy száz méterre az úttól fordultak be a csendőrök, és megzavarták a lovat, hogy
siessenek. Leugrott ő, de mire ő beért a kerten keresztül, emezek már bent voltak az
istálló előtt. Mi pedig ott pucoltuk a disznót. „Jó napot kívánunk, adjék az Isten!
– ment ki apám. – Részük legyen a munkában!” Az egyik nagyon kutya csendőr volt.
„Mit gondol maga, ilyenkor disznót vágni?” „Nézze, mi hatan vagyunk – mondja
–, nem elég az egy, amit levágtunk, és abból még elvittek.” A följebbvaló volt a másik: „Hallgass, látod, az ember nem titkolja, nappal vágta. Tudja mit, vágjon maga
nekünk ebből az álla aljából egy darabot kettőnknek! Mind a kettőnek egy-egyet.”
Akkor már szét volt dobva a disznó, és a nyakán van az a vastag hús, apám levett
még egy nagy darabot mind a kettőnek. Mindjárt beküldte a Margittól, Madarász
Jenőnek a felesége volt, az én húgom, anyám is sütte nekünk a reggelit, ez már volt
úgy tíz óra felé, jött ki a húgom és szólt, hogy menjenek be a csendőr urak, mondják apámnak, menjen be ő is, megreggeliztek, kijöttek, kellett volna csak a húsokat
pucolni, a sonkák is le voltak vágva csak még nem voltak lepucolva. Azt mondja ez,
aki lekapta a kollégáját: „Bácsi, erről szedje le a hulladékokat, szép sonkát csináljon
belőle!” Beletették a nyeregtáskájukba, azt mondja, mi nem láttuk, hogy maga mit
csinált. Az a szalonna is meg a hús is valamekkora volt, mert mi vágtunk csak olyan
hetven-nyolcvan kilósakat. Mondja apám: „Ezt most megúsztuk, egy hónap múlva
majd megint vágunk.”
Mohol, 92.
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A csendőrök között is volt ilyen is meg olyan is
– Csendőrök jártak oda, mert a borbélyműhelyben nekem százötven-hatvanat be
kellett pamacsolni, a bátyám húzta le, de a csendőrök is jártak oda. A csendőrök
között is volt ilyen is meg olyan is. A falu legszélső során a szerencsétlen embernek
kiherélték a lovát, ott volt egy fél dűlőre neki a földje, kiment és hozott egy kéve
herét, oszt megverték, mert Szent István napján nem dolgozunk. A csendőrök
verték meg.
Mohol, 96.

Szent Antal napján elmöntünk a templomba,
a csendőrök mög már kerestek engöm
– Egyszer gyün a tiszthelyettes, hogy majd viszi másik, én mék máshova. Fogjam a
kocsit, ülnek föl, mönnek a csendőrlaktanyáig. Fölül a kocsira két csendőr mög két
katona, odamönnek a kocsitáblához, a kocsitáblán volt a nevem, megfordították
a kocsitáblát, hogy ne lássák, hogy ki vagyok. Mönyünk arra lefelé. Nem tudok én
semmit se, ők susimusi.6 Mönyünk, akkor bemöntek egy házhoz, ott beszéltek, akkor
azoknak mondta, kit keresnek, akkor az utasította őket, hogy hol van a Csantavéri
úton. Mönyünk erre-arra, egyszer megállunk. Ahol mondták, ottan én megállok, az
udvaron állt egy embör, leugráltak a kocsiról, fogták a fegyvert, hogy gyüjjön le, a
koma gyütt. Hallottam, hogy adták ki a parancsot a katonáknak, hogyha ők mönnek
be a tanyára, csak az ablakokra, ha kapnak lövést, a csendőrök mönnek be, de ők
hátulról, csak mondták, hogy ők hova lőjenek. Le is gyütt az embör lassan, beszélnek
valamit, erre szödték ott a kukoricát, zsinagolnak,7 erre leálltak az embörök, mönnek
oda. Ezek ordítottak ottan, olyan csönd lett. Mindjárt mondják, mit keresnek, egy
fiatalembör kivált, de már mög van bilincselve, nem mönnek oda, mert ott aludtak
a tanyán, hanem emide. Hajtik be. Mönnek a katonák. Én kint állok az úton. Sokan
vannak ott, szomjas is vagyok, a lovak is, bent mindent kutatnak, a komát ottan
őrzik, de mindent néznek. Nem volt itthon az apja. Egyszer mögérközött az apja is,
a fiatalembör hallgatott, tanult gyerök volt, meg van kötve a fia. Nem volt mindegy.
Könyörgött nekik. Mondták, hogy őnekik muszaj elhozni. El is hozták. A koma
mondta, hogy engedjék meg a kezit, azt mondták, majd a tiszthelyettes mondja
mög. Hát mi lött, az egy partizánfészek volt, jó helyre gyüttek ők, ide elhozták.
A koma mögmaradt, mert egyszer láttam én. A Ruski Slavkónak volt tanyája, ott
voltak ők, ezek árendások voltak. Ez a Ruski Slavko mönt be, mög volt a Vujković
Vranić Pajo, három ügyvéd volt, mert neköm volt ügyvédöm, még az Irén nénivel
pörösködtünk. Ez a Vujković Vranić Pajo volt a bíró, akit összeszödtek.

6
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Volt nagyon sok olyan, akkor azt mondta ezöknek, akik vitték, ne vigyék elébe,
nem is vitték, eltették láb alól. Ugye a fejesek mind összeszedték. Volt egy igazi
gazda, azt is elvitték. Elmönt oda két partizán, azt mondták, fogja be a kocsiba a
két legjobb lovat. Befogta, kértek egy marhakötelet, hogy hova kötötték, a derekára
vagy a nyakára, nem tudom, de mint egy jószágot, a kocsi után kötötték, fölültek,
húzatták, nem bírta, elesett, mire beértek, meghalt. Ilyenek voltak.
Lent kaszáltam a rét szélén az aljat, ott volt kisút, gyün a csendőr biciklivel,
mögáll, magyar, beszélgetünk, azt mondja neköm, hogy lögyek én őnekik, hogy
mit hallok, besúgó. Nem, mondom neki, hogy nem. Miért, ők éjszaka gyünnek ki.
Nem. Majd még bosszút csinálnak, fölgyújtanak, nem merök belemönni. Akik a
csendőrökkel trafikáltak,8 azokat mind elvitték…
[Egy napon az istállóban morzsolok, bújik be egy csendőr.9 Azt mondja, kelj
föl, húzz a lábadra valamit, mert faklumpában voltam, gyüsz velünk. A másik
mög elmönt arra ki. Beadták, hogy én vágtam a nádat, harminc vagy negyven
kéve nádat vágtam. Amit én kivágtam, azt a tűzrevalót, odaadtam apámnak, a
csendőrfőnök mög az apámnál lakott. Mert az úton mondja az egyik, hol vágtad
a nádat. Én nem vágtam. Ők énrajtam nádat követelnek. Azt mondják, ott van
a csősz is, te ennyi meg ennyi nádat kivágtál. Nem vágtam a nádat. Mondja a
Joco, befűtöttétek, mert nem találtak. Nem fűtöttük mi. De így, de úgy. Hát
volt az a Simo, elkezdett vacakolni. Fogta a táskát, hogy megvasal, vasalj. Kérdi
a Bognár, mert ő látott engöm ott, de én nem akartam könyörögni, veressél
mög. Nem vágtam. Elmén a Joco ahhoz az egyhez, aki volt a banda közt, elverték azt, azt mondja vágtad-e, én mondom, nem vágtam. Karácsony böjtjén
volt. Kigyünnek, hányom a havat az udvarban egész nap, se frustok, semmi,
ott, amit kaptam, már besötétedett, a csendőrség elmöntek, csak a Bognár
maradt. Behívatott. Bemék, azt mondja neköm, én tégedet nem bocsáthatlak
el, neköm muszáj megírni a látlevelet. Mondom neki, én nem vágtam, én
nem loptam. De neköm muszáj, addig nem engedhetlek el, míg alá nem írsz.
Mondom neki, aláírok, de nem vágtam, nem loptam, mindig azt hajtottam.
Mondja neköm, nem is, olyan hány dinárért vágják a kévét, akkor azt mondta,
ennyi meg ennyi pénzzel tartozol a Jocónak, a pénzt a Jocónak ne add, hozd
ide neköm. Hazagyüvök, mondom, hol voltam. Márton bácsi káromkodik,
azt mondja, mikor őneki ott volt összerakva az ő nádja a Jocónál, a csősznél, a
szárkúpot betüzelte. Nem viszel egy dinárt se, mondom. Hát az asszony hordta
a tejhasznot a csendőröknek, valahogy megtudták ők. A Simo mondja az aszszonynak, hogy hát a pénzt vigye. Az asszony mondta neki, hogy a Pista nem
vágta a nádat, hanem ezt és ezt vágta. Akkor elgyütt a Varga Menyhárt bácsi,
elküldték, hogy való-e. Elgyütt, Pista, mi van itten, ez a fölfordulás? Szidtam a
Jocót. Ő akar mögveretni, hát veressen mög, mondom, ezt és ezt csináltam. Azt
8
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mondja, hát ez a tietek. Akkor elmönt vissza, az orrolta a csendőröket, akkor a
csendőrök is orrolták emezeket. Nem merte mondani, hogy én mögcsaltalak,
majd mindjárt mögfoglak. Elszökött, mikor ezek begyüttek, akkor gyütt ide a
Sityár Jánoshoz. Ha én úton találkoztam volna vele, embör voltam ám akkor,
de elláttam volna a baját. Nem sikerült találkoznom vele.
Ott fönt gyüttünk a bálból hárman, az egyik nagyon büszke legény
volt, mondja, üsd agyon. Ne bántsátok, mert a ludasiak agyonütöttek egy
radanovacit, kevertek engem is bele. Mondtam, ne csináljátok már, mindig
gyünnek a csendőrök értem. Én elszaladtam, megütötték, össze lött verve
véresre. Szent Antal napján elmöntünk a templomba, a csendőrök mög már
kerestek engöm mög, aki megütötte. Ismertek nagyon jól. Akkor küldtek
egyet be a Janihoz, hogy én mög a Szűcs mönjünk oda. Odamöntünk, akkor
mondják nekünk, nektök el köll gyünni velünk a laktanyára, mönjetek a
templomba. Begyüttek a templomba, akkor mi gyüttünk ide. Akkor mondták, mi mönjünk előre, ők nem hajtanak bennünket, csak mönjünk előre.
Nem mertünk előre mönni, mert tudtuk, hogy aki otthon van, az nem tud
magyarul, egy nagyon vacak volt, egy Momčilo, nagyon verte a magyarokat.
Leültünk. Na, gyerünk, hát mikor odaérünk az udvarba, a csendőrőrmester
kísérte ki, aki a városban volt, gyalog. Nem szól semmit, bemöntünk, na,
möggyüttek. Na, mit csináltatok? De nagyon haragudtak rá, vallattak engöm
is, ez a magyar csendőr, a Pistát az őrmester. Egyszer azt mondja, őrmester úr,
ezek hazudnak. Pistához odaállt, akkor engöm kiküldtek. Azt mondja neköm,
te itt maradsz, mert hazudtál, ti horditok a vizet. Akkor amazok tapasztottak,
mög volt egy embör, aki a kulukot10 töltötte le, mert lehetött letölteni. Az
őrmester úr azt mondta, ha azt betapasztom, akkor mehetök haza. De azt
mondja, ha még egyszer idekerülök, jaj lösz neköm. Ő elmönt a kocsmába,
ez az embör azt mondja neköm, mönjetek ti haza, majd én betapasztom.
Hogy mönjünk az ablak alatt, möglátnak majd a csendőrök, nem mer egyik
se elmönni, na, én elmék. Elszaladtam, leguggoltam, hajts, elgyüttem. Na, ez,
aki bent maradt, azt behívták, jól elustorolták. Akit bevittek a veszekedésre,
megkötözték bottal. Tudod, hogy kötöznek bottal? Bottal mögkötözik az
embört. A csendőröktől nagyon féltek. Én mindig azt mondtam, én nem
bántom, de ne kezdjen velem. Volt egy, aki nagyon haragudott rám, egy bál
alkalmával möntünk arra lefelé, egyszer odaálltak hárman elébünk, ti tovább
nem möntök. Én letörtem egy kerítést, volt egy másik barátom, aki uszította
őket. Azt mondta, miért csináltam, én mondom, nézd, én nem akartam,
ha egy megütött volna, én megszurkáltam volna. Én is kaptam pár pofont,
de büntetni nem büntettem őket, mert ki kezdte. Egyszer bálban voltunk,
ülünk hárman, azt mondja nekünk, de a két bátyjával nagyon jóba voltam,
mönjek ki vele. Ha téneked bajod van énvelem, én nem vétettem neked, én
10
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erre mék, tudod, merre mék, merre gyüvök haza, gyere elébem. Nem szeretöm
az ilyeneket. Volt neköm itthon, mikor legény voltam. Sokszor mondtam
a gyerököknek is mög az unokámnak is, amennyi szemetet én kaptam, az
nagyobb rakás lenne, mint ez a házunk.]
Ludas, 8.

Gyertek be, me gyünnek a csendőrök
– Az elsőbe jártam akkó, emlékszek rá, hogy voltak csendőrök, azok járkáltak,
azok, azok, azok nagyon járkátak, ki a szállásokra is, mer akkó kint laktunk szálláson, Zenta, a Gyömrei úton, arra emlékszek, hogy mikó aratás vót, meg hordták a,
hordták ugye a búzát, mer akkó kévibe kötötték, markot vertünk… Markot vertek
az édesanyámék, markot, apám kaszált, anyám ugye markót, de sokan vótak. Nagyon sok búza vót ott, a nagytatám sokat tartott ott, vót tizenyegy kaszás is, ottan
néha én terigettem anyámnak. Má akkó első, első osztályos vótam. Arra emlékszek,
hogy nem vót szabad menni a kazalokhó, me mindig mondta nagymamám, hogy a
kazalokhó, kislány, ne, gyünnek be, hosszú bejárata vót a szállásnak, má megláttuk,
hogy gyünnek a csendőrök, akkó má nagymamám szót, hogy kislányok, gyertek be,
me gyünnek a csendőrök. Nem szeretik, nem engedtek a kazalokhó bennünket.
Nem engedtek a kazalokhó.
Zentagunaras, 55.

Rosszabb volt, mintha megvertek volna
– A téglagyár nem használta el a terepet, ott volt egy gyümölcsös, barackos. Aje. Hát
a Csantavéri [úti] gyerekek voltak vagy húszan. Hogy elmegyünk barackot lopni. Én
voltam a legkisebb köztük. Rengeteg klottgatyába jártak, meg fehér izébe, majicába,11
oszt bemásztunk a kerítésen, drótkerítésen, megraktuk az izét, az inget barackkal, ezek
a nagyobbak elszaladtak, én meg felakadtam a izén, a dróton, és gyüttek, a csendőr,
az anyja hétszentségit, engem elfogtak. Bevittek az izére, a csendőrlaktanyára, és nem
vertek meg akkó, de csizmákat köllött pucolnom egész éccaka. Nem engedtek lefeküdni. Az anyja hétszentségit, ez rosszabb volt, mintha megvertek volna. Úgyhogy,
ki vót a többi, mondom, az összes, aki a csantavéri úton gyerek van, aztán mikor,
hogy híjják, megláttuk ezeket a csendőröket, úgy oszt akkó, úgy elmentünk, érted,
hogy két öreg úristen nem fogott meg volna bennünket, hanem le nem lűttek volna
bennünket. Úgy elmentünk. Fantasztikus volt az a csendőrdolog, baszd meg! Érted,
izé, hogy hívják, itt a Szentháromságnál, a valamikori Szentháromságnál, hát ott volt
az emberpiac ugye, ott mentek a kapálás, aratás, cséplés. Ott toborozták az embereket ugye, és hogyhívják, ha valakinek nem tetszett a izé, hozzáállása, hát maga? Az
anyja hétszentségit, mit csinál? Érted, és akkor izé, a puskatussal rábaszott a lábára
11
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úgy, hogy lement a köröm róla. Ez júúú! De nem volt az egy olyan izé, hogy hívják,
öö, demokratikus megoldása. Például, ha a kocsist megtalálták a izé előtt, a kocsma
előtt, a kocsis bent vót, oszt ivott, oszt irtózatosan megverték.
Meg mentek éjjel határba is, érted, és a paraszt kiszántotta az izét, a dűlőt, érted,
akkó megkérdezték tűle, hogy gyűjjön mán ide, bácsikám! Meddig a magáé? Hát,
aszongya, itt takar. Hát akkó ezt mé szántotta meg? És akkor aztán a puskatussal
a lábára basztak, oszt tovább nem szántott, mer nem bírt menni. De nem volt
kiszántva a dűlő, mint ahogy most, a traktorral. Kiszántsa, izé, a betont is, akkor
nem volt ilyen dolog.
Az olyan, meg érted, mikó negyvennégy tavaszán ott lelűtték azt az egy amerikai
bombázót. Azt még elmesélem. Megint csendőrdolog lett belőle. Hogy a gyerekek
összefogtunk este tíz órakor, látszott, érted, hogy egy ilyen fehér, vörös csík megy
az égen, és lezuhant ott a valamikori Fekete csárdánál, a zentai úton. De béjjebb, a
hogyhíjákba, fődekre, hogy hát kimentünk mink, gyerekek ugye dinamót elhozzuk,
ezt meg ezt, meg azt, meg amazt, érted, egy tragaccsal mentünk. Vót benne két
dinamó, hát abbú csinálunk mi villanytelepet, meg már izé, hogy híják, a Csantavéri úton nem vót villany. Haza is hoztuk, másnap gyüttek a csendőrök, minket is
elvittek, meg a dinamót is.
– Megint be a laktanyára vitték?
– Persze! Persze! Hun vót, hun szereztük, nem-e láttuk a izéket, a hogy híjják, a
pilótákat, ö, hogy híjják, oszt ketten, hogy híjják, megmenekültek, a többi az meghalt, elégett ezze a géppel, oszt azt el is fogták, akkó a, ahhó a Harai doktorhó vitték
őket ellenőrizésre, és itt vigyáztak rájuk, de azt aztán át köllött adni a németeknek.
Úgyhogy ezek voltak ilyen stiklik.
Tudod, így a fülit az embernek meghúzták az egyik kézzel, a másikkal meg itt
alulrú főpofozott, érted. Így e… Az anyja istenit neki! Úgy pofozni, mint az, azok
tudtak, az nem, az nem, nem emberi.
Topolya, 50.

Akinek jobbra kellett menni, az is balra szaladt
– Akkor mi leventék voltunk, lehet, hogy nem jól viselkedtünk, akkor a csendőrök
lekísértek bennünket, ott takarítottunk. Ez volt a büntetés. Mikor az volt, hogy most
már sorakozó, végeztünk, oszolj, akkor mi kimentünk, a kapun kívül elkezdtünk
tanakodni, hogy merre menjünk, kijött a csendőr, viszakozz, szemtelenek, megint
újból vizet hordani be, megint takarítottunk, aztán mikor be lett fejezve, no sorakozó, oszolj, akkor, mikor kijöttünk a kapun, akinek jobbra kellett menni, az is
balra szaladt, szétszaladtunk, hogy nehogy még egyszer visszahívjanak bennünket.
Itten mint a turányi vadászok12 voltak, hogy mondjam, csak egy csoport volt,
de semmi politikai jellege nem volt. Na, azok összeszedték őket, bezárták ott a Ju12

Teljes névvel: Turáni Vadászok Országos Egyesülete. Előzménye a Budapesten
1910-ben megalakított Turáni Társaság volt.
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hász kocsmánál, és azután kiengedték őket. Volt itt egy Zsáki József nevezetű, no,
az védte meg Moravicát. Nem tudok én arról sokat. Ő volt itt a legnagyobb, nagy
pártember volt, régi kommunista volt.
Bácskossuthfalva, 44.

Nem lehetett ellentmondani
– Most a magyarokkal, hát a magyarokkal jó volt, az volt az egy, ami nekünk szokatlan, hogy a fegyelem náluk nagyobb volt, mint nálunk, Jugoszláviában, de olyan
törvények jöttek, amiket szigorúan be kellett tartani. Mondjuk, mi hárman voltunk
inasok, meg volt két segéd, akik dolgoztunk ebbe az üzletbe. Az inasok és a mesternek
volt egy fiákerunk, azzal jártunk az üzletbe. Mert a lakásunk nem ott volt, ahol az
üzletünk volt, és akkor bejött, akkor Magyarországon nem jobbra köll, jobb oldalon
kellett hajtani a kocsit meg a kerékpárt vagy valamit, hanem a bal felén. Mi jobbról
voltunk szokva. Egyszer figyelmeztettek, másodszor megbüntettek. Volt egy ilyen.
Bejött az az óra előrehajtás, és az volt, hogy az üzletet akkor nyolckor le kellett zárni.
És ha öt perccel késtek a lezárással, azért is megbüntettek. Voltak ilyenek, amikhez
mi nem voltunk hozzászokva. És hát, mi ezt egy kicsit úgy nehezteltük, hogy miért
van ez így, mert mi nem szerettük, hogy ez így van. De hát ez volt a törvény. Volt
nagyon sok, hogy mondjam ilyen… megszigorítás. Mondjuk, én egy este jöttem
haza kerékpárral, és nem volt villany. Nem volt. Egyáltalán nem is volt fölszerelve
a kerékpárra villany. És megállított a csendőr, méghozzá egy ismerősöm, mert itt
volt a csendőrség, itt volt a szomszsédságban. És kérdezte tőlem, hogy miért nincs
világításom. Hát mondom neki, Sanyikám, így mondom neki, hát nem voltunk jó
barátok, de ismertük egymást. Hát igen. Azt mondja, én magától azt kérdeztem,
hogy miért nincs világítása. Hát nincs, nincs. Azt mondja, akkor reggel hat órakor
jelentkezzek az őrsön. Az az őrs, az itt volt, ahol most is van a rendőrség. És, rendbe
van, nem lehetett ellentmondani. Azt mondták, hogy ez így izé, akkor ennek így
kellett lennie. Bementem reggel az őrsre, és annak a, ezeknek a parancsnoka az én
apámmal nagyon jó barátok voltak, együtt jártak kártyázni, a feleségnek a testvére
meg jó barátom volt, Az Erdélyből jött ide, Gondog [feltehetően Gondos] Miska
bácsi, biztos hallottál róla. Na, és akkor én bementem ehhez a valakihez, és nekem
meg kellett mondani, hogy miért jöttem. Nem vallattak. Én bementem, jelentkeztem
és azt mondtam, hogy az este kerékpárral jöttem haza, és nem volt világításom. És
nekem máma itt köllött jelentkezni. Jól van, fiam, így mondta, hat pengő a büntetés.
Kifizettem, aztán mentem tovább.
– A csendőrök azok helyi lakosok voltak?
– Nem, nem voltak helyi lakosok. A magyar hadsereg után jöttek. Előbb jött a
hadsereg, utána meg jöttek a közigazgatás, meg az ilyesfélék. Tehát ilyen sok volt,
ilyen, amit mi nem szoktunk meg, ők meg kérték.
Beszolgáltatás, mint a háború után Jugoszláviában, nem volt. Így akkor, én nem
nagyon emlékeztem arra, hogy jegyre adtak volna valamit, mert én már egy olyan
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helyen dolgoztam, ahol nem volt rá szükségünk. Nekünk volt húsunk, nekünk volt
ez, minden, minden. Tehát nem volt szükségünk.
Negyvenkettőben a mesterem nem akart tovább dolgozni, pontosan a szigorítások végett, akkor én hazajöttem. És akkor egy ideig itthon dolgoztam, mert akkor
a hidat lerobbantották, a régi jugoszláv hadsereg, és akkor mi elmentünk, nemcsak
én, hanem az én korosztályom. Meg fiatalabbak is meg idősebbek is elmentünk
itthonról dolgozni. Ott dolgoztunk egy ideig. Később, most nem tudom pontosan,
mennyit dolgoztam ott. Később én fölmentem Pestre. Fölmentem dolgozni, és ott
dolgoztam, nem tudom pontosan már azt sem, hogy mennyi ideig. De mikor, már
akkor az oroszokkal háborúztak ugye, és ahogy közeledtek az oroszok, én úgy láttam
legjobbnak, ha én hazajövök, legjobb itthon, itthon leszek, mert Pestet elkezdték
bombázni.
Gombos, 115.

A csendőrök többnyire kerékpáron jártak
– A csendőrök többnyire kerékpáron jártak. Hát így. No most akkor a [...] Azóta
is a Horthy Miklós kormányzó úr meg a tollas csendőrjei, azok utálatot váltanak
ki most is a gyomromban. Annyira brutálisak voltak, annyira. Meg akkor ment a
parasztember. Hát az itteni szegény emberek, nagyon sok szegény ember volt. És
akkor példának mondom, hogy a kerékpárján nem volt elöl lámpa. És a csendőr
megállította, és olyan pofont behúzott neki, hogy az ember majd elájult. Magyar
csendőr a magyar embernek. Brutálisak, kimondottan brutálisak voltak, félelmetesek. A magyar csendőrök. No, azt nagyon szerették, ha valakit elcsíptek lopáson.
Valaki kint hagyta a határban a fogasát vagy az eszközét, és más valaki meg felszedte,
hazavitte, eldugta padlásra. Hát azokat nagyon megverték, megkínozták.
– És hol volt a csendőrlaktanya?
– Nem volt csendőrlaktanya, hanem a községházán volt a rendőrszoba. Mert a
településnek volt öt rendőrje. Itteni becsületes emberek voltak. Csak hát az itteni
becsületes emberek nem akartak ujjat húzni félvilági alakokkal. A csendőrök itt
vannak, aztán elmennek, aztán megölik őket, ugye? Ilyen dolgok voltak. Azok a
saját házukba laktak, a rendőrök a saját házukban laktak, bejártak a rendőrszobára.
Meg űk inkább tűzvédelmiek voltak, éjszaka járták a határt. Nem a határt, hanem
az utcákat. A rendőrökkel nem volt tudomásom szerint baj. Meg volt nekik szép
uniformisuk, meg komoly emberek voltak. Magyar emberek voltak. Családos
emberek, igen. De voltak itten rablók, fosztogatók, gyújtogatók, akik bosszúból
főgyújtották a bíró szalmáját.
– Azok is helyiek voltak?
– Igen, Sőt! És akkor napközben mondta: „No, várjál, majd te is sorra kerülsz!”
Az áldozatnak mondták. És akkor nem mindig volt, hogy valaki vallomást mert
tenni a csendőröknek. És akkor így elment.
– És mi lett negyvennégy után azokkal az emberekkel, akik rendőrök voltak?
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– Nem, nem tudom, hogy valamelyik is valamilyen bosszúnak az áldozata lett
volna. Ki volt ott? Az Engelhart, a Polák, hát öten voltak, a rendőrvezető… Várjál,
most hol van nekem az a fényképem? Nem tudom, megtalálom-e. Impozánsan le
vannak ülve egymás mellett, kardjukat így. Vagy kardot, vagy puskát vittek. Mostanában volt beszéd a faluházán, hogy vissza kéne állítani ezeket a helyi csendőröket.
Ezeket vissza kőne állítani, hogy őrizzék az embereknek az ingóságait.
– Polgárőrséget?
– Igen, igen, de uniformisban jártak. Te is emléksző még a rendőrökre, nem? [A
feleségéhez] A Polákra meg... [Feleség: Hogyne, meg a Vezető János bácsi, vagy ű más
vót?] Nem. Kovács János vót a neve, de az vót a rendőrvezető. Azé lett Vezető János.
–És a csendőrök mikor mentek el?
– A csendőrök, mint a farkametszett kutya, úgy mentek.
– De még mielőtt ideért volna a front?
– Persze! Micsoda! Nem voltak azok olyan nagy legények! Volt egy bizonyos,
Király Pali bácsi. Nagyon tisztességes, becsületes parasztember volt, annyira, hogy
megbíztak benne annyira, hogy ő lett a pusztabíró. A magyar világba. Tudod, ki az
a pusztabíró? A pusztabíró… vadász is volt, meg minden, és olyan megfontolt ember
volt. Nem kapkodott, nem mondta: a büdös kurva úristenit… Nyugodt, megfontolt
ember volt. És akkor szépen intézte a falu dolgait. Meg nekem mint kisgyereknek
undorító volt az, hogy a nejem öregapja az első világháború alatt kitűnt a harctéren.
És igazolást köllött neki vinni, hogy a másik rendszer alatt magyarként viselkedett.
Meg ilyen, ilyen megalázó dolgokat. És akkor ez a Pali bácsi adta ki ezeket a nyomtatványokat. Nohát, amikor ő maradt, a partizánvilág kezdetéig. Volt egy család,
Kotrónak csúfolták őket, mert Doroszlón a kéményseprők azok kotrók. És akkor
Kotró Pista bácsi bement a községházára, azt mondta: „Pali, most ütött s végórád!
Most gyüttek a partizánok, neked leáldozóban van.” De nem lett neki semmi baja, hát
becsületes ember mindenkinek kő. Mert ezeket a Kotrókat a csendőrök kegyetlenül
elverték. Ellopták az ekét a határba, a kétvasút, hazavitték. Szóval rajtacsípték a…
– És akkor, amikor megjöttek a partizánok, mi történt a Király Pali bácsival?
– Semmi. Megvárta őket a köszégházán. Neki nem volt féltenivalója. Tudod te,
hogy a pusztabíró meg a vadőr, ezek nagy valakik vótak. Valakit elkaptak a határba,
hogy rapsickodott.13 Tudod, mi az a rapsickodás? Vadat fogott jogtalanul, akkor
azt megbüntették nagyon.
Doroszló, 106.

Akkó hát vót ilyen községi őrség
– Aztán, na vót ottand is a csendőrök. Azok rettentő szigorúak vótak, igen. Na akkó,
mikó ez megtörtént, akkó hát vót ilyen községi őrség. Na, akkó éjjel nyolc órátú
tizenkettőig ment kettő minden utcába. Akkó éjféltő négy óráig, öt óráig másik
kettő. Úgyhogy… na, akkó a partizánok ezt észrevették, és akkó a partizánok ezt… a
13
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községházánál ott vót az iroda, vagy nem tom én. Na, akkó ekaptak két ilyen járőrt,
és akkó előttük. És bevezették őket oda. Az ablakot betörték. És fegyverbe, hogy
mindenki kezét fő, adja meg magát. Ami akkó ott vót, mindent elszedtek.
Partizánok. Aszondták, hogy csönd, holnap gyüvünk megint. És elmentek. Tán
egy vagy két fegyver, ilyen öreg fegyver vót. Na aztán, mikó azok elmentek, akkó
rá, nem tom én, nemsokára, igen, akkó má gyüttek az oroszok is.
Mikó az oroszok begyüttek, akkó azok… Má idáig is nagyon leszegényedtünk
az végett, mert a háború vót. Minden a frontra ment, vót akkó, vót, jegyre adták a
kenyeret. Az vót a becenév, hogy:
Korpakenyér, facipő, ezt hozta a szebb jövő.
Még Péter vót az atyánk, odáig gyolcsbó vót a gatyánk
Horthy lett az atyánk, műrostolt lett a gatyánk.
Hitler lesz a gatyánk, kilátszik a picsánk.
Doroszló, 107.

Nagyon nagy szigorúság vót
– Vótak tollasok.
– Nagy rendet tartottak azok?
– Nagyon. Nagyon.
– Mindig olyan szigorúak vótak?
– Szigorúak. Úgyhogy tudod, nem vót szabad cigarettázni a kocsin. Hordták öszsze a búzát. Rágyújtott, a kocsin cigarettázott. Oszt meglátta, oszt leröndözte rögtön
unnan. Nagyon nagy szigorúság vót. Mingyá nem vót… Azelőtt, Pista, minden vót
a bótba. Amennyi pézünk vót, úgy vettük a cukrot. Süvegcukor vót, meg minden.
És mikó begyüttek a magyarok negyvenegyben, tavaszkó, már nyáron meg őszkó
már minden jegyre ment. Semmi nem vót. Tíz deka cukrot adtak egy személyre.
Bónt adtak, megcsináták, oszt nem lehetett ám, hogy veszek, amennyit akarok…
– Akkor a királyi Jugoszláviában jobb volt az ellátás, mint a magyarok alatt?
– Jobb. Akkó vót minden, mindegyiknek vót izéje [pénze]. De mikó a magyarok,
az a három év alatt rengeteg facipő vót, se ruha nem vót, semmi nem vót. Nagyon
rossz vót. Mindent kivittek vagy mit csináltak, én nem tudom. Hova vitték, vagy
bezárták, vagy mit csináltak, de nem vót.
Bácskertes, 20.

Hát meg voltam rémülve, hát mi az istent akarnak
ezek a csendőrök
– Például mi történt egy alkalommal. Ez még mindig a… még a partizánok messze
vannak. Doroszlón nem volt csendőrség, csak rendőrség. Sztapáron volt a csendőrség, csendőrállomás, meg Szontán meg Gomboson volt csendőrállomás. Ez személyes
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dolog, nem illő volna nevet említeni egyáltalán, ezt nem is köll beleírni, vagy majd
kivenni. Megmondom, hogy mi történt. Én mint gyerek örültem annak, a Kovács
János bácsi, arra emlékszel, még itt lakott lent, a Kovács Janinak az apja. Az volt a
mozigépész, és a harmincas években építették a mozit, és azóta létezett mozi, illetve
előtte is volt, de az nem volt mozi, hanem a Kultúrkörben volt a mozi.
Ezerkilencszáznegyvennégyben a pünkösdi búcsún voltam Gomboson. Az apámnak az édestestvére meg anyámnak az édestestvére, lánytestvére, meg apámnak is a
lánytestvére is oda ment férjhez Gombosra. Mentem búcsúra a nyári úton, az erdő
mellett, a pusztán körösztül. Úgy mentem a gombosi búcsúra. Hát ott a búcsúban
megvendégeltek. Mikor elmúlt a búcsú, szépen körülnéztem, az onokatestvéreimet
meglátogattam. Hazafelé jövet, most nem tudom, jártál-e valamikor Pusztán, az erdő
mellett, ahogy menni le, mondjuk, ilyen irányba, ahogy mész lefelé az erdő mellett.
Itt az erdő, erre papföldek. Akkor végigmész a Csikászon, illetve az új csatornán,
te láttad azt az árkot valamikor? No, mindegy, levezették a vizet az árkon a szilágyi
halastóról. Mikor a gombosi országút meg a szontai országút meg a doroszlai találkoznak, itt kilukadt a bicikligumim, de én már estefelé indultam. Úgyhogy estefelé
már alkonyodott. Illetve sötétedett már. Mire beértem a Zámon-gyárhoz, odaérek,
és gyalog jövök. Kormánykeréken a cekker, benne kalács az egyik nénénktől meg a
másik nénémtől is. Hát a gyerekeknek, testvéreimnek. Odaérek, egyszer csak rám
kiált valaki, hogy: „Állj!” Mikor odaérek pontosan az erdő sarkára, ahogy az erdő
van, itt meg a Csóknak a tanyája. „Állj! Ki az?” Én meg megriadtam, és nem jutott
eszembe, hogy mit köllött volna mondanom. Azt mondja, a nevét küldje előre,
azután jöjjön maga. Én azt mondtam, hogy én. Akkor eszembe jutott, hogy mit
köllött volna mondani. Akkor, hogy levente Kistamás Mihály. Levente Kistamás
Mihály előre, többiek állj! Hát meg voltam rémülve, hát mi az istent akarnak ezek a
csendőrök. Lóháton volt mind a kettő, csendőrök voltak. Tollas csendőrök. Mikor
leszáll az egyik a lórul, odaadja, valószínű, hogy a parancsnok maradt a lovon, ez
meg a segédje lehetett neki, vagyis az alattvalója. Odajön. Hát mit botorkálsz? Nem
tudod, hogy statárium van? Ez már akkor volt, hogy éjjel nem volt szabad kimenni
a határba se, meg volt határozva, hogy melyik időben. Hát mondom, Gomboson
voltam búcsúra. Hát mit viszöl a cekkerbe? Hát mondom, kalácsot. Hát hun vetted
a kalácsot? Mondom, hogy a nénéimtű kaptam Gomboson, búcsún voltam. Azt
mondja, nem véletlenül a partizánoknak vitted a kalácsot? Megint dilemma előtt
álltam. Hirtelen kiböktem: azt se tudom, mi a partizán. Hát mikor én ezt kimondtam, akkora pofont kaptam, hogy úgy fölborultam, meg a kalács szétszóródott, bele
a porba, abban az időben poros volt az utak, mert nem gumikerekű kocsik voltak.
Azt mondja, az előbb azt mondta, hogy levente, hallod? Visszaszól a parancsnokja,
hallod, hogy levente, mondta az előbb! Fölállok, hogy föltápászkodok, akar még
egyet. A parancsnokja rászól, hagyd, jól van, elég. Biztos átlátott, hogy nem köllött
vóna. Az orromon, a számon, a fülemen egybű megindult a vér. Amikor hazaértem,
nem tudták, hogy mit csináljanak a szüleim, tiszta vér vagyok. Éppen akkoriban
töltöttem, vagy még nem is töltöttem be a tizenhatodik életévemet. Fejlett, nagyobb
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gyerek voltam, az iskolába a legerősebbek, legnagyobbak közé tartoztam. Hát ilyen
dolgok történtek.
Októberban a Szalai Feri barátommal kinn üldögéltünk a padon, őelőttük. De
úgy este kilenc vagy tíz óra tájban, amikor már kijárási tilalom volt. És ő kihozott egy
kardot, az apjának a trófeakardját, amit az első világháborúban szerzett, vagy vette,
vagy mit tudom én. És nézegessük azt a kardot, de sötét vót. Egyszer csak halljuk,
hogy lépkednek a csendőrök. Jönnek innen a mozi felől. Ő hamar el akarta dugni a
kardot, ezek meg észrevették. Mit üdegéltek ti itt? Azt mondja, mi itt lakunk. Akkor
hamar befelé. De mielőtt bementünk, a kardot is be kellett volna vinni. Meglátták
a kezünkben a kardot, nini, mi van néktek, hagy lássam, micsoda! Akkor a Feri
mindjárt mondja, hogy ez édesapámnak a kardja, a háborús trófea, hát… Háborús
zsákmány, azt mondta? Lényegtelen. És a csendőrök el is vették tőlünk a kardot,
behozták a községházára. Mondjátok meg apátoknak, gondolván hogy testvérek
vagyunk, merthogy itt lakunk mi a Ferivel, meg én is bementem őhozzájuk… Mondd
meg apádnak, hogy gyűjjön be érte, hónap reggel nyolc órára legyen a községházán.
Másnap bement az édesapja, és visszakapta a kardot. Tulajdonképpen ez háborús,
hogy elvette-e az ellenségtől, a fene tudja.
Doroszló, 113.

Szigorúk voltak, de nagyon rendbe is volt
– Volt csendőrlaktanya a faluban?
– Nem volt. Apatinban volt. Onnan jártak ki, mint a szigorú gyerekek. Mindent
megcsináltak, vertek is, meg kínozták, de rend volt, nem úgy, mint máma.
Mert most kellenének azok a magyar csendőrök, akkor majd nem ilyen rend volna, mint ami most van. Szóval ránéztek az emberre, és azt mondja, maga úristenit.
Mi volt, azt is megmondta, hogy szíta az anyja tejit. Tudod, mi honnan tudjuk? Az
ő apjának a testvére csendőr volt, és Kassán végezte az iskolát. És mikor hazagyütt,
akkor mindent elmesélt, hogy mi volt meg hogy volt. Szigorúk voltak, de nagyon
rendbe is volt.
Méghozzá járták a határt is, és akkor hát ugye a parasztember a lovakat megetette reggel, vagy mit tudom én, mielőtt ment munkára, és akkor ő fölült a kocsira,
evett. Ezek meg rámentek. Azt mondja, uram, maga mit csinál. Hát azt mondja,
frustukolok,14mert még nem ettem. És a lovak? Azt mondja, azokat én megetettem
már. Levitték, jól kikenyték,15 többet elő ne forduljon. Meg azt is megnézték, hogy
hányra van vetve az istráng. Egyre vagy kettőre vagy háromra. Csak egyre volt szabad, csülköket16 köllött rakni. Hát azért, mert véletlen valami baj történik, akkor
nem birta olyan gyorsan levenni azt az istrángot. Persze, ha valami szerencsétlenség
vagy előadódott minden, és arra is nagyon vigyáztak.
14
15
16

Reggelizek
Kikenni, megverni
Az istráng a hátszíj és húzószíj találkozása.
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Vagy ebbe a szezonba, hogy aratáskor hordták a búzát, mentek, és fönt cigarettázott az ember. Papa, azt mondja, maga mit csinál. Hát azt mondja, rágyújtottam.
Gyűjjön csak le! Rálépett így a kisujjára, igy a csizmán forgott. Meddig fogja ezt
csinálni? Hát, uram, miért? Többet meg ne lássuk, mert akkor letapossuk a körmét.
Csuda emberek voltak. De rend volt, ez biztos, ott nem volt… Se el nem veszett
semmi, hogy a határba kint hagyni valamit, honnen.
Szilágyi, 129.

Csendőröktű nagyon fétem…
– A kakastollas rendőrök?
– Tudom, én legalább tudom, mer én onnan kültelekrű gyüttem, oszt a tollas
rendőrök, tudod, ketten mindég mentek szuronyos puskáva… és én mentem mán
iskolába, tudod? Onnét kültelekrű gyüttem, onnét, ahun most ez Varga pék van, itt
vót a Török… Török Jóska bácsi. Csendőröktű nagyon fétem, és lementem amarra,
tudod. Mentek a járdán, tudod, mindég pontosan lépésse mentek…
– Mindig egymás mellett mentek?
– Igen. Egymás mellett. Egymás pontos lépés… oly szépen mentek, katonásan
fölfelé. Az úgy mentek. És én lementem árokba, me nagyon fétem tüllük, és tudod,
nem mondtam, nem köszöntem nekik. Ej, azt mondja, fiam, há mé nem köszönté?
Há akkó… nem mertem szaladni, me úgyis utóérnek… én iskolába mentem, olyan
kicsike… [voltam] oszt na, mondja, most háromszó el fogsz menni mellettünk, oszt
mindég fogod mondani, hogy: Dicsértessék a Jézus! Eccé mondtam, akkó seggbe
rúgtak, akkó nem nagyot adtak, akkó olyan kis seggberúgást, minden köszönésnél…
mikó a harmadikat mondtam, harmadszó úgy megrúgott egy, hogy én berepítem a
árokba. Mikó mondtam a dicsértesséket…
De mindent megtudtak, tudod, hogy kik verekedtek… olyan nem vót, hogy
azt nem lehetett megtudni. Mikó mán a gyerekek is valamikó verekedtek, tudod?
Kocsmába. Most még inkább nem is verekednek. Alsóiak, fölsőiek… nem lehetett
titkóni semmit. Az egész gyerekeket behíták másnap a községházáhon, oszt muszáj
vót másnap megmondani, mer egymást addig verték… szembe kellett áni, tudod…
és pofozkodni kellett miné nagyobbat, egyik a másikának. És gondóták, mé én
verekedjek az miatt, mer az nem akarja megmondani, hogy ű vót az.
Tudod, mit csinátak? Há mentek a főutcán, és olyan féméter távolságba kihúztak
drótot… A gyerekek. Gyerekek. Gorombák vótak, oszt a gyerekek meg, majd adunk
nekik. És akkó, tudod, mentek a lépésre, mikó odaértek a dróthó, tudod, így vót a
drót… ilyen távolságba, s hasra estek.
– A csendőrök?
– Há. Hasra estek, oszt ugye a rendőrök nem hagyták abba, az egész gyerekeket be a községházára. A bűntelenek ütették egymást, de a bűnes is megfogódott.
Nagyon elverték. Elverték, soha többet nem csinált olyan csínyt. Megtruccótak17
17

Megcsúfolták, megtréfálták
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ezek a rendőrök evve a gyerekeket. Valamikó divat vót, tudod, a alsói meg a fölsői…
Rengeteg. Nem bírták a fölseiek, nem bírták a alsaiakat…
– Akkó ilyen táncmulatság…
– Tánc, persze. Gyerünk ki, me te alsai vagy, mé meghívtad ezt a lány táncóni?
Me nem mehetté, me ott is vótak… Tamasiná vót tán, tudod, Szelencsén… vót
tánc. És most a, a ha véletlenű innen ment valaki, fölsejrű ment valaki táncóni, azt
elverték alaposan. [Feleség: Ez nem a te idédbe vót.] De mikor én gyerek vótam, az
én testvérem odajárt táncra, és akkó tudom, hogy mindég verekedtek…
Bácskertes, 16.

Emberevők nem vótak
– Azok a csendőrök, nézd csak! A csendőrökre mindent rá lehet fogni. De a csendőrök nem vótak emberevők. Az biztos. Emberevők nem vótak. De csendőrök vótak.
– Szóval, hogyha űk pofozkodtak, akkor nem nézték, hogy most magyarok
kapják a pofont?
– Nem ám! Akkor, akkor azok nem nézték, hogy, hogy ki az, aki kapja. Többek
között a Misa bácsi, a Márkus, így mondom megen, ugye, levente vót. Leventesapka
nékű nem lehetett menni, oszt, aki tudja, volt, leventesapkának köllött, hogy legyen.
Oszt hozták a szénát, gyüttek a kocsin. Leventesapka, és így két újjal letisztelgett
a csendőrnek. Azok meg mikor elmentek, akkor bekiabáltak, hogy álljanak meg,
bácsikám, hátú elkötődött a kötél. Nehogy szétszóródjanak. Hóha! Megátak ugye,
és a apja a Misa bácsinak, hát akkor jó negyvenegy-két éves vót, akart lemenni a
kocsirú. És ezek odakiabátak, hogy nem szégyelli magát az a fiatalember? Ez a öreg
fog lemászni a kocsirú? Ugye? A Misa bácsi mikor lemászott a kocsirú, odament,
hogy fogja a kötelet megkötni, há mondja a csendőrnek, hogy nincs is elkötődve.
Hogy nincs ám, édes fiam, de kapott két olyan pofont ott, hogy valami, mondja,
hogy máskor majd nem két újjal tisztelegsz. Ezek vótak a csendőrök.
Meg mikó a kocsin cigarettáztak. Meg, ha a kocsin valaki cigarettázott, bizony
aztat… Azt kiporóták. Vagy aki, vagy aki, mondjuk, most így mondjuk mink, hogy
aratás és cséplés ideje alatt nem szabad tüzet rakni, vagy mit nem szabad, ez köll,
hogy legyen a traktoron. Aki akkor a határba rágyújtott, az kiporóták, biztos. Ha
űk megfogták. A határba nem vót szabad aratás ideje alatt, nem vót szabad még se
cigarettázni. És ezt szigorúan be is tartották. Betartatták. Na most, én azt mondom,
hogy ez rossz, ez nem vót rossz. Mér vót ez rossz? Ne piszkáljon engemet, hanem
legyen rendőr. Mert én hiszem, hogy most is a rendőr az tunna rendet tartani, a
csendőrt nem fogta senki felelősségre. Azt nem foghatták felelősségre, ha agyonverte
az embert, akkor se. Annak igaza vót. Olyan eset nem vót, hogy nálunk valakit a
csendőrök agyonvertek, az, az, nem vót, tudod. Nálunk a agyonverés a partizán
megszállássa kezdődött.
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– Monostoron, Bácsmonostoron vót olyan valami, hogy valami vásár vót, vagy…
– Búcsúkor. Búcsú. Ezt tudom én… Nem szúrta. Hivatalosan nem szúrták.
Nem, hogy mondjam, a csendőrt, a csendőr az önvédelembű szúrt, vagy, illetve úgy
mondták, hogy rászaladt a szuronyra. Mer búcsú vót, és a sokacok,18 azok minden
Péter-Pálkor rettenetes összeverekedtek. És a csendőrök mindennap odamentek,
hogy hopp, uraim, ezt nem lehet. Ugye? És az egyik az, hogy mi a, ugye, neki a
csendőrnek. Az meg lehajtotta a fegyvert, rászaladt a szuronyra. Most, hogy szúrt a
csendőr, nem szúrt a csendőrt, azt senki soha nem kérdezte, de a hivatalosan rászaladt
a szuronyra. Na, ez a hivatalos, hogy rászaladt a szuronyra. Nem szúrt a csendőr. De
a csendőrt különben ezé nem büntették meg, biztos, hogy feleni köllött érte, de nem.
Nagyon finomak vótak így a csendőrök. Én itt, nálunk vótak mindennap. A határbú mikó gyüttek be. A csendőrök. Itt vót a könyv nálunk. Ablakba vót a könyv,
és akkor beértek, akkor megnézte, hogy hány óra, ekkor meg ezen a napon, ekkor
meg ekkor, ennyi órakkor itt vótunk, enné a házná. És azt mindennap, amikor erre
gyüttek, beírták oda. Akkó leűtek a gang szélire…
– A határba is járőröztek?
– Persze. Gyalog mentek a határba. Mikor begyüttek, akkó itt leűtek a gang szélire, kiglancóták19 a bakancsot szépen, a gombokat mindig súróták ki, így, pedig olyan
fényes vót, hogy valami. De még akkó is letürűte. A kalapot kikeféték, mer mindég
náluk vót a kefe, ez olyan vót nekik. A tollat szépen kifényesítették, föltették, azt
érdemes vót megnézni, mikor azok… Nem vótak mind magas emberek. Nem igaz.
Nem is vót talán olyan nagyon magas ember köztük. Azok az százhetven, százhetvenöt, esetleg száznyolcvan, nem vótak olyan, nem vótak, nem igaz, a magyarok
nagyon vigyáztak erre, hogy űnekik az olyan legyen, mint amilyennek köll lenni.
– De így lelkileg, így mind olyan bátor…
– Hát milyen bátor vót, lelkileg bátor vót, még az ember, még a, hogy mondjam.
Még az ember úgy érzi, hogy erős. Addig bátor. És mikor úgy érzi, hogy most már
elvesztem, akkor nem bátor. Nincs ez az ember, aki bátor legyen akkor, mikor…
– Hogy azé tízen körűfogták.
– Nem. Akkor már, akkor már nincs bátorság. Ez úgyhogy a csendőrök is így
vótak-e, csak nagyon képzettek vótak ilyen dolgokra, ugye? Ez rettenetes képzettek
vótak…
– Hát űk tanútak verekedni?
– Persze. Hát űk iskolába jártak, én nem, mint most is, ahogy járnak a rendőrök,
a csendőrök is ugyanúgy végeztek iskolát. Úgyhogy nem vótak azok emberevők. Na
most, ment a utcán végig, mindenki rettegett, mer jaj, gyün a csendőr. De a csendőr
nem bántott. Az elment. Itt kártyáztak a utcába az emberek, gyünnek a csendőrök,
jaj, letették a kártyát. Azok odaértek, és akkor odaszóltak, hogy emberek, folytassák.
Nem vagyunk mink emberevők. És avva meg…
– Ja, ezt az ű szájukból hangzott el?
18
19

A Duna mentén élő etnikai csoport.
Kifényesítették
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– Igen. És emberek folytassák, még azt is megkérdezték ugye, mer akkor hatan
kártyáztak, vagy nyócan, és mindég, aki szógát, annak lent vót a kalapja. És a csendőr
megkérdezte, hogy hát azoknak mé nincs a fejükön kalap? Ugye? Hát hogy azok
szógának, ugye. Na jó, csak akkó játsszák, és mentek tovább. Nem igaz. Bűntelen
ember is kapott tűlük akkor, ha köllött. Biztos, hogy kapott bűntelen ember is.
– És milyen vót a viszonyuk a nőkhöz, asszonyokhoz ezeknek a csendőröknek?
– Nem bántották azok a nőket. Én, az én tudtommal nem.
Bácskertes, 19.

Csendérekke nem lehetett játszani
– Hát vót minden… há örűtünk magyarok ideje alatt, me akkó magyarok vótunk.
Nem vót szabadott hajtani Zomborba, a városba a járdán. Tilos vót, oszt Szurop
Jóska bácsi, a Péternek a apja, ez bent, behajtott a bicikli, rendőr megállította, nem
tudja maga, hogy nem szabad a járdán hajtani! Nem szabad? Á, nem tudtam, biztos
úr! Hova valósi? Bácskertesi. Szerencséje, hogy nem sztapári!
– Ezek a csendőrök vótak, ugye?
– Há ez a csendérség is vót, innen jártak Monostorrú ide. Há, csendérek mindig
bicikliken gyüttek, oszt mink, gyerekek itt játszottunk, akkoriba divat vót bodzábú
puskát… lövődöztünk egymásra kukoricaszemet, babot… bodzábú ki vót fúrva,
oszt olyan pisztolynyelet csinátunk, minden gyerekné vót, itt játszottunk a utcán,
oszt gyünnek a csendőrök, mindég gyüttek biciklive Monostorrú tollas kalappal…
Itt megálltak, a Csordás őrmester az nagyon híres vót. Hát, oszt megátak itten,
előttük vótunk négy-öt gyerek mindig a, oszt mutassad csak, szabad megnézni,
hát persze, tessék, oszt odaadtuk, meg vótunk ijedve, egyet lép, ügyesek vagytok,
igyesek, odaadta, de nem bántottak, ha avva játszott, mindig gyüttek Monostorrú,
ott vót a laktanyájuk…
– De az igaz, hogy megpofozták embereket, akik helytelenkedtek?
– Azt hiszem! Ha tizennyolc éven aluliaknak nem vót szabadott menni kocsmába… sokat mesélt a boldogult Karlovac Pali, hogy így idősebb volt, magyar, Fischer
Janika, az a kis nyövetű, ilyen kis nyövetű… Fischer Jani, olyan alacsony vót, olyan
derékig, oszt a is ment ám, a csendőrök bementek puskára, gyere csak ide… de ez
csak, mindig megpofozták, nem hitték e, hogy van ő tizennyóc éves. Ű megmonta,
de nem hitték, mer ilyen picike vót…
– Az asszonyokhoz milyen vót a viszonyuk azoknak a csendőröknek?
– Nem vót… Nem bántottak azok senkit, senkit nem bántottak, csak aki rászógát.
Monostoron egyet agyonszúrtak búcsúkó a csendérek… szuronnyal. Így meséték
akkoriba, mi gyerekek vótunk. Össze-összeverekedtek a monostori búcsún ugye,
oszt csendőr ment oda szétszedni ugye, oszt az meg nekiugrott a csendérnek, az meg
fogta, levette a puskát, szuronnyal átszúrta, rögten, rögten letakarták pokróca, oszt
meghalt, rögten… Csendérekke nem lehetett játszani azé. Így meséték, mi gyerekek
vótunk akkó, nem emlékszünk… Nem vót, aki nem vót vétkes, azt nem bántották.
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Eccé egy cigány lopta a szalonnát arra a kis utcán, ahol ti laktok, megfogták a
csendérek, oszt meg vót a keze láncóva, oszt kísérték, mutassa meg, hogy hol lop,
melyik házná. Bevezették ide, itt is lopott, még egybe ement, de ahogy gyütt ki, a
kalapja mindig máshogy állt. Valahogy. Mi ugye gyerekek, mi néztük… oszt ahonnan
gyün ki, má a kalapja így áll, biztos, keze meg vót láncóva, nem bírta…
– Magyarok vótak a csendőrök, ugye?
– Magyarok. Hát rendőrök is vótak a faluba akkoriba, Radić rendér, Ivo rendér,
meg akkó…
– Radić?
– Radić, doroszlai…
– De magyar volt?
– Magyar, magyar. Akkó később má ugye, ez má ebbe az időbe vót, vót a Matyuk
Marci, Hózsa meg a Balla rendérek, de má ebbe a federációba.
Bácskertes, 23.

Akkor olyan világ volt
– Emlékszek a csendőrökre, láttam őket a faluban, mint gyerek emlékszek a kakastollra is, meg hallottam, hogy azok szigorúak voltak. Itt egy idős bácsi mesélte, aki
még él, hogy föl voltak a községházára hívatva, ők is valami rosszat tettek, és bent
voltak a cigányok, egyszer hallják, hogy zuhog, mert ők kint voltak, hát mikor kijött,
már mezítláb voltak a cigányok, ilyen idősebb cigány volt, olyan vajdaféle, és persze
loptak, úgyhogy a puskát leengedte a lábára, persze az ugrált, erre mondja, még van
kedve ugrálni, és olyat lekevert, hogy bekerült az asztal alá. Azok szigorúak voltak.
Akkor olyan világ volt. Nem tudok én többet a csendőrökről.
– Abban az időben a közbiztonság jobb volt?
– Ajaj! Persze. egész más volt, mint most. Én nem mondom, most mi a közbiztonság, de avval akkor tényleg kemény volt. Hát mondom, ezek legények voltak,
ahogy mesélte, volt tán valami veszekedés, és be lettek hívva, és ott nem úgy bántak
velük, hogy jól van, kisfiam, hanem megverték őket.
Bácsgyulafalva, 100.

Ne menjél te, lányom, a bálba, mert a katonák
nagyon szemtelenek
– Majd mondok valamit. Hát mentem a templomba, hát úgy tizennégy-öt éves
voltam, mikor bejöttek a magyarok, rögtön nem jöttek a csendőrök. Volt már kéthárom hónap is, mire azok jöttek, addig nem voltak nálunk. Mentem a misére, a
piactérnél majd megyek körösztül, mert abban a feliben volt a templom, egyszer egy
öregasszony, mert olyan jó görbe volt szegénykém, mikor meglátta, hogy hozták a
csendőröket kocsival az állomásról, elkezdte: „Isten hozta magukat, magyar urak!”
Menjen maga, mondta ám, hogy hova, neki és szidta. Majd megmondom. Mert volt
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ám, hogy férfi fölöltözött nőnek, oszt a nagykendő alatt meg a bomba. Azért nem
hitt az senkinek. Az öregasszony csak megállt és nézte. Már én is mikor elmentem a
templomba, akkor ezek bementek a községházára. Mikor elmentem haza, mondom
apámnak, mert mesélte, hogy kakastolluk lesz a csendőröknek, mondom, apám
ezek a csendőrök vadállatok. Miért, lányom? Mert az öregasszonyt úgy lekapták,
pedig csak azt mondta Isten hozta magukat, csendőr urak. A csendőr meg mondta,
menjen maga innen, távozzon a kocsitól. Nem is engedték, hogy a kocsihoz menjen.
Hát mondom, micsoda vadállatok ezek a csendőrök.
Egy csendőr az elvette a Bankó Mariskának, a mi menyünknek a nagybátyjának
a lányát. Annak csendőr volt az ura. Meg még egy lányt. Tán két csendőr vett el
feleségül. Tizennyolc évet betöltöttem, mikor ki lettünk hajtva, de én bálban nem
voltam. Akkor még divat volt a gardimama,20 az nem jött velem, nem akart, magam
meg hogy megyek. Nem mentek. Mindig mondta apám, ne menjél te, lányom, a
bálba, mert a katonák nagyon szemtelenek. Nem köll menni a bálba. Moziba, oda
jártam. Azt szerettem. Magyarul volt, oda jártam, de bálba egyszer becsaltak a
lányok egy vasárnap délutáni táncra. Bementünk, állunk a lányokkal ott mindjárt
az ajtónál, egyszer csak látom, jön egy katona felém, néz rám, hű, én meg ki az
utcára, megszöktem. Mit tudom én, apám azt mondta, szemtelenek a katonák, én
szófogadtam. Utána mondták a barátnők, hát miért jöttél ki. Mondtam, nem láttad,
úgy nézett rám, engem kért volna föl.
– Milyen emberek voltak a csendőrök?
– Egy csomó emberek ezek, ki voltak képezve, máma vele kártyázott, de ha szolgálatban volt, nem ismerte, a legjobb barátját nem ismerte, ha szolgálatban volt.
Nem volt a szíj a válla alatt, akkor nem volt szolgálatban, kártyázott meg beszélt, de
ha szolgálatban volt, akkor az apját nem ismerte. Olyanok voltak azok. Többször
mondtuk már, túl szigorúak.
– Jobb volt a közbiztonság?
– Azok komolyak voltak, ki voltak képezve, és azok ilyenek voltak. Az mind
arra föntről való volt.
Bácsgyulafalva, 101.

20

A bálba igyekvő hajadonok kísérője, idősebb nőrokon vagy ismerős.
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Hát még a templomba is mentünk csoportosan,
a leventelányok
– Hát akkor is, meg volt leventeegyesület is. És akkor még abba is bevontak bennünket. Még minket, lányokat is. Még fénykép is van.
– Mivel foglalkoztak a leventeegyesületben a lányok?
– Hát vótak tanítók. Nagyon jó tanítóink vótak. Jöttek honnan? Többnyire
onnan, Magyarországról. Egy volt a Zsuzsa, az zombori volt, de mind magyarok.
És mind foglalkoztak az ifjúsággal. Nagyon foglalkoztak velünk. Mindenre tanítottak. Meg voltak ilyen heti összejövetelek, és akkor ottan mindig valamit tanítottak
velünk.
Hát még a templomba is mentünk csoportosan, a leventelányok. Mink csak úgy,
nem tudom, minden héten egyszer, vagy mikor úgy összejöttünk. És ott foglalkoztak
velünk így. Tanítottak bennünket, meg beszélgettek. Nagyon sokat foglalkoztak
velünk. Igen, a misére is csoportosan mentek a fiúk is. A fiúk is, igen. Mink is. Hát
mi akkor még parasztosan jártunk, falusiasan, népviseletben. De azért azt a pártát,
ami van a magyaroknál. A magyaroknak. A pártát, aztat csináltattunk. Kiszabták,
odaadták, és akkor mink magunk rávarrtuk. Olyan párta, abban mentünk a templomba, az a fejünkön volt.
– Nem köllött semmi uniformis? Egyenruhájuk nem volt?
– Uniformis nem, csak így többször összejöttünk, biztos minden héten egyszer,
már most nem emlékszek. Csak hogy nagyon szerettük üket, mert nagyon foglalkoztak velünk. Volt egy tanító néni, Erzsike. Jaj, az dunaharaszti születésű volt. Nagyon
szerettük, lányok. A fiúkkal meg a Bakacsy, azt hiszem, József volt a fiúkkal. Azokkal
is nagyon szépen. Nagyon szépen neveltek bennünket.
Doroszló, 105.

„Szép moholi lányok…”
– Mi akkor leventelányok voltunk, és odajártunk danolni, már akkor nem volt
öldöklés. A Hármas iskolába jártunk danolni, mert mi is úgy masíroztunk, mint a
gyerekek. A gyerekeknek a nyolcórási mise volt, nekünk a fél kilencesi. A gyerekek
meg a lányokat heccelték, mert úgy mentünk mi is, mint a katonák, egyforma ruhában, sötétkék szoknya fehér blúz, cipő olyan gombos, vertük ám mi is a díszlépést
fönt a kövesúton. Mikor nekünk a misénk volt, akkor a gyerekek kint voltak, akkor
masíroztak és danoltak. Danolták, hogy: „Szép moholi lányok, csupa bab a szátok
[fütyültek], és majd lenyalja a babátok.” Elkezdtünk a templomban nevetni. Akkor
a Varga plébános volt. Egy másik azt mondta, hagyjátok, majd ha kimentek, akkor
danoljatok ti is. Jöttünk a templomból ki, a gyerekek akkor még masíroztak, én
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meg a szomszédlány mentünk haza, és ez a Raffai Józsi, nincs már meg régen, az
vezette a századot. Volt neki századja. Mi mentünk haza, azt mondta, ha ideér az
a két lány, a zene szóljon, az meg a Vilmos volt, akkor, még nem is ösmertem a férjemet, vágassátok velük a díszlépést a két lánynak. Mikor odaértünk, gondolhatja,
elkezdte: „Század, vigyázz!” Akkor vigyáztak, díszlépés, egy, kettő, három és vágták
előttünk, alig tudtunk lépni, a zene is szólt, minekünk verték a díszlépést. Nem voltak gorombák a gyerekek. Mentek a szerbek is. Tanították be őket a katonasághoz.
Mentek a lányok, én mindenhol belekotnyeleskedtem. Azt mondja az én apám,
Julis, mennek a lányok is katonának, képzeld el. Ej de jó, én is elmegyek, mondom.
Mondja, köllötök ti oda, nem köllötök ti. Mihást bementem, rögtön beírták a
nevemet, hát mikor nézem, már a Jutkáé is be van írva. Ő is volt. Azt mondta, hát
ha az anyám volt, én is megyek. Úgyhogy mindnyájan voltunk mi. Volt a Vilmos,
Joci, még Adán megvan, Pityu, én, apám is volt, de az csak olyan rövid időre volt,
muszaj volt, hogy legyen fönntartónk.
Mohol, 87.

Ugyan, hagyjátok azt a mosogatót, majd beszélgetünk…
– Muszáj volt elmenni, most a nem tudom, az utolsó évbe, mielőtt fölszabadultunk
volna, akkor ezeket a fiatalokat mind behívták, és a fiú elemi iskolába helyezték el
őket, és ott is aludtak.
És nekünk meg, lányoknak, akik elvégezték a, már a negyedik polgárit, nekünk
meg kellett menni a konyhára dolgozni. Úgyhogy, ha nagyon nézzük, hát én is
fasiszta voltam. A leventéknek pucoltam, volt egy vénasszony, az főzött, és ő csak
kiadta a munkát. Borsót pucoltunk, zöldbabot, krumplit, és odajött és leordított
bennünket, hogy ezt meg ezt nem jól csinálod, szóval egy szörnyű vénasszony volt,
és ebbe élvezte ki magát, hogy üvöltözött, de úgy néz ki, férje nem volt neki, hogy
otthon kiordibálja magát, de jól főzött.
Megjöttek úgy négy óra körül, jöttek a leventék. És hát ezek mind topolyai
fiúk voltak, mind ismertük őket, hát ezek mind gimnazisták voltak, meg a polgárit
elvégezték. Voltak, akik gimnáziumba jártak ide, Szabadkán. Meg mit tudom én,
hát akit még nem vittek katonának, olyan tizenhat-húsz évig, azokat vitték, és
mindig kint gyakorlatoztak valahol, én nem tudom, mit. Volt egy őrmester, nagyon
kegyetlen volt, és volt egy hadapród, én, nagyon csinos fiatalember, nagyon helyes
volt. Úgyhogy mindannyian szerelmesek voltunk bele, és akkor hazajött, az volt
neki az első, hogy odajött a lányok közé, mi ott pucoltuk a borsót meg mindent,
meg mosogattunk, meg türülgettünk. Leült oda és mondta, hogy ugyan, hagyjátok
azt a mosogatót, majd beszélgetünk. És beszélgettünk, az öregasszony meg majd
szétfakadt, de nem mert szólni. és mi ezt élveztük, hogy rágja a száját, hogy nehogy
megszólaljon. És akkor ez így elmúlt.
Szabadka, 13.
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Jártunk leventére utána
– A szisztém21 az volt a gimnáziumban is, minden héten egyszer egy délután leventeoktatáson voltál, részt kellett venni, mindenki tizenkét éves kora után, míg be
nem vonult. Ez a parasztifjúságra meg mindenkire vonatkozott.
– A leventeotthon Palicson volt?
– Ott is volt, a Kanizsai úton, itt meg a Jadran moziban, a Sokol dom később
leventeotthon lett. És a zsidó gyerekeket külön vitték, azok nem kaptak ilyen kiképzést, hanem lapáttal közmunkát végeztek. Mi volt benne a pláne, a fene tudja,
de ilyen volt a szisztém. Mink nem szerettünk leventére járni, mert többek között
a csendőrséggel összeütközésbe kerültünk kétszer is, mert a palicsi gyerekek elhatároztuk, hogy mi nem járunk leventére, mármint a barátaink, tizenöt-húszan, Polyák
Sanci, Kmec Jenci, a két Benkő és így tovább, és megyünk haza az iskolából, fél
háromig volt a tanítás, s a kapuban áll két civil Palicson, úgy sétálnak, á, megjöttek
maguk, maguk a Ladóckiék, tegyék le a táskájukat, vigyék be, jó, hát nem tudtuk,
mit akarnak, hát irány a csendőrlaktanya, ott volt, ahol az ambulanta22 Palicson,
ott a parkban, ott a fürdőigazgatóság volt valamikor, ott csendőrlaktanyák voltak.
A hotel meg a Kisvendéglő között van egy épület, ott volt a csendőrlaktanya. Bemegyünk, ott voltunk valami huszan ilyen suhanc kölkök, mint mink, leültettek
bennünket, egyszer bejön egy följebbvaló, ja, maguk azok, nézzük, hogy mi az, hogy
azok, azt mondja, maguk, akik nem járnak leventére. Hát maga mért nem jár, maga
mért nem jár, na, jól van, azt mondja, álljonak csak föl, sorba állított bennünket, én
a Simekkel voltam, az volt az én párom, és sorba mindenki. No, azt mondja, mivel
nem járnak leventére, adjak neki egy pofont, a legjobb barátomnak. Hát adtam
neki egy kis pofont, azt mondja, ne ilyet, na, akkor adtam nagyobbat, ne ilyet, no,
akkor adtam egy pofont, rendeset, hát adtam neki, akkor azt mondja, adja vissza,
megpofoztattak bennünket egymással. Azt mondja, ez eldurvulhat még jobban,
ha nem járnak továbbra is leventére. Jártunk leventére utána. Ez volt a pedagógiai
nevelés a csendőrökkel.
A másik eset, mivel ugye már rézgálichiány volt, kékkőhiány volt. A Priboj
Elemér, az Szegeden járt a vegyészeti technikai iskolába akkor, az egy évvel idősebb
volt, mint mi, az huszonhétbeli volt, együtt pólóztunk, és ezáltal a Kmec Jencinek,
a Simeknek az ötlete az volt, hogy rezet köll szereznünk, és majd ő csinál rézgálicot
ott a vegyészeten. Hát a réz a villamosülés csavarjai voltak, a pótkocsi, rézcsavarokkal
voltak lelécelve a lécek, és megindult az offenzíva, a két Benkő, a két Sefter, az apjuk
rendőrparancsnok volt Palicson, két irtó rossz gyerek volt, rosszabbak voltak, mint
mi. Hát csavarhúzó van, megmutatta az iskolában, vissza, meg általában, a sarkon volt
a Kisvendéglő, és volt ott bolt, általában a kalauz vagy a villamosvezető leszállt egy
spriccerre23 ott lent, körülment a strandon a villamos, nem volt kalauz vagy vezető,
21
22
23

Rendszer
Orvosi rendelő
Fröccsre
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nem volt, a kalauz vezette, hát bevették a spriccert közben ott. No, ott fölszálltunk,
tudtuk, hogy hol a kalauz, és addig, míg körülment, mi szedtük ki a csavarokat. Igen
ám, ez föltűnt bent a szervízben, leültél a padra, jött föl a léc, alumíniumcsavarral
pótolták ezt ott bent, na végül már túlzásba vittük ugyebár ezt az egész dolgot, csak
hát a rendőrség civilben elkapták a Seftert, az egyik Seftert kapták el, mikor ezt
csinálta, de a Sefter bevallotta, hogy kik vannak, az egész društvo24 benne, hát jól
van, kaptunk akkor is egy pár pofont, de nem jelentettek föl bennünket a gimnáziumban. Ezt ilyen csínynek vették, ma ezt huliganizmusnak nevezik.
Másik eset, mikor összeütközésbe, én nem, a két Sefterék meg a két Benkőék,
pénteken meg hétfőn, de pénteken volt a hetipiac itt Szabadkán, és jöttek a kofák
Palicsról reggel a villamoson, libákat, mindent vittek be, meg árukat és utána délután fél háromkor mentek visszafelé haza, amikor mi jöttünk haza az iskolából
is. A két Sefter kigondolta azt, hogy mert két pótkocsit húzott a villamos, hogy a
Radonovac25 meg a Gólyafészek26 között, ott nagyon gyorsan megy a villamos, és ők
lekapcsolták hátul a pótkocsit, a másodikat, egyik kikapcsolta egy kampóval, kivette
a szöget, amaz meg lefékezte és az bement a villamos, egy pótkocsit lehagyott, azt
nem vette észre, mert lejt, a nyílt pályán megállt, és észrevették ott Palicson, hogy
egy pótkocsi nincs, ott volt egy kitérő, az meg ott állt a nyílt vágányon a pótkocsi,
kint állt a nyílt vágányon, kérem szépen, és kikapcsolódott, de megtörtént többször,
hát elkapták a Sefteréket, a rendőrfőnök fiait. Ez csínytevés volt ugyebár, nem lett
következménye ennek se az iskolában. Lefékezte az egyik pótkocsit hátul, az meg
elment, a mozdony meg az a másik pótkocsi, emez meg megállt a nyílt pályán.
Képzeld el, ülnek az emberek bent és áll a pótkocsi.
Szóval voltak ilyen stószok.27 Este nem volt kivilágítva, akkor az egyik fiú erre a
fára, a másik a másik fára, akkor kihúztuk a spárgát, én mentem kalapban, kalapban
jártak az emberek, pont olyan magasan, hogy levigye a kalapját neki. Nem látott
semmit, mert te a fán voltál. Hát rossz gyerekek voltunk, csíntalanok voltunk. A
fater ezért, ilyenért nem vert meg bennünket. Csínytevésnek vette ő is. Kaptunk
azért, nem mondom, hogy nem kaptunk. Nem mindenért. Ha volt oka, megpofozott bennünket, vagy volt nádpálcája neki, az iskolában is, hát volt neki száz diákja
néha. Volt neki ilyen mogyoróbotja, odavágott nekik, ilyen osztatlan tagozat. Első,
második, harmadik, negyedik, ott Szalatornyán28 száz gyerek volt. A fater különben
jó ember volt nagyon. Tolerált bennünket. Szigorú ember volt emígy, de voltak
olyanok is, ez a Kalmár Gizi, aki itt lakott, hogy mesélte, hogy nagyon szegények
voltak a háború után, nem tudom, hány éves volt, és a testvérjei jártak iskolába,
voltak többen testvérek, és ő is elment a testvérjeivel, és a nagyapa adott nekik

24
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Társaság
Szabadka és Palics között félúton fekvő település.
Helyi toponímia, amiről akkoriban villamosmegállót is elneveztek.
Cselek, trükkök, csínytevések
Település Szabadkától keletre.
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kockacukrot, és őneki is adott, mert ő a kicsi, a fater akkor a ONCSA-n29 tanított,
mikor a Bogić Popović ONCSA-ra nevezte ki, és kaptak uzsonnát, az iskolába
cukrot kaptak a gyerekek, hogy fejlődjenek, kaptak két vagy három kockacukrot
minden szünetben. Hát elment vele, adott a fater, ott volt másik is, a Technikában30
ahogy dolgoztunk, az is járt oda a nővérével ONCSA-n, ő is kapott ott uzsonnát
meg tejet, a fater nem csinált ebből problémát. Nagyon humánus ember volt apám.
Szabadka, 12.

A színe-javát a tanítóknak, az ilyen
valamiket, azt úgy onnan hozták…
– Helyben volt leventeoktatás?
– Volt, volt, itt egy magyarországi tanító volt, igazgatóként is dolgozott, tanító volt,
Béla Miklósnak nevezték, meg volt egy Szegfű Imre, az meg szegedi tanító volt,
felesége is tanítónő volt. Ott laktak, ahol most az iskola van, a Cséza Miska bácsi
házában laktak. Ezek magyarországi, ezek Magyarországról jöttek. A Béla Miklósnak
a felesége nem tanított, csak ő, a tanító, emitt meg a Szekfű meg a felesége, meg volt
egy Molnár Gábor tanítónő, Molnár Gábornak a lánya, a Molnár Ilonka néni, úgy
neveztük, meg volt egy Papp Pál Dénes, feleségestől, Ercsei Magda tanítónő. Az
egész, hogy mondjam, a színe-javát a magyar vezetőség, a magyaroknak a színe-javát
a tanítóknak, az ilyen valamiket, azt úgy onnan hozták. A jegyzőt, aki volt a jegyző,
a miacsodában, a faluban, mert akkor minden a faluban volt, a jegyző.
– Volt-e valami külön magyaros ruha, amit kellett hordani?
– Nem kellett hordani, mert tizennyolc éves vagy tizenhét, azt most nem tudom,
fiúgyerekek leventék voltak. Nekünk minden héten két nap volt katonai gyakorlatunk, de nem volt más öltözékünk, csak sapka. És akkor mi minden héten kétszer
levonultunk az úgynevezett laposra, és gyakorlatoznunk kellett. Én abba az időben futballoztam, és nem sokat gyakorlatoztam, mert akik futballoztak, azok, mi
külön voltunk, és mi azt gyakorlatoztuk, a futballozást, ugye. Sokszor, énekszóval
vonultunk le, énekszóval jöttünk vissza. Bevonultunk a tüzoltóotthonba, és az volt
a központunk, és az éjjel ott voltunk, és megvolt a gyakorlat. Rendeztünk, voltak
ünnepségek, ünnepeltük a március 15-ét meg augusztus 20-át, meg volt még egy
ünnepség, állami ünnep volt, nem tom a harmadikat, elfelejtettem már.
Gombos, 115.

29
30

Országos Nép- és Családvédelmi Alap
Ma Műszaki Szakfőiskola.
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Akkó a leventébe jártunk, és minden szerdán,
akkor fotballoztunk
– Akkó a leventébe jártunk, és minden szerdán, akkor fotballoztunk. Vótak egyesületek, vót ilyen dalárda, abba is jártunk, van fényképünk is a dalárdábú. Dalárdába vótunk fiúk is, lányok is, KALOT Egyesület31 vót, de még most is tudom a
KALOT-indulót. Danoljam-e?
Mozdul a föld, ébred a magyar.
Szebb jövőn dolgozik minden férfikar.
Ébredjetek, munka vár rejánk!
Így lehet újra nagy drága szép hazám.
Új, új idők, új közelharc,
Bősz vihar zúg mindenütt,
Változások, új világom, új erők órája jő,
Új harcra fel, hős ifjúság,
Most minden álom testet ölt,
Isten segíts, munkára fel!
Béke, ország és honföld!
[Sír az adatközlő]
Ez volt a KALOT-induló, csakhogy gyütt akkó hamarosan a háború. Akkó osztán
hát, az nehéz sorsok vártak ránk.
Ja, igen, mondom, hogy fotballoztunk, és megnyertük a leventebajnokságot,
és vót ilyen, jelvényeket kaptunk, hogy a hódsági leventebajnokságot megnyertük
fotball… és mikor az a Szekfű tanító elvitte őket, kapott tizenöt darabot, ilyen
jelvény, kitette, nem tudom, há olyan, hogy be vót húzva arannya vagy… fényes
vót, vót-e valami értéke, és azt nem osztotta ki, hogy lett vóna egy emlékünk, hogy
fotballoztunk. Mindenkit megvertünk arra a környékre fotballba. Hódság vót a
legerősebb ellenfelünk, oszt nálunk 6 : 1-re megvertük őket. Mikor meg utojjára
ott játszottunk, akkó nekünk elég vót a döntetlen. Döntetlent játszottunk ki, így
megnyertük a leventét…
– Volt a a focicsapatnak neve?
– Dunatáj, az, de a magyarok ideje alatt nem vót neve, csak leventecsapat vót,
és mondom, hogy lett vóna egy emlék, hogy az a tanító kitette a jelvényt, hogy
mi fotballoztunk [nevet], ö… nagyon szerettem fotballozni. Oszt mindég, mama,
sokszó, hogy hát nagylány vót, oszt montam neki, hogy inkább behagyom, nem
mondtam, hogy őtet, inkább behagyom a fotbalt, mint a lányokat [nevet].
Gombos, 121.
31

Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete, teljes nevén
KALOT Katolikus Népfőiskolai Mozgalom Közhasznú Egyesület.
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Tizenkét éves vótam, már én is mentem leventébe
– Akkó, mikó bejöttek, akkó tizenkét éves gyerekeket be... Ez ilyen sportegyesület,
de leventének mondták, tudod. Na most annyi vót az egész, hogy taktikával éltek
ezek má ottan. Me nem vót szabad nekük katonaságot tartani. De sport, oszt akkó
ottan kiképezték. Jobbra, balra, balra át, hátraarc meg nemtom én… Ez má mind…
És akkó rögtön minket. Tizenkét éves vótam, már én is mentem leventébe, hogyne...
Meg akkó minden héten vót gyakorlat, vót céllövészet ugye, mint a… A nagyobbak
mentek katonának, a fiatalabbakat meg szedték be. A nagylányoknak, azoknak meg
vót az a izéjük, a párta, igen. És mindegyik, mindnyájunknak köllött menni misére.
Me megvót a mise, minden ünnep. Március 15-ét megünnepeltük.
Akkó az öreg harcosok, akik vótak, még akik életbe maradtak, akkó mindenki
a kitüntetés. Mink, gyerekek, én ott vótam mindig, me ministrátam abba az évbe.
Oszt akkó én mindent láttam. Ez a leventékbe, aztán ez ment negyvennégyig. Meg
mindegyiknek, mindenki kapott igazolványt. Vót igazolvány. Vót polgári lapja meg
hát nem tom én, minden. Meg rönd vót az egész utcákba, az árkok ki vótak pucolva.
Akkó is hajtotta a kanász meg a csordás, minden. De rönd vót, minden. Erre tudok
visszaemlékezni. Leventéknél az vót, fegyelem, az nagyon nagy vót, a fegyelem vót.
Na most akkó vót ilyen legjobban sport, fotball, céllövészet, meg jobbra át, balra át,
fegyverfogás, akkó nem tom, vótak színdarabok. Akkó nem vót prob… Mondom,
meg a magyar nóták ott, meg nem tom. Hát akkó nem vót ilyen micsoda zene,
hanem mind csak ez vót. Vót tánc is, táncmulatság… de megvót, hogy meddig. És
ott akkó vége vót. Nem vót szabad…
A leventeotthonunk, az meg itt vót a izé, most ott van valamilyen mezőgazdasági bót. Az vót a leventeotthonunk. Ottand, ahun megy be, a templomnak ott a
sarka. Nagyon jó előadóink vótak, ugye. Ment ez negyven, izé, negyvenötig tán,
negyvennégyig, negyvenötig. Még az oroszok be nem jöttek. Hogy mikó már… ezek
a mi magyarjaink ugye elmentek. De mink itt maradtunk.
– A leventeoktatók magyarországiak voltak?
– Magyarországiak vótak.
– És a tanítók?
– Azok is magyarországiak vótak mind. Mind. Hát magyarú ment minden, minden magyarú ment. Már az iskolába is, ottand is megvót ez a leventefősorakozás,
és nemtom én. Meg köllött menni templomba is. Vót, hogy énnekem még nem
vót leventeruhám, de vót ezeknek a, akik hát katonakötelesek vótak vagy… meg a
leventelányoknak vót az a parketli vagy minek hívták, nemtom én. Főkötte. Úgyhogy mentünk misére, és leventék meg... vasárnap vót díszőrség az országzászlónál.
Doroszló, 107.
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Az oktatáson megjelenni kötelező volt
– És hamarosan, már abban a nyári, májusi hónapban megalakult a leventeszervezet
vagy leventeegyesület. A leventeoktatás elkezdődött. A leventeotthon az itt volt,
illetve a Nagy Józsi bácsinak a házában, a mostani mezőgazdasági patika ahun van.
Az volt a leventeotthon, különben kocsma is volt, de leventeotthon volt. Ott volt
minden, mindig a sorakozó.
Hetente kétszer mentünk ki a falu végére gyakorlatra, foglalkozásra, ami annyit
jelent, hogy jobbra át, balra át, le a fegyvert. Voltak fafegyverek, voltak rendes puskák
is. De nekünk, fiataloknak csak fapuska volt. A nagyoknak, az idősebbeknek. Be volt
a levente egész serege osztva, három vagy négy szakasz, pontosan nem tudom. Volt a
legfiatalabbak, én meg a harmincasok voltak benne ebben a szakaszban. A huszonkettőtől errefelé, azok még nem voltak katonák, azok voltak a legöregebbek. Azoknak
majdnem mindnek volt leventeruha. Az egyszerű, valamilyen barnás ruha volt.
Az oktatáson megjelenni kötelező volt. Minden levente köteles, kivételt képeztek, akik esetleg valami fogyatékosságuk volt, annak nem köllött menni. A
leventekötelezettség az tizenhat és huszonegy év között vót, mert a magyaroknál
a huszonegy évet betöltöttek mentek csak katonának. Azok, akik nem jelentek
meg a foglalkozáson, még büntetésben is részesültek. Kötelező volt nemcsak a
leventeoktatás, sőt a templomba járás is kötelező volt. És szakaszonként föl volt
sorakozva a leventeotthon előtt, fölsorakozott mind a három, vagy négy szakasz
volt. És szakaszonként jöttünk be a templomba. A templom, így tele volt a templom,
nem lehetett mozdulni. Nagyon sokszor előfordult nagy melegbe, hogy bizony eleldüledeztek. A gyöngébb természetűek meg idősebbek. A foglalkozás az kedden
és csütörtökön volt, az délelőttönként volt. És amikor volt a foglalkozás, persze
kötelező volt megjelenni a leventeotthon előtt. És akkor, amikor az idő ideérkezett,
tehát pontos időre megindult szakaszonként kifelé a falu végire, a gyakorlótérre. A
foglalkozásról annyit mondtam, hogy alapfoglalkozás, jobbra át, balra át, sorakozó,
jobbra igazodj, balra igazodj, menetelés és a puskák, amik nekünk voltak, a fapuskák.
Nem volt mindannyiunknak, de nagyon soknak volt fapuska. A nagyoknak rendes
puskájuk volt, meg leventepuska is volt. Leventepuska is volt, de az kis kaliberű. De
ez lényegtelen. No most, a gyakorlatozás, még a menetelés is. Akkor, amikor kivonultunk gyakorlatra, menet közben a nóta, az mindig kifelé, az mindig rendes volt,
a nóta. Mert hazafelé el voltunk fáradva, nemigen volt kedvünk énekelni. Úgyhogy
menet közben kifelé, hogy milyen nótákat, azt is mondhatom?
Majd megnézem, mert felírtam én ezeket:
Diófából, sej-haj, diófából nem csinálnak koporsót.
A bakának, sej-haj, a bakának nem írnak búcsúztatót.
Ágyúgolyó lesz annak a búcsúztatója,
Szőke kislány, sej-haj, barna kislány lesz a megsiratója.
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Másik nóta, én csak két szót írtam bele:
Gólyamadár rászállott a vasútra,
A rózsámat most viszik sorozatra.
Én is megyek vele, ott leszek vele,
Meghallgatom, hányat dobban a szíve.
Ezt a lányok énekelték, illetve lányra vonatkozott ez. No, menet közben, ne adj
isten, hogy találkoztunk lánnyal az útba. Persze kilépni nem lehetett. Valami lány,
szakaszparancsnokunk csak ennyit kiáltott: „Ejha!” Mikor ezt elkiáltotta, odanézett
mindenki, várjál csak, felírtam, hogy kezdődik!
– Akkor itt jó hangulat volt?
– Jó, jó hangulat. Főleg kifelé, hazafelé mindig elfáradtunk.
Ejha, ezt a szakaszparancsnok bekiáltott, ejha, mi meg utána:
Ejha! Hát a néni él-e még,
Hát a foga ép-e még?
Rág-e, rág-e, rág-e még?
Rád-e vicsorítsa még?
Útközben volt, hogy háromszor-négyszer is előfordult lány.
Hazafelé jövet, mondtam az előbb, hogy el voltunk fáradva, nem nagyon volt
kedvünk nevetni. De köllött volna még mondani a foglalkozásrú. Majd azután, biztos odaérek. Ja, még azt köllött volna ide mondani, hogy kiértünk a falu végére. A
parancsnok, a levente főparancsnok, mert minden szakasznak volt egy parancsnoka
meg egy alparancsnoka is. Meg volt a levente főparancsnok. Volt a névsorolvasás. A
névsorolvasás mikor megtörtént, egy ember nem jelentkezett. Mindenkit felsoroltak,
de látták a lapon, hogy nem jelentkezett egy, nem lett felolvasva. Azt az embert te
is ismerted biztos, Sisa András. Ez az Andrásnak az anyja, ez fattyúgyerek lehetett
szerintem. Mert az anyját is Sisa Ilának hívták. Egy doroszlói ember, Szabó János
bácsi vette el feleségül. De nem idevalósi volt Doroszlóról, valahunnan hozta lentrűl,
Palánka vagy ezen a részirű valahonnan. És amikor elment beíratni, megkérdezték,
hogy hogy hívják. Hát az ember, a János azt mondja: Szabó Jánosnak hívnak. A
fiát? András. Beírta. És ő Szabó Andrást olvastak, ez meg Sisa András volt, és nem
jelentkezett. Idősebb volt nálam, de tudom, hogy volt neki nagyon szép, nagyon
szép leventeruhája volt. És megkérdezték, hogy mindenki jelentkezett. Egy kiáll,
egy nem jelentkezett, engemet nem hívtak. Elölveszi a felolvasó, vagyis a napos, aki
olvasott fel: „Hogy hívnak?” Azt mondja, Sisa András. Nézi a főparancsnok, nézi
az izét, mert nem ő olvasott föl, nem ő volt a fölolvasó. „Itt Szabó András van írva.
Hát hogyhogy?” „Én nem Szabó András vagyok, én Sisa vagyok.” Még akkoriban
jött ide is a gyerek, még annyira fiatal volt, hogy hát tizennégy-öt éves volt, nem
is volt annyira jártas az ilyen dologban. És ő nem kapcsolt, hogy a mostohaapja
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jelentette be. Odamegy a parancsnok hozzája, persze hát mindannyiunk szeme
láttára: „Fiam, téged hogy hívnak?” „Sisa András.” „Vigyázzállás!” Azt mondja,
hát ki ez a Sisa András. Nem szól semmit. „Hát hunnan kerültél?” Tudakolódzik,
hogyhogy Sisa, miért nem, miért van Szabó beírva? „Nem tudom.” Nem tudott
felelni arra, hogy mi történt az anyja, meg… No, nem akar beszélni semmit. Erre a
főparancsnok: „Fiam, te se nem Szabó, se nem Sisa, hanem süsü.” Hát akkor nagy
röhej kitört. Atyaúristen, képzelheted, ami ott kitört. Nem akarok sokat mondani,
de ott százötvenen, százhúsz, százötven… Se nem Szabó, se nem Sisa.
[Ez nem lealázás, hogy én valami ilyet mondok, mert nem, tulajdonképpen
egy olyan gyerekrű, aki esetleg a szállásokról jött haza valahonnan, nem volt
jártas semmiben, se nem Szabó, se nem Sisa, hanem süsü. Mars a helyedre!
No jó, ennyit a Sisáról.]
No, vagy másik eset. Megtörént olyan dolog, hogy mondta: „Leventeszázad, sorakozó!” No, most nem tudom, voltál-e te valamikor ilyen kiképzésen. Mert máskor
kötelező volt a nőknek is az ilyen valami. De nem is láttál? Például ez ott történt a
falu végén, ott volt a kendergyár. Oszt irány a kémény, sorakozó. Ez a parancsnok,
a főparancsnok. Akkor a kis, illeve a szakaszparancsnokok, azok meg kiálltak, mindenki az izére, és minden szakasznak a leventéi oda sorakoztak fel, abba a sorba. Egy
alkalommal, volt egy úgynevezett lőfogó domb. Tudod, mit jelent az? Golyófogó
domb, ahol lőttek rá, olyan két, két és fél méter magos lehetett, és húsz méter. És
mikor lőttünk igazán, akkor abba az irányba lőttünk. Minden levente mellett ott
volt mindig egy öregebb levente, aki, nehogy valaki véletlen más irányba lűjjön. Ott
a domb tetején, ott állt egy sas. Vagy kánya jobban mondva. Kánya. Ott áll a hogy
hívják, és sorakozó, mutatta. Irány a kánya, sorakozó! És valaki a tömegből akkor,
amikor kiabált, hogy sorakozó, akkor mindenki vigyázba kellett, hogy álljon, és
amikor rámutatott: irány a kánya, sorakozó, valaki a sorból kikiabál: és ha elszáll?
A kánya, ha elszáll? Az anyád picsáját, ne beszélj ki a sorból! Hát nem tudom, ezt
esetleg nem így kellene.
Irány a kánya, sorakozó! Akkor nagy röhej megint. Aztán később megint
fősorakoztunk, irány hazafelé, megint a nóta. Most hazafelé jövet, amikor kellett
kiabálni, hogy:
Ejha! Hát a nénéd él-e még,
Hát a foga ép-e még?
Rág-e, rág-e, rág-e még?
Rád-e vicsorítsa még?
Akkor hazafelé ezt mindig kiabáltuk, mert örültünk, hogy… De ha nem volt
nóta, akkor a parancsnok mondja, hogy nóta! Hát ímmel-ámmal nótáztunk.
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Akkor egy úgynevezett büntető volt. Honvéd! Ez volt a jelszó, nem mondta, hogy
levente. „Honvéd! Föl a fára, jön a bika!” Elkezdtünk mászni föl a fára, de… Akkor
kellett menekülni mindenkinek föl a fára, az árokba bebújni, szétugrott a társaság.
Mikor már félig fönt voltak, azt várta, hogy félig fölmenjen a fára, fölmásszon, persze
kisebb fát választották, amire föl lehetett mászni, hogy is mondta aztat? Tévedés!
Nem bika, hanem tehén. Hát attól nem kell félni. Hát ez ilyen marhaság, nagyokat
nevettünk rajta. Persze akkor meghemperegtünk abban az izében. Akkor utána volt
nóta, többet ne kelljen mászni.
– Azért szigorú volt az oktatás?
– Nagyon szigorú volt. Arra nagyon jól emlékszem, hogy, pontosan az évet nem
tudom, de arra emlékszem, hogy a leventeparancsnokunk, úgy hívták, hogy Bakacsy
J. József Mihály. Ő volt a leventeparancsnok. És egy ilyen bérmálás alkalmával, a
bérmálás befejezésekor itt volt a püspök. Nem tudom, hogy hívták, kicsoda volt,
lényegtelen, elég az hozzá, hogy minden, az elöljáróság, ami abban az időben volt,
pontosan évre nem tudnám megmondani, mindenkinek el köllött vonulni a püspök előtt, és kezet csókolni. Ez a leventeparancsnok nem volt ateista, ám nem volt
hajlandó kezet csókolni. És felelősségre vonták ezért, a vezetőség, hogy hogy lehet
ilyen valami, hogy nem akar kezet csókolni a püspöknek. Ő azzal védekezett, hogy
anyámon kívül senkinek az égvilágon nem csókoltam kezet. De ez igaz volt biztos,
de én nem hallottam eztet. De ez szállóigévé vált, a faluban mindenki tudta. Hát
ennyit tudnák most röviden.
Doroszló, 113.

Hát szombaton vót a magyaroknak meg a szerbeknek…
– Őrszálláson volt-e leventeoktató, leventéket toboroztak-e?
– Hogyne, sőt. Hát én is levente vótam, sőt még vótam Szabadkán is, ahun a huszárlaktanya, ahun vót. Ott vótunk a katonaság között, mert nem jártam mindig
pontosan leventére, és aztán mint rajparancsnoki rangot kaptunk, mikor visszajöttünk onnan. Meg nekünk, hogy ott voltunk leventébe, meg a huszárlaktanyába
mindenünk úgy vót, mint a katonáknak, még rohamsisak is, csak fapuskánk vót.
És tanultuk ezt a támadásokat, meg nem tom mit. De hogy mondjam meg, meg
kitolások is vótak, a díszebédet a rohamsisakba köllött adni, és akkor úgy ettük
kötőtűvel. Ez is vót, ah. Meg minket ottan megedzettek, meg kioktattak. Úgyhogy
nekünk ez az izé, gyakorlatok meg ilyesmi, ez semmi se.
– A leventébe csak a magyarok mentek?
– Szerbek is, együtt vótunk, meg németek is.
– De java része a németeknek akkor már a Kulturbundba32 ment, nem?
– Mindegy, de magyar állampolgár vót. Aki nem ment el katonának, az köteles
vót katonaság előtt leventébe jönni. Csak az vót a különbség, ők másnap mentek,
nem azon a napon, mikor mink.
32

1920-ban alakult szervezet, teljes nevén Schwäbisch–Deutscher Kulturbund.
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– És hetente hány nap volt a levente?
– Hát szombaton vót a magyaroknak meg a szerbeknek, a németekét meg máma
sem tudom. Hát szállásokról is a béreseket is, meg mindent behoztak a leventébe.
Hát mit tudom én, hányan voltunk, azt már nem tudom, de voltunk elég sokan.
Mert elgyütt az a tizenhárom év, vagy tizennégy, azt már biztosan nem tudom,
akkor már köllött menni leventébe. Vót egy főoktató, Bognár László vót a neve, az
jászberényi vót, tanító is vót, és az tanította.
De a leventecsapatnak még fotballizéje [csapata] is vót. Sőt jó. Mert itthon azelőtt
vót az úgynevezett Adler. A hitleristák, ezek a fiatalok ugye, mind német katona
vót, és akkor hazajöttek, akkor játszottak a magyar leventék meg az SS-ek. És akkor
nagy izé volt ott, majdnem verekedés is, meg minden a fotballpályán. Mert nem
tudták elviselni, hogy ők kikapnak a leventecsapattú. Hát vót akkor is minden, de
mink evvel megúsztuk.
Őrszállás, 123.

■
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Leventeoktatók Palicson (1943)

Leventék az oktatás szünetében Palicson (1943)

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

Bácsjózseffalvi leventék (1941–1942)

■
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ISKOLA
Mindig csak szerbül imádkoztuk az Oče
našt (211) ◆ Magyarországrú hozták a
tanítókat (212) ◆ Nem vót szabad, mit
tudom én, semmiféle olyat csinálni, ami

nem méltó a diákokhoz (213) ◆ Egy
se maradt itt tovább tanítani (214) ◆
Aki akar az oroszok elül menekülni, az
pakoljon a kocsira, és irány (214)

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről
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Mindig csak szerbül imádkoztuk az Oče našt
– A királyi Jugoszláviában nem volt szabad maguknak az iskolába magyarul beszélni?
– De beszéltünk azé. De tiltották, tiltották. Nem beszéltünk órán. Szerbül beszéltünk. Szerbű vót minden, zemljopis33 […] Nem is tudod, Pisti, olyan buta vagyok,
mint a ló. Azt a térképet, meg mindig vót zemljopis, a térkép, akkó istorija34 meg
gramatika.35 Igen. Akkó minden szerbül vót írva, oszt én nem tudtam, nem tudtam
a térképet…
– De volt, aki tudott szerbül a gyerekek közül?
– Nem vót senki, ki tudott vóna?
– Akkor végül is nem buktak meg, hogy nem tudtak szerbül beszélni? Átengedték magukat?
– Át.
– De a tanítók azért szerbek vótak?
– Szerbek, tiszta szerbek vótak. Tiszta szerbek vótak.
– Nem is tudtak magyarul semmit?
– Nem. Nem vót olyan szigorúság. Mindig csak szerbül imádkoztuk az Oče našt.
– El tudja mondani?
– Most már nem tudom. Tudtam, de most már elfelejtettem. Hány éve má annak…
Azt imádkoztuk mi. Mi, begyütt a tanító, akkó fölálltunk és imádkoztunk. Minden
óra előtt, mikor kezdődik a [tanítás]… mindennap. Mindennap, amikó elmentünk.
– A pap az gyütt mindennap?
– Gyütt, nem. Nyilván kétszer gyütt egy héten. Csütörtökön meg kedden.
Hát a Kanyó vót mán, mikó én vótam. A Kanyóval magyarul, a hittanon
magyarul beszéltek.
– Hát akkor hogyhogy az Oče našt imádkozták?
– Hát azt szerbül megtanultuk imádkozni. Kanyónak nem, csak a tanítónak.
Mikó begyütt a tanító, fél nyolcra köllött menni oda, felálltunk, mikor kezdődött a tanítás, akkor elimádkoztuk, akkor mindegyik leűt a helyére, oszt
akkó kezdődött az iskola.
– De azt megengedték, hogy a Kanyónál magyarul imádkozzanak?
– Hát megengedték, perszehogy. Óra alatt is, meg csöngetéskor, meg… tiltották, de azé mink tárgyaltunk, meg beszéltünk magyarul.
Bácskertes, 20.

33
34
35

Földrajz
Történelem
Nyelvtan
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Magyarországrú hozták a tanítókat
– Volt itt szerb lakosság valamennyi?
– Vót valamennyi, az Izbradič az vót jegyző, akkó vót a Stanko rendőr, az ott kint
lakott a Nagy utca végibe, akkó vót a Jovo kocsmáros, oszt… nem nagyon sok szerb
vót itt. Há Zomborba vót. Szerb pap a toronbú lít a honvédokra. Akkó elkapták
a grabancát. Úgyhogy olyan incidens vót, az Izbradič, az vót a jegyző, akkó… leváltottak űket, csak azt akarom mondani, hogy azt a jegyzőt a Julina János apja,
a Buják Tibinek a ópapája, az meg megfogta hajáná fogva, oszt rángatta, de be is
zavarták akkó az öreget…
– Mikó a partizánok begyüttek?
– Mikó mán gyütt meg ez a rendszerváltás. Ha akkó be vót zárva ezé. Ez miatt,
ez miatt…
Oszt akkó ez a Stanko, ez rendér vót itt a faluba, me akkó vót rendérség a faluba.
Akkoriban nagyon tíltották a öngyújtót, nem szabadott hasznáni, akkó ez tilos vót,
ez, oszt apám is a malom előtt várta a sort, oszt becsavarta a cigerettát oszt gyújtott
rá, pont a Stanko odaért, a rendér, ez mingyá egyugta, Jóska ne féjj, nem láttam
semmit, jó ember vót, akkó azt is izéték, háborgatták, hogy Stanko így, Stanko úgy,
akkó ement a falubú, rendér vót itt… Jó ember vót ugye, vannak mindég olyanok,
akik nem hagynak békin, me most magyarok vagyunk…
Há akkó itt vót egy Veselinov, az is vót az a kezségházán valami, nem tudom,
anyakönyvezető vagy mi vót az, Veselinov, két fia vót, Pajica meg a Lajko.36 A Pajica
az olyan idős vót, mint mink, velünk járt iskolába, a Lajko, az meg egy évvel fiatalabb, oszt anyjuk az meg tanított, le is vagyunk fényképezve vele, itt tanított minket.
Mikó begyüttek a magyarok, akkó ugye hoztak masik tanítókat, akkó Monostoron
kapott állást, akkó gyalog járt Monostorra, se bicikli, se semmi, mi gyerekek vótunk, olyan esős vót, gyütt szegény, papucsát hoszta kezibe, Pista, ez meg, ennek
Pityunak apja, ez dobáta rá, szerb, meg ilyen szerb. Nem szabad bántani, az me meg
jó asszony vót, meg hát okosak ha, há akkó meg az a Veselić vagy Veselinov család
is elköltöztek, mind ugye, gyüttek magyar tisztviselők Bánhídi jegyző… Bánhídi
jegyző. Bánhídi József.
– És a pap abba a időbe ki vót, mondjuk harmincas-negyvenes évek?
– Kanyó, Kanyó vót, akkó eccé áthelyezték Doroszlóra. Akkó itt egy Tóth
tisztelendő, olyan kis alacsony emberke vót, akkó még egy Agatics Boldizsár vót
pap, az is szerb ajkú, de magyarú tanított minket ittend, úgyhogy akkó gyüttek a,
Magyarországrú hozták a tanítókat, ezeket meg hát likvidáták, a szerbeket, ugye.
Há így vót.
Bácskertes, 23.

36

Vélhetően a Vlajko név rövidült változatáról van szó.
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Nem vót szabad, mit tudom én, semmiféle olyat csinálni,
ami nem méltó a diákokhoz
– Utána én bekerültem Szabadkára, a Magyar Királyi Állami Leánygimnáziumba.
Az egy nagyon drága iskola volt. Édesanyám tévedésből íratott be, mert polgáriba
akart. Itt húsz pengő volt a, a tandíj, ott meg öt.
És onnan is lehetett az a, arra gondoltam én, hogy szeretnék tanítónő lenni. A,
később rájöttem, hogy nincs hallásom. Zenei hallásom. Még egyáltalán nem. Nincs
énekhangom.
Hát a gimnáziumba jómódú embereknek a családjaival kerültem együtt, akik
ugye kisült, hogy többen jártak már németórákra, zenét tanultak meg még. De azért
elég emberségesen bántak velünk, falusiakkal. Most én ugye, innen a tanyavilágból
bekerültem, volt valami olyan rezsim akkor, hogy azért mindenkit úgy tiszteletbe
tartottak. Gondolom, hogy egyforma klottköpenyeink vótak, hát elég kicsik voltunk
azé, elsős gimnazisták. Így se elég kisnövésű is voltam. Voltak intézeti sapkáink,
csak egyformán, azon igyekezett az a rezsim, hogy valahogy egyformán. És hogy
a fegyelmet is tartsák az utcákon is, ugye mi többen vótunk Csantavérről, akkor
vót egy vigyázónk. És akkor az utcán is nem vót szabad rendetlenkedni, meg nem
vót szabad, mit tudom én, semmiféle olyat csinálni, ami nem méltó a diákokhoz.
A viselkedésre nagyon, az etikára nagyon vigyáztak. Úgyhogy mondjuk ez is
volt. Egyszer el köllött mennem például, most ezt nem akarom annyira részletezni,
matematikakönyvem nem volt, és akkor mondta valaki ott a könyvkereskedésbe,
hogy itt meg itt nem lesz, ebbe az utcába van valakinek. Hát én el is mentem, meg
is találtam, meg is kaptam, de akkor lemaradtam a többitől, azok párba kimentek
a vasútállomásra. Meg lettem kérdezve, hogy hova lettem. Komolyan. Ennyire.
Ennyire figyelemmel kísérték, úgyhogy ez.
Hát most ugye volt, mer az három és fél, négy évig is tartott, de hát ez nem
mindjárt, mert először én itt ugye befejeztem a negyediket, meg azt hiszem az
ötödiket is, akkor mentem az első gimnáziumba. És akkor, a másodikba mikor
beíratkoztunk, akkor már nagyon a háború vége volt, és tudom, hogy voltak
bombázások, be vótunk osztva olyan helyekre, ahol volt légópince. Például doktor
Prokes Mihály, az a Prokes-palota,37 ott mindjárt Szabadkán, ott jobb kéz felől,
ahogy a, a leventeotthon vót, a régi, én nem tudtam akkor, hogy az alatt is ekkora
nagy légópincék vannak. Hogy az utasokat csak oda bezsuppolták, míg elmúlt a
légi veszély. Úgyhogy akkor, a háborúval is akkor találkoztam így először. A nagybácsimat elvitték, hogy is hívják, addig esetleg…
Zentagunaras, 56.

37

A szabadkai korzó első bérpalotája a vasútállomás közvetlen közelében.
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Egy se maradt itt tovább tanítani
– Mentünk az iskolába is kirándúni vagy valahova, akkó egy kis magyar zászlót
mindenkinek a kezibe köllött tartania, hát ez. Ugye a tanarak is magyarok vótak.
Föntrű valók. Ide való nem vót itt egy se. Egyszer akkó azok próbálták ugye belénk űtetni azt a magyar hitet, de mikó begyütt a fordulat, azok is lelécőtek mind,
egytűl egyig. Egy se maradt itt tovább tanítani. Nahát, ilyen, mondom, a vót ott
magyar zászló, azt is, meg a magyar címer. Ugye, hát a gunarasi iskolán is fönt vót
az, magyar címer főtéve, meg zászló is, úgyhogy. Ez. Na, ez jó vót, már mer hát ugye
magyarok vótunk, hát valamikor is magyar vót ez a terület, nem csak most ugye,
tizennégyes háború előtt is, csak hát a Trianon egy kicsit megcifrázta a dógokat, és
akkó így lettünk ezek.
Zentagunaras, 52.

Aki akar az oroszok elül menekülni,
az pakoljon a kocsira, és irány
– Most idehallgass! Volt magyar időben egy Alt tanító. Alt Antal volt a neve, a felesége postás volt, született is egy fiúgyerekük. Hogy hányban született, nem tudom.
Itt voltak, nagyon szerették a diákok. Hetedikes, nyolcadikosnak volt osztályfőnöke.
Egy mese volt, öcskös, a tudomány úgy dűlt belüle, tudott elbánni a diákokkal. Tudott
velük kontaktba lépni. És a Humiják ide jártak hozzá. De a Humiját elvitték a Dunapartra. Tudod, kit mondok? Mikor már gyüttek az oroszok, akkor a felesége is. Mert
hirdették egyszer az utcán, hogy aki akar az oroszok elül menekülni, az pakoljon a
kocsira, és irány. Keresztül. Előttünk is dobolták ezt. Hunnét? Hunnét tudják?
– Az a jegyző elment a falubú, mikó mán látta, hogy fognak gyünni be a oroszok,
partizánok?
– Igen, igen. Úgy elment, hogy a ópapája, az én apám meg a Pécsi Pista bácsi,
meg a Domorád Miska apja, azok vitték a holmiját, almáriumait, cuccokat… [Magyarországra]… me mán gyünnek az oroszok, akkó ez menekítette, amit bírt, ezeket,
muszáj vót nekik menni, főpakóták, evitték Hercegszántóig, ott leészakásztak, az
ottani plébános mondja, ne menjenek tovább, gyűjjenek ide, lovaknak is van helyük, minden, oszt meghálnak, ne menjenek má itt a oroszok nem messze, hát akkó
űk, nem maradunk, hanem lepakóták a almáriumokat meg amit vittek cuccokat,
mind szépen be a gangra, hazagyüttek, oszt a Bánhídi ezt megtudta. Akkó gyütt
id: „Hol a holmim?” Éjszaka gyütt a rendérre hozzánk, bemászott a rendőr, oszt
apát is akarták, de az eszökött a kertbe. Pécsi Pista bácsit úgy megütötte a csatos
derékszíjja, hogy bedagatt a szeme neki: „Hol a holmim, hol a homim?”
–A rendőr vót ez, aki megütötte?
– Ivó rendér, az a Kovács Ivó. Az parancsót, a Bánhídi, de ez bemászott, oszt akkó
a apám leszökött a kert alá, mikó látta, hogy karhatalommal gyün…
Bácskertes, 24.
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A szerbkeresztúri iskola egyik osztálya

A doroszlói iskola diákjai 1941-ben
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AZ ELLENTÉTEK GYÖKEREI
Rákontráztak (219) ◆ Ugye, fiam, nem
akartad evenni a koronát a Szent István
kezibí? (219) ◆ Akik rendőrök vótak, azok
szerbek vótak, főleg sztapariak (220) ◆
Itten másképp nem lehetett élni, mint

munkábú (222) ◆ Mentek a cséplőgéphő
dógozni (222) ◆ Csúfolták a magyarokat,
hogy gondoljátok, hogy van isten, nincs
isten (222) ◆ Hazunni mindig könnyebb
volt, mint kapáni (228)
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Rákontráztak
– Na, ezt is érdemes elmondanom. Mondtam már azt, hogy második elemista voltam,
elsőt befejeztem, mikor bekerültünk a Korzóra, nem mondtam a folytatását, ugye?
A Korzóra bejöttünk a nagyanyámmal, az anyukám egyik kezével fogott engem,
a másikba meg a húgomat, aki négy-öt évvel fiatalabb tüllem volt, mert most már
meghalt két éve. És elég az hozzá, befordultunk a Jadrannál38 a Korzón, és biztos
tudja, hogy itt volt egy olyan vasrácsos kerítéses kávézó a Korzó elején. Úgy is nevezték, Kertnek, Baštának a szerbek. Itt a kerthelységgel szembe, a közepén fetreng
két olyan tizenöt-hat éves gyerek. Kegyetlenül rugdossák hárman, felnőttek, szerbek.
„Pička ti materina, šta mađaraš!”39 És az anyám gyorsan megfordított, de most is a
kép előttem van. Azok a gyerekek ott fetrengenek, ezek rugdossák őket. A többi a
Korzón, amarra tele van néppel, odaragadtak a falhoz az emberek. Hogy valaki is
odaszólt volna, vagy odamegy. Hagyták, hogy csinálják. De ki volt írva ám: „Govori
državnim jezikom!” Aztán később még hozzátették, hogy „da te svako razume”.40
És pička ti materina, šta mađaraš. Mondom: „Anya, anya, nézd!” És megfordított
bennünket, és jöttünk haza. És mondja Géza: „Tudod, mit láttunk, mi történt a
Korzón? Az anyja istenit, ez csak a kezdet, az a baj.” Mert akkor második elemista
voltam, és második polgárista lettem, mire bejöttek a magyarok. Tehát négy évig
ment az ilyen tortúra. És mit csináltak? A magyarok meg mindjárt rákontráztak.
Ezek is csinálták. Rákontráztak.
Szabadka, 9.

Ugye, fiam, nem akartad evenni a koronát
a Szent István kezibí?
– Hát úgy hallottam, hogy egy szerb ember, szerb fiatalember bement lóháton a
karmelita templomba, ami most új templom. Hát akkó is biztos úgy hívták, hogy
új templom. Bement lóháton, és felment a féoltár elé, és onnét, a ló hátárú akarta,
tán felállva, vagy én nem tudom, leemeni a István király kezibí a koronát. Hát szimbolikus koronát akarta tán leemeni. Hát a oltárhú fel, minden oltárhú van fellebb
kátedrál, vagy hogy mondjam, fellebb emelkedé lépcsé, hát tán arra felment a lóval.
És.… Nem, nem vette le a koronát, mert a korona még máma is ott van Szent István
kezibe… Csak ugye megtörtént a dolog. És akkor, azután...
– Ez szentmise alatt történt?
38
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Akkor nem a későbbi Jadran (Adria) mozinak adott helyet, hanem a Sokol
dom (pánszláv szellemiségű tornaegylet) épülete volt.
Anyád picsáját, mit magyarkodsz!
Beszélj államnyelven! Hogy mindenki megértsen!
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– Azt nem tudom, hogy… hát nyitva vót a templom, vagy vótak bent hívek, azt
nem mondhatom. Csak így hallottam, hogy bement, és el akarta venni.
Persze mikor megfordút a helyzet, és bejöttek a magyarok, az alatt a idő alatt
behívatták ezt a szerb fiatalembert, és kérdére vonták. De kérdére vonták, vagy behívatták bizonyítékú a Gellért atyát is. Úgy mondták, hogy a Gellért atyát hítták be.
Mikor a Gellért atya bement, és tudomásul vette, hogy mé hítták, akkor odament a
fiatalemberhé, és mondta nekije, hogy ugye, fiam, nem akartad evenni a koronát a
Szent István kezibí. Azt mondta, hogy nem. Így megmenekít, megmenekít a törvény
elétt is, vagy hát hogy mondjam, élve maradt, szabadon lett hagyva.
És mikor elmút, eltelt a idé, ki gondóta vóna, hogy mikor a Gellért atya elmúl,
meghal...
– Ez a Gellért atya 1956-ban halt meg, tehát ő már megélte a kommunizmust.
– …Igen, és újra fölkerít a szerbség ugye, hát felkerít a erőre, és akkor... mikor
meghalt a Gellért atya, akkor azt mondták, hogy a legnagyobb koszorút vette meg
a temetésin, temetésire, a halálára.
– Én így hallottam, hogy nagy kommunista vezér lett Zomborba.
–Hát má korosabb lett... Nagyon tisztelte a Gellért atyát. De ez titokba vót. Ezt
édeskevesen tudták, ezt a dolgot. Erről nem beszéltek, hogy ez a szerb mit csinát,
meg hogy csináta. Akkó derít, akkó bizonyosodott be konkrétan, amikor azt a nagy
koszorút megfogta, és elvitte a temetésre. Ezt a Api úgy mesélte. Akkó, némán ment
akkor is minden. Senki semmit nem beszélt, csak, csak a gesztus maga, a minden.
Tudták, hogy ki vót, de nem beszéltek róla. Nagy csend vót, nem lehetett beszélni,
vagy nem akartak, vagy féltek valami oknál fogva, csend vót. Hanem mikor ez elvitte
a nagy koszorút, akkor is csend vót. De tudták, hogy mirí van szó.
– Kupuszinán is tudták?
– Így tudták, mint ahogy mink is tudtuk a sógortú.
– És a kupuszinaiak is voltak a temetésén ennek a Gellért atyának?
– Biztos, hogy vótak. Ha az én Apim vót, akkó biztos, hogy vótak
Bácskertes, 22.

Akik rendőrök vótak, azok szerbek vótak,
főleg sztapariak
– Akik rendőrök vótak, azok szerbek vótak, főleg sztapariak. Igen, akik rendőrök vótak. Akkó tudom, hogy vót az a Stanko, onnét tudom, mer itt vót neki dobrovoljac41
fődje, háza. Kálváreátú kicsit arra, ott vót egy ház.
41

A dobrovoljac az 1920 után a gazdaságilag fejletlen régióból önkéntesen (dobrom voljom – önszántából, innen a dobrovoljac kifejezés) a fejlettebb északi
országrészbe települők általános elnevezése. A dobrovoljac föld az a föld,
amit a dobrovoljacoknak osztottak ki, de később azok nagyobbrészt eladták
a helyi lakosságnak. 1941-ben, a dobrovoljacok kitelepítésekor a földeket az
állam vette kezelésbe.
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– Családja is volt annak? Gyerekei?
– Nem. Pedig vót neki itt a malomba búzája. És hát neki nem is vót ott helye,
hun tartani… a búzát. De hát én jóba vótam vele, kuncsaft vót, én megtiszteltem
azokat, akik kuncsaftok, nem baj az, ha szerb vót. Énnekem az egész Bukóc42 ide
járt, meg a Zombor környéke, azok itt… vót itt bunyevác, vót itt szerb, vót… én
abba nem válogattam.
– Államosítani nem akarták soha?
– Nem esett bele a kapacitása, olyan kicsike vót, nem esett bele. Megvan valahol, megvan, hogy nem lett nacionalizálva, pedig három évig a szövetkezeté vót,
a Pčeláé.43 Én kiadtam bérbe a szövetkezetnek, hát olyan izék vótak, hogy sehogy
nem vót jó, se így, se úgy.
– És akkó három év után visszaadták magának?
– Vissza. Akkó mán elrendeződött a helyzet, és a öreg Helhuttert, te ismerted?
Egyitt a aratás, és ott köllött fát hozni mindenkinek, húsz kiló fát egy méter búzára. És ez soknak kellemetlenséget csinált. Hát mondjuk hoztál száz kiló búzát a
malomba, akkó még húsz kiló fát is köllött hozni. Avva fűtöttünk. És vót, akinek
nem vót még húsz kiló se. Kevés vót, de a polgáremberek, azok télen nádat jártak a
határba… Nádat vágni, meg fát.
– És ez a Stanko rendőr, ez a falu más embereihez nem volt durva vagy goromba
vagy szigorú?
– Velem nem vót, most, hogy valakive vót-e? Nekem van épp a Stankórú könyvem,
mikó benn vót a búzája itt, a malomba, és akkó í egyitt, oszt elhozta a könyvet, egyitt
elszámóni. És elszámótunk, mint emberek. És kifizettem neki azt, ami vót, és kész.
– És amikó begyittek, begyittek a magyarok negyvenegybe, akkó a Stankónak
a sorsa hogy alakút?
– Bajmokra ement. I odavalósi vót. Bajmoki. Én nem tudok róla, hogy bántották.
Nem. Hát nem vót ez olyan vad falu. Nem. Hát vót kellemetlensége akkó, annéki
is vót ugye, azé, hogy í rendér vót. Nem tudom.
– De a falusiak közű nem vótak rendérek?
– Akkó vótak, mikó begyittek a magyarok. Akkó a csendér, nem csendér, rendér
vezető az egy vitéz vót, vót neki egy nagy ezist kitintetése. Az kupuszinai volt. Bóhás
Gyuri bácsi, úgy híták. Hogy vót neki-e másik neve-e?
– Csúfneve a Bóhás?
– Az, mellékneve. Őrmesteri rangja vót neki, nagy valaki vót a honvédségné.
Őrmester. Nagy valaki vót az.
Bácskertes, 18.
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Bukovac telepes falu Zombor és Bácskertes között.
Méhecske
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Itten másképp nem lehetett élni, mint munkábú
– Itten másképp nem lehetett élni, mint munkábú. Ugye akinek nem vót úgy, az
ment napszámba meg részbe, meg nem tudom én, géphő. Csépelőgéphő. Onnan
kapta a tizenhárom százalékának a felit, mert fele a gépgazdáé vót, ha meg részbe
ment, akkó tizedik rész. Hát aki nem dógozott, az itt nem vót. Hát apámnak se nem
vót fődje, akkó öregapámtú kapott három holdat, anyám kapott. Hát öt családja volt
a nagypapának, és akkor szétosztotta a gyerekeknek, ugye. Mindnek hogy jusson.
Hát meg meg is halt ő. Harmadábú, felibű, árendábú, ahogy gyütt, úgy élősködött.
Akinek vót fogatja, de akinek nem vót fogatja, azoknak muszaj vót menni részibű,
vagy mán, de munka nélkül nem bírt élni. Nagyon sok német volt, azoknak volt
sok földjük, akkor a magyarság jobban azoknál szolgált. Hát a jóisten tudja mostan.
Őrszállás, 123.

Mentek a cséplőgéphő dógozni
– Hát az úgy vót, az a Kakos,44 az legjobban szerb vót. Az egy lapályos, alacsony,
olyan terep is, hogy oda magyar nem nagyon ment… Nem. Meg német se. Ugye
nálunk is így vót azelőtt, mikó kezdtek ezek a dalmatinacok45 ide, hogy a magyar
az nagyon tiltotta, hogy ezekkel a dalmatinacokkal izéljenek. És a németeknél meg!
Annál, hogy német meg magyar összekerüljön! Huh! Vagy szerb meg német? Az
nagyon nagy valami vót, azt nagyon szigorúan tartották.
– De előfordult azért, hogy összekerültek?
– Hát előfordult, vót olyan, vót olyan, hogyne. Vót olyan, hogy összekerült német meg magyar, de mondom, az nagyon nehezen ment az azelőtt. Hát a németek
vótak a valakik, annak vót a pénze, annak […] Igen, azok is cselédkedtek, és akkó
napszám, vót, aki bent lakott a faluba, és abból élt csak, hogy napszámba ment.
Ilyenkor, ősszel, kukoricatörés, cséplőgép mikó dógozott, mentek a cséplőgéphő
dógozni. Meg így éldegélt a nép.
Őrszállás, 124.

Csúfolták a magyarokat, hogy gondoljátok,
hogy van isten, nincs isten
– A focicsapatban meg az egyletben akkor németek, magyarok is voltak?
– Látja, milyenek voltak ezek a németek! Sokat emlegettem már, én szerettem őket,
mert nem volt semmi bajunk velük, és a mesteremnek a kuncsaftjai, java része német
volt, ott volt a pénz, szegény nem csinált semmit. Most képzelje el, mentünk kocsikkal, volt egy Hadvina János nevezetű, Szalai János, Grécs Pali bácsi meg Klamik
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Településrész
Dalmáciából érkező telepesek.
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Imre bácsi, ezeknek is voltak lovaik meg kocsijaiak, és ezek vittek bennünket mindig
falukba futballozni, és kilencvenöt százaléka a csapatnak német gyerek volt. És hogy
egyszer mondta volna a sváb, majd odaadom a lovakat és akkor a béresem elvisz
benneteket. Soha. Három évig volt ez a Körösztös Egylet,46 még el nem mentem
Németországba, addig játszottam, és soha nem mondták, hogy odaadják a kocsit
meg a lovakat, és mondom, majdnem az egész csapat német volt, volt ott tizenhathét éves, mindenféle. Nem adták oda vasárnap vagy ünnepnap.
A hitet nagyon tartották, borzasztó, mentek templomba, úgy tele volt az a templom néha, hogy nem bírtak beférni, mert a falunak nagyobb része német volt, és azt
akarom mondani, mikor megjött ez a nyavalyás háború, pláne negyvenhárombannégyben is, ahogy mondják, csúfolták a magyarokat, hogy gondoljátok, hogy van
isten, nincs isten, azt mondták, a Hitler az isten, így megváltoztatni egyfajta népet,
hogy kivetkőztek a bőrükből, hogy milyen szentesek voltak, hogy jártak misére, itt
hitközségi tagság, itt lett fizetve, itt mindenféle, és így megváltozni két év alatt. És
ez törte ki a nyakukat, ez a hitlerista dolog.
– Volt magyar mise, német mise?
– Nem, feles volt. Erről nagyon nagy harc folyt, mert a mesterem az nagyon
sokáig hitközségi tag volt, Hadvina Lajos bácsi, és az sokat mesélte. Volt valami
ösperes vagy plébános, vagy csak pap volt, magyar volt az a pap, ez a német, aki jött
később, mert az kiöregedett, és akkor elment valahova, és nagy harc volt emiatt,
mert a németek azt akarták, hogy három mise legyen német és akkor egy magyar,
akkor megint három német, megint magyar, na most huszonhat-hétben, akkor
lett renoválva a templomunk, tető, meg bent képek lettek véve, festve, voltak itt
olasz mesterek is. Ritkaság szép. Én sok templomba jártam, de nekem a regőcei a
legszebb. Azt mondta az a pap, az az öreg, majd adakozás lesz és ott elválik, hogy
milyen arányban lesz a mise, és képzelje el, az arányhoz képest a magyarok többet
adtak mint a németek. A magyarok a lakosság után többet adtak erre a javításokra,
renoválásra, mint a németek, akkor azt mondta a pap, nem, itt a bizonyíték, egy
lesz német és a másik lesz magyar, egyik vasárnap nagymise lesz német, a másik
vasárnap magyar, mert akkor két mise volt, a nagymisének mondták meg utána
mindjárt volt a kismise.
Kétszázharminc magyar család hívő volt Regőcén abban az időben, a régi jugoszláv idő alatt. Kétszázharminc, meg olyan hatvan körül volt szerb, volt négy zsidó,
hát cigányok voltak, magyar is meg szerb is, de kevesen voltak, pár család csak. Az
iskola is tiszta magyar iskola volt. Az is ritkaság volt itt, a Zombori járásban. A
németeknek volt külön négy osztály, az ötödik már ott vegyes volt, ott volt magyar
is, németek is, szerbek is, de a magyarok nem nagyon mentek, szegény családok
voltak, szülők szálláson voltak, kellett a jószágot őrizni, és a gyerekeket kivitték.
Hát a németek, azok egy páran mentek ötödikbe, hatodikba. Ötödik, hatodik itt
volt Regőcén, a hetedik meg nyolcadik is, de lehet, ha már öten voltak. Mert volt
46
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egy öreg iskola, az nem tudom, hányban lett építve, az nagyon öreg épület volt, ott
most a kultúrház van, ott volt az utca felől egy nagy iskola, ott voltak ezek a magasabb iskolák, hetedik, hatodik. Hát mink is, magyarok, mikor én is jártam elemibe,
sokan voltunk. Voltunk öten-hatan mondjuk elsőben, akkor szintén másodikban,
harmadikban, negyedikben, úgyhogy szerb tanító nénink volt, de perfekt beszélt
magyarul, régi szerb család, itt lakott az apjuk nem messze, csonka volt a kezefeje,
tanító volt, Pujin Smiljo volt a neve. Az tanította a magyarokat. Akkor már kicserélődött, mert kezdődött ez a „ko si šta si”,47 az iskolaigazgató az is Frik nevezetű
német ember volt, három családja volt, magas iskolákat végeztek abban az időben
már, és akkor azt leváltották, már kezdődött ez a „ko si šta si”.
Harmincötben mentem inasnak, akkor még ő volt, harmichatban váltották le,
akkor gyütt egy újvidéki szerb, jó ember volt, kicsit szigorú volt, de nem csinált különbséget, mert jártam az inasiskolába, mert mindennap volt inasiskola este, hattól
hatig48 volt, a műhelyben köllött lenned három évig. Nehéz idők voltak azok egy
fiatal gyereknek, hattól hatig, és nem volt késés, egy perc, öttel vagy tízzel bírtál
előbb jönni a műhelybe, de ha egy percet késtél, nagyon precíz mesterem volt, nem
lehetett késni. S akkor leváltották, akkor gyütt ez. Mink voltunk tizennégy-öt-hat
évesek, legtöbben inasok, akik voltak, hattól hatig a műhelyben, és aztán vacsorázni, én kint laktam az isten háta mögött, mindjárt köllött, fél hétkor kezdődött az
iskola, három évig jártam.
– Hogy szórakoztak? Mikor volt idejük?
– Azt mondta a mester, mikor az első évben, mert ketten voltunk: „Gyerekek, nem
akarom senkitől se hallani, hogy egy lépést is betesztek a kocsmába. Nincs kocsmázás.
Itt a mesterség, itt dolgoztok, este mentek iskolába, tízkor haza, aludni is köll, egy
kicsit tanulni is köll, olvasni is köll!” De hogy is bírtuk ki, még ma is csodálkozok
rajta. Mert azért megköveteltek, annyit nem követeltek meg, mint máma ettől az
iskolásoktól. Annyit nem. De azért tudni köllött, számtant, írni, olvasni, azt tudni
köllött, ott nem volt pardon. És ha kettest kaptál, nem bírtál levizsgázni, kettessel
nem lehetett átmenni. Úgyhogy tudni kellett.
Mikor a második évben voltunk, akkor azt mondta az öreg mester, gyerekek,
néha vasárnap, néha lehet elmenni kocsmába, de nem azért, hogy ott berúgtok,
törtök-zúztok, hanem a kuncsaftok végett. Ismeretség, a Hadvinának a gyerekei is itt
voltak, hát ismeretség, a harmadikban azt mondta, most már lehet menni kocsmázni.
– Feri bácsi említette a Körösztös Egyletet, ez meddig működött?
– Még a háborúnak vége nem lött. Ez nagyon szépen megszervezett társaság
volt, mert külön volt, hát ez érdekes valami. Azért amit mondtam, szegényebb volt
a nép, mint máma, pláne a magyarságban, meg a németek közt is, és voltak lányok,
kiválasztott lányok, akik vitték a lobogókat, akik így be voltak szervezve, gyönyörű
szépen föl löttek öltözve, mindenkinek egyforma ruhája volt a nők közül, vitték
a lobogókat, mert körmenet volt, abban az időben, azt mondom, királyság volt,
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Ki vagy, mi vagy?
Reggel hattól délután hat óráig.
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hiába mondta az, hogy „trula Jugoslavija”,49 sokszor mondtam, hogy tud ilyen valamit mondani, a saját országát lerohadtozza, ilyesvalami, politika, mert hát akkor
a kommunizmus az volt. És ment a körmenet a faluban is, mentek a főutcán egy
darabig, akkor a mellékutcán ugye, voltak a stációk, a mellékutcában volt egy, és
trombitával mentek a németek, a zsidóság, a magyarság. Szép ruhák, akármilyen
szegény parasztnak a lánya, de azt nem tudták megmondani, hogy ötven holdja
vagy nincs neki egy büdös vasa se. Úgy a férfiaknál is. Szegények voltunk, mert az
be volt ütemezve, hogy minden házból valaki ment vagy a nagymisére vagy a kismisére. Szépen fölöltöztél, elmentél misére, hazamentél, kész volt az ebéd, ettél, kicsit
pihentél, másik ruhát vettél rád, mert azért szegény volt a nép, de a viselkedése is
meg a viselete is más volt, nem lehetett észrevenni a gazdagot vagy a szegényt. És
akkor elmentél kocsmába, szórakozás, ez napról napra, vagy hétről hétre így ment.
– Hogy ismerkedtek a lányokkal akkor?
– Itt a szomszéd magyar család volt, Vargáék, ezek kiadtak egy hátsó szobát, a
lakásnak a hátsó szobáját, mink, fiatalság, a régi Jugoszláviáról beszélünk, hát voltak ott lányok tizenhárom-négy éves, mi voltunk tizenhat-hét-nyolc [évesek], és
már veszedelmesen udvaroltunk ám. De nem, hogy szexelés, arról szó sem lehetett,
csókoloztunk, tapogattuk egymást, minden este télen, minden hónapban köllött
adni fél dinárt a gazdának, mert még villany se volt, olyan szegények voltak, petróleumos lámpával, és akkor vihadzottunk.50 Volt egy, aki az ajtókat nyitogatta,
ezt futárnak lehetett nevezni, no most, hogy a szobában, ahol volt a társaság, ott
voltunk tíz-tizenöten, néha többen is. „Koncz, menj oda!” – na most én kimentem,
mondom ennek az ajtósnak, hogy ezt és ezt hívd, a lányt, akkor bement, mondjuk
a feleségem Katica volt, aztán Katalin. Katica, hív a Feri, akkor odamentünk, akkor
összecsókoltuk egymást, a Feri bement a többi közé, a lány ott maradt, akkor ő hívta
megint az ő legényit, vagy egy mást is, akkor megint, és ez így ment. Nyáron meg
kint az utcán. Bandáztunk. Ott nem lehetett.
– És hogy néztek a szülők erre, lányos szülők, hogy van az a kis szobácska?
– Semmi, fiatal kora, amikor óvodás volt a társaság, a kisgyerek vagy kislány, már
akkor dumálták, hogy ezt nem szabad csinálni, azt nem szabad csinálni, és mint
fiatalba ez belerágódott az ember testibe, és azt a tiszteletet vagy tisztességet vagy
kultúrát az benned volt, ha fiatal is voltál.
[Mindenkit megbecsültél, köszöntél neki, máma egy nagyot köpnek, ha
köszönsz valakinek, a fiatalok „ko te jebe, ajde u kurac”.51 Nincs többet, azt
mondom, hiába mondta az a komesar,52 sokan voltunk magyarok, harmincegyen, és nagyon összetartottunk, nem úgy, mint máma, hogy szerteszét húz
49
50
51

52

Rodhadt Jugoszlávia
Vélhetően viháncoltunk értelemben.
Trágár szókapcsolat, ami hevenyészett tükörfordításban a „ki basz téged, menj
a faszba” termimussal írható le.
Politikai biztos
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a társaság, össze voltunk ragadva, a harmincegy. Pedig hát mit mondjak, a
magyar hadseregben is mikor voltunk, ott nem volt súrlódás, ott megbecsülted, mindegyik testvéred volt, ott úgy összetartottunk. Az az idő soha
nem bír visszajönni. Mert kiskorod óta beléd rágták azt a fegyelmet, meg
a tiszteletadást, mert tanított a szülőd, a papod, a tanítód, a mestered, ez
mind csak azt rágta, mit lehet csinálni és mit nem szabad, és ez benne volt
az emberben mint gyerek. Mert ha egyszer eléri a negyven évet, abból nem
lehet embert faragni. És ez mindenben úgy van. A sportban is úgy van, azt
mondják, nem tud semmit, hát ha már húszéves, akkor abból már nem lehet
semmi sem. Már óvodás korában köll tudni rúgni.]
Én ezerkilencszáznegyvenben kimentem Németországba dolgozni, és ott voltam
egy évig, akkor, mikor visszagyüttem, akkor itt voltam tíz hónapig, akkor bementem
a magyar hadseregbe. Ott is azért gyüttem haza, mert már minden este gyüttek a
repülők, de csak egy vagy kettő, és akkor fényszóróval keresték őket, és ahol én
laktam, ez egy privát lakás volt, német embernek a lakása, volt egy nagy terasza, és
ott kint álltunk és néztük a repülőket, és az este mintha valaki mondta volna, hogy
menjek le a pincébe. Fiatalember voltam, mi voltam, húszéves, kicsit csavarogtam
és álmos voltam, bóbiskoltam a széken, mikor odabaszta a bombát két méterre a
pincétől, akkor lefordultam a székről. Még föl se keltem, mondom magamban, mert
magam voltam: „Feri, itt tovább nem maradhatsz!” Akkor hazagyüttem.
– Ez melyik városban volt?
– Mannheimben. Ott laktam egy tíz napig egy hotelben, mikor kikerültem, akkor
átmentünk egy, másik felén van a Ludvigshafen, az is egy nagy város, és attól van
egy falu, Opavónak53 hívják, és ott dolgoztam mint asztalos.
Hát mit mondjak, a régi jugó alatt voltak ilyen hülyék, mint én, és szökdöstek át a
határon, nagyon sokan átszöktek magyarok is meg németek is. Összegyüttünk, ilyen
társaság, de magyarok voltunk négyen vagy öten, összebeszéltünk, hogy átmegyünk,
elmegyünk Németországba, és akkor átszöktünk Magyarországra. Én odakerültem
Németországba és ott voltam tizenegy hónapig. A szakmámban dolgoztam. Ott is
kérdezi a mester, mert elég nagy műhely volt, voltak külön az épületasztalosok meg
külön a bútorasztalosok, melyik reszorra54 akarok menni. Mondom, nekem mindegy, hát fiatal gyerek voltam, tizenkilenc éves, azt mondta németül, mert még akkor
beszéltem németül, szaros gyerek, még válogat, azt mondja, mindegy. Hát mondom,
mester, mi a faluban a bölcsőtől kezdve a koporsóig mindent csináltunk, hát úgy is volt.
Hát megértette az ember, okos, jó mester volt. Hát az épületasztalosokhoz kerültem.
Volt valami óriás épület Mannheimben, hogy milyen, gondolom, az villanytelep
lehetett, nagy fene gépek, lehetett öt vagy hat is, hát gondolhatod, hogy milyen hoszszú volt, az olyan volt belülről, mint a patika, ahol ezek a nagy gépek voltak, és egy
fölrobbant és fölemelte a tetőt. Mert a tető ott, ahol ez volt, hogy mondjam, üveg,
53
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Vélhetően a távolabb található Oppenaura gondolhatott az adatközlő.
Itt feldolgozóosztály értelemben.
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nyolcvan százalékban üveg, ilyen széles üvegek, négy-öt méter hosszú és az a teteje,
és azt fölvitte. No most, ott voltak ablakok, amit kinyomott szintén a légnyomás,
de ez olyan ablak, hogy erre mifelénk abszolut nem csinálta senki, még máma se, és
mondja a mester, a csoportvezető, az német volt, ahol dolgoztunk, tízen voltunk
abban a csapatban, jelöljem ki, nem akarja senki se csinálni, mert volt ott már szlovák is, olasz is, román is, meg a jó fene tudja, miféle népség volt ott, meg én voltam
magyar, nem akarja senki csinálni. Azt mondja, Franz, ezt neked köll megcsinálni,
úgyhogy, mert normára dolgoztunk, mindennap normírozva volt, amit hozott, az
már ki volt számolva, ennyi anyag köll hozzá, ennyi óra, ez precíz, mit mondjak, a
sváb az sváb. Hát úgy is volt. És az dupla falccal55 volt, azt nem akarta senki csinálni,
hát akkor a Franznak köllött csinálni. Gyütt a mester. Az a tizenegy hónap megint
csak negyvenegy telére telt ki. Hát én negyvenegy február 5-én kezdtem dolgozni,
és negyvenöt őszén akkor gyüttem haza.
– Milyen volt az élet Regőcén a háború előtt?
– Szegény volt a népség. Én sokat mondom, így mesélgetünk, zúgolódik a népség máma, sokat dolgozik, hát valamikor hattól hatig volt a napszám, hat órakor
kint köllött lenni a darabon, gyalog köllött kimenni, most ha elmén napszámba,
elmén a házadhoz, megiszod a kávét vagy mit tudom, micsodát, kivisz traktorral,
már hét óra, egy órakor gyünnek vissza, megint kávéznak, kifizetnek. Valamikor
hattól hatig volt a napszám és gyalog köllött kimenni kapálni. Szegény volt a nép,
nagyon szegény. Ez az apám is, mi is szegények voltunk, de apám nagyon szorgalmas
ember volt, úgyhogy nem voltunk abban a kategóriában, akik proletároknak lehet
mondani, úgyhogy őneki volt három gazdag sváb háza, mikor nem volt a szálláson,
mikor itthon voltunk, és elment az egyikhöz, ha ott nem volt semmi, akkor elment
a másikhoz, ha ott sem volt, akkor elment a harmadikhoz. Mindig keresett egy pár
dinárt, tíz-tizenegy dinárt, akkor az volt a napszám.
– Hány lakosa volt Regőcének?
– Mikor a kolonisták56 idegyüttek, akkor volt ötezer-négyszáz lakosa, ötezernégyszáz. Most nincs még kétezer se. Abban az időben Stanišić57 is község, még a
svábok itt voltak, tízezer lakosa volt.
Hát mikor ezek a kolonisták idegyüttek, hát akkor sokáig nagycsaládok voltak,
volt, ahol hat-nyolc gyerek volt, most olyan soknak nincs egy se, vagy egy. Sokan
elmentek Zomborba, biztos van száz család, akik építették ezt a nagy boracépületeket,58 ingyen kapták ezt az anyagot, meg iskolába jártak ingyen, hát partizán volt
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Felfekvéssel
A második világháború után érkező telepesek gyűjtőneve, a kolonizáció (telepítés) résztvevője.
A szomszédos Őrszállás.
A borac harcost jelent, ebben a szövegkörnyezetben a népfelszabadító háború
partizán résztvevőjét jelenti, aki a kolonistákhoz hasonlóan a gazdaságilag
elmaradott déli részekről érkezett, de a háborúban való részvételért kapott
földet, házat, ingóságokat.
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az apja. Tegnap is itt volt valaki, mert ez a téma sokat előgyün, ez a szomszéd is, ez is
szerb gyerek, de jóba vagyunk, akkor gyün, kap pálinkát, elgyün, és akkor mesélünk.
Mondom, ennyi borac csak Riđicán,59 mert mikor én be voltam vonulva, akkor volt
hétszáznegyvenezer katonája Titónak, hétszáznegyvenezer, tíz évvel ezelőtt vagy
húsz évvel ezelőtt Szerbiában csak borac volt egymillió. Hát mondom, hun volt,
nem volt, csak a poručnik60 volt szerb meg volt még egy gyerek, az egész brigádban
egy kurva szerb nem volt, hát hun voltak akkor. Mind magyarok voltunk, szlovénok,
horvátok, volt egy pár bosanac,61 de szerb nem volt, mondom, akkor hun voltak a
boracok, az istenben.
Volt ilyen eset is. Hadvinánál dolgoztunk, én meg a Lajos, és akkor három ilyen
nagy borac, mert sokat gyüttek oda társalogni, mert ismertük egymást, nem bántott
senkit, hogy magyar vagy vagy kommunista vagy, azt se nézték később, és ő dicsekszik, hogy hun harcolt, hun sebesült meg, milyen háborúban volt, én meg ezt a nagy
dicsekvést nem nagyon birom eltűrni, mert tudom, hogy hogy volt az egész história.
Odaállok közéjük, letolom a nadrágot, itt van egy nagy luk, amit, Pesten operálták
a vakbelem, még mindig meglátszik a seb, csudálkoznak: „Šta je to majstore, gde
ste vi ranjeni?” „Jeste, kad, gde – mondom –, kad sam bio a Stalingradu.”62 Akkor
csudálkoznak, hogy maga Sztálingrádban volt. Pedig voltam a kutya faszában, de
baszogatom őket. Kérdezi az egyik, hogy hun gyütt ki, hogy mi történt velem, mondom, hát átment, de hun gyütt ki, mondom, a seggem lukán. Az egyik ez kiugrott
a műhelyből, a másik azt mondja, hogy ő följelent engem, mondom, miért, azért,
mert piszkálom őket. Mondom: „Znaš, ti možeš mene tužiti, ja ću pokazati gde
sam bio, pokaži ti papir, da vidim, gde si bio, čujem, da se hvališ, gde si bio, šta si
bio, ja sam bio, tamo nije vas nigde bilo.”63 Mert néha oda lehetett nekik pöckölni.
Regőce, 125.

Hazunni mindig könnyebb volt, mint kapáni
– Igen, és közbe hát ugye egyre nehezebb volt, mert hát azért jöttek a rekvirálások,
meg jöttek az ilyen-olyan szervezkedések, és az apám akkor magára haragította a
nyilasokat, mert szervezkedtek, és kijött oda egy fiatal agitátor, a gazdákat összehívta a hogyhívjákba, a nagy kocsmába a Bózsónál, és megtartotta a programbeszédét
ugye, mindenkinek ígérte a földet, meg hogy a rekvirálásokat beszüntetik azér, mert
elveszik a zsidó milliomosoktól, és akkor a magyarnak nem kell, nem, mert a Szálasi
testvér ezt mondta, a Szálasi testvér azt mondta, és az apámnak, aki egyébként ke59
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Regőcén
Hadnagy
Boszniai
Mi van, mester, maga hol sebesült meg? Igen, mikor, hol, Sztálingrádnál.
Följelenthetsz engem, én megmutatom, hol voltam, de mutasd meg a papírt,
hogy te hol voltál, mert olyan helyeken jártam, ahol ti biztos nem voltatok.
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mény magyar volt, tehát ez németellenességet is jelentett, egyébként turáni vadász
volt. Úgyhogy mindenképp legitimista, de azt hiszem, hogy ez a királyválasztó.
Elég az hozzá, hogy mondta, hogy ugye Szálasi testvér ezt mondta, Szálasi testvér
azt mondta, mongyá má olyat is, amit te találtá ki, te, Nyálasi testvér. Erre nagyon
kiröhögték, és hát az régi igazság, hogy egy politikust meg lehet verni, szidni lehet,
minden, de ha kiröhögik, akkor… És hát ezt, ezt nem bocsátották meg az apámnak.
Egyébként egy ilyen választási ügy az eszembe jutott most, Telecskán is még, mikor a Srpska seljačka stranka64 rájött, hogy a magyar parasztok azok több százezren
szavazótábort jelenthetnének, és elindították az agitátoraikat a magyar falvakba,
ott is megtartotta az előadást, és, és utána, hogy akinek kérdése van, kérdezzen, hát
senki se kérdez, akinek megjegyzése van… Hát senkinek sincs megjegyzése? Az öreg
Zsigovics fölállt és mondta: „Aszondanám a tisztelt úrnak, hogy hazunni mindig
könnyebb volt, mint kapáni. Na, isten áldja meg!” Avval elment, mindenki vette a
kalapját: „Na, isten áldja meg!” És ez így nagyon megmaradt bennem, hogy hazudni
mindig könnyebb volt, mint kapálni.
Hát az apámat, az apámat… Megjegyezték, és akkor ez már, negyvennégy nyarán
meghalt az édesanyám. És hát visszakerültünk hároman ugye Kevibe, három gyerek
meg az apám, és ott valahol augusztus utolsó, nem is, megkezdődött már a tanév,
nem tudom, azt tudom, hogy eccé jött egy fiatalember biciklin, és mondta, hogy:
„Kántor úr, maga menjen el, mert a nyilasok ki akarják nyírni. Itt a bicikli, üljön rá,
Csantavéren hagyja ott az állomás előtt, majd lesz, aki érte megy, maga meg valahová
tünjön el!” És akkor az apám énnekem, hát nyolcéves, és akkor az apám mondta,
hogy kisfiam, édesapának el kell menni. Tejért minden este menjetek a tanyára, kenyeret hozzál, van itt mit enni, mit tudom én, hogyha jönnek fekete ruhás bácsik,
akkor te mondjad, hogy édesapa bement Zentára. És elköszönt tőlünk, és hát most
egy hétig, mit tudom én, szóval valamennyi ideig, nyolc-tíz napig mi ott hároman
éltünk, jöttek is, összeszedték, mert a légóparancsnoksághoz fegyverek is tartoztak,
meg lőszer, meg mit tudom én, azt összeszedték, el is vitték, és hát amikor, mi meg
ott, ugye, a tejet minden este az egyik tanyárul, hetente kétszer Zentárul meg volt
szervezve, hogy hozták a kenyeret, és volt egy bödön méz, mert hát akkor, abba az
időben még minden tanítói státushoz hozzá tartozott egy méhes is. És mi tejen, kenyéren, mézen jól megvoltunk, míg az apám nem tudta értesíteni a nagyapámékat,
és akkor ők kijöttek.
Szabadka, 29.
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Szerb Parasztpárt
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Strandolók a palicsi homokos fövenyen (1941)

Kovács Ferenc vaskereskedése (1940)

■

■

Mindennapi élet a magyar közigazgatás alatt ■

Miniatűr szobaberendezéssel játszó gyerekek

Kislány (1941)
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Doroszlói menyecske a rozmaringággal (Magángyűjtemény)

Italozó doroszlói férfiak (Magángyűjtemény)
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Doroszlói menyecskék (Magángyűjtemény)

Doroszlói férfiak csoportja (Magángyűjtemény)

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

A felrobbantott gombosi híd elemeinek javítása

Katonák és mesterek a gombosi híd javításán
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A gombosi Kovács Katalin mint Mária-lány

Mária-lányok a templomkerüléskor

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

A szabadkai ONCSA-telep egyik utcája

A martonosi községházán dolgozó hivatalnokok

■
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DOBROVOLJACOK
A földeket elosztották a telepeseknek és
a dobrovoljacoknak (239) ◆ Általában
a Rét ilyen dobrovoljacoké volt azelőtt
(239) ◆ Mikor negyvenegyben bejött a
magyar hadsereg, akkor volt vehemencia
(240) ◆ Nem voltak megkülönböztetve a
többi szerbtől (241) ◆ Akik nem őslakó
szerbek vótak, hanem a világháború után
telepűtek be, azokat elvitték (242) ◆
Volt Njegoševo, Mileševo, oda voltak a

betelepítettek (242) ◆ A szerbek különösen
szerették a bivalyt (242) ◆ Nem szabad
lett volna azt (243) ◆ A Rétet szintén
úgy kapták a szerbek, azt is elvették
tőlük, és magyaroknak osztották szét
(243) ◆ A dobrovoljac gyerekek előnyben
voltak (243) ◆ Másik faluból hajtották a
dobrovoljacokat (244) ◆ Meg se tudtak
mukkani magyarul, mé tudtak volna
magyarul? (245)

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről
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A földeket elosztották a telepeseknek
és a dobrovoljacoknak
– Kanizsa melyik részére települtek ezek a dobrovoljacok?
– A helyzet az, hogy mindenfelé, mert mindenfelé volt. Volt a Nyomás, a Nyomás
az állomás körül, a vasútállomás körül, ott van a többsége. Ott van az a sor, ahol
a Magyari Feri is, azon a soron, meg az a köz mögötte, két köz. Meg a Gödröktől,
ami lemegy a Fruzsa iskolához, azok, szerbek vannak ott. Két utca vagy három utca.
– És a régi szerbek azok hol laktak?
– Régi szerbek? A régi szerbek bent a városban. Merthogy régiek, lehet, hogy
még az első világháború előtt, vagy valami, de ott volt a városban szanaszét. Ezek
a Jančikinék, nem akarom mondani, mást még. Meg voltak azok a régiek, azok
a háború alatt el se lettek vidve. Gondolom, deportálva nem voltak. Nem volt
ONCSA-telep,65 hanem voltak ONCSA-házak. ONCSA-házak, mert ONCSAtelep Kanizsán nem volt. A söprűgyár mögött azok mind azok a házak voltak.
Tehát állami segítséggel építették föl, valamiféleképpen kifizették aztat, ki köllött
azt részletekben fizetni. Általában ott szegény emberek [éltek]. Kevésnek volt
földje. Mondom, a Jugoszlávia mikor lett, a földeket elosztották a telepeseknek és
a dobrovoljacoknak. Nekünk, ottani őshonosoknak abból a föld nem járt. Tehát
mi földet úgy bírtunk kapálni, ha elmentünk napszámba hozzájuk. És sokan, az a
település, az a tóparti, van ott tizenkét utca, meg a Gödrök rész, meg a Hosszúsorok,
a Kistemetővel bezárólag. Mert azután épültek az első világháború előtt, a második
világháború alatt meg lett az az ONCSA-telep.
Magyarkanizsa, 69.

Általában a Rét ilyen dobrovoljacoké volt azelőtt
– Mert itt olyanok voltak, hogy volt itt egy-két heroj,66 aki odaállt a magyarok
mellé, nyers nyakasok voltak, a dobrovoljacoknak meg a szerbeknek a Rétben volt
föld, elvették és osztották szét sógor-koma-jóbarát[nak]. Ahogy szétosztották,
sógor-koma-jóbarát, viszont azok elmenekültek, azok nem lettek bűnösök, akik
voltak bűnösök, hanem aztán, aki kapott egy hold földet, no, mink nem kaptunk,
az egyik ilyen közellátásban volt nagyon jó szomszédunk, barátja volt a bátyámnak,
és elloptak tőle valamit, és összevesztek, és se apámnak, senkinek.
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Országos Nagycsaládokat Segítő Alap
Hős, az általános szóhasználatban azonban éppen a gyávaságot megtestesítő
személyekre használják a kifejezést.
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Általában a Rét ilyen dobrovoljacoké volt azelőtt, ilyen bosztányos.67 Akkor jött a
fordulat. Kaptak a magyarok is, általában mindenki. Meg mit csináltak Njegoševón?
Topolyán erről van, onnan behozták a lovakat, százötvenet, ez a magyarok idején,
negyvenegy-kettőben, a bikaistállóba a kocsikhoz odakötötték, gondozták, etették
egy-két napon, vagy úgy lehet egyen se, és akkor mentünk mi is apámmal, nézegettük, de mi nem kaptunk lovat. Szétosztották. Halász sógorom is kapott egyet, meg
a Medve Sándor bácsi szomszédom szétosztották, mert onnan azokat kitelepítették,
ami nem tetszett az akkori magyaroknak, és azoknak a holmijukat széthúzták. A
bikaistállónak volt nagy udvara, és oda voltak kötve, most máskor tíz-tizenkét bika,
meg ott volt három csődörük a magyaroknak, a magyarok ideje alatt, azok hoztak
olyan jobb fajtát, és volt ott két-három katona, aki azt gondozta, meg naponta jártatták a faluban. De akkor rengeteg ló volt, nem úgy, mint most. Minden háznál
volt egy-kettő, létszükséglet volt. Minden utcából mentek le a tehenek legelni, volt
egy nagy járás, akkor közébük engedték a bikákat.
Mohol, 96.

Mikor negyvenegyben bejött a magyar hadsereg,
akkor volt vehemencia
– ...neki [apámnak] a kolonijai68 szerbekkel soha nem volt konfliktusa. Itt most
vissza köll lépni oda, hogy az ő édesapja, az Újházi Gergely az kereskedő volt ott a
két világháború között, és akkor jöttek a kolonisták. A kolonistáknak volt, akinek
volt pénze, de kilencven százaléka szegény volt, akkor a koloniai szerbek mentek a
Gergelyhez; liszt, só, cukor, tehát ez egy speceráj69 volt, akkor is úgy hívták ezt, hogy
ott a szögtől kezdve, a mai napig az öreg Újházi-házban megvan, hogy ő homokot
árult, szenet kilóra. A szögtől kezdve a lisztig, kenyérig. Hát most kenyér nem, mert
pékek voltak, ez nem jó példa. Egyébként vegyeskereskedés, ott minden volt, egy
része az üzlethelyiségben, egy része kint, hátul az udvarban, és az öreg mindent árult,
és én azt a füzetet megtaláltam most, mondjuk, a kilencvenes években valahol a padláson. Rengeteg szerb név volt, hogy ez ennyivel tartozik áthúzva, hogy tudja, hogy
nem bírja kifizetni. Na most, ez nem mese abból a részből, hogy most már ez a két
Samardžić gyerek nem tudja elmesélni, mert mind a kettő meghalt. Ők, amikor ide
kerültek, hát kivolt a seggük, annyira szegények voltak. Már elmúltak az idők, sokkal
jobb szituáltak lettek a mostani időkben, és akkor azt mondja a Đorđe, ha nem lett
volna a Mišo, mert a Mišo a negyvenes évek elején született valahol, és ő emlékezett
rá, hogy az ötvenes években, tehát a fatertól még nem vették el a boltot, hogy akik
akkor jöttek, hogy az nem lett volna, akkor ők éhen haltak volna, ez meg adta nekik.
67

68

69

Bosztányos itt veteményesként értendő, eredetileg dinnyetermesztésre előkészített terület.
Vajdaság több településén is városrész szintjén elkülönült a telepesek lakóhelye, ezek a településrészek kapták később a kolonija nevet.
Speceráj itt szatócsbolt értelemben.
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– Ezek a telepes szerbek, akik ott éltek?
– Igen. Ezek nagyrészt ilyen hercegovacok voltak, akikről én beszélek, onnan
Mostar meg arról a környékről valahonnan jöttek.
Emlékszek még a nagytata, nagymama, fater, muter meséire. Tehát a változások
hogy történtek. Például ilyen, hogy bejöttek a magyarok, akkor ez mind, ugyanarról
az üzlethelyiségről beszélünk.
– Hol volt ez?
–Ez ahogy mész a Sörözőtől kifelé az Emlékiskola felé és a körösztözés ahogy van,
most az Újsor. A Mária utcán mész az Emlékiskoláig, a sarok, ahogy végigmész az
utcán, akkor van a Kosovska, most Újsor, az, ami összefolyik a szemaforig, sarokház,
az a nagytatának volt az üzlethelyisége. Most mit kezdtem mondani?
A telepeseket, azokat mindet a Tópartnak a Žitopromet mögé [telepítették],
arra a részre, nagy része, ahol elszaladtak a magyarok, meg mit tudom én. Ezt a
részit már nem tudom, de az volt a Kolonija, én még gyerekkoromból is emlékszem
a Kolonijára, meg dobrovoljac kút. Akkor a magyar nem tudta kimondani, akkor
az dobrovác kút volt. A mai Köcsög péknek átal az a kút, az a dobrovác kút volt,
dobrovoljac kút. Önkéntes, mert önkéntesen jött. De így ez összekeverődik. Én
kisgyerekkoromban onnan hoztam a vizet. Ezek, mikor negyvenegyben bejött a
magyar hadsereg, akkor volt vehemencia, hogy kint ültek a nagytatának az üzlete
előtt, a nagytata mint tulajdonos, és hogy most jön a Gašo vagy valamelyik szerb,
na most, verjük szét a pofáját neki, oszt a nagytata nem engedte.
– A katonák [akarták megverni]?
– Nem, az egyszerű, helybeli valakik, hogy most verjük szét a pofáját, mert mi
vagyunk. A nagytatám nem engedte. Az előbb azért mondtam, hogy ezt megtaláltam
a kilencvenes években, már kínomban ott fönt a padláson, az ilyen, minden kereskedőnek van ez. Annyira sajnálom, hogy hova hülyéskedtem aztán el, nem tudom.
Ennek a másik vetülete meg az, hogy a nagytata ezt nem engedte, hogy bántsuk a
szerbeket, mintha megérezte volna, hogy ez lesz visszafelé is.
Zenta, 163.

Nem voltak megkülönböztetve a többi szerbtől
– A moholi szerbek mellé költöztek-e tizenkilencben-húszban dobrovoljacok?
– Moholon elég sok család volt. Leszármazottaik még ma is vannak. Azok jöttek még a huszas-harmincas évek derekán. Ők nem voltak megkülönböztetve a
többi szerbtől. Kintről, Njegoševo, az a település, az egy elég nagy pusztaság volt
itt Moholon, és a királyi Jugoszlávia alatt Dél-Boszniából meg a Crna Gora, arról
tájról telepítettek ide szerb családokat, azért is Njegoševo a neve.
Mikor a magyarok bejöttek, elvitték Kanizsára táborba őket, nagyon piszkos
dolgokat csináltak a magyarok, el kellett a házat, jószágot adni. A magyar időben
Erdélyből hoztak és betelepítettek oda Njegoševóra, és elnevezték Istenföldjének.
A bukovinai székelyeket mikor telepítették. A második világháború után azokat
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innét visszaküldték, és visszatelepedtek ide azok a szerbek, és ez miatt 1948-ban
állítólag referendumot csináltak, és akkor vágták le a Csík-pataktól nyugatra azt
a területet, amibe beleesett Gunaras, Brazília és Njegoševo, és Topolya községhez
csatoltatták magukat, hogy Mohollal megszakítsák a kapcsolatot. Azért van most
csak a Völgypart, Obornjača, ők nem váltak ki, de a Csík-patak lett a határ.
Mohol, 76.

Akik nem őslakó szerbek vótak, hanem a világháború után
telepűtek be, azokat elvitték
– Akkó... a magyarok azokat a szerbeket, akik nem őslakó szerbek vótak, hanem a
világháború után telepűtek be, azokat elvitték. És azok helyett székelyeket telepítettek. Meg sok üres ház vót, és akkó nagyapa meg akarta győzni apát, hogy egy olyan
házba költözzön be. De ő nem akart, hanem vett egy kis házat. Ez egy kis ház, ez
nem olyan szép nagy. De téglával ki van rakva. Most, hogy akkó má ki vót-e, nem-e,
azt én nem tudom… Hát, hogy mink ebbe a házba vótunk, és…
Topolya, 5.

Volt Njegoševo, Mileševo, oda voltak a betelepítettek
– Telepesek? Az nem volt itt, hanem kint volt, a moholi Gunaras körül volt
Njegoševo, Mileševo, oda voltak a betelepítettek. Mikor bejöttek a magyarok,
azok elmenekültek, mentek volna át a Dunán kocsival, lóval, menekültek el, de ott
a németek vagy magyarok a kocsit, lovat vissza, őket meg átengedték.
Mohol, 86.

A szerbek különösen szerették a bivalyt
– Moholon is voltak dobrovoljacok. Itt volt az Obrad, tehenekkel szántott. Volt
neki egy olyan süket fia, és vezették a tehenet. Meg mink is, elvitték a lovakat az
oroszok mind, akkor a sógoromnak volt egy tehene, meg nekünk megmaradt egy
rúgós lovunk, avval szaladoztunk erre-arra, rúgott, harapott meg mindent csinált,
a teheneken meg szép lassan a sógorom pipált meg szántott, és hordta, ami köll két
éven keresztül. Nem volt ló, traktor meg ilyesmi.
A szerbek különösen szerették a bivalyt. Abban a régi világban volt. Még a magyarok ideje alatt is volt. Még az összeírásnál, volt egy féleszű a tanyán, azt hagyták, és a
gazda meg végre hazajött, akkor mentek az összeírók és kérdezték, mi van, akkor az
elmondta, három tehén, két bivaly, két ló, két bivaly, a bivalyokat nagyon szerette és
mindig hozzátette, és aztán az emberen követelték, mert beszolgáltatás volt. Mondták,
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hogy a bivalyból vigyen már be, kérdezi, milyen bivalyból, csak kettő van. Hát be lett
adva. Ötvenkettőben, mikor berukkoltam Valjevóba, Szerbiához tartozott, ott minden
háznál ökröket, kiherélt ökröket hajtottak. Azt itt is használták.
Mohol, 96.

Nem szabad lett volna azt
– Voltak ezek a csetnikek. A Rado bácsi az ott lakott amabban az utcában, a saroktól harmadik-negyedik házban, azt láttam, hogy kísérték ezek, akik nemzetőrök
voltak, ezek szedték össze az ilyen embereket, ütték-verték puskatussal, nem szabad
lett volna azt. Én nem bírnám azt megtenni. Hogy aztán hova lett, nem tudom.
A kéményseprőt is, a Gránicon70 lakott, abban a ruhában mint csetnikek, hátul
a kabáton a halálfej volt. Irtó volt az öltönyük is. Olyan bánátias szűrruha volt,
barna. Rado bácsinak is föl köllött neki öltözni, meg az Iso bácsinak is, de hogy
mit csináltak velük, nemzetőrök kísérték be, bántalmazták, nem szabad lett volna,
mert aztán, mikor bejöttek az oroszok, akkor nem is duplázva, triplázva lett, itt
elment öt-hatszáz ember, akit kivégeztek. De ez azért volt, hogy ők a csetnikeket
összeszedték. Nem volt itt Moholon öt-hat személy, ezeket tudom, itt volt közelben,
az Alvégben, voltak-e több csetnikek, nem tudom.
Mohol, 79.

A Rétet szintén úgy kapták a szerbek, azt is elvették tőlük,
és magyaroknak osztották szét
– Alighanem mikor kint, Obornjača vagy minek hívják, Gunarason túl, ott voltak.
Behozták a magyarokat, akkor onnan kitelepítették a szerbeket, mert azt is ők
úgy kapták. Meg itt a Rétet szintén úgy kapták a szerbek, azt is elvették tőlük, és
magyaroknak osztották szét. A nagycsaládosok kaptak. Azt elvették, házakat hogy
koboztak-e, azt nem tudom, de földet igen.
Mohol, 80.

A dobrovoljac gyerekek előnyben voltak
– Palics környékére utána negyvenegyben csángókat telepítettek?
– Az Žednik felé történt, Nagyfény volt. De akkor Bácsjózseffalvának hívták.
De Nagyfény, a Stari Žednik meg Novi Žednik. Igen, ide telepítették őket, de
Hajdukovón is volt valaki, valami volt, ott is volt valami. A Temunovics Feri tudná
megmondani pontosan, az hajdukovói. Mintha emlékeznék rá, hogy volt valami ott.
– A dobrovoljacokat negyvenegyben vitték Sárvárra?

70

Gránic a szerb és magyar lakosság által lakott településrészek közötti utca
(határ).
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– Nem vitték. Én úgy emlékszek rá, hogy ők kaptak határidőt, hogy menjenek
el, határidőt kaptak. Többet ki is végeztek, mert rendszerint csetnikek voltak meg
stb., stb. Kaptak földeket meg házakat, sok előnyben részesültek, mert gimnáziumba
jártam, fölállt, hogy hova valósi, dobrovoljac gyerekek, szerb gimnáziumba jártam
először, és a dobrovoljac gyerekek előnyben voltak, azok utaztak, vonaton utaztak
Hajdukovóról Szabadkára, én is vonattal jártam Szabadkára, nem villamoson, ők
mind utazók voltak, mind előnyben részesültek azok az emberek. Én úgy emlékszek, hogy kaptak határidőt, menjenek el, és aki nem ment el, azt vitték Sárvárra.
Én így emlékszem, de lehet, hogy nem így volt. De azok jártak legjobban. Az nem
volt se szerb katona, se magyar katona, jó, nem volt valami fényes életük ottan,
azok dolgoztak kint, ki voltak adva munkára, de nem volt háborúban, élve maradt.
Kimaradt, most, akik nem mentek ki és lógorban voltak, biztos nem volt vidám
életük, de élve maradtak. A háború, az én történetem ilyen, tele volt, nem tudom,
érdekes fordulatokat vett, ilyen kanyarokat.
Szabadka,12.

Másik faluból hajtották a dobrovoljacokat
– No, várjál csak, mit is akartam mondani, hogy… Ja, oszt mikor, hát másik faluból hajtották a dobrovoljacokat, szóval, hogy mondjam, a vagonba. Mert ezek a
dobrovoljacok urasági birtokon, ott kaptak fődet. Nyolc [hold] fődet meg tizennégy
kvadrát,71 asszem, portát. Itt Karkaturba vagy Kočićevón huszonnyolc ház volt.
Nem tudom, hogy mennyi volt, csak itt a nyegusiak [Njegoševo] is, meg ezek itt
is a Gyulának birtokán dobrovoljacok ugye, hát ők loptak, hogy mondjam. Csősz
volt, de ugye mit tudom én, szóval olyan nagy viszony nem volt az uraság meg a
dobrovoljacok között. A dobrovoljacokat szépen fogták, katonaság akkor, gyalog
amennyit bírtak hozni kintől, mert öt kilométerre van a falu, gyalog, amit bírtak
behozni maguknak, a vagonokba berakták, elvitték őket Magyarországra, Sárvárra.
Viszont a szintén a nyegosiak [Njegoševo] úgy voltak, és mikor a tisztek, tiszt
volt velük, meg a katonák hajtották be, oszt egy ismerős földműves, ott volt az út
mellett a szállása neki, kiment nézni, oszt mondta a tisztnek, hogy nem is tudom,
szóval valahogy, hogy vigye őket, vagy ilyen vagy nem tudom, szóval haragudott rá.
És viszont mikor gyüttek be a szerbek, ő nem merte megvárni, hogy a dobrovoljacok
visszagyüjjenek a, féltette az életét, úgyhogy elmenekültek. Az egész család.
Voltak itt székelyek. Székelyek jártak hozzánk az iskolába, de fiúk, úgyhogy nem
tudok róluk. Hát a székelyekről tehát én bírom mondani, hogy mivelünk a gazdasági
iskolába jártak. Tanítatták volna őket nagyon, de hát szóval ugye hát nem nagyon
fogtak úgy. Két évet jártunk téli mezőgazgasági iskolába. Ők is aranykalászos gazdák
lettek, meg mink is azok lettünk, úgyhogy. Emígy hát a munkájuk, szóval nagyon
akszaméta,72 vagy mondjam, olyan nyugodtak voltak, úgyhogy a kisszéket mindig
71
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Egy ún. kvadrát száz négyszögöl (376 m2).
Vontatott, nyugodt
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odavitték, ha valamit köllött csinálni ugye, oszt akkor nem nagyon izétek. Csak aztán
szegények, mikor vége lett, hogy mondjam, begyüttek emezek, menekültek vissza.
Mert ide hozták őket nagy dínom-dánomba teherautón. Dobrovoljac faluba kaptak
házat mind, huszonnyolc dobrovoljac falu volt itt a Gyuszinak73 a birtokán. Na most,
aztán ezek mentek, ezek a csángók. Mikor a csángók menekültek [negyvennégyben],
merthogy azt akarom mondani, hogy úgy hallottuk, hogy valahol, szóval nagyon
sokan menekültek, valahol torlódás volt, híd vagy nem tudom, mi volt, hogy rengeteg nép ott egybe volt, és repülőgép gyütt és gépfegyverezte őket. Szóval elég sokan
ottmaradtak, hogy nem izé, most már, ha tudnám, megkérdeztem volna, hogy milyen
faluba voltatok, hogy az ember, hogy esetleg, hogy hazajuttak, szóval erről nincsenek.
Külön faluba laktak. Külön megvoltak, ők dolgoztak, nem köllött nekik más
semmi, szóval nem volt… na, nem voltak rosszak, de hát olyan elmaradottak, maradiak, ugye. Meg hát emezek a népek, hát jól megvoltak, tehát tudták…
Topolya, 51.

Meg se tudtak mukkani magyarul, mé tudtak volna magyarul?
– Ahogy bejöttek a magyarok, azt tudja, hogy Žednik74 egy kolonista rész volt, de nem
csak kolonisták laktak ott, mer nekem is a Čarnojevićen, ahol laktam a hogyhívjákon,
a szomszédom állomásfőnöke lett a žedniki vasútállomásnak. Magyar katona volt az
első világháború előtt. Mert Magyarország volt. A katonaságban szakaszvezető lett.
Magyar szakaszvezető. Most már hogy is hívták? Nem tudom a nevét, majd lehet,
hogy eszembe jut. És elég az hozzá, hogy ott volt annak az állomásnak a, na most, mint
állomásfőnök kapott házat ott Žedniken, épített a fiának is házat, épített a lányának is
házat. Itt születtek Szabadkán, és ott voltak Žedniken. Mikor bejöttek a magyarok, ők
tudtak magyarul, nekük nem volt problémájuk ezen a téren. De mentek tovább ezek a
szerencsétlen, ö, hogyhívják, crnagoracok75 meg lenti szerbek, solunašok76, akik kapták
azokat a házakat. Meg se tudtak mukkani magyarul, mé tudtak volna magyarul? Aki
iskolába járt, az magyarul nem tanult. Tanult magyarul meg németül, vagyis szerbül
meg németül. Német volt a polgáriba, francia volt a gimnáziumba. És nem volt alku,
ezt köllött tudni, és gyerünk tovább, magyarul meg…
Szabadka, 9.

73
74
75
76

Lelbach Gyula földbirtokos
Bácsjózseffalva, ma Nagyfény
Crna Gora területéről származó
A szaloniki front 1918. évi áttörésénél jelen lévő szerb katonák, akik ennek
emlékére a háború végeztével kiváltságokban részesültek.
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A sárvári tábor lakóinak sorakozója (1941)

Főzés és ételosztás a sárvári internálótáborban
(SZTL, F-176-63-609)
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BUKOVINAI SZÉKELYEK
A helyükbe hoztak székelyeket
Bukovinából (249) ◆ Ott fürdöttek, abba
a Sárga-árokba (252) ◆ Sarlóval arattak
(252) ◆ Tudatlanok voltak (252) ◆ Csak
ha hűvös volt, akkor mentek ki dolgozni
(252) ◆ Kapcsolat nem volt velük (253) ◆
Olyan nagyon nem ösmertem én űket
(253) ◆ Olyan viszonylag zárt közösség
volt (253) ◆ Náluk ez természetes volt,
nem is szégyellték (253) ◆ Így hallottam az
emberektől (254) ◆ Érdekesen is beszélt,
néha nem is értettük, hogy mit mond

(254) ◆ Magyarok voltak, de más volt a
tájszólásuk (254) ◆ Egy út választott el
bennünket (255) ◆ Hát más tájszójuk
vót, és másképp beszéltek, mint mink
(255) ◆ Ami vót a szerbeknek vetésük,
búzájuk, ezt mán űk aratták le (256) ◆ Aki
el bírt menekülni, az elmenekült (257) ◆
Voltak székelyek is meg csángók is (257) ◆
Telepítették utána a, a székelyeket, a
bukovinai székelyeket (257) ◆ Nagyon
tudtak a fával bánni (258)
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A helyükbe hoztak székelyeket Bukovinából
– Nagyfény az két részből áll, a vasút az a közepén megy, és a keleti rész, azt a húszas
években építették a telepes szerbeknek a számára. Fele bosanac,77 másik fele likai78
meg különféle, de ez a két fő csoport vót. Na, elég az hozzá, hogy mikor a magyarok bejöttek, én akkor kilencéves voltam, arra is emlékszem, akkor rá egy hónapra,
akkor ezeket összeszedték, a dobrovoljacokat, és elvitték valahova a Dunántúlra,
nem tudom, hogy hova, melyik helységbe. Ilyen parasztokhoz kiadták őket, hogy
is mondjam, munkára. És akkor bent aludtak, valami barakkok voltak csinálva a részükre, és akkor ott éltek. No, a helyükbe hoztak székelyeket Bukovinából. Úgyhogy
így Józseffalva lett, mert józseffalvai székelyek lettek oda hozva. Ők elég gyorsan
belejöttek az új helybe meg mindenbe, megkapták ezeknek a szerbeknek a házait, és
elhelyezkedtek, és aránylag normalizálódott a helyzet. No persze negyvennégyben,
ugyanúgy ők is, mint a többi ember, elvetették a kukoricát, meg minden mezőgazdasági munkát elvégezték, és hát a kukorica, mikor ők elmentek ugye, mielőtt az
oroszok bejöttek volna, ők két héttel korábban elmentek, és a kukorica ott maradt
talpon. És akkor a csantavérieket kihozták oda, hogy szedjék le a kukoricát.
– A tanyavilágban magyarok laktak zömében?
–Az nem. Egy harmada volt talán magyar, kétharmada bunyevác volt. Érdekes
módon, tanyák csak Žedniknek a másik Žednik felé eső részén voltak. Emezen az
oldalon nem volt tanyavilág, mert a falu is csak a húszas évekbe lett, ahogy ezek
megcsinálták, ugye. A másik Žednik az három kilométerre van ettől a Žedniktől,
ez Újzsednik, amaz, ahol nincs vasút, hanem a nemzetközi út ment ott, az Stari
Žednik. Nagyfény. Meg is maradt a magyarok alatt is a neve, hogy Nagyfény.
Ez is Nagyfény volt először, az állomásra az volt kiírva, hogy Nagyfény. Csak
negyvenkettőben, asszem, negyvenkettőben építették ezt az új vasútállomást.
– Azt a bukovinai székelyek építették?
– Igen, igen.
– Faragásokat is csináltak?
– Jaj, hát az gyönyörű domborművek voltak. Nem tudom, hány tábla, hát olyan,
olyan, nem volt két méter hosszú a tábla, de olyan méter hetven-nyolcvanra saccolom
most így, a magasságuk. Ilyen lapos táblák voltak. A magasságuk az olyan méter
lehetett. Mondom, ahogy a táblák föl voltak akasztva így egymás mellé, én nem
tudom, hány tábla volt, de elég sok. Körbe a falakon, tudod, a vasútállomásnak az
az előcsarnok része… A váróterem. Ott a váróteremben, de a falakon körül teljesen,
ahol szabad volt a fal, nem volt ablak meg ilyesmi. Én nem tudom, hány volt, de sok
volt. Azt is végignéztem, ahogy faragták. A Sudarević Antun nevű kocsmárosnak a
77
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Boszniai
Lika és Korbava megyék területéről származó lakosok.
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kocsmáját bezárták, vagy ő adta le az engedélyt, hogy nem újította föl, mit tudom
én, lényeg az, hogy nem működött a magyarok alatt, hanem… Elég szép nagy terem
volt, azt berendezték a székelyek ilyen műhelynek. Asztalosműhelynek, úgyhogy
ott faragták ki a táblákat is, ott vágták ki, meg ott vésték a domborművet. Hát egy
évig csináltak azt. Hároman-négyen, nem sokan. És a székelységnek a története
volt tulajdonképpen ott a táblákon. Az elsőn volt, Hadikfalván volt egy román,
románokat végztek ki, egy ilyen vérengzést, nem is tudom hányba, régen…
– Mi lett a sorsa azoknak a tábláknak?
– Azt magukkal vitték a székelyek, elvitték.
Meg az állomás udvarán, ott csináltak egy zenélő kutat. Az csak jelképes kút
volt, az ki volt betonozva, nem volt víz benne, hanem beton volt, de kút volt. És
fölötte, nem tudom, hány lépcsőn, négy vagy öt lépcsőn, körbe, nem is körbe, hanem
hatszögletű volt annak az építménye, hat oldalrú lehetett fölmenni. És fönt volt
egy egyenes rész, és ott volt a luk ugye, a kút, és hát nagyon érdekes volt. Olyan
zsindelyből volt a teteje, olyan meredek, hegyes, és eltakarta, egészen a lépcső széléig
ment a tetőnek az alja, szegélye. No, és azon volt egy kerék, mint egy kerekeskút,
úgy működött, vagyis hát úgy lehetett csavarni, és vót is neki egy henger, amire a
kötél kellene hogy csavarodjon. De hát ott nem volt kötél, hanem csak hat, azon a
keréken, hat piros szív volt elosztva. És ja, ott volt minden szívnél kiírva egy dalnak a
címe, egy éneknek a címe. Volt a magyar Himnusz, volt a székely Himnusz, meg még
néhány ének volt. Volt a Boldogasszony anyánk, meg nem tudom, még melyik ének.
Úgyhogy hat ének. No. És amelyik lent volt, ott volt egy rúd, fából, keményfából,
azt be köllött nyomni, még meglökni, és akkor kattant egyet, és akkor elindult a
zene. A zeneszerkezetet azt is láttam, amikor rakták össze, azt is ők csinálták. Az
ilyen hasonló, mint a szájharmonikának a sípjai… igen, és olyan hengerek voltak,
minden dalnak volt egy hengere. És amikor a kereket forgatták, akkor odaállt a
henger, igen, megnyomták, és akkor beindult a dolog. És azzal húzták is föl a rugóját
tulajdonképpen a… Mikor odatekerték, igen. De csak elég volt egyet tekerni rajta,
oszt fölhúzódott, érdekes módon.
– Mi lett a sorsa neki?
– Azt is elvitték ők. Leszerelték és elvitték.
– És Németh Kálmán, aki a székelyekkel jött?
– Hát segítette a, hogy is mondjam, a letelepedést. Nagyon jól ismert mindenkit,
személyesen ismert mindenkit ugye, mert ő Józseffalvának ott is, Bukovinában ő
volt a plébánosuk. Templomuk volt állítólag, én nem tudom, és hát ő rendezte, meg
békítgette, mert volt, aki morgott, hogy miért az ő háza kisebb, mint amaz, meg
tudja már, ilyen dolgok. És akkor ő elcsendesítette őket, meg lebeszélte, hogy ne
legyen probléma. Hát ilyen értelemben. De hát a közigazgatásban nem vett részt,
mert ahogy a székelyek megjöttek nyáron, negyvenegy nyarán, júniusban, júliusban, már ott volt, amikor megjöttek, vonaton hozták őket. És hoztak, legtöbbjük
hozott bútorfélét is. Hát nem komplett háznak a bútorát, de a legszükségesebbet.
– Volt ilyen székely házban?
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– Hát hogyne, mivel velük éltem. Persze. Az iskolával szemben volt egy Péter
Jóska. Az apját nem tudom, hogy hívták, de Péter volt a vezetéknevük. No, azoknál
voltam többször is, jó, tényleg jó gyerek volt. Hogy mondjam, jó nép volt a székely,
elég szorgalmasak. Kicsikét, hogy mondjam, olyan butácskák voltak, naivak, túl
jóindulatúak. Tényleg, ahogy a Bibliában is lehet olvasni, ha megütik a jobb arcodat, tartsd oda a másikat is. Hát jól van, ezek majdnem, hogy szó szerint vették
a dolgot, annyira naivak voltak, ugye. De szorgalmas nép. Az asszonyok szőttek,
fontak, az volt a munkájuk. Varrtak komplett férfiöltözetet, azt a szűrnadrágot.
Kétfélét csináltak, fehéret meg barnát. Mind a kettőt ők, saját gyapjúból, hoztak
magukkal gyapjút, meg néhány bárányt is hoztak, azt szaporították. Úgyhogy pár
év alatt egész szépen fölfejlődött.
Hát egy pár magyar család, régi magyar család volt ott, nem sok, talán egy tíz.
Meg hát jöttek közéjük azok a vitézek Magyarországról, de hát… A beszédjük az
kicsit olyan furcsa volt, a krumplit pityókának mondták, a farkas az toportyánféreg,
meg ilyeneket. Jó emlékeim vannak abból az időből.
No, engem mindjárt ősszel, amikor megindult a dolog, szeptember vége felé, az
iskolaudvaron csináltak a székely majsztrók egy nagy hintát. Olyan hintát, mint
egy fiáker, az olyan volt. Olyan négyszögletes oldala volt a hintának, feneke volt,
mint egy padló, és két pad volt benne, szembe lehetett benne ülni egymással. Na
és tele volt, nagylányok, fiúk ültek, mi meg, kisebbek, gyerekek, mink kivülrűl
lükdöstük a hintát, hogy jobban menjen. És egyszer valahogy jobban meglöktem, és
elestem. Alá. Az meg jött vissza. És a feneke itt a fejemet, széthasította a bőrt. Hát
meglátszik most is még. Igen, itt van a vége valahol a szemem mellett. A hasadás itt
volt végig. Széthúzta a bőrt. És akkor bevittek oda, épp ezekhez a Péterékhön, és
apámé elszaladt valaki biciklin, hogy úgy szóltak be neki, később mesélték, hogy:
„Mester úr, jöjjön, ha még akarja a fiát élve látni. Mert az iskolával szemben ott van.”
És apám így, hát értett valamennyit az elsősegélynyújtáshoz, valahol, mit tudom
én, hol tanulta, és akkor ő valahogy így bekötözte nekem. És telefonáltak persze
Szabadkára, a kórházba, és jöttek a mentők, később elvittek. De hát először egy
kocsin elvittek engemet haza, mielőtt jött volna a mentő, annyi időnk még volt. És
anyám nem tudott mást kitalálni, kihúzott egy asztalt az udvarra, és arra tett nem
tudom én, mit még, takarókat, arra fektettek az asztalra, ki az udvarra. Hogy miért
csinálták? És akkor a mentők jöttek, megnézték, jó, aszongyák, ez egész jól be van
kötve. És akkor bevittek, és akkor hét kapoccsal összehúzták a bőrt, leborotválták
ott a környékét. Hát ott maradhattam volna nyugodtan. Csakhogy a fejem így állt,
valahogy lapjával, és akkor így jött, így. Ebbe az irányba, másként. A vállamat is
persze vitte magával, és a… eltört.
Szabadka, 32.

■ 252 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

Ott fürdöttek, abba a Sárga-árokba
– Apámnak vót egy öccse kint a tanyán. Oszt mindig mentünk aratás után búcsúba Tótfaluba. Hát osztán mindig Velebitnél,79ott legyüttünk, oszt láttam ott, hát
emlékszek, idősebbek is ott fürdöttek, abba a Sárga-árokba. De akkor ott keresztül
lehetett kocsival is menni, oszt ott valamennyi víz vót. Nem vót az jaj de mély. Ottan
vótak űk Velebiten.
Magyarkanizsa, 67.

Sarlóval arattak
– Zimonićon80 voltak a dobrovoljacok. Azoknak egy része elmenekült. A helyükre
jöttek a bukovinai székelyek. Nekünk érdekes volt, hogy ők sokkal lassabb tempóban
dolgoztak, sarlóval arattak.
Magyarkanizsa, 64.

Tudatlanok voltak
– Zimonićra csángók költöztek, de azok olyan tudatlanok voltak. Itt tanultak meg
kaszával aratni. Mert ők sarlóval arattak. Negyvennégyben ők is elmentek.
Magyarkanizsa, 72.

Csak ha hűvös volt, akkor mentek ki dolgozni
– Kint a szálláson voltak, a Csárdánál, most már nincs, a kövesút ahogy van, kell
még két-három kilométert menni, az én nagynénémék ott laktak, akkor nem volt
még bicikli, mindig gyalog mentem ki hozzájuk, tíz kilométerre voltak. Örültem,
na most már a Csárdáig értem, már nincs messzi. A Csárdában lehetett inni, enni.
Ott voltak kint a csángók, oda hozták a magyarok őket. Adtak nekik tanyát, földet
meg sok mindent, de nem nagyon szerettek dolgozni. Azok a régifajta csángók
voltak. Mesélte a sógorom, mindig délben már bementek, oszt majd csak ha hűvös
volt, akkor mentek ki dolgozni. Nálunk ez nem volt, mi egész nap dolgoztunk, majd
csak estefelé jöttünk hazafelé. Nem sokáig voltak itt, visszamentek. Ők a hegyekben laknak tulajdonképpen. Ott más világ volt. Nem tudok róla, hogy itt maradt
valaki. A nagynénémék azt mesélték, hogy visszamentek mind. Nem tetszett nekik
itt ez a hely.
Mohol, 78.
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1941 és 1944 közötti neve Fogadjisten.
Vojvoda Zimonjić dobrovoljac település Magyarkanizsa határában, 1941 és
1944 közötti hivatalos neve Ilonafalu volt.
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Kapcsolat nem volt velük
– Voltak csángó telepesek, nem sokan, de voltak, mert ott kint az ONCSA-telepet
azt őnekik építették meg, a szegény embereknek építette a Horthy Miklós, mikor
háború volt. Pecellón, Moholon, Adán épített tíz-húsz házat, nem épített palotát:
szoba, konyha, spajz és kész. Én tudtam, hogy vannak, de kapcsolat nem volt velük.
Mohol, 80.

Olyan nagyon nem ösmertem én űket
– Vótak. A magyarok idejibe telepítettek be csángókat, oda a szerb faluba, arra
emlékszek, de arra má nem tudok emlékezni, hogy mikó menekűtek el onnan, de
elmentek. De vótak. Hát, hogy mondjam, még olyan nagyon nem ösmertem én űket,
de így társaság, vagyis vendégségbe vótam velük együtt.
Zentagunaras, 54.

Olyan viszonylag zárt közösség volt
– Negyvennégyig ott Csantavér–Kevi határában éltek bukovinai székelyek?
– Nem, a székelyek azok a mai Dušanovón vótak, amit akkor Zentaőrsnek neveztek.
Úgyhogy Kevi–Tornyos határába ezek nem vótak.
– A dobrovoljac faluba telepítették be őket?
– Igen, igen és az egy valahogy olyan viszonylag zárt közösség volt. Úgy tudom,
hogy tán még a templomba, még a misékre se jártak be a faluba… Én Veronikától
tudom, mert, mert ő, őhozzájuk jártak a velebiti székelyek napszámba, Bicskei út
fölső végin volt a tanyájuk, és az ott van egy-két kőhajintásnyira Velebittől, úgyhogy
a Veronika mindig azt mesélte, hogy tata szerette őket, mert igénytelen, dolgos,
csöndes emberek voltak. Ő meg arra emlékezett, amikor a kamasz lányuk hozta
nekik a hogyhívjákot, az ebédet, kötényibe a gombócot. Kamasz lány hozta. Az
a csodálatos, hogy a kötényibe hozta a gombócot. Hát ha tiszta az a kötény. És az
legalább nem törik el. Úgyhogy tényleg nem, nem sokat tudok. Ja, Csantavérnek
az északi felén, Višnjevacon81 is, a mai Višnjevacon is voltak székelyek, de ővelük
se, szóval az iskolába nem jártak oda. Verekedni nem verekedtünk velük, nyilván
a távolság miatt.
Szabadka, 29.

Náluk ez természetes volt, nem is szégyellték
– Njegoševón csángó magyarok voltak. Bejöttek, azok elmentek, emezek jöttek
vissza, akik voltak szerbek. Azok is telepes szerbek voltak. Miért telepítették ide
81

Település Csantavér és Szabadka között.
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őket? Mi nem politizáltunk. Mire ők fölkeltek, mi már kiértünk, huszonnyolc
kilométerre volt a szállás, furcsán beszéltek. Megebédeltünk, aki akart, lefeküdt,
kalapálták a kaszát a kaszások, addig mi játszottunk, azok meg elmentek be párzani.
Apósom is mindig mesélte, hogy azok délben, ebéd után lepihennek. Ők azt meg
is mondták, párzani, náluk ez természetes volt, nem is szégyellték.
Mohol, 94.

Így hallottam az emberektől
– A negyvenes években voltak csángó falvak a környéken?
– Persze, Njeguševo, Miloševo, innen ki lettek a szerbek telepítve, és csángókkal lettek
betelepítve. Dreában mind csángók voltak. Én arra emlékszek, hogy nem szerettek
szexelni, így hallottam az emberektől, csak kint a szabadban, bent nem szerettek a
szobában. Azt mondták, csak a természetben.
Szabadka, 65.

Érdekesen is beszélt, néha nem is értettük, hogy mit mond
– Csángók voltak-e Mohol környékén?
– Jöttek a csángók abban az időben, meg emlegették őket, de nem maradtak itt.
Lengyel Lajosnak hívták, alacsony ember volt, az is ilyen székely valami volt, érdekesen is beszélt, néha nem is értettük, hogy mit mond. Például azt mondja apámnak:
„Tudja, Bandi gazda, volt itt a Ferenc gazda. Akartak apámék valahova menni – azt
mondja –, föl volt már öltözve, hát én nem gondolnám, hüppögő volt a lábán.” Hát
gyerekek voltunk, röhögtünk rajta, mondja apám: „Hát papucs, süssétek meg!” Ilyen
érdekes kifejezéseket használt, de hogy hova való volt a Lajos, nem emlékszem, nem
is sokáig volt, hogy hova lett, nem tudom. Romániából is volt itt ilyen inas, Csíki
Dénes a Raffai borbélynál, meg a Horváthnál meg volt egy horvát gyerek, Franjo,
voltak erről-arról, de aztán eltűntek. A Fercsi bácsiéknál meg a Dávid Imrénél is
lakott az a Juhász nevezetű, bejöttek az oroszok, és azok visszamentek. De nem
messzire valók voltak, itt Romániába.
Mohol, 96.

Magyarok voltak, de más volt a tájszólásuk
– Volt-e a környéken bukovinai székely település, a csángók?
– Cserepesen voltak, Sokolacnak hívják. Ide Moravicára kimondottan egy-két
család jött. Találkoztam velük, mert jöttek a piacra. Magyarok voltak, de más volt
a tájszólásuk. Teljesen másként mondták, pl. a talicskát told el, dugd ide, nem úgy,
mint mi, úgyhogy másként fejezték ki magukat. A csikót is nyári akadály meg nyári
nyihovó. Szóval más volt a csángóknak a szójárása, mint a mienknek. A csángók
elég lemaradi nép volt, már tizenegy éves gyerek voltam, de visszaemlékszek. Meg
nem voltak olyan szorgalmasak. Lusták. Mindig máson járt az eszük. Mikor men-
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tek ki aratni, mindig csak a szexen törték a fejüket, komolyan. Ez így volt. Meg a
körösztsarokban, ott mondták a többiek. Úgyhogy a csángó magyar nem röndös,
minket meg a fölső-magyarországiak pedig lenéztek. Mi a magyar idő alatt csetnikek
voltunk, a szerb idő alatt meg magyarok voltunk, valójában magyarok voltunk, úgy
éreztem, a mai napig is én magyarnak érzem magam.
Bácskossuthfalva, 43.

Egy út választott el bennünket
– Úgy emlékszek rá, hogy negyvenegyben gyüttek be a magyarok, így tavasszal, így
húsvétra gyüttek be. Aztán telepítettek ide székely magyarokat. Itten Dušanovóba,82
akik vótak, ottan nagyobb részbe szerbek vótak. Azokat elűzték innen, hogy hova,
azt én nem tudom, azokat elűzték. Aztán ezeket a székely magyarokat telepítették
itten be. Azok addig vótak, negyvenegytű negyvennégy őszéig. Negyvennégy ősszel
begyüttek az oroszok, akkó azokat elűzték, aztán visszagyüttek azok a szerbek, nagyobb részbe azok, akik itt vótak. Most vótak, akik elmaradtak, hogy nem tértek
ide vissza, de nagyobb részbe azé ide visszatértek.
– Milyen volt a viszony ezekkel a székelyekkel?
– Nekünk jó viszonyunk volt azokkal is, jó viszonyunk volt a szerbekkel is, mink
mint szomszéd. Egy út választott el bennünket, de mink jó viszonyba vótunk a
székely magyarokkal is, de viszont azelőtt a szerbekkel is. Meg azután is, mikor
visszatértek, szinte rokonoknak éreztük egymást, annyira jó viszonyunk vót velük.
– Miben különböztek ezek a székelyek a többi magyartól?
– Volt viseletük, az a népviseletük, az a bő szoknya meg sok szoknya, meg a
fejüket, azt másképp kötötték, mint ezek a magyarok, mint mondjuk rá mink is.
Fejüket úgy másképp be, meg hát így.
Csantavér, 36.

Hát más tájszójuk vót, és másképp beszéltek, mint mink
– Aztán mikó átvonultak a magyar hadsereg, aztán jöttek a bukovinai székely magyarok, csángóknak hívták űket.
– Miben különböztek ezek a többi magyartól, ezek a csángók?
– Hát más tájszójuk vót, és másképp beszéltek, mint mink. A kenyeret mikó
sütték, akkó… Minálunk, vajdasági magyaroknál vót banyakemence, abba süttük
a kenyeret. De a csángók azt mondták, hogy betették az urukba a kenyeret. Úgy
hítták a kemencét. Ez a különbözet vót.
Csantavér, 37.

82

Zentaörs

■ 256 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

Ami vót a szerbeknek vetésük, búzájuk, ezt mán űk aratták le
– Hát konkrétan a dušanovóiakat meg az izéket, azokat elvitték. Elvitték, igen, gyűjtőtáborba Sárvárra, és hogyhíjjákokat hoztak ide Višnjevacra, csángó magyarokat
Bukovinából vagy Erdélyből valahonnan, most pontosan nem tudom. Azokat oda.
Itten meg idevaló, szegényebb embereknek osztották szét a házakat. Dušanovóba.
Közbe nem a főutcán, hanem a belső utcának a, nem a legvégin, mert még nyilván
két porta, meg szétvágták, mert majdnem szinte félholdasak azok a porták eredetileg.
És amit lehetett, azt szétvágtak, meg ami még üres vót. Úgyhogy apám is kapott
ott négy kvadrát portát, mert mivel sok családja vót, hat családja vót neki. Meg
magyaroktú kapott, szintén szerbeknek vót, akit elhajtottak, itt vót erre fönt, itt,
nem olyan nagyon messze, ottan kapott néhány hold fődet. Meg ott Dušanovóban
egy portát, de mi nem építettünk arra, mert csak használtuk. És mikó vége lett a
rendszernek, a magyarok elmentek, akkó marad minden vissza úgy…
– És ezekkel a bukovinai székelyekkel vagy csángókkal volt kapcsolatuk?
– Persze, hogyne, hogyne. Iskolába nem, mert ott vót kint iskola, és akkó űk ott
jártak iskolába. Különben ők tavaszkó gyüttek ide, és akkó ami vót a szerbeknek
vetésük, búzájuk, ezt mán űk aratták le. És ez mind össze lett hordva, nem tudom,
hány hatalmas kazalokat raktak, valamikor a kévét, búzát összerakták, és akkor azt
lecsépölték. Arrú tudom, hogy apám is gépnél, annál a gépnél vót. Hatalmas nagy
kazalokat raktak a izék, úgyhogy három vagony búza kifolyt egy-egy kazalbú. Ezt
a csángók aratták le, meg hordták. Körbe álltak a kocsik, oszt akkó rakták. Mert
annyit mondott apám, hogy egy kazalt elcsépöltek egy nap, és a másikba nem is
fogtak bele, mert akkora vót, hogy három vagon búza. Kétszázhetven-nyócvan,
háromszáz mázsa kijött belőle. És ott csépölték el.
Hát mondjuk olyan nem is tudom, kicsikét olyan, nem úgy beszéltek, mint mi.
Tudom, egyszer adtunk el kettő, nem is tudom, minek hítták, olyan jó nagy malacok,
olyan süldő malacok vótak. Oszt višnjevaciak megvettek tüllünk kettőt, árultuk. A
disznópiac ott vót, ahol most az iskolák vannak, az ottan mind. És akkó, nem tudom
mán, hogy mondta, csak olyan érdekesen mondta az ember az izét. Különben nem
hogyhíjjákolok annyit, nem miacsodálok rúluk.
Dušanovóban szinte szét lett osztva ilyen nagycsaládosoknak, ilyen idevaló népeknek. Ha nem is voltak idevalók, de a környékbe kaptak házat. Ott, ahun a tégla
le van rakva itt Dušanovóban, oszt a saroképület, azt tudod? Bótnak megcsinálták
azt a házat, Hangya bót vót. Mert a magyarok időbe vótak ezek a Hangya Szövetkezetek. És akkó Csantavéren is vót egy meg ott Dušanovóban is vót egy.
Tornyos, 38.
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Aki el bírt menekülni, az elmenekült
– Gombosnak volt egy rész a, tudod melyik a Fehér galamb? És azon túl, Militics felé.
– Csángófalu.
–Na, ezek voltak a csángók. De ezek nem most telepedtek ide, hanem még az
1800-as években. Vagy lehet, hogy még a 1700-as években. Ezt én nem tudom biztosra, csak mi úgy is neveztük, hogy a Csángófaluék. Tehát, ott csak a csángók. De hát
az most már lassan eltűntek. Meghaltak, ugye. Ott Gomboson nem volt, de voltak
építve ONCSA, így nevezték, ez egy rövidítés, ONCSA-faluk, oda telepítettek ilyen
csángókat. Meg Besszarábiából, meg mit tom én, honnan jövő magyarokat. Ott egy
egész, volt egy Bácsba. Meg volt máshol, csak nem tudom, hogy hol. Azt láttam is,
voltam is ott, ugye. Bács meg Vajszka között van, és akkor ezeknek a szegényeknek össze
köllött pakolni, és el kellett menekülni, aki el bírt menekülni, az elmenekült. Hát mikor
jöttek az oroszok. Mielőtt jöttek volna. Maradt itt olyan, aki vagy itt megnősült. De
hogy az csángó-e volt vagy… olyan magyar katona, aki megnősült Magyarországon,
és elhozta ide. Egyik most halt meg, nem olyan régen. Hát nem tom, hogy hányan, de
egy nyolcan-tízen is megnősültek Gombosra. Tehát azok itt maradtak.
Gombos, 115.

Voltak székelyek is meg csángók is
– Csángók? Azok voltak. Azok nem azok a csángók, azt mondja. Hát csángó falu
véginek mondták azt, de azok nem onnan, állítólag. Én nem tudom, de hát a csángók vótak.
– Maga mit tud a csángókról?
[Női hang: Hát székelyek is voltak. Voltak székelyek is meg csángók is, de
hogy most azok, azok nem maradtak itt. Most mondjam azt? Azt mondták,
hogy a csángók nem szerettek dógozni. Hogy azok, azok idejöttek, de mikó
látták, hogy itt a földműveléssel köll foglalkozni, azok nem akartak itt maradni, mer azok nem szerettek dógozni.]
Gombos, 116.

Telepítették utána a, a székelyeket, a bukovinai székelyeket
– Bukovinai székely csángók, telepesek voltak a környéken?
– Voltak lent még Palánka előtt, egy, egy települést építettek ottan Boróc83 és Palánka
között, a palánkai erdőtű visszafelé, visszafelé, két sor ház volt, olyan közel száz ház,
azok is, azok is oda löttek, mégépítette a magyar állam nekik, és betelepítette, de
Dáli-rétre,84 oda betelepítette, az tizennyolcezer hold, a Dáli-rét az nagy.
83
84

Obrovac
Dálya (Dalja, Horvátország )
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Három magyar vót, a gróf Széchenyi István, aki kotortatta a Dunát, szabályozta
a Dunát, lecsapolta és megkapta, ja a három nagy major, úgy mondták, majorok,
akkó vót a Pista-major, az Istvánnak a, vót a Lajos a testvérjié, még a Mária-major,
egy nővére, egy húga volt neki, nem tudom. Három nagy épület, ez volt, és azoké
volt az egész Dalija, tizennyolcba jött a fordulat, odáig bevonultak a hazánk fiai…
na, és akkor hogy hívják, akkor a dobrovojacok kapták meg, a szerb önkéntesek,
azok, azok közt fölosztották. Akkó azok ott építettek tanyákat, nem tudom, menynyi földet kaptak hozzá, építettek tanyákat. Mikor... negyvenegybe, akkó ezeket
a dobrovojacokat, ezeket ki-kitelepítették onnan, és akkó telepítették utána a,
a székelyeket, a bukovinai székelyeket ide, mer kaptak egyes gombosi vitézek is,
kaptak földet, tizenöt hold födet, akinek nagyezüstje volt az első világháborúba,
azok kaptak, azok kaptak tizenöt hold földet tanyával együtt. Többek között vót,
az András bácsi is kapott. Hát az öregapámnak kisezüstje volt, és az, az vót a, az is
vitéz, vitéz hogyhívjákja vót, és azé kapott András bácsi is.
No, akkó azután jöttek a telepesek, azok vették át. Hát akkor ott köllött hagyni,
hazajöttek, azokat, azok, akik otthagyták, azok még nem is, még akik elhozták a
szerszámokat, kaptak, azokat jó megverték, még apámat is megverték, ehozta a jekét.
– A székelyek azok maradtak ottan?
– Nem. Azok is fölpakoltak, mikor lött szólítva a nép, hogy itt a nyakunkon a,
a Vörös Hadsereg, mindenki vonuljon vissza és mönnyön vissza, vagonok voltak
elkészítve, meg kocsi, lovas kocsikka mentek, átmentek itten Batináná, még, még
aki el bírt menni, hogyhíjják Bajáig, de már Bajára nem lehet menni, mer akkó
már nagyon bombáztak, még a hadsereg ment arra, úgyhogy a, a német hadsereg,
még a magyarok is hát vonútak erre-arra, jobbra-balra, utánpótlás, és akkor ezek a
szomszéd községbe, a németség is mentek lovas kocsikkal, még vót akinek öt kocsit
is összeakasztottak a traktor után, és úgy mentek, mentek nyugat felé a, a front elű
menekültek, és akkó a, itten Bezdánná a komppa vitték el, tehát mire átér, visszagyün,
az időbe tellett, akkó Mohácsnál is még, ahol bírtak.
Gombos, 118.

Nagyon tudtak a fával bánni
– Szilágyra ilyen bukovinai székely csángó magyarokat nem telepítettek?
– Egy család volt. Kettő. Magyar időbe, azok voltak a… Azok, akik mondta, hogy
gyünnek a trahanyitások.85 Nagyon tudtak a fával bánni. Nem olyan sok volt.
Ennek tizenkét gyereke volt, oszt ők voltak a kannázók, csordások, minden. Egy
olyan hibás volt, egy lány, oszt ez nagyon sokáig föntmaradt. Hibás volt a lány, oszt
kiszaladt az utcára. Ott laktak az központba, ott volt üres hely. Kiszaladt az utcára,
oszt mondta, hogy: „Anyám, jöjjön ki, mert jönnek a trahangyitás.” Az Irén az is
csángó magyar volt. Kudlik Irén. Az volt, de más nem, két család volt.
Szilágyi, 128.
85

Ismeretlen értelmű szó

■

Mindennapi élet a magyar közigazgatás alatt ■

A bukovinai telepesek fogadása Topolyán (NRM-F289310)

Közmunkára rendelt szabadkai lakosok és a bukovinai
telepesek (SZTL, F-176-64-889)
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Istentisztelet a fogadjisteni közösségi házban
(NRM-F289295)

Bukovinai székelyek Bácsjózseffalván (Magángyűjtemény)
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Kártyázó bukovinai férfiak Hadikújfalun
(NRM F310557)

Bácsjózseffalvi kórus a Halászbástya
lépcsőin (Magángyűjtemény)
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A bácsjózseffalvi kórus a helyi országzászló-avatáson
(Magángyűjtemény)

A bácsjózseffalvi állomás (Magángyűjtemény)

■

■

Mindennapi élet a magyar közigazgatás alatt ■

SZTAPÁR, A SZOMSZÉDOS TELEPÜLÉS
Doroszlót akkó nem bántották utána
(265) ◆ A sztapáriakkal megegyeztek,
hogy egymást védik (266) ◆ János,
nagy baj van (266) ◆ Az, aki Sztapáron

vagy Brestovacon rendőr vót (267) ◆ A
partizánok azok a sztapáriak vótak (267) ◆
A kupusziniak megsarcóták üket (267)

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

■

Mindennapi élet a magyar közigazgatás alatt ■ 265 ■

Doroszlót akkó nem bántották utána
– Bártol István elément a magyar hadseregnek, hogy Sztapárt ne bántsák. Mi lehetett
az oka ennek a jó viszonynak?
– Ez így igaz. Ez igen. Mi vót az oka? Ez annak, hogy negyvennyolcba, mikó
elvesztették a magyarok a háborút, letették a fegyvert, akkó mentek szét a seregek.
Ugye ki merre tudott. Oszt akkó amit értek, vagy amit... akkó is vót minden. Na,
ölég az hozzá, hogy ideértek Sztapárra, és akkó vót egy Komáromi nevezetű bíró.
És az átment. Nem tom, milyen tábornok elé letérdelt, letérdelt, és könyörögve
kérte, ne bántsák Sztapárt. Mert úgy a Sztapárt, szerbeket mind kinyírják. Hogy
ne bántsák Sztapárt. Oszt az a följebbvaló félrelökte aztat, és akkó nem bántotta,
elvonútak, vagy. Na most, mikó bejöttek negyvenegybe a magyarok, nem tom, akkó
megint átmentek. De mikó bejöttek a szerbek ugye, akkó a szerbek is átgyüttek ide
mihozzánk.
De azok szerbek vótak, nem bevándorótak.
– Régi sztapáriak voltak, ugye?
– Igen. És azóta fönnáll miköztünk. De itt minálunk csak három ember veszett
el. De Gomboson elveszett negyven ember egy éjjel. Azoknak nem vót ilyen izéjük.
És elvitték, és az, akit éjjel megtaláltak, nem számít, hogy ki vót, minden, negyven
embert eltüntettek egy éccaka. Hogy hová vitték, nem tudjuk. Még mai napig se,
senki se nem tudja. Úgy elintézték. Akkó nagyon sok magyart evittek. Egy éjjel
Gomboson negyven embert evittek, aki máma se nem tudni. Minálunk négy ember
veszett el.
Igen. A Keménynek az apja ott van Sztapáron. Meg a Borkának az apja, meg a…
ki is vót még? Borkáé, ja, a Zsiros Matild nénédnek az ura, ott fönn laktak a izé.
Zsiros, az is rendőr vót. Meg még egy ember, csak aztat, me az nem doroszlai vót,
de Doroszlón lakott. Má most arra nem vélek rá. Úgyhogy aztat Sztapáron, ezeket
kinyírták. Utána. Utána. Igen, utána. Ott mikó a partizánok meg az oroszok itt
vótak, akkó...
– A sztapáriakkal jóban voltak a doroszlóiakkal, és a sztapáriak megvédték a
doroszlóiakat?
– Igen. Abba az időbe a Bártol Pisti bácsit kivették a Krónics-palotából, tudod.
De ezeket, ezeket nem bírták, ezeket mingyá kinyírták. Azután má nem, akkó má
mikó, akkó má a sztapáriak, igen, azok vótak itt partizánok minálunk, a sztapáriak.
– És akkor azok védelmeztek?
– Na, igen. Eleinte nem vót kegyelem, nem vót. Akkó nyírtak, akit bírtak. Meg
megverték az embereket. Király János bátyádat is, meg… Igen. Meg köllött menni
robotba mindig, kényszermunkára. Most tíz napra, most izére… De aztán később,
mikó má röndbe, akkó gyütt a… Mondom, egy éjjel Gomboson negyven embert
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elvittek. Többet nem, csak hívták be. Akik sose nem gyüttek vissza. Minálunk a
sztapáriak igen, besegítettek. Aztán má, tudod, a sztapáriak, aztán, mikó má, akkó
besegít, akkó védelmeztek bennünket. De rögtön nem lehetett. Mondom, a Borkának az apja, a Keménynek az apja, a Zsiros Ilának, ez… Meg még egy, még egy
izé vót, csak annak nem tudom a nevit. Me ezeket izé. De aztán megszűnt, akkó
miközülünk nem bántottak. Vót ilyen izé, hogy mondjam, ilyen fenyegetés, minden,
az vót. De akkó aztán má megszűnt, Doroszlót akkó nem bántották utána.
Doroszló, 107.

A sztapáriakkal megegyeztek, hogy egymást védik
– Hallottam, mert én fiatalasszony voltam, én nem nagyon tudtam ezt a politikát.
Most már nagyon érdekel, de akkor még nem. És úgy mondták, hogy a Bártol Pisti
bácsi, a Kocsis Imre bácsi meg most még valaki, a sztapáriakkal megegyeztek, hogy
egymást védik. Mentek az úton a katonák előtt, hogy a sztapáriaknak ne legyen
semmi bántódásuk. Ezt így hallottam, akkor a népek ezt mondták. Ugyanígy, amikor a partizánok jöttek be, ugyanígy a sztapáriak védtek minket. Úgyhogy nagyon
keveset, egy párat elvittek innen, de nem sokat. Mert keveset vittek el a faluból.
Doroszló, 108.

János, nagy baj van
– Édesapám mondta, eljött ide a Pisti bácsi, mert űk összejártak, hogy: „János,
nagy baj van.” Édesapám is szeretett meg jól tudott németül, járt is német iskolába,
ezt az egyet adta oda öregapám a nyóc közül, hogy tudjon németül is. Mert jó feje
vót, meg Bokréta-vezető, negyvenegyben ű vót az első Budapesten, aki fővezette…
No, és a Pisti bácsi mondja neki, hogy: „Tudod, János, hogy milyen baj van?”
Úgy mondta, Jánoskám. Azt mondja: „Hát mi?” „Hát innen gyünnek Sztapár felű
a szerbek. Mi legyen, vagy hogyan legyen?” Édesapám azt mondja, hallod, mert vót
űneki, mert űk szógáltak ott, mint gyerekek, a négy gyerek Sztapáron. Szállásokon.
Jó népek vótak, szerbek, de… Fizettek is nekik. Vót ott ismeretség. „Hallod, semmi,
gyerünk, próbáljunk meg közösködni. Együttműködni, vagy tudom is én.” Akkor így
valahogy. No, akkor ez előbb vót, ugye. Ez előbb vót. De akkor aztán meg gyüttek
a magyarok is. Azok meg eminnen. Akkor meg elgyüttek a szerbek ide, azok a jó
barátok, hogy menjenek át édesapámék… Gondolom, nem mink, de segítsenek. Így
ment. Akkor meg az. Olyan szépen lecsöndesedett, nem is tudjuk, hogy lett vóna
incidens. Én nem tudom.
Doroszló, 104.
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Az, aki Sztapáron vagy Brestovacon86 rendőr vót
– A sztapáriak, nem tudom, hogy is mondjam ezt, tulajdonképpen a fölszabadulás
után, illetve a magyarok bejövetele után nem volt áldozat senki sem. De közvetve
vót, például az, aki Sztapáron vagy Brestovacon rendőr vót, és könyörtelenül bánt
az ottaniakkal. Az viszont életét vesztette. Agyonverték Brestovacon. Egy másik,
aki teljesen, semmi köze nem volt az egész rendszerhez, az is életét vesztette, ez meg
úgy, hogy az egyik, akit elfogtak a szajré, tudod, mi a szajré? Lopás. Lopta a német
holmit, azt rajtakapták lopáson, és azt mondta, semmi se nincs, de nézzétek meg…
Nem tudom, nem mondom a nevit, nézzétek meg, hogy mennyit, hogy elvitt az.
Akkor azok meg elmentek oda. Persze ez szerb volt, vagy horvát, az meg magyar. Ez
lett az áldozat. Akkor akik Doroszlón kívül meghaltak, azokról nem sokat tudok.
Annyit tudok, hogy a Vitéztelepen kaptak doroszlai vitézek, állítólag az első világháborúból, vitézek voltak, ott kaptak földeket. És akkor, amikor visszavonultak,
akkor ott is valószínűleg az volt, hogy valamelyik pofázott a magyarok közül, és
agyonvertek ott egyet vagy kettőt útközben hazafelé. Meg az Isterbáci. Ott temető
volt, ott is állítóag kettő van. Most nem tudom. Voltál Bezdánban, a temetőben?
Azok a nevek nincsenek föltüntetve sehun se. Azért, mert nincs bebizonyítva. De
az a két-három katona, aki onnan jött, szökött hazafelé, elfogták őket, befogták a
többi közé, és kinyírták. A bezdániakkal együtt. Hát ennyi.
Doroszló, 113.

A partizánok azok a sztapáriak vótak
– A partizánok azok a sztapáriak vótak. De lehet, hogy voltak más helységbű is, de
a sztapáriak, azok bennszülött szerbek. Azok voltak itt nálunk a faluba. Vót. Magyarellenes hangulat az vót, biztos, meg a túlkapások is, mikor hát elvitték a népet,
de vót olyan is, hogy agyonverték, de azt már nem, nem tudom, hogy kicsodát.
Hogy agyonverték ott lent, a pincébe. Vót olyan is. Meg, aki be vót zárva, azoknak
a feleségeik, azok jártak főzni ezeknek a partizánoknak. És muszáj volt menni, és
ott főztek. Ott valahun a, a, a, a, hátul, ahun a tűzoltóotthon van? Ott volt valami
hadi konyha vagy micsoda, és ott főztek. Anyám is járt főzni.
Gombos, 116.

A kupusziniak megsarcóták üket
– Kupuszini soha nem ment Sztapárra, negyvenegybe kupusziniak nem mentek
Sztapárra.
– Ja, ott bosszúskodni.87
– Nem. Hát evittek a sztapáriak, és hát evitték. Ugye aztat, mer hát űk szerbek.
Érted? Negyvenegybe nem mentünk oda Sztapárra, senki nem ment el, egyedül a
86
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Szilberek
Bosszút állni sérelmeiken.
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Bóhás Gyuri bácsi, rendőrvezető vót, azt is így köszönték neki, hogy magyar idő
alatt senkit nem bántottak Sztapáron. Érted? A gyárnak szembe, ahun a Szabó Anti
lakik, ahogy a Szabó Anti lakik, ott vót egy kocsma. Ott vót egy kocsma. Nem is
tudom, mi vót a neve annak. Nagyon híres kocsma volt. Az a régi, öreg Jugoszláviába,
így mondom. Az aztat megvette. Azt megvette. Azt a kocsmát. Na most, mikor a
magyarok begyüttek, akkor az eladta azt a kocsmát. És megvette a Kerekes Kati néni.
Te nem ismerted. Mikor fordút a világ, begyüttek megen a mi jó népeink, akkor az
együtt, oszt kizavarta a Kati nénit, és újra eladta a kocsmát. És a magyarok olyan
böcsületösek vótak, hogy a Dicsértesséknek, mink így mondtuk, mer nem tudom
a nevit, ott kint, a Józsics Misa bácsinak szembe, ahun van az a ház, az ott épített
téglábú kocsmát. Érted? De nem tudott, akkó még mindég erre jártak, nem Duna
utcába, hanem begyüttek fehér fődrű, és akkor erre a gyalogútta gyüttek, és mentek.
És aztat mindég mondta, hogy dicsértessék. És akkor ugye, úgy elnevezték a népek,
hogy Dicsértessék. Na most az a Dicsértessék magyar idő alatt építette föl aztat,
az dobrovoljac vót, kérem, mer tudod, hogy vótak dobrovoljacok. Az dobrovoljac
volt. Nem bántották a magyarok, engedtek neki építeni. Mit ád Isten, begyüttek
a mi partizánjaink, ledűtötték a épületet, se híre, se pora. Mer a magyarokhó húzott. Hát húzott? Ja, hát épített. Igaz? Nem mondott, mi csak dicsértessék. Érted?
Történt az a eset…
Női hang:
– Tudod, hogy hun mondta a Józsi bácsi?
Ilija Misa bácsinak szembe. Az a, az a híres kocsma, Dreznicsai kocsma. Hallottátok?
– Dreznicsai csárda.
– Hát igen, há hallottá felüle. Dreznica, hallottá felüle. Igen. És ott 1848-ba a
kupusziniak megsarcóták a szerbeket. 1848-ba a szerbek akartak a tőtésre menni,
a kupusziniak megsarcóták üket. Így van. Hát persze.
Bácskertes, 19.
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ZSIDÓK
Orvosok voltak, kereskedők voltak (271) ◆
Mind rendes, dolgos munkásemberek
vótak (272) ◆ Zentán, ahogy jöttek, egy
zsidó lány adta át a csokor virágot…
(272) ◆ De mi nagyon szerettük azt a
macit (273) ◆ Azok kegyetlen dolgok
voltak (273) ◆ Megtalálták a módját
(273) ◆ Apám egyik nap hazaállított öthat ilyen cseresznyebefőttel (274) ◆ Meg
dógoztatták kényszermunkán (275) ◆
Szállította ki a vagonrú az állomásra
(275) ◆ Lajos bácsi, vigyen sót, cukrot,
mindent rakjon a kocsira! (276) ◆ Itt
vezették el, nem tudom, hány szerbbel
(277) ◆ A Deutsch doktor kabátját mintha
csak látnám rajta (277) ◆ Mikor bejöttek
az oroszok, szétosztották a házakat piros
könyveseknek (277) ◆ Apám mindig
mondta, hogy nem köllött volna azokat
a zsidókat bántani (278) ◆ Ez nem a te
szégyened, annak a szégyene, aki ezt
fölvarratta (278) ◆ Mit kaptam apámtól!
„Hogy gondolsz te ilyet, a másét elhozni!”
(279) ◆ A holmijukat húzták-vonták a
népek, aki érte (280) ◆ Csapkodott rájuk,
zsidókra karikás ostorral (280) ◆ Már
akkor vitték őket a vesztőhelyre… (280) ◆
Moholon összeszedtek minden zsidót, és
elvittek (281) ◆ Ne nézzetek, asszonyok
bennünket, mert máma minket, holnap
titeket (281) ◆ Nagyon sajnáltam a Rónát,
de nemcsak én, az egész falu (282) ◆
Elsőbb csak nagy csillaggal pucolták a
nagyutcán a gödröket (282) ◆ Mindig
segítettünk a lágerban (282) ◆ A Bruno
az az én öcsémmel volt egyidős (283) ◆
A jég mindent elvert, amikor a zsidókat

elvitték (284) ◆ Egészen a betonyig az üvé
vót, a szőlő (284) ◆ A zsidó holmikat az
ilyen szegény népeknek szétosztogatták
(285) ◆ Nem volt velük soha semmi
gond, békébe éltünk velük (287) ◆ Volt,
aki segítette őket, hallottam róla (287) ◆
Elég bajuk volt őnekik, hogy összeszedték
őket is (288) ◆ Ezt a zsidóirtást nem
tudtam elfogadni sose… (288) ◆ Erre
egy család élt (289) ◆ Szép, fekete hajú
zsidó lány volt (289) ◆ Úgyhogy nem
maradt ott semmi, üres lakás maradt
utoljára (289) ◆ A zsidó családot elvitték
(290) ◆ Akik vegyes házasságba voltak,
azok hát megmaradtak (290) ◆ Akinek
katolikus felesége volt, azt nem vitték el
a lágerba (291) ◆ Akik átkeresztelkedtek,
azok maradtak (291) ◆ A felső lakásban
ugye, egy zsidó házaspár lakott (292) ◆
Ezek vótak, ezek vótak zsidók (292) ◆
Doroszlóról nem vittek senkit, mer akkó
má nem vótak itt (293) ◆ Deportálások,
meg minden, itt is vótak (293) ◆ Azt a
két férfit köllene hazahozni a topolyai
zsidó lágerbű (294) ◆ Ez nem nézte, hogy
szerb vagy nem szerb, azt nézte, hogy
ember (298) ◆ Há mink ezt nem tudtuk,
hogy kicsodák, micsodák! (304) ◆ Az én
apám azt mondta, hogy ezeken segíteni
köll (305) ◆ Ezek visszajöttek, de több
nem (306) ◆ Itten nem tudom, hogy egy
is maradt vóna (306) ◆ Zsidókat azokat
összeszedték (306) ◆ Oszt amellik nem
bírt menni, azt agyonlíték (307) ◆ A
karszalagos emberekre emlékszem, hogy
eltűntek (307)
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Orvosok voltak, kereskedők voltak
– A zsidók? Hát nem olyan sokan voltak. Egy időben nem laktak, egy csoportban
nem. Erre, arra, amarra. Úgyhogy ott a Bagi kocsma a… főutcán… által az a sarok,
ott volt. Akkor szemben az a cipészzadruga,88 ott is zsidó volt. Akkor a postánál
volt, tudom, az üzletük, mert ki volt az ajtóba a vászon téve nyáron. Mink mentünk,
szánkba vettünk vizet, kezünkbe meg port, mentünk, ráfröcsköltünk, oszt rádobtuk
a port. Akkor volt ott a piacnál az a tollszedő zsidó, hogy is hívták? Volt. Akkor
volt néhány orvos.
– Volt a zsidóknak imaházuk Kanizsán?
– Volt. Volt bizony. Nagy épület az, templomnak is használták, volt. Ahol van
most az egészségház, no, ott mellette, az egészségházzal szemben… ahogy van az
egészségház, és mikor megyünk arra a piac felé, ott van egy gyógyszertár, és a másik sarkon. Betegsegélyző is volt ott valamikor. Úgyhogy bent a központban. Ott,
ahol volt egy gyógyszertár, a másik sarkon pedig a lakóházakat lebontották, és
lakóépületek vannak, egy vagy kettő, nem tudom. De saroképület volt. Úgyhogy
azt lebontották. Közel volt a központhoz az is. A Széles utcára mikor megyünk ki,
megyünk ki a Gesztenyesorra, mikor megyünk, leszállunk a központban, és akkor
megy az az út, ami kivezet egészen az állomásig. És akkor jobb oldalon egy második
sarok volt. Úgyhogy központba volt nekik. Volt egy néhány zsidó család, ahogy
emlékszem, vagy mesélték. Orvosok voltak, kereskedők voltak…
Azé még láttam valamit, amint a gumit meg a vasat gyűjtöttem, hogy a vasúti
sín mellett voltak olyan kerek valamik, de vasak. Vasbú vót. Nem tudtam én, hogy
aknák azok. Azok mind le voltak rakva ott, aknák, oda az út alá meg a vasút alá.
Azok rakták le [a szerb katonaság], érted. Oszt azt megtudták, a Fehér leadta drótot,
és akkor a zsidó, a kanizsai zsidó, akié volt a malom, avval szedették föl szépen az
aknákat. Gondoltam, elcsórélok89 egyet, az jó nehéz, jó pénzt kapok érte. De onnét
kintrű, a Fehér-tanyától, baszd meg! Milyen élelmes kölök. Akartam elvinni, hogy
eladom ócskavasnak, érted. Nem tudtam, hunnét tudtam vóna. Oszt mikó a katona
rám szólt: „Ne! Ne bántsd!” A helyzet az, no, ez akkor megtörtént, meggondoltuk,
akkor jöttünk vissza.
Magyarkanizsa, 69.
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Cipészszövetkezet
Elcsenek
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Mind rendes, dolgos munkásemberek vótak
[– Romániábú, Erdélyből hozták, mikor Višnjevacról elhajtották a szerbeket,
akkor a helyükbe meg Erdélybű hozták, csángó magyaroknak mondták űket.
Meg innen is, aztán telepítették ide azokat, aztán, mikor leverték a magyar
meg a német katonaságot, országot, akkor a szerbek ide visszafoglalták ezt a
részt, és akkor a magyarokat meg terelték vissza. Oda, ahonnan gyütt, hogy
hova, a fene tudja. A szerbek meg települtek ide, vissza, sajátjukba-e. Az valamikor volt másfelé is, hogy idetelepítik, amoda telepítették űket, szerbek
is, meg más nemzetiségűt is.
– És hova vitték akkor a szerbeket, mikor elkezdték innen telepíteni ki
őket?
– Egyerűen elhajtották, menjenek Szerbiába. Egyszerűen el kellett nekik
innen menekülni, hogy ne…]
Éppen úgy, mint a zsidókat is a németek. Összeszedték lágerba, meg ott kínozták halálra. Aki bírt, az megszökött. Aki nem, hát az meg áldozatul esett. Volt itt
valahány zsidó, itt Csantavéren is, de az nem lopó vót, az rendesen, mint üzletemberek vótak. Gabonakereskedő, ruhásbótos, emilyen bótos. Mind rendes, dolgos
munkásemberek vótak, akik nem naplopók vótak, hanem egyszerűen… Tollat, tojást,
mindenfélét foglalkoztak. Gabonát is vették, avval is kereskedtek. Volt malmuk is
nekik. Hát a Fidelinka, akkó itt, ahun a privát malom van, akkor a lapátgyár ahun
vót. Az meg valami Kirchenmayer, német, zsidó, német zsidó vót-e, annak is vót ott
egy kis malma. Akkor ez meg, ahun van a malomiskola, ez meg a Gergely-malom
vót. Az is át lett alakítva iskolává, az is működött. Úgyhogy négy malom működött,
de mind megélt.
Csantavér, 34.

Zentán, ahogy jöttek, egy zsidó lány adta át a csokor virágot…
– Vitték a zsidókat, innen átvitték Zentára, nem olyan sok volt, aki eszesebb volt,
elmenekült innen. Esetleg egy párat elvittek Zentára, ott pallírozták90 be őket, és
vitték az isten tudja, hova őket. Negyvenegy húsvét napján, akkor Zentán, ahogy
jöttek, egy zsidó lány adta át a csokor virágot, amelyben benne volt, a pisztollyal
mellbe lőtte. Azt a nőt ott úgy fölkoncolták, hogy darabokban szedték össze aztán.
Mi akkor kint laktunk a szálláson.
Mohol, 92.

90

Itt vélhetően a špalir (szerb ‘vesszőfutás’) fogalomra gondolhat az adatközlő.
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De mi nagyon szerettük azt a macit
– Zentán nagyon sok zsidó élt abban az időben. Én, amikor az édesanyámék Fölsőhegyen voltak, Zentán laktam, és a dr. Víghék mellett van az a ház, ott laktak a nagynénémék, aki nekem második édesanyám volt, ott éltük át a magyar időszakot. A polgári
iskolába nyolc-kilenc zsidó lány volt osztálytársunk, akik nagyon rendesek voltak,
nagyon szerettük őket, és nagy megdöbbenésemre Szegeden voltunk egy templomban, ahol a kivégzett, deportáltak névsora volt, és megtaláltam az egyik harmincban
született, Vég Ágnes nevezetű osztálytársamat, aki nagyon aranyos kislány volt.
– Arra emlékszik, hogy vitték el a zsidókat?
– Csillagot viseltek, sárga csillagot, megbélyegezték őket, és abban az utcában,
ahol volt a zsidó zsinagóga, ahol a mostani Partizán van, amit lebontottak sajnos,
és a régi zsidó templom, ami pedig a Partizánnak az udvarában volt, ez a két hely
volt a zsidóknak a temploma, és abban az utcában nagyon sok zsidó élt. Mi jóban
voltunk, az egyik mindig hozott nekünk macit, azt a zsírtalan, kemény, vékonyra
sütött tésztát, amiben liszt meg víz volt csak, se édesítve, se semmi. De mi nagyon
szerettük azt a macit. Ennyit a zsidókról.
Zenta, 143.

Azok kegyetlen dolgok voltak
– Azok kegyetlen dolgok voltak. Azonkívül az én, ma is még barátnőmnek tartom,
meg ő is engemet, korosztályom, akivel barátkoztam fiatal lánykorom óta, őneki az
édesanyja zsidó nő volt, sőt a mostohamamája is, és ő az édesanyjával lágerban volt,
és ott élte meg azt, amit a többiek a lágerban, csak ő mint kislányt hazahozták, mert
itt volt az édesapja, aki magyar ember volt. Hazahozták, mert az anyukája meghalt
ott a lágerban. Igen. Akkor is dolgozott a Vöröskereszt, meg különböző szervezetek
voltak, hogy kinek hova lehetett jelentkezni, biztos keresték.
– És ez hol volt?
– Azt hiszem, hogy Németországban volt, igen, Németországban, mert ő nem
akart sohase kimenni Németországba. Léteztek ilyenek, és akkor utána a mostohamamája is zsidó nő volt, és akkor azt is ismertem, jó asszony volt. Volt itt Zentán
igen sok zsidó, aki jó ember volt. A polgárok tisztelettel néztek és beszéltek róluk,
valószínű, akik olyanok voltak, akik emlékeznek rá, még most is úgy beszélnek. Hát
nem beszélhetnek másképpen.
Zenta, 161.

Megtalálták a módját
– Az édesapádék a zentai zsidókról nem meséltek?
– Nem is a fater mesélte, mert a fater a zsidókkal nem annyira, hanem az édesanyámnak a szülei, azok még abban a házban éltek, ahol a szemafor van a buszállomásnál,
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tehát a Sörözőtől mész kifelé, a mai napig áll az a ház, ott valamikor ABC kereskedés
volt. Az a Liber-ház. Ott azokat elvitték, a Liber Klári, még erre a névre is emlékszek,
ezeket a magyarok elvitték. Aztán ez, hogy hogy alakult, tehát szerették ott egymást
meg minden, a nagytatáék ott tulajdonképpen albérlők voltak, az nem az ő házuk
volt, hogy a muter azért emlegette azt, tehát nem bántották őket, az akkori gazda
zsidókat nem nagyon szerették a magyarok se. A következő volt a mondat, hogy zsidó
háztartást láttam magyar cseléddel. De magyar háztartást zsidó cseléddel soha nem
láttál. Ilyen nem volt. Függetlenül, hogy kijátszott velük az élet, a Hitler, a magyar,
a második világháború, meg mit tudom én, attól függetlenül, ezt a muter is mondta,
hogy olyan nem volt, hogy szegény zsidó. Egyetlenegy nem volt. Tehát megtalálták a
módját, hogy ezt hogy s mint, de nem hiszem, hogy hazudott, mert miért hazudott
volna. Ezek ilyen dolgok voltak. Aztán abba a házba, a sorsnak az iróniája, hogy beköltözött egy ilyen, a neve már nem jut eszembe, de ha nagyon törném az eszemet,
lehet, hogy eszembe jutna. Még pici gyerekkoromtól úgy emlékszek is rá, az meg egy
crnagorka91 volt, egy nagyon aranyos, egy valami, és az az életében több alkalommal
is mondta, hogy ő másnak a házában köll, hogy lakjon, mert ő onnan Crna Gorából
el köllött jönni, mert nem volt mit enni, meg mit tudom én.
Zenta, 163.

Apám egyik nap hazaállított öt-hat ilyen
cseresznyebefőttel
– A háború alatt ismertetek olyan zsidó családot, akit deportáltak?
– Hát igen, sokat. Én névről nem tudom őket, de az apám az kereskedő volt, és ő
mint kereskedősegéd zsidó kereskedőknél dolgozott, meg aztán ugye, önálló üzletünk volt, és ő kereskedett velük. Apám jól ismerte őket, sokat. A nagymamám, az
édesnagymamám az is egy, ott a piacnál a sarkon, abban az üzletben, ő pénztárosnő
volt, tudniillik ott ismerkedtek meg a nagyapával. Fajka lány volt, és három Fajka
lány volt, ő a Veronka, mivel gyöngébb egészségű volt ugye, a Fajka nagyapám is
parasztgazda volt, alvégi parasztgazda, és hát úgy döntöttek, hogy mivel gyöngébb
egészségű, akkor taníttatják. Hát abban az időben a négy polgári, amit a nagymamám
már elvégzett, az már sokat számított. Ő így került oda be dolgozni, ilyen könyvelőpénztáros volt abban az üzletben, és ott ismerkedett meg a nagyapával. No most, arra
emlékszem még, hogy amikor deportálták ezeket a zsidókat, akkor nagyon sokan a
mi ismerőseink közül is ezekből a zsidó házakból hoztak el dolgokat. Apám egyik
nap hazaállított öt-hat ilyen cseresznyebefőttel. Anyám megkérdezte, hogy honnan,
és mondta, melyik zsidó házból, és anyám mindenáron vissza akarta vitetni vele, hogy
ide ilyent ne hozzon. De végül is nem vitte vissza, azok az metszett hosszú üvegek még
mindig megvannak, azt mondta, hogy többet meg ne próbáljon semmit. Úgyhogy
mi abból az egészből tán öt-hat üveg cseresznyebefőttet láttam, amit hoztak el. De
tudok olyan ismerősről, aki például egész Jókai-sorozat könyveket. Meg ezek, hogy
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Crna Gorából (Montenegróból) származó nő szerb ragozással kiejtve.
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hogy jutottak be, azt nem tudom, csak ezek a házak aztán kész prédák voltak. És
aki érte, az vitte. Sokat elvittek a zentai zsidók közül is. Én névről nem tudom őket,
mert csak azt tudom, hogy apám ismerte, hát kereskedővilág volt, ő is itt mozgott.
Meg arra is emlékszem, hogy például, ez még a magyarok idején volt, az egyik
nagynéném az Szegeden élt, ott ment férjhöz egy rendőrőrmesterhez, és hát a Vera
is többször is volt ott náluk nyáron, ő már akkor nagyobb volt, én pedig egyszer,
tudom, hogy a Tiszán hajóval utaztunk apámmal, elvitt, mert áruért mentünk
Szegedre, és akkor ő szerezte be mondjuk a szegedi paprikát, aztán tudom, hogy
például szerbiai kereskedőkkel is kontaktust tartott. Egy Nikola nevű járt hozzánk.
Sokszor ott is aludt, úgy tudom. Hát ezek a kereskedők, ők szerezték be az árut.
Például tudom, hogy hordóval ruszlit hoztak, meg akkor jártak hozzánk ilyen kereskedők, akik árulták, mondjuk a Váncza sütőport meg vaníliás cukrot is mindig
hozták, meg pudingot, meg különböző dolgokat, és akkor hoztak katalógusokat, és
lehetett rendelni. Ezek ilyen, hát ügynökök voltak, akik árulták ezeket a dolgokat.
Csak mondom, arra emlékszem, hogy ültek, mert este későn utaztunk, és akkor éjjel
utaztunk, és reggel értünk Szegedre, nem aludt senki, hanem ültek a kofferokon és
kártyáztak, én meg ott kíbicöltem nekik.
Zenta, 142.

Meg dógoztatták kényszermunkán
– Hát a magyarok idején is elég cifra helyzet vót. Mert ugye tudjuk, hogy a zsidókat
is megbélyegezték, sárga szalaggal köllött járni, nekik nem vót szabad… És aztán
összeszedték üket, elszállították űket Lengyelországba, meg mit tudom én, több
helyre. Meg dógoztatták kényszermunkán, meg ilyesmit. Persze zsidóknál is vótak
a városban ilyen személyek, összehordták a motyójukat, akkor egy bizonyos helyen,
az ablakon dobálták ki a párnát, dunnát, ilyesmit, meg mit tudom én. Ilyen dógokat.
Adtak ilyen szegényebb népeknek.
Magyarkanizsa, 67.

Szállította ki a vagonrú az állomásra
– Még mi magunk se tudtuk, hogy kiviszik-e Németországba, vagy oda Pestre gettóba, vagy ilyen gettókba. Nem volt az velük tudatva egyáltalán. És most se merném
állítani, hogy ők hol voltak. Ők jobban. Nem is illett… Elég bajuk volt az. Emberről
van szó. Elég baj volt az, akárhova vitték.
Csak aztat tudom, hogy mondták, hogy a Gizának az apja, volt lova, kocsija, az
szállította a zsidókat, ott a Bagitú által a sarkon. Ahun lett cipőzadruga később. Szállította ki a vagonrú az állomásra. És ustor vót [nála], és ustornyéllel verte a kezüket.
Ott valamelyikre rávert. Úgyhogy őtet azé is vitték el [negyvennégy októberében],
agyon is ütötték mingyá. Nem is szenvedett az negyvennégyben, akkor vitték be.
Vitték el, akkor agyonütötték.
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Mert vót az, hogy viszik-e vagy nem viszik. Eltelt az két év is, tudod. Tehát
amikor bejöttek, mert tudom, hogy mikor jöttek be. Később jöttek be, mert negyvenegyben nem jöttek a németek. Negyvennégyben, akkó vitték nagyba, a gettót
ürítették ki amoda. Közben vihettek ők már oda ki, de akkor meg cakkumpakk, oszt
a maradék, amit csak bírtak, kivittek oda, zsidókat. Hát Kanizsán nem volt olyan
sok zsidó, Kanizsán nem volt sok zsidó. Mind kereskedők, csak összetartók. Vót ott
a kis templommal szemben, ott a sarkon, az a magtáros, az is zsidó vót. Félzsidó, de
annak is el köllött menni. Akkó ottan a Fruzsa-iskola mellett, ahol mondom, én is
tettem vizet, meg port dobtam oda a ruhára hülye ésszel. Meg akkó amott által. Meg
úgy szanaszét. Meg akkor sok kendőzte is, hogy zsidó, annyira vót. Meg legjobban
akkor látszott az, hogy ki a zsidó, mikó ünnep vagy minden. De hát mi nem jártunk
közéjük, nem mentem én oda köztük.
[– És 1948-ban?
– Akkor nagy ládákba voltak csomagolva… Amikor megkapták Amerikától
azt, hogy Izraelt csinálnak, zsidó államot. Nálunk is volt egy zsidó, Szekeresnek
hívták, villanyszerelő. Téglagyárban kint, még inaskodtam. Az is nagy hírrel…
De az nem nagy pártja volt az elmenésnek. De ű, asziszem, el se vitték, még itt is
hagyták. Itt is vót még abba az időbe is, mikó a zsidókat hordták. Minthogyha
ő itt maradt vóna. Ott, hol a Faragó kománkék laktak, ott, abba a zsákutcába,
ottan laktak a Radicsék. Tudod. No, ott a Háhn Béla bácsi lakott, ott, ő is
ezerkilencszáznegyvennyolcban kiment Izraelbe. Ő is ott volt a háború alatt,
hát nem vitték el őt sem. És azt a házat akkor kapták meg a Radicsék. Most,
hogy vették, kapták ettől a Háhn Bélától. Nem mindenkit vittek.
Érted, oda már önként mentek, ki Izraelbe, hogy országot építsenek. Akkor vették el az araboktól a Palesztínát. Amiatt folyik még mindig a háború.
Zentáról ment el sok zsidó. Éppen akkor, negyvennyolcban voltunk, nem
tudom, miért voltunk Zentán édesanyámmal, valamiért, és ott rengeteg,
nagy ládákkal… De Zentán nagyon-nagyon sok zsidó volt. Képzeld el, hogy
a ládák, kétszer másfél méteres faládák. Abba lehetett pakóni, megvolt tán,
hány ember után lehet ládát csináltatni. Hatalmas ládákat képzelj! És abból a
nútos92 deszkából volt az csinálva. És abban vitték oda ki. Mondom, Zentán
sok zsidó élt, Kanizsán nem. No, Kanizsán is volt zsinagógájuk. Adán is voltak,
Zentán. Zentán tán több vót, mint Újvidéken…]
Magyarkanizsa, 69.

Lajos bácsi, vigyen sót, cukrot, mindent rakjon a kocsira!
– Hát nincsenek, mer édesapám mondta, hogy a bótos, egy bótoshon járt Kanizsára, és sose felejtem el, mikó: „Lajos bácsi, vigyen sót, cukrot, mindent rakjon a
kocsira!” Aszongya: „De píz nékű?” Aszongya: „Rakjon!” Aszongya hát édesapám:
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„Én nem meröm píz nékű evinni, mer nem birom kifizetni.” Hát utána pár napra
agyonlűték. Aszt is, aszt a bótost. Eszt tudom, ez, amire mindég, mer nagymamáék
utcájába lakott, és én azt ismertem, azt a bótost. De nálunk zsidó, szerb nem vót
akkó Adorjányon, abba az időbe.
Nem. Nincs betelepítött senki. Cigányok vannak sokan, de szerb, hm, hát má
azok se nem élnek szerintem, azok… oda gátőr, vagy minek mondják, erdész. Erdész.
Az vót szerb. De hát azok nagyon jó népek vótak. Amire én nagyon emlékszök,
hogy falubú lett barátjaik nekik.
Magyarkanizsa, 62.

Itt vezették el, nem tudom, hány szerbbel
– Egy zsidót kivégeztek. Azt tudom határozottan, a magyarok végezték ki. Itt
vezették el, nem tudom, hány szerbbel, mert a katolikus templomot föl akarták
robbantani, és a zsidó Weiss doktor meg ott lakott a piacnál, a piac sarkán, onnantúl
vezették be a templomig a zsidót, egy szerb figyelmeztetett valakit, hogy vigyázzanak, mert föl akarják robbantani a katolikus templomot. S mikor ezt a hadsereg
megtudta, akkor elvitték az orvost, meg azt az embert, akivel a szerbek csinálták.
Ezt tudom. A többieket hogy hova vitték, azt nem tudom.
Mohol, 75.

A Deutsch doktor kabátját mintha csak látnám rajta
– A Tiszára hajtották és agyonlőtték őket. Eléggé az elején. Moholon én nem tudok
másikat, hogy kivégeztek volna, bevitték őket meg kiengedték, éntőlem lehet, gyerek
voltam, de ezt tudom, mert nézték a katonák az ablakból. Én is kikukucskáltam és
láttam, mikor ment. A Deutsch doktor kabátját mintha csak látnám rajta, nagyon
szép téli kabát, nagyon jó orvos volt, aki az újfalusi gyerekeket ingyen kezelte, sok
részét. Egy nagyon rendes, jóravaló orvos volt.
Mohol, 96.

Mikor bejöttek az oroszok, szétosztották a házakat
piros könyveseknek
– Zsidók éltek itt?
– Voltak, elvitték őket Adára, ott vagonírozták be. Hogy hova vitték, nem tudom.
Vagyonukat, mikor bejöttek az oroszok, szétosztották a házakat piros könyveseknek.93
Mohol, 77.
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Apám mindig mondta, hogy nem köllött volna
azokat a zsidókat bántani
– A Menczer-ház, a Joca ahogy van, sarkon van, aki hordja a szenet, átal azoknak, nem
tudom, hány családja volt neki, a Klárival jártam iskolába. Azokat is mind elvitték
őket. A Pilis-ház, ez a sarok meg amaz a sarok, négy ablak van rajta, sarkon nincsen
senki, porta van átal, az is egy zsidó ház volt. Én emlékszem rá, hogy karjukra volt
kötve sárga szalag, köllött nekik viselni, ezeknek egy családjuk volt, emlékszem,
fogták a kislány kezét és vezették. Akkor láttam utoljára őket, sosem nem is jöttek
vissza. Azokat is elvitték Németországba, volt sok zsidó itt minálunk, kevés maradt
meg. Esetleg véletlen elbújt, vagy elbújtattak, de mind összeszedték őket és elvitték.
– Mi lett a vagyonukkal?
– Az államé lett. Az állam adta el a Pilis-házat is a magyaroknak. Jó nagy ház.
A Pilis-házban ezek kereskedők voltak. Többre nem emlékszem, a zsidók nem
voltak rosszak, meg kisegítette a szegény embert. Ésszel dolgoztak. Nagyon okosak voltak. Emlékszek, a Klári is, nagyon szerettem az iskolában, mindig kaptam
tőle, az is volt, hogy magyar időben az alma drága volt, az én anyáméknál birsalma
volt, de alma nem volt, mikor mentünk az iskolába, akkor én vittem palacsintát.
Volt egy Kancsár nevű barátnőm, az meg gazdalány volt. A nagymamájától járt
iskolába, hatalmas almákat hozott mindig. Ette, és mondtam neki, hogy odaadom
a palacsintát a csumájáért. Most meg a csumáját meg se esszük. Olyan szegénység
volt. A nagyutcán, ahogy a koncentrátot94 árulják, utána van egy nagy ház, vannak
üzletek, akkor építettek egy új házat, ott van egy oldalház, a hűvös felén, majdnem
a mozi felé van, de az a ház még most is megvan, ott is zsidó lakott, hentes volt, a
nevét nem tudom. Oda jártunk, mindenféle volt, ennivaló, még én is jártam oda.
Üzletje volt neki, boltosok voltak, minden zsidó valamiből élt, de ha kellett, akkor
kisegítette a magyar embert, adott neki pénzt. Apám mindig mondta, hogy nem
köllött volna azokat a zsidókat bántani, mert azok olyan jó emberek voltak, hogy
mindig kisegítette a szegény magyar embert, ha kért kölcsön, nem is zsarolta meg
kamatokkal, mint ma, hogy a kamatokkal a ház is elmegy. Apám mindig pártolta a
zsidókat. Kint a határban nem dolgoztak, csak üzleti alapon.
Mohol, 78.

Ez nem a te szégyened, annak a szégyene,
aki ezt fölvarratta
– Hogy vitték el a zsidókat?
– Voltak a fuvaros kocsik, és tettek deszkát körösztül, azok a lőcsös kocsik voltak,
odaálltak, és öt-tíz perc alatt fölrakták és vitték. Esett az eső. Innen tavasszal vitték,
sár volt az utcán, mert lement a kerék, ott is, ahol rakták föl, mert néztük, meg
itt két sarokkal lejjebb, és abban a pillanatban volt olyan merész gyerek, elvitték,
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hozta ki a dunsztot és ott ette, szőlő volt beletéve. Alig kivitték őket, húzták szét a
holmijukat, sok részét. A merészebbek. Volt, aki siratta őket, volt, aki meg, mikor
fölrakták azt a sárga csillagot, például a Menczer lány, fölvarrták azt a csillagot, és
szegény kislány valamit akart, iskolai dolgot, és nem akart bejönni, mert már fönt
volt a sárga csillag. És tudom, hogy mondtam, miért nem jössz be, és mondta, nem
megyek be, így evvel nem megyek be hozzátok, harmadik osztályosok voltunk, és
én mentem be és mondom, a Kató nem akar bejönni, mert rajta van az a csillag,
és a nagyapa azt mondta, hívd csak be, és mondta: „Tudod, gyerekem, ez nem a te
szégyened, annak a szégyene, aki ezt fölvarratta.” Sose felejtem el. Szegény Kató
meghalt, meg a nővére is, a Klári is. De nem Auschwitzban, hanem itt, mert valami
járvány volt, mert a Heléna nővérük visszajött, és ő mondta, hogy járvány volt, és
mind a ketten meghaltak. Sok gyerek volt ott. Szent zsidók95 voltak, meg rendes
emberek, és jómódúak voltak. Nagyon csúnya dolgok voltak. És Hitler már akkor
jött észhöz, mikor ezt megcsinálta, nem jött az észhöz, bolond volt az, de észhöz
jött, mert leöntötte magát benzinnel meg fejbe lőtte magát. Mert félt. Gyáva volt.
Elvitték, az állomáson marhakupékba berakták őket és vitték. És tudja fene, hány
nap után valahol kikötött. A Heléna mondta, mert nemrég volt itthon, hogy hova
vitték először őket, de én már nem tudom, valami járvány volt, gyógyszer se volt.
A Heléna, ő három-négy évvel volt idősebb tőlünk, huszonhetes volt, nem került
ki Auschwitzba, mert Németországon keresztül vitték őket, valaki őt kimentette.
És ő aztán úgy jött haza, de aztán elment Izraelbe.
Mohol, 96.

Mit kaptam apámtól! „Hogy gondolsz te ilyet,
a másét elhozni!”
– Nagyon jóba volt [apám] a Menczerrel, Slezingerrel, Beckékkel, az egyik fatelepes volt, másik hentes, kocsmáros. Mikor őt összeszedték, ki se ment az utcára,
úgy sajnálta őket. Aztán mikor elvitték a zsidókat, utána a motyójukat össze kell
gyűjteni, az én apám is befogott a kocsiba, elmész Adára, a zsidó holmikat elhozod
ide a polgári iskolához. Az én apám nem akart, lányom, befogunk, és te mész oda
Adára. De el kellett mennem. Bementem ott az opštinába,96 telefonálnak az én
apámnak: „Hol van a lánya? Nincs sehol.” „Ott van valahol. Keressétek meg!” Pakolni a cuccot. Na, én nem pakoltam semmit, de egy pár könyvet azért fölszedtem,
szerettem a könyveket, elhoztam magamnak. Ember, hogy mit kaptam apámtól!
„Hogy gondolsz te ilyet, a másét elhozni!” Nagyon bántott.
Mohol, 80.
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Vélhetően az ortodox zsidó hagyományokhoz ragaszkodó zsidók csoportját
érti alatta az adatközlő.
Községháza
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A holmijukat húzták-vonták a népek, aki érte
– A zsidóké volt a két fatelep, tollszedők voltak, egynek volt ruhásboltja is, volt
egy zsidó Bálind orvos, mikor az utcán dolgoztak, voltak úgy negyvenen-ötvenen,
hogy hány család volt, nem tudom. Ahogy mentek sorba, rajtuk a csillagok, volt
ott fiatal, öreg, nagy szakállú, pajzos.97 Láttam, mikor a csendőrök parasztkocsira
rakták föl, és elvitték Pecellóra őket mind egy szálig. A holmijukat húzták-vonták
a népek, aki érte. Mert akinek volt pártfogója, akinek nem, az nem merte biztos,
mert az elkapta volna az ő részét. Ahogy a régi öregek mondták, aki közelebb volt
a tűzhöz, az melegedett is. Összeszedték őket, de hogy hova vitték, mit csináltak
velük, nem tudom. Mint ahogy a cigány egyszer mondta, most bántanak bennünket,
de mikor ástuk a gödröt, akkor jók voltunk.
Mohol, 84.

Csapkodott rájuk, zsidókra karikás ostorral
– Abban az évben is a vízzel volt a baj, negyvenkettőben, ott voltunk, és a zsidókat
vitték kocsival, lóval erről, fölülről lefelé, hogy hova vitték, sok kocsi zsidót vittek.
Ott volt őrség, meg a nagy fánál, de az az őrség megszűnt, de alighanem egy honvéd
karikás ostorral hogy mentek, ember, csapkodott rájuk, zsidókra karikás ostorral.
Úgy ríttak, gyerek, nem egy volt, nem egy, sok kocsi volt. Hogy hova vitték, nem
tudom. Ezt láttam. Meg még azt tudom, mikor hazajöttek háború után, akkor nekem
a Pogarai Sándor bátyám, első unokatestvér volt, meg Pogarai Karcsi bátyám, kéthárom-négy zsidó jött haza, Karcsi bátyám magyar idő alatt rendőr volt, jóba volt
avval a zsidóval, mondta, hogy menjen el vele a zsidó templomba a WC-t kipucolni,
de az már ki volt száradva, azt mondta, hogy ő ilyennel nem foglalkozik. A Sándor
bátya, az öccse, ez meg részeges volt, ennek stimmelt, ez elment vele, mind a ketten
elmentek, meg a zsidó is elment, lapáttal dobták ki, az már földes volt minden, akkor Karcsi bátya meg a zsidó fönt kereste az aranyat, bele voltak dobálva, ékszerek.
Mohol, 86.

Már akkor vitték őket a vesztőhelyre…
– A zsidóknál én voltam szobalány, ott a Bálind orvoséknál legelőször. Reggelre,
mikor fölkeltünk, én mindig bementem öt órára, be volt raggatva98 horogkeresztekkel, mindig szedtem le. Minden este beraggatták. Mondta a nagyságos asszony,
nem tudja, miért van ez, nagyon gyanúsak ez minekünk, de mennek, viszik őket,
szedik össze autóra. Összeszedték, az autóra vitték, söprötték föl elsőbb a köves97
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külső jegye: a fül mellett olykor hosszan lecsüngő hajtincs.
Ragasztva

■

Mindennapi élet a magyar közigazgatás alatt ■ 281 ■

utat erre-arra, vitték takarítani őket. A Bálind doktor urat ott akarták hagyni, azt
mondta, ő nem marad ottan, ha a felesége nem jön, akkor ő se mén, ha pedig mén a
felesége, akkor ő is mén, de nem maradnak el egymástól. Énnálam volt a sparheltja
a feleségének, azt mondta, majd ha hazajövök, Juliska, ideadod vissza. Mondtam,
oda. Volt szép cipőjei, az én lábamra éppen jó volt. Mondtam, nem használom el
nagyságos asszony, majd ha visszajönnek, akkor odaadom, mert én sem tudom,
hova mennek. Már akkor vitték őket a vesztőhelyre. Eltűntek. Aztán én nem láttam
egyet se. Aztán eladták a házukat is, Grádli, a Grádli Ilonkának az apja, az mindent
eladott. A sparheltot aztán én is elhasználtam, mikor meghallottam, hogy ki vannak
végezve. Szóval nagyon sokban benne voltam, így amit láttam. Volt mit látni.
Mohol, 87.

Moholon összeszedtek minden zsidót, és elvittek
– A levéltárban megtaláltam Zentán az akkori, az egyház mellett működő képviselő,
és ottan a nem rabbi, nem a kántor, hanem valami beosztása volt az öregnek, és avval
írattatták össze a magyarok márciusban, negyvennégyben a zsidókat, és úgy hiszem,
hogy azt a magyarok negyvennégyben, azt használták föl, és annak alapján szedték
össze a zsidókat, és vitték el. Moholon összeszedtek minden zsidót, és elvittek. Viszszajött a Beck Károly, Károly húga, a Klára az Izraelba, az volt is itthon, beszéltem is
vele, a Károly meg itt van eltemetve, egy fekete oszlop van, és olvasható, itt az utcán
egy magos fekete oszlop van, és írja rajta, hogy Beck Károly, 1975-ben halt meg.
– Moholon volt imaházuk?
– Volt, az ún. moholi nagy önkiszolgáló, központban. Kultúrotthon ahol van
most, a postának srégan által, ott volt a zsidó templom, van egy régi képem, meg
ott voltak a zsidó iskolák a folytatásában. Volt itt jócskán zsidó. Kereskedők voltak,
orvosok, ügyvédek. Itt Moholon.
Mohol, 76.

Ne nézzetek, asszonyok bennünket, mert máma minket,
holnap titeket
– Őket úgy vitték el, mint a zsidókat. Összeszedték, a polgáriskolába vitték mind
oda, és mikor mentek, vitték őket, azt mondták: „Ne nézzetek asszonyok bennünket,
mert máma minket, holnap titeket.” És majdnem úgy is volt, egyik nap a zsidókat,
aztán meg szedték a magyarokat is össze. Erre emlékszek, mert az én anyám is mesélgetett ilyeneket. De az az igazság, hogy mi nem is vettük figyelembe, meg nem
is kérdezgettük, hogy volt, mint volt. Akkor nem érdekelte az embert az ilyesmi.
Félt is akkor az ember. Nem nagyon mertek az öregek se. Az én apám is, ahogy dolgozott a Bűn malmában,99 és vittem az ebédet, hát belém köttek a szerb gyerekek,
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ok nélkül, nem is ösmertük egymást. Nem is mert az ember szólni nekik. Gyerekek
voltak ők is meg én is, a szülők is, mikor besötétedett, nem nagyon mentek sehova,
szomszédokba.
Mohol, 97.

Nagyon sajnáltam a Rónát, de nemcsak én, az egész falu
– A Róna doktort elvitték a magyarok idejében, fantasztikus zsidó ember volt.
Elvitték a magyarok, kivégezték valahol biztos. Elvitték negyvennégyben, mikor
szedték össze a zsidókat. Azt nagyon sajnáltam, a Rónát, de nemcsak én, az egész
falu. Az egy nagy disznóság volt. Voltak ott a Bajićok szintén zsidók, annak a motyóját húzta a falu, bútorát, szőnyegét, nagy kastélya volt neki, elvitték a magyarok,
akkor nekiesett a nép ott a környékben, a nép is, amit ért, vitt mindent. Anyám
mondja apámnak: „Te hülye vagy, mindenki milyen szép dolgokat!” Azt mondja
apám: „Én csak esetleg elhoznám, hogy megőrözzem nekik, ha visszajönnek, de
nekem nem kell.”
Szabadka, 65.

Elsőbb csak nagy csillaggal pucolták
a nagyutcán a gödröket
– Meg láttam a zsidókat, mikor szedték össze a magyarok, hogy kísérték őket a darutollasok, aztán később a katonaság is szedte össze. Elsőbb csak nagy csillaggal pucolták
a nagyutcán a gödröket, foglalatoskodtak, a végén láttuk, mikor jöttek a csendőrök,
parasztkocsikra rakták őket, és vitték Magyarország felé.
Mohol, 84.

Mindig segítettünk a lágerban
– Hát a zsidókat vitték el, akkor arról is köll beszélni. A házunk Becskereken hosszú
ház volt. A Melegi család lakott ott. Kertünk csak nekünk volt egy rész, meg apám
idősebb bátyjáéknak volt egy rész. Aztán mikor Olgi tantiék jöttek, akkor mi is
adtunk, meg ők is adtak. Szóval nem ez a lényeg. Itt ház, itt a kert, itt volt egy másik
utca és annak a bejárata, szóval ennek a háznak a vége összeért a mi, de kerítés volt,
és ezek zsidók voltak. Nem jártunk mi velük össze, csak tudtuk. Egy nap elvitték
őket. Csak hallottuk, hogy elvitték őket, meg akkor volt az a zsidóakasztás a vásártéren. Az ilyen zsidóktól mindent elvettek a németek, és akkor ott lehetett potom
pénzért vásárolni dolgokat. Az anyám egy nap hazajön egy gyönyörű kis cukortartó, de gyönyörű porcelán, de szép volt. Azt mondja apám, honnan van neki. „Hát
vettem” – mondja anyám, a zsidó holmikat lehetett vásárolni, és ő is elment, mert
mindenki oda bement, és őneki annyira megtetszett ez a cukortartó és megvette,
és pici pénzért. Az én apám fogta a cukortartót, a falhoz vágta, azt mondta: „Ne
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próbálj még egyszer valamit hozni ezektől a szerencsétlen emberektől!” Az én apám
rendkívül humánus volt. Ezért is mindig segítettünk a lágerban, akiknek volt, mi,
gyerekek meg anyám. Ilyen szempontból nagyon jó szüleim voltak.
Zenta, 156.

A Bruno az az én öcsémmel volt egyidős
– Szabadkán zsidó, zsidóknak sárga csillagot kellett hordani. A Ruff gyáros, a Ruff
cukorkagyáros, az a Maksima Gorkába100 volt az ő gyárja. A háza meg a Prvomajska,
az én házam a 11-es volt, ahol mi, gyerekek játszottunk, a Bruno volt az ő fia, egyidős velünk.
– Mi lett a Ruff Brunónak a sorsa?
– Ki lett végezve. Auschwitzba. Elvitték. Elvitték a Brunót, igen. Kis pajtikánk
volt. Aranyos. Emígy nagyon szegény család voltunk. És ő egy gyárosnak a fia. De
mezítláb játszott velünk, és klikkereztünk101 a vele. Meg boksz. A kisfiúk belepisáltak
a homokba, mink lányok meg csináltuk a pogácsát. Egy gyárosnak a fia. Az ő házuk
meg a Prvomajska, ahogy volt a mi házunk, balra, egy gyönyörű szép sarokház volt,
és az a ház nyolc órakor reggel, a kapu tárva-nyitva, a Ruff család persze a gyárba volt,
hanem volt nekik egy házvezetőnőjük, akik a Ruff család parancsára ilyen hatalmas
nagy tálcákat, gyönyörű szép kifliket meg zsemléket, vajjal, és egy szelet szalámi
meg sajtocska rajta, hát valami tíz ilyen tálca, ilyen nagy tálca, arra emlékszem, tíz
tálca, így a, az asztalon, be, bementük a folyosón, és a folyosón voltak ilyen kisebb,
kisebb asztalkák, és ott voltak jobbról-balról a izék, a tálcák, mind tele kifli, vajas
kiflivel, és, és ö, szalámival, és, és vékonyra szeletelt sajttal, mindennap tíz ilyen
tálca, a környékbeli szegény magyar gyerekeknek, akik akarnak, bejöttek és vettek
maguknak egy kis zsömlét vagy kiflit, és akkor ott majszoltunk. Egy borzasztóan,
borzasztóan jó család volt. Magyarul beszéltek, magyar iskolába a Brunóval, magyarul, a Mlakába102 jártunk. Egy iskolába jártunk. A Bruno az az én öcsémmel volt
egyidős. Az az én öcsém meg két évvel fiatalabb tőlem.
Egyszer csak hallottuk, hogy tárva-nyitva van ugye, mink kimentünk a, az utcára,
és egy borzasztóan nagy csend van, megint valami történik. Negyvennégy lehetett ez.
Tavasz. Hogy rengeteg zsidó csillag, hanem mink nem tudtuk azt, hogy, hogy,
hogy zsidó vagy magyar, meg amíg ő a zsidó csillagot, szegénykém, nem rakta ki, mi
nem tudtuk, hogy ők zsidók, és kik is azok a zsidók, hát ezér magyarul beszéltünk,
magyar iskolába jártunk, magyarul, a homokba együtt játszottunk, hát mi nem
tudtuk, hogy ő zsidó. Neki csak a vallása zsidó volt, de hát ő magyar, ő magyarnak
tartotta magát. Minden zsidó, aki itt élt, magyarnak tartotta magát. Egyszer csak
láttuk azokat a csillagokat.
100
101
102

Maksim Gorkij utcában
Üveggolyóval játszottunk
Szabadka városrésze, ahol az azonos nevű iskola is állott.
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Na most az az éra, ami Szálasival kezdődött Pesten, ez is egy parancs volt.
Ezek a magyar, ezek, ezeket a magyarul beszélő zsidóknak, a zsidóknak a csillagos
megjelölése, vagy hogy fejezzem ki magam. Mink, magyarok itten, itten aszongyák,
hogy mink magyar fasiszták vagyunk, mert Szálasi ezt elrendelte. Ezt elrendelte, de
mink, mink szerettük őket. Mink, mink még most is sirassuk őket. Mink, mink nem
voltunk fasiszták. Az itt élő magyar ember nem volt fasiszta. Mink nem, teljesen
politikailag, hát magyarok voltunk.
Szabadka, 7.

A jég mindent elvert, amikor a zsidókat elvitték
– Vót két lány, akik, a Lili még az Edit, azok vótak az én barátnőim, és őket is kivitték,
csak őket munkaszolgálatra vitték, az időseket meg kivégezték a haláltáborba. És
képzelje el, hogy hazajött a két lány, a Lili meg az Edit hazajöttek. De szegény Edit
férjhez ment, és megbolondult, aztán möghalt. A Lili az még Svájcba, Zürichben egy
gyároshoz ment férjhez, van neki egy fia meg egy lánya, lehet, ha a Lili él, akkó olyan
nyolcvannyolc körül… Úgyhogy én ezékke nagyon jó barátágba vótam, és segítettek
engemet akkó, mikó én özvegy maradtam… Mikó ők visszajöttek, nem vót ruhájuk,
én adtam nekik. Hát rongyok vótak, hát nem vót szögényeknek ruhájuk, de nem volt
mit fölhúzni, énneköm mög vót ugye, akkor én adtam nekik, és akkó ő is énnekem
küldött Svájcbú, mi, tudta, hogy az uram meghalt, hogy a gyerekeknek legyen.
Mit láttam, bementem a városba, ahogy vót a taxi, ott állt egy teherautó és egy
lépcső vót, és a Práger, aki vót az üzletvezetőségbe mérnök, mert az anyám ott dolgozott mint fiatal hivatalnoknő, és a Práger volt a főnök. És látom, hogy áll az autó,
száll föl a Práger meg a Polyák Ica, az is zsidó lány volt, ide járt hozzám, barátnő,
akartam kiabálni, Ica, de mondom, abba a pillantba visszaszívtam, hát mondom,
lelűnek engömet, hogy én, hogy pártolom a zsidókat. És elvitték, de nem gyütt az Ica
se vissza, szögény, se az öreg Prágerral, de az Ica nincs is benne, nem tudok róla semmit.
Úgyhogy azt, azt is átéltem a zsidókat, és amikor a zsidókat elvitték negyvennégybe, az Isten olyan jeget adott, énnekem itt vót két ágyás mákom, ilyenek
vótak, amit űtettem saját részemre, hogy legyen. Egy levél, egy rügy nem maradt
a fákon, a jég mindent elvert, amikor a zsidókat elvitték. Az borzasztó vót, arra is
emlékszöm, mindenre.
Szabadka, 28.

Egészen a betonyig az üvé vót, a szőlő
– Én a Nagytelepbe jártam Bácskira.103 És zsidóké vót. Két zsidó gyereké. Azok,
mikó a magyarok elvitték, összeszedték a zsidókat, akkó azok visszagyüttek, mind
a kettő. Az egyik fönt a, Hajdukovón átmész az állomáson, és jobb kéz felű fönt a
103

Bácsszőlős, a Bácski elnevezés a hivatalos szerb helységnév átvételéből származik (Bački Vinogradi). Ma Királyhalom.
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parton egy villa van. Ott lakott a fiatalabbik.104 Az öregebb meg itt bent, Bácskinak
a közepin. Ez az összes Bácski izé, egészen a betonyig az üvé vót, a szőlő. És akkó
jártuk oda egész tavasztú őszig dógozni. Mindent. A szőlőbe egész éven körösztű
van mit csinálni. Munka vót, aki akart, bírt dógozni. Aki nem, annak nem vót pénze. Akkó elment lopni. De akkó a lopás nagyon… ha elloptál egy dinnyét, öt évet
kaptál érte. Mert a ganérakásra, azt mondták a bírók, a ganérakásra is bírsz űtetni
dinnyét, ott is megterem. Úgyhogy nagyon szigorú vót akkó a lopás, nem úgy, mint
most, hogy meg se fogják üket.
Erre zsidók nem vótak. Mán vótak, de azokat elvitték innen a Nagyteleprű. De
ottan nem vót az, hogy valaki jelentette őket. Hát azok tudták, hogy Szabadkán
kicsoda a zsidó. Csak egenyesent elvitték üket. De hazagyüttek. Olyan helyen vótak,
hogy vissza bírtak gyünni. De vótak olyanok, a Weis, Hajdukovón bótos vót, az,
a felesége… Az ember, a felesége meg a lánya, ezeket egy helyre vitték. Vagy vitték
vóna hajón, de elsüllyedt a hajó. A fia az máshova ment, az visszagyütt. És én akkó
dógoztam a Tőcs Imrénél, vótam hónapos, és oda gyütt vissza a gyerek, mert azokat
ismerte.
Szalatornya, 49.

A zsidó holmikat az ilyen szegény népeknek
szétosztogatták
– A Krausz az meg zsidó vót. Az zsidó. Itt a központba. Varga-malom felé, a piacra ahogy megyünk, és akkor az a sarok. Az a Krausz, az zsidó ház vót. És a másik
ottan, mielőtt a zsidókat elvitték, összeszedték a, mit tudom, mind az üvéké vót,
kié vót? Az udvarban vót ottan, mert többen laktak, olyan jó nagy saroképület
vót. Ott vót bót is, de meg ott vótak lakások. És a Lővyéknek, most azt hiszem a
vejük vót vagy testvérje vót, nem tudom most hirtelen megmondani. Csak elég
az hozzá, hogy pumpás kút vót, és vót rajta egy mekkora ajtó, hogy ott le lehetett
menni, hogyha valami elpusztult. És mikó ez a rendszer begyütt tavaszkó, már
negyvenötnek tavaszán, visszagyütt a… Emmának, nem is tudom, minek hítták az
asszonyt. Elvitték, családjuk nem vót nekik. Elvitték mind a kettőjüket a németek.
Az ember Auswitzban kötött ki, az asszony meg vállalt munkát. És akkó sikerült
neki a munka miatt valahogy kicsúszni az izék közű, és ő megmaradt, és visszagyütt.
Különben egy néném szógált náluk, mi nagyon jó ismerősek vótunk velük. És vót
is, mikó hazagyütt, elgyütt mihozzánk. Ott laktunk a Sár utcán, elgyütt mihozzánk, és ott mesélte, hogy vót, mint vót. Hát én tízéves gyerek vótam, de nagyon
emlékszek rá. És az Eminek az apjáhó elmentek, vagy elment, vagy mit tudom én,
már az Emi se tudná megmondani, mert ű még kisebb vót. És ű ilyen mechanikus
vagy mit tudom én vót. És leszerelték az ajtót és létrát tettek le. És valami, ilyen jó
nagy dunsztosüveg, olyan zárt vót, hogy üvegbű vót az izéje neki. És benne vót a
fenekibe. És mikó aztat kivették, hát mind ilyen ékszerekkel vót teli. Oda rejtették
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el. És mikó az az asszony hazagyütt, és mán tavasz vót, tudom, ilyen nagyon szép
tavaszi idő vót, május vót, vagy mit tudom én, csak eztet tudom, vót itt nálunk.
Meg hát mesélte a sógorom, az meg a Muci vót, az mesélte, kivették, egy ekkora
ilyen dunsztosüveg vót, kivették szépen. És olyan teteje vót, ilyen üveg, ami nem
ázott el, valami mit tudom én, és teli vót ékszerekkel.
Különben a zsidó holmikat, mikó ez a rendszer bekövetkezett, az ilyen szegény
népeknek szétosztogatták. A zsidó holmikat, ilyen bútort meg ezt meg azt. Még
akkó nem jöttek vissza, ez azon ősszel vót, már akkó mingyá.
– A partizánok szétosztogatták azokat a holmikat?
– Persze, meg a községben vótak ilyen vezető emberek, mingyá vót ilyen sok
belülük. És szétosztották az izéket. Hát mindenki válogatott ott az izébű, de oda
a tetthelre köllött menni. Anyám is elment, mert ott mentek az utcábú az asszonyok, mentek. És akkó anyám is lement. Mit tudom én, hozott. Nem vót, mindig a
szomszédba köllött átmenni ilyen tökgyalué. A főzeléknek ahun gyalúták a tököt.
És akkó anyám ilyen valamiket ű is hogyhíjjákót ottan. Ezek nagylelkűen ugye, a
kommunisták nagylelkűen a népeknek osztogatták szét. A másét, persze hogy a
másét. Nem az üvéké vót, nem azé osztotta könnyen. Hát.
És akkó aztán a Lővy-ház, az tudod, hogy mellik? A Lővy-ház, az ilyen Népfront,
vagy nem is tudom, mi vót abba az időbe, ott vótak ilyen gyülekezők. Megfordultam
ottan én is, mert mondom, gyerek vótam én is, meg egy-két cimborává, mindenhun,
ahun létezett, ott megjelentem én is. És akkó vót ott egy középső szoba, az tiszta
üres vót, ott játszottunk ezt meg azt. De a másik szobába ott gyülekeztek, ott gyűlés
vót, meg mindenek vótak. Az a Lővy-ház elég sokáig aztán, de mondom, mi aztán
elkerültünk onnan ősszel, negyvenötben. Aztán, hogy meddig vót ott, meddig se,
nem tudom. Lővy Simon és fia, még arra is emlékszek, a táblára úgy vót kiírva.
Fűrészőtek, gyalútak meg ilyenek. Meg zsidók vótak, de olyanok vótak, hogy akit
ösmertek, ha nem vót ki a pénze, nem baj, csak vidd el, majd mikó lesz pénzed,
majd akkó elhozod. Nem mindenkinek, merthogy azé mindenki, de hát… Különben, akit ismertek… Apám nagyon sokat vásárót náluk, nem űneki a részire, hanem
ahun valahun dógozott, és akkó mondta, hogy kinek kő, meg ennek meg ennek.
Meg ű válogatta ki az anyagot, mert ilyen építés, ilyen ács- meg kőművesmunkákat
csinált. És akkó egész nyugodtan aszonta, hogy gyűjjönek érte. Megmondta, hogy
kinek a részire mén a hogyhíjják. Vót Csantavéren egy, nem akarok hazudni, egy
öt-hat zsidó család, família, képzelem. A Beer, az Neiman, az rőföskereskedő, az
gabonakereskedő, emez fakereskedő vót, a Lővy. Ott, ahun van a Tisza vendéglő,
az meg egy tollkereskedő vót. Az vót a legszegényebb zsidó, az tollal kereskedett.
Sajdi Cilinek hítták. És a lányok abba az időbe ilyen cselédek vótak, szógáltak, aki
gyütt, ennél, annál, aki bírt tartani cselédet. És akkó annál egy néném hogyhíjjákólt.
És ott is az öreg szülétű, mert oda is, mondom, mindig a kötőt köllött, mert megkövetelték, hogy mindig tiszta legyen a hogyhíjják. És az izét vittem haza, anyám
otthon kimosta, és akkó vittem a tisztát. És attú meg mindig valami finom süteményt
kaptam, úgy megörültem neki.
Tornyos, 38.
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Nem volt velük soha semmi gond, békébe éltünk velük
– A zsidó templom, az tudja, hol van [Topolyán]. 18-as szám, ott van most a
könyvtár. Ez a rabinátusnak az épülete. De az udvarban volt egy templom, egy
zsidó templom, és ott volt egy artézi kút, ami folyt. Nahát oda szoktunk bejárni
vízért, mert hát akkor nem volt vízvezeték. Na, és ezeknél a zsidóknál mindenhol
volt ilyen folyós kút. A zsidó templom volt az egyik sarkon. Akkor volt egy kis utca.
A másik sarkon volt ez a Sárga Náci. Ez most azért volt sárga, mert az üzlet sárga
volt. Vagyis az épület. Hát ugye, ez a XIX. század végén, ez a sárga. Ez volt a menő
divat. A régi jugoszláv időbe ez a Sárga Náci üzlet nagyon nagy volt és működött.
[…] Na most, az az érdekes, hogy a nőket meg a gyerekeket éjjel vitték el. Azt nem
látta senki, hogy hogy és miként vitték el, de viszont az életerős férfiakat, azt én
láttam, hogy napközbe kísérték, jól fel voltak öltözve, ősz volt, télikabát, kalap, sál,
melegen föl voltak öltözve, és úgy egy ilyen menetbe mentek.
– A főutcán az állomás felé?
– Igen, de ez mind életerős férfi volt, és mind visszajött. Igen, és nem volt velük
soha semmi gond, békébe éltünk velük.
Szóval a szegény zsidókat kiközösítették. Ők azokkal nem tárgyaltak, de adtak
segélyt. De hogy ottan, hogy leüljenek velük egy asztalhoz vagy meghívják őket.
Szóval a szegény zsidók mind a magyarok közé jöttek. Mint ez a Gyula bácsi, pincér
volt a Bakai vendéglőbe. És addig könyörgött az apámnak, mert ő járt zsidó iskolába,
ő ismeri mindet, az addig könyörgött, hogy volt nekünk egy melléképületünk, egy
ilyen kamra meg nyárikonyha, meg mit tudom én, micsoda. Ez pont a Szalma Jánosnak az udvarában volt, melléképület és mosókonyha. és ott a mellék, ezt a falakat
üsse ki, tegyen egy nagy ikerablakot meg egy bejárati ajtót, és majd ő fizet. Mert a
gazdag zsidók azért támogatták. Minden héten megvolt, hogy melyikhöz, és meg
volt, melyiknek mennyit kellett adjon, de hogy egy asztalnál leültek volna, olyan
nincs. Hogy adtak volna egy ebédet vagy vacsorát, azt nem. Úgyhogy az apám meg
is csinálta. És nálunk lakott. És akkor, mikor ment, hát a lába rossz volt, mert azért
kérte ő, messze lakott, és a Bakainál kapott enni, és akkor a Bakaihoz ment ebédre,
vacsorára. Akkor kávézni járt hozzá. A többit azt mind ott a mi vendéglőnkbe
ülte le, meg otthon. Volt takarítónője meg mosónője is. Azt mind a gazdag zsidók
kifizették, de azt hogy együtt komázzunk, olyan nem volt.
Szabadka, 13.

Volt, aki segítette őket, hallottam róla
– Hogyne, volt a zsidó kántor meg a Valter zsidó, az szegény volt, az olyan volt,
mint most ezek a cigányok, ócskavasat szedte meg rongyokat gyűjtötte. Úgyhogy
be köllött a zsidóknak szolgáltatni az eszcajgokat, a ruhájukat meg mindent, és
elhajtották őket. Volt egy templom, ott, ahol van, ez szerbé most, ott volt zsidó
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templom, és oda köllött beszolgáltatni a zsidó motyót, mindenüket, és ott osztották
szét a szegények közt, az AFŽ105 ilyen besúgó asszonyok voltak, a jómadarak, a AFŽ
nagyon belekeveredett a politikába. Mink kaptunk szintén földet, mikor bejöttek
Tito idejében, akkor meg emerre kaptuk, azelőtt meg Krempatics-földbe kaptuk.
– Tud-e olyan esetről, hogy valakihez elvitték a zsidó család vagyonát, és az
őrizte meg nekik?
– Volt, aki segítette őket, hallottam róla. Volt, aki náluk szolgált, volt nekem
egy nagynéném, az ott szolgált a Schreiernál, annak volt szövödéje, kicsiben, nem
ilyen nagy szövőgyár, mint ahogy most van, kicsiben, az meg ott volt az iskolának
srégen, lent abban a gödörben, az nekem sógorom volt, meghalt a felesége, az én
néném meg ott szolgált náluk, és aztán elvette a Schreier. Olyan nagy valami nem
történt Moravicán, hogy valakit kivégeztek volna, ilyesmi nem.
Néhány zsidó család volt. Schreierék voltak, de azok eltűntek. Nem volt itt
olyan sok zsidó családok. Voltak az Ungárok, de hogy mi lett velük, nem tudom.
A Schreier az visszakerült, de hol bújkált, ezt nem tudom.
A németek Kerényen voltak, azok több mint valószínű, elmenekültek, én gondolom. A dobrovoljacok? Azokat egyszerűen a magyarok összeszedték, és elvitték
Sárvárra. Mást nem tudok, csak elvitték őket. Aztán mikor megváltozott a világ,
visszajöttek, és nem volt semmi probléma se.
Bácskossuthfalva, 44.

Elég bajuk volt őnekik, hogy összeszedték őket is
– Hát mindenfajta nép volt ott, öreg, fiatal, mit tudom én. Oszt valahol táborba
voltak, és dolgozni köllött. És mondták, hogy nem bírják a talicskát tolni. Ez olyan
vicces dolog, de hát mindegy. Ekkor a tiszt meg azt mondta annak, aki vigyázott
rájuk, hogy ide figyelj, ennek meg ennek a bácsinak nem szabad a talicskát tolni,
hanem húzni köll nekik. Valóban gondolom, hogy igaz lehetett, nem találták ki, hát
hogy nem tudom, hát szegények, elég bajuk volt őnekik, hogy összeszedték őket is.
Nálunk is itt laktak, az orvos, meg az apja pap volt.
Topolya, 51.

Ezt a zsidóirtást nem tudtam elfogadni sose…
– Hát a zsidók, azok, az, aztat tudja mindenki, hogy azok nemcsak itten, hanem
máshun is azok egy fölösleges emberiségnek lettek titulálva, de hát emígy a nemzetiségi, itten nálunk nem vót olyan nagy különbözet. Úgy elég jó igyekeztek az
emberek elfogadni egymást. Hát vótak kisebb eltérések, nézeteltérések, de nem
olyan, gondolom, egész országos szintre való tekintettel lettek vóna, csak úgy. A
ruszinok is mikó idegyüttek ugye, hát azok is hát, hát elejibe úgy fogadta a nép
űket, hogy hát mint akik a nyakunkra gyüttek, ugye. Így beszét. De aztán úgy, az105
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tán szoktak, mer hát emberek végtire azok is, meg azok közt is van rendes is, meg
amolyan is, pont éppen, mint a magyarok közt. Nem vót ottan olyan különböző.
Ezt a zsidóirtást nem tudtam elfogadni sose, így magamba bár semmi érdek nem
fűzött hozzá. Semmi ez, de azé… meg aztán, amit ott is csinátak, de ez má későbbi…
Zentagunaras, 52.

Erre egy család élt
– Éltek-e zsidók a környékünkön abban az időben?
– Erre, erre egy család élt Gunarasba, Klein Sándor bácsi. Meg a felesége. És bótjuk
vót. Semmi hír róluk. Te azok olyanok vótak, hogy Sándor bácsi vagy Annus néni,
kőne ez vagy az, de most nincs pénzem, majd lesz, gyerekem. Adott hitelbe. Hogy
aztán melyik évbe, az apja fasza tudja. Másik, másik zsidó családrú erre nem tudok.
Csantavéren ott vót több. Azt, azokrú hallottam. Hogy ott vót több. De itten nem,
csak errű az egy családrú tudok.
Zentagunaras, 53.

Szép, fekete hajú zsidó lány volt
– A Klein. Az a Sándor bácsi egy aranyos ember vót. A Helen néni, gunarasi kereskedők vótak. A Helen néni, az mintha egy kicsit fösvényebb lett volna. Tehát a Sándor
bácsi ilyen egy szem cukrot adott. Na, volt egy lányuk, a Bözsike. Nagyon rendes
vót. Gondolom, hogy. Az ide eljött a nagytatámékhoz is, meg a, hát a nagybácsijaim,
az egyik, a Sanyi bácsi is hát legényember volt. És úgy szeretett beszélgetni. Há de
nagy bánat, meg volt egy fiútesvére, Móric, az Budapesten volt. Na most, őket nagy
bánat érte, mer tán elvett egy katolikus lányt Budapesten… Igen, a fiuk, a Móric,
ügyvéd volt különben. És akkor, de hát jött a háború, én nem tudom aztán, az nem
jött többet haza se, ezeket elvitték.
Szép lány volt az Annuska néni, az egy lányuk, az Topolyán nagyon szép, fekete hajú zsidó lány volt. Azok néha kijöttek, nagy diákok voltak, itt kisegíteni a
nagymamáékat. Hát de szegények, elvitte a háború. Ők voltak egyedüli hogyhívjákjai,
nem is volt itt több zsidó család, nem volt. Úgyhogy ezekre emlékszem. Klein nevűek
voltak, és hát nyomuk veszett, gondolom, hogy nem jöttek vissza.
Zentagunaras, 56.

Úgyhogy nem maradt ott semmi, üres lakás
maradt utoljára
– Itt csak két családot tudok. Igen, ez bótos is vót, meg kocsmáros is. Itt lakott
Gunarasba. A Fontányi lakott utána a házba, mikó azt evitték. Akkó aztat persze,
bótját, mindenit kirabóták, űket meg evitték családostú együtt.
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Nem minálunk, azt nem itt végezték ki űket, vagy mit tudom én, hova vitték,
de két családja vót, azt is vitték. Nem! Az egyik, ténleg, férhő vót. Az egyik lányuk
férjné vót, és az megmaratt, me a, a magyar neve vót. Magyar vót a neve. Az megmaradt. Itt, azt hiszem Topolyán vagy Szabadkára, vagy erre valahun vót közel, nem
vót olyan messze, azt nem vitték e. De ez a másik lány meg nem vót férjezett, oszt
a zsidó néven vót, azt is vitték.
Akkor ottan az a aprólékosan nem rabóták ki, me egy bótba, tudod, hogy minden
van. Űnekik csak ami köllött. Azt evitték, a többit meg a falusi, meg a má jobban
az utcabeli. Ott a Gunaras, mer ez sor vót csak. Azok rabóták ki. Má, na azok is.
Úgyhogy nem maradt ott semmi, üres lakás maradt utojjára. Kinek az ágy köllött,
vagy az ágyhuzat, vagy ami, ami köllött. Azt vitte. Mer ezeknek nem annyira az
köllött. Csak a zsidó. Zsidó. Akkó még egy zsidórú tudok, de arrú, azt úgy, csak úgy
elvitték. Ennyit tudok róla. Azok ki lettek irtva, soha többet nem gyüttek vissza.
Zentagunaras, 57.

A zsidó családot elvitték
– Volt zsidó család. A zsidó családot elvitték, volt egy, volt egy házaspár, az nagyon
öreg volt, azok ott voltak, ahol most van a vasút. Az első ház, a mellette való. Ott
volt üzletük, a férfi nem is látott, vak volt. Idősek voltak már. Hogy hova tűntek el,
az nem tudom. Én akkor itt voltam a mi utcánkban, itt. Nagyapád, Laciék, és akkor
mellettük laktak. Salinak nevezték. Egy fiuk volt. Hát nem emlékszem, hogy hívják.
Azt is elvitték. Ott a feleség visszakerült, de a két, a fiú meg az édesapja nem került
vissza. Azokat a németek vitték el. Ne tévesszük össze a dologot! Azt a németek
vitték el mind zsidókat, valószínű ilyen gyűjtőtáborba, és valószínűleg kivégezték.
Ott haltak meg, de a feleség hogy került haza, azt nem tudom. Mert a németek úgy
csinálták, hogy a családokat szétválasztották.
Férfiak, nők, gyerekek. Akinek sikerült onnan meglépni, az hazaért, akinek nem,
az ott maradt. Hát ezek a házak el lettek adva. Vagy elosztották, vagy el lettek adva.
Az állam adta, ezeknek hozzátartozóik nem voltak, mert eltűntek. Ebbe nem vagyok
biztos, de valószínű. Mert ezt a házat a Görög Marika meg a Katica, ennek a szülei
vették meg. Azok vették meg. Akkor a, itt a lent az alsó utcában, ott is volt egy Répási
nevezetű. Azok is kereskedők voltak. Annak a házát is más vette meg. Hogy kik vették
meg, meg hogy vették meg, már nem emlékszem.
Gombos, 115.

Akik vegyes házasságba voltak, azok hát megmaradtak
– Mikor a magyarok bejöttek, akkor a zsidókat nem bántották?
– Akkor még nem. Aztán kezdődött, aztán kezdték el meghurcolni a Baumgarten
doktort, meg a sógorát, Weisz Salamon volt a neve, az volt a házuk. A Görög Pista
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bácsiék, azok építették, mert előbb a ház, az öreg ház, az valamikor az úgynevezett
Sukor Antus bácsinak a háza volt, csak valami, valami családi osztozkodás miatt
nem lett az övéké, hanem a Sali megvette. A Baumgarten doktornak a felesége, a
Franciska néni, az volt a felesége annak a zsidónak, annak a Weisz Salinak. Az anyjuk itt élt a házba, még el nem hurcolták, Lorcsa néninek nevezték, meg még egy
család, azok meg a Krausz, a Krausz Imre… Az Imre bácsi. Igen. Az elment izére,
Izraelbe. Na, azok voltak, azok voltak. Volt egy öreg zsidó asszony, nagyon-nagyon
rövidlátó volt, nagyon megnézte a pénzt, be lehetett csapni, a gyerekek becsapták
ilyen apró fillérrel. Az a zsidó szervezetük vagy mit tudom én, micsodájuk, azok
fenntartották az öregasszonyt életbe, hogy hát, na, valami segítséget nyújt, hoztak
neki árut, azt, amit eladott, azt pénzt szerzett be, fenntartották az öregasszonyt. Az
öregasszony meghalt, volt itt előtte, volt még egy Poldi, az szegényházba lakott, az
vak volt. Hogy mi lett a Poldival, én nem tudom, de azok a Halász Erzsével laktak
ott a szegényházba. Csak tudom, hogy ezeket az Imre bácsit, a Krauszt, zsidót feleségestől elhurcolták, meg a Franciska nénit meg a Salit, az urát, volt nekik egy fiuk,
Kornél volt a neve, harminckettes születésű volt, éntőlem két évvel fiatalabb volt
az a Kornél. Azokat elhurcolták, meg volt egy zsidó család, azok meg ott laktak a
Pintérék utcájukba, ilyen ócskavasat, rongyot, ilyen holmiféle, avval foglalkozott a
zsidó, annak az volt a dolga, igen azok. Ki került vissza? Rózsi néniék visszakerültek,
de azon valahogy, mert az öreg, annak az ura nem volt zsidó, és így valahogy sikerült
a Rózsi néninek is itthon maradni, mert másképp akkor azt is elvitték volna. Akik
vegyes házasságba voltak, azok hát megmaradtak.
Gombos, 117.

Akinek katolikus felesége volt, azt nem vitték el a lágerba
– A zsidókat elvitték. Nagyon kevesen jöttek vissza. Kétféle zsidóság volt Kanizsán.
Voltak a „szent zsidók”, azoknak a gyerekei külön jártak iskolába. Meg voltak a nem
szent zsidók. Volt nagyon szép zsinagógájuk is. Sokszor bekéredzkedtünk. Több
zsidó lakott az utcánkban. Volt bőrös, üveges, rőfös, rövidárus. Akinek katolikus
felesége volt, azt nem vitték el a lágerba, hanem csak kényszermunkára. Többen
visszajöttek, de nem maradtak Kanizsán, kimentek Izraelbe. Biztos volt pártfogójuk.
Ládákban vitték el a holmijukat. Volt egy zsidó orvos is, a doktor Koch. Volt neki
fiákerje, és azzal vitték hozzá a betegeket.
Magyarkanizsa, 72.

Akik átkeresztelkedtek, azok maradtak
– A Lord Sanyi volt a zsidó, az öregasszony, az a Borisék ahun laknak, az a ház vót
az övéké, a zsidó ház, az nagy gazdaság, száz hold föld vót a zsidóknak, mert akik
átkeresztelkedtek, azok maradtak. Akkó a Répási Józsi bácsi, úgy mondták, a Baumgartner Józsi, az kereskedő volt. Ők meg a répát vették, a répát. Tudod? És akkó
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ez Répási Józsi bácsi zsidótú, de hát általában a kereskedők, általába az orvosok,
kereskedők még bankárok.
Gombos, 118.

A felső lakásban ugye, egy zsidó házaspár lakott
– Arról van-e emléke, mikor negyvennégyben a zsidókat becsukták a gettóba?
– Van valamennyi, mert itt a felső lakásban ugye, egy zsidó házaspár lakott, egy
zsidó család, valami Weisséknek hívták.
– Negyvennégyben őket vagonokkal átvitték a gyűjtőtáborokba.
– Igen, őket nem vitték, őket nem vitték el, mert a néni elég idős volt, a fia meg,
azt nem tudom, arra már nem emlékszem, hogy elvitték-e vagy sem, de tudom, hogy
háború után itten a micsoda, a Petőfi utcán a fatelepet ő vezette, Weiss Imrének
hívták, tudom.
Szabadka, 10.

Ezek vótak, ezek vótak zsidók
– De ez még a magyarok ideje alatt… Juhász Pali bácsi, azok itt marattak? Vagy
hová lettek? Azok vótak zsidók? Meg a aki az öreg doktor nénire, máshogy nem,
tán emlékszöl rája, öreg, annak a férje, Mangárter.106 Na, annak vót még egy család,
testvérje, Franciska néni, ahun most a Bajcsi Jánosék házuk, az vót a házuk nekik, de
hogy hová lettek? Egy fijuk vót nekik, csak azokat evitték, fijuk vót, azoknak a fijuk
a Kornél, de azokat elvitték… Ezek vótak zsidók a faluba, meg akkó vót, dehogynem,
a testvérje vót az izénak, az apjának, a Zoli apjának, na, a doktor bácsinak a testvérje
vót. Na, mi is vót a nevük? Sali, még azok vótak zsidók, de hogy mi történt velük,
én már arra nem is emlékszök… No most, hogy ezeket, ezt az izét, ezt a Franciska
nénit meg azt a fiját, ezeket elvitték. Most hogy azt a Répás Pali bácsit, azt meg
tudod, ahol ott vót a, az üzletje, no, ahol a Lovász Márton bácsid lakik, az vót, az
vót a bátyja nekije, annak a Répás Pali, az vót még zsidó. Ezek vótak, ezek vótak
zsidók, dehogynem vót, ez a Zsidó Imre bácsi. De azt nem vitték el, az Imre bácsit,
az elvette az izét, a kijacsudát, a Barcsi Viktor nénit, de aztán a Viktor néni, mikor
kezdődött ez a, hogy viszik őket, evát tőle, evát tűle, oszt aztán valahová el is ment
az az Imre bácsi, de a, az nem került lágerba, el is vett egy szintén zsidó Bözse, Bözse
nénit, mer akkó kikerűt, zsidó vót Palesztinába, ement… Oszt akkó ő sokszó vót
itthun, talákoztunk vele, tudom, talákoztam én is vele az utcán, aszongya: „Te, te
a Királ Pulának a lánya vagy.” Megismert, mer há ilyen idősebbek vótak ezek már
mind. Megismert, azokhó többször hazavittek, meg a piktor Misejékhő, majd úgy
mondom, azokhó, azoktú, azokná tartózkottak mindig, me azok, azoké vót a ház,
az vót az izé, a Zsidó Imre bácsi háza…
Gombos, 121.

106

Baumgartner, Bangartner
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Doroszlóról nem vittek senkit, mer akkó má
nem vótak itt
– Doroszlón egy zsidó család volt?
– Nem, vót több. Igen, igen. Meg van zsidó temető is. Meg az megvan, meg mink
mai napig se nem bántottuk. Úgyhogy a zsidó temető ottan vót a gyárnál. Az
megvan. Vót három vagy négy, tán öt család zsidó. Cigler, ez a Cigler család, ez
áthurcókodott Bajára. Amit hallottam úgy, vót neki két fia. Az embert tán elvitték,
de tán az asszonyát nem vitték, most arról nem vagyok, úgy körülbelül. Nem tudom, hogy kitől hallottam, meg nem tudom úgy, azok átmentek Bajára. A többit,
ami vót, izé, hogy kit vittek el, izé, de Doroszlóról nem vittek senkit, mer akkó má
nem vótak itt. Ementek ők.
– A német megszállás előtt ők elköltöztek?
– Igen, igen. Abba az időbe, mikó főgyütt a Heil Hitler! Akkó ezek kevesen vótak, és ezek elmentek. Igen. De ez a Cigler család, kint van, éntőlem fiatalabb vót.
Olyan fiatal gyerekek vótak. Azok… nem bántottam őket mostan. Azok átmentek
Bajára. Bajáró hogy hová tűntek, meg az emberek... meg az öregasszony bótos vót,
hogy hová tűntek utána, nem tudom én. Ja! Még egy, hát az orvos! Az orvos is izé
vót, az Andris, Székely, hát. Azé mondák, az Apatinba, az má főszabadulás után,
az visszagyütt. Az itt vót Apatinba. Ott vót a Maris, a komámnak a szeretője. Ott
osztand kerékpárral, nyári úton, át a jégen, be a… Apatinba, parkba leparkótunk,
őriztük a biciklit. Ez meg elment udvaróni. Komám, megboldogút… Az Andris, ez
az orvos, az valami fényképésznek tanút ki, vagy az lett. Az most hogy él-e még,
vagy nem-e, vagy mi, nem tudom.
Doroszló, 107.

Deportálások, meg minden, itt is vótak
– Voltak itt a faluba zsidók a második világháború előtt?
– Vótak, vótak. A Vámos Reduk107 meg a… Azokat elvitték akkó, mikó ez a koluszá,
koloszauszt, vagy minek mondják. Holokauszt, elvitték űket a... Ez a Imre bácsi, a
Helhutter, hát ez is zsidó vót, de valahogy nem, mer akkó, akkó vett egy lovat, oszt
akkó paraszt, paraszt vót, ugye. Hát má ugye, hagyjanak neki békét. Úgyhogy így
megmenekűt. Az akkó vót Vámoserok, meg ki vót még zsidó. Nem vót a, két-három
család. Zsidó. Van zsidó temető is. Ez a Imre bácsi is tán oda van temetve, zsidó
temetőbe. Úgyhogy így akkó, paraszt lett.
– Mert addig mi volt?
– Hát kereskedő. Hát mindenhun ismerik Zágrebba is, mondom a Helhuttert.
Ugye, a deportálások, meg minden, itt is vótak. Sok zsidó gyütt a faluba is be.
Beszállásóva, mikó a röpteret csináták, akkó gyüttek a zsidók dógozni, románok
gyüttek ide dógozni, diákok… Addig nem vót röptér, ezek ekezdték csináni, oszt
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akkó abbamaradt, mikó a magyarok ementek. Ugye, akkó, mondom, vótak zsidók,
azok oda vótak telepítve jobbára Száraz sor, kis utca.
A zsidók, azok ott vótak a, említem, hogy akkó gyüttek látogatóba vasárnap a
zsidók, gazdag zsidók voltak azok. Ugye, oszt itt vótak munkaszolgálaton. Együttek
a feleségeik, oszt akkó ugye, látogatóba. Há. Ugye, akkó külnen, kiserdőbe, ott
letelepedtek, ott beszélgettek, meg ott hoztak azok enni meg inni, hogy a egyik
család itt, a másik ott, az a ott leűt beszégetni. Há. Zsidók.
– A magyarok és a zsidók azok kedvelték egymást?
– Hát itt, itt a faluba, itt a faluba nem vót velük semmi probléma, mer, mer hát
ugye itt születtek is, meg a elejibe így is itt vótak zsidók. Nem vót három család,
nyilván zsidó. De jó népek vótak. Egy Gizi vót, a Vámos, és a Gizi az egy kicsive
öregebb vót, mint a, lányuk vót ezeknek. Ott laktak, hun má most a Dom108 van.
Ott vót a házuk. Evitték üket. Soha többet, a Gizit is meg minden. Elég nagy katasztrófa vót a zsidókra nézve az. Most csak gondoljunk bele, hogy se a gyerekek,
minden, elviszik üket.
– Itt is viselték azt a sárga csillagot a ruhájukon?
– Itt nem vót. Nem, de, de hát ugye, ez nem olyan forgalmas hely vót. Városokba
tán. Itt nem vót.
Bácskertes, 23.

Azt a két férfit köllene hazahozni a,
a topolyai zsidó lágerbű
– És a Szentendrey109 tábornok, ez járt hozzánk. És akkor már később volt, akkor a
zsidókat már vitték. És Bácskertesről is elvitték a két zsidó családot a topolyai zsidó
lágerba. És akkor öregapám mindig a tábornoknak, mindig könyörgött, nem hogy
könyörgött, hanem említette neki, hogy: „Idehallgass!” Mert tegezték egymást…
Ha már kimentek az utcára, akkor már meg volt adva a tisztelet, de itt megvolt.
Ugye nagyon jóban voltak. És akkor azt mondta nekije, a tábornok az öregapámnak,
hogy: „Misa! Mikor a zsidó a szemedbe néz olyan kedvesen, akkor fog becsapni.
– Azt mondja: Te nem gondolod, hogy a magyar fiúk a Don-kanyarnál ontják a
vérüket, te meg ezért a két zsidó családért rágódsz?” Akkor mondta öregapám a
tábornoknak, hogy: „Ide figyelj, ezek olyan tisztességesek, a Vámosi, a Helmuter
az nem, az egy disznó volt, hogyha valaki nősült vagy férjhez ment, szóval gyerek
vagy lány, és tisztességes szegény volt, adott hosszú lejáratú kis kölcsönre esküvői
ruhát.” Ez bennük volt, hogy… Vámosi meg Fischer. Fischer volt a vej… És akkor itt
voltak nálunk egy pár hónapig elgyugva, mert nem lehetett jelentkezni a faluban,
hogy itt vannak, mert baj lett volna abbú. És amikor nem tudom én hány hóna108
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pig itt voltak, ide hordott a család nekik tiszta ruhát, ennivalót, ez-az, akkor azt
mondta a Szentendrey tábornok, hogy: „Misa, most már elég ebbű, mert jönnek a
németek, ezek a Szálasiék, és – azt mondja – ha rálépnek, a te papucsod felszakad.
Érted?” Ezt finoman így kifejezte: „Az én csizmámnak olyan sarka van, hogy nem
lehet fölszakítani. Így kimossa magát. És a ház fogja meginni a levit.” Mert akkor
már nincs mese. És akkor elmentek. És a Vámosi meg a Fischer család elveszett, a
Helmuter családbú meg hazagyütt. Mert a feleségit, a Helmuter Imre anyját nem
vitték el, a Klárit. Mert itt katolikusok voltak, és a katolikus anyjuk volt nekik, és
így nem vitték el. De az tiszta zsidó volt. A Klárinak magyar volt az anyja. Hát a
Péter Józsi apja a testvére volt. Antun a beceneve.
És tudod, már mondtam neked, már mondtam a bátyámnak is annak idején,
hogy miért nem jelentkeztek Izraelnek, hogy kérem, ekkor meg ekkor a te apád itt
előttünk négyszáz vagy háromszáznyolcvan zsidót megmentett, az életüket. Hogy
berugatta ugye, ide jöttek mindig azok a nagy tisztek, hogy mert itt volt sonka,
szalonna, kolbász, birkatúró, hajma, bor, pálinka. A bátyámnak nagyon feltűnő vót,
hogy a hídon két mitrajéz110 áll. Már a másik felire. Feltűnő volt nekem… Itt, a mi
hídunkon. Ezen az utcain. És a hídon gyüttek a röptérrű. És a magyar honvédok
tudták, hogy itt Bácskertesen lesznek elintézve. Ezek voltak Titel meg Hodzsák meg
errül, civil ruhába. És ez berugatta ezt a nagy tiszteket itten a gang végire. Berugatta,
úgy berugatta, hogy azok nem bírtak felkelni. És már a délutáni órákba, akkor keltek
fel. No most, a katonáknak meg volt adva a parancs, de nem volt írásban megadva,
csak szóbelileg. És ezek ravaszak voltak, ezek a honvédok, hogy csak írásbelileg,
ugye. És mikor ideértek, a Babos Annuska meg ide a kereszthez, akkor már a honvédok előrementek, meg hátulrú, és itt látták a zsidók meg a honvédok, hogy itt
vannak a mitrajézek meg a golyószórók. Akkor kérdezi a bátyámtól: „Elmentek már
a zsidók?” Már Bezdánba mennek. Akkor nagyon kapdostak. A két honvéd akkor
is kint volt a hídon. Azoknak nem járt se bor, se sonka, se kolbász, se szalonna, se
semmi. Nem merték azok otthagyni az izét. Hogy meddig mentek azok a zsidók, azt
mi nem tudjuk, de itten, Bácskertesen nem lettek kivégezve. És mindig mondtam
nekik, írjanak, hátha valaki él, hátha valaki emlékszik, hogy mikor a… Mert azok
a zsidók itt voltak a faluba, de akkor kivitték őket a reptérre. És azok semmit nem
csináltak, jól éltek, mint hal a vízben. A magyar gyerekek meg a Don-kanyarnál
hullottak, mint a legyek. Mondtam, hátha valaki él, hátha valaki emlékszik, hogy
mi volt Bácskertesen, amikor a falu szélére értek, amikor a gépfegyverek fel voltak
állítva és… Hátha valaki is bizonyít, és mondom, hátha valaki kap, vendégségben
lehetett volna egy-két hétig Izraelben mind vendég, mint turista. Most itt nagyon
izélik, hogy megmentett egy zsidót, meg agyonlőtt… Ez háromszáznyolcvan embert
megmentett.
No mostan, azt mondja, mivel tellett az idé, ez, ezt nem tudom pontosan, hogy
mellik évbe vót. A topolyai zsidó lágerba elvitték a Fischer Zoltánt és a Helmutter
Imrét, helybeli zsidókat. Ezek itt nevelődtek fël, törzskönyvezett bácskertesiek
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voltak, nem vétettek ezek a légynek se. Ezek a szegény, tisztességes szegényeket kisegítették, ha annak a fia vagy lánya ment férhő, esküvői ruhát kapott hosszú lejáratú
kölcsönre, kis kamatta. Ez így vót. Ez nem mese, ez így vót, ugye? No és akkor a
nagyapám mindég kényszerítette a tábornokot, hogy idehallgass, aszongya, tegezték
egymást itt, aszongya, ott vannak Topolyán ezek a bácskertesi zsidók, Aszongya, azt
a két férfit köllene hazahozni a, a topolyai zsidó lágerbű. És akkor azt mondta neki
mindég, hogy: „Misa, ide figyelj! A magyar fiúk a Don-kanyarná ontsák a vérüket,
és – azt mondja – ezeknek, a zsidóknak semmi bajuk nincsen a topolyai zsidó lágerba, kapnak rendesen enni, dolgoznak, nem bántsa űket senki.” Senki se veri, mer
szépen bántak azé itt a zsidókka. De annyira ment a dolog, hogy rákényszerítette
a nagyapám, elmentek a saját luxuskocsijáva, a tábornoknak a saját luxuskocsijáva,
akkor is soférja vót, Kupuszinára megnősűt, Szobonya Dániel. Szobonya Danika.
Igen, ő gombosi származás. És ez vót neki a civil soférje. A saját Mercedes kocsijáva
mentek, a Szobonya Dániel mint civil soférje, nagyapám mint a helybeli bíró és a
Szentendrey tábornok. Mikor a minden papirost má itthon elkészítettek, hogy ki
bírják venni a topolyai zsidó lágerbű ezt a két személyt. Mikor odaértek a kapuhó,
azt mondja egy nagyon jó vágású, helyes katona, a térségbe is mikó odaértek, látta,
hogy piros, csíkos, nem tudom én, hány csíkja vót a tábornoknak, mer alezredes,
ezredes, tábornok, ugye? Három sráf a legnagyobb. És aszongya, jelentkeztek, és
a honvéd kérte a belépési papirosát. Azt kivette, szabályosan megmutatta neki, és
akkor csengetett, tudod, én mint gyerek mindég ezt hallgattam. Csengetett, és
kigyütt a napos tiszt ugye, mer dezsurni oficir111, napos tiszt, és ugye jelentkezett, és
az mingyá hítta a érséget, tudod, hogy is mondják eztet, mikor a, én a, a mondjuk,
gyün egy tiszt, és akkor az a kis érség föláll neki, tiszteletadás.
Ezze azt mondta a tábornok, hogy fiam, nem szükséges semmi, a legnagyobb
szorításba mink bemegyünk szépen. Úgy vót is. A honvéd megnézte neki a papírját
ugye, gyütt a parancsnok, bevitték. Na és akkor leűtek az asztalhó, és akkó mondták
a napos tisztnek, hogy mi a helyzet. Meg a parancsnoknak. Hogy ezt a két zsidót
ugye akarja kivinni, hiteles papirusukka. Mer ott úgy vót, testvér, hogyha felszólították annak a zsidónak a nevit, az tudta, hogy mén ki a Don-kanyarhó, ugye? Na
és akkó, mikó elmentek ezé két zsidóé ugye, azok a illetékesek, ugye? Ezek sírtak,
elbúcsúztak a bajtársaktú, többet nem lássák egymást. Irány a Don-kanyar! Na
most, mikor ideértek a őrsszobára, nézzék, hogy ez az öreg Buják. A helybeli bíró.
Ez a Szobonya Dániel. De nem tudták ők, hogy a Szobonya kinek a soférje, vagy
mit keres itt. Na, ott ugye elbeszélgettek velük, és akkor azt mondták, hogy mehetnek. A, olyan korrekt ember vót a Szentendrey Ágoston tábornok, hogy a saját
kocsijáva. A tábornok űt előrű, a Szobonya mellett, a két zsidó, a Fischer Zoltán és
a Hellmutter Imre, meg a nagyapám űtek hátúrú. Elhozták ide Bácskertesre. Úgyhogy a, a lakásukon tán vótak egy pár napot, és akkor nálunk, itt a épület végibe,
eresztésbe, csinátak egy titkos pincét, kiástak. Finoman az meg vót csináva. No, és
akkor ugye, ide hordtak mind a feleségeik… Ide hordtak a hozzátartozói nekik enni.
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Ingyen tiszta ruha, ingyen. És azt mondta Szentendrey tábornok, hogy abszolút
nem szabad neki kijönni, mer ha kijönnek, ebbi baj lesz, az én nagyapámnak lesz a
baja, hogy a zsidókat izéljék. Itt vótak négy hónapig, és mikor a német hatalom már
a zsidókat nagyon ö, hogy is mondjam, terelte, akkor azt mondta a tábornoknak,
nagyapámnak, a tábornok a nagyapámnak azt mondta, hogy idehallgass, Mihál,
Misa, azt mondja, a zsidók kapnak olyan hiteles papirost, jelentkeznek itt, itt a,
hogy hun kell nekik jelentkezni, ezred, szá…, satöbbi, satöbbi, jelentkeznek, semmi
bántódások nem lesz, és ott fognak jelentkezni a ezredesekné. Most. Hát akkor úgy
el is búcsúztak. És elmentek innent. Ugye. És mindég azt mondta, hogy el ne felejtsem. Azt mondta a Szentendrey tábornok, hogy idehallgass, Misa. Mikor a zsidó
legszebben beszél veled, szembe beszél veled, akkor becsap. És ezt a nagyapám nem
hatta, nem hitte, és ez megtörtént. Ezerkilencszáznegyvenöt. A Fischer család az
elveszett, az egész család elveszett, hogy merre, elveszett, nem tudják a bácskertesiek,
kupusziniak, meg merre elvesztek, de Helmutter Imre megmaradt.
Negyvenötbe a Péter Istvány, a Péter Palikának az édesapja honvéd volt. Honvéd
vót, és be vótak szállásolva így a parasztokhó, és annak a parasztháznál vót egy nagy
istálló. És míg a magyarok, németek nem vitték el a teheneket. Maradtak még ott
tehenek, és ott találkoztak vele, és ez a Péter István megismerte, hogy ez a Helmutter
Imre bácsi. És akkor azt mondta neki, hogy: „Idefigyeljél! Míg mink itt vagyunk,
én magárú gondoskodok. Maga az, a válú ala, alá áll, ahol vannak a szarvasmarhák,
ugye ottan a válú alá, oda fog fekünni, én magának odahordok enni, meg inni. Ki
ne jöjjön, mer hogyha megfognak a németek minket, kivégeznek.” Körűbelű egy
olyan két hétig ott vót, és odahordott neki enni, inni. No és akkó jött az idő, akkó
elváltak. Na mostan. Visszatérek, hogy mit mondott a tábornok? Hogy mikor
legszebben beszél, akkó becsap.
No, és míg időve a Péter Istvány hazajött… Ja, vót orosz hadifogoly is, igen, orosz
hadifogságba esett. Hazaért, és a Helmutter Imre is hazaért. És a Helmutter Imre, a
helybeli szövetkezetbe mind úgy hívták, hogy Pčela, ű vót mind a konvencialista.112
Jó mondom, konvencialista volt, és ű vette át ezeket a termék, zöldség, répa, paprika, uborka, káposzta, satöbbi, ugye? Ezeket vette át, és ez a Péter István olyan
gyönge termelő volt, ez Budzsákba történt, nekünk erre vót a fődünk, gyönyörű
paprika ugye, ű nem tesz, nem nekik, meg arra, nem lebecsülés, hát olyan gyengébb
munkások vótak, és gyengébb vót az a termés is. De nem kapott az öntözést. És el
nem felejtem soha, a feleségemme ott vótam, nyóc zsák paprikát szettek, jött a mi
búcsúnk. Ez július 26-tú augusztus elsejéig. Ebbe időszakba szok lenni. Ugye? És
elvitték azt a mázsa paprikát, hogy egy kis pénzt kapjak, mer a Palika, olyan kisgyerek vót, ugye? És nem ért sokáig vissza, és a felesége mondja nekem, Maris néni,
azt hiszem, vót a neve: „Jaj, Erzsi, tudod, nekem olyan rossz előérzetem van!” Ezt
kérdezi a feleségem, hogy mé? Aszongya, edáig nem jön a Pista, biztos nem vették
át azt a paprikát. Na most, a Péter István, kint a vasútállomáson vót a szövetkezetnek a Pčela Szövetkezetnek ilyen, ilyen nagy raktárja, deszkából volt, cserépteté,
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mer ott vették át az árut, és mikor meglátta a Helmutter Imre, vagyis ismerte már a
lovát, egy fehér lova vót, eridjé Wirc, nézd meg, hogy ki az. És mit hozott? Elment
a Wirc megnézni ugye, hogy ki ez ugye, mondja ű, visszajött és mondja, hogy Imre,
azt mondja, az a Péter Pista, Petrina Pista, azt mondja, hozott paprikát. Mennyit?
Hogy nyóc zsákka. Menj, nézd meg, hogy milyen áruja van, és ha sorra kerül, a
valami vacak áru, nem kell tűle átvenni. Ugye? De, de kocsik vótak sokan, ugye? És
megjegyzem, hogy olyan kocsik is vótak, hogy a gyönge minőségű árut idehozták
délelőtt, és délután pakóta java árujáva helybe pakóta vagony, vagonyba, Zágrebba
vitte java árut. No, mikor a Péter István sorra gyütt, mit hoztá Pista? Imre bácsi,
hoztam paprikát. Milyet? Hát akkor ű mondta, mit tudom én má, milyen paprikát.
Nézzétek, hogy milyen áru, hát Péter, hogy mingyá olyan áru, nem kell átvenni,
vigye vissza. Akkor a Péter Pista, azt mondta még, hogy Imre bácsi, sajnáljon meg,
azt mondja, minket, nagyon gyenge állapotba vagyunk, nagyon köllene az a pár
dinár, mondja, jön a búcsú, van a gyerek is, hát valami kis valamit venni. Hát hogy
sajnáljon meg. Nem lehet, vidd vissza az árut, nem megfelelő. Még eccé mondta
nekije, meg mire, mikor harmadszor mondta a Péter István a Helmutter Imrének,
azt mondja, Imre bácsi, elnézést. Maga mán elfelejtette aztat, hogy én milyen jót
csinátam magával, aszongya. Mer ha akkó magát megfogják a németek, kivégezzék
ott Magyarországon, ahol ű így gyugta, és azt mondja, háhá, éngem is megfognak,
kivégeztek vóna a németek, katonák. Akkor azt mondta neki a Helmutter: „Idehallgass, az akkor volt, ez meg mos van!”
Hogyha ember lett vóna Helmutter, megmondta vóna, mérjétek le a paprikáját,
tegyétek fére, eljön az este, vót ott nagy geder, oda szórjátok ki. Engem megcsalna
egy kocsin tíz kilóva, Molnárt megcsalja, azt is, és ezze nyóc zsák paprika legyen
százötven kiló. Na jó. Ez törtínt. És ez nekem mindig eszembe gyün. Tudod, ez, ez
zsidó. És ugye, mikor míg ű eztet végbevitte, hát ez fájt mindenkinek.
Bácskertes, 24.

Ez nem nézte, hogy szerb vagy nem szerb,
azt nézte, hogy ember
– Én mint srác vótam ugye, annak idején, de mindég hallgattam a nagyapám, meg
a, a, a, a tábornok meg ezek mit beszégetnek, satöbbi, satöbbi. Há itt vót nálunk,
vannak fényképek, ha én tudtam, megmutattam vóna neked. Civilbe vannak. Hány
halpaprikást ettek meg itt!
– És hogy hívták a tábornokot?
–Szentendrey Ágoston. Hálálra ítélték, a Tito előtti golyó, öööö, a kötél általi,
akkó golyó általi, akkó nemzetközi nyomásra, Szabadkán vót neki az utolsó ítélet,
hát kár, hogy eztet nem vettem elébb, és ott vót a utolsó ítélet.
– Mivel, mivel fogták el? Pendelhálóval?113
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– Igen, pendelhálóval rántották le, ezt eg y kupuszini meséte. Szentendre,
Szentendrey tábornok. Ide helyezte a vitéz nagybányai Horthy Miklós az újvidéki
razzia után mint a Délvidék főparancsnokát. Mikor így bejöttek a honvédök, akkor
ű Zomborba jött, mer a első Magyar–Osztrák Monarchia idejé, idő alatt, akkor
is itt vót. Itt vót mind magas rangú tiszt, azt, bár nem vagyok benne biztos, hogy
milyen rangba vót ugye, és a nagyapám lett neki a tiszti szolgája, legénye, és mikor
a partizánok meg a orosz ide bejöttek, akkor Zomborba, többen ugye írigykedtek
rája ugye, gondóták, hogy ki köll ezt is végezni, ha lehet. Két zombori tanító pontos adattal tudta, hogy hol van nekije Nagykanizsán a háza. Mer űk Szentendrén
laktak, vótak testvérek, és így Nagykanizsára mentek. És ott vót nekije szőleje. És
ez májusba történt. És az a két tanító meg mennyi partizán meg oroszok elmentek
teherautóval, mer akkó még lehetett átmenni, a partizánok vótak a zatyaistenek. A
Bácsalmásrú hozták át a magyarokat, és itt végezték ki űket, Szabadkán.
Hát én ezt tudok, mindent. No mostan, ottan nem bírták ugye, első napokba
megfogni, hanem kiment a szőlőbe, és nézte a metszésnek a, a szőlőmetszésnek a
izéit, hogy mellik szem, ööö, hogy fakad satöbbi, satöbbi, nagyon nagy, erős ember
vót, és nem bíztak, hogy birják élve megfogni. Hanem pendelhálón, félig dobták
rája, és avva lerántották. Ez talán nem is gondót ugye erre, és avva lerántották ugye,
oszt ez nem bírt semmit, mikor össze izés feldobták, és a szomszédok is ott dolgoztak a szőlőbe, és látták, hogy oroszok, meg partizánok ugye hát szerbű beszétek,
meg, meg oroszú. Na mostan. Akkor ugye, el, elhozták ide Zomborba. Ebbe bal
kíz felű vót a mezőgazdasági iskola. Ahol vót egy nagy börtön. Igen. Nagy börtön
vót. Olyan nehéz börtön vót.
[És ide elhozták, és vissza-visszatérek, itt, itt lakott Szekeres János, családja van,
van, volt neki abba a időbe egy iskolás lánya, Szekeres Mária, lakott egy Balog
József családja, és annak vót egyik lánya, Balog Erzsébet. Ezek iskolatársak
voltak, de nagyszülők mindig veszekedtek, hogy melyiknek a onokája híresebb,
mint a másik. És akkorra a, a Balog Józsefnek az anyósa nagyon haragudott
erre a Horvát családra, mint a Vaskárokra meg a Szekeresekre is, és azt mondta
a vejinek, hogy eccé má valahogy, be köll űket köpni, mer ez nagy AFŽ vót, be
köll űket köpni, hogy zárják be üket, ugye? A Horvát bácsi kapott, Horvát Pál
kapott egy évi börtönt, a Szekeres János kapott félévi börtönt. Na, akkor vót
föllebbezés, me nem vót mié elítélnie, tudta a akkori bíróság is, de mindegy,
ezt végre köllött hajtani. A Horvátnak levették fél évre, a Szekeresnek levették
három évre. Há, bocsánat, három hónapra. Na mostan.]
A Szekeres is itt vót bezárva, meg a Horvát, ugyanebbe a börtönbe, ahova a
Szentendrey. És ugye a Horvát vót a szakács, a Szekeres vót a trpezáros.114 Mivel a
Szentendrey cellába voltak, és csak kis ajtón adták be nekik ennivalót. És ahogy ez
a Szekeres vitte ennivalót azon a fatálcán, mit tudom én, hány börtönözöttnek, és
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ez a kis ajtón meglátta, hogy a eltezetérű, hogy ez kupuszini, vagyis bácskertesi. És
kérdezte tűle a Szentendrey tábornok, hogy ugye, fiam, maga kupuszini, bácskertesi,
hogy igen. Ugye, mer a partizán ment előre, nyitotta ki, kúccsa, ezeket a kis lukakat.
Azt mondta, hogy igen. No, mikó ment vissza a, a tácáé, mer, ööö, ilyen penészes
darát kaptak. Egy kis darabkát kaptak ugye enni, mást nem kaptak enni, meg kis
vizet. Akkor mondta neki, hogy ismeri, vagy kérdezte tűle, hogy ismeri maga Buják
Mihál bácsit? Hogy vót bíró. Mondja, hogyne ismerném, azt mondja, körösztű
szomszédok vagyunk. Mondja meg neki, hogy itt van a Szentendrey tábornok bezárva. És ezeknek a feleségeinek szabadott bejárni minden héten egyszer látogatóba,
meg egy kis, szerényke kis csomagocskát bevinni. A Szekeresnek meg a Horvátnak a
felesége, ugye? És kérem ugye, ezek megmondták, hogy mi a helyzet. Ugye? És mi
történt, az én apám, hát nem világosították föl, ez meg nagyon bészes vót, bértarisznyába majd visz neki kis ennivalót. É, mikó odaért a kapuhó, igazolván, satöbbi, kit
keres? Hogy Szentendrey. Kicsodát? A maga! Olyat kapott, hogy mindjá leesett.
Megérted, hogy ez nincs itten? Hát akkó ez összeszedte magát, és ugye hazajött.
Ez így történt. No mostan ugye ezek vihettek be kis csomagot, egy kis szalonnát,
egy kis tojást, de kicsi mennyiségbe. Na most, mi csinátak? A Horvát, a szakács és a
Szekeres János, a trpezár. A Horvát bácsi egy darabka szalonnát megfízett a darába,
a tojást megfézte, lehámozta, és a Szekeres a darával tette, a Szekeres tudta, hogy
melyik porció a Szentendrei tábornoké. Ez igaz vót.
Majd utána elmesélem, hogy ki mesélte még. Együtt vótak a kupuszinai börtönbe Balogh Józsiva. Na most ugye, ahogy naponta sétáltak, össze voltak láncolva,
és mindennap vót orvosi vizsga. Fogták a farukat, hogy kinek mennyi a hús. Mer
haltak ugye, hát ezen a koszton, már csak ez meghalt, az meghalt, és az öreg nem
veszett el. És nem tudták megállapítani, hogy mitű van. De ha megtudták volna a
partizánok, ezeket talán évekre bezárták vóna, hogy mit míveltek. Na mostan. A
Szekeres hazajött, elmúlt a jó élet, a Horvát tovább még maradt, ugye, Még három
hónappal tovább ugye, ugye maradt, akkó má nem így ment a kosztolózás, me nem
vót megbízott ugye, nem vót megbízott ember, aki eztet végbeviszi.
Na mostan visszatérek, hogy Szabadkán ugye, szóval, elítélt kötél általi halálra,
akkor ööö, golyó általi halálra, akkor Szabadkán volt nemzetközi bíróság, már
Nyugatra ment, mer nem vót a zöreg bűnös. Ű katonatiszt vót, de nem vótak sehun
a, a, a tenyere piszkos. Hát ű katonatiszt vót, nem vót, mer ilyen razzia után gyütt
Újvidékre.
Ugye, és azé kűdte ide a zöreg Horthy, nagyon jó beszél szerbű, németű, nem
tudom, hány nyelven beszélt, tanult ember volt nagyon. Perfekt, há azé is kűdte
ide Horthy.
– De honnan tudott ű szerbű?
– Hát tudott. Hát, hát Szentendrén vannak, vótak szerbek?
– Szentendrén?
– Hát ott, ott hát templom van, öt szerb templom míkedik, kettő nem. Ott van a
szerb pátriárka. Onnan van a ciril metodum, hogy mondják ezt az írást? Szentendrérű
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származik, ezt merem megállítani akármellik tanárodnak, profeszornak Szerbiába.
Onnan származik, ez igaz. Na mostan ugye, mikor volt Újvidéken a, a Szabadkán a
tárgyalás, akkor eljöttek a Baranyai-háromszögbű, nem tudom én, kilencven vagy
száztíz szerb iratokka. Ezek harminckilencbe vagy negyvenbe Magyarország, Pécs
környékiré vót valami szerb kivándorlás. Erőve. És ezeket ide helyezték, és mikor
bejöttek a magyar honvédok, akkor a, akkori hatóság akarta űket onnan, a Baranyai-háromszögbű még átlökni őket Srembe.115 És az öreg Szentendrey tábornok
nem engedte, és mindenki, minden család kapott Szentedrey-aláírássa egy hiteles
papirost, hogy igen, ott maradjon a saját hajlékán. És ezek jöttek tanunak, hogy,
hogy rendes ember. Hogy megvédjék.
És csak azt kérdezem, azt, azt, azt kérdezem újra, hogy azt mondta az öreg
Szentendrey, hogy a zsidónak ne higgy, amikor a legszebben beszél, akkó becsap. Ha
olyan tisztességes lett vóna Helhutter Imre annak idején, akkó elment vóna Szabadkára, a bíróságra, és megmondta volna a bíróságon, hogy hallod, uram, ez az ember
személyesen jött értem a topolyai zsidó lágerba, hogy kivigyen. És Bácskertesen,
nem tudom én, négy hónapig el vótam gyugva. Ez, ez nem mese. Érted? Ha ember
lett vóna, elment vóna oda, és megmondta vóna, hogy kérem, személyesen az ő
kocsijával. Engemet meg a Fischer vagy a Vámosi Zoltán. Személyesen hoztak haza.
Akkor ezek a szerbek, szerbek, akik gyüttek, azok megmondták az üvéjüket. Azok.
– Itt a szabadkai bíróságon védték.
– Igen. Védték. Itt többet nem tehettek. Ez van, és kész.
Na mostan, há most ne hazudjak neked, Požarevac vagy hogy hívták ezt a másik
bertent. Nem tudom, most mellik. Igen, meg a másik, most nem jön eszembe mellikre elvitték. Hát, jó, az öreg, ugye, hát nem vót ű akkó még olyan öreg, csak hát
mondjuk, hogy öreg. Ott vót bezárva, de mint emberre bántak vele, há mikó egyszer
oda bekerűt, így tisztogattak lúgot, ön, a, tiszteknek a szobájait, a, szóval vezetéknek, hát megbízott ember vót. Perfekt beszét szerbű, minden. Na mostan, történt
az, hogy egy Balog nevezet, Balog József nevezetű elvette Buják Pál kímívesnek a
lányát. Ez a Pali bácsi, a Dunai Pali bácsinak vót a, egy lánya, és ez a Balog Józsi
elvette a, a ennek a lányát, és született, aki most is ott lakik ugye, asztalos a férje, a
Cukros mellett. Az meg ott a lánya is, ugye, a Balog nagyon iv… ivogatott, satöbbi,
széjjelment a feleségive, és nem fizette hosszú időn át a gyerekeltartást. És akkor
Zomborba elítélték több mint egy évre, és akkó úgy vót, hogy aki egy évné többet
kap, az nem lehet Zomborba, az nem bír Zomborba raboskonni. Annak Požarevacra,
vagy nem jön eszembe a másik neve.
– Mindegy, nem baj, no majd!
– Dehogynem, ez fontos vóna nekem tunni. No mostan ezt is odakítték. És ez
az ember magáva vitt ugye egy kis ennivalót ugye meg egy liter pálinkát. Me nagyon szerette. De megjegyzem, szintén kupuszini, tibbe, bársonpantalló, papucs,
satöbbi, satöbbi.
– Megint fölismerte az.
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– Na most ez, ez ott dolgozott a kapuná, a őrségen, söprögette ott a szobákat,
nézi, hogy egy kupuszini fiatalember itt jelentkezik a, a kapuná, a, a érné. Aszongya,
megvárom, hát aszongya, ez kupuszini. Ugye, de akkó is jó kedve vót a Józsinak, nem
azt mondta, hogy részeg vót, csak olyan jó kedve vót ugye, begyütt, jelöntközött,
minden ugye, mingyá mindent elvenni, bicskát, öö, satöbbi, italt, satöbbi, satöbbi.
Kérdezi, hogy maga, fiam, hova valósi. Mondja, hogy kupuszini vagyok, mondja,
mindjá fölismertem magát, mondja. Maga éngem, mondja, még soha nem is látott.
Baj az, hogy nem láttam, de ismerem az öltözékit. Kérdezi a napostú, hogy mellik
osztályra mén ugye, majd holnap találkoznak vele. Na és akkó másnap felkereste,
és akkó kérdezte, hogy él-e a, a nagyapám, a nagyanyám, mink, szilém, bátyám,
felesége, mind mi. No, ez mondta szépen, hogy élünk. És akkor, mikor ő jött haza,
akkor izent. Izent a tábornok, hogy ott van, egészséges van, de akkó má lenyomott
tizenkilenc évet.
[Na és akkor ugye, a Józsi izente, és aszonta, hogy reméli, hogy talán, ha jön
első amnesztia, Tito akkor adott első amnesztiát, a Sikának vót televíziója,
máshun nem is, és néztük, és jön ki a börtönbű, meg vót hajúva ugye, be volt
hülyűve, ugye tizenkilenc évet lehúzott, és elment Nagykanizsára, ott vótak
ígyvidi kolegái nekije. És akkó Nagykanizsárú megint írtak levelet, hogy ott
van a tábornok, hogyha akarunk vele talákozni, akkor ugye ott talákozhatunk,
de azt mondta megboldogútt édesapám, hogy nem szabad, mert ezek vannak
még hatalmon, és azt mondja, újra itt lesznek bajok, és, és akkó nem mentünk
el, nem azé, hogy, hogy nem, nem mentünk ugye el. No és akkor a Szentendrey
kiment Ausztriába, nem mert hazamenni Nagykanizsára, Magyarországra.
Akkor a Kádár-hatalom, ez a, ez a, hogy is mondják, nem avós, vagy nem
is tudom mit, személyesen írta a, a magyar–osztrák nagykövetnek, hogy ő
bátran hazajöhet, ő letöltötte a zű büntetésit, nincs mit ugye…
– Elég a tizenkilenc év neki.
– …itélkezni. Na és akkó hazajött, Nagykanizsára. És mi történt pár évre
rája, élte, éltek még a szüleim, én meg a feleségem vótunk budzsákba dolgozni,
asziszem papi…
– Ez a hatvanas évek derekán vót?
– Nem emlékszek rá pontosan, nem vót még akkó televízió, csak a Sikának.
Egyszer a, a baranyai szerbek azok mentek. El mertek jönni Szabadkára,
és helybeli nem mert elmenni. Há ezek mutatták, hogy mit kaptak. Ez nem
nézte, hogy szerb vagy nem szerb, azt nézte, hogy ember. Ja hát, hogy a Fischer
Zoltán bácsi az megvédte vóna a, szóbelileg is, hogy kérem, ez és ez történt.]
Mert nem azért mondom, öregapámnak nagy elismerése vót a tábornokkal.
Védte a szerbeket, védte a zsidókat, de magyar izé… Mert mondta neki a tábornok,
Misa, ez nem lesz hosszú, mondta ő neki előre. Misa, ez nem lesz hosszú élet, hogy
ezek itt vannak. Tudta az.
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– A Szentendrey mondta neki?
– Igen, igen. Most idehallgass! Volt egy alezredes, egyszerű alezredes. Az volt a
Bácskának, a Délvidének a főparancsnoka. Akkor volt ez a razzia Újvidéken. No
és a Horthy ezt leváltatta, a Zöldy volt hadbíróságon a Horthynál, mert nem szabadott ilyent csinálni. Mert ugye gyüttek ezek a rossz hírek, hogy mennyi ezreket
kivégeztek, meg. Nem gyütt a rendes iratok, mind ezek a hamis iratok. No, és egyszerűen leváltotta, és a Szentendrey tábornokot kinevezte Délvidék parancsnokának.
Baszhatta ű akkor már, minden megtörtént. No most, amikor begyüttek az oroszok,
partizánok, akkor ű nem ment Szentendrére, hanem Kanizsán [Nagykanizsa] volt
nekik egy házuk, családi ház, és ott volt nekik nagyon gyönyörű szőlőjük.
És két bitang zombori tanár vagy tanító, mikor lemegyünk a Ferenc után a hídra,
ott le kell fordulni balra és ott bent, ott laktak. Mert én a fiának mutattam, hogy itt
valahun bent lakik az a két romlott ember. Két zombori tanár ment teherautóval,
oroszokkal, és vártak egy-két napot, hogy az öreget mikor lehet elkapni a szőlőbe.
Mert ez áprilisban vót, mikor a szőlő már úgy rügyezik. Nagyon nagy, erős ember
vót, ű ha hármat megfogott vóna, az palacsintát csinált vóna belüle. Pendelyhálót
dobtak rája, és avval lerántották az öreget, összekötözték, és úgy autóra dobták. Hát
nem gyün az öreg, nem gyün az öreg, és akkor a szomszédok, aki a szőlőjük vót,
mondták, hogy űk láttak oroszokat… meg tán partizánok összekötözték és elvitték.
Mingyá tudta a család, hogy ide hozták.
No, most visszatérek egy kicsit. Ha az öreg Helmutter becsületes lett vóna! Emlékszel, mit mondtam? Azt mondta öregapámnak, hogy mikor a zsidó a szemedbe
néz és mosolyog, akkor becsap. Ha az öreg zsidó ott lett volna a baranyai szerbekkel,
mert Pécsváradból vagy hunnét harminckilencben a szerbeket kitelepítették, és
magyarokat vittek oda. És a Szentendrey mindnek adott egy hiteles papírost mikor
gyüttek a magyarok, hogy ezeket a szerbeket nem szabad bántani. Itt a háromszögben,116 itt valahun vót. És ezek a szerbek elmentek a bíróságra. Elmentek és mondták,
hogy harminckilencben milyen papírost kaptak, és mikor begyüttek a magyarok,
űket nem bántották. Ezek szerbek vótak, magyar szerbek, magyarországi szerbek.
És a zsidó nem ment. És ha elmén a zsidó, és azt mondja, uraim, hát engem a zsidó
lágerbű kivett! Elfelejtette. Meg a Palika, aki vót harangozó, mi is a neve? Petrinya
Palika apja, az megmentette Magyarországon a Zsidó Imre117 életit.
Ugye mikor innen elmentek. Azok vitték üket Oroszországba, ott meghaltak, ez
meg itt Magyarországon. És valami faluban volt egy nagy parasztnak nagy istállója.
Megmaradtak a tehenei még, meg fönt volt szénás. Oszt találkozott a Petrinya Palika apja a Helmutterral. Nagyon rossz bőrben volt, a feleség… Akkor már keresték
össze a zsidókat, ott már mentség nem volt. Mondta neki, hogy bújjon ide a vályú
alá, a tehenek elé, én hozok magának enni, inni. Ha van vécé vagy valami, ha lehet,
éccaka. Nem tudom én, hány hétig. No, mikor már elmentek ez a Szálasi banda,
hunmi, akkor kigyütt. És már meséltem neked, hogy a Budzsákba keresztül volt ne116
117

Baranya megye déli része, a Dráva torkolata.
Azonos Helhutter Imrével.

■ 304 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

kik földjük, ilyen kapott főd. Tudod, ilyen titói osztalékfőd, ott volt szálás. És nem
rosszbú mondom, olyan gyenge termésük volt, olyan gyenge munkások voltak. No
most, hozott búcsú előtt, gyütt a búcsú, kivitt nyolc zsák paprikát. Pčelába.118 Én az
asszonnyal ott dolgozok. Felesége meg a feleségének egy testvére, az is legény volt,
az is kicsit olyan, Miska volt a neve, Misa. Olyan nehézkes volt, no. Hogy finoman
fejezzem ki. Mondja az asszonynak: „Erzsi, nem jön ez az én Pistám.” Mondom
nekije, a feleséginek: „Idehallgasson – nem tudom, mi volt a felesége neve –, sokan
vannak, oszt nem gyütt még sorra!” Éreztem én mingyá, hogy itt valami baj lehet.
De, mondja, eddig? No, egyszer délután meggyün az ember. No, Pistám, átadtad
a paprikát? Nem. Hát miért? Visszaküldte a Zsidó Imre bá. Hát pont a mienket?
No, csak azt akarom mondani, hogy voltak ezek a nagy büdös zágrebisták, ezek kihozták a szart a Pčelába, a paprikát meg ilyet, a javát meg vitték vagonba Zágrebba.
Ilyet, mint a Maresek Misi anyja meg apja. Voltak ilyenek sokan, ilyen bitangok. Ha
annak a Pista Péternek gyönge volt az áruja, ott naponta raktak hátom-négy vagon
paprikát. Mert a Würtzet küldte, az öreg Würtzet, hogy nézze meg, de tudta, hogy
ez… Elment megnézni az öreg Würtz, mit hozott. Paprikát. Eridj, nézd meg azt a
paprikáját. Mert a Würtz is nagy disznó volt, a zágrebiaknak kinyalta volna a seggit.
No, mikor sorra gyütt: „Mit hoztál, Pista?” „Paprikát, Imre bácsi.” „Vegyétek le, majd
megnézem. Eztet szórjátok a nádasba!” Emlékszel? Volt egy nagy faraktár. „Ide a
nádasba szórjátok ki!” Öccse, ha ember lett vóna! Mérjétek le, abba a nyócba, ha vót
két méter paprika. Engem becsaptak húsz-harminc kilóval a mérésen, apádat becsapták. Hát ezt meg lehetet csinálni. És akkor azt mondta neki a Pista Péter, hogy Imre
bácsi, hát vegye át, nagyon kellene az a pénz a Palikának. Picike volt, gyütt a búcsú,
tudod, hogy van, minden szülő igyekezett, hogy valamit kapjon az a gyerek vagy lány,
valami kis ruhát vagy lábbelit. Vegye át, Imre bácsi, ezt a paprikát, nagyon kellene
a pénz. Nem lehet átvenni ilyen gané árut! Akkor mondta neki a Pista Péter, Imre
bácsi, maga már elfelejtette, hogy én megmentettem a maga életit. Az akkor volt, ez
meg most van! És ez nekem mindig eszemben van, hogy mit mondott a Szentendrey
tábornok. No, nem minden zsidó ilyen volt. Ez nagy dög volt. Ez elcsapta a mozis
Józsi bácsitól az asszonyt. Az a mozis Józsi bácsi felesége volt.
Bácskertes, 24.

Há mink ezt nem tudtuk, hogy kicsodák, micsodák!
–Igen. Meg hát a falunak a határnak a másik részein is, így minden, mondjuk
Szelencsének volt egy része, akkor a Vasút utcának vót egy része, ez még erre vót
ugye, és ez a két zsidó ide behúzódott a szalmakazalba, és nekem volt mint Buják
Mihálynak még egy iskolatársam, Dubac József, sajnos már meghalt, és mink ugye,
hát mint afféle gyerekek hát ugye mindég mentünk valamit nézni, és egyszer ez a
két zsidó, mink nem tudtuk mindjárt, hogy ezek zsidók ugye, kibújtak a lukbú, egy
szalmakazalbú, és mondták, hogy fiúk, nem-e tudnánk nekik enni vinni egy kis
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valamit, mer nagyon éhesek, szomjasak. Egyszerű spajz vót, ott lógott a kalbász, a
szalonna, satöbbi, és akkor mink aztán megindútunk a szileink tudta nélkül [nevet a
kérdező], megnyútunk kenyeret, szalonnát, vizet, és vittük nekik. Persze űk ígértek
egy kis, egy kis lóvét is, ugye.
– De adtak is érte pénzt?
– Hát apróságot. Ugye adtak, nem, nem mertük mi se, mer megtalálják, ott
mulatunk, hunnan van ez a pénz. Megin lesz baj. És egy alkalommal, hogy mink
elvégeztük, elvittük az ennivalót, má jöttünk hazafelé, jött monostori határ irányábú
két apatini német katona. Perfekt beszétek magyarú, egyik meg vót sebesűlve, mer
még nagyon vérzett is a lába is, és kérdezte, hogy fiúk, vannak-e itten zsidók. Nem-e
tudjuk, hol vannak zsidók? Mondjuk nekik, hogy nincs itt senki. Na mostan ugye,
há mink ezt nem tudtuk, hogy kicsodák, micsodák! És persze mikor bejöttek a
partizánok ugye, akkor ez a két ember ugye, elment. Hogy merre ment, nem tudjuk.
Csak negyvenhétbe vagy negyvennyolcba, most pontosan nem tudom, kitudósodott, hogy kik voltak azok. Hogy itt vót, itt vótak Kupuszinán, jöttek űk, jöttek
egész Bácskába. Vót egy kis egyesség, mer minket úgy hítt, a Titót, űk úgy hítták,
hogy büdös kutyaláncos. Kutyaláncos. A magyarok úgy híttak minket. Hogy büdös
kutyaláncos. Minket! Pe, nagyon nagy ellenségek vótak a magyarok nekink. Orosz
nyomásra. Láncos kutya vagy kutyaláncos. Ebbe nem vagyok biztos, ebbe, evve a
kifejezésse. A magyarok minket úgy hívtak, hogy a bides Tito kutyaláncos, vagy
láncos kutya, de nem vagyok most bizt, ebbe tudom ki… Ez igaz vót! És itten é
megjelent ez a, ez a egyik zsidó, és kitudósodott, hogy kicsoda, Apró Antal. Tehát
ez a, ez a Buják Mihály, ez a serdülő gyerek, egy olyan embernek hordott enni, aki
idével a Magyarország népit tönkretette a politikájával. És a hazáját. Igen. Igen.
Bácskertes, 24.

Az én apám azt mondta, hogy ezeken segíteni köll
– Azt tudjuk, hogy ez a Polák Mór, ez kivándorolt Izraelbe. Egyszer jelentkezett,
de többet soha. Hát ugye, hogy most azok hova lettek, aztat én nem tudom. Csak
aztat tudom, hogy az nagyon védte a Mór ugye apát, egyszer jelentkezett Izraelbű,
jelentkezett. Nem lehet azt mondani, nem, hazunnák, ha mondanám, hogy nem
jelentkezett. Polák Mór, ö, izé vót, ez a cukrász, mi a fene olyan híres, ez a vásárhelyi
híres promenáda, mi ennek a nótának a kezdete? Mi annak a, izének a neve? Na,
mindegy. Odavalósi, ott vót cukrász. Ez jelentkezett, ez elment. De nem jelentkeztek
a katonák, ezek a német katonák, se ezek a zsidók nem jelentkeztek. Úgyhogy ezé
apámat nem bántották.
Na most ezerkilencszáznegyvennégybe, egész negyvennégy nyarán én nem tudtam, gyerek vótam, ugye. Zomborba jártam iskolába, polgáriba, mikor hazagyüttem,
akkó nekem mindég az vót a kötelességem, Kucskába vót a szállás, arra a szállásra
ki köllött menni, vinnem kenyeret. Én azt nem tudtam, hogy az micsoda. Ott vót
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öt zsidó. Azok, akik elszöktek a lágerbú, és az én apám fölkaróta üket, és kivitte a
szállásra. És az, hogy feketén, hogy kapta ű a kenyeret, én azt nem tudom, elöljáró
vót, valószínű, hogy hozzáfért a kenyérhő, én azoknak mindég vittem ki. És akkor
negyvennégybe, mikor má, te, vonútak ki majdnem a magyarok… És akkor ide keveredett egy Polák Mór nevezetű zsidó. Ez nagyon híres vót, annak a, Maros, nem,
Marosvásár, hanem hova valósi izé vót. Cukrász. És az is ide keveredett hozzánk.
Az én apám azt mondta, hogy ezeken segíteni köll. Nem köll hagyni, hogy, hogy
lűjék üket agyon vagy vigyék el, mer elviszik. És ez nálunk vót.
Bácskertes, 19.

Ezek visszajöttek, de több nem
– A zsidók is visszajöttek, akkó vót, aki bent dógozott a szövetkezetbe, Zadrugába
az irodán. Kint nem, kint nem zsidók dolgoztak. Orvos volt meg a Szántó, a Paszkus
meg a Szántó. Hát a Paszkus az orvos vót. Az orvos vót, de elmentek. A Szántó,
az meg bótja vót neki, meg írnok vót. Az asszony tartotta a bótot, az ember meg a
szövetkezetbe. Igen, ezek visszajöttek, de több nem. Mert vót itt a Hubert Gyuri,
a Licht Pista, a Kasner, vótak többen, de nem jöttek vissza.
– Őket ugyancsak negyvennégyben vitték el?
– Igen, igen! Mind a németeket ki a házbú.
– De a zsidókat korábban vitték?
– Azokat magyar időbe vitték… mert a Hitler úgy adta ki, hogy a zsidókat
üldözik, és azokat meg kő semmisíteni.
Őrszállás,123.

Itten nem tudom, hogy egy is maradt vóna
– Voltak-e itt Őrszálláson a faluban zsidók?
– Vótak, vótak. Azok, hát most, hogy elmenekültek, vagy elvitték üket, ezt nem mondom meg pontosan, erre nem emlékszek már. Csak akkor, mikor az orosz rendszer
meggyütt, akkó zsidók eltüntek. Addig vótak. Régi Jugoszláviába is itt vótak, meg
magyar idő alatt is itt vótak, nem bántotta senki üket, de mikó ez a kommunizmus
gyütt… Mert ugye a zsidók azok mind gazdagabb emberek vótak, mindegyiknek
vót bótja kettő-három. Meg vót, akinek vót szállása, meg…
Őrszállás, 124.

Zsidókat azokat összeszedték
– És a zsidók, ott az elején?
– Hát azok ott az elején, a zsidók mikó a németek vótak, akkó internálták el. Aztán
mikó megváltozott, akkó a magyarokat meg a németeket szedték, vitték el. Úgyhogy
itt, a mi falunkban is ami vót, itten nagyon sok német vót, jóformán, ami volt, az el

■

Mindennapi élet a magyar közigazgatás alatt ■ 307 ■

is lógott. Zsidókat azokat összeszedték. Itt, a mi falunkban olyan nagy izé nem vót.
Hát vót kivégzés, meg összeszedték ezeket a magyar izéket, hanem az a gazda izé,
az vót mifelénk. Hogy a fődeket elszedték, aztán osztották szét a fődeket. Mentek
ezek a munkás izék.
Csantavér, 33.

Oszt amellik nem bírt menni, azt agyonlíték
– Batinán vannak, és akkó akarta látni. Hát én olyan kislány vótam, tizenhárom
éveske vótam, de mondja anyámnak, hogy: „Mama, elengedi a nenust?” Mer úgy
hítak, hogy nenus engemet, még most is a Maris úgy hív, hogy nenus. Mer nena
vótam, de hát nenusnak hít. „Elengedi a nenust velem Batinára? Hát itt van a Pista,
most elviszék, ki tudja, hogy mikó talákozunk?” Há persze, anyámnak gyereke vót,
há persze, hogy elenged. Elmentink oda, persze nem szabadott, de ott annyi nép
vót, hogy gondótam, hogy leszakad az az egísz minden a asztaltú, ilyen magosan,
ahogy most mutatom, olyan licspocs sár vót a kivesen. Olyan szórott kives vót. Nem
ilyen beton, entett, hanem szórott, olyan apró kevekke szórott keves vót. És azon
olyan licspocs, sár, a zsidókat azon a két szélin a német katonák gépfegyverrel, oszt
amellik nem bírt menni, azt agyonlíték, oszt oda abba a licspocs sárba beletaposták.
Persze, hogy láttam, hát ott vótam.
Bácskertes, 21.

A karszalagos emberekre emlékszem, hogy eltűntek
– A zsidóknak mi lett a sorsa akkor, amikor a németek bevonultak?
– Hát azoknak szomorú sorsuk lett. Akit nem tudtak elrejteni, akit nem tudtak
megmenteni, mert Gachal tiszteletes úr nagyon sok zsidót megmentett, voltak
szerbek is, akik zsidókat megmentettek, voltak magyarok, akik zsidókat mentettek,
voltak, akik saját gyerekének jelentette be azt a zsidó gyereket a családba. Szóval igen
sok zsidó mentve lett ilyen módon. De bizony voltak olyanok, akiket elhurcoltak.
Voltak olyanok, erre emlékszem, akik sárga karszalaggal jártak a faluban addig, míg
ott voltak. Tehát ilyen módon megpecsételve voltak. Nem mehettek el a faluból,
nem hagyhatták el, éltek, mint emberek, szóval nem fosztották ki őket, nem háborgatták őket, de megjelölve voltak, és egy bizonyos idő után azok eltűntek. Ismét
nem tudom, nem emlékszem arra, hogy összegyűjtötték, hogy teherautóra rakták
őket, úgy vitték el őket, vagy vonattal, vagy hova lettek. A karszalagos emberekre
emlékszem, hogy eltűntek.
– És akiket befogadtak?
– Azok ottmaradtak. Megvoltak, megvannak manapság is, élnek ott emberek,
akik leszármazottaik vagy még ugyanazok az emberek, mondjuk kortársaim, azok
még manapság is megvannak, akiket ilyen módon, hogy saját gyerekként rejtettek el.
Szabadka, 25.
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A NÉMETEK SORSA
Meg nekik másképp volt a hajuk, nem
volt pántlika (311) ◆ De a politikával
megkeverték a népet (312) ◆ Azt mondták,
hogy slava, hogy cigányok vagyunk (312) ◆
Mert volt ilyen Kulturbund Topolyán
(313) ◆ Nagyon kevés a kezenség, mert hát
mennek (314) ◆ Kulturbund-gyűlésekre
(314) ◆ Kulturbund, de oda nem mentünk,
Örzsi, ugye? (314) ◆ Hát örültem, hogy

nem lett semmi belüle (315) ◆ Az utcán
nem vót, hogy adjon isten! vagy jó napot!
(316) ◆ Német asszonyok söprűve vertek
bennünket (318) ◆ Isten áldja meg magát,
nem gyugná el a Mariskát? (319) ◆ Nem
maradt nekik semmijük se, mindent
elvettek tőlük (320) ◆ Így volt az a német
időben (323) ◆ A németek több pontot
kaptak, mint a magyarok (324)
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Meg nekik másképp volt a hajuk, nem volt pántlika
– Folyt az élet. Volt a Kulturbund, és mi is azért elmentünk. Nagyon szerettük
a valcert, hogyne, jártunk, meg a templomba is. Mi mindig egyik felin voltunk,
húzódtunk, a magyarok. Meg nekik másképp volt a hajuk, nem volt pántlika. Egy
helyen, de húzódtunk arra a felire. Elkülönültünk. Űnáluk valcer volt, de közben
nagyon szerettük, meg űk is a csárdást. Oszt azért ment úgy az élet. De mindig
külön álltunk. Az a Kulturbund énszerintem, vagy én se tudom, hogy rosszabb
volt. A templomban is egyik oldalt álltunk magyarok, hát úgy, mint most is. Hát a
szerbek se gyünnek a templomba. Azért a kultúra, tudja, mit tesz! Mindenki áll az
ű felin. Egyik felén volt a német lányok, amott a magyar lányok.
– Ugyanazon a misén?
– Úgy, de nagyon jól megvoltunk, csak másként állt a hajuk.
– Az magyar mise volt?
– Magyar, hát magyarok vótak, csak a Kulturbundba… Minekünk meg ott vót,
én olyan kislány vótam, nagyon szerettem valcerozni, mert magyaroknál elejibe
csárdás vót. Akkor nem volt olyan barát az iskolában, én nem is emlékszek rá, hogy
én jártam német lánnyal. De jól voltunk, mondom, a templomban is szépen fel
voltak öltözve, csak másként állt a hajuk meg minden.
– Hogy állt a hajuk?
– Hogy? Nem tettek pántlikát bele, hanem úgy, és olyan szép volt. Meg akkor a
szoknyájuk is hosszabb volt. Sőt, most akarják felújítani. Juj, nekem, de szerettem
ezt a német táncot. Ez padrakati119 volt. Aki az urak közt nősülni akar, olyan nagyon
szép, nagyon szerettem, mindig az első. Ez olyan: „Magyar csárdás németű, magyar
csárdás németű, magyar csárdás németű, dadadadadam. Várjál, babám, elvárjál,
míg csak el nem maradjál.” Ilyenek. Friss németes, akkor csárdás. A magyaroknak
megint más volt az öltözéke. De most már csinálták már újabban olyan öltözéket,
mint ezek. Amit elloptak, most ebbe a világba, a szerb világba.
– Azok, akik visszajöttek? Vagy azoknak a leszármazottai?
– Azok, akik itt maradtak, mert volt magyar–német. Azt mondták, magyar Röss
Péter bácsi. Miért mondják? Nem nagyon tudtam, miért mondják. Mit értettem én
a politikában? Azért akkor még nem értettem így az életet. Volt ilyen több. Oszt
akkó ott is volt lány, az már úgy járt, mint én. Barátnőm volt, az is 34-es, a Trezi
meg a Holló. Az, aki bátrabb volt, mondja, hogy tiszta német.
Ha jól tudom, harmincnyolcban kezdődött ez a Kulturbund. Azt hiszem, hogy
harmincnyolcban, így télen. De azért nem tudom biztosan. Mert a Gyöngyösbokréta
az harminchétben volt először, aztán harmincnyolcban. Amikor volt ez a Kulturbund,
akkor egy kicsit valahogy. Mert a németek úgy voltak, hogy kevesebben voltak, mint
119
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a magyarok, és nagyon el voltak már magyarosodva. És úgy bele is alakultak. Még a
Gyöngyösbokrétába is mindig volt egy pár. Hogy ne legyen szó. Meg olyan szépen
kezdtek, mert ők másképp öltöztek. De már kezdtek, egy-kettőnek már cifrább ruhája is volt. A németek olyan sötétebben voltak. Evvel a Kulturbunddal fölkeverték
őket. Valahogy az megzavarta a községet. Akkor volt, akinek nem tetszett, akkor
még verekedés is volt. Veszekedtek. Jobban a legények, a fiúk.
Doroszló, 104.

De a politikával megkeverték a népet
– Külön szórakoztak a németek?
– Külön. Előbb is azok külön. Külön kocsmába táncoltak, azok a Pappéknál, mi
meg a Körben. Előbb is már külön táncoltunk, de amúgy nagyon jóban voltunk.
Meg jó népek voltak. De a politikával megkeverték a népet. Sokan összevesztek
meg verekedtek, meg minden volt.
Doroszló, 105.

Azt mondták, hogy slava, hogy cigányok vagyunk
– Hát negyvenegyben én hétéves voltam és nagyon vártuk a magyarokat. Annyira
vártuk, hogy kint álltunk az egész kövesen kicsitül nagyig mind, na, egyszer csak
gyüttek a magyar honvédok, örültünk. Hát de nem sokáig tartott, el is mentek, átmentek csak itt. Lovon jöttek. Na, de tovább nem volt böcsületjük a magyaroknak
a németek előtt. A németek úgy gyülölték. Úgy gyülölték a magyarokat, hogy az
én anyám túrút, tejfölt hordott át Szentiványira. És föl voltak bíztatva a gyerekek.
A falun végén egy nagy tó volt, és mikor odaért anyám, rossz vödröket, lábosokat
dobáltak bele a vízbe, persze ugye, az le volt takarva, túrú, tejföl szépen fehérre. A
szoknyája, a mindene. Azt mondták, hogy slava, hogy cigányok vagyunk. Na hát,
akkor az én anyám sírt, és elment, volt neki egy magyar ajkú kalapos, oda elment
és mondta, hogy nézze meg, hogy mit csináltak. Ugye az mindjárt tisztába tette,
rendbe tette, oszt barátnők lettek.
Utána mondja, hogy: „Jajj, Mári néni, tudja mi történt itt? Volt egy nagygyűlés,
oszt gyütt a Führer, küldött egy német katonát. Többiek mind várták, hogy mi
lesz. Vitték a sonkát, a kóbászt, mindent, mert jön a német katonatiszt.” Mikor
arra került, hogy bemutatkozik, meg is mutatott, mondta, hogy ő magyar, ő nem
azért gyütt. Képzelje, azt mondta az a katona, levetette a fölső ruháját, és magyar
katonatiszt volt. Mondta, hogy kinek van a legnagyobb háza. A németnek. Kinek
van a legszebb lova? A németnek. Kinek van a legjobb fődje? A németnek. Kinek
van a legkisebb háza? A magyarnak. Kinek van a legrosszabb lova? A magyarnak. És
mégis szereti ezt az áldott hazát. Ugyhogy visszavitték a sonkát meg a kóbászokat,
nem adták oda, mert nem német, nem a Führer embere volt. És akkor ezt nagyon
nevették, persze az én anyám ment Apatinba is. Ott is elmesélte. Oszt mikor gyütt
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hazafelé a vonattal, ott mesélte a szilágyiaknak, és mikor egy fiatalasszony, teli
volt a pofája aranyfoggal, fölállt, oszt mondta: „Mit gondolitok ti, magyarok? Itt
hagyik a német a nagy ház és a sok föld a magyarnak? Lófasz a magyarnak, kurac
a magyarnak.” Mondta neki [anyám], hogy: „Kurac teneked! Nézd meg, milyen
kezem van, én dologbul élek. Én nem abból élek, hogy mit kapok, én nem várom
azt, hogy a németek elmenjenek. Énnekem abbol semmi hasznom nincs, se nem
érdeköl.” Ilyen csunyán bántak mivelünk.
Szilágyi, 128.

Mert volt ilyen Kulturbund Topolyán
– Topolyán éltek németek?
– Éltek, szóval lettek telepítve egy tíz család, de az régen, úgyhogy az egy se volt
német. Csak a magyarok. Az mind magyar volt. Azt se tudták, hogy német őseik
voltak. Nem volt ott német, egy volt az utcánkban, ezt Heiser Henriknek hívták. Ez
a mi utcánkban lakott és kádár volt, és ő nagy Hitler-párti volt. Addig azt se tudta,
hogy német, de ő az egyik környező sváb faluból jött, mert kádár volt, és Topolyán
nem volt kádár, és ő Topolyáról nősült, jól szituált nőt vett el. Az is az anyámmal
egyidős volt, az az asszony, és négy gyerekük volt, és egy se tudott egy szót sem németül. És mikor a Hitler fölütötte fejét, akkor ő kezdett ráébredni, hogy ő német,
és akkor ő küldte a gyerekeit németórára. Mert volt ilyen Kulturbund Topolyán is,
és ott adtak németórákat, és egy sem tanult meg.
– Ki volt a tagság?
– Hát neki volt két segédje, azok is németek voltak, akkor volt egy Jaksi, az is
rokona volt, ez a Jaksi, de hát ez is magyar nőt vett feleségül, ez valami unokaöccse,
nem tom ki volt, ez is valahonnan valamelyik sváb faluból jött pincér volt, na hát,
ez nem hitlerezett, ez a Jaksi, úgyhogy annak semmi baja nem történt.
Na most, ezek a németek, ezek, mondom, akik eredetileg ide lettek egy tíz család,
úgy valahogy tudom, ez egy se tudott már németül és már arról se tudott, hogy ő
német. Ugyanúgy egy tíz szlovák családot is telepítettek. Onnan tudom, hogy ez
az én unokabátyám, ez a Kiss Lajos megírta a Topolyának a történetét. Egy ilyen
kis füzetbe. Nem tudom, hallott-e róla? Azt már gyerekkoromban elolvastam, és
ő azt írta, hogy ez a tíz család követelte, hogy a pap tartson szlovák misét. De hát
egy pap sem tudott szlovákul. Úgyhogy ők ugráltak először, azok az ősök, akik be
lettek telepítve, de utána lettek azok a Vojcsenák. Fogalmuk sem volt, hogy tót
származásúak. Most egy Vojcsena Misi az gimibe járt, mikor én, mi is lett, állatorvos vagy valami ilyesmi. És a szerbtanárnő mikor végivonult a folyosón, és szerb
fiúkkal ott veszekedett, akkor fogta a fejét ez topolyai, ez topolyai, mer szerbül
beszélt, tudom is, kicsoda, Vojcsena Misi. Mert olyan rosszul beszélt szerbül, közbe
valamikor tót ősei voltak, nah, ezek nem tudtak erről, hogy ők tót eredetűek. Hát
ugye meg állandóan magyar nőket vettek feleségül, szóval nem is volt más. Akkor
volt Misinszki, hát azok se tudtak arról, akkor, szóval több ilyen tót név van. De
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inkább ilyen lengyelre, arra hajló nevek voltak, mint a Misinszki. Hát az nem tót
név. Misinszki meg, szóval tudtam én, több ilyen tót eredetű. Na most, volt Bajsán
elég sok tót, és azok is átköltöztek Topolyára, de hát ezek se tiszta tótok már, mer
úgy össze vannak keveredve a bajsai tótok. Mert csinált, épp a rádióba vagy a tévébe
hallgattam egy riportot, és kérdezte őket, hogy micsoda. Tót. De miért van Magyar
Szó a zsebébe? Hát mer mit olvassak? Mert tót újság nincs.
Szabadka, 13.

Nagyon kevés a kezenség, mert hát mennek
Kulturbund-gyűlésekre
– Milyen vót a viszony a harmincas-negyvenes években a magyarok meg a németek
között?
– Hát vót így is, úgy is. A németek nagy valakik vótak akkó. Készít a Hitler a
háborúra, és a Hitlerjungend,120akik tagjai vótak a Hitlerjungendnak ugye, azok
műkedtek, hát meg vót nekik engedde, meg ugye vót minden. Fotballoztunk, tudom.
Koluton121 vótunk fotballozni.
– Koluton ott németek vótak?
– Németek. És panaszkodtak a ottani játékosok, hogy nagyon kevés a kezenség,
mert hát mennek Kulturbund-gyűlésekre, nem mennek a meccsre. Ugye ez a panasz fönnállt. Hát de mink semlegesek, mit terédtem én, hogy most azok a svábok
Kulturbund-gyűlésre mennek, vagy fotballmeccsre. Nem terédtünk, de azok panaszkodtak, hogy hát ez a problémájuk van.
– A meccs alatt nem vótak durvák, vagy nem szótak oda a magyaroknak?
– Nem tudom, inkább Szentiványon vót, ha vót. Szentiványon, mer a szentiványiak
gazdagok vótak. Gondolom, maga a kezség is, meg minden. Hát és Apatin, Apatint
termelte a Duna. Hajón szállították a búzát, hajón szállították a kukoricát. Meg jó
mestereket is képeztek ki Apatinba.
Bácskertes, 18.

Kulturbund, de oda nem mentünk, Örzsi, ugye?
[– A németeknek volt itt szervezetük?
– Volt, hog yne, a Kulturbund, de oda nem mentünk, Örzsi, ug ye? A
Kulturbundba egyszer se? Különállók vótak űk. De még csak míg a magyarok
vótak, nem? Idehallgassál, tudod, hogy volt? A magyar házaknál volt kint a
magyar korona ráfestve a falra. A németeknél meg a horogköröszt. Hát jó,
mindenki őrzi a nemzetségét. Nem elítélendő. És addig mink, nekem ezek az
iskolás barátnőim, minddel nagyon jóban voltam. Mikor begyüttek a magya120
121

Hitlerjugend
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rok, ez a Kulturbund lett, ezek a németek akkor különmentek. Templomba
is nem mentünk. Nem így, mind most, mindenki végezze a maga izéjét. Nem
köllöttünk tovább nekik. Nem köllöttünk, nem voltak barátnők.]
– És a németek kitelepítése?
– Jaj, kidobolták. Meg mink is már megcsináltuk a kocsit, a sátoros kocsit. Azt hittük, majd jönnek a magyarok. A németek után a magyarokat. És akkor menjünk,
ne menjünk. Itt a Zámbó sógor, a Katicájának az öreganyja, az volt az én apám a
testvérje. És annak az ura meg az én apám, azok csinálták ezeket a kocsikat meg
sátort. Mi meg csomagoljunk, ki mennyit bír el. Jaj, de mit hagyjak itthun? Tele
volt a szekrényem ruhával. Jaj, de nem hagyom itt! Nem hagyok itt, semmit nem
hagyok itt. Csomagoltunk össze mindent. De elbírod? Elbírom, tán nem köll meszsze menni. Emlegették, hogy a magyarok is mennek. Nagyon emlegették. A Stock
András. Még él. Ott, ahun laktunk, ott benn, ahun a Hózsa Pityuék most laknak,ott
a Stock András jött olyan Hitler-ruhába. Fiatal volt, olyan. Ott is lakott egy fiatal,
a Hermannék által. Oszt úgy táncoltunk velük, azok is mentek velük. Akkor volt
ez a háború, zűrzavar. Oszt úgy kapaszkodtam az Andrásba, jaj, András, éppen
mondom valamelyik nap, jaj, András, úgy szerettem valcerozni veled. Szerettük a
németeket. Csak űk csinálták a Kulturbundban az ű. Mert az ű hajukban nem volt
főkötő, nálunk volt. Ők másképp is egy kicsit öltöztek… Mindegyiken ződ selyemből
csinált szoknyát meg pruszlikot. Meg fehér blúzt. Hogy ne legyenek olyanok, mint
eddig voltak, mint a magyarok.
Doroszló, 110.

Hát örültem, hogy nem lett semmi belüle
– No most, az is megtörtént például, mert ez is ide kívánkozik. Hogy az egyik
bátyám, az nem volt alkalmas katonai szolgálatra annál fogva, hogy ő 198 centi
magos volt. Két centivel kevesebb volt a két méternél. De magasságához nem volt
meg a mellbősége. És ezt a magyar katonaság orvosai, a legkisebb bajjal senkit nem
vittek el katonának. Minél többen maradjanak itt. Gondolom, a frontra, vagyis
a vágóhídra. No, ez végett negyvennégyben, amikor a partizánok már bejöttek,
akkor az olyan németeket, akik nem voltak benne a Kulturbundban, azokat nem
bántalmazták. Ellenben aki bent volt, és nem menekült el, azoknak bizony megjött
a bajuk. No most, tekintettel arra, hogy a bátyám német katona volt, ez miatt az én
szüleimet is el akarták deportálni.
Előbb köllött volna még mondani valamit… No, mondom azért. Ennek az anyja, a Gyuszinak meg a Józsinak az anyja fölbújtatott minket, és egy kosárba vagy
cekkerbe szedett záptojásokat, és mondta, hogy menjünk ki és dobáljuk be a horog körösztös, ahun vannak horog körösztök a házon. Az annyit jelentett a horogköröszt a házon, hogy ott németek laknak. Nem láttál fényképen se? Nem láttál
ilyent? Ez volt a pláne benne, ez még a partizánok előtt volt, hogy… Bedobáltuk,
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igen, csak azon tűnődök, hogy hogy is kezdjem. Valaki megneszelt vagy megismert
valakit, és másnap vagy harmadnap beidéztek bennünket a csendőrségre. No, még
eszembe vót, hogy kaptam a rendőröktől abban a szobában, mert akkor még itt
voltak a rendőrök meg a csendőrök is. Eszembe vót, hogy most, jaj, jaj lesz nekünk.
Közben ez a legöregebb ember odalökött, hogy menj te előre. Hát előrementem,
bementem a szobába, illetve az előszoba, mint ahogy az előbb említettem, Maris
nénédnél. Az előszoba, osztán jobbra bementünk. Két csendőr bent van. Mondja,
itt a jómadarak. Ketten vannak, beszélgetnek, jegyezgetnek. No, majd meglássuk,
azt mondja, melyik a legjobb! Atyaúristen! Már előre rémképeket láttam. Erre föl
az egyik föláll, oszt kimegy. Ez elkezd magyarázni, hogy mit csináltatok? Be köllött
vallanunk, bevallottuk, bedobáltuk. Mondja, hát nem tudjátok, hogy ezek a németek
a mi szövetségeseink? Hát nem szabad lett volna ilyet csinálni! Okított bennünket.
Azt mondja, most ide figyeljetek, mintha kezdett volna írni, de nem írt semmit se.
No, amikor elmondta a mondókáját, az úgynevezett oktatási-nevelési célját, hogy
hasson, hogy ilyen valamit nem szabad csinálni, meg nem tudom én micsoda. Most
elmehettek, most az egyszer megúsztátok szárazon. Hát persze, a sorrend, ahogy
befelé, úgy kifelé. Én voltam az utolsó. Mikor odaérek hozzája, megfogja a kezem,
odaránt, suttogva: „Máskor úgy csináljátok, hogy ne lássa senki!” Hát most képzeld
el, hogy azt hittem, hogy örömömben… Hát örültem, hogy nem lett semmi belüle.
Mondtam azt, hogy német katona volt a János bátyám. Apám nagyon ellenezte:
„Ne menj, fiam, sehova, nem mész sehova!” De ő katona akart lenni. Ő huszonegyes
volt, és negyvennégyig, már mondtam, hogy névsorozáson volt, és nem vált be a
mellbősége miatt. Mégiscsak elment német katonának. És akkor, amikor eljött haza
elbúcsúzni, én örültem, mikor megláttam. Nagy motorbiciklin, tudod, hogy mi a
hajós motorbicikli? Tudod, hogy mit jelent az? Hát tudod, hogy oldalt, három kereke… Azt úgy nevezték abban az időben, hajós, hajós motorbicikli. Kiszáll, fő van
fegyverezve. Katonai ruhába, német katonai ruhába, SS-ruhába. Amikor beszaladok,
kiabálok anyámnak. És akkor, mikor én bementem kiabálni, oszt kiabáltam: „Itt a
János bátyám SS katonai ruhában!” Apám hátat fordult, és nem ment elbúcsúzni.
Mert nem engedte, hogy elmenjen. Három hónap múlva vagy négy hónap múlva
már jelentették, hogy meghalt a János.
Doroszló, 113.

Az utcán nem vót, hogy adjon isten! vagy jó napot!
– …Akkó, mikó az oroszok begyüttek, akkó azok nagy izét csinálnak. Németek
ementek, emenekűtek, akik emenekűtek. Itten nagy probléma vót, tudod, az, hogy
a németeket főbiztatták, és akkó minden német ment katonának önként. Akkó akik
itthon maradtak, azokat meg bedobták lágerba. Úgyhogy az utcán nem vót, hogy
adjon isten! vagy jó napot!, hanem Heil Hitler! Az vót az… Igen. Nagyon nagy
izébe vótak, és aztán, mikó az oroszok bejüttek, akkó… A németek egy se tudott
magyarú, de aztán mindegyik tudott magyarú beszélni.
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– Volt ez az ellentét a német lakosság meg a magyarok között?
– Meg, igen. Nem mertünk körösztűmenni Militicsen, mert… Hanem a nyári
utakon köllött kerülővel menni. Akkó olyan veszélyes vót. Aztán negyvennégy
ősze, akkó megkezdtek hurcókodni kifelé a németek. Na, mikó azok ementek, akkó
gyüttek az oroszok, mondom, hogy gyüttek be. Meg a partizánok. Akkó fölállították
ahun a posta van, ott vót a partizániroda. És akkó a kocsisokat vagy lovasokat vagy
parasztokat vagy munkásokat hajtották izébe, a Müsztenbe. Ilyen, hogy mondjam
neked? Munkára. Köllött sebesűtteket hordani, akkó köllött nem tom én, mindenféle. A röptért csinátuk itten. Brestovacon vót röpte, minálunk vót… Igen, köllött
menni. Nagyon sok robot vót.
– Milyen volt a németekkel való viszony?
– Tudod, hogy abba az időbe még nem gyütt be a Kulturbund, odáig hát szomszédok vótunk, meg jártunk is egymáshó. Nekünk például… a sarkon laktunk, a
szomszédunk is német vót, meg a hátulsó szomszédunk is német vót. Rozmaring
utca 47. Most ott a sarkon a… Az iskolának által. Az vót a mi házunk. Mikó begyütt
harminchét-harmincnyolc vagy mikó begyütt ez a sváb. A svábok mindig velünk
tartottak. Valami húsz százalék vót sváb. De három százalék ha vót szerb. Vót a
jegyző vagy rendőr vagy nemtom, ezek vótak...
Ez mind tiszta magyarság vót, hogy őszintén megmondjam, meg svábság. De mind
magyarú beszélt, svábú nem beszéltek. Minálunk má elmagyarosodtak a svábok is.
Na, uram, akkó kezdődött, akkó nyílott meg a Kulturbund, érted? Én mivel Papp vagyok, mentem, kiválasztott ministráns vótam. És akkó onnan kezdtem, tudod, eztet
a művelődés, kultúrát vagy ami vót. Há mi vótam én? Mint a többi parasztgyerek.
– És akkor harminchét-nyolcban változott a világ egy picit?
– Nem is kicsit, hanem nagyon sokat. Má mint ministránsok közt a svábok, azok
különmentek. A magyarok közt. De a plébánosunk, az is sváb vót. Kerényi sváb
vót. Vagy klaićevói. Hát me akkó még nem vót Klaićevo. Kerényi. Na most, ölég az
hozzá, hogy hát nem azé, mink ministrátunk meg… Na, onnan, mikó megkerült a
Kulturbund, akkó tovább nem vót. Mert hát akkó itt nyitottak egy új klubot, nyitottak egy új, hogy mondjam neked, műveltséget, kultúrát. És ők egy különb izéva,
különb micsoda tartoztak… Meg nagyon-nagyra is vitték. Úgyhogy aztán Stock,
az öreg Stockot ismeritek, a Stock is négy évvel öregebb, mint én, ha jól tudom.
…Mer vót, magyarok mikó bejöttek, akkó leventék vótak. A svábok, azok nem
akartak leventének menni. Ők az SS-izéhő tartoztak, tudod. És akkó a, most ahun
a Kubicsek van, a Jani, ott vót a Kulturbund. És ottand ki vót húzva, fönn vót a
horogkörösztös zászló mindennap. De a magyar is fönn vót. És akkó kezdődött
meg a nagy gyűlölet. Ezek, akik svábok elmentek a honvédségbe szógáni, azok
megmaradtak, magyarok maradtak.
De akik elmentek az SS-hő, azok elmentek. Éppend a vasútállomás vót, ugye.
Akkó megindút mit tudom, hunnand, akkó Hodzsákrú vagy nemtom én. Úgyhogy
két mozdony vitte őket. És mind ezeket a fiatalokat meg öregeket, mind a svábokat.
Heil Hitler! Zenekarra, német zászlókba, köves úton (akkó köves út vót, meg sáros,
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meg parasztút). És bementek: emegyünk, de két hét múva győzelemmel gyüvünk.
Heil Hitler! Az orosz front előtt ementek. Aztán gyütt, tudod, mikó má, akkó má
nem vótak itt németek. Igen, má akkó, má negyvenegybe, má akkó Hitler toborozta a
csapatját. Akkó má nem mentek, nem akartak a magyarsághoz bevonúni. Hanem azé,
akkó egy nagy vagon, és irány. Vitték őket ki, most Németország vagy hová vitték, azt
nem tudom. De nem mentek a magyar katonaságba. Mentek ide is meg… Má Hitler
akkó eröndözte, nem tom aztat. ...a negyvenkettőig tán valahogy. Akkó még besoróta
őket. De má utána nem bírta besoróni. Mert… még a magyarok is elmentek SS-hó,
mer több pénzt kaptak ott. Úgy hallottam, én nem láttam. Én nem…
Doroszló, 107.

Német asszonyok söprűve vertek bennünket
– Ez vót. De mint olyan, hogy… No, akkor ez má más téma. Én mentem polgáriba
abba az időbe… Magyar időbe… Magyar időbe, mikó… Az nem gimnázium volt,
hanem polgári… hatodik után?… Negyedik után mentünk… negyedik után? Szóval…
negyvenháromba, mikor a németek megszállták Magyarországot…
[…mer Horthyt a Hitler kihívatta megbeszéni ezt, mint ahogy mondtam
is, hogy baj van, akkó megtörtént, mikor ő, Sztálingrádnál bekerítették a
németíket, ha hallottátok, és rengeteg ottmaradt, és avval megtört, még akkor
sokan megadták, a románok, a bulgárok…
A németeknek a csatlósai átálltak, ez a front, ezt a frontot a bulgárok,
amazt még a nem tudom mi, megadta magát, itt az oroszok, és így sikerült, és
körbevették, tudja, vele mennyi német, ezrek, százezerek vesztek ott, és a, most
nem, nem úgy akarom mondani, hogy ki járt vóna jobban, ha a magyarok, mer
talán, talán, de a Horthy is sokat várt, előbb ki köllött vóna ugrani a, vagyis...
Nem. No, akkó Hitler kihívatta, de már a terv megvót, alighogy a Horthy
odaért, az összes, ami még vót olyan, megindultak és megszállták Magyarországot. Mikor ez megtörtént, akkor Horthy kinn vót, ott vót a Hitler kezibe,
ez mind ki lett csinálva, hogy az fő, ha valami nincs, lelüvik. Akkó azt mondta,
hogy jó van, na, hát legyen. És… akkó vették el ezeket a részeket.]
Mentünk biciklivel, úgy vót alkalom utána, hogy a németek má, hogy megszállták Magyarországot, még hát erre mindenfelé. Német asszonyok söprűve vertek
bennünket. Polgáristák mentünk, voltunk... voltunk… huszon-valahányan innen
jártunk oda, nem ment a vonat, valami, hát akkó elmentünk, ez az egyik. Akkor
összehasonlításképpen az a gimnázium még mindég megvan, a bíróság van Hodzsákon, bíróság, másik felin van…
De! A németek palotába, a mienkhöz képest, mink még abba, tehát mán akkó,
akkó mán… szóval, hogyha, most úgy mondom csak, netán, ha a németek nyernek,
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magyaroknak nem lett vóna, hiába vótak ott kinn, vagy hogy mondjam. És lássátok,
ha tik nem, de ennyi falu itt hagyta mindenét, csak amit kocsira fő tudott pakolni,
és elment. Érezték, hogy mi vár rájuk, mer akik itthun maradtak, hurcolászták
vagonokba, főtóták a határig télidőbe, minden nékű, evés nékű, semmi, főtóták,
akkó letóták arra Újvidék, Szerbiába.
Gombos, 119.

Isten áldja meg magát, nem gyugná el a Mariskát?
– Stikker Mariska. Avval öreganyám jóba vótak. Oszt akkor elszaladt hozzánk az
anyja, a Rozi néni, oszt mondta, hogy: Annus néni, a jóisten áldja meg magát, fogadja
be a Mariskánkat. Oszt űk németek vótak. Oszt akkó mondta öreganyám, hogy
nem merem, nem merem Rozi, nem merem. Mert hátha, mert ki volt adva, hogy
nem, nem rejtegetni senkit. Mert akit megfognak, hogy rejteget… Hát megincsak
odahozta azt a Mariskát hozzánk. Oszt akkó a Mariskát is ott még rejtegették.
– Németül beszélt?
– Dehogy, hát magyarok vótak űk, vagy hogy mondjam. De németek vótak. De
gyütt az orosz oszt kereste, hogy ki a német. Oszt ki a német. Oszt akkó aki egy
kicsit olyan…
– De a neve az német volt?
– Persze. Krum. Krum volt a neve nekije. Krum Ferinek hívták az apját, meg
Krum. Meg az anyja is német vót. Németek vótak.
– És az oroszok azok mi alapján azonosították? A név alapján?
– Csak űk úgy keresték. Csak keresték. Nem tudták űk, hogy az a Krum mit
jelent. Csak ezek már nagyon féltek, mert tudták, hogy űk micsodák. Akkor azt
mondta öreganyám, hogy… Hát akkor ott volt az a Mariska náluk, akkor még azt
is vigyázgattuk. Eccé csak hozzám szalad egy asszony. „Annus néni, a jóisten áldja
meg magát, nem gyugná el a Mariskát?” Ez vót a Striker Mariska. Az valami két
hónapig gyugdostuk nálunk. Olyan szép lány vót, oszt akkó azé o, úgy a lányokat
szerették, meg a asszonyokat. A oroszok. Na úgy, olyanok vótak. Úgy, olyanok vótak.
De úgy lüvődö, meg olyan, hu, mit olyan, olyant, olyant azé nem csinátak. Há nem.
Na most, közbe azé csak elvitték a lovakat. Bementek, oszt ugye az a rossz észbű
kihajtott lovakat, oszt aki meg vót pihenve ló, aztat elvitték. Azé a gyerekek, csak a
gyerek, gyerek. Há kimentünk a utcára játszani. Me felénk nem vót köves. Oszt oda
nem bírtak annyira. Mindjá bedűtek avva a tankjaikka, meg Isten tudja mikke gyütt.
– Tankok is vótak itt?
– Há persze, hát a Sár utcáva mentek kifelé. Mentek a Kazuknak. Oszt akkor…
ott mentek keresztű… a Jozićékná, meg akkó ott valahun vót, valahun ott vót, há úgy
mondták, hogy a Kazukon, ott vót. Élő fákat vagdosták le, oszt az úgy elrekesztette
a vizet, vagy hogy tudták ők azt megcsinálni, nem tudom. Oszt azon mentek keresztű. Na, elég vót az hozzá, hogy ide akarok visszatérni, megen erre a, mentünk a
utcán, oszt megállított engem a orosz katona. De hogy, hogy tudtunk velük rögtön
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beszéni, én nem tudom. Komolyan mondom, hogy nem tudom. Kérdezte tűlem,
hogy hány éves vagyok, oroszú. Mondtam neki, hogy kilenc, devet, mutattam a
ujjamat. Úgy végignézett rajtam, oszt mondta, hogy neki is Oroszországba akkó
ekkora lehet a lánya. Oszt akkó nagyon megsajnáltam szegényt. Mindég tojást
kerestek meg kokoskát. Hát nem a, akik előttetek vótak, azok mind megették a
tojást, meg a kokoskát, meg minden valamirevaló lovait, lovakat elvittek. Tudod,
hogy hogy eltetvesedtünk?
– Az oroszoktól?
– Hát nem tudom. Az oroszoktól. Annyi fejtetűt kaptunk, hogy nem tudtuk,
hogy hanyadán vagyunk. Oszt nem volt ilyen szer is meg olyan szer is.
– Jó, de nem volt ilyen por vagy valami?
– Semmi. Érted, hogy semmi? Hát semmi. Nem értitek föl fiatalok, hogy hogy
vót az, hogy semmi nem vót. Akkor petróliommal kenték a fejeinket. Oszt úgy
vakaróztunk, hogy nem tudtunk hova.
Bácskertes, 15.

Nem maradt nekik semmijük se, mindent elvettek tőlük
– Öt család itt maradt, mikor vége lett a lágernek, akkor itt maradtak.Visszajöttek.
Ki lettek engedve, és visszajöttek.
– A saját házukba jöttek?
– Nem. Most képzeld el ezt a stószt,122 amit most elmesélek. Voltunk hárman,
akik arra laktunk, szomszédságban a legények, és minden este kocsma ugye, ez már
negyvenkettőben volt, akkor itthon voltam, hazajöttem Németországból, és itthon
voltam, míg be nem vonultam a magyar hadseregbe, és akkor a társaság, minden
este kocsmázás, biliárdozás, kártyázás, hát szórakozás, és éjfélkor megyünk haza
hárman, és átmegyünk a templomunk ahogy van, ott átvágtunk az utcán, neki a
templomnak, egyszer amarról, ellenkező irányból valaki szalad és zihál, nagyon szaladt, mikor odagyütt, egy nagy kés van nála, nem is tudom, Hans bácsinak hívták,
kicsit jobb módú ember volt, szép új ház, tiszta új házuk volt, nagy ablakok, ajtók,
minden, tiszta új. Nem láttatok senkit se, hogy szaladt erre? Nem. Miért, mi a baj?
Azt mondja, gyertek hozzám, majd megmutatom, mit csináltak énvelem. Mert
volt neki egy fia, és nem akart bemenni német katonának, és azért téglákkal azt a
nagy ablakokat, nemcsak az üveget, még ahol fa volt, még azt is összetörték, úgy
összetörték azt a hatalmas ablakokat az utcáról, azt hiszem hét ilyen ablakot, elég
nagy házuk volt. Azt mondja, lássátok, hogy mit csináltak?
És most már, mikor begyüttek ezek a partizánok vagy mit tudom, akkor ők itt
maradtak, és annyi emberség volt bennük, hogy visszamehettek lakni a házukba,
de nem volt az ő házuk, államosítva lett a ház, de bírtak bent lakni.
Én sokat dolgoztam a malomban munka után, két óráig dolgoztam, akkor volt
egy sziváci főmolnár, mindig adott munkát, nyolc-kilenc évig dolgoztam, ott nincs
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egy szög, amit nem én csavartam be a malomba, és ennek az apja, ki nem akart menni
német katonának, ez is itt dolgozott a malomban, német ember, hát amúgy is jóba
voltunk, mert apám dolgozott náluk, jobb módú német ember volt. Feri, azt mondja,
még egyszer ilyen történne, a többivel a végtelenségig kitartanák, mert lássátok, hogy
velem mit csináltak, mindent elvettek, bedobtak a lágerba, és az én fiam nem ment
se német katonának, se nem voltunk nagy németek, semmi sem, és látod, hogy mit
csináltak velem. Ha még egyszer ilyen volna, a végtelenségig mennék végig a németséggel. Ezt többet nem csinálnám, olyan kivételt. Ez egy óriási lökés vagy kibaszás
magyarán mondva, így kitolni. Mert velünk is jól kitoltak, a magyarsággal, senki a
világon nem basztak így ki, mint a magyarokkal, no, mindegy.
– Említette, hogy öten azért hazajöttek a táborból, a másik négy az hogy járt?
– Volt egy másik család, annak a fia kitanult tanítónak, és elvett egy rác lányt,
egy ilyen kolonistát,123 az is malomban dolgozott, asszony, de német család volt,
annak a fiait agyon is lőtték, ő itt dolgozott a malomban, az asszony, mert ezek már
korosabb német emberek voltak, és ők egymást behajtották ebbe a német hadseregbe, mert egy se nem akart.
Volt három vagy négy német gyerekek, akik a magyar hadseregben szolgáltak,
de ott kivették, és elmentek német katonának. No most, ez két testvér volt, és itt
valahol Dalmáciában voltak mint német katonák, és már akkor mindenki tudta,
hogy a háborút megnyerni nem lehet, és ezek összebeszéltek egy páran mint német
katonák, hogy átszöknek a partizánokhoz, és ennek sikerült, ez vissza is kapta a
házat meg az egész vagyonát, mindent visszakapott, úgyhogy a sajátjában maradt,
viszont az öccsit megfogták a németek, valaki elárulta, és agyonlőtték Dalmáciában,
úgyhogy az asszony itt dolgozott a malomban. Akkor volt egy, az fényképezéssel
foglalkozott, de az is német család volt, az is itt maradt. Úgyhogy föltalálták magukat. Nem maradt nekik semmijük se, mindent elvettek tőlük, csak ami rajtuk
maradt, ha maradt valami. Mert itt halomra haltak a lágeristák.
A németek külön voltak. Teljesen külön voltak. Pláne ezek regisztrálva lettek,
hogy mondjam, német Kulturbund ami volt, ezek teljesen külön voltak, ez a másikon, most ahol új iskola van, itt volt egy nagy kocsma, ez mozi is volt, meg a falunak
az összes ocsmány népeit, meg a gazdagok is, meg a cigány, itt mindenki megfordult,
ez olyan kocsma volt, nemzetközinek lehet mondani, és itt is fúvószenekar volt,
mink is ott öltözködtünk, a Krisztus Körösztös Egylet csapat, a régi Jugoszláviáról
mesélek én mostan, ez mind akkor történt. Úgyhogy ottan szórakozott mindenki,
szerb is, magyar is, cigány is.
– A németek meg a Kulturbundban, ott szórakoztak?
– Ezek egész külön csapatuk is volt, csak egyetlen magyar volt, de annak is az
édesanyja német volt, az is jobban németnek tartotta magát, de magyar hadseregben
szolgált mint zászlós, iskolája volt neki, és a magyar hadseregben, akinek iskolája
volt, az kapta a rangot is, a zászlós az már elég nagy rang volt a magyar hadseregben.
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Egyszer volt, büdösül összevesztek. Ez lány végett történt az egész, nem politika, akkor politikával senki nem foglalkozott. Úgyhogy nagyon összevertek egy,
Pistának neveztük, de német legény volt. Ebben a kocsmában, amiről most szó van,
nem a Kulturbund, hanem emez a mindenkinek a kocsmájában, a magyarok, mert
nekünk állandóan volt színtársulatunk, mint kölkek, tizenhárom-négy évesek már
tanultad a szerepedet, és minden évben volt két előadás, karácsonyra meg valami
jeles ünnepre. No, és itten, mivel ez már a magyarok ideje alatt történt, negyvenháromban, mikor én Pesten voltam, anyám írta úgy nagyjából, de később elmesélték
énnekem, magyarok itt tartottak egy előadást, ez a színielőadást, mert java része
már a legénységnek be volt vonulva, ezek öregebbek is, mint én, és mivel nagyon
sokan mentek volna színielőadásra, mert volt nekünk egy magyar kocsmánk, ott
szoktunk előadni, az elég nagy volt, de kicsinek bizonyult, akkor elgyüttek ide. No
most, volt az öspörös, az nem csinált kivételt, se szerb, se magyar, se német, és volt
egy Kromel nevezetű, az volt a főkántor a templomban, ez is a magyarokkal tartott
nagyon, ő volt a tűzoltóknak a főparancsnoka is, mert voltak tűzoltók is, mentek
templomba, és ez jobban a magyarokkal tartott, ez a kántor, és tele van a terem,
most majd adják a gyerekek a színielőadást.
Ez a kántor elment a söntésbe, hog y megiszik eg y spriccert, és volt eg y
kulturbundista, az SS-ovac124 volt, egy bolond fiatal, az is huszas volt, de be volt
vonulva, SS-ruhában is volt, és fogta a sörösüveget és hátulról fejbe vágta a kántort,
és akkor vér, beszaladt a közönség, ahelyett hogy kiszaladt volna, bement a közönség, ott összeverekedett, a feleségem ruhája is csupa véres lett, el is kellett dobni.
És akkor szétszaladt a társaság, és volt egy, az be volt vonulva a magyar hadseregbe,
gyalogos volt, és a gyalogosoknak nagy szuronyjuk volt, és megfogták az SS-t a
magyarok, nemcsak ő, hanem többen, volt egy egylábú, Radoka nevezetű, de az is
magyar gyerek volt, egy botja volt neki és egy lába, csak azzal a bottal járt, az meg
ez a Pista, ez a magyar gyalogos megfogták a grabancát, mint SS-katonát kivitték
a községháza elé, odakötötték egy fához és azt a vastag botot ez a Radoka eltörte
rajta, akkor gondolhatod. Amaz a magyar meg lecsatolta a szuronyt és azzal betyárul
öszeverték,125 akkor gyüttek neki a rokonságai, ketten az SS-nek, mert híre ment,
hogy menjenek, mert agyonütik, mert agyonütötték volna száz százalékban. Büdösül
elverték, és akkor gyütt a segítség, bizony nem mertek odamenni, mert azok is kaptak
volna, gyere csak ide, betyárul elverték a SS-t, de nem történt semmi, mintha nem
történt volna semmi, pedig SS-katona volt. Rendes SS-ruhában volt. Ilyen is volt.
– A faluban meséltek-e arról, hogy mi volt a sorsa a sváboknak negyvennégy után?
– Hát mesélték persze. Dobálták föl a kocsira őket, mint a dögöket. Mert anynyian meghaltak ugye, éhen, szomjan, meg megfagytak, meg a tetű megette őket.
Gakován126 volt a láger. Most van ott egy nagy emlékmű, Gakován csináltattak
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ezek a németek, mármint a hozzátartozók. És még mindig vannak ilyenek, akik az
én korombeliek, minden évben jönnek, Riđicára127 is, ezeknek is nagy házuk volt,
és ezekkel is nagyon jóba vagyok még máma is. Mert én nem mondhatok semmit
ezekre a kolonistákra. Énnekem senki nem mondta, „jebem ti mater madjarsku”.128
Úgyhogy ezzel a családdal is, az ember meghalt, az asszony maga él, beteg, öreg, és
gyünnek minden évben a háznak a gazdája. Tiszta új, hatalmas nagy ház, mondja,
„zamislite, majstore”,129 hogy mit akar a gazda, hát mondom, él, azt mondja, él,
huszonegyes,130 mint én, de hát a családja él, ő maga van, de gyünnek a család. Azt
mondja ez az asszony, akiről szó van, meg akarja venni a házat, a saját házát. Mondom, hát miért nem adtad el neki, megegyeztek, hogy még élek, mert nincs neki
senkije, az asszonynak, van neki egy testvérje, az is öreglegény, nem nős, mondom,
mit akarsz, miért nem adtad el neki. Csináltatok volna egy írást, még én élek, addig
itt lakok ebben a házban, és ha még gyünnek nyaralásra, mit tudom én. Ilyen is van.
A saját házát akarja megvenni.
Úgyhogy szomorú sorsba voltak ezek a németek Gakován. Dobálták föl, ahogy
mesélik, reggel kocsikra, parasztkocsikra, és elásták őket, csak úgy bez veze.131
Nagyon sokan meghaltak. Sokan átélték. Szökdöstek is, aki bírt akkor, akinek volt
ismeretsége a faluban, azok takargatták. Nálunk is volt egy, varrónő volt, az is elszökött, ismerték, nagyon sokáig volt ott nálunk, de nem tudta senki se, hogy ott van.
– Regőcén próbáltak segíteni ezeknek a gakovóiaknak, akik be voltak csukva?
– Nem, senki. Nem, mert ezek rabok lettek, a németek. Egyszerűen ilyen volt
a törvény, hogy ezeket likvidálni kell, és kész, nem csak Regőcén, mindenütt a németséget száz százalékban, lehet mondani, lágerozták.
Regőce, 125.

Így volt az a német időben
– Elvittek lovat, kocsit, volt a fejadag, a cséplőgéptől elvitték a búzát, csak hagytak
bizonyos fejadagot, minden személynek úgy egy métert, a többit mindet elvitték.
Disznót se nem volt szabad vágni, nem kaptunk cukrot, sót a német időben. Romániából a svercerek hozták még a gyufát, élesztőt. Itt a németeknek mindön volt,
még narancsot osztottak, magyaroknak mög a bótban nem volt se ruhát, semmit
nem bírtunk vönni. A magyaroknak nem adtak, csak a németeknek. Voltak ilyen
svercer asszonyok meg emberek itt, hetiniek átmöntek, volt nekik összeköttetés,
Romániába átmentek, és onnan hozták a só, cukor, élesztő, petróleum. Mert villany nem is nagyon vót, akkor petróleumlámpával. Azt is úgy vöttük, meg a ruhát,
harisnyát, azoknál lehetett vönni. A magyarok nem kaptak semmit.
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– Miből vették, honnan volt pénzük?
–Hát amit eladtunk, csak fizettek, a pénz csak volt a nép közt annyi, hogy bírtunk
élni, de szögényesen, nem duskálkodott semmiben senki se. Ez volt a német időben.
A németek nagy urak voltak. Mindfelé voltak németek is, magyarok is az utcában.
Úgy ahogy most, már gyüttek a negyvenhetes évben, gyüttek ezek a kolonisták, most
gyüttek a menekültek, úgy voltunk a németek. Akkor csak németek meg magyarok
voltak a faluban. De már csak ötszázan maradtunk a faluban. Ötszáz lakosa van a
falunak. Akkor mindön házban négy-öt gyerek volt, mindön ház tele vólt. Tanyák
voltak itt a falu körül, mög a kishatárban mindenfelé, bérösök, sok nép volt. Akkor
úgy kapáltunk, köllött a munkaerő, nem úgy, mint most, mindent mögcsinál a gép,
traktor, meg lekombájnoznak, nem köll se aratni. Mi úgy arattunk mög kapáltunk.
Így volt az a német időben.
– A német családok, azok jobban éltek?
– Igen, ők mindönt kaptak. Volt a, Kulturbundnak mondták, őnekik ott osztottak mindönfélét, nem a bótban, hanem ott kaptak mindönt, hozták nekik. Az
ő fiataljaik azok mind elmönt a háborúba, elvitték őket úgy, mint a német katona.
Kimönt Oroszországba a frontra, ki itten Szerbiában a partizánokkal harcolt.
– A magyarok közül nem ment senki?
– Volt, aki elmönt önként. Aki elmönt német katonának önként, azokból sokat
agyonütöttek, mikor gyüttek a partizánok. Akkor vót négy-öt, aki mikor megszünt
ez, mikor a németek elmöntek, akkor elmöntek megint önként katonának, hogy
ne bántsák őket, elmentek a partizánokhoz katonának, hogy ne bántsák őket, azért
mert német. Akkor úgy mondták, hogy hipók,132 német hipók voltak. Ők nem
möntek, ők így a faluban, vagy mit tudom én, ilyen röndfönntartók voltak, de a
német idő alatt.
Tamásfalva, 152.

A németek több pontot kaptak, mint a magyarok
– Ki volt a rendőr, csendőr, kisbíró negyvenegyben?
– A régiek maradtak, és ugyanaz a bácsi dobolt, mert olyan dobos volt, aki hirdette,
közhírré tétetik, és akkor mondta. A községházán viszont nem tudom, mert nekem
hál istennek semmi dolgom nem volt, hogy ott kik ültek az irodákban, fogalmam
sincs. De nem hiszem, hogy kicserélték. Mondjuk, lehetett egy főparancsnokuk,
aki német volt, vagy helybeli német, mert voltak ott német lakosok is.
– És hogy fogadták ezt, hogy a németek vonultak be?
– Elfogadták. Szóval, nem volt ott probléma. Valami kis jutalmuk nekik volt, a
németeknek, mert akkor pontrendszer volt. Pontra lehetett ruhát vásárolni, pontra
lehetett cipőt vásárolni, és a németek több pontot kaptak, mint a magyarok.
– A falubeli németeket toborozták utána a német hadseregbe negyvennégy
tájékán?
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– Volt, akit igen. Mert volt, aki el is ment német katonának, nem kevés. Fiatalok. Na most, azok kötelezettségből mentek el, vagy szívesen mentek, ezt ismét
nem tudom. De tudom, hogy volt, elég sok német család, akik hát ott voltak. Mint
ahogy voltak zsidó családok is. Ott éltek, és soha semmi bajuk egyik a másikkal nem
volt azért, mert ő német, azért, mert ő magyar vagy azért, mert ő szerb. Szóval jól
megvoltak a falu emberei egymással.
Szabadka, 25.
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Kiskunhalason történt, kerékpáros laktanyába…
– Aki vót honvéd, az tudja, hogy kitólnak a honvédda. Nagyon. Mindenhogyan…
én Kiskunhalason szógátam…
– Hányba vonult be katonának?
– Negyvenkettőbe. Anyám kérte, mivel apám meghalt, akkó vót törvény, hogy
hazaengedtek a hadseregbű kiképzés után, a honvédségbű leszeretek. De hát ott
homokba, bakancsba… úgy hajtottak, tiszta hab vót a zubbony. És ezek a öregebb
tisztek, altisztek, nem tisztek, azok megfogták a kezemet, oszt gyerünk, oszt gyerünk! Tiszta hab vót a zubbony.
Például emesélek egy izét… Kiskunhalason történt, kerékpáros laktanyába. Ez
egy új laktanya vót. Ha valahun van képem, nincsen kézné, nem tudom. Mindegy,
és én meg egy Pék Imre, úgy híták, vezetékneve a Pék Imre vót, kimentünk a városba. Első napokba, elészé kimenni a városba, meg kell ünnepelni, ugye? És mikor
ránéztink a órára, akkó nem érink má [vissza], a laktanya vót három kilométerre
a várostú Kiskunhalason. Hát nincs más hátra, fogunk egy taxit, és el ne késsünk,
az a lényeg. Hogy átlépjük a határt, ugye… No, mikó odaérink a taxiva, a őr parancsolt vigyázt, puskáva tisztelegj! Ugye? Kigyünnek a honvéd urak a a luxuskocsibú,
autó vót, de mindegy, nem késtünk el. Beengedtek, meg hát le is toltak, hogy hát
míg űk szalutának nekink, a őrség meg minden, ugye. Mán másnap regge megyink
gyakorlatra, a századparancsnok má meghallotta eztet, hogy ugye a honvédok mit
csinátak, meg mi történt. Akkó mikó vót szünet, pipahuja,1 akkó odahít, kérdezte,
hogy hát meséjjik el! Örűt nekije, ugye! Jövő vasárnap megint mehettek ki! Az vót
a elsé. Akkó elmontuk, ugye. A lényeg az vót, hogy ne késsink el. Hogy most, hogy
érink oda, az nem számított. Ugye? Hát a honvédok azok mikó esküt tettek, tettük
le a esküt, tűzérség ugye, összekevertek fekete kávét, pálinkát, akkor bort, meg hát
esküttek, s köllött abbú inni. Hát az olyan volt, hogy nem megiható volt, ugye! De
hát nem merted mondani, friss katona…
– Ezt kik adták?
–Öreg katonák. Öreg katonák. Nem is hallottam én akkor még, hogy még ilyen is
van, ugye. Meg másik is, ugye. De hát. Hát kikeptem. Hát azé nem. Emberek vótak
azok. Vót minden. Vót olyan is, aki akarta magát agyonlűni. Átment a golyó rajta.
Utóbb, mikó meggyógyút, vitték bíróság elé.
Bácskertes, 18.

1

Dohányzásra, pihenésre szánt időszak, cigarettaszünet
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Úgyhogy ezen múlott édesapánk élete
– Hát ugye, akiket elvittek, SAS-os behívók jöttek a magyarok alatt. SAS. Édesapám
is kapta. No, aszongya, gyerekek. A szerencséje, képzeld milyen, min múlnak a
szerencsék. Még valaki kapta, az a Vicei Anti bácsi volt. És azt mondta, Mihálkám,
ne siessünk, majd hónap. De úgy híre szaladt, hogy hát ezeket a frontra viszik. Hát
ugye mire mink beérünk a vicinális vonattal Szabadkára, mer Szabadkán köllött. Jelentkeztek itt. Azt mondja, Mihály, hol voltak. Hát azt mondja, elkéstünk. Valahogy
áthúzta, oszt betette a fiókba. Azt mondja, menjenek haza. Ez, aztán a Vili bácsi, aki
ugye, hogy odakeveredett hét-nyóc év múlva, hogy hazakerűt, mert a front, aztán
a fogság, azt mondja, hogy Mihály bátyám, azok mindenki meghalt. Mer, hogy is,
gyalogság… Úgyhogy ezen múlott édesapánk élete. Egy hajszálon. Egy hajszálon.
Zentagunaras, 56.

Mert nagyon-nagyon csúnya világ volt akkor itt
– Nekem volt egy bátyám, az meghalt már, úgyhogy az is kintről jött, Oroszországból, mert ott hadifogságba volt két évig, akkor onnan valahogy addig-addig
kijárták a magyarokat is, meg a szerbek voltak itt, meg azok is csak a saját embereinket, vagy a mi embereinket védjék, akkor az is hazajött, Oroszországból akkor,
haza se jött mindjárt akkor, befogták még katonának, még azt is, akkor úgyhogy
itt majdnem két évet lehúzott, pedig az ám, nem tudom, hány évet volt fogságban,
az oroszoknál fogságba.
Hát a fogságba, nagyon rosszul volt a fogságba, mert nagyobb része ugye mind
magyarság volt odakint, és akkor, hogy mondjam, volt, aki nem is mert hazajönni,
meg akkor nem engedték, meg akkor szökdöstek ugye Oroszországból haza. Mert
nagyon-nagyon csúnya világ volt akkor itt. Úgyhogy hetvenhétféleképpen.
Szilágyi, 131.

Kiment a frontra, vissza se jött többet,
pedig idevalósi az is
– Negyvenegy, negyvenkettő, mikor bent voltam katona, akkor itt voltam még
Zomborba, aztán kellett menni a pletenici iskolába és akkor, amikor itt lejártuk pár
hónapot ugye, sokat kellett tanulni ugye, nem óhajtottam az ilyesmit én, tudod, úgy
gondoltam, ha én felelek magamért, de tizenkét emberért felelni, az kicsit csiklandós, mert az egyik ilyen, a másik olyan, a harmadik szófogadó, a negyedik betyár,
mit tudom én, hát én ilyesmibe nem akartam belemenni, nem, nem bírtam kibújni
alóla, de hála Istennek nem volt problémám. De az én századomban mind rendes
volt, a gyerekek, én mindig szépen beszéltem velük, nem voltam olyan goromba, alig
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várta, hogy a csillagot fölvarrják, majd én megmutatom, hogy ki a parancs, nem, ez
fölösleges az ilyen valami. Emberek vagyunk, az egymás iránti, nem kell olyasminek
lenni. És nekem jól is ment ott is. Zomborba…
Hát nem töltöttem le a két évet, hanem ez a két év alatt jött a fordulat, hogy
átdobtak Pest-Budára, megszállták a németek, megszállták Magyarországot, akkor
úgy gondoltam, hogy húha, ez nagyon veszélyes, nagyon, még ha megkaptam volna
azt a rendfokozatot, hogy nem kellett volna mennem altiszt iskolába, hát akkor jól
van, magamról gondoskodom. Egyik a másik után, tehát én is, amikor megkaptam
azt a rendfokozatot.
Időközben meg a németek megszállták, és a Horthy meg magyarul megmondva
ugye, Horthyt a Hitler kicsalta ugye hadiszállásra, de ez már politika volt, ez politika,
hogy Horthyt kicsalják a hadiszállásra, Hitler, és közbe megszállták a Magyarországot, ilyen okos volt a német, hát nem mindegy volt ez, mert tudtuk, hogy mi a
helyzet, olyan háborús volt. Akkor nehéz helyzetbe voltam, mentünk éleslövészetre,
tudod, homoksivatag volt, és olyan törpe agácaerdő2 volt, olyan bábok, akik ugye,
azok voltak az ellenfelek. Igen, gyakorlat volt, ezekre kellett támadni mint gyakorlat.
Na és akkor már itt is, már itt is nagyon sok dolgot megismertem, mert már, mikor
leástuk magunkat idáig ugye, és rajtunk keresztül ment a harckocsik, repülők jöttek, támadás volt, úgy gondoltam magamba, hogy ez csak egy gyakorlat, mi lesz, ha
élőbe lőnek. Gondoltam magamba, ez itt nem jól van. Hát most, nem készakarva,
hanem ez olyan érdekes volt, ez a napi, nap nap után, ahogy a nap kelt, úgy a szél
kezdett erősödni, ahogy a nap ment, egyfajtán fújt a szél, este, ahogy jött, lassan
lecsendesedett, de ez nem egy nap, de ezen is le voltam akadva, hogy, hogy itt is
van, hogy fúj, fúj bolondul meg néha nem is fúj, ott meg így ment, és amikor így
le voltunk ásva, akkor azt a száraz homokot hordta a szél. És akkor ugye mást mit
csináltunk ugye, dörgöltük a szemünket, hogy lássunk ugye, valakinek ugye erősebb
a szervezete, valakinek gyöngébb. Én nekem is megesett az a dörzsölés a szememmel, így akkor kellett mennem az orvoshoz. Akkor kellett mennem az orvoshoz,
akkor kaptam csöppeket, Protalkot, olyan színű, mint a kávé, a cink az meg olyan
volt, mint a víz, erős volt a cink. Úgyhogy onnan, amikor visszadobtak Zomborba,
a századunk már menőfélbe volt a frontra. Most gondold el, nem mindegy volt,
hogy milyen szerencsém volt, onnan mikor visszajöttem, hogy nem estem bele, hogy
nekem is kellett! Ebbe szerencsés voltam, mert nekem megvolt az az idő, hogy le
fogok szerelni. Én meg akkor örültem ennek, mert hála az istennek, nem kellett a
földre menni. Úgyhogy átúsztam3 a frontot. És ez nehéz dolog volt. És ilyesvalami
az embernek, ő akiben átesik, az felejthetetlen, mert nemcsak az énrám eső része
a jó vagy a rossz, mindenkire, volt, akinek jó volt, volt, akinek nem. Nehéz a civil
életeknek, parasztság meg ilyenek.

2
3

Az akácerdő helyi elnevezése.
Megúsztam
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[De máma ugye, máma se lehet mondani, hogy virágos az élet. Ezt így neked
is meg merem mondani, ha fiatal is vagy. Nincsen olyan örömük, mint azelőtt.
Ezt mondani, merem mondani akárkinek. Itt, nem akarok félrebeszélni meg
félreérteni. A fiatalok részéről eljött a hétköznap, elmentünk a lányokhoz
szórakozni, eljött a kedd, volt szájmuzsikám is, meg voltak, van kollégáim,
akik nem ittak, én olyanokkal nem társalogtam, nem szerettem. És akkor muzsikáltam, hol, hol a Gyuri. Mi ketten voltunk, akik szájmuzsikáltak. Akkor
azok táncoltak, a lányok, ugye. Kedden, csütörtökön, szombaton este, hát a
nyári szezonba kint, de télen bent, de mikor eljött a vasárnap, hát akkor meg
mentünk a kocsmába táncolni. És ilyen szépen mullott el a hét. Mámma?
Mámma a fiatalok jönnek-mennek, mind el van foglalva, le van stoppolva,
csakhogy én ugye látom, hogy ez így, ez nem jó így.]
Megkaptam a leszerelést. Mentem az orvoshoz. Akkor itt, ahogy mentem az
orvostól a szememre, hogy szóval, mindig lett is, meg véres is volt a szemem, meg
asszem, kisebb is a szemem. Úgyhogy mindig kellett mennem az orvoshoz Újvidékre. Ott is fönt járkáltam a tetejére, meg néztem a Dunát. Itt, amikor bejutottam
a korházba, volt tűzi erősök4 is, akik szemre voltak bent, meg gyalogosok is. Mert
hát nem mindenkinek árt, mert nem mindenkinek ugyanolyan a szervezet, vagy
nem mindenkinek jött ki úgy. És akkor ugye, amikor itt a korházba bent voltam,
akkor itt voltam szobaparancsnok, mert jó volt az orvossal, azt mondta, Varga, ha
valaki keres, itt-e van, és régen átal volt az orvosnak a szobája ugye, ő operált is,
nem akarom mondani, miket, elég csak, hogy operált, mert az embernek sajnos az
ő baja volt, aki ott volt. Jóba voltam vele, és akkor neki voltak ilyen ismerősei, ilyen
tisztek, satöbbi, és ha valaki keres, mondjam meg, hogy később hívjon fel, akkor
volt olyan, hogy nincs itt az orvos, később hívja fel, úgyhogy ezzel múlott az idő.
Egyszer azt mondta nekem, hogy: Varga én magát kiírom egy hónapi egészségügyi
szabadságra. Hazamegy, de tovább kell a szemére csöpögtetni ezt, amit most kap.
Mondom, igenis, doktor úr. Úgyhogy hazajöttem, engem többet nem bántottak.
És valahogy átúsztam. Ezt ugye nehéz dió volt átúszni, de valahogy…
Mert ha én kimegyek a frontra, én nem jöttem volna biztos. Mert kimegyek a
Don-kanyarnál, ahol az ütközet volt. Ott nagyon sok magyar elesett. Ott ki tudja,
milyenfajta minden, össze voltak keveredve, és ott pucoltak, és mentek a nehéz
fegyverek és így tovább ugye, és szóval ez nem nehéz a kibeszélések, csak, vagy hogy
mondjam, az, aki beleesett ebbe, nem mindegy volt az. Most akinek nem sikerült,
volt a rokonságból, Paróci Pistit nem ismerted, honnan ismerted volna? Kiment a
frontra, vissza se jött többet, pedig idevalósi az is.
Szilágyi, 133.

4

Tüzérségnél szolgáló katonák
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Kanyargó Tisza mente
– Negyvenegyben, mikor a magyar hadsereg bejött, az én édesapám pont húszéves
volt. El köllött menni katonának. Nagyon jó megúszta, élve hazajött, hála a jóistennek.
– Katona volt vagy munkaszolgálatos?
– Rendes katona, sőt a végén ő szakaszvezető is volt abban a hadseregben azért,
mert egy rettentő körmönfont gazember volt, mint én, és ott megszerették a többiek
is, és addig-addig… Rengeteget mesélt a magyar hadseregben eltöltött időkről, hogy
hogy élte át azt. Rengeteg kontraverzis5 dolog van benne. Ilyen, hogy az úgynevezett
szegedi repülőteret védjed, mikor már tudod, hogy az oroszok erre vannak. Azt
mondja a fater: „Kivel, az ég faszát, már senki nincsen, kivel védjem?” Ő megcsinálta
azt is, hogy ő érezte, hogy hogy áll ez az egész. Ő elindult az ő, hát tizenvalahány
ember maradt abban a szakaszban meg, és elindult Ausztria felé, tudta, hogy jobb,
ha az amerikaiak, tehát a nyugati társaság fogja el, mint az oroszok. Útközben ott
fönt, már egész Győr alatt valahol, ott az oroszokkal öszejöttek, de azok is egyszerű
katonák lehettek, és akkor a faterra ráfogta a gépfegyvert, azt mondta, hogy cserélünk. Hát az abból állt, hogy ők ilyen széttaposott csizmában, ki tudja, hogy honnan
jöttek, a faternak meg volt rendes magyar tiszti csizma, tehát amelynek nem volt
lukas a talpa, akkor cseréld, a gépfegyvert rám tartotta, akkor azt ki kellett cserélni.
A vége az lett, hogy aztán ő hazajött különböző [csizmákban], én már pontosan nem
emlékszek, csak hívta az otthon, nem a haza, hanem az otthon, és itt ezek elfogták,
de már a partizánok. Az volt a szerencséje, hogy ő úgy ért haza, hogy már ezek a
kivégzéseket már itt befejezték.
Édesapámnak az öccse, a Frici bátyám, az meg partizán lett. De szerintem nem
azért, mert nagyon akart volna. A fater se nagyon akart menni harcolni, mert fogalma sem volt, hogy hova fogják vinni. Ő volt Szombathelyen, Szegeden, hatvanhat
helyen Magyarországon katona, de hál’ istennek!, annak az ő hozzáállásának, hogy
megúszta az egészet. A Frici bátyám, az meg Petőfi brigádos lett. Ebből az egészből,
mikor már én komolyabb ésszel rendelkeztem, két fiad van, az egyik partizán, a
másik meg magyar katona. Ebből akkor mi van? Egymásra lövöldöznek.
Akkor a másik nagytata, tehát az anyám nagytata, az első világháborús, Monarchia alatti harcos volt, ő végigcsinálta az övét, de azok az én őseim, akik voltak, mind
szerették a jó bort is, ez kocsmáros is volt, negyvenegyben bejött a magyar hadsereg,
és elkaptak ott pár szerbet a Kolonijából, amiről az előbb beszéltem. Azok között
volt neki egy haverja. Ő fölrakta az összes első világháborús rendet, és fölment a
városházára, de akkor itt magyar hatóság volt a városházán, és vitézi rangot kapott
az első világháborúban, oszt fölment, fölrakta az összes, ami létezett fémet magára,
hogy ő első világháborús osztrák‒magyar, hát csak azért nem vágták szájon, mert
már idősebb volt. Mit maga, ezt a csetniket védi, ez, az. Na, azzal a szerb emberrel,
5
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nem tudom, mi lett a végin, de hogy az öreget úgy lebaszták ott, hogy csak úgy
füstölt, mit okoskodik, ők majd ott tudják.
Nagyon sajnálom, mert én nagyon sok mindent szerettem volna még apámtól is
megtudni. Ő a magyar hadseregben amiken átment, ott függetlenül, hogy szakaszvezető lett, az ő gazemberségéből eredt. Látták a tisztek is, hogy erre rá lehet bízni,
mert ez olyan. De megkapta ő is azt, hogy na, csetnik. Hát keverték a magyarok
is dolgokat, hogy mi a csetnik, mi a partizán, vagy ki a jó, ki a rossz. Ez a két szerb
közt is, hogy csetnik vagy partizán. Fatert azt lecsetnikezték feszt. Tehát volt Szombathelyen, Szegeden, meg hol is még? Azt szerette az öreg elmesélni, Géza, maga
most megy fölszabadítani a repülőteret. Kivel? Már mikor szétszaladt mindenki,
mondta, kivel szabadítsam föl?
– Milyen században volt [az apa]?
– Repülős volt. Hát azért köllött volna neki a röpteret fölszabadítani. Azt mindig nagy örömmel mesélte, hogy volt egy pilóta, hát ő ilyen szakaszvezető lett, de
valószínűleg, akik lent szolgálják a repülőket, és az egyik pilótával egyszer elrepültek
Zenta fölött is, és akkor még nem ilyen sugárhajtás, hanem a búúúú, és akkor az
Újházi-ház fölött egészen leereszkedett a pilóta ugye, azt hitte, hogy majd integet
az apjának, és akkor mentek vissza Szegedre. Azt mindig mesélte, az körülbelül ez
az a mese volt, hogy azt tudtam, hogy ez fog történni, ezt is tudtam, hogy ez fog
történni, de hogy ez a nyakamba folyik, azt már nem gondoltam. Amiért látta, hogy
a pilóta mit csinált, egy pár duplingot,6 és akkor aranyos volt a fater. Ő aránylag
szűkszavú, de énszerintem azért úszta meg a második világháborút is így, mert ott
lecsetnikezték a magyaroknál, mire visszakerült, akkor itt ezek nem bántották, nem
bántott senkit se sose. Többször próbáltam rákattintani, hogy voltál Szombathelyen,
voltál Győrnél, ott az amerikaiaknak meg valami Bátfis7 volt, ott fogták el, a Bátfis
már Ausztria. Most hogy akkor az hogy állt ott területileg, a fene tudja.
Mesélte még azt, hogy volt nekik, de az már történelmi könyvekben egy pár
helyen olvastam róla, volt valami kegyetlen, hát az olyan nagyon magas rangú tiszt
valaki volt, és az még Debrecenben is volt, ott is volt. Megindultak az utcán, az negyvenegyben nem működött annyira durván, a zsidógyűjtés, a katonák menetelnek
az utcán, akkor köll énekelni, és akkor ők elkezdték: „Debrecennek főutcáján sír a
sok zsidó…” Hű, ez megőrült, az a nagy valaki tiszt. Nem ezt, Géza, hát bassza mög,
mondta, de ezek kezdték énekelni. Azt mondja, ne énekeljenek most már, hanem
hümmögjönek vagy fütyüljönek. Hát ugyanavval a tempóval ugyanazt elhümmögték
vagy elfütyülték. Mondja az apám, hogy valakire rámondani, hogy utálja a zsidót
vagy a cigányt, a magyar, a szerbet vagy akárkit, azt nem. Az egy olyan, pedig meg
fogom találni, mert le van neki írva, de kegyetlenül magas rangú tiszt volt, az képes
volt kimenni az utcákra Debrecenben, és figyelni a katonák hogy viselkednek. De
úgy, hogy viselkednek, hogy hogy viselkednek a más nemzetiségűekkel, ne adj isten,
6

7

Valószínűleg loopingra gondolt az adatközlő, ami a repülősök fejen keresztül
történő megfordulását jelenti.
Bad Fischau, Bécsújhely külvárosa.
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ott van zsidó, cigány, és ha valami olyat csinált az a katona, akkor másnap azt se
tudta, képes volt elbújni. Rendesen leselkedett.
– Sikerült [édesapádnak] az amerikaiaknak megadni magát?
– Nem. A végén valamit elbaszott, aztán az oroszok fogták el, de úgy, hogy amikor
elfogták, ott már vége volt. Nem sikerült neki, valami nem jött össze. Ezt a Bátfist is
azért emlegetem, mer ő már akkor arra vitte az öt-hat-hét-nyolc emberét, amennyi
maradt, akkor jöttek egyszer az oroszok, akkor csak elengedték őket. Akkor valamit
csak elbasztak, mert orosz fogságba estek, de valahogy olyanba, hogy azok átadták
a partizánoknak, szóval ide, az első olyan volt, hogy Becskerek környékére került,
ott valamilyen nagy lágerba. De az már nem volt olyan. De mesélte, hogy ott német
katonák is voltak. Azt mondta, a német katonákkal, ameddig működött a második
világháború, azok mindig gyönyörűen kivasalt, feszes úriemberek, meg magyarokkal
nem is nagyon társalogtak. Na most, mikor ebbe a táborba összejöttél, akkor például
a fater megcsinálta azt, hogy kenyeret megsütte, megégette, mert vérhast kapott, és
sokan belehaltak. Vécé, amit úgy képzeld el, hogy egy nagyon nagy gödör, két deszka
rajta, a polgár fölémegy, letolod a gatyát, kakász oszt mész tovább. No most volt olyan,
isten nyugosztalja apámat, az ő szavait mondom, volt olyan, hogy a német beleesett,
megcsúszott vagy mit csinált, az összes többi véletlenül sem nyújtotta a kezit neki.
Nem tudom, hogy ez miért történt. A németek. A saját fajtáját. Inkább ott dögölj
meg, csak ne szarozza be magát, nem húzta ki. Akkor mesélt ilyen cudarságokat is.
Tehát mondom, ették azt a feketét,8 azt mondja, etettem az enyémekkel, mondja,
hát egyszer ott van egy Liba, azt meg hát az édesanyád tudja, ki volt a Liba, az is ott
volt vele fogoly. Ez Zsadányi vagy Verebes. A zenész, igen. Na, akkor az elkezdett ott
valamit húzni, mikor már ott este van, és valahogy elhúzta a napot.
– Az az ő csoportjában volt? Vele volt végig a Liba?
– Igen. Az elkezdett hegedülni, valami Kanyargó Tisza mente. Azt mondta a fater,
pontosan ki lehetett szedni, hogy melyik Tisza menti gyerek, mert az úgy sírt mind.
Akkor még az ő gárdájába tartozott a Döme kertész, illetve azzal együtt voltak
katonák, de hogy együtt voltak-e fogságban, azt már nem tudom. A Döme kertész
a mai napig is, azt hiszem, ők katonák voltak együtt valahol.
[Azt én nem is tudtam, én vízilabdáztam, de az hunnan tudja ez, hogy én ki
vagyok, az édesapádat üdvözlöm nagyon sokszor, az édesapádat. Honnan
tudja ez, hogy én ki vagyok? Na, akkor még jól is ment a csapatnak, jól is
játszottunk, ezek a muzsikus cigányok azok feszt szurkoltak.]
Zenta, 163.
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Feketére sütött kenyeret
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Lehet, hogy énhelyettem halt meg
[– Itt is, nálunk óriási tömeg volt, szedtük szét a honvédokat, vittük el
vacsorára, húsvét volt, sonkával etettük őket. Volt ott egy huszár őrmester,
megvolt az első világháborús ruhája, az vezette a lovasokat. Volt ott egy egész
csapat, még gatyába öltözve is, darutollal, fogadták őket, örültünk nagyon,
csókolgattuk őket. Én tizenkilenc éves voltam akkor.]
A következő évben meg berukkoltam katonának Újvidékre. Hát Újvidéken nagy
disznóságot csináltak ott a magyarok negyvenegy-negyvenkettő telén, féltem is
egy kicsit, a tizenhatos határvadász zászlóaljba mentem, de mi már semmiféle atrocitásban nem vettünk részt. Akkorra ez mind lezajlott. És ami érdekes, Csúrogon
elég sokat ártatlanul kivégeztek, és később azoknak a személyeknek Magyarország
nyugdíjat fizetett. Nemhogy üldözte, nyugdíjat fizetett.
– És mit csinált itt nálunk?
– Hát egy évet Újvidéken töltöttem el, negyvennégyben jöttek be az oroszok,
negyvenkettő-negyvenhárom telet ott töltöttem, díszlépést tanultunk.
[Magyarországnak a katonaélete még hasonlított az osztrák–magyar idei katonaélethez, elég nagy fegyelem volt, de nem bántottak bennünket. Normális
koszt volt, jó elbánásban részesültünk, úgyhogy nem volt semmi probléma.
Voltak, akik trehányak voltak, megfirkálták egy kicsit, de inkább viccnek volt
az egész, jókat nevettünk egyiken-másikon.
Például jelentkezel nálam éjfélkor, de föl ne költs, mert ha fölkeltesz,
agyonverlek. Jelentkezett, mert parancs volt, az alsónadrágját odavarrta
az ingéhöz, mikor ébresztették, akkor ugrott föl és elesett, mi az, az anyád
szentségit, akkor mindenki röhögte. Vagy például óriási hordók voltak kitéve a csatornáknál sorban, volt egy cigány is köztünk, sose ébredt föl, hiába
kiabáltak. Mit csináljunk a cigánnyal? Összefogtak, voltak ott huligánok,
mikor beszóltak, megfogták a lepedőt és beledobták a hordóba, a vízbe. Aztán
mindég fölébredt. Általában kiképeztek bennünket, nem arra tulajdonképpen,
amire kellett volna, hanem inkább ilyen dísznek.]
Ott voltunk végig Újvidéken. Hát én kántor voltam tulajdonképpen. A honvédség ment minden vasárnap a misére, voltak a honvédmisék, én voltam mindig a
kántor. Azon a bizonyos napon, mikor ide bejöttek az oroszok, mi ott elmentünk a
misére, a század visszament, én nem velük mentem, hát mikor visszaérek, a kofferok
szétdobálva, kiabálnak rám, bele mindent a hátizsákba, az oroszok átjöttek a Tiszán.
Úgy tíz órára, az a buta hadvezetés, tudták, hogy ott vannak az oroszok, miért nem
vittek ki a Tisza-partra bennünket. Utólag ítélve jobb, hogy nem vittek, szétlőtték
volna az egész Tisza-vidéket. Így elég jól megúszta. És akkor gyalog Szenttamásra,
ott beástuk magunkat, és vártuk az oroszokat. Három-négy nap múlva jött egy
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német hadtest, szerbiai, jugoszláviai németekből álló Prinz Eugen hadosztály, hát
én megszámoltam ahogy ott mentek, legalább harminckét-három tankot számoltam, de aztán nem számoltam tovább, de tüzérség, minden, egy jó fél óráig mentek
Becse felé. Nahát, ezek majd rendet csinálnak. Hát egy óra múlva jönnek vissza
üresen a teherautók, fölszállni, és mindenkit elvittek Becsére, és másnap reggel,
akkor támadtuk meg az oroszokat, de olyan jó módon, annyira primitív katonai
vezetéssel, hogy az ember ma nem tudja fölfogni ésszel. Becsületükre legyen mondva
a tiszteknek, hogy nekik is ott volt a tűzkeresztség. Tanultuk mi az előrehaladást,
tíz méterenként egymás után, de különben Szenttamásnál előttünk a kukoricát
letaroltuk, hogy lássuk, hogy jönnek, hát az oroszok meg beásták magukat a kukorica közé, hogy ők lássanak, ne mi lássuk őket. Tízméterenként mentünk egymás
után, szórták, köpködték az aknát, előbb messzebb voltunk, én voltam a harmadik
rajparancsnok, egy szakaszban három raj volt. Az első raj ment elöl a zászlóssal, én
a harmadik rajjal, egyszer szalad a küldönc, előre a harmadik raj, hát előrementünk,
hova menjek, de akkor már ilyen puskával, nem golyószóróval vagy géppisztollyal,
hanem messzehordó puskával lövöldöztek felénk, átkutatják a tanyát, előttünk állt
olyan ötven-száz méterre, de szaladoztak ki az oroszok onnan, hát az oroszok ott
vannak, nem érdekel, rám fogja a pisztolyt, gyerünk. Meg voltunk rémülve szabályosan. Mit mondjak, mint az állatok közé lecsap a vércse, úgy voltunk. De ott már
komolyan aknáztak bennünket. Mire oda értünk, az oroszok már eltűntek onnan.
De a többinek kellett oda jönni, jöttek utánunk. De előzőleg a német tankok ott
mentek előttünk el, hogy hova lettek, elvesztek, sosem láttuk őket. Mikor az első
raj beért, egy tizedest pont fejbe találtak. Abban a pillanatban meghalt. Hát lehet,
hogy énhelyettem halt meg, mert nekem kellett volna ott lennem. Az én rajomból
magából tizenkét-tizenhároman, tizen voltunk a rajban, volt egy küldönc meg még
egy valami voltunk. Négyen meghaltak meg hárman megsebesültek, úgyhogy alig
maradtunk élve. Én bebújtam egy kövesút melletti, szoktak lenni azok a hidak,
alá, onnan kukucskáltam ki, de vizes és sáros voltam, mondom, édes istenem, ha
én innen kikerülök, sose többet nem panaszkodok, hogy milyen életem van. És ez
így ment egész délelőtt, lövöldöztünk, nem bírtunk tovább előremenni, mert az
oroszok tisztában voltak. Az igazság az, hogy fönt jöttek a repülők is, az úgynevezett stukák. Hát előttem olyan száz méterre hajigálták le a bombáikat, meg géppuskáztak nyolc-tíz percig, és aztán eltűntek, és semmi sem történt. Akkor jöttem
rá, hogy tulajdonéppen a repülőgépek a harcászatban nem jelentenek semmit, csak
rombolnak. Ott maradtunk, és a nyári tanyánál volt istálló, különálló, az elé ki volt
kötve két tehén, nem volt idejük elvezetni onnan, úgy összelőtték a falat, mind a
jég mikor összecsapkodja, és a teheneknek, egyiknek se lett semmi baja, egyiknek a
lepenyőjét lőtték át, úgyhogy volt emberség bennük. És énelőttöm is fölugrott egy
nyúl, no, majd lelövöm, meggondoltam, eredj, szaladj, nem lőlek le. Így volt egész
nap. Éjszaka ott aludtunk a földön, szalad a küldönc, zászlós úr parancsa, azonnal
visszamenni, bekerítettek bennünket az oroszok. Megindultunk visszafelé, mind
a csürhe, mikor kivilágosodott, akkor tudtuk meg, nem kerítettek be, csak ott a
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végén szedtek már össze bennünket, és Szenttamásra már rendesen mentünk be.
Akkor történt, nem tudtuk, később tudtuk meg, hogy Horthy kiadta a parancsot,
hogy tegyék le a fegyvert, és azért vonultattak olyan hirtelen vissza bennünket. Ott
voltunk egy-két napig, ez úgy szerdán-csütörtökön lehetett, és akkor hét végén az
oroszok támadtak, de nem úgy, mint mi, hanem este, mikor köllött besötétíteni,
odahúzódoztak egészen a lövészárokból, és fölugráltak, és átszaladtak az árkokon,
úgyhogy tíz perc alatt szétverték a zászlóaljat egészen. Szerencsére, hogy nem mielőttünk voltak, hanem akik jobbról voltak, azokat támadták meg. Minket nem ért
támadás. Kivonultunk és megindultunk visszafelé, de mielőtt az oroszok támadtak
minket, fölsorakoztattak és akartak visszavonni, és mikor elkezdtek az oroszok
támadni, visszazavartak bennünket a lövészárkokba. Közben elég zűrzavar volt,
és ez miatt is megkönnyítették az oroszoknak helyzetét, és aztán csürhe módon
mentünk vissza, egészen Zomborba. Előbb valahol megaludtunk, de semmiféle
fajta parancs az nem volt, mindenki a maga módján ment visszafelé. Másnap meg
Zomborban aludtunk, sőt este tíz óra felé égett a villany, de Zombort kiürítették
már akkor, bejön a zászlóaljparancsnokunk, egy alezredes. Mi van itt, mondjuk,
no majd mindjárt meglátom, mi van Baján. Mert azt emlegették, primitívok, majd
elmegyünk a Dunáig, és Baján a nehéztüzérség megvéd bennünket. Telefonált, és
mondja, Baját elfoglalták az oroszok, és kiment.
Na most mi lesz velünk? Másnap reggel fölzavartak, elmentünk Bezdánig, ott
már égették el és verték szét, amit nem lehet vinni, megyünk át a Dunán, még ott
megaludtunk, és az én századomból akkor már csak a századparancsnok volt meg még
heten-nyolcan, a többi szerteszét mindegyik. Én jóba voltam a századparancsnokkal,
meg mivel iskolázottabb voltam, mint a többiek, közelebb kerültem hozzá, és mondom neki: „Százados úr, mi elmegyünk haza, a Dunán most már minek menjünk
át.” Gondolkozott, megtörölte a szemében a könnyet és mondta: „Nézzétek, én nem
tudom, itt mi lesz, de most már nagyon rosszul állunk, menjetek, semmi kifogásom
ellene. De jegyezzétek meg, ha a létezik az a német csodafegyver – mert mindig a
német csodafegyvert emlegették, és hát nem is messze voltak az atombombától, ami
csodafegyver lett volna, ha létezik – és visszamegyünk, agyonlövetlek benneteket,
ha parancs lesz rá.” És mi Bezdánból visszajöttünk, eldobáltuk a puskákat ott.
Ahogy jövünk visszafelé, összetalálkozunk az oroszokkal, jönnek kocsival. Meg
is állítottak, katonaruhában voltunk, és el is néztek századosnak az oroszok, és az
első volt, hogy van-e karóra, nekem is volt, hárman jöttünk vissza, mindnyájunknak levették a karórát és fölültettek bennünket a kocsira. Hát nem arra akarunk
menni, hanem amarra. Leugrott egy, altiszt lehetett, és odaszaladt, lovon ült ott
egy, magas rangú tiszt lehetett, mert piros volt a nadrágszéle, de be volt rúgva
valószínűleg, mert aludt a lovon, mondott valamit, és menjetek haza. Mi megörültünk, nem lesz itt semmi probléma. Jöttünk hazafelé, és Bajmok előtt van ott egy
út, Topolyai útnak nevezik, pont Topolyára vezet, kövesút, ott megálltunk enni,
mert a konzervek megmaradtak, mert megnézte az orosz azt is, van-e kézigránát,
nem az volt, visszaadta. Kiszalad a tanyáról egy asszony, az istenért, mit csinálnak
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maguk, nincs egy fél órája, innen vittek el három honvédot, ütték-verték őket, tele
van Zombor foglyokkal. Úgy megriadtunk, hogy hárman háromfelé szaladtunk.
Eggyel sosem találkoztam, a másikkal találkoztam, de katonaruhában, és megyek,
ez a Topolyai út, hát akkor megyünk Topolya felé. Egyszer látom, átszalad valaki
az úton, atyaúristen, hát mikor elmegyek mellette, Szécsényi, hát egyik moholi
volt, de már civilben. Mondja, hogy ebben a ruhában, cseréljünk, bementünk az
első tanyára, háború alatt mindenki szaladt a tanyára, hogy a tanya megvédi, de
sokkal rosszabb volt, fogadtak is, bunyevácok voltak, bemegyünk a szobába, hát
volt ott hat-hét tizenöt-tizenhatéves lányok, fiatalasszonyokig, ríttak, valószínűleg
megerőszakolták őket, szétdobáltak mindent náluk, rettentő szidták az oroszokat,
adjanak már valamilyen ruhát. Mondják, már három-négyet fölöltöztettünk, nincs.
Kimegyek, majd keresek valamit, talált is egy rossz nadrágot, az egyik szára csak
félig volt, kabátnak az egyiknek az eleje, a másiknak a hátulja, de mit csináljunk.
Szedték a kukoricát abban az időben, hát majd itt maradunk kukoricát szedni, maradjatok itt, ha a héten megnyugszik, elviszünk benneteket Topolyára. Az istállóban
megterítettek szalmával, egyszer csak irtó ordítozás, kijövünk, hát az oroszok oda,
fasiszti, mondta. Jöttek a lovat keresni, a lovak meg kint voltak dolgozni. Egyet
odaállítottak az ajtóba, nehogy elmenjünk, a többi meg elment a lovakat keresni.
Mondom én a kollegának, olyanok voltak azok a tanyai istállók, volt egy ajtó, ahol
kidobálták a trágyát, gyerünk mi ott ki, elment az őr arrébb, akkor gyorsan kibújtunk, észrevette, beszaladt ő is, de nem bújt be, szerencsére, csak onnan lövöldözött
utánunk. De nemsokára bekerültünk a kukoricába, és aztán kerültünk mindent, és
akkor így jöttünk haza.
A moholi vasútállomáson megvoltak a nagyon jó bakancsaim, még azt leszedték a szerb barátaink a lábamról, mezítláb mentem haza este, sárban, október vége
volt már. Nagyon megörültek, mikor hazaértünk, megfürdettek, beszélgettünk.
Elmondták, hogy mi történt, hogy jöttek be az oroszok, lefeküdtünk.
Ahogy lefekszünk, úgy nyolc-kilenc óra lehetett, sötét van már októberben,
irtó dörömbölés, kinyitják a kaput, és mondják, Szécsényi István, öltözzönek föl és
jöjjenek velünk. Az egyik nálunk dolgozott, apám adott neki munkát, hová akartok
vinni, nem csináltunk mi semmit, óriási pofon csattant, čuti,9 elvitték őket, nem is
jöttek vissza sose. A fivérem visszajött, mert leventeparancsnok is volt, hogy szedje
össze a leventeruhákat, mert a katonáknak nem volt ruhájuk, aztán visszament, akkor nekiestek, te marha, hát miért jöttél vissza, miért nem mentél el. Azt mondja,
megfenyegettek, ha nem megyek vissza, kiirtják a családomat, most jött haza az
öcsém is, nem is tudták, hogy én otthon vagyok, mert ha tudták volna, lehet, engem
is elvittek volna. És ott maradt, ezt egy barátja mesélte el, akit közben kiengedtek.
De egy másik eset is volt, éppen ilyen hasonló. Négy-öt nap eltelt, jelentkeztem,
és egy ismerős szerb legény nem csinált semmi problémát, menjek haza, majd szól,
ha köll. Hordtuk egy darabig az ennivalót nekik, mert köllött vinni ennivalót, és
9
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egyik alkalomkor én vittem, és vezette egy puskás, „kuda me vodiš, ideš pred sud, pa
zašto, ne znam ja, videćeš”,10 hát még megették az ebédet meg kiadták az edényeket,
addig már vissza is jöttek. Addig tartott egy halálos ítélet kimondása. És egyszer
csak azt mondják, most már ne vigyük az ennivalót, mert elvitték őket Becsére, hát
akkor éjszaka elvitték őket, és kivégezték.
Az igazság az, hogy akkor elmesélték, mikor az oroszok bejöttek, nem volt semmiféle baj az oroszokkal, hát néhány nőt megkecertek, ott is őket igyekeztek fékezni,
de elég sokat megerőszakoltak. Moholon volt egy honvédszobor, mert kaptak országzászlót a moholiak, és mikor elmentek az oroszok, összeszedték a magyarokat
baltával, hogy szedjék le a honvédot. Le is döntötték, közben ott mellette az iskola
volt, vertek egy embert, aki ordított, míg meg nem halt, ott volt a pap is, mivel a
fivérem volt a kereszteseknek az elnöke, bement a plébániára a plébánoshoz, mit
csináljon. Nem tudom, fiam, eredj haza te is, imádkozzunk, hogy ezt ússzuk meg,
mert ezt nehéz lesz megúszni. El is vitték mind a kettőjüket.
Minket meg, akiket nem vittek el, úgy december tizedike körül összeszedtek
tizennyolctól harmincéves korig ásóval, lapáttal, és elhajtottak bennünket Zentára.
Az oroszok át akartak jönni, hidat akartak csinálni a híd mellett, de nem oda föl a
magasra, hanem alacsonyan, és annak töltést köllött csinálni, azt csináltuk egy-másfél
hétig, akkor az oroszok hirtelen fölpakoltak és elmentek, abba is hagytuk az egészet.
Nos ott, mikor az ember tömegben van, akkor bátrabb, és ott a híd mellett voltak a
lövészárkok, és egy része be volt temetve, és persze kíváncsiak voltunk, kibontották
és megtalálták, hogy ott voltak eltemetve. Mindjárt odajöttek és elzavartak bennünket, őrt állítottak oda, és többet nem lehetett odamenni. Hazajöttünk.
Mikor odamentünk, én voltam a moholiaknak a brigadérosa, öszeszedték a
brigadérosokat, és egy orosz tiszt tartott egyórás előadást. Volt ott három öreg
magyar, akik fordították, egy szót sem értettünk belőle, de az öregek sem tudták,
hogy miről van szó. Amikor hazajöttünk volt két jó lovunk meg mezőgazdasági
fölszerelés, egyszer csak szedik össze a lovakat. Összeszedtek megint bennünket,
föl köll szedni a cukorrépát, még a földben volt, beosztottak brigádba bennünket.
Nekünk volt cukorrépánk is, úgyhogy a mienket is szedtük a brigáddal. No, de utána
nemsokára még be sem fejeztük a répaszedést, jöttek a lovakért meg a kocsi, köll a
katonaságnak. Hát elmentünk oda, elvitték egészen Inđijáig, Rumáig, ott beadtuk
a lovakat, és onnan gyalog haza. Kaptunk egy írást, de semmi ennivaló nem volt.
Eljöttünk Újvidékig, az állomásra mentünk volna, az állomásokon voltak fölállítva konyhák, a katonák jöttek-mentek, azoknak adtak enni. Valami moholi
asszonyokkal főzettek, úgyhogy kaptunk mi is. Ott voltunk két napig, vártuk, hogy
jön a vonat, nem jött, de be sem lehetett menni az állomásba, annyian voltunk. Valahogy csak betolakodtunk, volt közöttünk egy huligán alak, dadogott egy kicsit,
azt mondja, gyerekek, menjetek oda, lesz hely, de nekem is foglaljatok helyet.
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Elment ki, valahol szerzett egy vasutassapkát, kinyitja az ajtót, Zombor felé beszállni. Megindul a tömeg, mindjárt lett hely, leültünk. Egy negyed óra múlva jönnek
vissza, hol van az az anyja szentségit, mert aki egyszer leült, az onnan nem kelt föl.
De ott álltunk két-három napig, mit csináljunk, hát gyerünk haza gyalog, Újvidéktől
hatvanöt kilométer Mohol, két napig hazaérünk. Kértünk ott ennivalót, kaptunk
kenyeret, eljöttünk.
Becsén az állomáson megaludtunk. Jó hideg volt, na, reggel indulunk tovább, deres
idő volt, mikor Mohol határáig érünk, hát füttyög a vonat. Akkorra, még mi odavoltunk, összeszedték megint ezt a társaságot, és elvitték munkaszolgálatra Zentára. Zenta
tele volt munkaszolgálatosokkal. Jelentkeztem, hogy hívják, hol voltam. Jól van, menj
haza, majd legközelebb, ha szükség lesz, akkor majd elmész.
Mohol, 89.

Mert más kiút nem volt, vagy ide, vagy oda
– Gáspár bácsi, hogy került a német hadseregbe?
– Hát itt is, hát kellett volna menni vagy ide, vagy oda. Hát azt választottuk, hogy
majd vége lesz a háborúnak, de kiképzést kapunk. Mert nekem volt egy unokatestvérem, az a magyaroknál volt, a honvédségnél, oszt kikötötték. Kicsi csínyt követett
[el] vagy valami, akkor kikötötték. Így köllött tenni, így mesélte, fölhúzták, az ujja
hegyén állt. Mikor rosszul lett, akkor egy vödör vízzel leöntötték. Meg káromkodtak.
A magyar hadseregnél a káromkodás az nagyon nagy izé volt.
– Jobb volt akkor a német hadseregben?
– Én nem tudom én magam se, de oda kerültünk. Mert más kiút nem volt, vagy
ide, vagy oda. És akkor elmentünk oda, önként, háborúba. Az ember fiatalkorába
nem számít neki.
Bevonultunk Bécsbe, ottan lett szétszortírozva, mert egész vagonnal. Pestről
Bécsig ment a vonat, vitt bennünket. Akkor Bécsben ki lettek szedve szakemberek,
kovács, bognár, lakatos, sofőr, ki hová akart jelentkezni. De én meg a bátyám azt
mondjuk, nem jelentkezünk sehova. Ahova tesznek, oda. Akkor soha nem bántja,
hogy minek is mentünk. De jól is sikerült, én Münchenbe kerültem az SS-kaszárnyába. Ott ment a kiképzés hat hónapig. A tűzérséghő. Tizenöt és feles, Göringágyúnak mondták. Ott voltam. Még gondoltam, hogy mire én sorra kerülök a
frontra, hogy vége lesz a háborúnak. De hát nem úgy sikerült. A kiképzés az elég
szigorú volt, mert köllött csinálni, mert hasznát vettük a fronton. De ott nem volt
káromkodás egyáltalán, sem lopás. Egy embernek volt egy ilyen nagy szekrénye,
benne volt neki az új ruha, szolgálati ruha meg nyári ruha meg a sport. Az rövid
gatya. Meg az órát, pénzt ott lehetett hagyni a szekrényben. De nem volt kulcs
egyiknek se. És egyáltalán lopás nem volt, úgyhogy ebbű a szempontból nem kellett
félni, hogy mire hazajövök, elveszik. Mert kaptunk huszonöt márkát bekezdésre,
hogy legyen pénzünk. A kaszárnya tizenkétezer személyes kaszárnya volt, és arról
meg voltak a kantinok. Meg egy mozi is volt az egyik sarkán. Úgyhogy a kantinban
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lehetett venni italokat, sört, meg ilyen zsiletet11 meg hunmifélét.12 És onnan hat
hónap alatt kiment, éleslövésztre mentünk. Asberg Hohenfelz, ott. Az éleslövészet.
Akkor onnant, mikor lejárt a nagy gyakorlat, akkor még egyszer. Szóval akkor a
kaszárnyában kiválogatták, akik mentek a tűzérséghő, mentek az orosz frontra.
Mink meg, hogy mondjam, fölállítottak egy diviziót, aki Finnországba ment. Mert
az őserdőbe mentünk, ott nem is lehetett a tankkal menni, semmit. Mert mind őserdő
volt, már ezer esztendeje őserdő. Sűrű volt az erdő, a vastag fák kidűtek, oszt ottan csak
így lovas […] Akkor hegyi tűzérségbe kerültem, úgyhogy tíz lóra, ilyen muri kis apró
meg öszvér meg szamár meg kis apró lovak voltak. Azokra fő lett szerelve az ágyú, és a
hátukon vitték be az állásba. Mert másként nem lehetett menni. Ottan negyvenkettő
szeptember negyedikére beszálltunk a Bremen nevű hajóba Danzingba. Danzingbú
mentünk a Balti-tengeren végig, fölig, egész a finn kikötő, Oulu. Három nap, három
éjjel mentünk hajóval, úgyhogy egész divizió ment. Ottan kirakodtunk, akkor volt
két napig pihenő. Azután a tiszt azt mondja, hogy a cipőket jól masszírozzuk át, puha
legyen, nehogy törést kapjunk. Mert Oulutul mentünk ötszáz kilométert gyalog. De
a lovak akkor húzták az ágyúkat, lehetett huzatni is, nem a hátukon vitték. Meg így
is, vitték is az ágyút is néha, úgyhogy néha még törést is kaptak a lovak, mikor nem
jól hajtották össze a pokrócot. Csomó lett, és már kelevény lett, törés volt a lovon.
Akkor télen tizenkét nap alatt megcsinátuk azt az ötszáz kilométert. Kétszázötven
kilométerre volt Kuzanmai,13 olyan kis falu vót, olyan huszonöt ház. Ottan két nap volt
pihenő, aztán megint kétszázötven kilométert még előre. Minden harminc-harmincöt
kilométerre megvoltak, ott voltak a tavak. Mindig akkor a tónál lefordultunk a főútról, mert volt egy, Katelavegnek14 nevezték el, az leágazott a tóhoz. Ottan leszedtük
a málhákat a lovakról, megetettük a lovakat, ettünk, oszt másnap újra. Gyalog. És ez
így ment tizenkét napig. Mikor fölértünk, hát őserdő, semmi más. Olyan sűrű volt az
erdő, hogy ha lement öt lépést, hat lépést, nem lehetett látni, mert kis vékony fenyők
is nőttek magrú, meg az ilyen vastagok is. És ottan le lettek telepedve, majdnem kis
falu vót, mert ott volt négy üteg meg a stáb.
Ottan sátor alatt aludtunk, de már fagyott. Szeptember negyedikén már fagyott.
Akkor a cipőt a fejünk alá tettük, mert, ha nem tettük a fejünk alá, megfagyott a
sátorba, köllött rugdalni, hogy mire föl bírtuk húzni. Akkor aztán el lett kezdve a
bunkerok, a lakóbunkerok építése. A lovak be lettek az erdő közé kötözve. Volt az
a vezető szíj, olyan másfél méter hosszú. Meg akkor volt a málhárúl a pokrócok.
A vékonyabb fát elrágták reggelre, mert nem gyütt rögtön az utánpótlás mindjárt
annyinak. Úgyhogy a pokrócokat is összerágták. Akkor egy bunkert is fölizéltek,
abban benne laktak harmincan. Akkor nem volt se kályha, semmi. Hideg volt. De
aztán lassan fölépült a bunkerok. Lett aztán. Mert én is három hónapig oda voltam
kisegítőbe, mert voltak, akik már huszonnégy hónapja nem voltak szabadságon.
11
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Borotvapengét. A Gilette márkanév révén a borotvapenge általános elnevezése.
Mindenfélét
Vélhetően Kuusamo település.
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Akkor azokat leváltottuk mink, mert űk nem bírtak menni szabadságra, nem
volt, aki leváltsa űket. Akkor ott voltam a tüzelőállásban három hónapot. Meg a
nehéztűzérégnél is voltam. Úgyhogy amikor haza visszagyüttek, akkor visszakerültem a mi ütegünkbe. És akkor elkezdtünk építeni bunkerokat. Szerencsénk volt, mert
a motorizált csapatnál vállukon köllött vinni minden méterre egy embert, mert olyan
vastag gerenda, mint a mestergerenda, olyan vastag fenyőket. Azok gyüttek, abból
csináltuk a bunkert. Akkor elkezdtünk építeni. Csináltunk irodát egyik bunkerba. A
másik ágyúval egyet. Mikor az megvót, a lakók, de köllött negyven mestergerenda,
tíz gerenda köllött egymás tetejére, akkor a közét kitöltöttük mohával. Kivágtuk
az ajtót meg az ablakot, akkor már volt pár fűrészünk is. A sofőrök hozták Finnországból, akik hozták a takarmányt. Motorfűrész volt, de az is tönkrement, mire föl
lett építve. Negyven köllött az izére, meg akkor a tetejére megint két sort. Föl lett
egy sor gerenda téve, mestergerenda, egymás mellé, akkor földes-homokos, sárgás
homok vót. Aztán abból egy réteg, akkor még egyszer.
Úgyhogy a tetejire is, könnyebb ágyúgolyót kibírt, nem dobta szét. Akkor csináltunk hatvan méter hosszú istállót. Az mind fából lett csinálva, az eleje is, meg
az oldala, meg a hátulja meg az ajtók. Egyik istálló az ágyúvontatók, akik az ágyút
vitték, a kis lovak, meg külön voltak a kocsit, a trének. Azok vitték a muníciót.
Azoknak megint külön hatvan méter hosszú istállót. Akkor a tüzelőállást fölállítottuk. Ott is köllött sok, ott is volt valami kilenc bunker. Akkor a fákat el köllött
vágni, hogy ki lehessen lűni. Úgyhogy el voltunk foglalva munkával. Nem olyan
nagy front volt ott, álló front volt, se előre, se hátra. Csak annyi, hogy a finnekhő
ne gyüjjenek be az oroszok. Ez így ment.
Akkor bekerültek az istállóba a lovak. De akkor már meg is ették azt a bőrt,
mert sós volt egy kicsit. Oszt akkor én, mind ilyen vajdasági, magyarországi, volt
keverve, németség meg magyarországiak. Schwarz meg Rendzfach meg Holomeier
Pista. Akkor mink csináltunk egy kutat. Hátha megmérgezik a tavat, ahonnan
hordjuk a vizet a lovaknak, meg a konyhára is. No, most köllene valamivel fölhúzni
a vizet. Akkor az oroszoknak volt olyan három miliméter vastag telefondrót. Az
nem rendes, olyan vékony telefon. Olyan oszlopokra, kétméteres oszlopokra volt
kihúzva. Ahogy visszamentek, a drót ottmaradt. Akkor abbúl hoztak. És akkor én
csináltam egy láncot. Mint a kutyalánc, ilyen, aztat két harapófogóval csináltam. A
kovácsoktól kaptam egy fogót, meg egyet vittem innen hazulrú, osztán csináltam
egy láncot. Meglátta a parancsnok, irodai parancsnok, oszt, hát ki csinálta? Hát
én. No, akkor nekem köllött, izét csináltam, láncokat. Lovakat, hogy meg lehessen
kötni. Lovaknak, mert köllöttek a láncok, mert megették. Ez ment egy ideig.
Mikor már elkészült, akkor kellett, hogy ne ázzon be az istálló is, meg a bunkerok, akkor megcsináltuk rendes háztetőre. Akkor kezdtek ott a németek zsindelyt
csinálni. De csak ilyen keskenyet, mint a templomon volt valamikor. Mikor leszedték
a cserepet, akkor itt is zsindely volt. Akkor én is odakerültem, kaptam három embert, meg három embert, aki fűrészelt. Én megnagyobbítottam, mint a piros cserép,
meg szélesebbre is. Itt volt egy élő fa, és itt volt egy hosszú, és itt előtte meg volt,
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mint egy vályú, és annak volt bent egy szeg. Azt leütöttük, és akkor három ember
mindig tolta, én meg a kést igazítottam. És akkor minden szelet, amit levágtunk,
egy zsindely volt. Akkor elkezdtem én azt csinálni, becsináltam az egész bunkert,
mind kapott tetőt. Ötszáz darabot csináltunk naponta. Mikor elfogyott a fa, akkor
fogtunk egy húzólovat, nagy lovat, az vitte a drótkötelet meg a szerszámot, és akkor
mondtam az embereknek, ezt vágjátok. Csomómentesek voltak. Elvágták három
méterre, aztán ilyen darabokra. Akkor a ló kihúzta az erdőből, meg kihúzta a helyszínre. Ez volt a szerencsénk, mert a motorizált izéknél, ott vitték a vállukon. Volt
a sövényvágó, a szalmabálákon meg dróttal voltak, azzal lett elvágva, és azzal lett
leszegelve a zsindely. Én elvoltam ottan, mert mindig volt nekem ilyen.
A sofőr hozott egy malacot Finnországbú, mert nekik hordták a takarmányt a
lovaknak, odáig jött hajóval, ott kirakták, onnan meg ötszáz kilométert a teherautók hordták. Valami sorakozás volt reggel mindig. Minden reggel sorakozás meg
vizsga. Zsebkendő, ing, gatya, zokni, minden. Mert kézzel mostunk, kaptunk olyan
marmaládés izét, a konyháról leürült, meg szappant, és akkor mostunk. Azt nem
akarta senki elvállalni. Akkor azt mondja ez a spirc, četinarnak15 mondják szerbül,
menjek be az irodába. Bementem. Azt mondja, te, van egy malac, ezt kéne etetni.
Kapok én a lovaktól, a zabmestertől egy kis takarmányt, akkor etetni. Megvakartuk
a lovakat, mert minden nap kellett vakarni a lovakat, mert minden szerdán volt
lóvizsga… És a lovakat meg köllött vakarni, letörölgetni, mert minden szerdán az
állatorvos megvizsgálta a lovakat. Volt, aki nyomást kapott, törést, akkor azt ápoltam. Elment vele két hónap, mire helyrejött. Meg egy öszvér is volt, azt meg az egész
öszvért levezettem a tóra. Kaptam azt a kenyős, folyós szappant, lemostam. Úgyhogy
két hónap múlva vitte az ágyúcsövet, száztizenöt kilót. Annyira helyregyütt.
Meg ez a malaccal úgy vót, hogy megvakartunk, meg a konyhárú mindig maradt
egy kis étel, akkor elvittem nekije. Akkor elmentem, volt olyan hosszú farkú ló, öszszevettem mindig három-négy szál szőrt, hirtelen kirántottam, nem is vette észre a
ló. Abból csináltam pecazsinórt. Akkor vékonyabb fenyőre, hosszabbra rátettem, és
a fa bőrit, ami le lett már régebben vágva, lehúztam a bőrit, akkor ott voltak a fehér
fakukacok. Úgy néztek ki, mint a krumplikukac. Akkor azt tettem rá. Mert azt lehet
mondani, ott Finnországban van hatvanezer tó. Minden kilométernek mind a négy
sarkán volt tó. Akkor elmentem halászni. A malac úgy gyütt velem, mint egy kutya.
Az turkálódott, piszkálódott. Amikor elmentem egy öt-hat lépést, akkor már fölnézett, hol vagyok, szaladt utánam. Mint egy háziállat, állandóan gyütt velem. Fogtunk
olyan fehér kárászok, meg nagyon sok hal volt. Apró halak, azt a finnek is rakják el,
mint mink a savanyú káposztát, űk a hordókba, fahordókba, százliteresekbe. És egy
sor halat, sót, hagymát, de hagyma nem nől meg nagyobbra, mint egy dió. Rövid az
idő. Száztíz nap van nyőlőnap, a többi mind tél. Akkor olyan kis apró halak voltak,
megsütöttük. A bunkerban volt olyan vaskályha, oszt akkor megettük a sült halat.
Egyszer elgyütt velem a bátyám is, együtt voltunk. Egyszer ű is fogott, adtam neki
15
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századírnoknak felel meg.
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horgot. Fogott egyet, kidobta, letett oda a sapkájára. A malac meg észrevette, hogy
az ugrál ottan. Oda, és mindjárt elkapta. Nem is bírtuk elvenni tűle, megette. Ez
így ment. Egy ideig akkor föl voltam szabadítva, másnap reggelig. A lóápolás után,
akkor énnekem ez volt a dolgom. És fölnevelődött a malac hatvan kilósra.
Akkor See nach Zeróra16 köllött elmenni, ott akartak valamit, voltak foglyok,
német foglyok. Tél volt, volt hetven centi magos hó, és sítalpakon próbáltak. Mert
volt, aki bejutott, és észrevette, hun vannak. És akkor fölmentünk oda, onnan ment
egy járőr. Elment, hogy megpróbálja kiszabadítani űket. De annyira erős volt ott az
orosz védelem, hogy körül voltak véve. Azok bementek a sítalpon, azok bezárták,
és mind kinyírták. Nem gyütt vissza egy se. Az orvos se, semmi. Akkor még nem
volt elég, akkor még le is aknázták a halottakat. Akkor elmentek másnap, hogy a
halottakat hazahozzák, hogy kihozzák, de fölrobbantak. Akkor azok ott is maradtak.
Akkor ottan, onnan indultunk el újra. Megint gyalog, sárba, vízbe, mert akkor olyan
esős volt. Akkor egy Póth János, magyarországi borbély volt. Állj, majd megyek én
nektek ott a sárba! Mert ki lett adva, hogy ne menjen senki le a kocsiútról, mert le
van aknázva jobbrú, balrú. Kiment a gyalogútra, rálépett az aknára, fölrobbant. No,
azért nem halt meg. Akkor másik is ki, a másik is fölrobbant. Akkor megcsináltunk
hetven kilométert egy éjjel. Mert éjjel minden föl lett pörkölve ott az iroda, meg
minden, ami fölösleg volt. Egész mi mentünk Kudavóig, a bátyám az visszamaradt
egy ágyúval meg a géppuskákkal hátvédnek. Akkor mi Kudovón újra találkoztunk
két nappal később, mert ők késtek, két nappal később gyüttek. Akkor ott voltunk
nyolc napig Kudovón, ott megpihentünk, meg ami fölösleg volt, az mind ott maradt.
Akkor volt vizsga. Puskavizsga meg páncélsisak. Mert mikor visszajöttünk hetven
kilométert, hát ahogy a táska lógott itt a lábikrámnál, a combom úgy földörgölte
a páncélsisak, akkor fogtam a nyári ruhát, mert ott volt három öltözet ruha. Nyári ruhát, és bele a sapkába, minden, bele a tóba. De nemcsak én, többen. Akkor
ideértünk, leértünk Kudovóra, kétszázötven kilométert, vissza. Akkor vizsga volt,
páncélsisak. Meg puskavizsga. A páncélsisak jó nagy volt, téli szezonra, de jól van.
Azzal is estem fogságba. Az maradt. De jól is gyütt, mert Linburg előtt, már mikor
ide kerültünk, nem bírtunk gyünni, mert Esztónia, Lettónia, Litvánia, Narvik meg
erre köllött vóna gyünni. De nem lehetett, mert az oroszok ezeket az apró államokat
már elfoglalta megint. Akkor nem volt más megoldás, mint hogy neki Lapplandnak,
Lappországnak. És arra fölfelé, Lappországon végig, egész föl az északi sarkkör. Ott
volt is a Denkmahl,17 egy ilyen emelvény, szobor, nem is szobor, csak ilyen köröszt,
és rajta írta, hogy Die Nordfronte. Die Nordkreis… az északi sarkkör no, magyarul
mondva. Ott fölgyüttünk, föl, egészen a hegyéig, a svéd–norvég határnál. Odaértünk
Finnország meg a svéd meg a norvég határra. Akkor ott csináltak mindenkinek, ott
volt ital, mindenki kapott egy italt, és akkor gyüttünk vissza. Na, mondjuk, majd
megyünk fönt Narvik, Moirana.18 Mert ott voltak hajókikötők meg mi. De nem
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ám, hanem gyalog. A hegyrű olyan erős szél volt, hogy a lovakrul elvitték a szénát.
Bozótok voltak imitt-amott, alig bírtam kis ágakat szedni, mert mindig nagyon fújt
a szél. Azt leraktuk, sátorlapot leterítettük, másikkal betakaróztunk, és így. Éjszaka.
Mert erre visszafelé, mikor már elhagytuk Finnországot, akkor már lehetett, mert a
repülők, támadtak az oroszok többször. Csak az volt a jó az oroszoknál, hogy nem
hosszára támadott, hanem itt volt bal kéz felől az erdő, akkor az erdőre legyütt,
ledobott egy-két bombát, a bomba elhúzódott, mert a levegő elhúzta. Nem volt
semmi. Aztán megint hamar visszament, hogy ne lehessen rálűni. Ez az a szerencse.
Majd ekkor, majd akkor, lassan a hegyrű legyüttünk, tizenhat kilométert ide-oda.
Oslóig. Akkor Oslóban megpihentünk. Meg egy tavon átmentünk, ami háromszor
leadta a hangot. Az a fönt. És a svéd–norvég határon gyüttünk le, mint a Mosztonga,
mind a mi Mosztongánk vót valamikor. Ilyen kis folyó volt, nádas. Átmentünk.
Akkor a lovaknak nem volt mit már adni, akkor vittek át egy húsz pakli dohányt,
akkor adtak annyi szénát, hogy a lovakat megetettük. A dohány az nagyon jó. Mind
a dohányt kereste: piptabak, piptabak. Pipadohányt meg cigarettát. Még a visszavonulásnál is a gyerekek odaálltak a kerítéshő: „Haben sie Bonbon?19 Haben sie
Bonbon?” Bonbont, cukorkát. Nekem volt mindig, mert azt is faszoltunk.20 Mert
visszavonulásnál ott volt már a koszt két divíziónak, ott volt kilenc hónapra előre a
koszt. Akkor egész hordó vajakat meg margarint meg mindent dobáltak bele a tóba.
Azt nem lehetett elhozni, nem volt hova. A zsebbe nyúltam, oszt dobtam be nekik
a kerítésen. Úgy szedték össze a gyerekek. Nem volt semmi probléma. Mikor már
oda fölkerültünk Munióhoz, ez még Lapplandon vót, most eszembe jutott, akkor
az oroszok meg a finnek húsz kilométert bevágtak az őserdőbe egy utat, és gyüttek.
Mi meg ott akarunk elmenni már éccakára, már sötét vót, megpihenni, és akkor
másnap reggel folytassuk. És az oroszok német tiszti ruhába vótak, meg lóháton. És
átnézték a terepet. És akkor visszamentek, oszt akkor elkezdtek lűni. Meg akkor a
mieink is lőttek. Akkor elvették az ágyút, aztán megint visszakerült az ágyú direktbe.
Mink a lovakat fogtuk, mink nem mentünk sehova. Aztán mentünk tovább. Egy
kapott nyaklövést, egy brestovaci. De amúgy más izé nem volt. Aztán Oslo, aztán
lementünk, Skin. Skin, ez egy hajóállomás a norvégoknál. És ottan berakodtunk a
hajóba. Aarhus, az meg a dánoknál van, hajókikötő, ott meg kirakodtunk. Akkor
ott tartottuk a negyvennégyes karácsonyt. Ott maradtunk karácsonyra. Nagyon jól
kiszolgáltak bennünket. Mi kikerültünk egy olyan tanyára. Kilencszáz hold földje
volt a gazdának, Hopptruppon21 volt az a falu. List Franz volt a tulajdonos neve.
Annak is volt valami hatvan darab borja meg fejőstehén. Nyáron a nagy fészerekbe
berakták a búzát meg a zabot, akkor télen, mint amilyen a mi kis rostánk, ahogy
köllött a kenyérnek, a búzát meg a zabot. Ottan volt ennek egy dán szolgája, munkása, az etette a… Itt volt neki mindjárt a vályú meg a vízelvezetés. Akkor volt nekik,
mint a konkolyozó. Az belerakjuk a garatba, és az mire végigért, ott meg vót a kés,
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az darabolta össze. Az csak a lapáttal belapátolta, és akkor talicskával végigtolta egy
darabig. Kiürült, akkor ment a másiké. Ez etette.
Az ű munkása azt mondja, hogy… Volt ez a rágócigaretta, olyan, mint a gatyamadzag, ilyen keskeny, akkor abból egy darabot le, és azt rágják. Olyan sárgát [lehetett]
köpni tűle. Azt mondja, próbáljam meg, milyen jó. Megpróbáltam, kiköptem, és
adtam neki egy skatula cigarettát. Mondom neki, ezt szívd, te, ne eztet az izét. A
falu szélén kinn volt a tanya. De ott lehetett mindent kapni a boltban, ami csak
létezett. Ott szabad volt, meg volt minden. Szerettem volna ott maradni, de nem
mertem, mert elkapnak, akkor az embert agyonlüvik mindjárt.
Egy majdnem azt lehet mondani lüke az lemaradt Dániában. És nem tudok róla,
hogy meg-e lett. Mert a menetnek kellett menni, most hogy az hun lapult meg vagy
mi lett vele, nem tudom.
Onnan megindultunk megint az amerikai frontra. Az amerikai frontra, Beinstein,22 ott volt az első állomás. Onnan indultunk volna ki februárban. De le volt
izélve a híd, ahun kellett volna átmenni, azt fölrobbantották. Meg ott is hagyták
a tankot az amerikaiak, mert meghallották, hogy legyütt a divízió, akkor meg ők
már visszavonultak. Ezek nem nagy harcosok, az amerikaiak. Csak a röpülővel
amit, a gyalogság az semmi. Még bele is ment egy sofőr, oszt kihajtotta a tó szélére.
Kihajtotta a tankot. Akkor ott lettünk bevetve, de köllött várni, míg a hidat megcsinálják. Ácsorogtunk, vártunk a lovakkal. Közben a röpülő megfigyelte a távolságot,
és odavágott pár gránátot, ágyúba. Úgyhogy mindjárt agyon is csapott egy-két
embert. Meg akkor vissza kellett vonulni az erdőbe, ahun tanyáztunk is. No, akkor
azt megcsinálták másnap. Még akkor este köllött menni izének. A telefonistáknak
előremenni, hogy mi a helyzet, hun van az ellenség, vagy mi a helyzet? És a Lutz
Filip meg a József, azok is testvérek voltak, újvidéki kefekötők, nem akarnak. Azt
mondják, menjen a Klein Ádám, az is újvidéki volt. „Nem, te vagy kitűzve, gyere!”
Mennek, de nagyon koromsötét van. Mentek, hát nem találtak senkit. Tovább,
rámentek egy tanyára. No, ott megvárták, majd megvirrad, akkor majd mennek
tovább. De az be volt már mérve biztosan, és belevágott a gránát a tanyába. A Filipet agyoncsapta, a szamárnak nem lett semmi baja, az vitte a telefondrótot, és az
lett ott az első halott. Akkor mink elmentünk vissza, át Simseile,23 meg arra, ottan
megint kaptunk egy ágyútüzet. Ezen a felin voltunk a dombon, és eztet lűtte az
amerikai, onnan átlűtt a dombon. Akkor le köllött hurcolni, de ott négy ló ráment,
agyoncsapta a szilánk. Az én lovamat is. Aztán le köllött hurcolkodni a hegynek
erre felire. A gránát az ugye arra ment, de itt ezek mentve vótak. Ott a Röss Ádám,
a Ferencnek a nagybátyja…
– Doroszlói volt?
– Igen, a Röss Ádám, ő ott elesett. Megsebesült, akkor elvitték a kórházba, a
kórházat meg bombázták az amerikaiak, és ott meghalt. Stőselbron,24 egy Koch
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nevezetű, Koch Karl, az volt a, ott voltunk, és öt kilométernyire volt a szülőföldje.
Akkor kapott szabadságot, így vasárnap, elment. Mikor visszagyün, mondja: Mosina,
Mosina. Hát azt mondja, itt vannak Mosinák Stőselbronon. És onnan származnak
a Doroszlóra a Mosinák. Úgyhogy a nagybátyámnak a felesége, azok Ausztriába
kimentek, az is ment oda érdeklődni meg kutatni, és onnan származtak.
Aztán mentünk egy tó mellett, és a vízbe csapódtak a gránátok. Meg az angol
vadászbombázók veszélyesek voltak, mert azok soha nem támadott keresztbe a keresztúton, hanem hosszába, meg géppuskával is. Úgyhogy ott a fákon nem volt már
egyáltalán ág, csak a törzse. Mindent lenyírtak. Oszt egy szontainak a sarkába vert bele,
meg a puskaszíjat ellűtte. Így a hátán volt, ez a Sventli Hans volt, szontai születésű,
olyan kis ember. De az életben maradt, mert kinn van Németországban, az ott maradt.
Udenheimban estem fogságba, akkor Németországba voltunk fogságban Partkreiznaun,25 meg Biebierzein.26 Akkor kerültünk az amerikai fogságba, akkor mentünk Marseille-ba. Nem is, Marseille-től húsz kilométerre. És itt lehetett látni, hogy
ki van rakva a tengerpart az erődítményekkel. Mi meg idekerültünk, amerikai izébe,
Marseille-től húsz kilométerre, egy sivatagon. Ez a szaharai pusztaság van ottan. Ott
se ág, se fa, semmi, csak homok. Akkor úgy csináltam, hogy fogtam a pokrócot duplára, betakartam a fejemet. Meleg volt, és akkor megvártam, még elment, egész nap
néha köllött. Úgyhogy tele lett a szemünk, szánk, minden azzal a finom homokkal.
– Hogy történt a fogságba esés?
– Akkor már szétment a csapat, ki merre látott, és akkor én odaértem Udenheimba, ahun kellett volna összegyünni megint, egy ilyen kis erdő volt. Akkor leszedtem
én az izéket, rangot meg mindent, az SS-jelvényeket. Egyszer hallom, hogy pattognak, jönnek az amerikaiak, akkor mindjárt megadtam magamat. És akkor ottan, ott
kerültem. Akkor két napra rá, a bátyám az már előbb fogságba került. De ott egy
kőbánya volt, ott voltak lent. Akkor ott megint összejöttünk, akkor aztán mindig
együtt voltunk. Elég szomorú helyzetek voltak. Akkora láger volt, százezren voltunk
egy lágerban. Úgyhogy délig hurcolták be a teherautóba a konzervot, a könnyű
dobozt. Abba volt három-négy keksz, a másikban meg volt egy kis húskonzerva.
De nem volt kenyér hozzá, ahogy kaptuk, úgy meg is ettük mindjárt. Krumplit.
De se víz, se semmi, ez mind izé volt. És akkor ilyen [konzerv]doboz, avval csináltunk lukat, mikor fújt szél, akkor belefeküdtünk a lukba. Mikor esett az eső, akkor
összetettük a hátunkat a bátyámmal, és vártuk, mikor lesz reggel. Aki meg éppen
úgy esett fogságba, hogy csak az ing vót rajta, az meg egész éjjel csak járkált, hogy
ne fagyjon meg. Mert az éjszakák hűvösek voltak. Akkor, mikor kaptunk először,
százan kaptunk egy kenyeret. Akkor aztat elosztották. Felibe, adtak ötven, ötven,
tizenhárom, tizenhárom. Úgyhogy az huszonötre lett megint. Akkor föl lett írva
a névsor, hogy kik tartoznak oda a, abba a csoportba. Tizenhármas, mondjuk csoportba. Akkor fölírtak mind sorba. Akkor volt egy kartondoboz, föl lett darabolva,
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mind egy sorba, végig. Aztán mikor fölosztotta: No! Ugye jól van? Nem, ebbül még
egy kicsit vágjon le, oszt tegye ide. Azok nézegették körül, mint a macska az egeret.
Akkor megint le innen, tegyél ide! No jó, akkor kezd olvasni. De nem ám! Félre
kellett neki fordulni, hogy ne lásson senkit. És rá köllött mutatni, aki osztotta: Kié
ez? Akkó ű mondta. Akkó, Masina, kié ez? Ezé. Úgyhogy nem lehetett izé, hogy
másikat. Ű akkor kapott, aki osztott, tegnap is a végét kaptam meg most is. Kicsit
olyan alacsonyabb: én nem osztok többet. Akkor másik osztotta. Egy fél üvegkanál,
ez a kenyérosztás előtt volt, egy fél üvegkanál paradicsom meg vörös céklarépa,
szárított. Úgy szopogattuk. Még a Lennert Józsi vót velünk. A Mandónak az ura.
Kimentek Németbe.27 Egyszer gyün a Józsi. Azt mondja, ő nem tudja, olyan pirosat
is vizel. Azt mondja, rajta gyütt a havibaj. Igen, mink is. Mert az a céklarépa ki volt
szárítva, és azt rágtuk. Egy evőkanál konzervahúst kaptunk.
No, aztán lekerültünk Marseille-hó, ottan már kaptunk. Ott külön voltak a jugoszlávok, csehek, magyar tisztek német tisztekkel. Mind el voltak kerítve külön fülkébe, de egy vót az egészbe. Ott már főztek. És ottan egy szigorú parancsnok volt. Kis
csoportokban le kellett ülni, voltak bankáros, dohánygyáros, szakemberek, kertészek,
és akkor azok tartottak előadást. És akkor kint kellett, de előbb össze kellett szedni.
Gyütt egy, bemondó vót, az kapott dupla kosztot. Meg csináltak vécéket, drótkerítés, meg ilyen csollányzsákból.28 És akkor egy állt ott az ajtó előtt, és az benézett.
Három álló, pisáló, három ülő vagy két ülő… De kávé után ott is olyan sor volt,
majdnem száz méter hosszú. Ott meg bent egy a legyeket csapkodta állandóan. Az
is dupla kosztot kapott. Ez a bemondó bemondta mindig, volt ott egy oszlopon
egy olyan izé, hogy mikor köll enni, ez meg minden félórába hajtotta előre. A két
mutatót. Hajtotta előre, láttuk, hány óra van.
Nem, mink azért megúsztuk, akik nem Dachauba szolgáltak, meg Berlinbe.
Ezek a koncentrált lágerek. Mert mindig Finnland, Division Nord. Akkor jó. A
szlovénok akkor már mind rendőrök voltak az amerikaiknál. Kaptak sapkát meg
csillagot, pirosat. Akkor még a fölvételnél be köllött adni, hogy hun szolgált, mert
akkor rukkolt be mind. És ezek örzöttek bennünket.
Azt mondja, aki bent volt az irodában, ahol írták föl, hogy öltözzek föl, mert
föl kellett emelni a bal kezet. Mert ide, a vércsoportot beszúrták a háború alatt, és
aki nullás vércsoport volt, az bírt adni vért mindenkinek. De akinek B volt meg
A, az nem.
Aztán mikor kiértem: Mikor rukkoltál be? Negyvenkettőben. Mert akkor kint
le kellett ülni, idősebb bácsival köllött egymást pofozgatni. Ez a fölvételin volt. A
másik azt mondja, ő negyvennégyben. Ú, akkor már tudtad, hogy vége a háborúnak!
Annak is egyet lekent. Akkor összeállították kettőt, lekent egyet. Ezt élvezték. Meg
volt nekik hagyva, csinálják, ahogy akarják. Akkor azt mondja, félre, nem ekkorát.
Ilyent adjál! Akkor kellett megint nagyobb pofont adni annak. Akkor így. Az öreg
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is azt mondja, ne üssek nagyot. Nem, csak így e. Akkor félrelökött, lekent neki:
„Így, ilyent adj neki!” A tizennégyes lágerba, amaz huszonkettes vót, a tizennégyes
lágerba minden este szlovén rendőrök voltak. Volt korbácsuk is, meg gumibot. Oszt:
„Daj, daj, ajde daj, daj, pevaj!”29 Köllött danóni: Živela, maširala, maširala kralja
Petra garda.30 És akkor feküdj! Kelj, feküdj! Csókold a földet, úgyis ide kerülsz
holnap! Mindenki akkó gondolkozott, tényleg úgy lesz. És megszűnt ez a láger. A
huszonnégyes láger is veszélyes volt, itt is zavarászták üket.
Ott meg egész nap köllött danóni: az élet egy Vrplspiel.
– Szerencsekerék?
– Nem kerék, hanem Vrplspiel, amit úgy fognak, öt-hat szám van, megforgatnak.31 Az élet egy olyan lutri, majdnem. Akkor a huszonkettes láger, a Tito kért,
voltak izé, faliújságok ott, mindent írt, hogy van Jugoszláviában. Tito kért kétezer
embert. Adtak is, mert kétezer-nyolcszázan voltunk, annak kitették egy részét hajón. Meg volt egy Mirko, az is csunyájul a szerbeket verte, azt agyonverték a hajóba,
ahogy gyüttek. Mink meg vonattal gyüttünk le, Marseille-bú gyüttünk Szlovéniába.
Zágrábba, ottan volt valami Trnski lager. A Samu Balázs mondta, hogy ű is volt ott.
Az volt a neve a lágernak. Ahogy mentünk a temetőbe, az bal kéz felől az első ház.
Úgyhogy ott mindjárt polenta32 volt, vacsorára kaptunk enni. Kaptunk mindig
ilyen babakosztot. Az öreg, volt egy verbászi idős bácsi, mindig gyütt, cigarettát
kaptunk. Fiam, azt mondja, ne add senkinek. Én odaadom a csokoládét, mert azt
is kaptunk.
– Miket főztek Marseille-ben? Ott miket ettek?
– Volt tésztaleves szőlővel, aszalt szőlővel. Mind ilyen babakoszt, ilyen finom.
Mondom a Józsinak, a bátyámnak, ne edd meg, mert kaptunk háromnegyed liter
palentát. Azt mondja az öreg bácsi, látod, fiam, ez köll nekünk, ez az élet, ez rendes
koszt, nem babakoszt. Mondom a Józsinak, ne edd meg még felit se, csak egy kicsit.
Kilenc óra felé már tele volt az izé ottan. Volt egy gerenda, állt az árok ott, az volt
a véce. És ott végig voltak a rudakon, már nem is fértek a rudakra rá. És jajgattak:
Jaj, mein Magen, jaj, mein Magen! Jaj, gyomrom, jaj, gyomrom! Mondom neki,
gyere ki, nézd csak! És másnap mind feküdtek mind egy darab fa. Olyan betegek
lettek. Hát az nehéz koszt. De itt már nem számított a jugoszláv fogságban. Polenta,
gersli… Az olyan, mint a hámozott árpa. Meg bab, collánleves.33
Akkor dolgoztunk Našicán, az erdőben. Ott azt mondják, ötszáz köbméter fát
kivágunk, akkor mehetünk haza. De nem, akkor megint elkerültünk Raljára. Ralján
csináltunk egy slicet,34mert földcsuszamlás volt a tunel35 előtt, mind letakarta
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Gyerünk, gyerünk, énekelj!
A Menetelt, menetelt Péter király gárdája kezdetű dal első sora.
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a síneket. Ott már németországiak is dolgoztak. Aztán ott dolgoztunk, ott meg
minden reggel korpaleves volt. Voltak benne fekete bogarak, az volt a hús. Minden
reggel az volt a reggeli. A németországiak, amikor odakerültek, hozzák az összes
cókmókot, ruhát, köpenyt, mindent, magánmunkára. Mondom, miért hozzátok.
Azt mondja, mert mire visszaérnek, ellopják. Kiszolgált katonák voltak, azoknak
lejárt az idejük, és azok raboltak pokrócot, mindent.
Mink is úgy jártunk egyszer Ralján. Egy este gyüttek, géppisztoly a nyakában.
Fogott egy papírost, hogy ti jobban fel vagytok öltözködve, mint mink, és harcoltatok
ellenünk, és jogunk van. És minden egyeset, tőlem a szőrcsizmát elvették, akkor az
emeletre fölküldtek. Akkor a másiktól elvették a pokrócot, nagy ződ pokrócok voltak,
amerikaiak. Az emeletre. Mind mikor, összegyütt jócskán. Aki fölment az emeletre,
az olyan kilövő bunkerek voltak. Horvátországban piros téglával voltak megcsinálva.
Az állomás előtt meg a tunel előtt. A Vógli Mátyás, ez brestovaci vót, tudták, hogy
ennek van órája, azt kihívták. Adja oda az órát! Ezt nem adja, mert ezt az öregapjától
jussolta. Elkezdték pufálni. Akkor lecsatolta az órát, nekivágta a betonnak, itt van.
Akkor még jobban megverték. Aki fölment már előbb, figyelték, mert két tunel volt,
nem olyan messze egymástól. Lássák, hogy nem bírták elpakolni, annyit összeszedtek,
cipőket, mindent, és akkor begyüttek. És akkor Pertli Ferenc, András bácsinak a fia.
Nem tudom, nem ismered? Doroszlói, huszonnégybeli, az még velünk vót. Attól a
pokrócot adja oda. Odaadta a pokrócot, és akkor összepakoltak és elmentek. Másnap
gyün az állomásfőnök, mert ott dolgoztunk a sliccen, az odatartozott a vasúthoz.
Hogy nem mentünk munkára. Akkor mondja az a Mátyás, a brestovaci, ez volt a
kompanyonséfünk,36 egy vezető férfi. Azt mondja, nem bírunk menni mezítláb
munkára. Hát hun van? Akkor mondja, hogy gyüttek itten katonák, és elvitték. Az a
tiszt, aki volt a följebbvaló, az elment, de Mladenovacon meg arra már szétosztották.
Akkor öszeszedte mind a göncöket, nem tudom, hány zsákkal. Akkor hozta. Kié ez?
Enyém. Kié ez? Enyém. Így akkor meglett minden, de az órát azt nem adták vissza.
Lekerültünk a bányába februárban. Ott voltunk két évig a bori bányában, az
aranybányában. A szlovén rendőrök is el lettek eresztve, és kezdtek visszaszökni
Ausztriába. Észrevették üket, és le a bányába. És megismerte a pasast, hogy ez vette
el tűle az órát. És a karján volt az óra, megismerte. Akkor vissza kellett neki adni
az órát. Oszt így. Akkor ott a bányában is én, először volt a legnehezebb munkát,
tizenkét kilós kalapács, lapát meg egy krampács. Köveket szétverni meg beletolni
a sahtba.37 Akkor elmentem egyszer ki, sorakozó, mert a partizánok kísértek bennünket a bányába. Visszafelé meg megint gyüttek értünk este, ha lejárt az idő. Be
a lágerba, volt egy láger. Gyün a mester, a bágermester, ki tud fűteni. Mondom, én.
Hát miért? Hát mondom, gőzgépünk volt otthon, cséplőgép. Biztos? Ha nem, akkor
elküldenek vissza. No, ezzel. Látod azt a nagy bágert? Két és fél köbmétert emel
egyszerre. Olyan nagy kanala volt. Ott jelentkezzek a majsztor Radenál, szlovén fiú
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volt. Fiatalember. Ottan egy román volt előbb fűtő. Meg egy szerb, Drbić Janko.
Én a románnal kerültem. Azt mondja, nekem nem szabad semmit csinálnom, csak
nézzem, hogyan kő. Nézem. Oszt másnap én már fogtam a lapátot, dobtam. Azt
mondja, látom, értesz hozzá. Úgyhogy én tanítottam fűtőket ki, a legjobb fűtő lettem
a nagybányában. Volt egy Birtušek nevezetű szlovén, úgy nézett ki, mint a Ripli Jani.
Ilyen erős fiatalember. Voltak ott a vonatok, azok hordták a, lett kipakolva a bánya.
Lett szélesítve. Hát miért nem dolgozik a bánya? Hát nincsen gőz. Azt mondja,
ezek mind olyan vlasik38 voltak, olyan román keverék. Vlasok, ez olyan nemzetség.
Azt mondja: „Pička vam materina, kad ovaj švaba loži, uvek ima i para i voda. A kad
vi ložite, ni para.”39 Még egy fűtő köllött a nyolcas bágerhoz, mondom én ennek a
mesternek, főnöknek, van itt ez az ember, ez is ért hozzá. Akkor a Józsit betettem
mindjárt. De a Józsi azt mondja, mit csinál ű, hogy megy. Egész éjjel gondolkozott.
Semmit, mondom, te csak fogod a lapátot és beteríted. És ott is olyan, a legjobb
fűtő volt. Akkor ott dolgoztunk. Aztán megint kicsit gondolkoztam, á, ezt nem
bírom használni itthun, a bágert. Aztán elmentem, a németországiak elszöktek,
neki Bulgáriának. Volt ott üres hely, hárman-négyen is elszöktek. Mesterek voltak,
lakatosok. Osztan elmentem jelentkezni. Mondom nekik, géplakatos vagyok. Emitt
voltak többen, mondja, már akkor holnap nem is köllesz. Akkor mindjárt átvettem
a szerszámot, aki elszökött. A csapágyakat a vonatra, azokat a hajtókat, csapágyakat
kiszedni, vinklire bereszelni. Mindig figyeltem, a másik hogy csinálja, én is úgy. Sikerült is. Először dolgoztam egy ulmival, csiszolta a fütyültető szelepeket, csiszolta,
azt is figyeltem. Akkor ceruzával jelöltem körül, az olyan, mint a tányér, és ilyen izé
van neki. Szelep. Azt megkarcoltam, egyet csavartam, megtürültem, jó.
És ott is nagyon jól bevált a tudományom, meg mondta is a főnök, mert akkor
megkaptam, csináltam a szerződést Beograddal. A doroszlói kendergyárban vagy a
hajógyárban. Mert lehetett két évre szerződni. És akkor azt mondja az az izé, mert
megkaptam, fürdő van ott lent Szerbiában, oda mint gépésznek, de azt nem vállaltam el. Akkor megkaptam a kendergyárra. Azt mondja a főnököm, ha nem passzol,
menjek vissza, mindenkor megkapom azt a munkahelyet. Akkor hazaértem, és a
kendergyárban kaptam munkát. Itt nyolc órát a kendergyárban, meg nyolc órát a
szőlőben kapálás ősszel. Tavasszal kikapálás. Két-három gazdaság szőlőt bekapáltam
mindig. Ott is kerestem. Akkor télen az erdőben, akkor gépre jártam. Az én generációm, ezek voltak az utolsó kaszások. Én még három-négy hold búzát is levágtam,
meg árpát. Meg az asszony ment markot szedni, meg keresztbe raktuk, meg…
– Milyen volt, mikor hazajött? Hogy érezte magát?
– Sehogyse. Minden olyan… Nem passzolt. Se kolega, senki nem volt már. Akkor
a Stock öregapám, meg itthun vót apám is, már hazaért Oroszországbú. Meg anyám
is. Meg az öcsém, az kinn maradt Németországban. Anyám az itthun maradt, láger-
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Szerbül a vlach többes száma a vlasi, ezt használja az adatközlő.
Az anyátok picsáját, ha a sváb fűt, akkor van gőz meg víz. Ha meg ti, akkor
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ban volt. Apámat meg elvitték az oroszokhó. Ott voltak huszonheten doroszlaiak.
Annak több mint fele ott halt meg. Gyütt az a betegség. Gyönge kosztjuk volt,
betették űket egy lebombázott kaszárnyába, nem volt se üveg, se semmi. Szénbányában dolgoztak, antracit szénbányában. Hideg vízben mosakodtak, fürödtek.
Meg akkor mindegyik egy kis darab szenet vettek, mert olyan kétezer kalóriás szén
volt, úgy fénylett, mint a tükör. Ott voltak mind a huszonheten doroszlóiak, mind
egybe. Ott halt meg a Röss Katinak az apja, akkor a Misi meg a Jánosnak az apjuk, a
Mosina Misa bácsi, meg a kis Röss Rozi halt meg ott. Gyurinak, a Becker Gyurinak
a felesége, a Wittmann Szepi felesége. Hát ottan tizenegyen meghaltak.
Nyolc évig nem voltam itthun, és minden fordítva ment. De öregapám azt mondja, maradj itthun, mink is megvagyunk, el lehet itt élni. Majd dolgozunk, amennyit
bírunk, annyit csinálunk, oszt annyi lesz, hogy lesz mit enni.
Mátyás bátyám, a Stock, az is megérkezett Oroszországbú. Meg a Kati, a mienk,
az is kint volt Oroszországban. A Röss Kati. Akkor azért összejöttünk. Röss Misa
bácsi, Röss Gyuri bácsi is ott volt. Ezek még visszagyüttek Oroszországbú. Meg a
Brenner Ferenc, [akkor] a Mariskának az anyja, az is visszagyütt. Úgyhogy akkor
lassan beilleszkedtem. Volt munkám, engem a munka érdekelt mindég. Én dolgoztam mindig két smenát,40 szombaton akkor hármat is ledógoztam. Akkor elkezdtem
javítani az edényeket Papp Antalnál, ötvenben. Tepsiket köllött csinálni. Röss Miskának, a bótosnak csináltam. Öt tábla pléht41 fölvágtam, mind tepsinek. Akkor…
Nem voltak még ezek a sparhetek,42 berakott sparhetek, csináltam. Edényeket.
Akkor ott, ahol a szabó, a Búza Pista lakott, ott lakott egy idős asszony. Német,
eszéki. Csak az ura volt nagy doroszlai. Közben űneki is volt bilije, de már egy ujjnyi
iszap volt lent. Azt mondja, hozza, hogy csináljam meg. Lepucoltam, becineztem.
Elvitte. Egy pár nap múlva megint másik helyen kilukadt. Megint becsináltam. Elvitte. Egyszer még egyszer, akkor hozott kettőt. Hát mondom, mit akar vele? Azt
mondja, a kettőből csináljak egyet. Két biliből. Hát mondom, azt nem lehet. Akkor
elkezdi németül mondani: „Könn die Fanden zwei eine machen?” Mondom, nein.
De mondom neki megint magyarul, mert tudott magyarul is nagyon jól. Mondom,
a Papp Antal kovácsmester volt, ez dolgozott Pesten. Ez mondom, lehet, hogy tud.
Elment az öregasszony oda. Mondja neki, mester úr, lenne szíves ebből a kettőből
egyet csinálni? Mii? Az anyád, azt hiszed, én bilimester vagyok? Menjen, mert úgy
kivágom magát innen, hogy a Szűz Máriát rablóbandának lássa! Kizavarta.
– Milyen veszélyhelyzetek voltak a fronton?
– Hát volt többször ilyen veszély, mert fönt voltunk magosabban, kisebb hegyen.
Onnan leláttuk, hogy az amerikaiak gyünnek autókkal, tankokkal, közelednek hozzánk. Az anlassert43 kikapcsolták, és elkezdték bennünket ágyúzni. Akkor vonultunk
vissza, mert nem volt időnk, hogy ellentámadásba, mert nagy támadásba gyüttek, és
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nagy mennyiségbe. Mink vonultunk vissza, és egy szántáson, olyan két dűlő hosszi
volt, azon vonultunk vissza gyalog, ki lóháton. Többen megsebesültek. Én meg a
barázdában, mikor hallottam, hogy kilűttek az ágyúk innen, mikor hallottam, hogy
elsütötték, akkor én már vetettem le magamat a barázdába, mert tudtam hogy pár
másodperc múlva a gránát odaér. Már annyira megszoktuk azokat a becsapásokat,
hogy mikor ment el fölöttünk a gránát és mikor van a közelünkben. Nekem az volt
a szokásom, hogy: Na, Jézus, segélj meg! Ezt még öreganyám, az mondta, hogy ha
kezdesz a munkába meg minden, hogy így, ezt mondjuk. Úgyhogy így át is értem az
izén, de egyszer egy gránát a közelemben sült el, úgyhogy a pokrócot átvágta, mint
a mutatóujjam egy nagy darab. A pokróc össze volt hajtogatva a táskában, és azon
keresztülcsapódott teljesen. A repülő az fönt kalingalászott, és az adta a komandót
az ágyúknak, hogy milyen messze lűjjenek, és így kísértek bennünket egészen a másik
erdő széléig. Aztán megszűntek. Űk aztán nyomultak elénk, lassan, ahogy mi vonultunk vissza, űk meg gyüttek utánunk. Ilyen támadásban többször részt vettünk. Meg
volt, közébe vették, a lovak közé lűttek, úgyhogy lett egy pár sebesült, meg a lovak
közül is ötöt-hatot agyoncsapott a gránát. Az én lovamat is agyoncsapta.
– Amikor valakinek volt a születésnapja, akkor hogyan tudott ünnepelni?
– Ja, ez be volt vezetve a fronton, hogy akinek a szülinapja volt, az kapott aznap
szabadságot. Úgyhogy az kilenc kilométert legyalogolt, vagy bírt teherautóval, ha
valamit el bírt sütni, télen levitték szánkóval, akkor ott volt. Egész napot ott el
volt látva élelemmel is, meg egy kis szórakozás, zene, kapela. Pléhzene muzsikált.
Aztán onnan visszagyütt gyalog, aki gyalog gyütt, vagy szánkóval. A szánkó abba
lett hagyva, mert a szilánk egyik lábát elvágta, a, a gránát, és aztán többet ne, akkor
gyalog mentünk. Ez volt a jó nálunk, hogy nem volt se lopás se a kaszárnyában, se a
bunkerban. Ott maradhatott a pénz, százezer márka meg finn márka, azt soha nem
bántotta senki. Nem volt lopás, egyáltalán nem fordult elő. Így volt beosztva. Mindig
voltak az ütegbe egy-kettő, akkor együtt mentek, akkor kilenc kilométert vissza.
Én azt meséltem, hogy az aknamezőt megtaláta az orosz, belelűtt? Hát amikor
ladikázni voltam, akkor. Amikor szabad voltam, akkor elmentem pecázni. Mert
annyi tó van ottan, hatvanötezer tó van a finneknél. Azt lehet mondani, hogy
minden kilométeren van egy tó. Minden sarkán. Akkor eljártam én pecázni. Volt
egy apatini, halász. Egy vastag törzsből kifaragta a ladikot. És avval én beeveztem
magamat kicsit beljebb a tó szélitül, és ott pecáztam. Közben az orosz ágyútalálattal eltalált egy aknabunkert, ahova az aknák voltak berakva. És ott egy fekete
füst száz méterre felvágott, egyenest föl, mint egy kémény. És aztat belátták az
oroszok, hogy jó találat volt, és akkor elkezdett lűni. Álladóan, mindig egy kicsit
hátrább, hátrább, úgyhogy egész a katonaotthonig kilenc kilométert hátralűtt. A
mi állásunktú. A tóba is sok gránát belement, én meg pecázok. Hasra feküdtem
a ladikba, és vártam, hogy körösztül átmén rajtam messzebb, hogy lűnek. Akkor
elkezdett az erdőbe lűni, és mindig hátra. Mert ez egy őserdő volt, kétezer kilométeres nagy őserdő. De olyan sűrű vót a fák bent, hogy ha elmentél tíz lépést, már
nem láttad a kollégát. Voltak vastag fák meg vékony, minden és, úgyhogy kellett
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kiabálni: hé, komrád,44 hun vagy, merre vagy? Ketten mentünk, egyik elöl, másik
utána. De ott voltunk két évig, rengeteg fát fölhasználtunk istállóknak, izénak.
Úgyhogy aztán már ültetni köllött fát, hogy be legyen álcázva a bunkerok, mert a
repülő belátta volna. Úgyhogy befásítottuk. Ott két évig voltunk egy helybe. Ott
én akartam termelni kerékrépát, küldettem magot hazulrú. Megnyőtt a kerékrépa
akkorára, mint egy dió, nem volt több ideje. Meg az árpa sem tud beérni, hanem
kis kévékbe, karókba szórják, és amerre a nap mén le, úgy napjárás után mindig
odatették a kalászt, akkor lassan beszáradt meg megérett.
A levelezés eleje egy kicsit akadályoskodott, de később még csomagot is kaptunk,
meg a levél is normálisan ment. Én még klumpát is küldettem, mert nagy hideg volt,
oszt akkor küldtek klumpát. Nagyon jól bevált a klumpa, mert kaptunk szalmacipőt,
az őrség, de az hamar elkopott, tönkrement. Én a klumpát, azt nagyon jól bírtam
használni, és bevált, nem fázott a lábam. Tizennégy nap kellett a postára, mire a
levél hazaért.
Mikor szabadságra mentünk, akkor is köllött huszonnégy-huszonöt nap, mire
hazaértünk, mert messze volt. Egyszer voltam szabadságon. Egyszer voltam. Mert
mikor mi fölkerültük oda, a divízió, akkor mink leváltottuk azokat, akik már huszonnégy-huszonhat hónapja nem voltak szabadságon. Akkor, amikor azok visszagyüttek,
akkor kerültünk mink sorra. Akkor mink mentünk. Akkor még idegyüttünk, mert
én negyvenháromban voltam szabadságon, és negyvenötben ide az oroszok már
begyüttek. Elmúltak a napok, huszonöt napot kaptunk szabadságot. Meg annyi napba
került a visszamenés is. Mentünk Hangöröval, akkor Esztónia, Lettónia, Litvánia, és
akkor a finnekhő. Akkor nem a Balti-tengeren mentünk, hanem emerre.
A rangot is mondjam be? A szolgálási rang kezdődött először, mint overkanonin,
aztán lett sturmann, aztán rotenführer, szakaszvezető.45 Ezért is pénz, hetvenöt márka
mindig maradt a bankban a németnél. De azt már nem kaptuk meg, a háború elvitte.
De előbb annyi pénzt, mikor lehetett hazaküldeni, nem volt hun elkölteni. Akkor egy
hold fődet vettek itthun, annyit adtam én a két év alatt. Hogy egy hold földet vettek.
Meg ott, amit bírtunk Finnországbú behozni, fűrészt, fejszét, babot, kávét, meg
ilyen. De a finnek nagyon szerették a pálinkát. De nagyon jó népek voltak. Ott mindig
az a fütyülős kána a sporheten volt, oszt ott a kávé, kínáltak bennünket. És a finneknél
az a fő étel vagy téli, hogy heringhalakat, olyan kis apró halakat nyolc-tíz hordóval,
kétszáz litereseket tesznek egy só… Egy hal, akkor só, egy vöröshagyma, de az nem
nőtt meg akkorára, mint a dió. Nem volt ideje megnőni. És ilyen egész hordókkal
elraktak. De az olyan sós volt! Elejibe nem nagyon, kaptunk olyant is kosztba, elejibe
nem nagyon passzolt, mert túl sós volt. De később megszoktuk, sósan.
Csak a finneknél nagy hiány van a C-vitamin, és olyan szép nők, de odaér a negyven év, akkor a foguk már kihullott, mert nincsen C-vitamin. Úgyhogy ez az egy
hiba, de gondolom, most már ők is, nagyobb a behozatal, mint abban az időben volt.
Doroszló, 114.
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Akkó vótak szökevények
– Akkó vótak szökevények, akik nem vállalták a hadseregbe menést. Azok is vótak.
Már én akkor kint vótam tizenhárom éves a tanyán, szógáltam. És akkó ott is vót egy.
Vajda Sándor bácsi, egy ilyen darálósnak a fia, Ernő. Most, nem olyan régen halt meg
szegény, huszonhétbeli vót. Oszt akkó ott szógáltam. Egy alkalommal, egy hajnalban
gyüttek partizánok, kettő. De vót kutya, három, oszt vót ártánykutya46 is, az meg
irtó veszett vót. Egyre hadakásztak ám a fegyverrel. Hun az Ernő? Hun az Ernő? Az
meg leugrott, egy fészerben aludtunk, vót egy slajer47 azon, meg egy suba. Hát én ott
aludtam, ugye. Hát oda is odanézett a koma, hát a kanászgyerek alszik. Így nem lett
semmi probléma. Az Ernő meg kiment a ház háta megé, a kukoricásba, oszt ellógott.
De hát aztán mindég gyütt oda. Úgyhogy együtt aludtunk mink ottan. Aztán mikó
meglett a kegyelem, azok is berukkortak mind, ezek a lógó katonák. Úgyhogy megúszták, élve maradtak. Úgyhogy megúszták, most nyócvanvalahány éves korába, két
éve, három halt meg ez az Ernő bácsi Ormon.
Magyarkanizsa, 67.

Apámat megsirattam, mikor berukkót,
mikor elvitték katonának
– Apám elszökött és hazajött és jelentkezett éccaka, hogy hazagyüttem, szökevény
lettem. Hogy ne lássa senki, kint a határba aludt, szárkúpnak hívják, szárkévék össze
voltak kúpozva, és abba úgy hordta öregapám, az apósa ki a kosztot. Nekünk sem
volt szabad, én meg az Eszti nem is tudtuk aztat, hogy ő itt van a határba.
[Na, akkor kiadták rendeletbe, hogy mindenki ásson menekült golyógödröt
a kertbe, és ott fülelt mindenki, csak az ment ki az utcára, akinek nagyon
muszáj volt. Ott Mileticsen, ott hát az csúnya volt gyerekfejjel.]
Apámat megsirattam, mikor berukkót, mikor elvitték katonának. Azt mondta,
hogy ne sírj, kisfiam, én hazajövök, de azt nem gondolta senki, hogy sikerül neki
megszökni. Akkor itthon bujkát. Sifonyér, bent a konyhába, a sifonyér mögött, bent
a sarokba. Ott be volt téve körösztbe a sifonér, a sarkot eltakarta. Talpon állt egész
nap, egész éjszaka. A sifonyér nem úgy állt, ahogy szokták tenni.
Nemesmilitics, 134.
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Herélt kutya
Vélhetően a menyasszonyi fejdíszre tűzött könnyű fátyolféleség vagy ritkás
szövésű anyag.
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Az ezredes azt mondta, mindjárt,
ha vége lesz a háborúnak
– Mikor a magyarok bejöttek, én Szabadkán inas vótam. Én nem három-négy évig
vótam akkor abban az időben, hanem négyig, mert én a mesteremnél vótam szálláson is meg étkezni is.
– Mit is inaskodott?
– Szabó. Buljovčić Stepannál, a Kérban,48 a III. kerületben vótam. Pontosan a
malomnak átal, ami a kórháznál van malom. Ott is laktam és ott is étkeztem. Négy
évig. Mikor bejöttek a magyarok, még inas vótam. Mi nem konfekciós, mi rendelési
szabók vótunk. Valamikor úgy varratták a ruhát, nem így vették, mint ma, hogy
csak kész oszt rávetik, hanem megvette a szövetet meg a hozzávalót, és elvitte a
szabóhoz, és megvarrta a ruhát.
[– Egyszerű emberek jártak magukhoz?
– A kórházból sok orvos is járt hozzánk. Akkor jó kellett dógozni. A lelked
rá kell dógozni. Most ezek a kabátok, amik vannak, ezt a padlásról rálöki,
szitát, a szőrvászont vagy a vatinvászont nem is tudják, mi az, valami pelenkát
belevasalnak, és kész az eleje. Azelőtt meg a szitát, a vásznat, a szőrvásznat,
mert az a szőrvászon ruganyos vót, az nem gyűrődött össze, kipikérozni,
azután kigépelni. Akkor, mikor azt bevasalod az elejét a kabátnak, azt ráférceled. Akkor elkészíted próbára. Jön a kuncsaft, megvan, hogy mikor jön,
és lepróbálja. Akkor próba után, akkor lett a pikérozás, a fazon meg a gallér,
nem úgy, mint most, hogy géppel pikéroz, hanem kézzel.]
– És mikor jött haza Pacsérra?
– Mikor bejöttek a magyarok, azután.
– Miért jött haza?
– Mert közben meghalt a mesterem is, meg mikor bejöttek a magyarok, hát az
nem lesz jó, ha a rádióban leadjuk.
– Nem megy le a rádióba.
– Mi, barátok bementünk a Zentai úti kaszárnyába, most lehet, hogy most nem
kaszárnya, de az vót, akkor puskát meg két negyven-ötven centis forgós revolvert,
a puskát a vállamra, a revolverokat meg a nadrág korcába. De még nem voltak ott
a magyarok arra mifelénk, hanem már a Palicsi úton már ott vótak. Ahogy vittem
a puskát, hát a városban ezren látták, megmondták.
– Följelentették?
– Hát. Akkor a katonák be, elhajtottak a III–IV. köri rendőrlaktanyára. Az tudod,
hun van? Ott a Rókus-templomnál, hogy most hogy áll, nem tudom, a templomon
erre kifele, jobb kéz felől vót egy kis srég utca, biztos megvan az most is, ott volt,
48

Szabadka egyik városrésze.

■ 360 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

ahogy bementél a kisutcába, hát elmentél, mint ide a Simon-ház, ott vót balrul a
III–IV. köri rendőrlaktanya, odakísértek, onnan meg a városházára.
– Ott volt a börtön annak idején?
– Ott. A negyedik emeleten. Ez húsvét szombatján vót. Húsvéthétfőn értek
Pacsérra a magyar katonák. De szombaton már Szabadkán vótak.
– Aztán hogy jött haza?
– Várjál, a húsvét szombatján a városháza fogdájába. De ott annyian vótunk,
meg úgy össszevertek, tapostak, nem tudtad az ujjad odatenni, ahol nem kék. Azon
a priccsen úgy hason feküdtek, és hun az egyik öklöm tettem az állam alá, hun a
másikat. Másnap, húsvét semmi. Húsvéthétfő semmi. Tele vagyok úgy, kedden kihallgatás. Sorra kerültem én is. Egy őrnagy vót, de gondolom, hogy református lehetett.
– Miből gondolja?
– Mert csak én vótam református, a többi mind idegen vallású vót. Nekem azt
mondja az őrnagy: „Hát, fiam, hogy gondolt maga puskát vinni?“ Mondom, én
ennyire nem is gondolkoztam előre, hogy féltem vagy nem féltem. Azt mondja, ez
statárium, hadbíróság elé lesz állítva. De én ajánlok egyet, menjen el katonának!
Elgondolkoztam, másnap mondom, hogy elmegyek katonának. Azt mondja, de
hun vannak a szülei? Mondom. Hazahozott autóval Pacsérra, hogy a szüleim mit
szólnak rá. Azt mondta apám, hát fiam, ahogy jónak látod. Ha ilyen bajban vagy,
te csináltad, senki nem csinálta. Na, jelentkeztem katonának. Ebben ez is vót, ki is
engedtek, nem kerültem hadbíróságra. Ez vót kedden-szerdán, másnap kiengedtek,
hazahozott. Mikor visszamentem, mehetek haza. Akkor katonának jelentkeztem,
negyvenegyben be is rukkoltam Szegedébe. Ismerős vagy te Szegeden?
– Melyik kaszárnyába?
– A Marx tér, tudod, hol van? Abba a kaszárnyába. Az Horthy Miklós-laktanya
vót akkor, 9. gyalogezred 1. zászlóalja vót, én a 2. században vótam. Ahogy van a
Marx tér, a sarkán balrul a Csillag börtön van, én emez sarkán vótam, úgyhogy nekem az ablak a Marx térre is nézett, meg arra a kis utcára, ahol vót a főbejárat. Ott
vótam karácsonyig. Hazagyüttem szabadságra, mikor visszamék, azt mondják, el
vagyok helyezve. Mit ad isten, Palánkára csődörös huszárnak. Lovunk se vót sose,
engem úgy helyeztek oda, mint szabót, mint iparost. Mikor én odamék, ahogy
megtapostak, sérvem lett, sérvvel nem lehet lovagolni, meg kell operáltatni.
– Még a városházán taposták meg?
– Itt, a III–IV. köri laktanyában, a városházán már nem bántottak a börtönben.
A III–IV. köri laktanyában.
Mikor én Palánkára érek, bejelentkezek, mert ez kiesett a várostul úgy két kilométerre. Jártál te arra? Reggelre én is fölkelek, bemék az istállóba, vót egy Petrovgrád
nevezetű csődör, az egyik szemire vak vót, hogy kiütötték a katonák, no, mellékes,
de vót egy nagy szlovák, Marek János, azt a combjánál megfogta, megemelte. Ordít
a koma, nekem a hajam az égnek állt, hogy hova kerültem. Na, mindjárt operáltatni
magam. Meg is operáltattam, akkor hazagyüttem négy hét egészségügyi szabadságra. Julianna előtt úgy két-három-négy nappal, február 12–14-e között, ez a három
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szám közt az egyiken, mert olyan hó lett, hogy a huszároknak, mert nálunk vót
bognárműhely is meg asztalosműhely is, csinálták a lapátot, oszt reggel mentek a
huszárok arra Gajdobra, Szépliget fele.
– Mekkora laktanya volt a palánkai?
– Majd megmutatom a fényképet. Vótunk vagy háromszázan, nagy laktanya vót,
meg sok ló is vót.
– Csak huszárlaktanya volt?
– Ez nem huszár, ez csődörös, az én katonai alakulatom ez direkt a lótenyésztő
intézet, ami most ide tartozik, mint Szabadkán a berzeradának49 átal, most egészségügyi intézmény van ott, ott városi raktár vót, az én időmben, akkor én ott vótam
négy hónapig.
– Ez mikor volt?
– Negyvenkettőben.
Negyvenötig Szabadkán vótam kint, ott vót tizennégy lovunk. És ott az egész
környékbül jöttek, a szállásról. Január 1-jétől június 30-áig, vót, hogy júliusban jött
be. Addig fedeztettünk. Ezek mind pedigrés lovak vótak. Nem úgy vót, mint most,
hogy pityipalkónak van csődöre, nem vót még Fernbach Jusztinak se, onnan vitte
ki mitülünk. A nagy istállókban ezüst-fehér karikaszemek össze vótak [kötve] és le
vótak vezetve, ott egy tábla, és rajta vót a pedigréje neki, apja, anyja, a nagyszülei a
lónak. Akkor mi úgy kaptuk a lovat Bábolnáról, Mezőhegyesről és Kisbérről, ezek
ilyen csikótenyészetek. Itt csak csikók vótak.
– Mi volt a feladata ott Palánkán? Az mellett, hogy szabóként helyezték ki, mit
csinált?
– Bent vótam a szabóműhelyben, fódoztuk a ruhákat.
– A lovakkal magának nem kellett bánni?
– Akkor csak kimentem lovagolni. Ott nem köllött. De kint minden évben hat
hónapot, akkor nekem kellett éppúgy pucolni a lovat, mind a többinek. De én olyan
jól jártam, hogy berukkoltam. Képzelheted, minden évben hat hónapot kint vótunk
falun, Pacséron is vótak, Bajmokon, Moravicán, Topolyán, Tavankúton, Nagyfényen,
Szabadkán, Palicson, Kanizsán, mindenütt mink vótunk, mink fedeztettünk. Azt
rendesen könyvelni kellett, vót ott rendes kimutatás.
–Tehát a civil lakosság részére is maguk fedeztettek?
– Igen. Mondom, nem vót senkinek, csak nekünk, az államnak vót csődör.
– Mekkora szigor volt ezekben a laktanyákban?
– Nagy szigor. A magyaroknál főleg, Szegeden abban a Horthy-laktanyában.
– Ezt mit jelentett? Pontosan kellett kelni, rendben kellett lenni a ruhája?
– Pontosan, egy perc megállásod nem vót. Reggel pontosan keltünk, télen hat
órakor. Akkor félmeztelen lecsuklóra az udvarra. Ha esett, ha fújt, ha sütött a nap.
Minden reggel csuklóra.
– Ilyen hidegben is kimentek volna?
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– Hát ki. Karácsonyig ott vótam, minden reggel kellett menni, ott nincs, hogy
hideg van vagy meleg van, ott csukló vót és kész. Akkor csukló után jött a reggeli,
legelőször megcsináltad a fészkedet, a barlangot. Nem volt szabad rajta egyetlenegy
ránc. Annak olyannak kellett lenni, sarkosnak, mint ez az asztal. Vót olyan verőnk,
avval vertük, arra vót egy fél óra, már nem akarok hazudni.
– Ki ellenőrizte magukat?
– A századnapos tisztek. Ott vót laktanyaügyeletes tiszt meg helyettese, meg
századnapos tiszt meg helyettese is.
– Voltak utálatosak, vagy korrektok voltak a kollegák?
– Hát nem mondhatom. Mikor Szegedébe értem, mink négyen nem mentünk
el este, Szabadkán maradtunk, mert hétfőn köllött jelentkezni, már dél felé értünk
oda. Még akkor Szeged nagyállomásra Szabadkáról nem ment be a vonat, hanem
Szabadka–Szeged-Rókus, és úgy ment Hódmezővásárhelyre. Úgyhogy nem megy
Szeged nagyállomásra, hanem Szeged-Rókusra. Én egymagam kerültem olyan szobába, ahol nem vót újonc. Én vótam egymagam. Vót egy karpaszományos, de már
harmadik éves katona vót, már tisztnek köllött vóna lenni, de nem vót még rangja,
Ortutay László. Ott az öreg katonák, hogy hajtsam össze a ruhát, összehajtottam,
egy póc vót az ágy felett, a ruhán rajta vót a sisak, ez meg mikor bejön, kirántsa a
szuronyt, azt mondja nekem, [rakd újra], lerántsa. Hu, az anyád, nem mertem szólni.
Na megcsinálom jobban, a mellette való ágyon feküdtem, az vót üres. Egyszer gyün
a napos, azt mondja, szobaparancsnok úr korán kelő, azt mondja, ez az egy újonc
van. Megvétázza az ágyat, hogy reggel súrolni a körzetet, a folyosót, mosdót. Na
mellékes, gondolkozok, de rosszul jártam. Na mindegy. Fölébredtem előbb, mint
ahogy jön a napos. Én avval a komával olyan jóba lettem, annak vót egy orvos zászlós
barátja, az vót az orvos a kaszárnyában.
– Negyvenháromban, negyvennégyben?
– Hát katona vótam. Negyvenháromban Ópalánkán vótam hat hónapig. Negyvennégyben meg Plavnán vótam, ott négy hónapig vótam, mert a szememmel
bekerültem a kórházba. Újvidékre, a hadikórházba. Úgyhogy akkor negyevnnégy
szeptemberiben elmentünk a méntelepre, elment Zala, Zalabég, mit tudom én, ott
öt-hat községbe szét lettünk szórva. Én Zalabégen vótam, a Micsuri-majorba. Az
pontosan majdnem a Zala megye meg a Vas megye határán vót, úgyhogy tán nem
vót annyira, mint ide Petrov, már ott Vas megye vót, ki vót írva, hogy Vas megye
a táblán, emerrül meg Zala megye. Úgyhogy jártunk hun ide, hun oda, mikor kimenőnk vót.
– Meddig maradtak ott?
– Ott decemberig. Akkor, mikor az oroszok Baján átgyüttek a Dunán, akkor
elmentünk Vas megyébe, Kálmegércre.
– És mit csináltak ott?
– A lovakat vittük oda, pucoltuk, meg lovagoltuk, mint addig. Akkor jött, hogy
ki lehet menni a frontra. Akkor mi, öreg katonák kimegyünk a frontra. Mink azt
hittük, hogy majd az oroszokat visszaverjük. De nem úgy lett ám.
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– Melyik frontra mentek?
– Az orosz frontra.
– Merre volt akkor az orosz front?
– A Dunántúlon, Fejér megyében vót. Mink Bérceskeszthelynél lettünk bevetve,
onnan erre Pest fele vagy Komárom fele, vagy merre van Oroszlány, még túl közelebb vótunk a Dunának, de egyik nap előrementünk negyven kilométert, másik
nap meg lehet, hogy hatvanat vissza. Érted? Akkor mink hatan olyan helyzetbe
kerültünk, hogy megadjuk magunkat. Ebben vót három anyaországi, meg hárman
vótunk délvidékiek, egy szerb gyerek, egy bajmoki bunyevác meg én. No, az orosz
mindjárt az órát levette, ezt is elveszik, azt is elveszik. Vótak ott képek, nők, mind
összeszedték. De nálam a régi Jugoszláviában kék fedélzetű munkakönyv, és rajta
vót cirillül is, hogy Jugoszlávia, meg latinul is.
– Véletlenül vagy szándékosan vót magánál?
– Nálam vót, abban tartottam ilyen képeket, hogy ne törjön össze a zsebben, meg
negyvenegyig nem Szepper Károly vótunk, hanem Seper Dragutin. Én itt is úgy
jártam, meg Szabadkán is az inasiskolát, be tudom bizonyítani, az bizonyítványom
megvan. Azon is Seper Dragutin. Jugoszlávia, mert a latin betűt kevés, de a cirill
betűt el tudta olvasni. Akarok-e itt maradni? Akarok. Mink, a bajmoki meg a kátyi
szerb gyerek, mink ott maradtunk munkára, én bekerültem a szabóműhelybe, ott
vót két szabó, az egyik egy fehérorosz vót. Hogy híjják a fővárosukat? Minszk, az
oda volt, a másik meg egy moszkvai zsidó vót. Van képen a parancsnok kapitányról,
meg az ezredestől is kaptam egy képet, mikor eljöttünk. Bekerültem a műhelybe,
ugyanúgy kaptam a munkát, mind az oroszok, ha elvégeztem, akkor sétálhattam,
ahun vótunk. De leginkább kívül vótunk a várostól, vagy kint valami tanyán.
– Merre volt ez?
– Ez vót Diósgyőr, Oroszlán.
– Nem egy helyen voltak?
– Hunnan. Ahogy a front ment, mi úgy mentünk. Akkor Alcsút, Kápolnásnyék,
Pusztakőhányás, nem tudom én, hány faluban.
– Mennyire volt összeköttetésük a lakossággal?
– Nekünk a lakossággal, esetleg tojást vagy valamit kerestünk enni. Én azt nem
vettem észre se inas koromban, hogy én hátrányos helyzetben vagyok, a segédem
likai szerb vót, aki állandó segéd vót, a mester bunyevác, vagy hogy református,
pravoszláv vót a segéd, és az oroszoknál is. Az ezredes az engem… ez olyan rang vót,
mint a magyaroknál a zászlós. Én nem parancsolhattam senkinek, csak azért, hogy
én mint fogoly, hogy engemet piszkáljon mindenki. Ha elszakadt a harcosoknak
a ruhája, azt meg kellett fódozni. Ilyen fódozás, nem vót új dolog. Régi dógok
lettek javítva. Mikor fogságba estünk, az az ezredes azt mondta, mindjárt, ha vége
lesz a háborúnak, elenged bennünket haza. El is engedett. Kaptunk ezt az orosz
teknőkocsit. Láttál te már olyan kocsit? Ilyen fakerekű vót, mint a mi kocsijaink,
csak nem ilyen oldala vót, hanem magos deszka vót.
– Az, amit a mamámék muszka kocsiknak emlegetnek?
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– Na az, olyan kocsit meg két lovat. Mikor vége vót a háborúnak, Magyarországról átmentünk Ausztriába, a csapat után, mert ahogy a mi csapatunk, úgy mentünk
mi utána. Onnan Szlovákiába, Szlovákiából Morvaországba, annak meg Brno vót a
fővárosa. Onnan a csehekhöz, úgyhogy Pilsenről, ha hallottál, valami nagy sörgyár
van ott, híres sörgyár. Még attul följebb vótunk. Na, vége lett a háborúnak, el is
engedett, egy zsák szajrét kaptunk, abba vót három őtözet, de gyenge szövet vót,
három őtözet ruha, tiszta új bakancs, málhás bőrtáskák, egy zsák szajré vót.
– Ezt kitől kapták?
– Az ezredestől. Az rendezte a kocsit, lovat, meg olyan papírt kaptunk, hogy –
az pár száz kilométerre van, olyan öt-hatszázra –, meg olyan papírt kaptunk, hogy
Szlovákiában meg ott, ahol jövünk, az oroszok azt komandaturának nevezték, ott
jelentkezni kellett, és minden komandatúra egy napra köteles vót bennünket Szabadkáig ellátni, kenyérrel meg kenyér mellé száraz étellel. Onnan jöttünk kocsival,
lóval Szabadkáig.
– Segített magának a lakosság? Vagy maguknak? Kaptak segélyt?
– Nem. Elejében minket nem akartak beengedni, akkor az őrnagy, az vót a parancsnokunk, egy zászlóssal meg tíz katona mentünk, megvót, hogy idáig megyünk,
az a község lett értesítve, akkor esküdtek vótak a községházán, nem odbornik, hanem
esküdtek, hogy megyünk, lesz szálláscsinálás. Mikor odamentünk a községházára,
nem ment be mindenki, mert vót, aki a lovaknál maradt, a zászlós megmondta, hogy
másfél méter egy lóra. Most ahány másfél méter van, annyi ló. Akkor mi krétával
írtuk ki a kapura, hogy hány ló ide mén. Nehogy azt hidd, hogy öleltek bennünket.
– Nem jutott eszébe dezertálni?
– Nem bírtál. Ott annyira vótunk a frontról, mint ide Újvidék, vagy messzebb,
nem tudom. Mink egész bent vótunk Vas megye határán. Úgyhogy így jártunk.
Akkor az oroszoktul, mikor hazagyüttünk Szabadkára, így reggel oda, de mindjárt
el lettünk rendezve, hogy mentünk haza. De nem engedtek ki bennünket, hogy
nem vagyunk szabadkaiak, hogy a városba csavarogjunk ott, hanem másnap reggel.
– Hol kellett jelentkezniük?
– A határőr, azok meg, de átjöttünk a határon, akkor mink elkezdtünk danolni.
Azt mondja a magyar katona, ezek nem oroszok. Úgy jöttünk, mintha hazagyüttünk
volna, nem állított meg bennünket a határon senki. Na, akkor a határon, lőtt ott
az őr, aki vót, karaulájuk lehetett, annyira, mint ide az iskola. Akkor ott kijöttek.
– Mit daloltak?
–Subotičke uske staze.50
Akkor onnan Tavankútra.
– Szabadkán konkrétan hol kellett jelentkezniük, a városházán vagy a kaszárnyában?
– Tavankútra mentünk onnan, mert ott vót a parancsnokság ennek a határőr,
onnan bekerültünk a Galamb-iskolába. A Galamb-iskola itt a tűzoltóknál, ahogy
fordul lefele a kórháznak, a Beogradi út erre jobbra, ott vót valamikor ócskapiac, ott
50
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van egy tér, mész egy kicsit, akkor van balra egy utca, de ott van mindjárt a Galambiskola. Hát nem messze van a Zombori úttól, na oda. Onnan meg jöttünk haza.
– Akkor maga gyakorlatilag semmit nem tudott, hogy mi zajlott Pacséron, esetleg
a szülei elbeszéléseiből?
– Hát még abban az évben hazaértem, tehát negyvenötben. Úgyhogy három hétig vagy tovább jöttünk onnan kocsival haza. Kaptunk egy térképet, és úgy néztük,
hogyha Párkány–Esztergomnál jövünk át a Dunán, az a legközelebbi út. Az szerint
a térkép szerint jöttünk Pilisvörösvár, Buda, mit tudom, be a Lánchídon jöttünk
át. De akkor nem Lánchíd vót, hanem ponthíd vót. Pontonhíd. Akkor rájöttünk az
Üllői úton és azon lejöttünk Kecskemétig az E5-ön, Kecskeméttől Kiskunhalasra,
onnan Kelebiára. Írtam is én egy darabig, de azután eldobtam. Azóta már megbántam, hogy eldobtam ezeket.
– Valami tárgyi emléke maradt ebből az időből?
– Nem maradt. Gondolom, az egyenruhám, de az is elment, mert még haza is
abba gyüttem mint orosz katona.
– Volt magának ebből valamilyen bántódása, hogy volt magyar katona, besorozták később a jugoszláv hadseregbe?
– Igen, egy évet vótam itt még katona. Úgyhogy én négy császárt kiszógátam.
Horthyt, Szálasit, Sztálint meg utoljára Titót.
– Merre volt katona később? Mikor hívták be?
– Itt ötvenegy őszin. Szarajevóba. Előbb Splitbe vótam a tengerészlaktanyában,
de onnan vissza Szarajevóba, ott fönt vótunk a Romaniján, Palén. Ott vót a parancsnokság, mi ott vótunk ilyen fakitermelésen, magyar meg mit tudom, milyen
katonák vótak.
– Tehát azok, akik magyar katonák voltak, azok később be lettek híva a jugoszláv
hadseregbe?
– Igen. Rászógáni. Úgyhogy ott vótam egy évig.
– Amikor visszajött a negyvenötben, akkor a faluban kellett a helyi közösségben
jelentkezni?
– Igen, hogy megérkeztem, hogy tudják.
– És kik voltak akkor a hivatalnokok? Pacsériak?
– Pacsériak vótak. Én Jašo bácsinál jelentkeztem, Stojšić, az volt ilyen komeszárféle akkor, mert itt volt komeszár is a szerbeknek. Hát hogy az mivel foglalkozott,
a községházán vót. Ilyen valami referens vót. Jegyző Gojković, az vót a régi Jugoszláviában is, de azután jött a kommunizmus, ahogy erősödött, ezeket váltották
le. A községházán vagyok, gyün egy koma autóval. Balázs bátyád mezítláb, én
féllábszárig érő nadrág, azt mondja a koma, az elnököt keresném. Azt mondja a
Balázs bácsi, én vagyok. A koma ránéz. Most kapcsold ki a magnót, nem akarom,
hogy benne legyen.
– Tehát káromkodott egyet, hogy tudjuk, mért kellett kikapcsolnom. És ki volt
az a koma, aki kereste?
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– Az egy topolyai vót. Meg vót Topolyáról egy Cservenák kapitány a Petőfi
brigádba. Az is járt ide ki nagyon. Ez negyvenötben-hatban.
– És a Balázs bácsi mikor volt a hajakend?
– Abban az időben a Trenka is vót, Balázs bácsi, vót sok bíró akkor, Tomek
András bácsi.
Pacsér, 145.
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HADIFOGSÁG
Gyere, István, átmegyink a Himaláján
(375) ◆ Két évig vagy háromig vót ott a
öregapám… (378) ◆ Én sajnáltam üket…
(380) ◆ Nem is tudott magyarul, de
akkor úgy mondtuk, hogy falunkbeli
(380) ◆ Vittek le Zimonyba, no, ott
fogolytábor volt, de igazi… (391) ◆ A
Putri kaszárnyában vótak Szabadkán
bent (400) ◆ Szépen, becsületesen (400) ◆
Keresték azt a, akinek a halálfej bent volt

(401) ◆ Fát termeltek ki az Onyega-tó
partján (402) ◆ Tudott is oroszul (403) ◆
Oroszul nem tudunk, németül meg nem
merünk (404) ◆ Nagyon jó föltaláltam
magam, nagyon jó volt ottan (404) ◆ Ez
hozott engem haza Ukrajnábú (412) ◆
Odaadta a zsoldkönyvit, és azt mondta,
ű az egész hadsereget átadja… (413) ◆
Sztálingrád mellett egy erdébe, ennyit
tudunk… (414)
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Gyere, István, átmegyink a Himaláján
– [Apám] vót elsé világháborúba, tizennégybe vitték, s én nem tom, hány éves vót,
amikó hazagyitt, s ott valahun fogságba esett Felsé-Magyarországon, és rossz vót a
ruhája, és kicseréte egy halottnak a ruhájával, s benne maradt mindene a zsebibe, s
anyám megkapta egy évre rá a halálozását, hogy meghalt, mer ott vótak, meg hazahozták a hómiját is, mindent. Í otthon maradt két gyerekke, apám meg oroszokhó, de
ík nem vótak lágerba, ík mehettek, ahova akartak dolgozni, és így. Ács meg kémíves
vót az én apám, s akkó dógozgatott itt, szinte a Kaukázushó ement, a Himalájáhó, ott
járt ki, ott, négy évig ott vót, a mind esszejárta. I, a halott, hazakítték a halálozást.51
Kezbe egy faluba dógozott, mondja a ember nekije, hogy, a gazdája, hogy tudsz te
olyan pincét csináni, ami felétek van, hogy télen meleg, nyáron hideg? Hogy ne
tunnák, mondja apám neki, hát persze, hogy tudok… Megcsináta neki, az meg elment a paphoz, oszt mondta, neki olyan munkása van, aki tud olyan pincét csinálni,
ami télen meleg, nyáron meg hideg… [nevetés]. Úgyhogy, képzed e, úgyhogy apám
ugye, mindig gyalog egyik falubú a másikba ment, meg ki hova, hogy asse tudta,
hogy mellik részin van a Oroszországnak. Hát akkó elment í a plébánosra a paphó,
mondja neki, hogy csinál neki is olyant. Csinálok… fogadott embert, akik kiásták,
mer azt nem neki kellett, megcsináta neki, mikor megcsináta, akkó mondja nekije,
hogy de én mos nem foglak téged kifizetni, mer nekem van másik városba is házam,
és akarom, hogy ott is csinálj egy ilyet nekem. Hát apámnak nem nagyon tetszett,
mer fét, hogy becsapja. Attú fét, hogy becsapja.
Az a pap féket regge, mondta, hogy korán fékellink, oszt ellindulunk, olyan
kétkerekí kis kocsi, egy ló, nem tudom, hogy hogy híták aztat, trojka, de az… de
annak… Nem három, egy húzta, csak két kereke vót a kocsinak. Az olyan kis kocsi
vót, hogy a lónak meg nekik élelem meg víz. Két nap meg két éjje mentek, de se falu,
semmi, csak a vasút mellett a bakter háza, csak az vót. Akkó megát estefelé, adott enni
a lónak, mondja: „No, Stefán, mos mink is ide lefekszink, le fogunk pihenni, meg
eszink.” De nem mert elalunni, fét, hogy apám agyonveri, oszt elszekik… De í nem
bántotta vóna, mer asse tutta, hogy hun van. Apám meg fét tille, hogy agyonveri,
oszt nem ké neki fizetni [nevetés]. Egymástú fétek. Mondja neki, hogy Stefán, tán
te nem alszó, mondja, hogy nem. A ló ivott, evett, mondja, akkó megyink tovább…
Elmentek, mondom két nap meg két éjje mentek, oszt lássa apám, hogy valami folyó
van, és a hídon áll mind a két felin a katona. Odaértek, de nem nagyon beszét vele
ez a pap, hallgatott, csak olyan csendbe úgy odaértek, mondja, hogy a papirosokat
ugye, a katona odaaggya nekije. Télleg vót neki a másik városba is háza… Oszt akkó
mondja, ki ez a ember. Hát ez mondja, ez én munkásom ugye, mondja az a pap.
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Mikó átértek a hídon, akkó azt mondta: brrr, mer ugye úgy állították a oroszok
a lovat, nem, hogy hóha, hanem brrr. Megállította a lovat, megátak, apám hallgatott, mondja, hogy na, Stefán, te jót tetté velem, mos én is jót teszek veled. Ebbe a
utcába mennyé végig, s a utca végin van egy nagy láger, oda elmész, ott kapsz enni,
és úgy maj mehetsz haza. Haza? – mondja apám… Hát hun vagyunk? Há mondja,
te nem tudod? Nem. Há mondja, Kijevbe vagyunk. Kijevbe, mondja. Jaj, mondja,
oda elmész, onnan elmehetsz haza. Akkó elment, de kezbe… egyitt a tél, megfagytak
a ujjai a lábán, meg bekerít a kórházba. Mos mán ugye gondóta, hogy jó vóna írni
haza, hogy, de í nem tudta, hogy a anyám kapott halálozást.
Egy… egy ápolóva megismerkedett, mondja nekije, hogy írsz nekem. De é nem
bírt se felíni, írsz nekem levelet? Ír. Hát de hogy írjon? Magyarú nem tud, oroszú ha
ír, nem tudják elóvasni… S akkó gyitt a vizit, tán ít megértették, de annyit í tudott
rendesen oroszú, nagyon tudott, rendesen tudott oroszú apám. S ugye, mondta a
orvos, hogy amputáni kell a lábát…
Le ké vágni. Hát, gondolta, hogy bizony nekem nem fogjátok levágni a lábomat.
Na, ez a emberke, ez írt neki levelet, ápoló, de csak két sor vót. S mikó rukkót be,
akkó mondta anyámnak, hogy Annus, ha én írok levelet, mindig bal kézze, nagyon
balgács52 vót a apám, aláírom a nevem bal kézze, akkó fogod tunni, hogy azt biztos
én írtam. Hát így megírta azt a levelet az a ápoló, í meg aláírt, fel is adta, no, kezbe
anyámat, most azt otthagyom… kezbe anyám megkapta az a levelet. Elment minden
es… minden csiterteken este vót osztás, levél a postánál, akkó csak itt, nem vót akkó
rendes posta itt, az Antal bácsi házánál vót a posta, ott osztották a levelet. Anyám…
Akkor ott nem vót az posta, csak ott vót egy asszony, annak is a ura a háborúba
vót, és í meg a lánya, olyan tizenkét-három éves lánya vót, válaták, hogy ík a levelet
széthordják. De nem kellett hordani, mindenki odament érte. Úgy vót akkó. S
anyám is elment, hogy hát kik élnek, ki írt haza vagy ki se. Ez gyitt haza, itt laktak,
ahun a Szilak Józsi, ez vót az én sziléi házam. Itt szilettem. És akkó bezárta a kaput,
hát itten ilyenkó, nyóc óra kerí zergettek, kigyitt a anyám, mondja neki az a lány,
hogy Annus néni, én vagyok, nyissa ki a ajtót, mondja, hogy magának van levele,
de anyám nem akarta odanni, mer sokan vótak ott, oszt mondta, hogy maga biztos
nagyon várja ezt a levelet. Hát hunnan várta vóna, í nem azé ment, hogy várta,
hanem azé, hogy akarta tunni, hogy ki vót az, aki, ki az, aki kap levelet. Hát anyám
bement, oszt kibontsa, hát ugye, nem tudja elóvasni, de bal kézze alá van írra. Nem
bírt alunni egész éjje, regge fogta azt a levelet, mén a kességházáhó, mondja ottan,
hogy hogy bírták nekem elkídeni a halálozást, mikó nekem él a uram. Az nem él,
mind rátámadtak, hogy hogy bír élni, hát az nem.
Mondja, hogyha ezt a féd alú írta, akkor is í írta, mer az í keze írása, bal kézze
alá van írra, azok is nézték, hogy… Meg aki ismerhette a kézírását… De nem tudták
elóvasni, akkó valaki mondta ott a kességházán, hogy mennyen el a paphó, mer hogy
ez latinú van, oszt télleg latinú vót…
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Elment a plébánoshó, mondja nekije, hogy hát lenne szíves, hogy felóvasná neki,
há hogyne, mondja, nagyon szívesen, hát í tutta, és nem… Elóvasta: élek, gyivek
haza, csak annyi vót. Meg a neve… Hát akkó anyám hazagyitt, erít is, meg hitte is,
meg nem is, de hát az í neve vót aláírra. Két hónapig gyitt haza, de hazagyitt. Két
hónapig. Hun felkínákozott kocsira, hun gyalog.
De annyi pénze vót neki, nem tudom, mi, húsz rubelja, vagy mennyi vót neki,
oszt mondta neki, hogy: ne keresgélj, itt van, ez a pénzem van, ezt odadom, amijé
kivezetté, de énnekem nincs… De vót nekije, vót nekije, csak bele vót varra a ruhájába. Mer aki ottan dógozott, úgyhogy vót cári rubelos, az ilyen nagy vót, oszt olyan
veres, tízezer rubelos, azt haza is hozta. Annyi pénze vót és belevarrta, egybe vót a
tízezer rubelos, belevarrta a ruhájába, mer ellopták vóna tille, és akkó…
– És azt haza is hozta?
– Haza.
– Fel is bírta váltani azt valószínűleg?
– Nem, nem is akarta, í azt emlékbe hozta haza… Mikó hazagyitt, hazagyitt két
hónap múva, anyám sós vízbe rakta mindég a lábát, semmi baja nem vót, mégcsak
soha nem is fájt neki a lába. Levágták vóna mind a két lába fejit.
[S mikó a oroszok begyittek most a második világháborúba… Virágvasárnap
gyittek, elébb Szegedet mentek bombázni, nagyon sok angol gép vót, ű má
akkó úgy vót, hogy hun észen vót, hun nem vót észen akkó. Anyám mondta
neki, hogy István, háború van, gyinnek a angolok bombázni. Ő szédít, oszt azt
mondta, hogy csak az a kis Magyarország ne ment vóna bele, mer a oroszokat
nem lehet megverni, mer az akkora, hogy aztán meg ott annyi nép van, hogy
azt nem lehet megverni.]
Ű annyit vót esszevissza, olyan vót is, olyan apám, olyan mindent akart tunni,
meg olyan nyüzsgé vót, hogy mondjam? Hun a Himalája, az isten áldja meg íket.
Egy kupusziniva ment ottan, oszt mikó odaértek… oda a Himalájáhó, nem mindig
egyitt vótak, de ez a… Findrik Erzsinek a eregapja, aki a kisuccába lakik… a Pópé
vót. Avva a emberre ment, oszt az nagyon rosszú élt a feleségive otthon, úgy vótak,
hogy széjje is meg nem is, s mikó odakeveredtek, akkó azt mondta apám, hogy: na,
János, idenézz, ezek a kertészek, nem ám mink, olyan levele van a gyapotnak, mint
a paprikának. Az mind gyapot vót, amerre láttak, mer a Himalájátú nem bírtak…
hogy essen, és az csak entezték mindég, onett folyjon le a víz, és rengeteg szép termett ottan… Nem hiába… pufajkáva jártak. Hát mer az a nap, amikó kinyillik, akkó
olyan fehér, de levele olyan vót, mind a paprikáé, oszt azé mondta apám, hogy ezek
a, ezek a kertészeknek, látod, mennyi paprika… Nem paprika vót, hanem gyapot.
Akkor mondta neki, hogy gyere, István, átmegyink a Himaláján, ott vannak ugye
ilyen hunmi terzsnépek, ere átmegyink izébe, ebbe a hogy mondják… Indiába. Én
nem megyek haza, onnan elmegyink Amerikába. No hááá mondja, te menj, János,
de én nem megyek, mer én haza akarok menni, és í haza is gyitt. Az nem gyitt haza.
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Ott maradt, elvett egy asszont. Vót neki egy tizenhét éves fia, de itt a kességháza elétt
vót ez a hések emléke, ott rajta vót a neve, hogy Hajdú János, de az nem halt meg.
– Még mindig ott van a neve?
– Igen. Nincs itten, hát azt szétszedték, azt a emlékmívet. Igen, elsé világháborús. Igen. A magyarok begyittek, azután aztat csináták a magyarok negyvenegybe.
– Meg a partizánok meg a oroszok, akkor azt lebontották.
– Azt lebontották.
– Mert állítólag az el van gyugva valahol.
– Az lehet. Az lehet, mer az ilyen tábla vót. És arra mindre rá vót vésse mindegyiknek a neve. Hajdú János vót ez a ember, nagyon akart menni Indiába, de apám
nem. Akkó maga nem akart elindúni, nem mert vagy mit tudom én, nem tudom,
csak nem ment. De ű ide ment faluba, oda ment faluba, meséte, hogy olyan hideg
vót, negyven fok hideg vót, oszt akkora vót a kemence, mind a szoba. S minnyájon
ott aluttak rajta, mer megfattak vóna. Ott vót a onoka is, meg a menyecske is, meg
a egész mind egy rakáson. I is ott aludt velik.
[Olyan erdegzsírra meg vót kennye ez a én apám, mondta nekije, hogy a orosz,
hogy hát Stefán ugye télen, oszt behúzódtak, bent beszégettek, mind ahogy
nálunk is annak idejin. Hogy nektek hány istentek van? Nekink, mondja, há
nekink három. Ó, mondja… azé megveri a mienket, mer nekink csak egy van.
– Ez mán humor vót.
– Hát humor, minden a négy év alatt, ugye, minden megtertént. A testvérem, az meg ott meg is halt. Sztálingrádba. Sztálingrád mellett egy erdébe.
Negyvenet januárjába meghalt. Negyvenetbe.]
Bácskertes, 21.

Két évig vagy háromig vót ott a öregapám…
– Ahun az én öregapám vót, Ukrajnába, templomba muszáj vót menni, mer aki
nem ment templomba, kis pogácsát kaptak, mikó gyüttek ki a templombú, oszt azt
köllött otthun kitenni, a legöregebb ember vót még akkó is a gazda, meg nem vót
ám a Oroszország akkó szegény. Amikor az én öregapám ott vót. És azt mondta a
öregapámnak a gazda, hogy a pogácsát akarom látni, a tiedet is. Föl vagy őtözködve,
oda menj, a templomba. Oszt mentek a magyar hadifoglyok is a templomba. És
mikó gyütt a öregapám haza, akkó azt mondták nekije, hogy ha otthun nálatok el
van rombóva minden, vagy nincs senkid, akkó ide gyere vissza, mink téged szívesen
visszavárunk. Gyüttek haza a katona, a fiaik nekik szabadságra. Oszt ezek otthun
vótak. De mink se nem, má panaszkodtak rájuk. Mer, mondja öregapám, hogy olyan
mérgesek vótunk rájuk, annyit köllött dógozni nekik, hogy csuda. Valami hetven
hold fődjük vót nekik. Azoknak, ahun az én öregapám vót. Ezt azé mondom, hogy
aki úgy tudja, hogy a oroszok milyenek, az, az ott így vót.
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És nagy, hogy híják azokat, bivalok vagy ekrek vótak. Avva szántottak. Meg avva
vitték a malomba a búzát. Ott vízimalmok vótak. És az a bival, há mit csinátak vele,
husángokka ütötték a oldalát, me mikó vizet láttak, rögtön belement. Oszt a gazdaasszony azt mondta, hogy üssétek nagyon üket, mer akkó bemennek a vízbe. Oszt
a megfürödnek a búzáva együtt. Akkó, mikó legyüttek, akkó gyerünk, te, hogy a
vízbe be ne menjenek. Akkor odajöttek a malomba, hazagyüttek, hát bizony azok, jó
kinéztek azok a ökrök. Annyira. Az vót, aki a vizet nagyon szereti. Nem tom, hogy
most egyik vagy a másik. Na, most akkor azt mondta öregapám, beülették a sok
búzát, lovaik is vótak nekik, de azt nem annyira hajtották. Vótak ezek a rénszarvasaik, azok szelídítettek vótak. Ezek mind fedél alatt vótak, de nem vótak bekerítte.
Meg rengeteg baromfijük vót. Két évig vagy háromig vót ott a öregapám, nem tom.
Mondja ű, hogy nem tudja, hogy hunnan, de mikó má kezdődött hideg lenni, akkó
az a két-három menyecske, meg aki vót a házná mindenki, csibéket szedtek, pucótak
fel. És azt mondja, hogy egy nagyon nagy kamora vót nekik, spajz, amihő semmi
nem fért hozzá. Azt mondja, hogy má mikó feltették, egy nem tom mennyi idő
múva, csontra fagyott az a hús. Végig. Azt se tudja, hogy mennyi. Nem ám, hogy
azok mindég puliszkát ettek, mondja, hogy az nem igaz. Nem tudom, mennyi csibe
vót ott felakasztta. És akkó télen, mikó nagyon hideg vót, akkó ki nem mentek, csak
űtek a kemence mellett, de én nem is kérdeztem, hogy mive tüzetek. És azt mondja,
hogy ű nem tudja, hogy hogy bírt az így tönkremenni, vagy mi vót, ez nem igaz,
hogy ott nem vót mit enni. No, akkó a húszas évekbe ama, a lapok írták, hogy, hogy
éhen halnak, meg minden. Mondja, hogy ű, ű nem tudja se egondóni, nem akarja
elhinni, de nem csak ott… A szép, azt mondta öregapám, hogy az a Ukrajna, az
olyan termőfőd, pont mint a mi Szigetünk53 erre. Ugye ott olyan búza vót, ott olyan
minden vót, hogy hát űk napokig szántottak avva a ökrökke, nem tom, mennyi,
hányas eke vót, oszt egy vezette űket, a másik meg csapkodta, mer nem akart az
menni. Ugye? Olyan lusta vót, hogy nem ment. Az meg a ekét tartotta. Bizony így
megszántották azt a nagy darab fédeket, de mondom, nem maga vót, két-három
hadifogoly vót a házná. Asszonyok, meg hát vót ott puliszka is elég, meg minden,
de vágtak disznókat is, meg minden, nem úgy vót, hogy ott nem vót.
[Ott minden vót. Az vót, ami vót. A cár, még a cár, az még a cár. Az még a
cár. Az még a Miklós cár vót. Az még a cár, a Romanov, Romanov, hatszáz
évig uralkodott a Romanov család.
A cárné kenyergett, az azt mondta, hogy hova megyünk, Miklós, hova megyünk. Azt mondta, lemegyünk a pincébe, no, űk onnan vissza nem gyüttek
soha. Eccé csak azt látták, hogy öt gyerekük vót, vagy mennyi, csak azt látták,
hogy begyütt a piros csillagga, egyre, mind lelüvődözték üket. No, úgy van
állítólag, hogy egy gyerek leesett, a nem tom, hány gyerek közű, de a… Az
úgy leesett, hogy nem vót úgy meglűve. És akkó a szobalány vót lent velük,
meg mit tudom én, még a cseléd, aki közel vót hozzájuk. Akkó azok valahogy
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kimentették, akkó az, hogy Romániába vót. No, de most már mer az járkáni,
úgy írták, hát ahogy a újság írja, no, úgy mondom. Azt mondta az, hogy akarna
visszagyünni, ű semennyi világé nem űne mégeccé a orosz, orosz trónra, úgy,
ahogy vótak a elődjeik. Most má azt se lehet tunni, hogy hanyadik mi vót. De
bizony ez, ez a cárné kinek is vót a lánya?]
Bácskertes, 15.

Én sajnáltam üket…
– Magyar katonának köll mennem. Akkor onnan, hol is először. Először ottan,
magyarokhó, minek mondják azt a féldeket? A bevonútunk ugye, román, jó mondom? Nem, nem román, hanem, hanem, hanem, hanem, hm, nekünk ottan köllött
a románokat, nagy magyarok ugye, elfoglalni a románokat. Na ez, ez mostan mi
vót ottan, az a, azt mondja, román és orosz határ, nem orosz határ, hanem, hanem
mi lehet ottan? Tudtam izet, a ottan, most meg vót az ott adva nekünk, hogy most
ottan a románokat, mind, el kell foglalni az egész Romániát. És onnan megindultunk, magyar katonák…
– Erdélyt visszafoglalni?
– Igen. Igen, és onnan, megindultunk, a románok úgy mentek, hogy a lábuk
nem érte a fődet. Én sajnáltam üket. És mondja a szakaszvezetőnk, hogy hova
lövöldözönk, mondom, hát a levegőbe. Én nem érem. Ha agyon, há de engem, na,
ha agyonlűnek, legyen, én nem fogok senkit agyonlűni. Hanem reggelre, te jó ég,
románok átátak oroszokhó, és ottan, ottan, az Kolozsvár vót az? Nyilván, és ott
elkezdtek bennünket, bennünket ágyúzni. Óriás, hogy, hogy, hogy összevertek
bennünket mind. A román, a izék.
– Oroszok meg a románok?
– Igen. Oroszok, leginkább jobban oroszok. Na meg a románok is. Azok. Úgyhogy,
eldobáltunk mindent, és ugyanoda vissza, a határra, visszavertek bennünket. Vissza,
román–orosz határ, no, a nevit nem tom most annak a városnak, elég az hozzá, oda,
oda visszavertek bennünket, de nem bántottak. Hanem akkor mind, ottan mink,
akkor ott voltunk szépen, és akkor, akkor, ott, elészer nyilván, oda mink, németek,
nem jöttek mingyá, hanem így be köllött az egyik szombat este, szombat löhetött, és
a, bevéstük magunkat, és akkó, akkó jöttek a románok.
Bácskertes, 17.

Nem is tudott magyarul, de akkor
úgy mondtuk, hogy falunkbeli
– Szerb hadseregbe vótam, német hadifogságban. Ćuprijánál estem fogságba, aztán
vittek bennünket Niš, Pirot, Dragomán Bolgáriában. Akkor hoztak Magyarországon
körösztül, Marosvásárhelyen, mikor kiszálltunk, ott fogadtak, mert magyarok, de
vót ottan. Különosztottak a németek. Hát mikor mentünk Pirotból Carigrad felé
Bolgáriában hetvenhat kilométert gyalog. Tán az egész hetvenhat kilométert, mind
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ötös sorba. Teli volt, rengeteg, az összes hadsereget odahozták, ott vittek bennünket
Bolgáriába. Mert már akkor Bolgária meg volt szállva. No, Szerbia is, meg Jugoszlávia is meg volt már akkó. Gyalog mentünk, de kiválogatták a német ajkúak, a
svábok meg ilyenek, azok elő, amennyien vótak. Akkó gyüttek a magyarok, akkor
szlovénok, akkor horvátok, és akkor mind szétválasztották.
Mind szétválasztották, külön vagonba. Nem az vót, hogy, hogy nem cserélődtek,
mert azért átszökhetett. Voltak itten ezek a dušanovói szerb gyerekek, odaszöktek
a magyarokhoz. Nem is tudott magyarul, de akkor úgy mondtuk, hogy falunkbeli.
Azt köllött mondani, és nem is hazudtam. Úgyhogy megúszták, míg kikerültek,
de aztán Németországban már szétválasztottak bennünket. Marosvásárhelyen azt
mondták, hogy Pestig megyünk. Pestrű megyünk haza, Bácska meg minden. Ó, hát
nagy öröm vót! Akkó még az oroszok nem háborúztak Németországgal.
– Ez akkor májusban lehetett?
– Május ötödikén értem ki Németországba. Május hatodikán.
Az első a megszállás. Hát minket ott Ćuprijánál, nem tudom, egy három-négy nap
múlva értek le, onnan Zaječar körül gyüttek be a németek. Nem törődtek velünk,
nekünk a vállukon volt a fegyver, mert nem dobáltuk el, csak mint a vadászok, hogy
lógjön a cső. Mehettünk, a német katonák csak az övékét, mentek úgy… Én a hidászoknál voltam, és ott a folyóra készenlétben lepakoltunk, hogy a hidakat, ha főrobbantsák
az eredeti hidat, hogy akkor építünk egy másikat. De hát arra nem került sor.
Behítták a tartalékosokat, és azok le se tudták szerelni a szállítmányt, nemhogy
össze tudták vóna. Vótunk harmincan tényleges katonák. Hát nem hallgatott a
kapitány énrám. Akkor leszedték, aki volt ott értelmes, aktív katonatiszt, mert a
rezervisták nem tudtak. Leszedték a csillagot, oszt felrakták a mi vállunkra anélkül, hogy… Még a legalacsonyabb rangú sem vót annak idején, az kapitányi rangot
kapott, mert az értett a hídépítéshő.
– A tartalékosok maguknak föltették a csillagokat?
– Föl, és már tisztelegtek is. És azt láttam, hogy olyan káosz volt ott, a szerb
hadseregben, mintha szándékosan. A fegyver helyett cukrot kaptak, cukor helyett
fegyvert kaptak, lőszert. És már akkor észrevettük, hogy azok az aktív tisztek, hogy
minket, mert főleg a zöme magyar, értelmiségiek tettek oda. Boszniaiak, siftárokat54
nem tudták odatenni. Beleugrott, mikor megindították ott a motort, akkor kiugrott
ott a vízbe, oszt úszni sem tudott. Csuda sok mindent megéltünk itten.
Hát a hidászok között, minket oda vittek, majdnem mindannyian, harmincan
voltunk tényleges katonák, és akkor mi irányítottuk vagy háromezer embert, tartalékosok, ahogy mi saccoltuk. Aztán mi tárgyaltuk, mert már mi nem mentünk
aztán. És kitűnt aztán, hogy azok nem is szerbek vótak, hanem nagy része román a
bolgár határrú, román határrú. Ćuprijátú, meg Zaječar meg ottan arra. Ott nagy rét
vót, aztán reggelre, mire észrevettük, hogy már mostan itt vannak a németek, akkó…
Éjfélkor én voltam a kurir itt egy motorbiciklivel. Paraćinbú köllött Ćuprijára vinni,
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és akkor a stábból kaptam egy borítékot, hogy éjfél előtt nem szabad fölbontani.
Éjfélkor, mikor fölbontották, akkorra a németek már bekerítettek, ott vótak. Már
hiába volt. Á, egy lövés nem volt ott! Mindenki megadta magát, ez a háromezer
kitaposta a réten a, mikor megvirradt, láttuk, hogy… hát elmentek haza, az ő környékükbe, odatartoztak. Akkor egy pár napig ottan mit csináljunk, mit csináljunk,
mert nem bent Ćupriján vótunk, hanem kint. Akkó be köll menni, hogy megadjuk
magunkat. Az egyik a puskát, azt nem akarta elhagyni, mindannyian. Vótak ottan
ilyen új csizmák, mindent kicserétünk, mert kapca az akkora rakás vót. Akkor az
újat, azt szedtük, őtöztünk magunk, amit talátunk. De azért az egy puskájé, azt egy
parasztnak eladta egy kenyérért. A paraszt elásta, egy szerb, mi meg bementünk
Ćuprijára. Ottan volt egy ilyen altiszti iskola, katonai altiszti iskola vót, de nagyon
nagy kaszárnya vót. Nem tudom én, hány épületbű állt. Pékség meg minden, az
egész környéket az látta el. Ott volt olyan nyolc-tíz-tizenkét német katona, de olyan
selejtes katonák. Emezek meg vonultak éjjel-nappal szakadatlanul. Teherautók,
tankok meg minden, gyüttek Beograd felé. Aztán lőtték Beogradot, mikor mi még
ott voltunk, mert arra akartunk hazagyünni.
Mi még nem mehetünk, majd ha elfoglalják Beogradot, akkor, azok a németek
mondták. Hova menjünk? Van hely a kaszárnyában, csak enni nem vót. Találtunk
szétdobálva ilyen marhakonzerveket, nagypénteken, mert akkó már mink fogságba
vótunk. Húsvéti nagypénteken kenyér egy falat se, marhapörkölt meg annyi, amenynyit akarsz. Akkor az egyik gyerek jelentkezett, hogy talált egy kemencét. Valamelyik
fönt, bentmaradt a kenyér, a fűtők szétszaladtak. Oszt kiszáradt, hogy ha odaütötted, akkor szétmorzsálódott. Hát ezt nem lehet megenni! Dehogysenem! Kicsit
meglocsótuk, egy tálba tettünk, egy kis tüzet alá, és mindjárt más vót a marhapörkölt.
Semmit nem, az egyik hülyéskedett ottan, megrajzolta a bütykőt, zsebkendővel,
mint egy kendőt, bekötte, olyan boszorkány valamit mutatott. Bemutatta az őrnek,
a német őrnek, azok a helyi. Hű, az rögtön a pisztolyt rá… Akko amaz kidugja a
fejit. Hát barátkoztak velünk, na. No, az, hogy mi mindjárt megmondtuk, hogy mi
magyarok vagyunk, nem szerbek. De hát nem tudtunk németű, akkó hoztak ott egy
kereskedőt, zsidó ember vót, beszélt németű, és az fordította. De hát az olyan káosz
volt ottan. Olyan ellenállást próbáltak a partizánok ottan szervezni. Tizenhárom
éves gyerek rálűtt a német katonára, aztán dzsippen hordozták az egész izébe, ki is
végezték lent, mert hát a németeket megtámadta.
Akkor ki is kerültünk Németországba, ott vótunk majd egy évig fogságba. Az
anyám írt a Horthy Miklósnénak. És azt sajnálom, hogy ilyen levelet eltékozoltam.
Kapott is választ a Horthy Miklósnétú, kapott. Tudják, de most a német népnek,
német hadseregnek nagyon nagy szüksége van, a mezőgazdasági munka. Elvégzik
a mezőgazdasági munkát, akkor hazagyünnek. Úgy is vót.
– Mikor ért haza?
– Karácsony után, újév körül. Negyvenegyben, mert negyvenben rukkótam be,
és akkó kilenc hónapra, mert egyes55 gyerek vótam.
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Először is tengerésznek bemaradtam három évre, egyes gyerek. Hát most kilenc
hónap vagy három év. Megkérdezték nagyon. Akkor még szép ruhák a tengerészek
vótak, Csantavéren hároman, négyen. Megkérdezte, de két héttel előbb megjött a
végzés, hogy a hidászokhoz tettek. Akkor a hidászokhoz be is rukkóttam, és akkor
ott le is tőtöttem a kilenc hónapot, no és akkó már megyünk haza, de akkor meghosszabbították másfél évre. Másfél éves vót a, puni roknak56 nevezték, ez a skraćeni
rok,57 amaz a puni rok.
– Azokat meg két évre vagy háromra?
– Két évre. Akkó megint sajnálkoztam, hogy mé nem mentem én tengerésznek.
Ćuprijára úgy kerűtem, hogy beosztottak Újvidékre, Šabacrú. S akkor rágyüttek,
hogy én magyar gyerek vagyok. Mert Šabacot szétosztották. Ahun híd vót, oda
kűdték, inžinjerijának nevezték a hidászatot. Műszaki mérnöki, de tényleg akkor
olyan hidat is építettünk, amin keresztülment a vonat. És aztat egy-kettő meg tudtuk, ha el vót készítve a, fél nap alatt odahúzgáltuk a pontonokat, meg sínek rajta,
minden, összecsavaroztuk, ment a vonat.
[Amikor vótunk ottan, akkó egy nagy vízáradás vót. Sremska–Bosanska
Račánál a mostani híd, már most üzemel megint, ott olyan szintkülönbség
vót, hogy mi rohamcsónakkal nem tudtunk fölmenni a hídon, annyira jött
a víz. Akkor mentünk a vízáradásra, és meg köllött várni egy hajót, hogy
az főhúzzon bennünket. Azokat a csónakokat. És az is küzdött, alig tudott
főmenni. Sok mindent lehetne itt mesélni. Ott vótam két hétig, azon a
vízáradáson, ott is kenyérhiány vót. Szalonna, kolbász vót, kenyér nem vót.
Hát ötven kilométeres távon be vót víz, elöntötte. Házakrú mentettük az
embereket, vót, hogy a tetőn űtek három-négy napig kint. És vót, aki meghalt
ugye, nagy területen mindig van, aki meghal. Azt köllött, először az emberi
életeteket, aztán a jószágot menteni, és csak akkó vittük a halottat. Hát mert
ez vót a parancs. Két hétig ott vótam, oszt láttuk aztat, meg zártuk el, a folyó
ahogy… Tulajdonképpen úgy áttörte a gátat, egy új zsilipet nyitottak, és a
fődet, a friss fődet, nem bírta a nyomás, azt kimosta és bejött a víz. Tervezési
hiba. Nem vót tervbe véve, hogy kiönt a Száva. Este kilenc órakor mondták,
hogy menjünk feküdni, nem, hét órakor. Hát decemberbe vót, hát kínlódva
lefeküdtünk. Kilenc órakor meg riadó, uzbuna. És akkor a vonat jött, teher,
és akkó elvittek Rumára, Rumáról Bosanska–Sremska Račára, és ottan kipakoltak bennünket. Ott próbáltunk fölmenni csónakkal. De nem bírtunk,
meg köllött a reggelt várni, akkó gyütt egy hajó és fölvitt. És akkor kerültünk
oda a területre.]
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– Marosvásárhely felé mentek akkor, hogy emlékszik arra?
– Énnekem ismeretlen volt Románia. Mindig is szerettem a térképet, meg tudtam is tájakat, de errű kevésbé vót ismeretem. És akkor láttam ottan kilométereket,
mert autón mentünk. Bukarest környékéig vonaton vittek innen, lent a Dunárú. És
onnét meg autón vittek be Bukarestbe. Bukarest mellett volt egy nagyon új tábor,
fa, ilyen montázsbarakok százával, ahol gyűjtötték össze a hadifoglyokat. És onnét
amikor kiértünk Németországba, ott ugyanolyan barakok. Tehát a németek azokat
már elkészítették előre. Még az oroszokkal nem háborúztak. És Moosburgba,58 a
hetes táborba, a 7/A, az Ü-52000 számú vótam. Megvan még most is a dögcédulám.
[Az a Vékony doktor – a szabadkai archívumba kutatott – és gyün egyszer,
hoz egy kézzel írott ív papírt. Harmincvalahányan német fogságban. Azt
mondja, van itt egy Bellányi is. És mondom neki a számját. Hunnét tudom?!
Mondom, az a dögcédulám, mert azon csak a számok szerepőtek, nem a név,
senki se tudta vóna kimondani.]
Akkó ott vótak Németországban, a fogolytáborban másfél évig a franciák.
Afrikábú foglyok. Úg yhog y én a nemzetközi futballcsapatban futballoztam.
Összeszedték, az nemzetközi vót, ott minden vót. Néztek itten, sose nagyon futballoztam én, én futballcsapatban játszottam, európai. Vót egy másik csantavéri,
az nem volt ilyen sportember, mert azok a franciák kaptak segélyt, onnét hazúlrú
meg Amerikábú. Olyan befőttet ettünk, meg halat, füstölt halat babbal, gerslivel,
hogy életemben nem. De hát éhes is vótam, olyan finom nem vót itthon sem. Meg
semmilyen koszt.
– Külön volt magyar barakk, külön francia?
– Nem, hát magyar az nem vót, hanem a szerbeket, ott már egybe. Amikor kivittek
bennünket a németek, ott már nem kezeltek bennünket, hogy magyar vagy más.
A németek azok oda se kerültek, azok valahol elmaradtak. Pesten, mikor tologattak ide-oda, merre jártunk. Marosvásárhelyen kiengedtek, elszökhettünk vóna, és
csudálkoztak, hogy hunnét magyarok. Hát megmagyaráztuk, hogy mi bácskaiak
vagyunk. Cserkészek vótak ottan, segítkeztek. Oszt mondom az egyik cserkésznek,
nincs pízem, de valami levelezőlapot tudna-e szerezni, hogy írnák, jelentkeznék
haza. Hát már Magyarországhoz tartozott Erdély. Elszaladt, egy százas kötetet,
vagy ötvenes, már én nem számótam, de egy egész kötetet, szalaggal, mint ahogy
a pénzek át vannak kötve. Odahozza, de ceruzát is egy marékkal. Osszam szét,
hogy mindegyik írjon. No, én hamar, két levelezőlapot, itten a régi Jugoszláviában
dopisnicának59 neveztük. És megírtam, hogy itt és itt vagyunk, ekkó és ekkó, ez van
velem, az van velem, ezeket láttam, azokat láttam, hogy hova visznek, nem tudom.
De azt mondják, hogy majd Pesten leválunk. És már akkor gyerünk a vonatra, mert
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mért szökjünk el, hát Pesten leválunk. Föl a vonatra, és indul a vonat. És a rámpánál, ahogy mentünk, egy ilyen rámpánál kidobtam a két levelezőlapot. Az egyiket
megkapta az anyám. Megkapták itthon. Tehát valaki fővette és elküldte. A többi
hogy hogy vót… Ott vót egy újvidéki gyerek, magyar, avval találkoztam, mert öten
kerültünk egy helyre magyarok, ott a paraszthoz, ott dógozni. Németországban.
Vásárhelyt elvittek, mehettünk vóna szabadon, elszökhettünk vóna.
– Marosvásárhelyen táborba voltak?
– Vonat megállt, kaptunk egy bablevest, elmehettünk vécére, oszt vissza föl, oszt
mehettünk tovább. Az olyan őrizet, meg hát hova tudott vóna, egész szerelvény ment
vóna. És meg akartunk már előbb szökni, ilyen hegyes, Lillafüred, Málnásfüred,
ilyesvalami fürdőhelyeket láttunk a vasútrú, Erdélybe, Marosvásárhely környékin.
De azt pontosan nem tudom, hogy Lillafüred vagy Málnásfüred, vagy ilyen valami
füred vót. És gyönyörű vidék, hegyek, és olyan lassan ment a vonat főfelé, volt, ami
tolta, volt, ami húzta is. Egy kis emberke, csantavéri vót, Brasnyó András, borbély,
itthun is ismertük egymást, az vót velem. Nem, nem, Ferikém, én nem merek. De
hát senki sem ment, mert bíztunk benne, hogy Pesten le leszünk [kapcsolva]. Pesten
meg tolatnak ide, tolatnak oda, azaz még előbb, Cegléden. Ott is kiengedtek magyarokat, és az egyik gyerek, szabadkai gyerek, akinek a nagybátyja ott vót gyógyszerész
Cegléden. És bement az állomásfőnökhő a gyerek, mert a magyarokat engedték
szabadon, és mondja, hogy tudna-e telefonálni. Az rögtön, a gyógyszerész kigyütt
ott, szaladoztak, hogy hát ottfogják a gyereket, de elengedték, mert majd Pesten
hivatalosan mennek arra. De jelzem, jobban jártunk, hogy kivittek Németországba.
Hát mert, aki hazajött, az mind kikerült a Don-kanyarba. És alig jöttek haza. Én
meg mondhatom, éltem világomat, hát láttam mindent.
Kimentünk, de az is érdekes vót, mikor kivittek bennünket, és egy ilyen gyűjtőhely, ahová aludni köllött, egy olyan kastélyszerű valami, egy olyan elhagyott régi
épület. Ott már voltak franciák, és akkor odavittek engem is. És három-négy vagy
öt kilométerre is volt a gazda, akihő énnekem köllött menni. És szétosztottak ottan,
egy birtokra került három, mink öten, magyarok vótunk. Én meg az a kis Brasnyó,
a szomszédba vittek, mert mikó elgyütt a vasútra, Krankoffen, az vót a végállomás,
ott szálltunk le. És akkor gyütt a gazda, kísért bennünket, aki átadott neki, és az
kocsival vitt oda ki, ahol lesz az a gyűjtőtábor. Hát én vótam a legnagyobb, hát ez az
én emberem, a többit osszátok. Mindegyik kapott hétvégén két ezüstmárkát, mert
vót fizetésünk, a hadifoglyoknak. Ötven pfening egy napra, de stalakgeld, táborpénz,
azt adták, és akkó harmincegyes volt a hónap vagy harmincas, annyit kaptunk. Akkor
azon vehettünk, mint itten vótak a benzinjegyek, egy márka, élelmiszert, szappant.
Műszaki dógokat semmit. De hát persze húsz év, huszonkét évesek, elmentünk a
vendéglőbe. Ihattunk is. Úgyhogy összejöttünk mi öten, elmentünk egy kiskocsmába. Volt három ház meg egy kocsma, a kocsmárosné meghalt, a kocsmáros elvett egy
huszonkét éves lányt, és a lánya meg tizennyolc éves vót, óvónő. Hát persze, de a kocsmáros se vót nagyon öreg, az megfelelt, de a lánya… majdnem egyidős. Elég az hozzá,
hogy az a lány énvelem szimpatizált, a tizennyolc éves. És akkor minket kiszolgáltak
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extra mindig. És akkor mi öten összeültünk, igen ám, de az öt közül ketten, egyik
vukovári vót, a másik meg kopácsi. Mind a kettő beszélt németű. Amikó odaértünk,
írtuk fő, ezt kérek, azt kérek, jó napot, ilyeneket. És akkor így kezdtünk németül
élni. És ezekkel megérkeztünk oda a vonatrú, bevittek bennünket, ott ültek, később
tudtuk már meg, hogy egy asztalnál a Tamtisch, törzsasztal. Oda ha bement valaki,
a környékbű, ha nem oda űt, akkó meg vótak sértve, a törzsasztalhó. Jó nagy asztal
vót, egy tízen is vótak, vagy többen is. Minekünk külön megterítettek, gyönyörű,
finom kenyeret hoztak, meg felvágott sonkát, préselt sonkaszeleteket, vót mellé körítés, meg egy nagy kancsó, ötliteres, ilyen füles kancsó zománcozott lemezbű, sört.
Eszünk, eszünk, zabáltunk vóna, de finomak vótunk, mindnyájan tartózkodtunk,
hogy még hagytunk is meg, hogy ne vizsgázzunk le, meg mink ugye beszélgettünk.
Hát hogy innánk sört, hát poharat nem hoztak. Mondjuk, hát kérjünk. S emezek, akik
tudtak ketten, jól beszéltek németül, hogy hát mért nem iszunk? Hát nincs pohár.
Ja, hát mindjárt hoztak háromdecis vagy félliteres kriglit. Öntögettünk, ittunk is.
Akkó ők gyüttek zavarba, hogy mink má nem egybű, mert ott mindenki. Kivittek
egy kétliteres kancsót, sört a munkásoknak, hogy kint kaszátunk vagy valami, akkor
abbú mindbű ivott. Igen ám, de ott vót három-négy lány, énvelem dógozott, mert
férfimunkás nem vót, hát én egymagam megittam annyit, mint ők öten.
Ellenbe egyszer megfájdult a fogam, meg a kétmárkás ezüstpénzt én nem kaptam
az én gazdámtú. Megsértődtem, hát az egész között én dógozok, a traktort hajtom,
csinálom, emezek meg gyámoltalanabbak vótak. És én nem kapok! Megfájdult a
fogam, kéredzkedtem, visszamék a táborba! Aztán visszamentem, két hétig ott
vótam, aztán gyütt az izé, mert az a kis ember, a Brasnyó ott maradt a gazdánál, az
nem szólt semmit, az ott maradt. Ne menj el, Feri! Elmék. Az megmondta, hogy
én azért mentem el, mert én nem kaptam a két márkát. Elgyütt a gazda, no, keresi
meg ezt ötvenvalahányezer ember között. De adminisztráció, a számot megmondták, hívnak, megyek. Kimentem a paraszttal, minden szombaton öt márkát, ezüstöt kaptam. Az pénz vót akkó. Ó, hát aztán. Annyira jó vótam vele, hogy amikor
megkaptam, hogy megyünk haza, nem maradok itt? Hát maradjak ottan! Mert én
mindig azt mondtam, hát persze, én itt maradok. Hogyne, hát mit kerestem vóna
én ottan, béreslegény? Én csak iparosnak tartottam magam.
[Aztán hatvanhétben, mikor megvettem az autót hatvannyolcban, mert
akkor mentek be az oroszok a csehekhő, augusztus 20-án. Augusztus 15-én
kint vótunk Németországban, az anyámat is kivittem a húgomhó. És a sógorommal felültünk az autóba, onnan Ulm környékirű eljöttünk ide Landsfeld
környékire, és megkerestük a tanyát. De hát akkor bementünk a vendéglőbe
először. Délelőtt odaértünk, tizenegy órakor, dél körül. Ottan nincs ilyen
kiskocsmában sose senki. Bemegyünk, kiabálunk, és megjelenik valaki, nem
láttam sose. Hát ugye húsz év… A falon látom egy fénykép, gyászszalag rajta.
Hát a gazda meghalt. És begyün valaki kiszolgálni, kérjük, hogy tudunk-e
kapni egy sört, kávét. Kérdezgetem, hogy ezen a tanyán, hogy az lakik-e
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még, hát nem olyan nagyon beszélt velem. Hanem egyszer gyün egy, abban
az időben ismertem én, ott dolgozott, kicsit olyan szalajtós vót, két gyereket
vezet körösztül a vendéglőn. Rám néz, én eztet ismerem! Megismert az a
habagajsz60 nő, a sógorom nevetett.
– És mi lett a gazdával?
– Az én gazdámmal? Odaértünk megnézni. Hát ott minden új vót, egy új
istálló épült, és ott már borjúkat nevel csak, tehenek is vótak. És már olyan
vót, hogy az egyik végén bement a kocsival, szétszórta, és két mélyedés vót
a jószágnak, és azok onnét ették. Traktorral tolta ki a trágyát, akkor modernizálódott. Csak ott babrált valamit a traktor körül, bemegyünk. Félvállon
néz vissza, sógorom megszólal, köszöntünk mind a ketten. Elfogadja, mert
arra Grüβ Gottot köszönnek. Néz rám. Azt mondja a sógorom, ismeri ezt
a… Hát láttam már… De nem tudta, nem kapcsolt. És akkor mondom neki,
hogy én vagyok ez és ez. Csinálja tovább. Nem nagyon beszélget velem.
Tulajdonképpen én ővele nagyon keveset beszéltem, az apja meg az anyja, az
vót a gazda. Meg a felesége megjelent. Az nagyon kedves vót. A németeknél
nem szokták behívni, hogy vendégeljen. Az mindjárt, hogy uzsonnát ad
meg minden, hogy megmutassa. Vót két fia meg egy lánya, és ez a második
gyerek akkó született, mikó én ott vótam hadifogságba. És baj vót a szüléssel, borzasztó fájdalmai vótak. Az asszony úgy ordítozott, és az öreg gazda
elment Gangkoffenba61 orvosé. De hun van má, és az asszony, vigyük e, de
hogy vigyük? Hát a kocsival. Egy tehén meg egy ló vót, de akkor csak a lóval
ment be. És mondom, itt az autó. Az öreg mondja, nem szabad hajtani. Mit
bírnak velem, kidobnak az országbú? Beültettem az asszonyt, oszt elvittem
Gangkoffenba. Gyütt az öreg gazda is, hát mondom, úgysem akármilyen
Gestapo fog bennünket, vajúdó asszony… Elmentünk, vissza is mentünk, nem
is lett semmi baj, nagyon hálásak lettek, mert hát baj is lehetett volna, ugye.
Meghíttam űket, mikor megnősültem negyvennégyben, az még akkor friss
vót. Írtam nekik, elküldtem egy meghívót, mondom, hogy hát nem gyüttek.
Hát zűrzavaros, mikor én nősültem, akkor Magyarország vót, de októberben
meg begyüttek a partizánok. Zűrzavar vót, nem gyüttek. Azt mondja, kaptunk
mi valamit, de nem tudták elolvasni.]
Hát igen, összeszedtek minket, és akkó Ausztriába, az osztrák határon, Sopronnál
gyüttünk át, nem Sopronnál, hanem Ágfalva vagy mi vót. És akkor Szombathelyen
kiszálltunk, megkérdezték, hogy mennyi dinárunk van. Ez is érdekes. De énnekem
vót dinárom mint hidász, a papírpénzt nem izétem, hanem a fémpénzt, mert ha
beleesek az izébe, akkor mind elázik. Mert ami vót, az mind nálunk vót, ugye. És
abban az időben az ötvendináros nemesfémbű vót, már nem ezüstbű vót, mert a
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német márka, a kétmárkás az ezüstbű vót. Itt az ötvendináros az nemesfémbű vót, és
ott a táborban, hát adjál valamit, mert csináltak gyűrűket, ez-az, ott volt, aki ügyeskedett. És az én ötveneseimet mind elkérték, oszt adtak érte öt-hatszáz dinárt. Elég
az hozzá, hogy énnekem hatszáz dinárom vót papírpénzbe, hat százas. De vót, akinek
vót hatvanezer is, mert kártyáztak. Ott voltak pilóták, akik ellopták a szállítmány,
oszt duskáltak, nem bírt avval a papírral semmit csinálni. Kaptuk azt a papírt akkó,
mikor hazaértünk, pengőt adtak érte. Beváltották. Hű, mikor megtudták, hogy
gyüvök, akkó vót itten, akinek visszamaradt pengője, olyan háborús, akkó hogy
váltsam be. De mondom, ráírták, hogy ennyi van. De tudták azok, minekünk azt
kifizették, jó is vót az, körülbelül egy havi kereset vagy ilyesvalami vót.
Fogadtak. A katonai ruhát be köllött adni. Elvittek a Topolyai járásba, a tűzoltólaktanyába. Egy katonatiszt fogadott, és leadtam a hadi, katonaruhát.
– Maguk végig szerb katonaruhában voltak?
– Igen, azzal, hogy a hátunkra volt egy KG, Krisgefangen,62 háborús hadifogoly. Meg volt a zsidóknak, a csillagot izélték. Mikó oda bementünk a táborba,
odaértünk este, éjszaka, ki a vagonbú, ki egy külön helyre, és aztán másnap minden
cuccot köllött hozni. Ami vót nála műszaki dolog meg minden, mindent le köllött
tenni, mert nem vihettünk, csak a zsebkésen kívül semmi más eszköz nem lehetett.
Levetkőztettek bennünket szűzanya meztelenre, ruhánkat vállfára fölakasztották,
számja vót a vállfának, de egy se tudott számóni németű. És akkor úgy összekeveredett a ruha. És be egy olyan garázsszerűségbe, egy csákánnyal egy olyan kétkilós
konzervdobozt kiizéltek, az elkezdett füstőni, becsukta az ajtót, mi meg fürödni
mentünk. Én olyan jó szőrös mellű, megfürödtem, olyan jólesett, hogy tiszta, mert
hónapokig nem mosdott az ember. Volt ottan ilyen oldott szappan vagy mosószer,
abbú használhatott, langyos víz, és gyütt. Amaz csak, siessen, én ráérek, jó meg is
fürödtem, élveztem. Na, aztán be egy terembe. Meleg vót ottan, hát már attúl is
meleg vót, hogy pár száz ember ott fürödve begyütt. És visszkaptuk a… De mikó
mentünk a fürdésrű ki, akkó egy ajtón köllött, és mint a szemészek viszik azt a
tükröt a homlokán, olyannal nézték pálcán a szőrzetet mindenfelé. A tetveket.
Ezt a Brasnyót úgy megkopaszították, pedig nem is nagyon vót szőrös. Énnekem
mindent meghagyott. Megnézett rendesen, mehetek. De ez a Brasnyó már a vagonba, a gatyakorca kisebzett a tetvektű. Úgy látszik, engem nem szerettek. Bolha
is, engem mindig csak a bokámig csípott meg, mert hát a lábát legtöbbször mosta
az ember, de másfelé nem. Hát ilyen szerencsém vót. Azt akartam még mondani,
mikor sorba álltunk, hogy megyünk fürdeni, nem tudtuk, hogy miért állunk sorba.
A másik barakba Lengyelországbú fiatalokat, öregeket, aki a moziba vót, a moziból
kiterelték őket, lefoglalták és hozták oda. És akkor azok már féltek, mert akkor már
a zsidókat is ugye… hogy hát gázkamra meg minden van ottan. De a lengyeleket is
munkára vitték, mint ahogy minket. Azt hiszem, ukránok is lehettek ottan, mert
szerbű tökéletesen beszéltek. Vagyis jó megértettük egymást. És akkor kiabáltunk.
Ők amarra sorakoztak, mi ebbe az épületbe. Nem kevertek össze bennünket.
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Másnap, mikor ez már mind megvót, akkó vagonba. Ki jelentkezik, hogy kimenjen a mi csoportonkbú? Én jelentkeztem, oszt tízen vagy tizenketten. Kivittek
bennünket egy teherautón a vagonba kirakni azt a kenyeret. Nem volt semmi más
élelmiszer, csak kenyér, nem csomagolás, ládák, hanem lent a vagonba. Törtünk
egy darabot, oszt rakjuk a kenyeret ki. Végül felültettek a, odafelé, kifelé gyalog
mentünk, felültettek a kenyér tetejére a teherautóra. Akkó amit zsebre raktunk,
letörte, akkó kiszedte, akkó egész kenyeret. Az egyik gyerek a nadrágba berakott
egy 5-6 kenyeret biztos. És mikor raktuk ki a kenyeret, ő adogatta. Az a tiszt, aki
ezt rendezte, mosolyog, mosolyog. Én lent vótam, mert énnálam is vót kenyér, két
kenyér, mert a hidászoknak olyan priccses nadrágjuk, csizma vót. De látta az a katona. Úgy lehet, náluk mind szemétbe ment vóna, mert hát vagonba… Szól, hogy
gyere le. Hát nem tud lemenni. Akkor ugorj le! Akkor leugrott, a nadrág le. Nahát
persze azok az őrök, akik ott nem dógoztak, hanem lesték, hogy a kenyér kigurult,
hogy majd kapnak valamit, ezek nevettek rajtunk.
– Sokat éheztek a táborban?
– Az a rengeteg ember kaptunk egy hajába krumplit. Az majdnem mindegyiké
egyforma vót, kaptunk egy kenyeret, szögletes kenyeret, ötfelé köllött elosztani.
Hát most hogy osszuk el ötfelé? Középett ki kellett vágni egyet, emezt meg kettő
felé. Máma ez az öt ember, máma te vágod, mind választunk, teneked, ami marad.
Hónap a másik, és így. Ha nem tudott vágni, akkó ráfizetett. A kisebb maradt neki.
A hajába krumplit megpucolva kaptuk.
– És napjába hányszor kaptak menázsit?
– Kétszer, kaptunk egy olyan reggelit, és a második evés, azt a kenyeret csak
egyet kaptuk. Már mikor mentünk, utaztunk a vagonba, mert az is majd egy hónapig hánykolódtunk, hát több mint egy hétig abba a vagonba, mire megállt velünk.
Egy tizenóra hosszákig állt. És meg vót határozva, hogy kiengedtek bennünket, a
nyílt pályán megállt, a katonaság, aki kísért minket, az körülállta. Kimehettünk,
elvégezhettük a dógunkat. Vissza föl a vagonba, körülnéztek, lassan megindult a
szerelvény, és mentünk tovább. Mindennap egyszer ez. És kaptunk enni. Tudom,
hogy tizenkét deka kekszet, négy ilyen kis lap, meg egy ekkorka máj, májast vagy
mézet vagy valamit. De semmi mást. És nem lett semmi bajunk. A vizet, azt olyan
helyen megálltak, hogy igyunk, de nem vót mibe venni. És az a tizenvalahány napig,
amíg vagonoztak bennünket, mire kiértünk.
Aztán ottan olyan szépen helyregyüttünk. De mikó kikerültem a paraszthó,
odaültettek az asztalhó. Hát még egyszer ekkora asztal vót, és én vótam a nyolcadik,
ketten-ketten az öregek, a fiatal gazda, akkó két-három lány vót, két gimnazista lány
vót. Csak úgy mehetett az egyetemre, ha egy évet dógozik a mezőgazdaságba. Nem
mehetett ki. Jól nevelt, intelligens lányok vótak, és szerettek, elfogadtak engem.
De vót egy cselédlány, az mindig engem hajtott, de én is legtöbbet incselkedtem.
És ettünk. Mindennap a csirkének másik részét kaptam. Ha máma a jobb combot
kaptam, akkó hónap a balat adták. De sorba ment. Az öregek, az öreg gazda a nyakát
meg a hátát megette. A combokat meg adták a fiatalabbaknak, meg akik dógoztunk.
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Adtak ott enni, ötször ettünk. Reggel kaptunk kávét, ez-az, akkó tíz órakkó már
uzsonna, sör vót vele. Akkó délbe, no, aratáskó, augusztus 15-én ünnep van. Ezek
katolikusok vótak, mert a Dunának a másik felin már evangelisták.63 Ezek katolikusok vótak. Akkor arattunk, de előtte két napot… A kukoricát nem ismerték. Most
már termelik ott is. Lerajzoltam nekük, nem vagyok valami rajzművész, de az olyan
jó sikerült, de nem tudja, hogy micsoda. A herét meg az árpát együtt vetették, és
amikor lekaszálták, akkó minden három évben újbú, vagy két évben vetettek másikat.
Énnekem ismeretlen vót a mezőgazdaság, de ez a Brasnyó, ez parasztgyerek vót, és
hát tudta: ez nem here, ez lucerna! Hát mondom, mi a különbség? Hát nézd, ennek
a szára lukas, amannak meg vékony. Az evésnél mondom, nem vót elég, nem vót
elég, de hát nem szemtelenkedek. A krumplit, mert rengeteg krumplit termelnek,
vermelnek is, és akkor ősszel, mikor krumpliszedés van, akkó vót nekik betonbú,
mint egy nagy fürdőkád, öt-hat vagy tíz köbméter is. Gyütt egy, mint itt mennek a
pálinkafőzők, olyan kazán, megtöltötték, körülbelül kétszáz kiló krumpli belement,
ráengedték a gőzt, körülbelül tíz percig. Tüzelt ottan az izé, két olyan kazán vót,
míg eztet izéte, addig kiengedte ottan a gőzt, fűtött. És aztán öntötte ki, a vizet
leengedte. És akkor törni kellett a krumplit, mint a szőlőt, káposztát savanyítják,
taposták, bunkózták, benne két ember. És ez tavasszal elfogyott, a bekészített főtt
krumpli. És főztek konyhán egy olyan húszliteres fazékba, gyönyörű, mikor kitették
az istállóajtóba, nézem. Hát teli vót, fogtam egyet, megettem. Kilép az öregasszony:
Várjál, Ferenc, majd egy kis sót hozok! Megettem én só nélkül. Eztet mindennap
főztek, én egy hétig mindennap két hajába krumplit megettem, utolértem az izét.
Aztán elég vót, amit a többiek, akkor elteltem, és meg is híztam ottan. Százon fölül
lettem.
– Mikor vége lett a hadifogságnak, akkor Topolyára szállították magukat?
– Nem, Szabadkára, hát már minket, Baján vótunk, akkó már csak, hogy erre a
vonatra menjünk, nem kísért bennünket senki. Akkor már megkaptuk azokat a papírokat Nagykanizsán vagy Szombathelyen, azt hiszem. Nagykanizsán ezek a žedniki64
meg dušanovói szerbek ott vótak. Egy Zagorac nevezetű, az ott vót, az ott járt, gyerekként kerűt oda, az jobban beszélt magyarul, mint én. Az írni, olvasni, az magyar
iskolába. Az jó gyerek vót, ügyes is vót, arra a többi szerbek haragudtak rá, mindig azt
tartották, hogy az spicli, áruló. Hát nem ellenkezett, hanem… Nem hiszem. Nagyon jó
barátok lettünk aztán annak dacára, hogy ű fiatalabb vót. A motorosklubon keresztül.
Mondom, a katonáknak bevittek a kaszárnyába rumos feketekávét, felvágottat, friss
kenyér, avval vendégöltek meg bennünket már Szombathelyen is. Akkor mentünk ott
az utcán a vasútrú, azt hiszem, szombati nap vót, valami mulatság vót egy vendéglőben. Ki mindenki, hogy magyar gyerekek, a hadifogságbú gyünnek. A lányok ottan
ölelgettek bennünket, mink is örültünk, hát fiatalok, ugye… Ott táncoltak, mulattak,
de mink mentünk a kaszárnyába, ettünk, aztán vissza a vagonba, és mentünk Bajánál.
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Úgyhogy itthon tudták, hogy gyüvünk, csak nem, hogy kik gyünnek. De konkrétan engemet már tudtak, hogy gyüvök. Szabadkára értünk, időközben pünkösdkor
gyütt egy csomó haza, azokat hazaengedték. És az én húgom akkor esküdött, csak
én nem jöttem akkó. S akkor, mikor én jöttem hónapokkal később, akkor Szabadkán találkoztam egy barátomnak az apjával, az mindjárt: „Gyere, igyunk!” Valamit
megittunk, és vártuk a vonatot, hogy gyűjjön Csantavérre. Este érkeztünk meg ide.
Vót, aki gyalog elindult Szabadkárú, hát az előbb hazaért egy óra hosszával, mint én.
Mi meg vártuk a vonatot, hogy ne gyűjjünk leroncsóva. A vonaton már mindenki
csudált, és hazaértünk. Oszt a moziba a sógorom, a nővéremnek a férje tűzoltó vót,
és abban az időbe szolgálatos tűzoltó vót ott a moziba mindig. Beszól valaki: „Palkovics, megjött a sógorod!” Mindenki megtudta, hogy én hazajöttem. Akkor nagy
öröm, ünnepség. Előbb tudták az anyámék, hogy én itt vagyok, mert hát a hír, valaki
mindig előre szaladt, már Szabadkárú meghozták.
Csantavér, 35.

Vittek le Zimonyba, no, ott fogolytábor volt, de igazi…
– Volt egy bírósági ítélet apámnak, hogy mikor visszajött a fogságból, őtet bíróság
elé állították, akarták mint háborús bűnösnek kikiáltani az embert, és az úgy történt,
hogy apám megkapta a behívót, ő hadnagyi rangban volt még az első világháborúból,
tartalékos hadnagy, és őtet munkásszázad-parancsnoknak tették oda, ahol szabadkaiak voltak, meg környékbeliek. Szlovákiából ahogy jött a front, és vonultak vissza,
ők csinálták az erődítményeket, és ott negyvennégy karácsonykor három szabadkai,
a Šimić doktornak az apja, valami Tumbas meg egy másik bunyevác, hárman azt
mondták neki, nem is hadnagy úrnak nevezték, hanem tanító úrnak, mi megszökünk, és azt mondta, ne bolondozzatok, ha elkapnak benneteket, hadbíróság elé
lesztek állítva, és halálra fognak ítélni benneteket. Ők azt mondják, megszöknek.
Jó. Megbíztak apámban, tehát ebből látszott, hogy nem lett probléma belőle, hogy
megszökjenek. És el is kapták őket. És halálra is ítélték őket. Azt mondták, hallgassák ki a parancsnokukat, ő küldte el őket beszerzésre, kajabeszerzésre. Apámat
hívatták, azt mondja, meg vagytok ti bolondulva, hát én küldtem el az embereket.
Elengedték őket. Negyvenöt márciusában megint megszöktek, haza is jöttek mind
a hároman, és mire a fatert bíróság elé állították, elmentek tanúskodni, őket irtó
leszidták, ők tanúskodtak a fater mellett, hát az életüket mentette meg végeredményképpen. A népbíróság ugye az nem tévedhet, apámat elítélték két év börtönre
egy év fölfüggesztéssel, nem kellett leülni neki, de elítélték, de nem mint háborús
bűnöst ítélték, hanem učestvovao protiv,65 mit tudom én. De nem találtam meg
ezt az ítéletet. Na, abba a pomilovanjéba66 nem köthetnek bele. Nem is engedtek
volna el, ha bűnös vagy, nem engedtek volna haza. Ez így volt.
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■ 392 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

Negyvenkettőben-negyvenegyben, meg negyvenháromban jártam második-harmadik-negyedik gimnáziumba, és negyvenháromban, hova akartok tovább menni,
apám mondta, ahova akartok, azt mondtuk, hogy tiszti iskolába megyünk. Honvédtiszti iskolába. Hát ez nekünk megtetszett. De főleg a latin nem tetszett nekünk,
mert irtó szigorú tanár volt, nem nagyon ment a latin, nem buktunk meg, de nem
voltunk jók latinból, és néztük, hol van jó hokicsapat, mert akkor mi már hokiztunk
a palicsi sportklubban, tizennégy éves koromban már az ificsapatban játszottunk,
az országos bajnokságon másodikok lettünk Pesten, a palicsi sportklub, nagyon jó
csapatunk volt, a Polyák Sanci, a Szász Vicus, a Jancsi, én meg Kmec Jenci volt az
első fölállítás, akkor volt a két Gyelmis, tehát jó csapat volt. Hát Marosvásárhelyen
nagyon jó hoki van, no, ide menjünk mi. Hát apám nem lelkesedett, hogy mi tiszti
iskolába akarunk menni. Azt mondta, jól van, jelentkezzetek, úgyse vesznek föl
benneteket. Ha nincs háttér, mert a tiszti iskolába ilyen dzsentri stb. igen ám, mi
elmentünk, és fölvettek bennünket. Hát akkor gyerünk, orvosi vizsga, három napon
voltunk Szegeden orvosi vizsgán, hogy egészségesek vagytok stb. Ott a fölvételi
vizsgán elbeszélgettek veled, életrajzot köllött ott leírni, a fölfogás milyen, és mi
beírtuk azt, hogy jó úszók vagyunk. Mink ezt nem tudtuk, hogy miről van szó,
mikor a fölvételi vizsga volt, a pincében volt egy húszméteres uszoda az iskolában,
mi ott állunk, csoportra be voltunk osztva, szeptember elején volt a fölvételi vizsga,
a gyakorlati, akkor hívtak be oda, ott állunk sorba. Bejött egy komisszió oda az
iskolaparancsnokkal az élén, és nézte az úszókat, volt vaskorlát ott, és mondja, ki
tud átugrani fejest azon a korláton, jelentkeztünk mind a ketten. Palicsi, lebarnulva,
na, tessék. Beleugrottunk, jó, és elment tovább. Fölvettek bennünket.
Ez ötéves iskola volt, négy év után zászlósi rangot kaptak, akik befejezték, és a hadnagyi rang ötéves, a Ludovikát megszüntették, akkor szűnt meg a Ludovika, folyamatosan szüntették meg. Persze először be köllött vonulni, szeptember 20-án vonultunk
be, tíznapos újonci kiképzés, a többiek szabadságon voltak. De a rajparancsnokok az
ilyen éveseket berendelték, meg az iskola a szobaparancsnokot, szobaparancsnokok
voltak ott, meg tisztek csinálták a kiképzést. Szalutálni kell, hogy köll enni és így
tovább, minden benne volt ebben, milyen kondícióban vagy, és ez komoly kiképzés
volt, és utána október 1-jén a tanítás kezdődött. Komoly beosztás volt.
Az elsőévesre azt mondták, ez ilyen kinövés a társadalomnak, ilyen amőbák.
Megvolt ott a hierarchia. Negyvennégyben ott voltunk. Mert a tanítás július végéig
tartott, illetve július utolsó hetében mentünk nagygyakorlatra, egy hónapig, kivittek bennünket nagygyakorlatra. Mi Erdélyben voltunk, Parajd meg Alsósófalva,
Felsősófalva, Csíkszereda, Székelyudvarhely stb. Iskolában laktunk szalmán, komoly
kiképzés volt, nagy gyakorlat. Az egész hónapig tartott, az összes évfolyam volt. A
páncélosok mentek nem tudom, hova, a gépkocsivezetők, mert kaptunk kiképzést, az
egész Magyarországon körülmentek, a másodévesek külön mentek, Szászrégen volt az
egyik csoport, a másik meg Sófalván, akkor volt Parajdon, ott voltam a sóbányában,
meg Tusnádfürdő, gyalog összejártuk mi azt, akkor még nem volt háborús hangulat,
augusztus 23-án álltak át, negyvennégyben, akkor itthon voltunk szabadságon.
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– Mikor a románok átálltak, itthon voltak, de azért visszamentek Marosvásárhelyre?
– Nem. A harmad- és negyedéveseket mozgósították, be akarták vetni őket, de
több esze volt a parancsnoknak, nem vetették be, őket kivonták szintén és mi utána
bevonultunk Vasvárra, én október 8-án mentem el itthonról. Matlári Imrével, az is
Pécsen volt, akkor az iskolát áthelyezték Vasvárra Marosvásárhelyről. És ott voltunk
mi egészen december 1-jéig, 2-áig Vasváron, onnét meg kivittek Németországba
bennünket.
Az egész gárdát. Nem egy helyre vittek bennünket. Minket először Gross Kirschbaumba vittek, az most Lengyelország, odavittek, ott voltunk öt-hat napig, mert jött
az orosz offenzíva, ilyen hó volt, onnan meg elvittek Bergen-Belsenbe, az a koncentrációs tábor mellé, ott volt egy nagy kiképzőtábor, a páncélos századot odavitték, ott
rendes tanítás folyt, kiképzés volt, onnan meg gyalog elindultunk úgy április elején,
mert az angol bejött, a front, mentünk Dánia felé, Hamburg alatt bevagoníroztak
bennünket, kivittek Dániába bennünket. Tönderig67 jutottunk el, az ott mindjárt
Flensburgtól nem tudom mennyire. Ott két napig voltunk, mert ott volt huszonötezer
magyar katona, fönt partra szálltak az angolok Koppenhágánál, és a magyarok nem
álltak ellen, látták, hogy vége van, megtagadták a parancsot, minket kihúztak akkor
Dániából, és oda Flensburg mellé, Steinbeck faluba, ott vártuk be a háború végét.
Ott a két front között voltunk, semmiféle harci tevékenység nem folyt, május
13-án bejött három dzsipp, egy állomásépületben laktunk, sorakozó, fegyvert leadni, ami volt, mindent, összeszedték, ettől kezdve fogságban vagytok, így nézett
ki. De mivel azok a csapatok, akik nem álltak ellen, azok különleges elbírálásban
részesültek az angol részről, úgyhogy minket nem is tettek ott fogságba, mi ott
laktunk tovább, a tiszt Freiburgba járt a kajáért, hozta, megvolt minden, konyha,
szakácsunk, de nemcsak tiszti iskolások voltak ott, hanem honvédség is volt. Futballozgattunk, tanítás is ment. Magyar nyelven iskolai tanítás, akkor az a gimnázium
hatodik osztálya volt, ment rendesen a tanítás ugye, Magyarországon elismerték
mindenkinek azt az évet, meg az előzőt, csak itten nem ismerték el.
Ott voltunk olyan július közepéig, akkor elvittek egy másik faluba bennünket,
ott a repülőtér mellé, hát ott aranyélet volt. Ott este táncmulatságot rendezett a
banda, voltak idősebbek is, a ludovikások is odakerültek, harmonika volt, otthon
nem volt senki, aki ért valamit, az mind a fronton volt, nők voltak otthon csak, egészen tűrhető kaja, még csokoládét is kaptunk néha az angoloktól, az angolok voltak
ott, futballoztunk az angolok ellen. Odakerült többek között a honvédség közé a
Baróti Lajos, a volt szövetségi kapitány, hát avval együtt futballoztunk az angolok
ellen. Hát együtt játszottam vele, egy csapatban a Barótival. Ő válogatott focista
volt a háború előtt. A Szegedben játszott. Baróti Lajos bácsinak neveztük. Meg volt
a Szőlősi, az kaposvári futballista volt, játszottunk az angolok ellen. Hát ott nagyon
jól éltünk. A repülőtér ott volt mellettünk, német repülőtér, az angolok vigyáztak
így is, úgy is rájuk, a gépek rendesen bevetésre ott álltak sorban, volt benzinjük,
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mert mi utána vettünk egy autót, egy Opelt cigarettáért, mert mi naponta kaptunk
két cigarettát is ott, meg hát zsebpénzt kaptunk, megvan papíron, hadi márkát kaptunk havonta, húsz-harminc márkát, lehetett vásárolni. Hát mi ott kitűnően éltünk,
jártunk le a tengerpartra is fürdeni, jó hideg volt a víz ott, átláttunk Svédországba
onnan, és kitaláltuk, hogy átmegyünk csónakkal, de nem mertünk elindulni. Ott
láttam, mikor elsüllyesztették a német tengeralattjárókat, május 12–13-án, amik
Japánba akartak menni. Azok úgy meg voltak pakolva, hogy a vécében is kaja volt
nekik, volt kenyérkonzerv. Hoztak ki a német tengerészek, sorba álltak a parton, és
ott elsüllysztették, hogy ne kerüljön angol kézbe. Ott vettem tíz cigarettáért, egy
ilyen krismajer pokrócot, tele volt tetűvel, ugye akkor megkaptuk a tetűt, onnan
kaptam a tetűt, abból a pokrócból, haza is hoztam azt a pokrócot utána.
Ott sátorban voltam, de utána egy pajtában voltunk ott augusztus 20-án, 30-án
már kezdett hűvösebb lenni ott fönn, és jöttek ilyen katonai delegáció oda, szerb,
jugoszláv katonai delegáció, román, csehszlovák, keresték, hogy akik odavalósiak,
hogy intézik, hogy mennek haza, mert a többieket, mondták, viszik táborba. Nem
volt muszáj jelentkezni, de volt velünk egy honvédezred, nem század, ezred is, ott
lakott a szomszéd faluban, honvéd, hát hova, jugoszláv, hát jelentkeztünk, voltunk
ottan a Grósz, akkor a Turszki, a Würtz Pali, mi ketten a hadapródiskolába, a Juszt
Pali, a Grósz és Turszki visszamentek, nem is jöttek haza, a Wolf Pista Adáról. No,
jelentkeztünk mi, meg a honvédségből is jelentkeztek a délvidékiek. Egy szép napon
mondják, hogy mi menjünk egy külön táborba, úgy húsz kilóméterre egy másik
faluba, szedték össze a délvidékieket, a másik faluban az erdélyieket szedték össze.
Oda átmentünk, ott találkoztunk a Tumbász Sanyival, meghalt, szabadkai egyetemi
tanár volt, a Tóth Pál Jancsival, az is egyetemi tanár volt, a Meznerics Pista, akkor a
Berkes bácsival, a Kladek bácsival, molnár volt, ott volt kb. huszonöt-hat szabadkai,
ebben akik odajöttek, Mihalics Miki, a Mihalics fogorvosnak az apja, Kúti, sofőr
volt a tűzoltóknál utána, a Szenci, piktor volt a Pionirban, akkor a Pipic, Palicson
földműves gyerek volt, a Gyarmati borbély Palicson, mink összejöttünk, a Vajda
Ambrus bácsi, az meg vendéglős volt Hajdukovón, ő apámmal nagyon jóba volt,
és apámmal volt kint a fronton az első világháborúban, leszakadt valahogy és ebbe
a csoportba került, akit kihoztak Németországba. Ő meg apámmal volt, áprilisig
ott voltak, ő volt a szakács, az is ott volt ebben a társaságban, hát ott nagyon jóba
lettünk az emberekkel, unatkoztunk, nem tudtunk mit csinálni, tűrhető kaja volt.
Egy nagy majorban voltunk elhelyezve, és jött a cséplőgép, learattak a németek
géppel, nem volt munkaerő a cséplőgéphöz, hát ezek a palicsiak értettek mindenhez.
No, volt egy, Pokret zászlósnak hívták, kúlai szivar volt, az volt a parancsnoka ennek
a századnak, a délvidéki századnak, no, gyerekek, hát megegyeztem a gazdával, hogy
ezt meg ezt kapjuk, marhapörkölt és így tovább, kaja, a cséplés elindult, nem adta a
rendes kaját, leállt a cséplés, nem csinálták. Egyszer jön a Vajda Ambrus bácsi szakács,
főszakács, azt mondja nekünk, éjjel, gyerekek (de itt mi, a Mezei Pista, a Tóth Pál
Jancsi és a Rácz Attila becsei zenetanár volt, a sátorban laktunk kint, nem a pajtában,
volt nekünk sátorlapunk, mi kint laktunk az udvarban) éjjel jövök hozzátok, mondja
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az Ambrus bácsi, majd megyünk valahova. Hát jó. Egyszer olyan egy órakor hadapród
úr, na, gyerünk. Hát kinézte, hogy a tengerpart, az Atlanti-óceán tengerpartjától nem
voltunk messze, és ott birkákat legeltettek a németek, de nagy fű volt, de be voltak
villannyal kerítve akkor, és ezt kinézték, jó lenne lopni birkákat. Elmentünk tízen,
lefeküdtünk a fűbe éjjel, az Ambrus bácsi meghajtotta a birkanyájat rád, és egyet el
köllött kapni, el is kaptunk, tízet elkaptunk legalább, ő elment, megnézte, melyik a
legkövérebb, azt megtartotta, a többit elengedte, ott mindjárt a helyszínen elintézte,
reggel birkapörkölt reggelire. Hát ez ment egy pár napig, igen ám, észrevették, hogy
hiányzanak a birkák, és a tábori csendőrség ugyebár, de az ivóvizet azt hozták ivóvizes
kocsikban meg fürdésre, lajtos kocsiban, ezt honvédok intézték, a foglyok hozták
a vizet. Mert a legnagyobb probléma az lett, hogy a bőrével mit csináljunk, meg a
csontokkal. Meghozták a vizet, belelökték a kocsiba, és mentek el, és az apály meg a
dagály között volt három méteres differencia, és voltak csatornák csinálva, a földek
közé bejött a víz, folyt, mint a patak visszafelé, megint folyt vissza, jött a dagály, ezek
beleengedték a bőrt a csatornákba, a csontot az apály meg kivitte az Atlanti-óceánba.
Nem fogtak bennünket meg. Tudták, gyanú volt, hogy mi csináljuk, de nem tudtak
megfogni bennünket.
Utána mondják, na, mentek haza, augusztus vége, jött oda mihozzánk két traktor pótkocsival, két pótkocsi volt, fölültünk, össze volt pakolva a holmi, ki volt az
számítva, hogy fölférjünk, és mentünk négy-öt óra hosszát, mentünk traktoron.
Elvittek Barcvauba,68 az ott van Lübeck mellett, éjjel értünk oda, lepakolunk, olyan
mint az indiánsátor, olyan volt, angol tábor volt, de senki nem őriztek bennünket,
ugye, meglóghattál volna amikor akarsz, no, azt mondja, ott kijött a parancsnok, ez
az ember ide, hat ember ebbe a sátorba, és elosztott bennünket, de előbb bevittek
egy bazi sátorba és DDT-porral69 minket, vagy lisztes molnárt csináltak belőlünk,
mindenünket be, a holmidat, mindent befújtak tetvek ellen. Ott voltunk négy-öt
napig, príma kaja, és mondták, hogy mentek haza, de ott már jugoszláv komisszió is
volt, kihallgatott bennnünket közben, de hogy a transzport kilegyen, várták azokat a
partizánokat, akik Norvégiában voltak fogolytáborban, azokat hozták oda, hogy kilegyen a vonat, és avval együtt, no, el is indultunk hazafelé. Huszonnégyen voltunk egy
vagonban, kényelmesen tudtunk élni, minden. Ezek marhavagonok voltak. De volt
minden benne csinálva, lassan jött, le volt bombázva, három és fél nap alatt értünk,
útközben pontosan meg volt határozva, megállt a vonat, ott kaptál meleg kaját. Az
megvolt szervezve. Jöttünk hazafelé, augusztus vége volt, megérkeztünk Rosenbach,
az Jesenica után az első állomás Ausztriában, Rosenbachba, és akkor láttuk, hogy
angolok is vannak ott, akik minket kobojági70 vigyáztak, az utolsó vagonban voltak, a kutya nem ugatott bennünket meg. Sorakozó, az angol tiszt, egy főhadnagy
perfekt magyarsággal azt mondja, kérem szépen, maguk egy kommunista államba
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fognak hazatérni, jól gondolják meg, aki akar, lépjen vissza, garantáljuk, a világon
bárhol akarnak lenni, elintézzük, magyarul pontosan. Volt, aki visszalépett. Megint,
még egyszer azt mondja, most fog jönni az alagút, látni az alagutat, itt fog jönni egy
vonat, ami továbbviszi magukat haza, de még gondolják meg, megint stb. elmondta
ő a kommunistának a lényeget, hogy hogy néz ez ki, megint visszaléptek néhány,
nagyon dilemmában voltunk. De ha nincs a Tóth Pál Jancsi meg a Tumbász Jancsi,
visszalépek, biztos visszalépek, de azt mondja, fiatal vagy, hova mész, mi lesz veled.
Na, jól van, megjött a nyitott vagonokkal a vonat oda három sínpárral arrébb,
lejöttek az elvtársak, madzagon lógó puska, bocskor, egyenruha, csak partizánsapka,
a többi ilyen gyüttment, rongyos gárda, ahogy néztük, no, ezekhez fognak menni,
mondja az angol tiszt, no, átmentünk oda, be a nyitott vagonba, mikor megvolt,
indult a vonat, délután négy és öt óra körül volt ez, megáztunk, mire átjött az alagútban, bemegyünk Jesenicére, fúvósenekar, ki volt nagy betűvel írva: „Dobro nam
došli dragi repatrijaci.”71 Vöröskeresztes nővérek, kaja, szendvics, átnézik, beteg-e
valaki stb. Arany az élet. Indul a vonat. Ljubljanában ugyanez a játék megjátszódik.
De közben még ott Németországban rákapcsoltak négy vagont, ilyen dalmát tengerészeket, a német Kriegsmarinéban72 szolgáltak, azokat a horvátok lekapcsolták
Ljubljanában, azt a négy vagont. Mi lett velük, én nem tudom, én nem találkoztam
egyikkel sem, de jártam bíráskodni mindenfelé, eggyel se találkoztam. No, Ljubljanában otthon vagytok, mentek haza, nagy zenekar, nagy öröm, megyünk Zágrábba, reggel hajnalban odaérünk a, Zapadni kolodvorra érkeztünk, kiszállunk, sorba
állnak, beküldtek egy nagy vásárcsarnokba, ott van nem messze, vásárcsarnok volt,
nem vigyáztak ránk. No, itt vagytok, feküdjetek le, csináljatok magatoknak helyet,
majd mentek haza holnap.
Nojcseknak a fia az kereskedő volt, a Népkört aki tartotta nagyon sokáig, a Nojcsek
Gézának a fia, az patikus volt, és Zágrábban volt egyetemista, az őrmesteri rangban
volt, az is velem volt ott a fogolytáborban, azt mondja, kimén a városba, ahol lakott
ő négy évig a gazdájánál, hogy megérdeklődje, hogy mi van itten, szerzett egy partizánsapkát, föltette, nyugodtan kisétált, el is ment, jön délután vissza, azt mondja,
gyerekek rábasztunk, ezekkel a szavakkal mondta, sose felejtem el, mindjárt megyünk
haza, azt mondja, mi nem fogunk hazamenni. Elmesélte, hogy mit csináltak a partizánok május 9-én ott Zágrábban, mit vittek véghez. Kaptunk vacsorát, lefeküdtünk,
este olyan tíz óra után, sötétben berontott olyan nyolcvan ilyen pribék, elkezdtek
rugdosni, da vam jebem mater fašističku,73 így meg amúgy, annyi időd nem volt,
hogy fölöltözz rendesen, nemhogy összepakolj, a sátorlapba tettük a holmit és vállra,
négyesével irány ki a város, te, az aluljárón át a Száva felé, ki volt rendelve a lakosság
oda, elkezdtek köpködni bennünket, géppisztolyos minden öt méterre mind a két
oldalán, ua fašisti,74 muszáj volt kimenni nekik, a zágrábiaknak. De azok nem voltak
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olyanok, ismered a történelmet. Ott minket kifütyültek, leköpködtek bennünket, és
menjünk ki a Szávára szépen, gyönyörű holdvilágos éjszaka volt, és mentünk utána,
balra fordult, lefelé, ahogy a Száva folyik, lefelé mentünk olyan két óra hosszát, féltünk
irtó, hát géppisztolyos szivarok, néztem, eldobom, a Szávába beleugrok, lebukok,
gyors volt a víz, mondom, meglógok, ha lesz valami, láttuk, hogy veszélyes a helyzet.
Egyszer, amit filmeken látsz, mikor olyan kirajzolódik a drótkerítés meg a fölépített
őrhely, megyünk be, az őrök lemaradtak és bekisértek bennünket, oda be a táborba,
sötét van, éjjel, holdvilág volt. Ott a kerítés mellett magyar katonák, honvédok,
kérdem, van-e idevaló, délvidékiek mind, tele volt honvéd foglyokkal. Hát voltak
palicsiak, a legjobb barátom, a Szász Miklóst megtalálom ott. Mióta vagy, Micus, itt?
Micusnak neveztük, egy osztályba jártunk gimnáziumba, ő kikerült a leventékkel,
ő szakács volt, kikerült az angolokhoz Bad Gasteinbe vagy hova, ott esett fogságba.
Azt mondja, itt vagyok már két hete, hát ő már egy- hónapja itt van. Hol alszotok?
Azt mondja, akinek van hely, bent a barakkban, de ott volt már ezerötszáz ember,
hát kint az udvaron levackoltunk, majd világosan meglátjuk, hogy mi lesz. Világos is
lett, volt sátorlap, két pokróc, minden, fölállítom a sátort, a Szász Micusnak semmije
se volt, mindent elvettek tőle, egy zsák húskonzervja volt neki, hogy az hogy maradt
meg neki, nem tudom. Ő szakács volt ott kint, ő azt hozta. Reggel sorakozó ugye,
kihallgatás, névsorolvasás utána, kaját kaptunk, tűrhetőt, kétszer kaptunk naponta
ott Zágrábban. Egész nap szép idő volt szerencsére, öszejöttünk a többiekkel, hova
valósi vagy, mióta vagy, sok ismerőst találtunk ugye, ott beszélgetünk, este sorakozó,
kaptál vacsorát, reggel újból sorakozó, az a baszogatás, semmit nem csináltunk. Volt
víz, innivaló, fürdeni lehetett hideg vízben, Zágrábban történik ez, ott egy hete, két
hete, de mindennap tűrni kell, egy transzport megy valahova, hát mi is, hogy vitték
Našicéra erdőirtásra, itthon találkoztunk össze utána, na, egyszer mink is sorra kerülünk, holnap mentek haza, libasorba álltunk, egy sorba kellett állni, és mentél be
egyenként a holmiddal, mentél be a kihallgatásra.
Állunk sorba, ott közel a kerítés, egyszer kint az őr magyarul odaszól nekem,
hogy hadapród úr, nem tudtam, hogy nekem szól, tekintgetek, azt mondja, magának
szólok, mondom, hogyhogy ismer, azt mondja, ismer, hát partizánőr magyarul,
mondom, honnan ismer, azt mondja, mikor maga szabadságon volt itthon, ő volt
a parancsnokság előtt őr mint honvéd, mondom, hogy kerül ide, azt mondja, megszökött a hadseregből és a partizánok besorozták, s odakerült a fogolytáborba, azt
mondja, tegye le a holmiját ide, de akik jöttek kifelé, meghagytak nekik vagy egy
köpönyeget vagy egy pokrócot meg semmi mást, elvettek mindent, meg a csajkáját
meg a kulacsát, kész, ennyi maradt meg. Azt mondja, tegye ide a holmiját, letettem,
mondja, hogy nincs semmije, mondtam, rendben van. Visszaadta, egy pecellói szivar volt, nem mertem keresni utána, most, mikor volt a rendszerváltás, de meghalt
közben az ember, nem mertem keresni. Őmiatta sem meg miattam sem.
No, mentek haza, kaptunk egy kulacs feketekávét meg fél kenyeret. Hát úgyis otthon lesztek, elég lesz. Hát igen, három és fél nap után megérkeztünk Petrovaradinba,
mert hétfőn ott a híd robbant Gombosnál és amott is, kiszálltunk Petrovaradinon,
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sorakozó, mentek haza, jobbra át, közben leszedték útközben, ami ért valami rajtad
a ruha, kaptál egy szart, tetves angol dzsekit kaptam egy disznótól, a jó bakancsomat el akarták venni, nem adtam oda, akkor már indult a vonat, utána beleléptem
eg y nag y tócsába, vagonoknál valamibe átütöttem és mintha a talpa le volna
válva, nem köllött neki. Indul a pontonhídon át Újvidéken és a báni palota előtt
lelógoroztunk,75 leültünk, mentek haza majd, kezdett csöpörögni az eső. Látom, a
másik oldalon megy a Repavics Dönci, az egy trombitás zenész volt, járt a pólózók
közé, jóba voltam vele, és ott ment, és megismertem, mondom, Dönci, ment ő tovább, mintha nem hallana, de láttam, hogy hallotta, mondom, szólj ki a faternak,
hogy itt vagyunk. De ő ment tovább, jött vissza, mintha arra lenne a dolga a másik
oldalon, este elkísértek a vásárcsarnokba Újvidéken, ahol nem volt egy ablak se,
semmi nem volt, ki vagyunk éhezve, gyönyörű jó marhapörkölt-paprikást kaptunk
ott Újvidéken, holnap reggel mentek haza.
Hát holnap reggel sorakozó, és megyünk át a pontonhídon megint Petrovaradinra,
és vittek le Zimonyba, no, ott fogolytábor volt, de igazi. Oda bekísértek bennünket, ilyen istállókban, mikor régen bementél Zimonyba jobb felől van egy nagy
lovaskaszárnya, ott történik ez. Tele honvéddal meg német katonával, azokat vitték
haza meg honvédokat is, a Sárosi Áronnal76 találkoztam ott, azzal a futballistával.
Mióta vagytok itt, hát egyik egy hete, két hete, három hete, hol hogy, de ott jöttekmentek az emberek. Másnap reggel, mikor odaérünk este, borsóleves, olyan öt szem
borsó, kopogós borsó és tele kukaccal, egy darab kenyérrel, ez volt a kaja. Másnap
reggel ugyanaz volt a reggeli. Amit meghagytak vacsoráról, azt megkapták reggelire.
Nem is kaptunk mi más kaját ottan, és reggel sorakozó Zimonyban, és tizenkettes
csoportba beosztanak bennünket, a Szász Micus ott volt bent az istállóban, és beteg
lett, és jön oda, hogy legalább vigyázz a holmira, és vittek bennünket Belgrádba
melóra, tizenkettes csoportban, gyalog mentünk persze oda. Hát minket visznek egy
orosz hajóra, azok hozták a leszerelt gépeket Németországból, és ott át kellett rakni
nagyobb hajókra Belgrádban, Zimonyban, és vitték Oroszországba. Tudod, milyen
nehéz, az oroszok kegyetlenül bántak velünk első nap, én mondom a többieknek,
én ide többet nem megyek, ez nem jó hely, másnap reggel megint sorakozó, addig
eszkiváltam, hogy másik tizenkettes csoportba kerültem, no, ez négyszer tizenkettő,
mit csinálnak velünk? Levittek a zimonyi állomásra, gyalog mentünk, nem olyan
messze volt az állomás, úgy kilométer, a négy csoport, egy-egy őr minden csoporttal,
kísért bennünket, ott egy kamion, és a két csoportot, én maradtam Zimonyban az
állomáson, átvitték Čukaricán a pontonhídon a keskenyvágányú vasútállomásra.
Itt meg huszonnégyen itt vagyunk, mi a dolgunk, jött a vagon tele téglával, ott a
kamion, a téglát rá kellett pakolni a kamionra, az vitte Čukaricára, át kellett pakolni
nekik a keskenyvágányú vagonokba, amit vittek Szerbiába, a téglát, de az a kamion
almát hozott Szerbiából, egy vagon almát hozott ide, be kellett pakolni a vagonba,
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vitték Újvidékre a Kulpin gyárba lekvárnak. Hát ez nagyon jó munkahely, mondom,
és észreveszem én, hogy a mi sofőrünk megjött oda, nyitotta ki a motorházat, vett
ki, fel a köpenyt, olajos, dolgozik az ember. Egy fuvar volt első nap, még lett volna,
ha öt. Másnap ugyanez játszódik le. Hát én elkezdtem beszélgetni evvel a sofőrrel,
jóba lettünk, ez egy Kokotović nevű futballista volt Zágrábban, a Građanskiban
játszott annak idején, úgy útálta a partizánokat, hogy nem bírta látni. Hát szabotálta. Jöttek nézni, mért nem megy, hát u kvaru sam,77 azt mondja. Harmadnap,
mikor már jóba lettünk vele, azt mondja, dečki,78 az állomáson az átutazó katonák
Szkopjéba, Ljubljanába helyezték a katonákat, kaptak kaját, főtt kaját kaptak ott,
azt mondja, itt a sapkám, állj sorba, senki nem kérdez semmit, kapsz kaját, sorba
mindannyian megebédeltünk. Este megyünk be, kötjük be a zubbonynak az ujját,
tele almával, lógott, ugye, és mentél föl, sötét volt, amikor mentünk befelé, a többieknek vittünk be almát. Jó kaja az alma.
Na, ez így ment úgy két-három hétig a Kokotovićtyal. Rendes szivar volt, irtó rendes, és megyünk be, kiabálás, hol vagytok ti, egy siptár őr volt velünk, olyan buta volt,
mink a partizánsapkában meglóghattunk volna százszor, leszereljük, hát egyedül volt,
de mi értelme volt, úgyis elkaptak volna, de ha Jesenicén van, akkor ellógok, úgyhogy
a siptárral jóba is lettünk, adtunk neki cigarettát, de senkinek nem volt egy dinárja se.
Én hoztam egy futball-labdát még Németországból, ott mikor volt a visszavonulás, volt
a raktáron egy futball-labda, beletettem a hátizsákba és hoztam, Zimonyban köllene
már pénzt csinálni valamiből, az a Dönci el is jött Palicsra, meg is mondta apámnak,
ő le is jött Újvidékre, de már nem talált bennünket ott. Ez a Kokotović eladta ezt a
labdát száz dinárért Belgrádban, ide is adta a száz dinárt, az nagy pénz volt.
– Azon mit lehetett venni?
– Egy kiló kenyér két dinár volt. Száz dinár, nem volt futball-labda, és szelepes
labda volt, úgy sajnáltam odaadni. Hát mit csináljak, pénz köllött.
Egyszer megyünk be este, nagy lárma, sorakozó, hol vagytok, hát dolgozni voltunk.
A holmit fogjátok meg, kaptál objavát,79 kirúgtak bennünket, ideš kući.80 Vissza az
állomásra, mikor van vonat Újvidék felé, volt este tizenegy órakor Petrovaradinra, ott
a pontonhídon száz igazoltatás persze közben, és átmegyünk az újvidéki állomásra,
reggel öt óra tájban volt Szabadkára vonat, na most az újvidéki állomáson, a régi állomás volt, ott lődörgünk, egyszer két partizánkatona sorba állít bennünket, molim
legitimacije.81 Nézem, ismerős nekem az egyik, hát az Úri Bandi volt az egyik, a másik
meg a Radojčić Saša, mind a kettőt ismertem a gimnáziumból, az Úri Bandival egy
osztályba jártunk. Mondom, Bandi, nem ismersz meg, molim legitimaciju, itt van,
olvasd, itt az objava, hivatalosan. Utána én azt a Bandit baszogattam itt végig, hogy
még élt, találkoztam vele, mondtam, molim legitimaciju, nem álltam le vele szóba
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egyáltalán. Hát nem ismer meg. Megmutatom az objavát, hogy mit csináltak ezek a
disznók, mert más kifejezésem nincs.
[Itt a bizonyítvány pl. az 5. osztályról, megőriztem. Nem voltam se jó, se rossz
tanuló, közepes voltam. Ezt az objavát a kezedbe nyomták, és ezzel gyüttél
haza. Olvasd el, hogy van ez kiállítva. Mintha legalábbis ők fogtak volna
bennünket el, bez prava na povratka.82 Na, ezen röhögünk. De ott írja még,
na osnovu AVNOJ-a pomilovanje83 ugye, ami, ha pomilovanje, akkor engem
nem lehetett volna hajtani, nem lehetett volna felelősségre vonni semmivel
se, mert pomilovanje na osnovu AVNOJ-a, odluka AVNOJ-a. Ott írja, hogy
amnestije i pomilovanje.]
Szabadka, 12.

A Putri kaszárnyában vótak Szabadkán bent
– Szóval vót az onokatestvérem, az magyar katona vót. Szabadkán, a külső kaszárnyába, huszárkaszárnyába. És mikó gyüttek a partizánok, akkó elmentek, az egész
izé. Úgyhogy kikerültek Oroszországba. Akkó negyven-negyvenhatba hozták üket
[vissza]. Nem tudtak a szüleik semmit se rúla, hogy mi van vele. És negyvenhatba
hozták üket, és Bačkin84 is megállt a vonat, és lekajabáltak, mert be voltak vagonozva. Lekajabáltak, hogy kicsodák, élnek, viszik üket Szabadkára. És akkó volt ott
Királyhalmán, nagyon soknak vót, akinek oda vót a fia vagy ura, vagy mit tudom
én, apja, akkó hallották. És ezt, Sós Pistának hívták ezt az onokatestvéremet, az is
lekajabált, hogy szóljanak Sós Mihálynak, hogy itt van a fiuk Szabadkán. Hát persze, hogy mentünk, hán nem nagy gyerek vótam én se még, nagylányka. Mentünk
egész csapatosan be, egész a Putri kaszárnyában85 vótak Szabadkán bent, a Halasi
úton. Oda voltak betelepítve. És oda mentünk be hozzájuk. Akkó ott vótak bent
kihallgatáson, akkor kórházba kerültek, hogy milyen betegséget hoztak. Aztán engedték haza. De ez mán a partizánidőbe vót, mikó űk hazagyüttek, nem a magyar
időbe. És mást onnan a magyarok nem vittek.
Szalatornya, 49.

Szépen, becsületesen
– Amikor fogságban volt, vagy a fronton, az itthoniakkal értekezett valahogy?
– Írtam egyszer a Varga Mihály bácsinak. Varga Mihály kőművesmester, azok építették a tűzoltólaktanyát, meg Szarajevóban dolgoztak. Akkor itt voltunk Našicán.
Akkor elgyütt, hozott szalonnát. Akkor ottan avval beszéltünk. Akkó egy Leit
Franc, az is a bányában dolgozott, de az mint civil volt lent, mint a Meitner Jóska.
82
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Visszatérésre való jog nélkül.
Az AVNOJ-i határozat értelmében kegyelemben részesül.
Bácsszöllősön, ma Királyhalma.
A Halasi úton álló kaszárnya, ami a Putri kocsmáról kapta a nevét.
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Az is civil volt. Munkás. Akkor avval elgyüttek a Kroó ángyi, a Misinek meg a Józsikának az anyjuk, Kroó ángyi meg anyámmal elgyüttek, meg evvel a Leit Francival,
brestovacival.86 Elgyüttek le a bányába, oda. Éjjeli partiban dolgoztam, este tíztől
reggel hatig. A szélin dolgoztam én a bányának, a bágeron,87 és akkor eljöttek oda,
és ott beszélgettünk. Kaptam már ottan fizetést is. Mikor minden vasárnap dolgoztunk, akkor kétszáznegyven dinárt kaptunk egy hónapra. De én dolgoztam a
mélyfúróknál, ott is duplán kifúrtam, mint ahogy a norma volt. Tizenöt méter volt
a norma, én meg kifúrtam harmincat is. És aztat fizették, mint civileknek. Amikor
az első fizetést kaptam, kaptam hatszáz dinárt. Akkor mindjárt vettem egy láda, tíz
kiló marmaládé vót, faládába. Aztán mindjárt bírtunk a bátyámmal lekváros kenyeret
enni. Rákenyni a kukoricakenyérre. Aztán a mélyfúróknál elértem, hogy nyolcszázezer dinárt. Akkor a bányában, mikor mentem lakatosnak, ott kellett túlórázni, mert
sok volt hatvan vonatot karbantartani. Annyi vonatunk volt. Ott túlóráztam, ott
már kaptam ezerkétszáz dinárt. A Józsi nem kapott, csak kétszáznegyvenet, de nem
számított, mink együtt ettünk mindent. Megosztottuk az izét, se nem veszekedtünk soha. Ott voltak testvérek többen, mint a kutyák meg a macskák, úgy marták
egymást. Mindig veszekedtek. Azt mondja nekem ott egy Mayer, hogy ti soha nem
veszekedtek. Nem, miért veszekednénk? Az apatini volt. Hát de nem köll veszekedni.
Szépen, becsületesen, nem hazudozni semmit, se nem árulkodni egyik a másikra, se
tenni-venni. Mindegyik a munkáját csinálja.
Doroszló, 114.

Keresték azt a, akinek a halálfej bent volt
– Lemondott a Horthy, jött rádión, Szálasi újra hogyhíjjákolt, csapatot, vagyis
hadsereget… toborzott, toborzott… a nyilasok, má nem gyün a számra, és akkó
fétek, mer ki tudja, háború… De vót, aki nem ment e, vót, aki nem ment e és jó
járt. Apám a elment, és ment a visszavonulás, azok a németek, akik innen mentek,
mer űk együtt mentek. Apámék is úgy mentek, a front… húzódott, űk is ahogy
mentek. Úgyhogy erre Linzbe, sokszó mesélte Magyarországon azokat a bizonyos
falukat, amikó megálltak. No, akkó itten én is megállok. A Sajda Ferinek az apja…
nem kommunista az öregapja… akkor Hajnal, akit mondtam, a Szép Mariskának a…
akkó még valami hárman, de Cöndör Lajos bácsi is, az is ott vót, és apám őrségen
állt, ezek meg megszervezték, hogy most jönnek az oroszok, és lesz egy nagyobb
huzat, egyszerűen űk lemaradnak. És az a helység háromszor cserét gazdát. Ott kő
kövön nem maradt. És meghaltak. Ha apám nem megy őrségbe, akkó ű is velük
megy, mer ha front átmegy, akko az mán, és megy, megy tovább, akkó egy napot
kitart. De háromszó cserélt gazdát. Oda-vissza, oda-vissza. És akkó úgyhogy nem
hallottak rúluk, és ilyenek is vótak. Most akkó, tudod ez megin hozza magával a…
Kinek a szerencséje? Nem. Ahogy esik, úgy puffanik.
86
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Doroszló mellett található település, magyar nevén Szilberek.
Kanalas markoló
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Úgyhogy akkor evitték fogságba, nagy lágerba, ott vót Pila Anti bátyád, ott
talákozott apámma, meg még egyet mondtak valakit, de azt mán nem tudom, hogy
kit. És akkor megtörtént ez a bizonyos megegyezés, hadifoglyok, az a terület, ami
Szerbia, Titóékhoz ért, akkó az ragaszkodott azokér az embereké, és ha azt mondták,
hogy te hova való, gombosi vagy és vajdasági, no akkó így jöttek haza.
Nem tudom, én nem tudom, apám is oda vót, még oroszokná vót. Ja, az az első
világháború vót, hét évig vót… hét évig… ez a százéves… hét évig Szibériába. Ott a
tyúkok nem bírtak megmaradni, beásták a fődbe. Olyan ekkora helységet csinátak,
mint még egyet, olyan jó két métereset, oszt akkó tettek rá még, hogy mínisz negyven fok. Ott élni. Úgyhogy apám ott, most úgy, majdnem egy év, mer októberba,
hát mikó a Horthy, vagyis jöttek az oroszok.
Hát mikó van a, vót a hodzsáki község fölszabadulása. Negyvennégybe, nem? De
nap. Október valahany… de nem tudom, mennyi, huszon… október kettő, három?
De ement apám arra az időre és szüretre, negyvennégybe. Ugye? És negyvenötbe
szüretre hazajött.
– Mit csinált, amíg ott volt?
– Semmit. Nem dógoztak. Annyian vótak, mind a… hanem vitték, ez egy fogadóközpont vót, és innen válogatták ki azokat, akiket vittek Szibériába. És akkó még
nem kerűt rá, ha köllött vóna egy évet is, de ez ez, ilyen terv, ilyen elképzelésformába
ment. No most, akik beleesett, hogy előbb má, ugyé az elejibe vót, azt vitték, onnan
má vagy meggyütt, vagy nem. Az a rengeteg, meg mi csinátak a németek, mikó, most
ezt én se tudtam, a halálfejet behogyhíjjákolták a karjukba. És aszongya apám, hogy
le köllött vetni a hogyhíjjákot [inget]… És keresték azt a, akinek a halálfej bent volt,
azokat külön… Így van. SS-esek. Akkó vót sok, cigarettával égették ki, hogy ne lássák,
de az még rosszabbú csinált, me még fájt is. De az mán tudva vót. Még volt az, csak
így köllött tartani a kezit és a, a hogyhívjákok nézték, hogy mi.
Gombos, 119.

Fát termeltek ki az Onyega-tó partján
– Nekem volt egy testvérem. Az elment magyar időbe katonának. Mert hát muszáj
volt elmenni. Huszonháromban született, neki kötelező volt már elmenni, és nem
tudtunk róla nyolc évig semmit. Elvitték Oroszországba, ott fát termeltek ki az
Onyega-tó partján, fát termeltek ki. Meg minden reggel, mikor mentek, akkor egy
ment elöl, az nézte, hogy hol az út, mert másképp, ha belementek a hóba, onnan már
nem bírt kigyünni. És akkor, mikor lejárt a nyolc év, akkor kezdték őket engedni, ami
hatezer, nemtudom, hányas volt a számuk, de a hatezer fölül azt kezdték engedni,
oszt ő is belejutott. Elgyütt Mármarosszigetre.88 Mikor ideért, akkor már volt több
Szilágyi is, de nem mertek egymásnak még mutatkozni, mert mindig az volt, hogy
visszaviszik Oroszországba. Na és akkor, mikor ideértek Mármarosszigetre, akkor
hát mondták, hogy visszaviszik őket. Nem adják a papírokat, hogy hazamenjenek,
88

Máramarosszigetre

■

Fegyverben ■ 403 ■

visszaviszik őket. Az anyámnak két testvérje ott volt Siklóson. De az én testvérem
ott is született. Mert ők akkor főbérlők voltak ott. És akkor az anyámnak a testvérje
csendőr volt, és azt mondta, hogy majd ő hazahozassa. Ugyhogy odavitette Baranyába. Akkor ott volt egy hónapig, hát csak haza akart gyünni. Karácsonyra hogy
hazagyün. Akkor körülgyütt erre, átgyütt Bajánál, oszt Vaskúton volt énnekem
egy onokatestvérem, és akkor ott már összebarátkozott a csendőr Pista bácsival.
Avval a kupuszinai csendőrrel, meg a Siplika. Ezzel volt együtt, és vasárnap reggelre
átgyüttek a határon, megfogták őket a jugoszlávok. Bevitték Zomborba, ott voltak
reggeltől estélig, mikor besötétedett, akkor visszadobták őket. Akkor szegény fejjel
mit csináljon, visszament oda az anyám testvérihez, mert azok földművesek voltak,
és akkor ott dolgozott. Gondolom, meg is nősült, és ott maradt.
Szilágyi, 128.

Tudott is oroszul
– Mészáros Feri apóékat mikor elvitték katonának, tavasszal berukkolt Zomborba,
ők hárman, ők telecskaiak, később pár hónapra elvitték őket Szolnokra, úgy mind
a hármójuk Szolnokon letöltötték a három évet, és leszereltek. Szóval még az oroszok nem jöttek be, leszereltek. Mészáros Feri, Acsai Pista, Valder Szepi voltak egy
helyen, és mindhármójuk a három évet letöltötték, és hazaengedték őket, mielőtt
bejöttek az oroszok. Mert ott a magyarban akadályok voltak, harcok voltak Pestnél
is, ahol vizek vannak, Székesfehérvár negyvenkettőször cseréltek gazdát, az is sok
ott. A Balaton meg Pest között van Székesfehérvár, hogy annyi harcok voltak. Én
aztán hallottam, mert ott megyünk el autóval Hegyeshalomnak, Sopron, Balfon,
ott nagyon jó idegfürdő van. Én ott többször voltam, a Balaton mellett van.
– Mészáros apó testvérjéről tud valamit, a Matyiról?
– A Matyi az sógor is. A munkahelye, ilyen határt járta, csőszök voltak, Nagy
Feri meg Csernák Feri. A Matyi volt fogságban Oroszországban, Szibériában volt.
Mondta, mikor bevagonozták őket, vitték, de innen vitték ki, a katonák csak úgy
dőltek ki, be voltak vagonozva öt napig, ő kibírta, mert erős szervezete volt. Szedték
a krumplihajat össze, ahol tanyáztak, de ott is hol az egyik halottat vitték ki, hol
a másikat. Apósom, a Kormányos, ő is volt fogságban Oroszországban. Tudott is
oroszul, mikor jöttek be, beszélt velük. De ő még akkor nőtlen volt, de nem tudom,
hány évig volt, mert vele nem beszéltem ilyesmiről. Mikor bejöttek az oroszok, akkor beszéltek, ott is hagytak egy hasas fehér lovat, az ő lovukat meg elvitték, akkor
az a ló leellett és aztán két szürkét hajtottunk, aztán fölnevelték, és mi vettük át
apósomtól az egyik lovat, és azt hajtottuk.
Bácsgyulafalva, 102.
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Oroszul nem tudunk, németül meg nem merünk
– A Marosek Pali bácsi, azt úgy hívtak, az Ukrajnába volt ott valahun hadifogságban. De az olyan volt az a fogolytábor, hogy amarra vót körülkerítve, és ott semmi a
világon nem vót, csak űk, nem tudom, hány ezren. Oszt azt mondta, hogy ott járkált
összevissza, avval én beszéltem, ez így volt, ahogy mondom. Oszt azt mondta, hogy
a hangosmikrofon állandóan mondta, hogy a szövetséges csapatok, mert akkor már
jól összefogtak a német ellen, akkor Amerika is, no meg már mindenki az orosszal
volt. A szövetséges csapatok Zombornál vannak, Kupuszinánál. Pali bácsi mondta,
hogy úgy álltam, hogy ennyi meg ennyi millióan, mondta, és nem bírnak átkelni a
Batinánál a Dunán, és nem bír általgyünni az erősítés, és nem bírnak és nem bírnak…
– Hallotta Kupuszina nevét?
– Ott hallotta, meg a Kazukot. Hallotta. Oszt azt mondja a Pali bácsi, hogy úgy
hüledeztem, hogy: „Pali, te haza akarsz menni? Hát ott nincs semmi. Hát mennyi
millió ember elment. Ott semmi nem maradt. Hát ott olyan cirkusz van, hogy ott
nincs semmi.” Egyszer csak azt mondja, hogy ott távolabbrú, mert nagyon nagy terület
volt ez, lássa, hogy tankokat festenek asszonyok. Hát odamén, megnézze, hogy kik
ezek. Mert mintha magyar hang megcsapta volna a fülit. Mikor odamén, hát hallja,
hogy magyarul beszélnek. Odaköszön nekik, hát maguk magyarok? Nem. Hát hogy
kerültek ide? Apatini svábok vagyunk. Hát hogy kerültek? Kupuszini nincs itt?
Mondta rögtön. Azt mondta, nincs. Hát mikó gyüttek? Hát akkor mondták azok,
hogy mikó. Hát nem tudják, mi van a Kupuszináva? Azoknak jó, azok megvannak.
Hát akkó maguk mé vannak itt? Mert elvesztettük a háborút. Apatin nincs többet,
se Szentivány, se Kruseva, se Gakovo. Akkó nem tudják mégis? Kupuszina úgy van,
ahogy vót. Mert maga? Mer én odavalósi vagyok, mondja. Jaj, magának van hova
hazamenni! Hát akkor mér beszélnek magyarul? Azért mert oroszul nem tudunk,
németül meg nem merünk. Akkor megkönnyebbült a Pali bácsi, azért mégiscsak, ha
megmaradok, akkor van hova hazamenni. Úgyhogy innen akiket vittek a reptérről a
repilővel, odavitték üket. És ott zsákmánul ejtették a német tankokat, és ezek festették
rá. Az egészet átfestették. Hogy hunnét vót nekik mindig mindenük?
Bácskertes, 15.

Nagyon jó föltaláltam magam,
nagyon jó volt ottan
– Akik voltak német sváb asszonyok, nők, azokat is mind elvitték. Oda ki, Oroszországba. Ott dolgoztak, gyönyörűen, meg tiszta gyönyörű ruha, minden, minden,
szépen dolgozott, volt, aki félt, mondta, hogy elment, és mint lány, és két gyerekke
jött haza. Semmi. Ottan, ahol én voltam, ott soha senki, az mind szakemberek
voltak, meg minden, mondom, az olyan volt ott, ahol dolgoztak ezek a szakemberek, románok voltak, román, magyar, német, minden, minden izék voltak ottan,
szakemberek. S a mind, a mind tizennégy-tizenöt lámpás nagy rádiókat csinátak a
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orosz tiszteknek. Mind ezek az magyar, magyar szakemberek. Az a jó, hogy soha…
semmi bajom nem volt, mondom, ezek ott adtak meg, meg fizetést is adtak, meg,
meg… Mer hát vót kantin minekünk, bírtam bemenni és vásárolni ottan.
– De mindent rubelé?
– Igen. Persze. Rubel pénz. Nagyon szépen, nagyon szépen, az ottan, akik ott
voltunk, azok, és színdarabokat csinátak. Meg én is voltam színdarabba. Fellépni,
meg minden, óriási, milyen. Mondom, ez, ez, ez olyan… Ezek rendeztek, volt ottan,
húúú, egy, egy milyen, asszem, hogy egy…
– Milyen darabokat?
– Magyar, erdélyi, magyar. Az is, nagyon, nagyon…
– Az oroszoknak adták elő?
– Nem. Így magunknak. Űk gyüttek nézni. Persze, és én is, még én is szerepőtem,
mit tom, mint órás ottan menten. A ja, volt egy nagy falióra, és akkó én azt javítottam, hogy a, ez köll vinni nem tom milyen üzletbe, és úgyhogy azt… Én ott nagyon jó,
nagyon jó föltaláltam magam, nagyon jó volt ottan. Semmi, soha semmi baj nem vót.
Románok a oroszokka. És olyan benti, oda jöttek a izék, oroszok, nem, nem bántottak bennünket, csak mind szedtük mingyá azt, ami nekem voltak órák, begyüttem
ide, mind végig kötözkött, és le, a nadrágba bele. Karórák voltak…
– Azt keresték, ugye?
– Ami, a mindent összeszedtek, ami van. Elővettek, és akkor. A románok, na
azok meg leűtek ugye a izére, a partizánok leűtek arra padra, és elvitték a jó magyar
bakancsainkat. A magyar ruháinkat elvitték. És adtak ilyen ócska, ócska ruhát. Te
jó ég! Az anyjuk jó mindenit! Nem bántottak bennünket.
– Nem verték magukat?
– Nem, semmit. És ugyanoda, akkó vissza, ahonnan elindultunk, a határon, oda,
oda vissza, visszavertek bennünket. Azé ottan vót egy szakaszvezető, az mondja,
minden románt agyonlövök. Elég az hozzá, oda visszavertek bennünket, visszamentünk gyalog. Visszamentünk oda határra… negyvennégy. Na most azt is ugye,
hogy hanyadikán, oda visszavertek bennünket, és ott akkor a oroszok, egyszer csak
jöttek, és… hát azt mondták, hogy engednek haza. Azt mondja, innen nem engednek
senkit haza. És ottan az egész, hogy vót ottan akkor. Bennünket hol, hova először
vittek? Oroszok mind összeszedtek bennünket… Először ottan bennünket akkor
összeszedtek, és kivittek egy óriási nagy raktárba a állomáson, ott a vasútállomáson
egy óriási raktárba, és egyszer csak… Nem zár… nem bántottak semmit. Hanem jött
egy óriási nagy szerelvény, vonat, és ott mind összeszedtek bennünket. Erdélyen
vagy erdélyi magyarok. Várj! Honnan vótak, várjunk csak. Jugoszláviai magyarok
és anyaországi magyarok. Vegyesen minden vagonba, elő-hátú vótak a anyaországi
magyarok, a, minden vagonba százhúsz ember, hatvan ember volt izé, hadifogoly,
az volt a hátsón, mink meg, ahogy a vonat ment orosz felé, mink meg, a magyarok
ott vótunk hatvanan. Úgyhogy volt még egy baranyai, és egy baranyai Bencsik,
Bencsik, Bencsik Éva, az volt itten, két nagylány, és annak egy testvére, Bencsik
János. Mondja, az is ott velünk, akkor a Pógár Pistáva.
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A, persze, a románok elvették köppenyünket mindennek. Ott jöttek az oroszok,
mentek, és mondja, gyengi, kinek van pénze. Mondom, nekem magyar pénz, mit adsz
érte? Egy zacskót dobant89 ide, elkerültem. Ez volt a szerencsém. Elcseréltem, és mi
mennyiért, vigyétek. Pénzt. És akkor ott abba a nagy raktárba ugye, na, akkor vót,
de Bencsik János, és az meg a Pógár Pista akkor, ezek, akik ilyen kereskedtek, azok
odaadtam, csak elvitték a keppent, zubbon. Ki tudja, hol, hol fogunk kötni ki. És
akkor elment, vegyé nekem valamit, de akkor elcseréte, és vett egy köppent nekem. Jó
köppenyt vagy magyar köppent. Itt ez vót a szerencsém. A földimnek meg, Pógár Pistának meg egy olyan, mint a lópokróc, de jó meleg, jó pokrócot. Ez vót a szerencsink.
– Ez miatt nem fagytak meg.
– Igen. Akkor ott a vagonba ugye, ahogy leterítettük a izét, a köppent, és a
pokrócca, evve. Elég hideg volt, és, de nem adtak enni. Ott volt ajtóra csináva ilyen kis
csatornácska, deszkából, oda lehet vizelni, de mindennap adtak egy ilyen kis száraz
kenyerkét. Minek mondják eztet? Olyan kis izéket… Olyan, olyan kétszersült. Ezt,
és akkor, de vizet nem adtak. Akkó százhúsz embernek adtak egy vödör vizet, akkó
evőkanállal osztottuk, avva el a vizet. Ott elindultunk, hétezerötszáz kilométerre
vittek bennünket. Onnaj a román–orosz határtól elvittek bennünket, Uralon túl,
az, az, szint, az, az egészen… Az Kopejszk,90 az mind szénbánya vót. Semmi más,
hegyek, szénbánya. Kopejszk a neve. Úgyhogy, ott onnan már az Ázsia. Tovább.
Odaengedtek bennünket, odaértünk hajnal…
– De addig ki se szátak a vonatbú?
– Nem. Nem engedtek ki. De érdekes vót, hogy egy hónapig nem ettünk. Nem
ettem.
– Há de, csak azt a kenyeret?
– Azt a szelet kenyérkét, meg egy, egy kis vizet. Lesoványodtunk nagyon. Na,
elég az hozzá, mikó odaengedtek bennünket, akkor ott az mind szénbánya volt arra,
és rengeteg mennyi barakkok voltak. Földbarakk, csak a tetejük kint van. Olyan
kétezer-ötszáz ember. Na, a mink meg egy óriás nagyon nagy épület, deszka, fából.
Három priccs. Mondom a Pistának, de gyere, menjünk fel a harmadik izére, és ott,
mer följebb melegebb lesz. A kezépen volt egy ilyen, méter, két méter magas, egy
és fél méter szegletes, szegletbe, vályogból csinálva, be volt egy kicsit meszelve, ott,
ilyen kis poros szénnel, ott tüzeltünk. Hideg volt bent. De a tetyűk majd megettek bennünket, de a Pista, nem, ű ott lent, lent feküdt alsón, én meg felmentem a
tetejire, mondom, és egyszer csak jen a tiszt. Orosz tiszt. Mer rengeteg mennyi tetű
volt. Majd megettek a tetűk. Fölvakartuk a bőrünket, hogy a vér folyt. Egyszer azt
mondja, hogy az egész ruhát le köll adni, egy zsebkendőnek nem szabad maradni.
Le a zegész ruhát ugye, ez csak vót az a egy olyan nagy helyiség, ami nagyon nagy
épület, hadifoglyok. A többiek meg még voltak olyan mély, hetven centi volt, a
földbarakk, oda bementünk, hetven centi vót, kezépen üres. Két oldalán egy, kettő,
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három priccsek. Azé ott tizeltünk, nem fértünk oda melegenni, ahhó a kályháhó,
ami, ahol volt tüzelve egy kicsit. Egyszé jön a orosz tiszt, az egész ruhát, mind le
ke, leadtuk a ruhát mind. Szűzanya meztelen maradtunk.
Levitték fertőtlenítőbe. Elvitték, nagy meleget adtak rája, kigyulladt, és megégett
az összes ruha. Itt vót a nagy baj. Te jó ég! Jön, azt mondja nincsen. És akkor össze
a prüccsölővel91 lefeküdtünk, mindig a hátunkat összetettük, és így melegítettük
egymást. Meztelenyű, csíp. Óriási, mit szenvedtünk… Ez rengeteg, nagy, mennyit
szenvedtünk. Elég az hozzá, akkó jött a tiszt, és hozott mindig akkó, hoztak ilyen
öreg, öreg, orosz ruhákat. Nadrágot, akkor egy kis inget, meg mi, felűtöztek lassan
bennünket. Úgyhogy ez így…
– Szökéssel nem próbálkoztak, mikó a vonat haladt odafelé?
– Nem lehetett ott. Hát ez olyan messze vót onnan, hogy meg, abszolút nem
lehetett benne. Hanem akkor ottan nyilván hoztak ötezer német hadifoglyot. És
akkor bennünket elvittek, persze nem mondták, hova. Pont így nézett ki, mint ez
a Kis Ferenc utca, és ottan így… Így mentek a, így ment ez, és innen, és így ment
hosszában lent óriási nagyon nagy, nagyon nagy épületek. Rettentő nagy épületek,
és ottan mind benne, hadifoglyok. És itt szépen, nem bántottak bennünket, adtak
enni is, minden, és mielőtt elindultunk, hogy összeszedtek pár embert. Hát én is
mondom, te jó ég, földimet is, Pógár Pistát, meg több fiatal, többet összeszedtek.
Én is mentem volna velük. Mondja, nem lehet, ezek mind tidébetegek. Megvizsgálták ugye a tidébetegeket, visszék, melegebb éghajlat, arra, jó mondom? Visszék,
visszék melegebb éghajlatra űket. Na és ide mikor elmentünk ebbe laktanyába,
román, magyar, német, ott minden hadifogoly volt. Rengeteg mennyi abba, óriási,
nagyon nagy helység ott.
Keresem a földimet. Mer voltak szanitécek, és kérdem, hogy hol. Azt mondja,
útközbe ezek a betegek mind meghaltak, és valahol kitették űket, elvitték. Soha
többet nem tudja, hogy hova vitték el. Elég az hozzá, hogy ottan szépen, akkor én
ezekket jóba vótam nagyon, órát javítottam, mindég jönnek a tisztek, jöttek oda
ki, meg volt egy német, és köllött tizennégy-tizenöt lámpásos rádiókat csinálni
nekije. Akkor ez így ment, voltunk ottan bent körülbelül nyolcan. Volt egy német
mérnök. Televíziós-rádiós mérnök. És az, ez volt itten ugye a fő, és mikor ez mind,
ez megcsináta a részét a rádiónak, akkor az másik a transzformátort betette, mikó
mellém jött, ekkor ez má csak állította be. A mérnök az meg így vót. És jöttek oda
mindig tisztek, orosz tisztek, mondom, engedjetek haza. Két családom van, és én
senkit, senkit nem bántottam. Skoro idete dumovi. Hamar mentek haza.
– Má ennyire meg is tanult oroszul?
– Há persze, nem mesét, már csak oroszú beszétünk. És akkor, mondom, jönnek
a tisztek neki, mindég jöttek. Megfürdött, mondja a felesége. Órát, most má mingyá
hozza, szépen mi…
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– Magának köllött megjavítania.
– Persze. Mind ott javítottam meg nekik. És mondom, engedjetek haza. A ocsi,
ocsi, szkoro idete doma. Hamar mentek haza. Ocsi szkoro pa idete domovi. Nagyon
hamar mentek haza. Úgyhogy itten nekem nagyon jó dolgom volt, semmi baj nem
volt, és itteni magyarokkal is, mind ott a jó magyarok, jó, úgyhogy elég sokáig ott
voltunk, és akkor onnan jön, elengettek majd bennünket, de mind nagyon megfogytunk, nagyon kevesen. És a Pógár Pistát is ott, útközbe meghalt, azt se tudjuk,
hogy hol, bár sok magyar. Akik tidébetegek, mind a, akik ott elvitték bennün,
hogy visszék melegebb éghajlatra, Turkisztánba, mind meghaltak. Na most, ezek a
szanitécek kísérik, ezek így mondták.
Nem volt orvos. Csak olyan kis, mint a kis szanitéc, hogy ért kicsit hozzája.
Elég az hozzá, akkor itt meghalt valaki, ajde, volt olyan noszilka,92 rátették, elvitték
valahova. Na most az, halottakat, jött a orosz tiszt, azt el köllött vinni. És aztat én
nem tudtam, hogy itt meghalt, ott meghalt, nézem én is, te jó ég. Rátették, vitték.
Vitték. Ez így ment. Há ott is mikó, ott is ami, ahol voltunk mink, ötszázan voltunk
abba nagy, óriás nagy helységbe.
– Minden nap vót egy-két ember, aki meghalt?
– Ajjaj! Még több. És mondom, hova visszék ezeket. Hat azt mondja, hogy köll
vinni. Vitték valahova, földbarakkba. Földbarak, mondom, az egy, csak a teteje
kinn van. Na mos ottan vannak végig priccsek, tele hadifogojja. No de mikó jött a
tiszt! Jön, azt mondja, pogyom szamnom.93 Hogy menjek vele. Az anyja mindenit,
hát mondom, mit akar ez mostan. De szépen beszét velem. No, hogy elmegyünk,
még kettő ember köll. Három. Legyünk hárman-négyen. Gyerünk. Elvitt a, elvitt
bennünket konyhára. Aj davaj kusat!94
[Gabrics Józsi volt itten, ez egy tankista vót, és valahol legázóta, a legázot
valami oroszokat. És ezt valaki elárúta, és két évvel később jött haza, mint
én. Hogy azt is nem engedték haza. De azé nagy nehezen hazaért. Ugye
mindég érdeklőttek ugye, hát én meg nem fétem. Én nem bántottam senkit,
mondom. Abszolut senkit. Mer így, ha valaki tir, ha ellentmond, de itt vagy
ott, valamit a oroszok, ék, ha megbántotta vagy valami, akkor ezek, ezeket
mingyár, mingyár büntették meg. Én nem bántottam senkit soha. Én ott se
oroszt, se orosz, senkit.]
Elmentünk konyhára, elég az hozzá, no, davaj kusat. Adjon nekünk enni. Na,
mondom, biztos utaljára még… Gondótam… bé[lakok], még két-három személy.
Két-három személy, legyünk négyen. Négy személy köll, de hogy hova visznek, meg
mit akar, nem tudom. Csak adjon enni, no, mondjuk ottan olyan… Adtak ott, volt
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ilyen kis, ilyen kis halacskákat. Vót, le van, le van sózva. Százliteres hordókba. Ilyen,
olyan pléhhordók. És azt lekondzerváják,95 és az mi. Csak az, olyan, kis halacskakat,
kis krumpliva és ilyen, fézték a konyhán. Na mos akkor, odamen, na mondom, ezek
biztos, ez orosz biztos, beszégettünk, meg utoljára még, egye, mi arra lakjunk jó, és
el, elvisz valahová, eltesznek láb alú. Beszégettünk ottan…
– De má maguk, maguk egymás között magyarú?
– Há persze.
– De űt, a oroszt nem zavarta, hogy maguk magyarul beszétek?
– Nem. Abszolút nem bánta. Sőt még akart tanúni is. Persze! Tudta mondani,
hogy szép kislány. Meg szép kislányok. Úgyhogy mink ottan szépen övögettünk,
övögettünk, három órakkó má kezd sötétedni. Na most elég az hozzá, eszünk ott
szépen, eszünk, eszünk, az ta mindenit, na mondom, majd beszégetünk má. Még
utoljára adnak, lakjunk jó, és valahova elűztek bennünket és el, elásnak. Mert, hm,
mingyá maj megmondom, hogy ho-hova lett az.
Elíg az hozzá, ettünk, na, kezd sötétedni, pogyom szamnom. Menjünk vele! Na,
megyünk, oda elmünk a földbarakkhó, lemegy három lépcsőt, fégyújcsa villant, száz
méter hosszú, és priccs sincs benne. S mind a két oldalán erdélyi magyarok, azok is
voltak sokan. Erős emberek. Mer vót olyan erdélyi magyar, hogy: „Mér adod el a
izét, a kenyerkédet?” Aszmongya, elcserélte kis kenyeret egy cigarettáé. Csak még
egy cigarettát tudjak úgy elszívni, mint valamikó odahaza, ebéd után. Nem bánom,
ha meghalok. És meg is halt. Hát ilyenek is voltak.
Most elég az hozzá, odamén a barakkhó szépen, mén még a orosz tiszte, na, te, na
azt mondja, pogyam, menjünk vele. Lemegyünk három lépcsőt, fölgyújcsa, kinyissa
azt ajtót, mind a két oldalán száz méter hosszú, ez mind végig, így, oda, meztelen
hullák, mind a két oldalán. De hát a betegeket mind oda vitték. Mind odavitték
szépen, azé mondom, hogy erdé,96 a Donná, tudják a magyarok, hogy ki halt ott
meg, meg fent vannak síremlékek, de má mondják a magyarok, hogy nem tudja,
hogy hol az a rengeteg, amirű abszolút nem tudnak. De hát itt van, itten, mondom,
én tudnám megmondani, hogy hol vannak azok a sok magyarok. Az mind ott
vannak, mind ott a izébe, abba a nagy földbarakkba, ez mind végig, na most amit,
meg akit elvittek… Ez Kopejszk, ez mind szénbánya ottan. Na most, mikor lemegyünk, megnézik, ez végig mind hulla, az végig mind hulla. Egyszer csak, mikor jó
besötétedett, akkor szépen jöttek a kamiónok,97 szépen jött, na, mondja, pogyom.
Gyerünk megfogni szépen a hullát, fel a vállra, és gyerünk föl, és mind dobáni bele
a kamionba. És ez így ment egész éjje. Ezt így csinátuk. Mikor besötétedett, akkor
jön, hogy ottan, aj, de szerencse, hogy itt egy jó ég, nem szerettem a hullát bántani,
azt a mindenit neki!
– De vót szaguk?
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– Nem. Nem volt. Nem. Le vót az, há hideg vót. Le vót fagyva. Olyan hideg
volt ott bent, hogy őrület. És, és úgyhogy ezt nekünk meg kellett fogni, aki volt
olyan erdélyi, nagy erősek. Azt ű meg megmozdítani, amit ketten alig vittük föl.
És bele a kamionba. Elvitték valahova. A kamion vitt egész éjje. Elvitték, hogy ez,
eltemették vagy elégették, errű soha senki nem tudott, így szeretném megmondani
a magyaroknak, hogy hol vannak azok sok magyarok. Akit itt nem tudunk semmit.
Nem tudnak semmit. Én tudom, hogy hova lett. Mer én is, nekem is kellett dobáni
fel a kamionra. Hogy az most elvitték, ott senki nem mond semmit. Megtermett,
meg megy a kamion, gyön a másik, gyerünk, és ezt így kellett egész éjjel nekünk.
Elvitték a magyarokat, elégették vagy eltemették valahova, soha senki nem tud
róluk. Ezt csak én tudok. Tudom. Hát ott frissibe, az kellemetlen vólt egy kicsikét.
Mindig fétünk akkor. Hát hogyha valami, télleg vallamellik orosz megbolondul,
és… Nagyon szerettek inni.
Én szerettem volna megkérdezni valaki orosztú, de nem volt ott azok, olyan oroszok voltak, ott nem lehetett se beszégetni velük, azt mondta, davaj, tovaris, gyerünk.
Pakóni föl, senkivel semmi mást nem, nem lehetett beszégetni, mer hogy hova viszik
vagy valami. Én akartam mekkérni, hogy hova visszék ezeket, mi csinának ezekke.
– A tiszt nem akarta elárulni, akivel voltak vacsorázni?
– Nem bizony. Nem tiszttel voltunk, csak azokkal a hadifogolytársakkal, aki,
akivel együtt voltunk. De szerencse, másik este nem vittek engem. Nem szerettem a
halottat bántani, vagy még hozzá nyúni se. Úúúú! Nagyon írtózom tüle. És úgyhogy
szerencsére akkó nem vittek, hanem akkor másik, másik négy személyt, hadifoglyot
társakka. Akik voltak társaink, akkó azt vitték.
Azt mondom, ez soha senki errű nem tud abszolút. Én nem tom, aki innen lett
vóna, Kupuszináról, senki nem volt velem, na mos vótak ottan erdélyi magyarok,
meg nem tom én, honnan, ott voltak még az egész Jugoszláviábú, tele onnan, voltak
ottan Adárú nagyon sok. Sokan voltak adaiak.
– Nem vágyakozott vissza?
– Soha. Soha többé, soha nem. Nem bizony. Nem, nem. Nagyon hideg van, és
nagyon jó fel kő, bundába felépít… felizéni. Elvittek ottan e, engem is a bányába.
De nyitott bányába… Szénbányába. Nyitott bánya. Talaj felett tíz, húsz… Elészer
is az egész földet, jöttek a nagy kamiónok, és az egész földet, ez mind köllött föl a
kamionra, s az vitték el, vitték ki. Valamit föltöltöttek vele. Mikó ma odaértünk a
szénhez… Akkort a német, lefúrtak a németek, és akkor robbantották. Akkor jött a
tiszta szén. És ezt köllött így, ezt köllött úgy ottan rakni. Nekünk. Ugye bennünket
elvittek, hadifoglyokat, hogy aztat köll nekünk pakolni, fel ugye lapátokkal, meg
dobáni, a izét is, a kocsit, meg nem tom én…
Csaszovoj majsztor.98 Júúj! Nem tudtam mit csináni. Jött, mindig, mondom,
jön a orosz tiszt, mondom idehallgassá. De kő olaj oda, de nincs olajom. Van a
konyhán, jó lesz? Jó! Hoz egy liter, hoztak egy liter étolajat. És azt megettük. Nem
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lehetett, nem birok én órákat, osztan. Há mondja, egyik haveromma, jó, hogy hozta,
mondja, gyerünk!
– Hogy került el a fogságból?
– Na akkor kérem szépen, onnan bennünket, hogy majd nem tom meddig elhoztak, akik megmaradtunk… Magyarországra hoztak. Gyalog nem jöttünk mink,
hanem nem emlékszem én, onnan hova. Ezek a magyar, ezek nagyon jó, jóba vótak a
oroszokka, minden. Mint a, ezek imádták ezeket a szakembereket. Annyi minden…
Oroszok.
Hó, hát a televíziós Radomir volt, aki, német mérnök elment haza, és visszajött.
Az vissza, mer az szét, lebombázták az egész, felesége, senki nem maradt. Visszajött, és ottan… És azér, mer ott akkor nagyon jó, orosz fogságba nagyon jó volt ott
nekik, mer azok mindent megadtak, meg, meg, és jó, jó fizetést. A átalakították a
oroszoknak a szalagrendszer a gyárakat. Óriási milyen, milyen sok…
– Ezt mind németek?
– Mind németek. Bizon németek ott. És akkor bennünket, a magyarokat így
elhoztak.
Akkor a magyarokná, hát ott nekem nagyon jó volt magyarokná, ott én mingyá
jelentkeztem mint órás, és akkor Budapesten, Budapestre, Budapestre kerűtem.
Há mikor a eljöttünk oroszoktó. Vagyis orosz, oroszok elhoztak bennünket egész
magyarokig.
– Mikor megtudta, hogy vége a háborúnak, úgy döntött, hogy gyün haza?
– Há, majd, majd, vártuk, hogy majd elengednek. Ugye, de hát mingyá nem
engedtek. Mind kapott, szép lakásokat kapott mindenki.
– Há de maga nem?
– Dehogynem! Hát bírtam, meg bírtam ki is venni lakást. Én egy kivettem olyan
szép lakást, Csengeri utca 23-ba laktam.
És, és ottan, nekem nagyon jó dolgom volt, mingyá először, dolgoztam én ottan,
elment egy illető egy szabadságra. Vagy, elég az hozzá, hogy óriás nagy ilyen helység
volt, ahol, ahol dolgoztak ottan, minden. Mondom, én órás vagyok. Órát javítani,
de mondom nekik, hogy volt egy ismerős nekem, aki hajógyárba dolgozott. És ott
csinátak ilyet, mint a gyufásskatujá nagyságú kis műszereket, ami, ami köll a repülőből. Nem tudom én, ilyen, mondom, itt szeretnék én dolgozni, ilyen… És akkor
elment, elmentem, mondtam ottan, hogy szeretnék taláni ugye ott, aki nekem ott
munkát ad, de a, mint a vekkerórák, akkorát javítsak, fizetés, minden megvan. De
mondom, én szeretnék olyan precíz munkát. Mondja, hát az olyan precíz munka,
vegyem föl magyar állampolgárságot, akkor lehet. Mondom, azt nem veszem fel.
Én akarok hazamenni. Azt én nem veszem fel.
Na és akkor onnan elmentem ott Órajavító Kisipari Központba, mondom nekik,
hogy volt egy, persze volt egy szabadkai, valami szakember, aki csináta a óráknak a
felhúzókulcsot mint esztergályos. Nagyon precíz ember. És avva megismerkedtem, és
az dolgozott a, izéknek ottan, az egész izletnek, az egész műhelynek, mindnek. Mondom neki, hogy mi a helyzet, szeretnék, mondja, majd, majd én szólok magának, ha
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valaki elmegy nyugdíjba, akkor. Úgy volt. …akkor elmentem a központba, órajavító
kisipari szövetkezetbe. Bent a Csengeri utcába laktam, kijöttem a fő Nagykörútra,
és a Nagykörút mellett harmadik épület, ott vót a óriás nagy órás, órás kirakat, ez
egy precíz, olyan órákat csinát, volt ott tényleg olyan precíz mesterük, hogy meg
vót a kirakatba, meg vótak a órák téve, de semmi nem vót ottan és, és, és óra megy.
Nem lehet látni. Meg precíz dolgokat. Na és erre oda elmentem, és mondja, hogy,
beadtam a kérvényt, jó, mondja, üljön le. Megjavítottam, voltak ilyen kis vekkerórák, meg ilyen, szóval, ezek, amit csinátak a izék. A magyarok. Mögjavítottam, és
azt mondja, egész nyugodtan. És ott, ott dolgoztam én szépen. Úgyhogy jó fizetést
kaptam, oda se néztem.
– A családdal mi volt otthon?
– Hát itt mi vót, itt írtam levelet, de nem is, nem ért el soha a levél. Nem. Úgyhogy akkor én ottan dolgoztam, egy év, két év. Vagy háromig? Úgyhogy, de nagyon
akkor, akkor én onnan elmentem még a órát javító kisipari szövetkezetbű, mondom,
szeretnék valahol dolgozni, ahol precíz [munkát] tunnák. Na jó, ajde, azt mondja
ő, a munkavezetővel beűtünk autóba, kerűmentünk, hol szeretné. Mondja, átmentünk a Budán, azt mondja, ottan van egy szép a Duna-parton, nagyon szép nagy
épület, és ott van egy órás, órajavító izlet. Na, mondja, itt hárman dolgoznak, én
leszek a negyedik. És oda, elmentem oda, és ott dolgoztam egész végig, még csak
haza nem jöttem. Én ott elkezdtem dolgozni, és a legprecízebb munkákat, mindig
jöttek vizsgálni, aki, ellenőrök, egyszer megnézték az én munkámat, soha többé.
Ilyen kis órától kezdve a legprecízebb órákat, én mindent ott javítottam. Elmentem,
akkó még nekem adták a kulcsot, páncélszekrénykulcsot. Én dolgoztam Budán, és
akkor utolsó villamossal mentem haza. Csengeri utca 23.-ba. És, úgyhogy ottan
nekem nagyon jó volt, szépen kerestem. És akkor ottan, még két-három év nyilván
vót ott, akkor, akkor hazaengedtek. Úgyhogy… én örűtem, hogy hazajöttem, és a
család megvót, mind szépen megvoltak… Vagy, hogy emlékszem, hogy, de szépen
elengedtek, úgy abszolút semmi baj nem vót.
– Itt már a partizánok voltak? Nem bántották magát azé, hogy magyar katona
vót?
– Nem. Soha senki sehol nem bántott. Akkor építették fel ezt a gyárat itten,
paradicsomgyár, nem tudom, milyen gyár. Akkor volt… Konzerva, konzerva. Akkor
én itten javítottam nekik.
Bácskertes, 17.

Ez hozott engem haza Ukrajnábú
– Nem, ez igaz ez, nem teszek hozzá semmit. Én hoztam egy szentképet a frontrú.
Megmutatom. Össze vót rakva, amikó odaértek a utászok, s kezdték izéni, aláaknázni
a bunkerainkat, mondom, vége, visszavonulás van, főrobbantsák. Én ezt a szentképet, Szűzanya Mária képit […] átmentem a frontra a krumplit szedni, ha három
reggeli vajadagot féretettem, akkó fogtunk halat kézigránáttal. Egyik bedobta, a
másik lement, akkor a víz tetejin ment a hal, pisztrángok vótak főleg. És okos vót
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a gazda, mer ott front vót, ahol szedtem a krumplit, zsúpfedeles háza vót, nyitva
hagyta a ajtót, mindent. Aki akar, úgyis bemén. Nincs ott senki. S nem csukta be
a ajtót, benéztem. Hát ugye, itt nálunk ilyesmi nincsen. Nagyon szegényes ugye
zsúpfedeles házacska vót, de ajtó nem vót becsukva, nyitva vót. Akkó bementem, és
levettem, evittem a szentképet a bunkerba körösztű, s mikó vonútunk vissza, akkó
mindég vittem magamma, ahogy bírtam, és hazahoztam.
Azt mondták nekem, a Pestának a kolegája, az Obelica orvosnak a testvére
mondta, hogy ez hozott engem haza Ukrajnábú… Mit gondósz, én gyalog gyüttem
Ukrajnábú haza! Megvan a térkép, minden.
Bácskertes, 22.

Odaadta a zsoldkönyvit, és azt mondta,
ű az egész hadsereget átadja…
– Volt kupuszinai a Don-kanyarban?
– Hogyne, vót. Meghaltak már. Hát a Balog Pali batya is ott volt. Úgy tudom.
Már nem tudom a nevüket, de vótak. Vót valami négy vagy öt a Don-kanyarban.
És akkor akik megmaradtak, behozták üket a frontrú, ezek már mind sebesültek
meg tönkrementek idegileg, akkor behozták űket ide Debrecenhez valahova, egy
kaszárnyába, és akkor körül voltak egy drótkerítéssel fogva. És a magyar katonák
voltak, a magyar katonák vigyázták a magyarokat. És akkor ezek mondták, hogy
mi ez? Nem tudták. De ezek már mind tönkre voltak menve idegileg meg kisebb
sebesült, meg…
[Mert a Horthy nem akarta, de mivel a Mussolini olasz miniszterelnök…
Nagyon egy finom gyerek volt, pártolta ám a magyarokat…
– A Mussolini? De miért gondolja azt?
– Majd mindjárt megmondom. Hitler csinált ugye harminckilencben ezt
az egyezményt, Szlovákiábúl visszaadta megegyezés alapján a magyarlakta
vidéket, meg Erdélybű. És én azon csudálkoztam, honnan állították vissza azt
a határt? Hát körülbelül Erdélyből olyan hárommilliót visszakaptak. És az
öreg Horthy, mutassa, többször hófehér lovon ment be Kolozsvárra, nem félt,
hogy lelűjjék. Úgy éljenezték a magyarok. Nem félt, hogy lelűjjék. Többször
mutassa. Én nagyon szeretem nézni.]
– A Don-kanyarban voltak olasz egységek is.
– Vótak, de azok hazagyüttek gyorsan, mert nem bírták a hideget. Mussolininek
volt esze, hazaküldte.
– Hazarendelte űket?
– Haza. Ez már akkor, akart a németektül elállni, de köllött megjátszani. Látta
ű, hogy nem jól van. Mert idehallgass: a Sztalingradnál ki is volt a faluban, falusi
Sztalingradnál, az mesélte…

■ 414 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

– Ott is volt kupuszinai?
– Igen, Sztalingradnál. Most érted, a Sztalingrad, mint mondjuk Kupuszina fekszik, hiába németek Apatintú meg Zombortól elzárták az utat, de innen Szigetvártú
nem lehetett, ahunnan gyütt be az élelem. Érted? Ezt nem bírták a svábok semmi
áron. És innét gyütt az élelem meg a lőszer. Hiába onnét lezárták, hát innét gyütt be.
És nem tudom, Pauk99 tábornok vagy mi volt a neve, nem idős volt, olyan negyven
év körüli, olyan magas, mutatta a televízió, magas szál ember vót. Mikor már kért
a Hitlertől segítséget, és nem adott nekije, háromszázezer német katona ott vót.
Hát gondold el, mint Újvidék lakosa, ez nagyobb kicsit az Újvidék azért. Kért, és
nem adott neki. Mikor ez már látta, hogy pár százezer német katona ott meghalt,
akkor már gondolta, hogy pár százezer ember maradjon meg, majdcsak valaki a
hadifogságból hazakerül. Mert ott fognak meghalni. És Hitler akkor már adta a
segítséget, ez átadta magát. Mutatta, hogy egy nagy bunkerba vót, ezek a nagy orosz
tisztek, nem gyünnek eszembe a nevük, az a gané, az a nagyon egy gané tábornok
vót. Oroszoktú. Akkor az bement, letisztelgett nekik, leakasztotta a derékszíjat,
letette a revolvert, kivette a tárat, mindent. Odaadta a zsoldkönyvit, és azt mondta,
ű az egész hadsereget átadja, ű tovább nem harcol. Akkor Németországban nagy
gyász volt, Háromszázezer ember egyszerre, egy nap… Mindjárt vitték üket, irány
Szibéria meg erre-arra, úgyhogy nem volt mese.
– Kupuszinai ember még Sztálingrádban is részt vett. És onnan hazajött, nem
tudja?
– Hazagyütt, mind hazagyüttek. Mind ismertem, de tudod, ha ez lett volna öthat évvel ezelőtt kérdezve tőlem, akkor tudod én még másképp. Öccse, hát ezek az
emberek már mind elhaltak, akik voltak az oroszoknál, mind elhaltak.
Bácskertes, 24.

Sztálingrád mellett egy erdébe,
ennyit tudunk…
– Há negyvennégybe begyittek a oroszok kési észkó, mikó gyittek be a oroszok,
akkó fogságba esett. S akkó vitték íket két hétig, de nem kaptak enni. Eccé kaptak…
zsemlét, de a olyan kemény vót, de ű nagyon cigarettázott, oszt azt a egy zsemlét is
elcseréte, éhen meghalt. Éhen meghalt. Két hétig vitték íket, se inni, se enni. Mer
a onokatestvérinkke, második onokatestvérinkke vót, s én ezt ezé tudom, hogy ez
elmeséte, mer az hazagyitt. Az túlélte. Hát igen, onnan tudom, hogy mi tertént,
meg hogy hun. Szóva akkó mondta, hogy ott vót olyan kórház csináva nekik, má
kórház, fábú essze vót tákóva nekik valami kis fekvéhelyik, valami nekik, nem maga
vót ott, aki fekitt. Mer í nem bírt má se lábon áni, mire odavitték.
Igen, de ík negyvennégybe estek fogságba, s akkó vitték íket oda. De nem vót
a oroszoknak semmit enni, hiába mondták, hát éhesek vótak, mindenki éhes.
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Hát mondja, hogy nekink se nincs, nem bírunk anni, mer van, amellikke lehetett
normálissan beszéni. De ű…
– És a helységet, hogy hol van eltemetve?
– Sztálingrád mellett egy erdébe, ennyit tudunk. Meg így mondta a János batya,
hogy nem bent a városba, hanem kint olyan erdé vót, ík ott dógoztak. Vágták a fát,
vagy mit ki bírt. Aki nem bírt, az…
Bácskertes, 23.

■

■
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Fődobott engem a repillének a tetejire
– Ötéves vótam… a bátyám meg vót olyan, három évvel öregebb vót. Hát mink úgy
csinátuk, hogy megbeszélték a szüleink, hogy a szobafestőnek a röptérre eladunk
tejet, mindég a nyóc litert… Fő vót építve a reptér, csak egy pár évve előbb építették,
de mink mikó gyerek vótam, akkor vót a bepucolás meg a festés. Én három liter tejet
vittem, a bátyám meg öt liter tejet, úgyhogy nyóc liter tejet vittünk minden reggel
a reptérre, úgyhogy elég nehéz vót, de hát ez vót a dolgunk, ezt mindig vittük. Vót
olyan idészak is, hogy a szobafestő nem vót ott, és a magyar katonák ott vótak, ott
mentek tovább, me mikó tudták, hogy nincs a szobafestő, akkó űk ottan azt a tejet
gyorsan a csajkákba, megitták. Nagyon erítek, mikó a szobafesté nem vót ott, akkó
űk aztat megitták, azt a tejet. De hát az ritkán vót.
No meg olyan eset is vót, hogy a németek voltak ottan a repülék ugye, és hát a
gyerekek, mink ugye kíváncsiak voltunk mindég a repillére, ugye hát… eccé csak a
német katona át ottan, és eccé csak fődobott engem a repillének a tetejire, de mán
indulóba vót, hogy fog menni. Oszt csak kerívitt a falu kerí, szépen letett.
– Maga meg ő egyedül vót a gépben?
– Senki más. Bátyám nem, mert ű elszaladt, én meg akkó, én olyan kövér vótam,
nem fértem… úgy kerívitt, egyet fordút és letett, és akkó gyüttünk haza.
– De az magyarú nem is beszét, az a tiszt?
– Nem, csak németí beszét. Az a illeté csak németí, de én nem értettem, hogy
mit mondott. De hát biztos azt mondta, hogy elvisz egyet fordúni. Egyet fordútam,
oszt kész. Na akkor eztet az élményt tudom.
Na most, ha éppen a háborúrú, ha a partizánok jöttek, azt is elmesélhették. Akkó
mán hétéves vótam, azt mán nagyon tudom.
– Elősző a oroszok jöttek?
– Akkó jöttek a oroszok a lovakka meg a katyuskákka, itt még előttink meg
is álltak, mer én kint laktam a falu szélin. Ott születtem én. A Zombori úton, a
kolesznak átellenben. Ott szilettem én, és én nagyon tudom, mer a falusiak nem
annyira tudják, mer bent vannak a faluban, de én ott kint laktam ugye, mindent
tudtunk meg láttunk.
Meg a háborút is, azt is nagyon említem, hogy a repüllők, hogy livédeztek felettünk. Vagy éppen a szileim elmentek piacra Zomborba, és mink, gyerekek ott
maradtunk…
– De pontosan kik lüvődöztek kire?
– Magyarok a izé… angol gépekre. A németeké vót a röptér… Meg a magyaroké… Mikó akart lenni ez a háború, a németek elmentek a repillékke, elhagyták a
repteret. De kényszerbű visszajöttek, emlékszem, mintha mámma lett vóna, hogy
három repillégép gyütt onnaj, arrú a részrű, onnaj a Monostortú… És akkó, az a
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rengetek sok izé vót, hordók vótak, benzines hordók, meg a naftahordók, be vót
rakka a gödörbe, abba a laposba, hát ott vót nekik a raktáruk. Az olyan vót, hogy
nem látszott, le vót takarra, és az olyan titkos helyen vót, rengeteg sok nagy hordók
vótak. Vashordók, és azok jöttek eztet férobbantani. És olyan félelmesen jöttek, és
ere mikó megátak a Balaton100 elétt, osztat akkó elkezdték azt a gyújtózsinórokka…
úgy robbantak, repítek… mindenfelé. Akkó, akkó ennek vége vót, akkó gyütt a háború. Akkó gyitt a háború. Akkó úgy a reptértű megindútak a lovakka, sok orosz
katonán katyuskákka, rengeteg, akik rövid csévek vótak, oszt nagyon vastag csövik
vót, oszt gyittek hozzájuk, ide a Józsics Janihó, ahun van most a Józsics Jani, ahhoz a
tőtéshő, ott vót a Duna, és ott le vótak telepedve. S akartak átmenni, de a németek
meg amárú a felírű vótak a víznek. Innen vótak a oroszok, onnaj vótak a németek
a víznek a arú a felírű.
– De a víz az nem is olyan túl széles…
– Széles vót az akkó, a Duna… Az egyik angol repillé az véletlenű valami lüvést
kapott, és le is szállt, le is szállt itten a szigetek végin, közvetlenű a szigetekné, ahun
van, és ott leszállt a angol repüllő. Mer leszállt, mert megsebesűt. És akkó a angol
katonák begyittek Kupuszinára.
– Két pilóta vót?
– Kettő. Túlélték valahogy, kiugrottak, kiugrottak, és kész. El is vitték a repüllőt,
elvitték, és itt éjszakáztak, csak nagyon keresték üket, de elbújtak. Elbújtak, és a
végin egyszer csak elmentek. Úgyhogy nem fogták üket meg. Hát nem voltak azok
bínessek.101 Nem voltak bínessek, de hát most ki tudja… Így tertént. Elmentek. Hogy
most hová mentek? Biztos vissza elmentek Németországba vagy Angliába. Ki tudja?
Úgyhogy itt, itt le is lűtek, itt mindenütt vót repülő, itt verekedtek Túrúss Pali bácsi
előtt. Fölötte. Itt verekedés. Itt livédezték a repüllők egyik a másikát. Egyiket le is
lűtek, a köröszt mellé esett egy, másik a repüllőtére esett.
– És maguk azt a falubú nézték?
– Mink a házunk mellett egy garázsbú… Oda mink bebújtunk gyerekek, külteleki gyerekek, akik ott vótak, és elkezdtünk siratni, hát az siratás… Fölöttünk
lüvődöznek… Mindenki félt.
– Német gépek meg amerikaiak?
– Meg angol… lüvődöztek felettünk, házunk fölött. Láttuk, úgy lüvődöztek,
le is lűtek kettőt, egyik, mondom, leesett a köves mellé, mink azt gyerekek szét is
szedtük. Mire együttek Zomborba, addigra mán kiszedtük a órákat, meg… Kültelekiek, mink sokan vótunk, valami húszan…
– Az milyen gép volt?
– Vadászgép. Angol. Angol gép vót. Ki aztat mink mán… Kár mondani. Én nem
sokat vittem el, csak a izét, vót valamikó az a… hogy híjják? Az a nem üveg vót,
hanem kaucsuk… énnekem a kaucsuk megtetszett, én aztat vittem haza. És akkor
meggyújtottuk a kaucsukot, és az elkezdett égni.
100
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– Maguk mikó nézték a bokorbú, látták a keresztet is, látták rajta?
– Mindent láttunk. Felettünk egy ötven méterre lüvődöztek. Fölöttünk, fölöttünk… egymást lűtték. Mink meg alatta vótunk, gyerekek.
[Női hang: Én meg arra emlékszek, hogy kihít a api, hogy gyertek ki, szép napsütés vót…]
Nem mertünk bemenni a házhó, mert nehogy fölröbbantsák a házat. Nem volt
otthon senki, csak mi, gyerekek. Nem vót az mindegy, de hát átéltük.
[Női hang: Apám kihítt tebbszer a udvarra, mikó sitett a nap, gyertek megnézni,
hogy mennyi repillé jön. Nem lehetett a napot látni. Mintha ilyen kicsikébe, azok
olyan magasan mentek, csillogtak, mint a… úgy csillogtak, mint azok a fehér halak
a vízbe, mikó úgy tele vannak. Úgy mentek azok a sok repillék.]
Én azt a három repülőt nagyon említem, az a zúgás még most is a fejemben
van. Még most is fülembe van a zúgás, ahogy gyütt az a három repüllő, onnej a
magyaroktú jöttek, és olyan félelmesen zúgott három repüllő, mikó robbantották
a Balatonnál ezeket a düllőket…
– Az üzemanyagtartályokat…
– Üzemanyagokat robbantották föl. Akkó hogy repűtek azok a hordók, meg égett
jó sokáig, pár napig. Há elmút. Nálunk az egy nagyon nagy, szernyű esemény vót.
Nekem nagyon nagy élményem vót a háború is, me a oroszok itt háborúztak tillink
másfél kilométer, talán kettő. Vót olyan széles országút, eperfák vótak valamikó,
széles országút vót, közel van ez, nincs messze, de hát úgy zúgott, ajtók, ablakok,
úgy zörögtek a ablakok éjjel-nappal.
Bácskertes, 16.

A röpteret jó összebuhóták
– Gyüttek a német stukák bombázni a röpteret. Hallottad, hogy megbombázták
valamikor a röpteret? A németek.
– Hallottam, hogy a angolok, amerikaiak bombázták.
– Nem. Nem. Egy bomba amerikai vagy angol ide nem esett a röptérre, hanem
a német stukák verték. A röpteret.
– Mikor a partizánok tulajdonába vót?
– Persze! Má oroszok itt vótak. És ugye, hogy nem bírjanak a gépek száni föl a,
orosz gépek vagy amerikai gépek, hát azé összeverték eztet a beton kifutópályát. És
gyüttek estefelé, de jó estefelé vót, gyüttek innej a stukák. De az úgy, jó pár stuka.
És ez nagyon szépen vörösödött a ajjuk. És a oroszok akkó átak, és mondták, hogy
naša, nije naša.102 Naša, nije naša. Hanem mikor má közelebb gyüttek, és látták
rajtuk a körösztöt, akkó nije naša. Akkó vót olyan menekülés, hogy te még nem
láttá olyant. Pópi Misa bácsinak, a fa között akart a orosz kihajtani, elvitte a kiskapu
oszlopot, meg olyan csuda menekülés vót, hogy…
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Mienk, nem a mienk.
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– Nem lűtek rájuk?
– Nem lűtek, nem lűtek, nem mert a orosz rálűni, dehogy mert az. Utóbb má bátrak
vótak a oroszok. Akkó stukára nem lűtek, ha űk arra rálűnek, akkó itt szétcsapják a
vonalat. De azok mentek a röptérre, és a röpteret jó összebuhóták.103 És ugye, mikó
gyüttek be a, gondolom, a oroszok, ide is gyüttek be ezek.
Bácskertes, 19.

Valami dekonkocskát csinált ópapa a kertbe
– Hát, tudod, hogy hogy… bombáztak, zörögtek az ablakok, mikó Apatinba lűtték
a németek a Dunából avval a nagy ágyúkkal? Úgy röszkettek az ablakok. Majd kitörtek az ablakjaink. Oszt akkó mi ettünk a kisszobába, disznótor vót, oszt ettünk
körű-körű. Oszt amikó szólt a sziréna, én nem tudom, nem vót sziréna? Hogy akkor
kellett szalanni a gyekonba,104 valami dekonkocskát csinált ópapa a kertbe, oda
kellett szalanni, vinni. Oszt a anyi meg a Józsi batya ráértek, űk nem szalannak, űk
nem mennek sehova. Ópapát már a frász körözte, minek ilyen családjaim vannak,
hogy nem fogadnak szót! Nem fogadnak szót ugye, hogy nem szaladnak, nem
mennek a dekóba. Minek menjenek? Hát kűdtek, mikó már átmentek ugye, nem
vót semmi, de míg nem mentek át, nagyon lűttek.
Bácskertes, 20.

Állítólag a pilóta néger vót
– …szaladgátunk a udvaron, mint a irgék, me ugye magoson vót az, oszt égett. A
repillé, lelíték. Innen a izétí, a vámpalotátú a magyarok lelítték a angol gépet, és az
égett, mink meg szaladgátunk a udvarba, me mindég ránk akart esni, mer ugye mikó
magoson van, akkó nem látod, hogy mozog. Akkó az lezuhant, és hogy állítólag a
pilóta néger vót. Igen. Mondták, hogy egy életbe maradt.
– Én azt hallottam, hogy akkó még be is vezették a faluba.
– Itten? Itt nem. Itt olyan nem vót. Azt valaki hozzátette, ez nem vót. Nem,
nem. Én amit elmesétem, biztos, hogy igaz vót, meg így vót. Meg a férjem… űk
Barkákba105 vótak, és ű meséte, hogy űk mind, akik vótak ugye barkákba, azok
mind határérek is vótak. Oszt ott is egy leesett. Vagy lezuhant, vagy nem tom mi,
egy repillé, angol. És akkó ű úgy ugrott le, hogy í a Duna másik felire akart ugrani,
a Titóhó… ugye ík a Titót segítették. Me hoztak repilléve ki-mi hómikat, oszt
dobáták le a hegyekbe nekik.
– És nem oda sikerít?
– Nem oda, hanem Barkácsba leesett. Nagy kukurica vót ugye, ész felé vót, oszt
ezek meglátták, négy gyerek, vót ott kisebb is, nagyobb is, oszt nagyon mondta nekik,
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hogy Tito, Tito… Me nem tudott, ugye… angol vót. Oszt akkó mondták neki, hogy
víz, mutatták kézze, hogy a víz, oszt akkó a másik felin… megértette azé, hogy ezek
mit mondanak. Nem jó helyre leesett, s akkó bement a kukuricába, ezek meg szaladtak
haza. Ugye vótak ott csendérek, me sok csendérek vótak Bácskába, mer ugye ott vót
a határ, s akkó mondták nekik, hogy itt egy izé leugrott a repillérí. De nem taláták
meg. Lehet, hogy éjje átúszott, vagy tudja isten, hogy hova ment.
Bácskertes, 21.

De senki nem tudott velük beszéni
– Mentünk Monostorra, piacra, oszt a… Bácsmonostorná, de nem tőtésen mentünk,
hanem féluttal. A Falció106 szállását elhagytuk, az most nincs meg… Oszt a öregapám
mondta, hogy a nem tom, kinek a féggyén a, mi az a nagy fehér ottan? Felakadt a
ejtőernyő. Oszt mondja öregapa, hogy, hogy csak tunná, hogy mive így kifehérítette
az, mer az privátiké vót, az a féd. Vót a Falciónak, meg akkó vót a népeknek féggyük.
Mikó odaértünk a Monostorra, akkó Monostoron má mondták, hogy leesett egy gép.
Oszt a egyik pilóta leugrott a ejtőernyőve, oszt pont ott mondták, hogy felakadt a
ejtőernyő. Oszt milyen az a ember? Hogy jaj, olyan fekete, mint a sporhet, hogy mint
a, mint a, mint a csaja,107 olyan fekete. Oszt akkó, hogy mit csinát, hogy nagyon meg
van ijedde, bevitték a községházáhó, néger vót az. Bevitték a községházáhó, oszt meg
ide is hoztak Kupuszinára is valakit. Megpróbáták megkínálták, oszt paradicsomot
evett szalonnával, paradicsommal, paprikával. Oszt a egyiket evett, oszt a másikat
azt mondta, hogy nem eszi. Me ű ilyet még nem látott. Abbú nem eszik. De senki
nem tudott velük beszéni, mer akkó nem tudtak angolú beszéni. Na akkó, azé az aki,
ezeké elgyüttek így össze, akkor a batinai hegyen, ott is leestek. De azok agyonütötték
magukat, akik a batinai hegyen vótak, de ez igaz vót. Igaz vót. Úgy mentek a csudára
nézni azt a, azt a szegíny embert, az rengeteg meg vót ijedve. Igaz.
– Nem láttak még néger embert?
– Má hunnan! Hunnan láttak vóna! Olyan fekete, hogy, mint a korom, olyan.
Jézus Mária! Hát hun az ember ütötte magát. De mink azt éccaka láttuk meg.
Mondtam öregapának, hogy, no, jó, hogy nem mentük oda, hogy mi az ott, fehéredik. Mer akkó a, kimentünk vóna eszünkbű éccaka, meg az is kihun, hogy na, mi
ez. Úgyhogy, még akkó, még, mit akartam is mondani.
[Úgyhogy így vót, így vót a mi gyereksorunk. Csokoládét? Nem is tudtuk,
hogy olyan van. Narancsot? Na, még csak azt köllött vóna. Semmit. Hanem
szentjánoskényerek vótak egészbe. Oszt akkó azt a bótba úgy mérték. Én
nem tom, hogy az hogy ment akkó. Ha vót egy kis pénz, akkó hama oda,
anyánk adott egy kis pézt, oszt akkó hama vettünk abbú, akkó azt rágtuk.
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Azt a szentjánoskenyeret. Almákat? Nem termett a ficfán is alma. Nem vót
alma se. Úgyhogy nagyon nehéz sorunk vót. És a búza úgy el vót hűve, hogy
tiszta, tiszta kukoricát ettünk. Évekig. Évekig, érted. Alig volt liszt benne.
Tiszta kukoricát ettünk. Ezt a mai fiatalok nem hisszék el. Azé egy tehenünk
megmaradt. Oszt az a tehén, azé minket úgy eltartott, hogy annyira nem
nélkülöztünk. De nem tom, mennyit nem bírtunk beadni, és akkó bizony
apámat elvitték. Majd megérütünk otthon.]
Bácskertes, 15.

Vótunk megnézni azt a repülőt
– A magyarok lelőttek valami amerikai repülőt itt a kupuszinai határba.
– Veliki lápba,108 Veliki lápba, vótunk is megnézni… majdnem monostori határba
vótunk megnézni mink, gyerekek, meg népek jártak, a utacskákat csinátunk a
buzába, ahun angol repülő vót, oszt gyerekek ugye mentünk oda legtöbben, oszt
alábújtunk, oszt ott vót a Stollwerck cukor szétszórva, az a ottan, no hát ezek jól
éltek ugye, akkó hoszták be űket a községházára, pilótákat…
– Megfogták a pilótákat?
– Meg, ide hozták be, tudom, a diákok akkó dógoztak a reptéren, diákok, románok, akkó építették a repteret, oszt a diákok akkó mind, akkó gyüttek be a reptérrű,
ásó, kapa, minden, amive dógoztak, oszt ezeket meg behozta ordináncos, a három
pilótát a községházaudvarba, azok meg fenyegettek ásókka, azok meg csak néztek,
mi ez. Most mi lesz? De akkó leszállította űket, beűtek, mondták, hogy adtak nekik
enni szépen, meg minden. A diákok meg ezek, ja, anyjuk ilyen, meg az anyjuk olyan,
ellenség. Vótunk megnézni azt a repülőt. Vótam, vótam, nemcsak én, hanem az
egész falu ment. Láttuk is, mikó zuhant le, mikó sötétbe, szalmakazalra főmentünk,
nagyon nagy világosság vót, oszt eccé csak zsupsz, égett világba, ez éccaka vót… oszt
akkó másnap mentünk megnézni, akkó másnap délután má hozták őket, valahun
efogták űket a kukoricába. Angolok vótak.
Akkó má, főszabadulás után már a repülőtéren repülők szádogálltak ott, meg egy
ott a Balatonná beleesett a ároknak a izébe, nekiment, no, egy motoros repülőjük…
– Pilóta nem vót benne?
– Hát hogy most vót, nem tudom, csak annyi van benne, hogy az a repülőt úgy
kibelezték a kupuszinaiak, a Fejes Misa, Misa batya, meg minden, én is hoztam
onnan valamit, kerekecskéket, meg is vannak valahun, de az a javát mind a Makk
Misa batya meg a Fejes Jancsi, ezek, mondom, kibelezték tisztára… én nem értettem
azokhó sohase, azokhó, vót minden.
A idehozták a bombákat vagonyon, ide a állomásra… Kupuszinán, kupuszinai
állomásra hozták a bombát, az izé a orosz, orosz háború alatt, oszt akkó autók, teherautók meg hozták innen a reptérre. Az asszonyok ki vótak hajtva a robotbú csiszóni,
fényesíteni a bombákat, mentek sok asszony, bombákat. Akkó autók horcóták a
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bombákat, mink gyerekek főkapaszkottunk rá, me erre még ki nem ért a nyílt utcára,
addig lassan ment, végigkapaszkottunk, röptérre e.
Bácskertes, 23.

Olyant nem láttál még biztos, még álmodba se
– Negyvenháromban lelőttek itt egy repülőt, egy német vadászgép lelőtt egy orosz
szállítógépet, ami ott zuhant le Karavukovo előtt, ahogy átmegyünk a gombosi
határárkon, egy olyan kétszáz méterre, ott szakította keresztül a vonat a vasutat,
szétszóródott a legelőn. Annak a személyzetéből öten, sikerült nekik kiugrálni, még
magasan volt, magosabban volt a gép, azok kiugráltak, azt ott valami szalmakazallal
fent, amit neveztünk fehér mezőnek, ott megbújtak.
Aztán másnap, amikor ment, mert akkor mindenfelé ment az őrség, katonaság,
fene, csendőrség, keresték őket, gyanús volt, hogy ott volt, mert egy itt a, na, falu
végén, hú, azt te nem tudod, ahol volt a Hajnal Laci bácsinak meg a Hajnal Jani bácsinak a szőlőik volt, meg a Gimpli Ferinek az apjának volt itt szőlője, ott zuhant le
egy orosz katona. Nem várta meg, amíg feljebb kerül a gép, pilóta próbálta felemelni
a gépet, ő azt nem bírta megvárni, hanem kiugrott, és fejtetőre le a dűlőre, pont a
dűlőn, ott esett le. Olyant nem láttál még biztos, még álmodba se, de ne is láss! A feje
szétrobbant a fiatalembernek, az agya szétfröccsent, napraforgó volt a fődön, napraforgólevélen volt az agya szétfröccsenve, meg a vére a fiatal orosz katonának, a derékszíja attól a zuhanástól, attól a zöttyenéstől, elszakadt a derékszíja meg a nadrágszíj
rajta. Na, azt ott találták meg, akkor valahol erre kell lennie a többinek is, és akkor
járták körül-körül, körül-körül a határt. Megtalálták azt az ötöt, ott a fehér mezőn a
szalmakazalnál. Bekísérték őket, könyörögtek, hogy ne a német hadseregnek adják át
őket, hanem, hogy a magyar hadseregnek, mert valami konverzió109 alapján, valami
egyezés, egyezség volt a, akkor már létezett, vagyis kellett volna, hogy életbe lépjen,
az a hadifoglyokkal a bánásmód. De a németek ezt nem tartották tiszteletben. Azok,
ami kézre akadt, azt lőtték agyon vagy pusztították el. Azért kéredzkedtek, hogy a
magyar hatóságnak adják át őket mint hadifoglyokat. Valami úgy is hallatszott, aztán,
valahol én azt a hegyes fülemmel kihallgattam, hogy tán Szegedre vitték őket, azokat
a hadifoglyokat, mert hadifogolynak tekintették őket, ugye.
Gombos, 118.

Lengyel pilóta elhozta a fiát
– Volt egy még furcsább eset. Mikor beosztottak éjjeli szolgálatra. Járőrözni köllött,
mikor a repülők, mikor bombázni jártak itt éjszaka. Ugyanakkor már nem az a
tömegbombázás, hanem a lengyelek szállították az utánpótlást a partizánoknak
Lengyelországbú. Mert erre a hajók nem jöttek be, amarra északon bejöttek az
amerikai hajók Lengyelországba, és akkor hozták a partizánoknak, meg a németel109
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lenes vót, ugye. Volt Zomborban egy repülőtér, és volt egy, mondták már a nevét,
de nem tudom, Faragó-e, pilóta vót, nagyon részeges. És az főrepült a vadászgéppel,
és ezek a nagy teherszállító gépek, néztük már este, és hallottuk, hogy mm, mmm,
mmm, most is meg lehet hallani a gépet, melyik teherszállító, olyan morgással van.
Valószínűleg nem is abba a magasságba mén, ahun ezek az utasszállítók. És akkor
mentünk ki, akármilyen sürgős dógunk vót. Hét vagy nyolc vagy kilenc szállítógépet
itt Csantavér körül, Topolya, Tornyos, lelőttek. És egyszer sötétedett, halljuk, hogy
gyün ez a vadászgép. Sivít. Egyszer csak lássuk, hogy nyomjelző lő, szikrádzik valami.
Sivít egyet, fordul vissza. Mire onnét ideért a látószögbe, akkorára fölgyújtották a
lámpákat. Az ablakokat láttuk, hogy világít, hát bent tűz keletkezett, Tornyosnál
már leesett a gép. Volt, ami erre esett le. Egy reggel, itt laktunk, és a szobában van
egy ablak ki. Az anyám azt mondja, nicsak, visznek itten, lengyel pilóta elhozta a
fiát. Tizenhároméves gyereket, és lelőtték [a repülőgépet], és ő fogta és a gyerekkel
együtt kiugrott a… És itt a kukoricaföldön összeszedte az ejtőernyőt meg egyebet,
de nem tudta, hogy hol van. És akkor megtalálta egy, tudom is, minekünk kocsisunk
vót, amikó köllött kocsis, az kapált, és akkó megijedt, hogy hát mi van. De a gyereket
látva akkó már megnyugodott. Az megadta magát, behozta a csendőrségre és átadta.
Mi lett vele, hát mi lett vele? Én éjjeli szolgálatban voltam Topolyán, és mentünk
föl a templomkupolára nézni, majd hun gyünnek. Topolyánál lelőttek egyet, ott
mindenki meghalt, mert lángra lobbant a gép, ezek akkor ugráltak ki, az ejtőernyő
is meggyulladt és agyonütték magukat, azé haltak meg.
Csantavér, 35.
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Sziget-oldalon árkot ásott a nép…
– Hát mikó ezek begyüttek, akkó a Sziget-vonalon,110 a Sziget-oldalon árkot ásott
a nép egy pár napon, lövészárkot. És akkor is ott ástak a délutáni órákban, nem
tudom pontosan, hány óra vót, akkó ágyú, rögtön harckocsi beszaladt ide a, ahogy
most a híd van, ott vót egy utca, az járt le a kompra. És oda, onnét oszt mingyá,
én nem tom, mit lűtt, szétlűtt-e, akik gyüttek át, azokat meglűtték-e. Meg aztán
lüvődözték ide a járványkórház felé, ide a kövesútra.
[Mink meg akkó lent vótunk a rétbe, én is gyerek, őriztük a tehenet. Meg egy
sógoromnak vót egy fia meg egy lánya, azok ott vótak, meg a sógor. A sógor
vágta ki a szárat, ilyen nagy szárú olajcirok vót, és mink meg fejeltük. Ősszel
meg én meg a fia adtuk föl a sógornak, a lány meg hazahajtotta a teheneket.]
Hát oszt, ahogy gyüttünk hazafelé a Pálinkás úton, gyöttünk itt a Budzsák alatt.
Bizony akkó lűttek ám, a fejünk fölött szálltak az aknák, ahogy lűtték ezt az utat.
Oszt nem tudtuk mink, hogy kicsoda, csak hát az oroszok biztosan. Hát oszt mikó
hazaértünk, apám már ott várt bennünket. A Budzsák legutolsó utca végin lakott a
sógorom, a sarkon. Oszt akkó apám nagyon pörölte a sógort, hun vagytok ennyi ideig,
mié nem gyüttök, meg hát ideges vót. No oszt akkó, ez vót szombat este későn, oszt
másnap reggelre már az utcák véginél, lent a part alatt, a város alatt itt vótak az orosz
katonák, oszt már ilyen lövészállást csináltak. Úgyhogy az utcánk végin aki lakott,
mesélte, ű hajnalban ment ki, reggel ment ki adni a lovaknak, akkó már hallotta az
orosz beszédet. Meg mit tudom én, vót is amellik orosz katona főment, valamit kért-e,
valami ilyesmi. De bántani nem bántottak ezek senkit. Ezek az oroszok itten. Mondjuk,
minket se arra. Úgyhogy mondhatom, minálunk egyáltalán nem volt orosz ottan. De
vót, ahun mentek meg kravájoztak,111 meg… Azt láttam én is, hogy ott a part alatt vót
víz, a libák ott lent vótak, oszt kettő is ment, oszt evvel az orosz automatával lüvődözte
űket. A cigányok meg lesték, hogy űnekik is jut-e belűle.
Magyarkanizsa, 67.

Egy helyrű elvittek kismalacot…
– Először az oroszok jöttek?
– Persze, persze, az oroszok jöttek először. Törökkanizsa felől. Én még árkokat is
ástam a Tisza innenső oldalán. Árkokat, futóárkokat. Meg ott is voltam, lent is a
kompon. Sok német menekült kocsikkal, akik mentek Bánátbú, civilek. Civilek,
110
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akik gyüttek, oszt kocsin. Mentek Németországba. Segítettük ott a kompot húzni.
Hogyne. És akkor ott voltam. Egy ágyú is ott volt, a magyaroknak volt egy ágyúja,
páncéltörő ágyúja. A híd mellett nem messze, a jó vastag fák közül. Úgyhogy lehetett
látni az egész kompjáratot, meg a törökkanizsai részt ottan. És öt golyó volt ott,
öt töltény. És akkor volt ott négy katona, magyar katona, és akkor beszélgettek. És
hallottam, hogy: mit csinálunk mink evvel? Mit bírunk mink evvel? De már hallottuk a dübörgést. És akkor mit csináltak, volt a túloldalon a vízjelző. Aztat célozták
a Tiszának a túloldalán. Oszt elsütötték azt az öt golyót, és ammen. Otthagyták
csapot-papot, nem tom, hogy, nem vártam meg, kivédtek-e valamit. Biztos, hogy
otthagyták az ágyút. De öt golyó? Harmadnap, másnap, akkor gyüttek az oroszok.
Az oroszok jöttek, hát. Harckocsikkal, meg az a rohamágyú. Olyan az, mint a tank,
csak ágyú. Nem tank, hanem ágyú volt az. Meg voltak gumikerekű… Meg gyalogosan
is mentek. Azok Zentára mentek… Meg gyalogosan is mentek.
No de, a Böske néni, emlékszem, hogy mesélte, hogy beöltöztek öregasszonynak,
mert akkor ugy, elég fiatalok voltak és féltek. Ott is özvegyasszony volt az anyja,
három lánnyal. És be voltak öltözködve, meg az ágyba voltak, mintha betegek lettek
volna, mert annyira féltek az oroszoktól. Meg bejön, ajnározták őket… Szóval horda
volt az, horda. Hosszabb ideig voltak. Én tudom, hogy nálunk is a Kistemető, be
voltak ott… Nálunk is voltak harmincan vagy negyvenen. Oszt vót köztük, gyütt be,
oszt kért: voda, voda.112 Inni kért. Mert el nem volt szabad hagyni azt a területet.
Vagy krumplit ott látott a gangba, oszt mondta, hogy a krumplit főzzük meg neki.
És amikor megfőztük, úgy…
Úgy is vót, hogy mi nem is vettük észre, hogy loptak. Csak akkó vettük észre,
mikor kikötöttek egyet, így fölhúzták kötéllel. Fölment a padlásra, és ellopott egy
oldal szalonnát. Egy oldal szalonnát, oszt elvitte, oszt vissza is vitte, őtet meg kikötötték. A tatám meg mondja, á, ne bántsd, itt van, egyék meg! Még a tatámra is
ráfogta a pisztolyt. Ez a GPU113 volt, mert más sapkájuk volt…
Mikor vótunk szüretelni, ott is. Egy helyrű elvittek kismalacot. Az állomáson
voltak oroszok, oszt egy munkásházbú, nem tanyárú, hanem, ahol szegényebb, ott
elvitt egy kismalacot, hogy majd megsüti. Elment, oszt szót. Melyik [volt]? Hát ez.
Megismerte [a malac tulajdonosa], mert mondta, hogy ne vigye el. Az meg lehajult,
oszt idetalált, a csigolyába. Kopaj!114 Izét kellett [gödröt] neki ásnia, mingyá.
Biciklivel, mikor mentek a magyarok. Arrúl is tudok. Mentek, az oroszokat várták. Az már a háború vége felé. A folyamőrség, mert itt volt a folyamőrség Kanizsán,
és itt voltak a határvadászok a szerb templomnál. Ott a határvadászok voltak, a
folyamőrök meg kint az állomásnál, kint a laktanyánál, kaszárnyának csúfolják. Az

112
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Víz, vizet.
Vélhetően a GPU (Állami Politikai Igazgatóság ; Государственное
политическое управление) tevékenységét átvevő katonai rendőrségre gondol az adatközlő.
Áss!
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iskolánál. Ottan folyamőrség volt. Volt jócskán katona. Hanem azok, azok mentek
az oroszok ellen biciklikkel, biciklivel. Azt is, ott is részt vettem, kísértem őket egy
darabig. Ment ott, mert akkor vótunk a templomba, oszt ők akkor gyüttek ott a
főutcán, és gördültek Törökkanizsa felé, azon a hídon át Törökkanizsára. És azok
mentek utána tovább. És ha jól hallottam, azokat elfogdosták. Elfogták, átadták,
mert ez a főkatona az Illei Tamás volt. Illei Tamás. Ismertem, mert levente voltam,
és többször voltunk a kaszárnyában is fegyvert nézni. Olyan formában, hogy bemutató volt, meg ilyen dolgok.
És az az Illei, azért is bántak az oroszok elég kesztyűs kézzel velük, mert volt egy
lelűtt orosz repülő, és a pilótákat kegyeletteljes, ahogy embert szokták, eltemettette. Szépen a szerb temetőbe. Ott is, ott voltam a temetésen is. Meg kint is vótam
a repülőgépnél is, hoztam darabokat, érted. Néztem, mit lehet elvenni. Úgyhogy
lelűtték, és ott a járáson leesett. Ez a folyamőrség, mondom, díszlövést is adott nekik.
Rendes temetést is adtak nekik, mintha az ő katonáik lettek volna. És tudom azt,
hogy nem vót semmi bántódás, de közben, akiket értek előbb, azokat lepuffogtatták.
Később hallottam én azt, hogy ott Törökkanizsán volt huszonvalahány magyar
fogoly, akit ott tartottak télen. Alsóneműben jeget szedettek velük a Tiszárú. Úgyhogy azoknak megváltás volt a halál. Ez a háború után volt. Mondjuk két-három
hónap után, a háború befejezése után. Amikor ők bejöttek, addig elmúlt azé valahány
év, addig, míg a háború is vót, még én jártam polgáriba. Az is több éven keresztül.
Oszt ezek is később lettek itt rabok. Mert ott, a bánáti oldalon meg a németek. Ott
is már nagy huncutság volt. Nem adták oda a magyaroknak, hanem a németeké. És
németek voltak. Már akkor is disznóság volt. Úgyhogy nem fölszabadítás, már ott
is osztoszkodás volt. Hát ennyi.
Magyarkanizsa, 69.

Őrületes, amilyen rettentő nagy csata volt
[– Akkor Vajdaság területén borzasztó agresszív népek voltak, szemtelenek,
raboltak, gyilkoltak, loptak, csaltak, minden. A nőket erőszakolták, akit
meg bírtak fogni, azt megerőszakolták, ahányan voltak, annyian, nem volt
ottan semmi ellenállás, ahányan voltak, annyian mentek rajta körösztül. Ilyen
munkát vittek véghöz az a bizonyos egy hónapban, vagy pontosan az időt
nem tudom, ezek még átment, ez a harc, ami volt.]
Itt ellenállás volt, a falu határán meg Becse határán, ott volt az ellenállás. Egy reggel
ott volt nekik az állásuk körösztül, megérkezett két repülőgép, német vadászgép,
leereszkedett, elkezdte őket lőni, azok úgy mentek mindenfelé, mint a csirkék.
Rengeteg sok halott lett. Azután mikor ez megtörtént, akkor ezek, lecsillapodott a
helyzet, akkor ezek mentek, Becsén körösztül akartak továbbmenni, mikor kimentek
a városból, a város szélin ott voltak leásva a német tankok, a Tigrisek, annak nevezték
a kis tankokat. Azok ott le voltak álcázva, és az oroszok, amikor a legnagyobb tömeg
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ment, akkor előugrottak a búvóhelyükről, és elkezdték őket lőni, úgyhogy a halott
a halott tetején. Őrületes, amilyen rettentő nagy csata volt. Az oroszok nem bírtak
az égvilágon semmit, mert ezek olyan cirkuszt csináltak. Azután ezek elmenekültek
és így az oroszok mentek utánuk, így foglalták el Vajdaságot az oroszok.
Péterréve, 138.

Az oroszok nem bántottak senkit
– És hogy jöttek az oroszok, arra is úgy emlékszek, lóháton elöl egy, utána gyütt öthat, az orosz zászlóval jöttek utána, ez az egy ment elöl gépfegyverrel, golyószóróval,
akkor a népek mentek ki az ajtóba, és volt olyan, aki nyújtotta az orosz zászlót – hogy
hol szerezte be? –, arra volt olyan ember is. Végigvágtattak és aztán megindultak,
napokig mentek. Kishegyes felé, azon az úton mentek. Nagy sár volt, és mentek.
Mi szódások voltunk, két hét elmúlt, meg minden, éjszaka laktak nálunk, az lett a
szerencsénk, hogy első éjszaka tizenöt tiszt bejött hozzánk, és ott harminc-negyven
katona őrizte, mert magas rangú tisztek voltak, ott aludtak nálunk, reggelre anyám
sütött kenyeret a kemencében, négy cipót sütött mindig, reggel reggeliznek ezek a
magas rangú tisztek, nézi anyám, hogy olyan fekete kenyeret esznek, ekkor anyám
elébük tette a kemencéből kivett kenyeret, elkezdték csókolni kezét, mama kalács,
kalács, s adtak egy papírt apámnak, hogy ezt lefoglalta az orosz vezérkar, ezt a házát.
Akkor este, éjszaka jönnek be, apám csak mutatta a papírt, o haraso,115 és mentek
tovább. Nálunk többet nem aludtak.
Elmék a kocsmába, leviszem a szódát, ott áll egy kis, panyelónak mondtuk, kis
lovacska, oda van kötve a kötőféke a fához, bemegyek, azt mondja apám, fogd meg
annak a lónak a kötőfékét, ülj rá és hajtsd haza. Megvette egy orosztól egy liter pálinkáért. Az orosz ilyen futár volt, ezzel a kis panyelóval ment, és apám megvette.
Fölültem a kis lóra, másnap kenderből csináltunk pokrócot, a gyerekek szaladtak
utánam, én voltam a császár. Meg is volt egy pár évig az a kis ló.
Az oroszok nem bántottak senkit, nem is erőszakoltak meg senkit, lehet, hogy
titokban volt, csak az asszony nem merte elismerni, de nem hallottam. Az oroszok
nem, hanem emezek, a njegušiak, ezek piszkos dolgot műveltek, akit értek, összeszedték, belövöldöztek az udvarokba, a kutyákat agyonlőtték. Én ezt úgy tudom,
mintha máma történt volna.
Szabadka, 65.

Mesélték, hogy már arra lüvődöznek az oroszok
– Az oroszok, az oroszok gyüttek. Hát először begyütt valaki, egy lóhátas, mert
nem gyüttek be rögtön az egész csapat. Egy lóhátas. De már az itteni kommunisták
el vótak rá készülve, mert már akkó elmenekültek, mindenki. Ez előtte vasárnap ott
115

Jó, rendben
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olyan forgalom vót a központba! Menekűt mindenki, vitték a dunnát, a dunnát! A
párnát vitték a Fehérék, aki a mozija vót. Fönt az emelet, a kapu fölött vót nekik
emelet, szobájuk, és direkt láttam, hogy össze volt nekik kötve nagy batyu, és dobták
ki az ablakon. Kocsivá mentek ki, az állomásra vitték, mert akkó még ment a vonat.
És akkó pakótak a vonatra. Ilyen, vótak fiatal tanító nénik, akik Magyarországrú
gyüttek ide tanítani. Engem is tanítottak, nem is egy, hanem nyilván kettő. A húgomat
egy másik. Vótak, sokan vótak. Mert idevaló tanító nem sok vót. Ez a Tót Bagi vót,
mondjuk, ez már régi, idevaló születésű ember vót. Aki aztán engem tanított előbb,
emezek már később tanítottak. Lányok vótak szinte mind. Vót egy, a Csizmadiáné,
akkó a Bokányiak vótak, meg nem tudom. Különben az a Bokányi, az a leventéknek
vót ilyen fő-fő valamijük abba az időbe. Meg közben gyüttek már emerrű lentrű, és
ott megtelepedtek, vagy megálltak pihenni. Gyalog gyüttek, nem tudom én, hunnan,
errű lentrű. És akkó mesélték, hogy már arra lüvődöznek az oroszok meg a partizánok.
Arra lent. Azt is én ott, mert mondom, ahun lehetett fordúni, megmozdúni, ott, az az
összes tér, ott a templom előtt, meg az az összes tér, ottan le vótak telepedve, pihentek.
Innen már mentek vonattá. Meg ezek a csantavériek is, azok is nagyon sokan elmentek.
Apámnak is egy nagyon jó barátja, fiatalabb vót tülle, de különben nagyon jó,
általbéli szomszédok vótak. Az turáni vadász vót abba az időbe. És a községháza
udvaránál ott teljesített szolgálatot. Ott a nagykapu, nem is vót ott nagykapu, hanem
olyan nagy izé vót, nem emlékszek, hogy kapu lett vóna. Akkó a tűzoltók… emerrű a
községháza meg minden. És ű ott vót még estefelé is, és mikó besötétedettt, meg mikó
nem lett semmi, akkó fogta magát, ű is csatlakozott a többihű, itt hagyott csapotpapot, feleségit. Családjuk nem vót nekik. És nem is tudom, hun, Mohácson? Vagy
nem is tudom, mert aztán azért értekeztek, hogy ott kötött ki. De innen elmentek.
Elmentek a csendőrök, meg… Én mondom, előtte vasárnap, tudom, nagyon
szép őszi vasárnap vót. Nem is tudom, október eleje vót, mert nem is tudom, hogy
Csantavér… hogy mikó gyüttek be. Aztat tudom, hogy egy begyütt, egy lóhátas,
és várták. És előtte biztosították, hogy gyühetnek azok. Valahun kint, Dušanovo
szélin, vagy arra ezen az úton, mer erre gyüttek. Itt, ezen az úton, és itten mentek
Csantavér felé. Zenta felől, Tornyoson keresztül. Igen, itt fordultak el, és aztán meg,
ez vót negyvenötnek a nyarán… negyvenötnek a nyarán, mikó az oroszok mentek
visszafelé. Már május vége felé, május vége vót, így valahogy.
Tornyos, 38.

A oroszok gyüttek, a oroszok gyüttek
– A iskolába ítink bent, a tanító néni magyarországi vót, nem idevalósi, hanem hát
az most Magyarország. A tanító néni kihajút a ablakon, oszt valakive beszégetett,
oszt én nem tudom, hogy az ki vót, csak azt mondta, hogy akkó mikó indulunk.
És má másnap nem vót tanítás. Először mentek a tanítók, a jegyző elszökött, a
kupuszini jegyző.
– A tanítók java része, az mind magyarországi volt?
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– Hát magyarországi vót. Vót egy Hajnalka tanító néni meg egy Antal tanító
úr, meg az a Sturc József vót, de nem ez, hanem ennek a apja még vót. Na most
akkó, ajde, mindenki haza. Ejj, mink e, gyerekek maj a fejünket elvesztettük, úgy
szaladtunk haza örömünkbe. Na de a, ez nem tartott semeddig.
De má ősz vót, nagyon ősz vót, nagyon ősz. Most azt nem tudom pontosan. Nagyon ősz vót, oszt bizony nem tudom, hány napig álltunk a Novák háza előtt, mer
az vót a régi posta. Ott álltunk, az egész osztályok, nem tudom, mennyien. Sokan.
Amilyen kis csokorkákat tudtunk má még olyankor összeszedni, kinek mi vót, így
vártuk a katonákat. A orosz katonákat. Hogy a legszebben, legszebben legyenek
fogadva. No akkor…
– Csak a gyerekek vótak ott, vagy a fölnőttek is?
– A tanítók is, aki vót, aki maradt még ott, az vót velünk, de mindenki szaladt
haza, a saját hazájába.
[Nem tudtuk mink azt, hogy az most Magyarország. Régi jugoszláv idő alatt
születtem, most magyar. Akkó, akkó begyüttek a magyarok, akkó magyarok
vótunk, magyar vótam, ama kocsi táblára, minden parasztkocsira rá vót írva,
hogy Bács-Bodrog vármegye. És akkó rá vót írva annak a neve, akié a, aki a
gazdája, most például az én öregapámnak, Janovics Lukács vót. Kenyék utca
6. szám alatt, Bács-Bodrog vármegye. Bácskertes. Ez vót egy nagy tábla a
kocsin. Ez így vót. Na most, nem tudtuk még azt, hogy az, akkó magyarok
vótunk. Eccé csak, azt se tudom, hogy hogy van, most ehun, szerb vagyok.
De még soha innen el nem mozdútam sehova lakni. Most elmennek a, elmék
a Magyarországra, kiabának utánam, hogy szerbek. Dehogy szerbek vagyunk,
serbianacok.116 Már megin, nagyon jó van úgy is. Hát hova ti gondótok ilyen?
Hát én, énnekem a, kétszázötven évre visszamenőleg a őseim kupusziniak. Há
immelyik, mi, mindnyájan, Antalovics meg, meg mindenféle, az egész őseimet
a öreganyáim megtanították, hogy kik vótak, hogy vótak, hát nem müntünk
mi innen sehova.]
De csak az a hadsereg nem gyütt ide. Na a postán, csak egy telefon vót a postán.
Ott vót a Guzsvany Mihály bácsi, az vót a soros, és hallgatta a, mer úgy többen vótak
emberek sorosak, az tudott szerbű is, és akkó hallgatta. Na, eccé csak beleszót a orosz
a telefonba. Valahunnan. Má oroszú beszét valahunnan. De az még Kupuszinán nem
vót. Na akkó, akkó má azt nem vártuk se, mink se meg ott, me hidegek vótak, nem
vótunk se úgy ruháva ellátva, akkó hazamentünk. Mindenki a teheneit, a disznait,
ki hun legegette, megszünt, mer akkó még járt a csorda ki. Egyszé csak, na mos má
azt a tehenet nem engedték nekünk oda ki, valahun ott vótunk, egyszé csak gyütt
egy asszony, úgy hítták, hogy Makk Maris néni talán. Szaladt a két lováva: „Jaj, itt
vannak a oroszok!” Jaj, ajde akkó mink is nagyon szaladtunk, gyerekek, mindenki
haza. De nem bántottak azok bennünket.
116

Szerbiaiak
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Nem bántottak, nem bírom mondani, nem bántottak, hanem a partizánok, azok
vótak a kutyák. Ha akkor…
– Nem együtt jöttek a partizánokkal?
– Nem, nem. A oroszok gyüttek, a oroszok gyüttek. Azok úgy ki vótak fáradda.
Azok olyan szolídabb emberek vótak. Azok, azok olyan igazi oroszok vótak,
valahunnan. Nagyon szerettem vóna látni.
[Később] nyóc élő orosz vót, akik a batinai átkelésen vótak. Átkeltek a Batinán, és
most nem tudom, hány éves évfordulóra ide elgyüttek, Batinára. És Szovjetúnióbú,
koszorút hoztak és dobáták a, oda, ahun nem tom, mennyi millió orosz katona
elveszett.
Akkor az a asszony szaladt, akkor az a asszony szaladt, hát itt a oroszok. Hova
gyugni a lovakat? A kertbe kivittük, há oda kivittük.
Bácskertes, 15.

Idősebbek is, fiatalabbak is, jó emberek voltak
[– Itt nem volt semmi akadály a partizánokkal. Jöttek ide is, de itt valahogy,
apám is a községházán dolgozott, az adónál, és félt is. Mindig várta, hogy
mikor jönnek érte. Semmit nem mondott, csak én gondoltam.]
Mikor bejöttek az oroszok tizennyolc éves voltam, én elmentem markot verni, nagy
bandába, aztán voltam egyszer gépnél. Negyvennégyben, mikor befejeztem az aratást, ez öt hétig tartott, hazajöttem, valaki hívott Gakovóra géphez, akkor elmentem
abba a csapatba géphez. Gakova117 az tiszta német község volt. Hazajöttünk, és
vártuk az oroszokat. Jött három batalijon118 Románia felöl, itt negyvennégyben,
ősszel, esős idő volt, három napra jöttek pihenni. Nem éltem itt harminchat évig,
de így emlékszek vissza. Az oroszok itt három napot pihentek, de az eső mindig
esett, aztán mentek tovább. Kerényig nem volt kövesút, ezt a hosszú országutat, a
falutól hányták le a sarat az emberek, nehéz munka volt, hogy a katonák tudjonak
továbbmasirozni. Nagy sár volt akkor. Én nem jártam arra, mikor ezek a háborús
dolgok voltak, hanem a másik évben. Akkor már lezajlott minden, akárhol történt.
Most, mikor olvasom, hogy mik történtek, lelkileg nagyon összetör, alig tudtam
helyrejönni. Akkor nem tudtam semmit, de itt nem volt semmi lövés, nem volt harc,
nem volt ellenállás. Főztünk-sütöttünk, amit csak tudtunk. Hét katona volt nálunk,
beosztás volt, fiatalabbak és idősebbek. Adtunk nekik helyet, szorultunk, de mit
csináltunk volna mást? Sajnáltuk őket, akinek úgy volt benne része, mintha fiunk
lett volna, vagy férjünk, és ott szenved. Mert a sógorok is, az egyik be se rukkolt, a
másik épp, hogy fölszabadult. Én meg épp nagylány voltam.

117

118

Gádor németek lakta település szerb neve, ami a magyar toponímiák között is
meghonosodott.
Bataillon, zászlóalj
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Idősebbek is, fiatalabbak is, jó emberek voltak. Én nem mondhatok mást, rendes viselkedésűek, hoztak cigánykártyát, és velem hányatták. Ha egy öregasszonyt
a sírnál láttak, ők érdekesnek találták, akkor egymásra mutogattak, hogy annak
valakije meghalt. Lehet, hogy ők is szegények ott haltak meg, ki tudja, de én mit
tudtam még akkor. Láttam, hogy hányták a cigánykártyával valamit, úgy valahogy
meghánytam nekik is, örvendeztek. Ők hozták magukkal a kártyát.
Aztán vettem Bécsben magamnak újonnan, mikor láttam, hogy van, úgy magamnak, nem is jó volt elbeszélni a hívők közt, hárman-négyen voltunk, aki nem
jól értelmez valamit, akkor elképzeli, hogy tán aztán is hánytam. Tudjuk, hogy azt
nekünk nem szabad, rögtön mindenről lemondunk. Ha hívő vagy, akkor hívő vagy,
és nem foglalkozol cigánykártyával, mi semmi ilyen kártyadolgokkal, semmi izgató,
még sakkozni sem szabad volna.
Bácsgyulafalva, 102.

Először szétverte a mi kocsmánkat
– És amikor az orosz katonák jöttek?
– Hát volt egy pár dolog. De nagyon csináltak cirkuszt. Volt egy pár. Itt a múzeumtéren is volt egy sír, azt lelőtték. Először szétverte a mi kocsmánkat.
– Orosz katona?
– Hát, orosz. Be volt rúgva és akkor ott cirkuszolt. Akkor ment erre a Fehér Hajóba. De valahol volt a zeneiskolának átal, ott, ahol a Technika van, vagy mit tudom,
mi van ottan a pincében, ott volt valami fegyver a partizánoknak, avval is kötekedett
és az lepuffantotta. Ide eltemették. Itt volt egy ideig a Sremac-szobornál, ott volt egy
síremlék csinálva. Hősi halott. De már azt is lesöpörték. Kész. De az nagyon cirkuszt
csinált nálunk ott. Dobálta a tányérokat meg poharakat, meg mindent tördösött
össze, székeket meg ilyesmit. De az egy olyan dolog volt. De azt a fejesek nem tudták,
gondolom, az orosz parancsnokság. Meg azok vonultak tovább, akkor megint gyütt
egy másik század vagy két század, akkor elment, itt megpihentek Zentán, akkor
mentek tovább a németek után, Szlovénia irányába. Az is egy nagy marhaság volt
ott Bogojevónál. Ott akartak körösztülmenni. Ott föntről, az emlékműtől rengeteg
magyar gyerek beleveszett a Dunába.
Zenta, 146.

Akkor aztán volt cirkusz
– Aztán begyüttek az oroszok, akkor aztán volt cirkusz. Öregapám, anyámnak az apja,
nem a grószfater, hanem emez a másik, öregapjának hívtuk, az volt orosz fogságban
régen, az tudott oroszul, azt mondta az asszonyoknak, amit az orosz tiszt mond, mindent megcsinálni neki, de mindent, és akkor ne félj, nem bántanak. Úgy is csináltuk.
Bejött sárosan, lovagolta a lovat, ősz volt, sáros csizmával, azt mondja az öreg, hogy
reggelre ezt a csizmát úgy akarom látni, hogy kipucold, lemosd, a katonatisztnek
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odateszed, lent fekszel ottan, a tiszt, ha hazajön, ott fekszik az ágyban. Ruháját
odateszed a székre. Mikor nézte a katonatiszt, hú, azt mondja, haraso, bratyuska,119
mondta öregapjának. Apám nem akart, fogd a lovakat, eldugta, de mindig megyek
velük, eldugta a szerszámokat, ki a pisztolyt, még jó, hogy az öreg hátrament, majdnem
agyonlőtte. Az öreg elő a szerszámokat, azt mondja, ez agyonlő. Azt mondja, mit
mondott, azt mondta, ezt mondta, hogy vedd elő a szerszámokat. Azt mondja az öreg,
majd én előveszem, gyerünk. Befogott, ment. Hova megyünk? Ment a sváb szállásra,
az orosz, két orosz katona fölült rá, és hozzuk a disznót. Le az oroszok a pincébe, bort.
Hozzál bort! Fölhozott egy kancsóval, megitta a két orosz katona, lemegyünk most a
pincébe. Lemennek a pincébe, ott meg hordók vannak. Gépfegyverrel mind szétlűtte,
azt mondta, csak egy kancsóval hozol föl, itt meg tele van hordóval. Mind szétlőtték.
A disznókat hazahozták, és este elkezdett égni a tábortűz, és reggelig főztek. Mert
ott volt egy hadosztály, oda le voltak pakolva. Sváb szállás volt. A kerényi határban,
itten ahogy kimegyünk. Azt mondja öregapja, én csináltam a kolbászt, mindent,
földolgoztam nekik, amit hirtelen megettek, megettek, mindent be bírtak szerezni az
oroszok, csak sót nem, és elromlott minden. Csak addig tartott. Volt abban minden,
csak só nem, és só nélkül nem áll el. Vajdlingszámra öntöttem ki a kutyáknak. Először
ott nálunk a szálláson, az asszonyok fogták a fejüket, a teheneket, a disznókat mind
lelövöldözték. Mind földolgozták. Azt mondja öregapja, mondja az orosz tiszt, ha
itt nincs, majd lesz, majd hozunk máshonnan. De hoztak is.
A lányokat nem bántották az oroszok. Akkor volt egy orosz katona, mesélte
öregapám, az leszállta volna az anyámat, azt mondja, mondtam apádnak, hogy te
csak hallgass, majd én szólok a tisztnek. Szólt a tisztnek, vigyázz erre a katonára,
mert ez közelít. Azt mondja a katonatiszt neki, főnök volt, gyere ide, falhoz állította,
ki a pisztolyt, agyon akarta lőni. Azt mondja öregapja, ne bántsd, nem engedte. Így
elment. Nem bántották. Egyből kivégezték [volna] az embert.
Úgyhogy akkor nem is piszkáltak senkit, hanem a partizánok borzasztóan féltek
tőlük. A partizánok jöttek grajfolni,120 látták, hogy az oroszok mit csinálnak, akkor
a partizánok is mentek. Jöttek a partizánok, mondja az orosz tiszt, most itt van a
sapka, föl van akasztva minden, én ha nem vagyok itt, akkor csak babuska mondta
neki, alszik, spava. Azt mondta, már jöttek, az apád csizmáját már nézték, fölvették.
Bent az orosz, ruszki, akkor meglátták a ruháját ez a két koma, azt mondja, úgy
elmentek mint a nyulak. Az oroszoktól féltek. Jönnek a partizánok, azt csak söpörd
ki, semmit nem adni neki.
Az oroszok se bántották egyáltalán, azok nem is feszegették, hogy sváb-e ez, vagy
milyen. Az volt a lényeg, hogy a hasuk tele legyen, meg minden rendben legyen.
Engem fölvett, és elkezdett lüvöldözni gépfegyverrel, a mama meg ordított, azt
mondta, ne félj, van énnekem otthon egy kisfiam, nem bántom. Örült ott az ember.
Hülyék voltak. Mesélte a szomszéd, ez a Takács asztalos, azt mondta, begyüttek
hozzánk a faluba, befőttet kér, dunsztom van-e? Kihoz az asszony a spájzból egy üveg
dunsztot, megették, benéz a spájzba, látja, hogy tele van a stelázsi, megharagudott,
119
120

Jól van, atyácska!
Rabolni, szerezni
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megfogta és mind ledöntötte. Azt mondta, csak egy üveggel hoztál ki? Haragudtak,
azt mondta, burzsujok. A burzsujokra haragudtak nagyon. Akinek van, tele volt a
spájza burzsujnak számítottak, és akinek nem volt, akarták, hogy annak is legyen.
Abban az időben úgy ment. Ez politika volt, de hogy mire változtatták, az már
történelem, hogy ők mit csináltak a többi néppel.
Bácskossuthfalva, 46.

Az én kézimunkámmal volt letakarva a tarhós
– Nekünk kiadtak előtte nap mindenfélét az iskolában, ami volt, hogy vigyük haza,
de nem mondták, hogy holnap ne menjünk iskolába. Én a táskát fölvettem, ősz volt,
birsalmáért bementem a kertbe, nagyon szerettem a birsalmát. Bánát felől jöttek,
akkorára belőtték az első rakétát, katyusáknak hívták az ő fegyverüket. Úgyhogy
tudom, a Szántóékhoz lőttek be, begyulladt ott a szalma, akkor azt mondja apám:
„Hallod, lányom, ne menj te iskolába!” Nem is mentem. Hanem akkor elkezdtek
lövöldözni befelé, apám mindjárt kocsira rakott bennünket, volt kettő lovunk, ki
a szállásra, a Matild nénémékhöz kivitt bennünket. Sok mindenünk tönkrement,
elveszett. Hogy kik bántották, de nagyon sok mindenfélénk elveszett. A testvérem,
a Pali meg a Laci, ezek hajtották a birkákat, mert a birkákat is kihajtottuk oda.
Lassan hajtották, úgyhogy ne maradjonak itthon, hanem csak a disznók maradtak,
mire jöttünk haza, a disznókat mind levagdosták vagy elvitték, nem tudjuk, mi lett
vele. Volt a birkáknak nagy kősó, még azokat is elvitték, nagy fazekakat, lábasokat.
Akkorjában iskolában kézimunkáztunk, a kézimunkáimból sem maradt semmi sem.
Egyetlenegy kézimunkát, azt nem tudjuk, hogy az oroszok átvitték-e a másik szomszédba, azoknak is volt birkájuk, hanem anyám egyszer, amikor árulták a piacon a
tarhót, annak az asszonynak az én kézimunkámmal volt letakarva a tarhós. Anyám
elvette tőle, mondta, hogy ez az én lányom kézimunkája. Nem szólt semmit se, de
anyám se kérdezte tőle, de úgyse mondta volna meg szerintem, hogy mi az igazság.
[Pl. mesélte a Köteles Sanyi bácsi, hogy ők itt laktak a nagyutcán, a Benedekék
sarkon laktak, azt az asszonyt őhozzájuk elvitték, hét vagy nyolc orosz katona,
ez volt az egyetlen, hogy bántalmazták a nőket. Nem verték, megerőszakolták.
Kórházba kellett vinni az asszonyt. Erről tudok, másról nem tudok.]
Mohol, 78.

Nagyon fétünk
– Na most a bejövetelük, mondom, hogy mikor áttörték a határt, én testvéremné
vótam, me ugye fétett bennünket, kivett a zárdábú. Odavett magáhó. És akkó mink
kiálltunk az utcára. De azt nem tuttuk, hogy az oroszok milyenek. Akkó az a nagyúr,
az má fétette magát, az má sejtette, mer tanútt lehetett. És akkó ű tutta, hogy mi
várhat az ilyenekre. Egy szerb embert fogadott, de magyarú beszét jó a Mito bácsi,
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és ehozta a lányát is. És akkó mink, izé néztük végig, ha e tod képzeni, hogy milyen
csürhéjű gyüttek be az emberek. Ezek nem autó vagy valamivel, gyalogosan. A
határrú mikó jöttek, és akkó az úton, ahun minden, mindég valamelyik lemaratt, oszt
akkó keresgét, hogy mit talál. Például mink ott kint átunk, odagyütt, hogy meg van
sebösűve, oszt nem is vót sebösülés. Hát meg nem is az érdekőte, hanem a lakásba
akart bemenni. És akkó ottan meg ezek nagyon gazdák vótak, és akkó azoknak vót
egy lányuk, de má öreg, hogy vót több is, csak a, hogy majd beköti a sebet. Oszt akkó
ellökte, hát ő nem tudott beszéni oroszú, hogy nem, hanem izé, ment a nő után,
hogy, hogy a kötszeré hova mén. A pincébe ment le. Ű nem nézett arra a nőre se,
meg semmire, hanem azt nézte, hogy mit talál. Hogy talán talál csizmát, ruhát, me
vótak urak, férfi, fiuk is. Csak azok má nem laktak ott. És mindenüket evitt, úgyhogy fölőtözött. A katona átőtözött abba ja ruhába, izé csizmákba meg mindenbe.
Amit értek, vittek. A legelsőbb is az vót, mikó odagyüttek, mondtam, a Mito
bácsi lánya ott vót, az csak a karóra, a lánynak is vót szép karóra a kezin, odament,
oszt így csak lehúzta, de erőve. Akkó az apja persze mondta, hogy hát, ő tudott velük beszéni. Oszt aszonta, hogy szájába tették a puskát. Hogy hallgasson. És az órát
evitte, nem birtak semmit. És akkó aztán még, mondom, bementek a lakásba, ott meg
kútászkodott, amit talát, ami köllött, zsebbe rakta, meg ami neki köllött. Amit talát.
Má e vótak menekűve a gazdák, meg még az én testvéröm is el vót, de minket
otthagytak, mer vót külön hátu olyan melléklakás, oszt mink, én meg a húgom,
ott vótunk. Meg vót még egy, az Ica nenának egy körösztlánya is velünk. Hároman
vótunk. De minket nem bántottak, de ott is, még oda is kigyüttek hátra.
De má akkó tutták a, a lovakat, hogy viszik. És űnekik rengeteg vót a majorba.
Oda, ott nem tutták megmenteni. Oszt mind elvitték. Nem hagytak semmit.
Az oroszok mikó bejöttek, Horgoson vótam. Igen. Akkó mán a tata visszavitt,
persze. Hallod, má elvonútak akkó ja nagyja, de vót, aki szét, izé, vissza se ment.
Olyan is maradt ott, maratt ott, hogy mögnősüt vagy mit. Igen. Úgyhogy vót olyan.
De átvonútak, me ezek ugye mentek foglalni az egész országot. Csak aki így elcsavargott, mind ahogy mondom, a némelyik, hogy vót olyan biztos, aki nem is tudott
visszamenni. Mondom, ez, ez a, izé, mikó begyüttek az oroszok, azok letelepettek
itt jó darabig mindenhun. Ott is, meg itt is, oszt mondom, hogy egyik szomszédba
átmentek, egyik helrű a baromfit vitte, másik felű az ollót, meg ilyen mindenféle, amit
tudtak. Mer kútászkottak. És nem szóhattá semmit. Aszonta a tata, hogy mitülünk
csak egy izét, bakancsot vittek el. Rossz vót a bakancsa, ledobta, mer ugye há, három
fiú vót, de a tatáé vót-e a bakancs, vagy a gyerekeké, má nem tudom. Azt főhúzta, a
rosszat otthatta. Úgyhogy nekünk se nem hoztak, csak ezt a bakancsot vitték el. De,
úgy érthető, ha tuttak vóna beszéni velünk, mondta a tata, hogy kérdezgettek, meg
ugye hát a tata is tudott egy kicsit szerbű. De nem orosz. Oszt akkó érdeklőttek vóna,
de nem. Nem tuttunk. Nem beszétünk. Meg ha tutta vóna, akkó se monta vóna.
Űk szétnéztek, má űk megtaláták maguk, má nem is köllött, má jó van itt nálunk,
ha nem talát, talát a másikba. Sok vót a dohányos. De mindenütt főzettek. Főzettek,
de nem ott főzették, ahunnan evitték. Mer azok sírtak, hogy ne vigye el, csak oszt
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akkó űk meg, ű nem hallgattak rá. Hunnan. Akkó azé vitték el a másik helyre, az
meg hát megfőzte, me nem az üvé vót. Na jó van, megfőzte vóna így is, úgy is, me
lelőtte vóna, ha nem főz.
És vót egy fiatalember, jóképű fiatalember, vót neki nagylánya. Osztan a izét, a
nagylánt akarták izé bántani. Azt a fiatalember védte, oszt a szájába lőttek. Agyonlőtték. Ember, a többi, a nők meg rejtőzköttek górék, górék alján, meg mindenfelé.
Az én testvérem is. Hát nem is láttam, mikó begyüttek az oroszok, egy jó pár napig.
Ugye. És akkó a, a nők megmarattak, de a férfiak nem. A férfiakat, azt, azt amennyire lehetett, ahun, aki, mondom, nagygazda vót, azt kinyírták, aki nem vót annyira
gazda, azt összeszették, megkínozták, elverték, oszt elengették. Ez vót. Szörnyűség
vót, na. Mindenki úgy fét, hogy borzasztó.
Nem tutta, hogy mi vár rá, meg mit montuk, mikó pakóták, szették zsákba a
gabonát nekik, de nem beszéltek, na, mondom azé, hogy ne tudjuk, hogy magyarok
vagy szerbek. Nem beszétek. Lökdöstek, hogy menjünk onnan. Azt monta, hogy
mars. Mutatta, hogy kifelé, mer nem kér, nem szóhattunk semmit. Igen, igen, nem
árúták el, de valószínű, hogy magyarok is vótak.
Nagyon fétünk. Meg a bombázástú fétünk. Ettű kettőtű. De mink nem kaptunk
se bombát, se nem bántottak, de akkó, mondom, a papokat meg az apácákat ki akarták, kinyírni, de má a nem taláták az apácákat. De nem is vót sok, csak öt. Öt vót.
Oszt mind, mondom, úgy etátottuk a szánkat, hogy mié őtöztek át. Öregasszonnak
kiőtöztek. És nem is bántották. De aztán, amikó a katonaság beköltözött, akkó azok
má nem hagytak, hagytak békit. Azok má értették, hogy ezek apácák, mer minket megkérdeztek. Tudod, vótunk negyvenen. És megkérdezték, hogy bánnak velünk. Meg
hogy kifélik, meg mit tudom én. Szóval a gyerekektű. Hát mi, gyerekek megmontuk,
há mé ne montuk vóna, kérdezték. Magyarú kérdezték. Akkó, mondom, megosztották
az épületet, felit ezárták, a fele a katonaságé, a másik fele a mienk. Akkó ott közfalat
csinátak, hogy ne járjunk össze egyáltalán a katonákkal. Úgyhogy nagyon. Még nekem
ott még kérőm is vót, mégpedig zsidó vót. Mer a izé zsidó vót, ott vót katona, még
a konyhán dógoztam. Osztan aszonta, hogy én nagyon tetszek neki, de tizenöt-hat,
ötéves vagy hány éve születtem. És akkó megkér, és és megkért az apácáktú. Akkó
engemet odahítak, oszt mondgyák, ez a fiatalember mit akar. Oszt mongyák nekem.
Mondom neki, hogy szó se löhet rúla, hát én, mondom, gyerek vagyok, mi, mi közöm
nekem a férfiakhó. Akkó ehítta az anyját. Máskó, másik alkalommal együtt, akkó
gyütt az anyja is. Hogy megnéz engem, hogy hát akkó a, mekkér az apácáktú. Akkó
az apácák má vissza is őtüztek, úgy emlékszek, hogy akkó má apácák vótak. Oszt akkó
kérdezték az apácák, hogy, hogy akarok-e férjhő menni, ezen fiatalember el akar vinni.
Mondom, hallani se akarok róla, megfordútam, oszt otthagytam űket, mondom. Akkó
látta a fiatalember is, hogy nem érdeköl, de talákozni aztán is talákoztunk, mer egy,
egy konyhánk vót a katonákkal, képzeld, mer konyha nem vót másik.
Az a fiatalember zsidó vót, de a többiek szerbek vótak. De lehet, hogy vót köztük
több is, én nem tudom. De az az egy mondta a nevit, és mindig szerepöl egy olyan
nevű, oszt mindig eszembe jut az a fiatalember. De az úgy… hogy annak a családja is
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saját neve, pont úgy hívták, ahogy szerepöl a tévébe. Meg a rádióba. És ez egy zsidó
vút. De meg is mondta. És látszott az asszonyon, hogy zsidó. De a fiatelemberen
nem látszott. Azon nem látszott.
Zentagunaras, 57.

A pince tele volt borral, részegek voltak, ittak
– Tizenöt éves voltam áprilisban, és októberban már férjhő mentem. Na, kukucsgá lunk öreganyámmal, nézzük, nem merünk kimenni az utcára. Gyün elöl egy
lovas, utána meg egy regement katona. Az a lovas itt megállt a nagykapunál. Hamar
kiszaladtam, bezártam a kaput előbb. Aztán mikor megállt az a lóval, fölegyenesedett, benézett, látta ezt a nagy üres portát, és befelé fordította a lovat, a katonáknak
meg intett, hogy utána. És az a rengeteg orosz, az mind idegyütt mihozzánk, be az
udvarba. Úgyhogy nem mertünk öreganyámmal kimenni, mert ami létezik, kertbe,
szobákba begyüttek, mindenhun orosz vót. Mindenhun orosz vót. Aztán, jaj, nem
is tudom elmondani… No, akkor, mikor gyüttek édesanyámék haza este, akkor két
katona őrt állt kint a kapuban. Akkor nem engedték űket be. Akkor én kimentem,
addig ki se mertem menni. Akkor kimentem, és mondtam nekik, hogy idetartoznak.
Ez az apám, ez az anyám meg a testvérem meg az uram. Oszt akkó begyüttek. No,
begyütt az orosz, körülnézett, minden szobát körüljárt. Azt mondja, egy szobába
pakoljunk be, amit gondolunk, mert minden az üvéké. És hordták a szalmát. Azelőtt rongypokróc vót, nem szőnyeg. És minden szoba, ágy, főd, disznóknál a góré
alja, kukoricagórénak az alja, ott mindenhun katona volt. Mindenhun katona volt.
Féltünk. Én meg az anyám el is mentünk hazulrú, oda, ahol most van ez a bolt. Az
én apám testvére, az lakott ott. A férfiak. Meg öreganyám. Azután kilökdösték az
embereket is. Édesapámat nekilökték a szálfának, hogy fölhasította a fejit, hogy
menjenek oda, ahun vannak az asszonyok. De hogy lehet kihurcolkodni ekkora
szobákbú, hogy egybe, hogy most minnyájan egybe?
De ez a kis konyha már órásműhely lett nekik mindjárt. Úgyhogy ezt se nem
adták oda, még ezt a pici konyhát sem adták oda. És akkor nem soká voltak itt az
oroszok. Én nem tudom, meddig, csak itt minálunk…
Akkor űhozzájuk húzták át a kazánt. Akkor űnáluk vágták, szedték össze disznókat, amit értek, szedték össze. Rozi nem vót itten, de az ura. Ott főztek tenállatok,
minálunk meg főterítették. Elmentek a kultúrkörbe, hozták onnan az asztalokat,
padokat, és itt az egész udvar, ez mind tele volt. Mentek a faluba, amit értek, aztat
szedtek össze. Az ágyakról a takarókat, oszt abrosznak használták, meg mindent, no.
Tányérokat hozták, a mieinket kivitték. Mulattak. Elvitték a harmonikámat, azt te
tudod, harmonikázni. Oszt az húzta, ezek meg táncoltak, mulattak. Volt olyan rózsás
borosüvegem, arra kötöttek, találták a szekrényemben a szalagot. És kivitték, rákötötték a borosüvegre. Olyan rózsás volt, régen olyan volt a divat. Pántlikát, pántlikát,
akkor úgy mondtuk, nem szalag, pántlikát. Nagyban mulatoztak, kivitték a nagy balon
pálinkát innent. A pince tele volt borral, részegek voltak, ittak.
Doroszló, 110.
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Egész Európát végigharcolta
– Az oroszok mikor bejöttek, arról milyen emlékeid vannak?
– Ez olyan simán zajlott, hogy én tudom, hogy szaladtunk ki megnézni, oda a kinti
egészségház sarkára.
– Ott jöttek be a Tornyosi úton?
– Igen. Olyan letoprongyosodott, fáradtan mentek, eszükbe se jutott még csak
rád se nézni, annyira lepusztult katonaság volt az már. Szerintem az egész Európát
végigharcolta. Én ennyire emlékszek. Gyerekek voltunk, meg voltak fölnőttek is
ott, szaladtunk nézni.
[Ellenben még arra emlékszek, amikor a magyarok jöttek be, akkor ott megnéztük a Bütyök kocsma sarkán. Anyáék nem akartak jönni, hanem ángyikával, apa testvérének a felesége, ángyika megfogta a kezemet, hát én negyvenegyben még egész, akkor kezdtem el iskolába járni. Mink kimentünk oda a
sarokra nézni, hogy jöttek a magyar katonák. Hát azok is eléggé fáradtak, ott
ballagtak végig, és egy idősebb, nem öreg, olyan harminc-negyven éves ember
engemet, ott álltunk ángyikával, fölkapott, fölemelt magasra, megcsókolt és
letett. Lehet, hogy a gyereke jutott az eszébe, nem tudom.
– Örültek az emberek?
– Örültek, persze. Azért ez csak mindig azelőtt Magyarország volt. Ugye
ez száz éve van most körülbelül. Hát még most se nincsen egészen száz éve,
hogy ez megtörtént, és ez alatt a száz év alatt bizony itt annyira megváltozott
minden. Annyira kicserélődött a nép, mert néhány esemény tett is róla, hogy
ez így legyen.]
– Az oroszok raboltak?
– Nem. Azok inkább kisebb helyeken, mint Fölsőhegyen, kisebb falvakban.
Lehet, hogy itt is, amikor már beszállásoltak, akkor itt is köllött a nagylányokat
félteni, meg nem nagyon engedték ki a lányokat, mert azé még arra emlékszek,
hogy lovon úgy mászkáltak, meg azt mindig a nagymama mesélte, a Matykó nagymama, az ott lakott, ahol van a Tukuli kocsma, akkor lemegyünk az első utcáig,
akkor ott két ház között van egy olyan keskeny kis szuk, ahol át lehet menni, azon
amikor átmentünk, akkor volt egy ház, a második ház a sarkon, az volt a Matykó
nagymamáék háza, és ott előttük volt egy nagy villanykaró. Mesélte a nagymama,
hogy nézett ki az ablakon, és ott ült az orosz fönt a lovon, és tele volt órákkal rakva
a keze, és annyira el volt foglalva, hogy nekikormányozta a lovat a villanykarónak.
Ez a családban mindig akkora nevetés volt, mikor elmesélte a nagymama, hogy az
orosz hogy ment neki a villanykarónak. Mondjuk az érdekesség kedvéért is tett még
hozzá egy kicsit, hogy a gyerekek ezen mulassonak.
Zenta, 162.
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Adán jöttek az oroszok, és azok jöttek be Moholra
– Negyvennégy október 8. Az én apám meg ott voltak, akik jártak Bánátba, a töltésen
balról van erdő, ők ott ötven-száz méterre vágták ki a fákat. Átmentek 8-án Bánátba,
hamarabb, a kompnál megvárták az oroszok őket, behajtották az első vagy második
szállásra. Ennek híre lett tíz-tizenegy óra körül, hát én is lementem oda a szerbek
közé, már akkor itt-ott lőttek, addig elmentünk, benéztem arra, nem láttam semmit.
Másnap, akkor már Ada felől is bejöttek az oroszok, de mi ott laktunk a Temető
utcán és kijárt a mi portánk a kövesútra, én leventesapkában voltam, kimentem
hátra a kertbe, jöttek az oroszok, egyszer csak az orosz fogta a puskát, de nem akart
lelőni, de a levegőbe engedett, akkor én lefeküdtem. Ez elmúlt, harckocsin mentek,
azt már tanultunk a leventéknél, hogy ha lőnek, feküdjünk le. Tizenhat éves voltam.
[Előtte] négy [magyar] tiszt volt nálunk azok ott aludtak, a tata patkolta nekik
a lovakat, az Acsai Sanyi bácsinál ott voltak a lovak beállva, de a tata patkolta a
lovakat nekik, mert huszárok is voltak, nagyon szépen tudta a lovakat patkolni
minden szempontból. Sándor bácsinak hívták, meg apát nagyon megszerették, elég
sokáig ott voltak nálunk, bent aludtak az első szobában, nem is aludtunk benne
mi, négyen voltak, egyben volt az ágy, négyen aludhattak az ágyon. Azt mondták,
mikor lövöldöztek, szerettek bennünket, küldtek bennünket: „Tamás bácsi, vegye a
gyerekeit, és menjen!” Mondja a tata, nem megy ő sehova, ő nem bántott senkit se.
Mikor átjöttek az oroszok vasárnap, pénteken és szombaton összepakoltak és
elmentek tőlünk, mondták, Tamás bácsi, már itt vannak a túloldalon. Először Adán
jöttek át, Bánáton a kompig lejöttek az oroszok, de másnap Adán jöttek az oroszok,
és azok jöttek be Moholra.
Mohol, 82.

Elszökött, a Tisza közepén agyonlőtték az oroszok
– Az emberek átmentek dolgozni, és az oroszok elfogták őket. Egy Lakatos Guszti,
akinek szemben volt a háza a mi utcánkban, Lakatos Gábris bácsi fia, beleugrott a
vízbe, hogy átúszik, elszökött, a Tisza közepén agyonlőtték az oroszok, és belefulladt.
Eltemették az embert. Akkor kellett a Doroginak a kompot húzni. Mindig hozták az
oroszokat a bánáti részről. A Lakatos Gusztit eltemették, az embereket lehajtották a
Tiszára, és húzták a kompot, hozták az oroszokat át, tömve a komp.
Mohol, 86.

Öcsém, dobd el, nem kell az már neked!
– Reggel, mikor jöttek be az oroszok, délután már lőttek. Fölmentem én is a toronyba, és néztük, a bátyám visszajött, mert be köllött hajtani az összes kocsit, Moholon
volt, mert a magyarországiak ide lettek akkor helyezve, hogy rendet csináljanak a
városháza körül hosszan, és azokat köllött vinni, menekíteni, ez volt szombaton
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reggel. Akkor lejöttem, de akkor már lőttek, szombaton reggel meg délután, vasárnap reggel kimentünk az utcára, volt egy kanálisféle abban meg a kertben négy
méterszer három méteres, egy méter mély gödör, és mentünk kint az utcán, akkor
már világosodott. Egyszer jött három katona, vitte a hátán a gépfegyvert, mondja
nekik apám, öcsém, dobd el, azon az utcán szaladtak, mert erre szerbek laktak,
amarra magyarok, itt mentek Topolya felé, öcsém, dobd el, nem kell az már neked.
Mert ő is volt régen katona. De hogy meddig mentek el, de nemsokára, rövid időre
három ló szaladt utánuk, el volt szakadva nekik a gyeplő, amivel meg voltak kötve,
hogy most utolérték-e őket. Azok a lovak is mentek utánuk.
Egy fél óra múlva, a szomszédunk szerb volt, jött egy csapat katona, a nap följött, világos volt, hozott ki sonkát, leterítették a pokrócot, és leültek, ettek. Jött egy
kamion, ezek fölugráltak, de közben már orosz katona ült benne, reggel hét-nyolc
óra körül. Ezt mind átéltük. Ezt én láttam.
Mohol, 96.

A szerb templomnak volt a tetejében egy kakas, és az forgott
– Az én apám csinált egy óvóhelyet a kertben, és oda lementünk éjszaka, mert nagyon lőtték a gránátot, mert a szerb templomnak volt a tetejében egy kakas, és az
forgott, és amerre fordították, arra lőttek. Mi meg ott voltunk a közepin az utcának,
majdnem az állomásnál, és az állomást verették le, hogy ne bírjanak utazni.
Mikor ez megtörtént, mi is lányok voltunk, a Rózsa Sanyi, annak a nénje unokatestvérje, az ott aludt minálunk, mert a nagynénje ide jött férjhez a Turcsák Feri bácsihoz.
Azt mondta, Julis, én is odamehetek aludni, mert az apámnak volt fönn az istállóban
ágy, és körülrakott bennünket cirokkal. Mi abban voltunk. Mindig bújtunk, mikor
jöttek az oroszok. Én bebújtam a kemencébe, anyám tett rá egy falvédőt, azt mondta
az orosz neki, hogy főzzön. Anyám befőzött nekik, vágtunk mi disznót akkorjában,
mikor jöttek az oroszok, mindig kínálta őket ennivalóval, ettek, és elmentek. Mi annak örültünk, hogy elmentek, minket nem bántottak, mert elő se jöttünk. Meg volt
egy Almási Rózsika nevezetű, férjhez ment már, fönt a kéményben voltunk, bújtunk,
mikor jöttek az oroszok kocsival-lóval, mert keresték a gyevuskákat, a lányokat.
Én fölmentem a nagymamához, a Piri meg bebújt a szárkúpba, úgyhogy semmi
áron nem bírtak az oroszok bennünket megfogni, mert mi fölmentünk éjszakára a
kéménybe. A szomszédban olyan volt a kémény, hogy be lehetett feküdni a lányoknak, mert füstölték a húsokat is benne, és volt nagy hely. Akkor hol az egyik, hol
a másik, engedjük meg. Úgyhogy voltunk néhányan. Ez a Rózsa Sanyi nénje, ez is
szegény átjött Adáról, mert ott is pícézték a lányokat, jöttek az oroszok, mi meg
fönt a kéményben voltunk. Úgyhogy minket nem találtak sehol. Elbújtunk. Közben az én apám azt mondja, jaj, a lányok. Volt apámnak is, apám bandagazda volt,
nagyon okos volt a számadásban, ő volt a cséplőgépeknél a bandagazda, ő mérte a
gabonát, közben, mikor dolgoztak, azt mondja apám: „Ne menj, lányom, te se ki
az utcára, hogy ne lássanak!”
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[Hát lementünk reggel a Tiszára fürdeni, hát egyszer jöttek értünk az oroszok. Fiákerral meg a kakastollas magyarok, hogy hol vannak, ez meg ez,
neveztek meg bennünket, hogy kicsodát. Én mondtam, hogy nevették is
aztán az anyámék, hogy, te Julis, mindenhol föltalálod magad. Azt mondja,
hogy hívnak engem. Mondom Gyepentusz Marika, hát az apját hogy hívják,
mondom, Lukonfur Vendel. Elhitték és elmentek.]
Mohol, 87.

■
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A KATONATISZT
Az a tiszt mindent beszerzett (449) ◆ De
jó ember volt, rendes (449) ◆ Zomborbú
kigyütt egy nagy orosz tiszt (451) ◆ A
házunkat megközelíteni senki nem merte
(456) ◆ Sőt mi több, egy tiszt vót nálunk,
az is ott aludt… (454) ◆ Ott vót a tisztnek
a felesége is… (456) ◆ Tolbuhin csak

úgy volt itt a Kossuthéknál átmenetileg
(457) ◆ Ezek nagyon rendes emberek
voltak (457) ◆ Ha ű elmén, akkor reggelre
meghalok (457) ◆ Tudtára adta apámnak,
hogy nem kell féltenie anyámat (459) ◆
Fejlett vótam nagyon, meg szépnek is
mondtak (461)
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Az a tiszt mindent beszerzett
– Akkor egyet meséltek, hogy itt valahol történt a Tisza-parton, de nem hiszem,
hogy még megvannak, mert ezt is apukám mesélte, mert neki valamikor az az ember legénykori kolléga vagy mi volt, és az is ilyen fogságban volt, és ahol fogságban
volt az az embernek az apukája, hentes volt, úgyhogy őneki az volt a dolga, hogy
az istállóban etette a marhákat, meg reggel korán felkelt, két fejszét a vállára vett,
lement a folyóra, vágta a léket, és a folyóból ittak a tehenek. Hentes volt a gazda és
annak a fia, az meg orosz tiszt lett, és mikor itt Zentán is voltak, oszt a Tisza-parton
őhozzá is bementek, és ő azt a gyereket még ringatta is, mert olyan kicsi volt, az
az orosz katona, az az ember, aki fogságban volt. Elkezdett oroszul beszélni, oszt
tudta, hogy minek hívták és mögismerte, hogy ő volt az a kisgyerek, akit ringatott.
Akkor nem lehetett semmit kapni, és ami létezett zsákszámra, cukrot, amit el tudok
képzelni, minden volt. Az a tiszt mindent beszerzett.
– Fogságban volt az édesapa onnan Zentáról?
– Az oroszoknál ez a kicsi. Az első világháborúban volt fogságban.
– És aztán tiszt lett a gyerekből?
– Amikor az oroszok bejöttek, és ő tudott oroszul beszélni, mert ott voltak
nem tudom, meddig volt ott szolgálatban, az apukája meg hentes volt, még rítt
is az az orosz tiszt, mesélte. Nem is gondolta volna, hogy valakivel ennyi idő után
összetalálkozik.
– Melyik család volt ez?
– Nem tudom még a nevüket se, csak ezt mesélte apukám, hogy ez a Tisza-parton
volt. Az én apukám tízes volt, anyukám meg tizenegyes, és apukám is már nyolcvanhatban meghalt. Csak mesélték, olyan szegénység volt, nem volt a boltban semmi, és
zsákszámra jött a cukor, a liszt, minden. Ott lakott nála, nem tudom én hány tiszt, a
felesége főzött rájuk, ott tanyáztak nála, abban a házban, még el nem mentek innen
az oroszok. Az idősebbek emlékeznek még erre, én a faluban kezdtem elsőbe járni.
Zenta, 160.

De jó ember volt, rendes
– Aztán mikor az oroszok jöttek, azt úgy tudtuk meg, hogy ide jöttek a Homoki
iskolába, mert ide voltak elszállásolva. És mentek házról házra, davaj vince, davaj
vince.119 Satöbbi, satöbbi. Elsőbb a partizánok. Mert a partizánoknak a parancsnokság a Kiserdőnél volt, a laktanyában, ami valamikor volt laktanya. Mennyi volt,
a jóisten tudja. Ezeket ismertük, mert ezek mindig itt voltak körülöttünk.
119

Adj bort!
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A Homoki iskolában volt a parancsnokságuk. A katonákat meg privát házakhoz.
Most például, ahol a fiam lakik. Előtte is az, Kovács-Birkás-ház, előtte a Kovács-Birkás
József orvos, aki kórházi orvos volt, annak a szüleinek a háza. A bútort kirakatták
meg elvitték. És oda deszkákat hoztak, csinálták a priccseket. És azon aludtak az orosz
katonák. Csak úgy, száraz deszkán, ruhástú, minden nélkül. És onnan mentek ki
gyakorlatra a Libalegelőre.120 Meg mentek ki a Šištakra,121 a régi Šištakra céllövézetre.
De puskát nem vittek magukkal. Kocsi, szekér vitte utánuk. És amikor mentek ki
gyakorlatra a Libalegelőre meg a Gubógyárhoz,122 akkor fapuskával. Annyira bizalom
volt az orosz katonákba az orosz tiszteknek. Nem bíztak [meg bennük].
És nekünk az volt a szerencse, mert bejöttek, volt két szobánk, egy utcai szoba, egy
középső, úgynevezett sötétszoba, meg a konyha, meg a boroskamra. Kis udvarunk
volt, a földnek az izéjét [hasznát] a felesnek adtuk oda. Csak a kukoricát hozták el
egybe, mert apám hízlalt disznókat. Mert már korba is volt, meg meg is betegedett,
ólommérgezést kapott. Nyomdász, betűszedő, ólom.
– Kukoricát hozták be…
– Ja, a kukoricát, oszt azt vittük föl a padlásra.
– És az oroszok maguknál nem voltak…
– Jöttek be, hogy ott alszik, major volt, egy idősebb orosz tiszt. És nem mertek
semmit elvinni. Mert akartak, hogy bor, bor, satöbbi. Akkor én szaladtam ide, a
Homoki iskolába, szóltam a… Majore, tovariš, davaj!123 Akkor az tudta, hogy micsoda, akkor az jött velem, leszidta őket. Utána nem mertek bejönni, ő ott aludt.
És aztán végül kitudódott, hogy mérnök. Vasúton dolgozott ő is, mint az apám is.
[Még abba a régi világba, még az első világháború előtt elment {apám} a vasútra dolgozni. Mert elsőbb kitanulta a szakmát, a grafikai szakmát, és aztán,
hogy ne kölljön menni a háborúba. Akkor toborzás volt vasutasokra, mert
köllötött az is. Ő akkor, a fékek nem úgy voltak, mint mostan, hanem minden
harmadik kocsi volt fékkocsi, akkor jelre, megállásra, fütyültek, akkor tekerték
a féket. És az apám, mivel nyomdász is, megvót az iskolai képzettsége, akkor
nem volt négy elemi. Mivel a nyomdában dolgozott, tudott, jól haladt a vasúti
vizsgán is. Vonatvezetői vizsgája is volt, sőt a pesti vonalon, Pest előtt, Kunszentmiklós–Tass, ott volt valamikor, mikor a két bátyám gyerekek voltak,
állomásfőnök. És akkor innentől az anyánk készítette az ebédet, akkor a
két bátyám elment az állomásra. Délben, tizenkettőkor megérkezett lentől,
Törökországból a gyors. Ott föltették a kocsira, ott letették. Megebédelt, és
mikor jött a másik vonat, vissza, amelyik jön, ott föltették, és itt meg letették.
Azok utaztak mindennap vonaton, gyorsvonattal.]

120
121
122
123

A Libalegelő Szabadka kültelki része.
Szabadka határában látható domb, ahol az éleslövészeteket tartották.
A selyemszövöde épülete, szabadkai helynév.
Őrnagy elvtárs, jöjjön!
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– És meddig voltak az oroszok bent?
– Ja, aztán amikor megkezdődött a Dunának a forszírozása,124 akkor elment a
major is. De jó ember volt, rendes. Apámmal összejöttek. Akkor az apámmal, ahogy
tudtak, habár az apám nem nagyon tudott szerbül, nem nagyon tudott szerbül, mert
a szerb is mind magyarul beszélt. Akik voltak szomszédok, azok mind magyarul
beszéltek, ha szerbek is voltak.
[És ami a legérdekesebb, amíg dolgozott a vasúti nyomdában, a hivatalos
papírokat, ami csirilicául125 volt, azt mind őneki adták kiszedni, mert ő hibátlanul kiszedte. Ő szedte, de nem tudta, hogy mit szed. Mert nem tudott,
olyasmiket, amit nem tudott, mert nem tudott nagyon szerbül.]
Na most, mikor elmentek az oroszok, a szomszédból is elmentek a katonák,
kimentek, akkor nálunk csak partizánok voltak. Akkor a laktanyában szintén
partizánok voltak. Azok már idevalósi, korbeli fiatalemberek voltak. A Bite Jóska
meg a satöbbi, többiek. Meg volt egy pár orosz is. És mikor azok legénykedtek, az
oroszok, katonák, azért maradt itten belőlük, és akkor szóltak az izének (katonai
rendőrségnek), de azok járőröztek is… És szóltak neki, és azok mikor elkapták az
orosz katonákat! Úgy elverték üket, hogy a csuda! Nem szólhattak semmit se, nem
mertek szólni. A partizán rendőrök, na. Nem rendőrök, partizánok. Dehogy voltak
rendőrök, csak partizánok. Olyan korabeli, katona korabeliek, akiket beöltöztettek partizánruhába, és mint rendőrök tevékenykedtek. Nehogy lopások, ilyesmik
történjenek. Meg ilyen kilengések.
Szabadka, 14.

Zomborbú kigyütt egy nagy orosz tiszt
– Édesapám a lovakka meg a kocsiva röptirre mentek. Röptirre vittek hómit, meg
hoztak, mit tudom én, hogy mit, kellett menni. Nekink meg a kességháza elé kellett
menni, akik vótunk fiatalok, oszt mentünk… Oszt akkó még úgy be vótunk osztta…
Röptéren. Ketten-hároman ugye, mindenes szobába, ott kellett krumplit pucóni,
söprögetni. Takarítani. Takarítani meg rakonni. Behoztak egy olyan jókora nagy
veder izét, halakat, csukákat, ekkora csukákat… oszt azt kisütték, köll megpucóni. A
Mayer Kati néni vót, isten nyugosztalja… Mink, a kupuszinai asszonyok vótunk. Itt
a reptéren nem vótak, csak mink. Csak mink vótunk. Oszt a Mayer Kati néni, isten
nyugosztalja, az annak, hogy vót valami hadi rittyenánt,126 nagy tiszt a szeretője.
Orosz. Ja. Há. Má akkó itt vótak a oroszok, ugye. Ott minden, minden orosz vót.
– Hogy tudtak azokkal értekezni?
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– Há kicsit szerbű, kicsit megmutogattuk, meg… Azt mondja, hogy mossunk
meg négy ekkora csukát, megmostunk egy kicsit. Kibontottuk, azt mondta, hogy ű
beviszi eztet, megmutassa, oszt ha jó lesz, akkó nem fogjuk bontani. Pucóni. Kibontsuk, és kész. Azt mondta, hogy haraso,127 akkó mink nem pucótuk, tán a tebbiek
pucóták, de ez így vót, hogy a Kati néni az elrendezte. Egy óra vót. Fél ketté, mink
má készen vótunk, kiabátak a ablakon, hogy nem igaz, hogy mán megpucoltátok,
mán készen vattok, nekünk még, hogy fele van meg, még hogy fele sincs még.
…Mikó begyüttek az oroszok, itt vót az Izbradić meg akik vótak a börtönbe.
Bemondták, hogy avva vótunk szerencsések, mikó azok is begyüttek, mikó a magyarok mentek el, akkó sok helen lüvődöztek, meg izéték, de nem zavartak. Most,
hogy a partizánok-e vótak? Tán a partizánok parancsa, nem tudom, hogy… Mind
szették össze a kupuszini embereket, oszt vitték…
– Kivégezni?
– Hát, be oda a Krónics-palota, korzón, be oda a pincébe, be oda.
Oszt a Fáni Jani bácsi is, Isten nyugosztalja. Az a Fáni Jani bácsi, tudod, tudja
mindegyik, az a, persze, hogy tudja, oda van, most oda van temetve, az a batya,
annak a, annak a helyire. Első sorba van. Az iskolázott, iskolázott izé vót. Vót nála
ceruza meg valamilyen papiros, oszt írta, írta, megírta a levelet a, megírta a panaszt,
kiadta, hogy vigyék be Zomborba a izébe a magyar, a izéhő a, hogy híták, tudom azt,
tanútuk, sokáig vót, Zomborba meg Doroszlón is lakott az… Tudod te, az a író…
Herceg János,128 tudod te! No akkó azt elkűdték Zomborba, és akkó Zomborbú
kigyütt egy nagy orosz tiszt, egy nagy orosz tiszt, oszt rögtön elengedte űket. Azok
akarták, hogy Bezdánig egész elmentek, hogy ott is egy párat ki is végeztek. Azok
a partizánok vótak. Írta, hogy vigyék be Zomborba. A megyeházára, vagy tudták
űk, hogy hova. A Herceghő.
Bácskertes, 20.

A házunkat megközelíteni senki nem merte
– …begyüttek itt a partizánok Zentán, és no, Tornyoson túl, abba a faluba, Kevibe
vótak má, és gyünnek be Csantavérre. De itten még a magyar [katonaság]… Ott
vótunk az éjjeli szolgálaton, plébános úr, Bikár doktor, az közismert, még emlékművet is… [emeltek neki]. Meg a macedón doktor, egy állatorvos.
– De itt vannak éjjeli szoltálatban a kupolában, éjjeli őrségben Topolyán?
– Itt, de nem a templomba, hanem a faluba, jártuk a… Megszervezett, volt valami fegyverünk, és akkó párossával mentünk, hogy nehogy valaki… Éjjeli szolgálat,
éjjelesek. Reggel, hogy majd megyünk haza, begyün a plébános úrral ez a három,
hogy itt vannak az oroszok. Begyün öt huszár kerékpáron Topolyárú. Átgyüttek
földerítőbe, és azok érdeklődnek, hogy mi van. És azt mondja ez a három ember,
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hogy maradjatok itt, mink adunk embert, kimennek, oszt megnézik. Erre gyünnek
a szolgálatoshú, hogy ki beszél szerbű. Ugye én már katona vótam, szerb katona,
meg tudtam, meg különben is szerb iskolába jártam. Hát engem kiválasztottak,
ismert is a macedón, Ferika, ti možes,129 ki mén még, ki mén, hát vót itt egy Rácz
János. De ennyi köze vót a szerbséghő, hogy Rácz. Egy szót nem tudott. Ű jelentkezett. Éntűlem idősebb vót. Aztán kitűnt, hogy mé jelentkezett. Mink elmegyünk
ki biciklin, neki Tornyosnak, aztán mondom, erre menjük. Ű aszondja, gyerünk
amára. Hát mikó amára mentünk, elértük a két kilométert, és ide bemegyünk, az
onokatestvéremék. De ő tudhatta, mert azon a tanyán senki nem vót, elmenekűtek.
Száz darab disznó az akolba, góré teli kukoricával, szőlő, ez-az. Jószág, nagy jószágot
nem láttunk, csak a disznókat. Hát ő bement, górélécet eltörte, folyt a kukorica ki,
de hát víz is kő annak a jószágnak. Én meg húztam a vizet, teliöntögettem, meg a
szőlőt öntöztem. Biztos elment egy fél óra, egy óra, megyünk. Mikó odaérünk a
faluhó, az oroszok kocsin, fogasjárműn már mennek a Rudics soron. Nem azon az
úton, ahol mink gyüttünk. Hú, hát most, hogy menjünk oda? Megvártuk, mikó
megszakadt, elmegyünk, kérdezzük. Hát ideadtak egy plakátot, hogy fő van szólítva
a nép, hogy hát ne ellenkezzen, mert hát ez. Mink nem mondhattuk, hogy gyűjjönek,
mert avval a feladattal mentünk, hogy figyelmeztessük, hogy Csantavéren nincs
semmi ellenállás, nincs se katona, semmi. Ne lőjjék Csantavért! Ez vót a feladatunk.
De nem tudtuk megmondani. Visszafordultunk ugyanazon az úton, emezek meg
egy kicsit kerülőúton, nem főúton, hanem mellék, de mink se a főúton. És nyomd
a biciklid, de szélnek nem bírtuk hajtani, akárhogy fölálltunk. Mikor ideértünk,
van a tornyosi úton az az iskola, az iskola mellett gyüttek be az oroszok, még nem,
de mi már elértük vóna, hogy előttük hazaérünk.
Egyszer lüvődözés, hát hamar mink is be a kukoricába. Jó néhány sorozatot
leadnak, és gyünnek. Mint aki beszart, lapulunk, és elmennek. Hát utána fogjuk
magunkat, mink is bebiciklizünk. Hogy mire lüvődöznek, később tudtam meg. Az
öt katona nem győzött várni, kigyütt. És azok ott mentek, meglátták ezt a kocsisort, akkor leugráltak, azok meg lüvődöztek. És az öt katona, megtudtam később a
lakosságtú, női ruhába átöltöztek, a biciklit eldobálták, és ezek adtak női ruhát, úgy
elkerültek, mentek vissza Topolyára. Egy se lett megfogva. Mink is beérkezünk, a
bicikliket fölrakták az oroszok, hát az óra meg a bicikli az kincs vót… A szőlősort,
a tornyosi, ott Dušanovót ahogy elhagyjuk, első utcánál ismerősök, két lány azt
mondja: „Ferikém, hát te élsz?” Most vitték a bicikliket, mert azt mondták, titeket lelüvődöztek. Hát akkor én nem bementem, mert különben sem végeztük el a
feladatunkat, de nem is lett semmi baj. Az oroszok átmentek, én akkor nősültem.
Beszóltam, benéztem apósomékhó, micsinálnak. Nem mondtam én, hogy hun jártam, láttak, tehát tudják, hogy… Mert amaz megijesztett, mikó… Az anyám, az ott
bent feküdt féleszméletlenül. Mert bement, meghallotta, hogy bennünket elküldtek,
bement, hogy megnézze, hogy mi van velem. És akkor az egyik ilyen seggnyaló azt
mondja: „Azt már ne várja, ott a kabátja, vigye haza!” És akkó hazagyütt, nem tudja,
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hogy mi van, csak fekszik. Mikó én kinyittam ezt a kaput, benézek, beköszönök.
„Nem az anyád szentségit! Te éngemet – így fogadott az anyám – kórságossá tesző,
hát hun vótá!?” Akkor elmeséltem neki. Nohát, nem vót semmi bajom, akkor megnyugodott, de mondom, kétségbe vót esve, hogy lelőttek.
– Az oroszok mentek tovább Szabadka felé?
– Elmentek Žednik130 felé, azt hiszem, Žednik felé, én nem tudom aztat különösebben. Hát nem is oroszok vótak azok, olyan szedett-vedett. Alig vót uniformisba
valaki ottan. Azok a kocsik, lovak. Itt többször bejöttek, itten egy nagy gödör, ez
is gödör vót itt, mélyedés, és itt leálltak az orosz katonák, és letáboroztak. Akkó
mentek tovább, kocsikat, lovakat cseréltek. Apósomtú is, otthagytak kocsit neki.
Olyan közepes gazda vót, de a uraságoktól hozták a nagy szerszámokat, lovat cseréltek, ez-az. Engem is, hogy szedjük szét a kocsit, milyen jó lesz az, itten megmarad.
A lovakat elvitték másiktú, itt hagyták a lesántult, ez-az.
Az oroszok szaladoztak itten, katonaságos, minálunk meg két fiatal lány vót. És
az anyám féltette, hogy ki se mozduljatok, mert baj lesz. A kaput mindig benyitták,
nézték. Akkó egyik tiszt begyütt, orosz tiszt. Vót neki pucérja vagy minek mondták,
kísérője, hogy kaphatna-e vizet, hogy megmosakodjon. Ugye fürdőszoba nem vót,
nagy lavór, amibe mink magunk is tisztálkodtunk, kitette oda a gangba. Hozott
neki az anyám tényleg vizet bőven, szappant, mindent. Mondja egyszer, hogy kölni
vagy valami. Hát lányoknak vót, kihoz egy üveg kétdecis izét. Hát megszagolja,
megrázogassa, kinyitja. Nem itta meg, de ivott belüle! Jó nyeletet ivott! Jó a kezire,
bekölnizte magát. Vacsorára meg vót terítve nekünk, estefelé. Hát akkó, hát gyűjjön
vacsorázni. Akkó be is gyün, és akkó kérdezgeti, hogy… Mi mondjuk, hogy mi
magyarok vagyunk. Hát ő is, Kocsis nevű vót. De orosz, Ukrajnábú. Az apja innen
került oda az első világháborúba, onnan származik. Hát némi magyarság is vót
benne. És akkó behívhassa az emberit is vacsorára? Hát hívja! Akkó begyütt az. És
végül minannyian oda az asztalhó, együnk, akkó már megbarátkoztunk vele. Akkó
valamit oroszul, a sapka a fejin vót, levette, ráült. Tehát figyelmeztette a… Alig mert
szegény gyerek enni, mert hát ugye a tisztje vót. És aztán ez szerencsénk vót, mert
a házunkat megközelíteni senki nem merte, mert a parancsnok ide.
– Ő volt a parancsnok?
– Hát ennek a csoportnak. Húsz vagy ötven kocsi vót ottan, én nem is láttam,
hogy ágyú vagy valami lett vóna. Erre is, arra is vótak. Akkó megpihentek és akkó
mentek.
Csantavér, 35.

Sőt mi több, egy tiszt vót nálunk, az is ott aludt…
– Akkó mán gyüttek a fegyveresek meg az ágyúk. Nálunk két ágyú be vót állva
lovakká. Asziszem, négy-négy ló vót, mind olyan erős lovak vótak. Mert azok már
nem az ű lovaik vótak, hanem Ausztriábú hozták üket, ezeket a nagy mura lovakat.
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Akkó láttam, mondjuk, ritkán lehetett látni olyan nagyon közel, de akkó láttam. És
be vótak oda állva. Egy vagy két napig ott vótak nálunk. Olyan esős idő vót, tudom.
És ott főztek, meg ott aludtak. Nép nem sok vót, mert az ágyúkkal volt ott tán kettőhárom. Meg egy trénkocsi vót, ilyen, ami vitte a cuccukat nekik. Meg ilyenek vótak
két lóvá. Meg a kétszer négy ló az ágyúval. Olyan jó nagy ágyúk vótak, a szomszédék
házuknak vótak nekiirányítva a csője, de hát nem vót akkó az mán veszélyes. No.
[És negyvenötnek a nyarán, július vót-e, augusztus, július vége felé, nem tudom.
Arrú hajtották Csantavéren körösztül, nem tudom, csak én itt vótam kanászgyerek, mert a kint itt a kanyaron errű, azt a rengeteg lovat. Tíz ló össze vót
kötözve, kettő-három egymás mellé. Meg a farkukhó vót kötve a másik. Mind
ezek a nagy mura ló. Egyen űt az ember elű, egy katona. És akkó úgy szépen
mentek. Ment a másik. Akkó tudom, birkát. Azelőtt én nem láttam merinó
birkát, csak ezt a rendes, idevaló fekete fülű, ezt a zombori birkát, vagy ilyen
fekete pofájú birkák vótak. Akkó meg ezek a kis merinók vótak. Hát ott tán
száz vagy mennyi lehetett egy csapatba, és hajtották űket. Gyüttek végig erre,
és aztán fordultak Zenta felé. Zenta felé fordultak itt el. Csak én, abba a felibe,
ott a parton, abba a felibe lakott egy nagynéném, én ott vótam kanászgyerek.
A másik nagynéném meg amazon az úton, ott a Peracsánál ahogy elfordulunk,
ott laktak. És akkó ez a nagynéném elküldött tejfölé egy bögrével a nénjéhez.
Mert azoknak vót, ezeknek tehenük nem vót. Ott meg vót két-három tehén,
és akkó elküldött tejfölé. Mert nem tudom, mit főzött, csak gyüvök, vót ott
gyalogút körösztű. Nem bírtam átgyünni, nem mertem az úton átgyünni. Mert
ebbe a felibe laktak emezek. Nem mertem, mer annyira. És akkor egy fiáker,
nem is, féderes kocsi vót, fiáker két lóvá, meg valami tisztek vótak, és akkó
azok intettek. Én meg ott hátú álltam, oszt akkó integettek, hogy elengedtek
elűttük, hogy átmehessek a túlsó felire. Én ott várakoztam, gyerek vótam így.
Annyi mindent, hogy ott birkák meg lovak. Hogy mennyi ló vót, nem tudom,
de hogy hány csapat? Mert nem egy nap történt ez. Ez úgy lehet egy hétig
elhúzódott, hogy rengeteget onnan elhoztak arrú… Hát állítólag Csantavéren
azon az izén nem történt semmi se, képzelem, ilyen gorombaság.]
Mert annyit hallottam, vagyis tudok, hogy mikó a magyarok begyüttek, akkó
nem tudom, hány ember meghalt. Mikor az oroszok begyüttek, nem halt meg senki
se szinte, nem bántottak senkit az oroszok. Hanem aztán! Aztán a partizánok, mikó
az oroszok elmentek, aztán a partizánok lettek a nagyurak.
– És azok helyiek voltak?
– Hunnan! Úgy gyütt ide mind. Vót olyan mindenfélék. Mondom, ezek a
Kopunovicsék, az öregebb fiuk, az ilyen aztán, UDBA-snak131 mondták. Ennek a
pálinkafőzőnek a bátyja. És nem tudom, hogy Csantavérrű még kik, de nem hogy,
az oroszok nem. Sőt mi több, egy tiszt vót nálunk, az is ott aludt. Most hogy hány
131

Uprava državne bezbednosti – Állambiztonsági Igazgatóság

■ 456 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

csillagja vót, de csillagjai vótak neki, kettő-e, három-e, nem tudom, de olyan jóvágású
meg elég szép gádzsó132 is vót. Arra a valahány emberre, aki űhozzá tartozott ottan,
aszonta, hogy semmit a világon, meg ne tudja. Egy-egy kicsit tudott egy, hova való
katona, egy nagyon kicsit tudott magyarú. Úgy tudott beszélni. Olyan fekete, Oroszországnak errű az alsó részirű. Mondta, hogy kicsoda, micsoda, és már mióta gyüttek
errefelé magyar területen, megtanút. Úgyhogy nagy nehezen meg tudott azé valamit
érteni. És akkó nekünk a ház végibe fészer vót hátú. Ilyen be vót neki csinálva, de az
eleje szabad vót, csak oszlopok vótak, nádtetős vót. De jó magos vót, olyan, mint egy
pajtaszerűség vót. Hát az nagyon jó hűvös vót, az a nádas hogyhíjják. És oda vótak
fölaggatva ilyen füstölt dógok, szalonna meg sonka, meg nem tudom én, mi. Mert ott
egész fönt, ott jó hűvös vót, nem vót izé. És mikó az az ember meglátta, akkó apámat
odavezette, oszt akkó mondta neki, hogy eztet tüntesse el onnan. Mert éccaka nem
tudjuk, hogy mi lesz, hogy nehogy valaki lehogyhíjjákója.
Tornyos, 38.

Ott vót a tisztnek a felesége is…
– Beköltöztek hozzánk, a szüleim házába, ott aludtak egy éjjel, és a folyosón aludtak. Meg az istállóba szalma lett készítve, ott aludtak, és vót velük egy tiszt, de
elősző a közkatonák bementek a legelső lakásba, hogy majd ott alszanak, de onnan
a tiszt kizavarta űket, és ű ketten, meg ott vót a tisztnek a felesége is, az kizavarta
onnan űket, oszt azok kint aludtak, űk aludtak bent ketten. A nővérem tizennyóctizenkilenc éves vót, de semmi bántódása nem vót neki. Rendbe vót minden. Mikó
megvirradt, akkó nagyon szépen elköszöntek tőlünk, meg elmentek.
No aztán, vót apámnak egy, egy csikója, oszt hányta a mit tudom én, azt a, amit
szoktak azt a kehet, vagy mit. Oszt meg vót neki dagadva a nyaka, mer evitték vóna,
mert má lehetett vóna rajta lovagóni. De mikó meglátták, hogy mi baj van, akkó
otthagyták. Megmaradt. Nem vitték el, meg mást semmit se nem bántottak. Ezekrű
ennyit tudok mondani.
Há vót, akit megerőszakótak az orosz katonák. Vótak. Vótak, vótak. Minden.
Persze, hogy vótak. Nálunk ilyen probléma nem vót, nem akadtunk ki ilyenre, azé
mondom, hogy nálunk aludtak, de a tiszt kizavarta. Rendet tartott, és a nővérem
is ott aludt bent, ő már nagykorú vót, bent a tiszttel meg a feleségive, mer a tiszt,
az hozta a feleségit is ugye, itt menekűtek körösztű. Amúgy meg, hogy mondjam
meg, én meg jobban, jól van, gyerek vótam még, tizenöt-hat éves ugye, az még nem
olyan nagyon nagykorú, el vótam jobban rejtve, hogy ne akadozzunk.
Zentagunaras, 54.
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Tolbuhin csak úgy volt itt a Kossuthéknál átmenetileg
– Hát azt mesélte, hogy pont az ű házukban vacsorázott a Tolbuhin marsall egy
alkalommal. Kimerték a paprikást, és az ő apjának kellett először megkóstolni,
mert nem akarták az oroszok meg a marsall, hogy ők egyenek előbb, hogy nehogy
mérgezett az étel. Ő kisgyerek volt, ő nem evett, csak látta, hogy az apja ült ott
velük, és akkor ő szedett. És akkor ezek is látták, hogy ez jó, az étel, és akkor ettek.
Mondom, a Tolbuhin csak úgy volt itt a Kossuthéknál átmenetileg, Szentiványon133
vót neki a főhadiszállása.
– Mármint a Tolbuhinnak?
– Igen. Német faluban, mert jöttek itt a német repülőgépek, leereszkedtek itten
az országútra, de nem lövöldözték üket. Mi nevettünk, gyerekek ennek a repülőnek,
hogy hogy leereszkedik. Az oroszok nem mertek semmit. Idehallgass! Szentiványon
rengeteg tehén vót, és az oroszoknak innen hajtották át a teheneket, meg a partizánoknak. Százával hajtották előttünk a teheneket. Aki akart, bírt cserélni, ha volt
tehene. Volt, amelyik már nem volt pár napja megfejve, gyütt ez a lágerhunmi.
Partizán beleegyezett, oszt kapott valamit, itt a tehén, add ide a tiedet, hogy meglegyen a létszám, oszt baszott rá. Öccse, én csak egy kicsit, darabosba emlékszek
vissza, hogy én miket tudok! És ezt mind azért tudom, mert a bátyám által is, meg
ide jártak ezek a tisztek meg erdeg fasza, ugye.
Bácskertes, 24.

Ezek nagyon rendes emberek voltak
– Arra emlékszek, hogy nagy volt itt a zaj a községházán, egy része örült nagyon,
hogy bejöttek, föl löttünk szabadulva, most már vissza tudunk nézni, hogy milyen
fölszabadulás volt. Hát jól van, az volt és olyan volt. Akkor nem Magyarország volt,
hanem Jugoszlávia. Az iskolában is, úgy emlékszek rá, hogy addig még, október
10-éig, tudom, még imádkoztunk is az iskolában, aztán meg már teljesen más volt.
Itten nálunk, például minálunk a házban, itt voltak orosz katonák. Én arra is
emlékszek, de itt nagyobb tisztek voltak, följebbvalók, úgyhogy ezek nagyon rendes
emberek voltak. Nem mondhatok semmit, igaz, kisgyerek voltam, de amott a szobában, ottan voltak bent, öt-hat, a telefon is be volt kapcsolva. Láttam őket, tata nem
tudott szerbül, meg oroszul se, de megértették egymást.
Bácsgyulafalva, 100.

Ha ű elmén, akkor reggelre meghalok
– Mikor kimentek a magyarok, mikor az oroszok még nem jöttek be, meg a partizánok, a senki földje, én akkor szültem a lányomat. Olyan világ volt, hogy se orvos, se
patika, semmi nem volt. És én mindennapos voltam, ez borzasztó volt. Még meg is
133
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betegedtem. Engemet egy orosz orvosnő gyógyított meg. Itt az utcán meghallotta
a férjem, hogy beszélgetett a barátnőjével, hogy ő orvosnő, major,134 doktor major.
Oszt behívta, ha ő orvos, akkor jöjjön be, oszt nézze meg, itt van egy nagybeteg.
Negyvenkettő fokos lázban itt feküdtem, és mondta, hogy ő most itt marad, mert ha
ű elmén, akkor reggelre meghalok. És akkor itt volt, meg elszaladt az ő patikájukba,
oszt hozott orvosságot. És akkor reggelig ő engemet úgy lenyomta a lázamat. Aztán
idehívtuk lakni hozzánk, és nagyon jól elvoltunk. Nagyon jó viszonyunk volt ez miatt
vele. Meg tiszt volt, okos volt, nem volt, mint a részeges katonák, meg mit tudom én.
Nő volt, nagyon sajnáltuk is, mikor elmentek. Szegény, mikor elmentek, mert mikor
mentek át itt Bezdánnál ugye, rengetegen meghaltak. Hogy mi lett vele tovább, nem
tudom, de mirajtunk nagyon sokat segített. Énrajtam, mert én akkor meghaltam
volna. Akkor ezzel az orvosnővel olyan jóban lettünk, ők is eljöttek Oroszországból,
olyan messziről, azt sem tudták, hogy hol vannak. Meg hol a front, meg minden.
Minden érdekelte, a faluban összeszedték az összes rádiókat, és bevitték a községházára. Semmi hírt sehunnan nem tudott senki se. És akkor az én férjem mondta ennek
az orvosnőnek, hogy hát bent van a községházán a rádiónk. Azt mondja, ismernek
valami tiszteket, és elkérik. Volt valami gondnok ott, oszt elkérték, oszt elhozták ide.
Itt van a konnektor, itt volt a rádió, és akkor én itt feküdtem, mert akkor nem ilyen
bútor volt, hanem két ágy volt itt a közepén. És akkor itt feküdtem betegen, már szülés
után, azok meg itt hallgatták a rádiót, de úgy lehalkították, meg minden. Untalan
kérdezték, hogy nem zavar. Olyan figyelmesek voltak velem. Hogy nehogy, beteg
vagyok, hogy nem-e zavar. De ők nagyon-nagyon akarták, szerették volna tudni, hogy
mi hogy áll. Azért mondom, egyelőre csak azt tudom mondani, jó viszonyunk volt.
Ennek az orvosnőnek a férje meg Apatinban volt komeszár, és akkor még meghívtuk egy vasárnap ebédre. Ez boldogan eljött, kocsissal, kocsival volt, eljöttek,
megvendégeltük. Sajnáltuk, amikor elmentek, hogy mi vár rájuk. Ez így volt. Egyelőre ezt tudom rúla mondani.
Volt, akik mondták, hogy ilyen részeg katonák bementek, és akkor elhordták a,
bort követeltek, meg a dunsztjukat elhordták, meg ilyen valami. Azért mondom,
hogy nálunk ilyen nem volt. Volt erre is példa. Különösen a faluszéleken. Most mi
a falu közepén lakunk, itten jobban itt volt a konyha meg a patika meg a tisztek,
oszt itt nem volt nálunk ilyesmi semmi se.
A testvérem, a Pisti tizennégy éves gyerek vót. Kint laktak szálláson. Oszt féltek a
háborútó. Oszt akkó hurcókodtak befelé kocsival, lóval. Édesapám kint rakodott. Ő
meg hozta be. Akkó lerakta, akkó ment vissza. Oszt ahogy indút vissza, a honvédek,
ahogy menekültek kifelé, vagy mentek, látták, hogy jó lovak meg kocsi. Az övéikét
otthagyták, oszt átdobálták a cuccukat. Oszt a Pistinek annyit mondtak, hogy
hajts. Tizennégyéves gyerek vót, de szegény gyerek, azt se tudta, hogy hová, vagy
mi lesz vele. Hát akkó édesapánk ezt meghallotta, hajtott utána biciklivel, de nem
ért el Zomborig se. Oszt mondták, hogy mén egy doroszlói ember. Oszt akkó izé,
a bezdányi hídig ment, vitte ezeket a, katonatisztek vótak, meg eggyel vele, eggyel a
134
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felesége is vele vót. És ott sokan összejöttek, me az a komp, vagy nem tom. A híd jó
volt-e, vagy komp ment-e, azt azé nem tom biztosan. Sokan összehívták, várakoztak.
Oszt akkó ottan… Pisti má nagyon rítt, hogy gyerek vót, hogy most mi lesz ővele,
hová mén… Akkó a tisztnek a felesége, hogy megsajnálta, oszt mondta a férjének,
hogy engedd haza ezt a gyereket, aszondja, átrakodunk máshoz, vannak többen,
oszt engedd haza. Oszt akkó elindult, de a többi emberek fölvilágosították, hogy
hát, menjen olyan mellékutakon, ne menjen a főúton, mer akkó megin elkapják,
oszt visszahajtsák. Na és akkó úgy addig-meddig, hogy hát hazaért a lovakkal, hazahajtott. De a kertrű jött föl, mer… Mosztonga partjánál laktunk, vagy hát szüleim
ott laktak. Oszt ott jött föl, akkó a kertrű, hogy ne kövesse, tudod, hogy ne menjen.
Úgyhogy izél, akkó megvót az öröm, hogy megörültünk, hogy hát megjött, mer nem
tudtuk, hogy hun van. Édesanyám itt tartózkodott velem, beteg vótam. Édesapám
meg hát szegény nem tudta, hogy most mi lesz vele… Na, akkó hát örűtek, hogy jól
van, minden, akkor megvannak a lovak, minden.
Akkó addigra a magyarok kimentek, kezdtek az oroszok befelé jönni. Akkó
azoknak is így kimerűtek a lovaik, akkó látták, itten parasztház meg istálló van.
Bementek, fogták a lovakat, kivezették, oszt a rosszakat otthagyták, amik má nem
bírtak mennyi. Na akkó izé, hát nem lehetett semmit se mondani, nem lehetett
ellenállni. Akkó aztán édesapám valamennyire főjavította őket, hát ő szerette a
jószágot meg minden. Akkó jön a másik parti, akkó megin elvitték. Akkó még
rosszabbakat hagytak ott. Utóbb má csak egy öszvért hagytak ott. Akkó má, mikó
utóbb má evitték, és akkó legutoljára egy kis pónilovat, az édesapám megveszett
rá, oszt kizavarta az utcára. Eredj, te is a többi után, nekem nem köllesz, akkó má
izé lesz. Ez vót a, ennyit tudok mondanyi errő a lovakró.
Doroszló, 108.

Tudtára adta apámnak, hogy nem kell
féltenie anyámat
– Amikor a németek elmentek, akkor kik jöttek, az oroszok?
– Az oroszok jöttek be. Figyelj ide! Látod, ezt még elmesélem. Az oroszok bennünket
nem bántottak. Tudom, hogy voltak ott megerőszakolások meg mi. A Géza férjem
azt mondja, hogy itt Zentán, mert ők az Újfaluban laktak, hogy ott valamelyik
katona meg akart erőszakolni egy nőt, és a tiszt lelőtte. Úgyhogy nem voltak ezek
mind, volt rengeteg disznóság az oroszoktól, nagyon jól tudjuk. Szóval a háború után
minálunk, mert két gyönyörű nagy szobánk volt, egy szép nagy konyha, nagyobb,
mint ez az ebédlő, meg spejz, meg még egy spejz, meg udvarrészünk is. A nappali
szobánkat ki köllött adni, csak tisztek voltak, de nem is kevesen voltak, öt-hatan
voltak. Ott aludtak, ott volt két kaucs, akkor a két kaucson meg a földön. A hálószobában meg mink voltunk, apám, anyám, a bátyám meg én. A főtiszt, az mindjárt
első nap valahogy tudtára adta apámnak, hogy nem kell féltenie anyámat. Szóval,
hogy nem fogják megerőszakolni. Mert amit csináltak, az igaz, hogy az összes csirkét
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levágták, mert akkoriban nem volt mélyhűtő meg frizsider, és egy nagy kazánban
megfőzték azt saját maguknak. Ennyi volt a kár belőlük. Hát persze az ágynemű.
Három csomag kártyát vittek el tőlünk, mást nem loptak el semmit, hanem tejet
lehetett kapni Becskereken, most is megvan az a tejgyár, egész kint a város szélén.
Az anyám fölöztöztet engem, kezembe ad egy tejeskandlit, de hát kilencéves voltam,
és el köllött mennem tejért. Erre az oroszok kártyáztak ennél a nagy asztalnál, mert
ez volt a nappali szobában, ami itt van. Azt mondja, hova. Mert anyámék tudtak
szerbül, és valahogy megértették. Mondja, hova kell most nekem menni. Az anyám
azt mondja, hogy el köll menni tejért a kislánynak, de nagyon messze van. De az
orosz tiszteknek nem kellett sorba állni, és ezt ők valahonnan tudták. Erre mindjárt
megparancsolta az egyik tisztnek, hogy el köll menni velem. Meg is fogta szépen a
kezem, gyalogolunk, akkor emlékszem, egyszer csak volt ott valami sárdarab, akkor
fölemelt, és átvitt a sáron. Persze én meg fölvágtam, nem köllött sorba állni, az orosz
tiszt egyenesen, és mindjárt megtöltötték a tejeskandlit. Úgyhogy nekünk nem volt
az oroszokkal. De voltak csúnya dolgok.
– És mikor az oroszok végül is elmentek, akkor volt-e a családnak valami gondja
ebből, hogy sváb volt?
– Nem. Akkor már Tito jóba volt az amerikaiakkal. Akkor engedték ki a Nina
tantit meg a két gyereket, mikor összeveszett az oroszokkal. Mikor Tito összeveszett
az oroszokkal, jóba lett az amerikaiakkal, akkor jöttek az UNRRA-csomagok,135 azt
is jegyre kaptuk, de gyönyörű csokoládék meg minden finom kaják, és volt akkor
D-1, D-2, D-3, és azok többet kaptak a gyerekek, és az UNRRA-csomagokból is
kaptunk jegyre, de nagyon finom dolgok voltak ott. Hát olyan csokoládék érkeztek,
hogy fogalom. Na persze voltak olyan családok, hogy alkoholisták voltak a szülők,
és nem adták a gyerekeknek, hanem eladták a csokikat, és elitták. De ez sajnos van.
Azt hiszem, az anyámék is vettek. Hát ha már eladják, akkor. De mink kaptunk
is jegyre. De voltak olyan konzervek is.
Ez akkor volt, mikor Tito összeveszett az oroszokkal. Negyvennyolcban veszett
össze. Hát én mikor iskolába jártam, a Sztalinnak a képe meg a Leninnek a képe, azok
voltak a fő helyen, aztán jött a Tito, aztán levették az oroszokat. Akkor már volt a
Tito meg a Ranković,136 meg amaz a Đilas,137 nem ez a Đilas. Mert volt egy Đilas,
csak aztán ezek szép lassan mindenkivel összeveszett. Meg a Ranković, igaz, nagy
szerb volt. Az a Ranković, az nagyon nagy szerb volt. Én emlékszem, hogy Zentán
is mindenfelé szóltak az üzletekből a rádiók, és szidták a Rankovićot, csakhogy a
Ranković felesége szlovén volt. De a Ranković nagy szerb volt. Egy biztos, a Tito
idejében mi jól éltünk. De ő is egy nagy disznó volt, mint minden politikus.
Zenta, 156.
135
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United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA)
Aleksandar Leka Ranković (1909–1983) az Ozna, majd az UDBA megalapítója, 1966-ban a brioni plénumon kizárták a Jugoszláv Kommunista Pártból.
Milovan Đilas (1911–1995) kommunista politikus, a partizánmozgalom
fontos személyisége.
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Fejlett vótam nagyon, meg szépnek is mondtak
– Orosz katonák voltak-e a házaknál elszálásolva?
– Vótak, nálunk vót a kapitány. És vót őneki egy, nem jut eszembe, hogy mi vót neki
a neve, pedig tudom, a pucerja,138 vagy minek mondják, aki kiszolgálta… testőr.
Az külön aludt, a kapitány a tisztaszobába. Úgyhogy amit a kapitány kapott enni,
mindig többet hozott, és hogy minekünk is legyen. Szegények vótunk akkor. Meg a
tetyűt is hagyta, meg a sugit, az minek mondják? Rüh. Az apám, anyám megkentek
bennünket, oszt kemencébe kenyér után beraktak, hogy elmújjon, elmúlt…
Negyvennégybe gyüttek, attól kellett munkálni. Keveset tudok. Hát egy két-három napig vótam otthon, akkó má fejlett vótam nagyon, meg szépnek is mondtak, és
elvittek egy tanyára, bujtattak. Padlásra, erre-árra, hogy ne legyen. Eccé elmentünk
a Omladinski domba, Ifjúsági Otthonba, az a nagynéném azon az éccakán, amikó
gyüttek. Hát azok, úgy néztünk, némellik, hallod, mint a majmok. Hogy hunnen
gyüttek azok, Kazisztánbú valahun, vagy hunnen, tudod, hogy hajadon főve, de
bandzsalok, klepa fülük,139 mezétlábos, pedig má hideg vót. Őssze. És együtt a
nagynéném meg a szomszédasszonnya elébem. A keresztúton vót a malom, ott
kellett gyünni. Bírtunk vóna máshun, csak mink nem tudunk, hogy ha ott, ott
vannak letelepedve. Ott aludtak. Azt fogták, alig bírtak megmenteni. Csak hallotta
katonatiszt, és akkor az gyütt. Az vót a szerencse. Másképp mi lett vóna, lehet százan
rajtam körösztűmentek vóna.
Na, akkó elvitték engemet tanyára. Én többet nem tudok, meg az oroszok ott
vótak, meg azt tudom, hogy a Kulturni, Ifjúsági Otthon mellett vót a katyusa.140 Le
vót ponyvázva, és az én bátyám is velem vót, az meg akarta nézni, hogy milyen. Az
majdnem agyonlőtték, hogy nem szabad. Az nagyon nagy titok vót. A, látszottak
ezek a… csövek, de ponyva vót rajta, és ugye nem engették így át. Ez az egy.
De mondom, mink megmenekültünk, mer ott voltak ugye, katonaság meg minden, és hát nagyon féltünk, a női személyzet ugye, egy asszony, a Zolainé aszongya,
hogy ő meg ki is nyitotta a kaput, aszt beengette űket, hogy menjenek be az udvarba.
És aszongya, bementek, akkor nagyon szép menyecske, a férje katona, két asszony
vót ottan. Az egyik nagyon szép vót, a másik nem annyira, és megerőszkolták. És
Leona jajgatott meg minden, meghallotta, az kislány vót, mer öt évvel fiatalabb,
mind én. Kilencéves. Vagy nyolc? Elíg az hozzá, hogy ahogy ű ordított, akkó gyütt
a katonatiszt, és mi, hát elment egy katona, az nagyon fogta az asszont, sivalkodott,
aszongya, az hátra elhúzta. Akkor elment, aszongya, te ereggy haza. Messze laksz?
Elkísérjen valaki? De nappa vót. Nem. Haza bírok menni. Csak mind a gyerek,
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Tisztiszolgája
Szétálló fülűek
Többcsövű rakétavető, ami a II. világháború első éveiben még hivatalosan
a BM-8 és BM-13-as jelzést viselte. Nevét egy orosz katonadal hősnőjéről
kapta.
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valahun ott jáccott, vagy mittudom, hogy hogy vót, mer én nem vótam ottan vele. És
aszongya, hallotta, hogy puska durrant, azt a katonát agyonlűték. Ott a helyszínen.
Meg egy Binai nevezetű, ott vót a konyha őnáluk, ott is valamellik rosszalkodott,
vagy valamit csinált, ott is egyet agyonlűtték.
Na, az mikor idegyüttünk, akkor én ezt meséltem, má amikó apusomékhoz
odakerültem. Az űk aszonták, hogy a Vojnics-tanyán, Gunarason végin van, ahogy
fordúsz be, Vicei-tanya. Ott is agyonlűtték. De hogy vitték maguk a holtat, vagy
valahova elásták? Ott nem vót szabad leselkedni vagy nézni.
Zentagunaras, 58.
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A KATONA
Minket, gyerekeket nem bántottak,
de emezeket, a nőket (465) ◆ Nem is
merek belegondolni, mi lett volna,
ha ellenségként jönnek (465) ◆ A
szomszédunkban voltak oroszok
beszállásolva… (465) ◆ Először a
sógoromnak kellett, hogy egyen az ételből
(466) ◆ A gyerekek kaptak ajándékot is
egy katonától (466) ◆ Oan rendes emberek
vótak, hogy aszongya, imádkoztak is

(467) ◆ Örültünk, hogy nem bántottak
bennünket (467) ◆ Beraktak házakhoz
két-három oroszt (467) ◆ Tőlük mindenki
félt (469) ◆ Az orosz begyüvetel az
nagyon kutya vót (471) ◆ Fönn ül a lovon,
habfehér, az az orosz katona (472) ◆
Mamka, én hozzád megyek alunni (473) ◆
Biztos eszébe jutott a gyereke… (475) ◆ Ha
elvisz bennünket, meg hazahoz, kap egy
arany Schaffhausen órát (475)
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Minket, gyerekeket nem bántottak, de emezeket, a nőket
– Az oroszok, azok, azok hajtották a sok birkákat. És ott főzték a vőgyön a paprikást,
és ott a sarkon meg vót egy asszon, vót három lánya is. Állandóan az oroszok mentek
oda be. Akkó utána második ház lakott az ángyi, anyának a testvérje, a Sándor bátya
katona vót, evitték, mer összeszették, vitték el ám katonának a népet. És evitték, az
asszon meg az ángyi terhes vót, és oda is bementek. Akarták bántani. És akkó hát
egy, egy orvos megvétte, egy orosz orvos. Nem eresztette, hogy bántsák az ángyit.
Mentek ám. Mentek, a nőket bántották.
Az oroszok. Nagyon szemtelenek vótak. Ott a vőgyön [táboroztak]. Ott Csantavéren, ahun vót a fürdő. És ott vót egy nagy vőgy, hát az most is ottan. A fürdőrű
folyt ki a víz, van ott az a Csikér, és ottan űk vágták a birkákat, oszt főztek, aszongya,
karas, kusaj, kusaj.141 Na, ezt megtanútam az oroszoktú. Igen. Hát minket, gyerekeket nem bántottak, de emezeket, a nőket bántották az oroszok. Nagyon. Nagyon.
Zentagunaras, 60.

Nem is merek belegondolni, mi lett volna,
ha ellenségként jönnek
Az oroszok úgy jöttek be, mintha jóbarátok lennének, de hát… Nálunk is voltak
elszállásolva. Az egyik egyszer egy zsákot kért tőlem. Aztán láttuk, hogy ellopta a
füstölőből a sonkát, kolbászt meg a szomszédaink ruháit. De szóltunk a följebbvalójának, és azt a katonát kiküldték a frontra. Az oroszok nagyon sok mindent
elvittek: ruhát, élelmet, amit értek. Nem is merek belegondolni, mi lett volna, ha
ellenségként jönnek.
Magyarkanizsa, 70.

A szomszédunkban voltak oroszok beszállásolva…
– Amikor bejöttek az oroszok, apám levette a cégtábláját, mert Nyilas Imrének hívták. Cipész volt. Levette hajnalban a cégtáblát, nehogy azt higgyék, hogy nyilaspárti.
A szomszédunkban voltak oroszok beszállásolva. Nekünk teheneink voltak, tőlünk
hordták a szénát a lovaiknak. Annyit elvittek, hogy annyit meg sem ettek a lovaik.
Nálunk is voltak oroszok, apámmal szerbül beszéltek, meg mutogattunk.
Magyarkanizsa, 73.
141

Valószínűleg a haraso, kusaj, tehát jó, kóstold meg, egyél szópárra gondol az
adatközlő.
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Először a sógoromnak kellett, hogy egyen az ételből
– De van itt egy másik is, amikor az oroszok jöttek. Azok is ott vonultak el, azok
nem a mi utcánknál, hanem ott a Vasút soron. Akkor pont ezt a fiatal nagynénit
kellett menteni, mert nem volt férjnél, és az orosz katonák keresték a lányokat.
Én kislány voltam, kisdiák voltam… és akkor volt ott szalmakazal is az udvarban,
akkor olyan időjárás volt, nem tél volt, akkor ott volt fekhelye a nagynéninek addig,
amíg ott el nem voltak, vonultak, akiktől félni kellett, mert ott volt egy nagy tér a
vasútsínek és az házak között… és ott letelepedtek, egy jó csomó katona, sátrakat
raktak, később a tisztek közül volt, aki bejött az épületbe, akkor azokkal olyan barátságosan az egyik sógorom foglalkozott, tudott szerbül, ezek oroszul beszéltek.
Nem úgy néztek egymásra, mint ellenség, akkor azoknak készítettek ennivalót,
meleg ételt, el is fogadták, de olyan föltétellel, hogy először a sógoromnak kellett,
hogy egyen az ételből. Tehát bizalmatlanság volt, hogy nehogy azért kínálják őket,
és így nem viselkedtek olyan módon, hogy nagyon izgatottak legyenek. Nem tartott
ez se sokáig, de ez is egy rendkívüli helyzet volt.
– És a nagynéni?
– Ő volt a nagylány, és ezek férfiak voltak, úgy a tisztek, mint a katonák. Ez el
volt terjedve a városban, amikor elmentek, akkor mindenhol ment a csevegés, hogy
ott mi történt, ott mi történt, ott mi történt.
Maguk a tisztek is hajlandóak voltak kontaktust teremteni a nőszemélyekkel.
Erről híresek voltak az orosz katonák, amíg itt voltak.
Zenta, 161.

A gyerekek kaptak ajándékot is egy katonától
– Most is olyan ruhájuk van a magyaroknak, olyan sárgás, zöldes-sárga, de inkább
sárgát mutatott. Erre emlékszek. Az orosz katonákra jobban, mert azok udvarban
voltak. Nyolcvan palacsintát sütöttem nekik. És mondom, hogy nincs zsírom, s
föl volt akasztva egy darab szalonna, s mondja, ott van a szalonna, s megkened
vele. Két hetet biztosan vagy többet ott voltak, a zárdában voltak a betegek, akkor
született a Magdi.
A szomszédban bántalmaztak, nálunk nem, rendesek voltak velünk szemben.
Még a gyerekek kaptak ajándékot is egy katonától. Nyakláncot a Matild kapta el,
az Irén gyöngyöt kapott, kétszer lehetett a nyakába csavarni. A Feri egy kisbicskát
kapott. Azt mondta, hogy őneki is van ilyen [gyereke]. Beszélgettünk vele. A szomszédban ottan voltak olyan szemtelenek, akik odaküldték őket. Az asszony három
családjával, a gyerekek már kint voltak szálláson, jószágokat, disznókat, teheneket
őrzötték, a lánya volt itthon. Hát nem tudom.
[Egyet, hogy hol végezték ki, azt nem tudom, az nekem komám volt. Úgy
menekült meg Szajánból ide, és itt is megkeresték. És mondják neki ott az
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emberek, ne menj be, ő meg fölöltözött az esküvő ruhájába, és abban ment,
és nem jött többet vissza.]
Mohol, 95.

Oan rendes emberek vótak, hogy aszongya, imádkoztak is
– Szóval előbb gyöttek az oroszok, előbb! Hogyne! Október 17-ín gyöttek be az
oroszok, űket meg mán elseje előtt elvittík, mert másodikán van halottak napja.
Október 17-ín érkeztek Pacsírra, ezt nem felejtettem el!
– Volt olyan orosz katona, akit családoknál helyeztek el?
– Vót! És vót köztük oan rendes. Ottan még a mi öreganyánknál, szóval anyukám anyjánál is vótak, aszonta, hogy oan rendes emberek vótak, hogy aszongya,
imádkoztak is, meglátta rajtuk, pedig még szerbül se tudott. De látta, hogy igazán
rendesek vótak köztük.
Pacsér, 41.

Örültünk, hogy nem bántottak bennünket
– Az csekélység volt. Bejöttek ide az udvarba, és itt aludtak nálunk. Volt egy alsó
épületünk, ott volt egy konyha, és ott fertőtlenítették magukat, forralták ott a vizet,
a fal tövénél kiásták a lyukat, és eresztették ki a vizet. Ott gőzölték, fertőtlenítették
magukat. Nekünk nem volt semmi probléma velük. Nem kérdezték meg, hogy lehet vagy nem lehet, mi meg örültünk, hogy nem bántottak bennünket. Nem volt
az, hogy, na, ki engedi be, mentek be, ellenállás nem volt, hogy nem engedjük be.
Az italt keresték. Apám cipész volt, őneki volt, nem tudom, mennyi spiritusza,
avval ő a szerszámot melegítette, és megitták a spirituszt. Az üvegben volt, és majd
kiönti, hogy melegítette az ő szerszámot, hát mikor oda került a sor, nincs spiritusz,
hát megitták. Akkor engem leköteleztek, a Sebők gabonakereskedőtől kellett hordanom a búzát a malomba, akkor ott lerakodtam, odajött két orosz, hogy gyerünk,
ki kellett mennem a vadászlak ahol van, a téglagyár volt odáig, akkor ott egy oroszt
feltettek a kocsira, be köllött ide hozni, itt volt a kórházuk nekik, ahol a Meblo
volt, oda. Megsérült, meglőtték, hát ők maguk lőtték meg egymást, nem volt más
ellenállás, akkor azt mondták, vigyem őket tovább arra, Kerénynek, nagy sár, minden, vittem, akkor a nénémék kint voltak, akkor már nem voltak, az korább volt, a
Dévai szálláson, kilenc kilométerre a falutól volt, oda bementünk, a Dévainak volt
bora, akkor ittak, berúgtak, na, egyszer csak gyerünk tovább Kerényre. Kerényre
mikor beértünk, mondjam azt, hogy nőt kellett volna nekem keresni, tuszkolnak,
hogy devojka, devojka. Leszálltam a kocsiról, egy kapu nyitva volt kicsit, odamék,
orosz katona állt őrségen, mondott valamit, én visszamék, mondom, nincsen, nema,
akkor át kellett menni Csonoplyára. Csonoplyán be egy udvarba, ott is voltak már
oroszok többen, akkor ott én a lovaknak adtam enni és szundikáltam a kocsin,
mikor kezdett virradni, kijött a házinéni, azt mondja, hát te, mit keresel itt, mon-
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dom, nem keresek semmit, de ez így van, idehallgass, fogd magad, és rögtön húzd
magad, oszt eridj haza. De én klumpában vagyok! Ne sajnáld a klumpát! Gyere,
leszállított a kocsiról, behítt, azt mondja, itt van a fiam, bénán fekszik az ágyban,
az is elhajtotta Bezdánba a lovakat, és nem akarta otthagyni, légnyomást kapott,
itt van bénán, te is azt akarod, csak eridj te haza. Akkor mondtam az oroszoknak, a
kocsit meg a lovakat ott kell hagynom, adtak egy lovat, az már sánta volt, fölültettek,
és elindultam haza. Mikor odaértem a falu szélire, egy orosz katona megállított,
hogy majd ő keres kocsit, és megyünk tovább. Magyaráztam neki, ahogy tudtam, én
megyek majd kocsival, én gyüvök ide, azt mondja, jó, ott a téglagyárnál fölmentem,
már mikor mentem volna tovább, közben meg a partizánok lövöldözték a téglagyár
kéményét, mikor már elhaladtam tovább, elkezdtek kiabálni utánam meg lövöldöztek, fütyültek a golyót, de mindegy, engem nem ért, akkor ütöttem a lovat, hogy
elmeneküljek, akkor körösztül hazajöttem a határban. Ez volt idáig a lefolyás még
mielőtt a háborúba beleestünk volna.
Bácskossuthfalva, 44.

Beraktak házakhoz két-három oroszt
[– Magyar időben bejöttek a magyarok, mi nem voltunk pártisták,142 nem is
volt magyar ruhánk, szállási gyerek akkor jött haza, ha búcsú volt, vagy vásár,
de akkor is csak kocsipásztornak. Magyar időben jártunk a polgáriba, voltak
itt kitüntetések, kik nagy magyarnak tartották magukat, azok el is mentek,
az nem maradt itt, elment, aki nagy magyarnak tartotta magát.]
Aztán jöttek az oroszok, negyvennégy október 8-án, attól kezdték verni a Bakáli
tanyáját, az Orompartot, vasárnap reggel fél nyolckor az ágyúkból ott hullottak a
golyók előttünk, gurultak szét, ahogy mentünk ki a szállásra. Kocsiderékban ültünk,
és mondtuk, nézd, ahol száll. Nekünk, gyerekeknek ez tetszett, élveztük.
Én nem emlékszek a magyar időszakra, csak amikor az oroszok bejöttek. Mentünk ki tanyára, az anyám hajtotta a lovat, az öcsém pólyás volt, mellénk leszállt [az]
akna, fölszállt a föld, és ültünk a dunnán, kocsin volt, az öcsémet kidobta-e anya
vagy mi, csak a földről vettük föl a pólyában, nem lett semmi baja. Mikor vége volt
a lövöldözésnek, volt egy zsidó szomszédunk, engem nagyon szerettek, oda jártam
játszani, egy unokájuk volt, Mile, mert szerb volt a férje, jegyző volt az az ember, mert
akkor Csúrogról, Zsablyáról, Földvárról is ugyanúgy akarták a magyarokat kihajtani,
ez a jegyző ember kiállt a magyarokért meg szerbekért, és közben a feleségét, fiát,
apósát, anyósát, mert zsidó volt, elhajtották. Nekünk szerbek voltak a szomszédok,
tudtunk szerbül, nekünk nem volt semmi problémánk. A családja sosem jött vissza,
majd megnősült, de nagyon fájt neki, és mondta is, hogy ő mentette az embereket,
talán ha otthon lett volna, akkor talán az ő családját is megmenthette volna.
142

Pártagok, ebben az esetben valamilyan magyar párt tagjai.
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Voltak orosz tisztek, jöttek hozzánk tojásért, volt egy ember, aki ott lakott nálunk, hogyne lehetne, hozta a tojást nagykosárba, megszórta pelyvával, telerakta
a kosarat tojással, elvitték mind. Az ember rítt, pedig magas rangú volt, gyerekek
ott voltunk, neki is [van], mondta, otthon, nem tudja, hogy vannak, mint vannak.
Beraktak házakhoz két-három oroszt, mi is voltunk négyen testvérek, meg a
szüle is ott lakott külön szobában, mi úgy hívtuk a mamát, hogy szüle, mi meg
egy szobában voltunk anyáékkal, pláne télen, nem volt akkor kemence, volt ott a
tisztaszoba, hideg szoba. Az apámék letették a subát, hogy a katonák majd ott alszanak, mi meg a szülénél vagy amott, azok is olyanok voltak, hogy nem engedték,
majd ők lefekszenek, a gyerekek meg az asszony, azok legyenek a helyükön. Én is
azt mondom, nem voltak olyan rosszak, azoknak is muszaj volt jönni, és azok is,
ahogy tudták kimagyarázták, hogy a család, a képeket mutogatták, őneki is otthon
van, és nem tudják, mi van velük.
Mohol, 93.

Tőlük mindenki félt
– Azok amikor bevonultak, hát arra már egy kicsit élénkebben emlékszem. Csatakosak voltak, sárosak, fáradtak, kimerültek. Jó részük italos volt, akkor nagyon-nagyon
keserű hangulat uralkodott a faluban. Nagyon nehéz hangulat volt akkor. Az volt
az a periódus, amikor fölgyújtották a falut körbe, gyűrűbe, égett körülöttünk a
mezőség, ugyanis dél felől, Kovačica143 felől volt a lerakatjuk, a bunkeruk a németeknek, betonbunkerok is voltak, de lerakatok is voltak lőfegyvernek és különböző
fegyvereknek, és azt fölgyújtották. Az elnyúlt egészen szinte félkörben a falu északi
oldalán, a falu déli oldalán pedig csak katonák voltak beosztva, és házaknál is, aztán
olyan sátrakban is, és amikor azok vonultak vissza, a német katonák, ahogy vonultak vissza, maguk mögött fölgyújtottak, amik voltak, amiben ők laktak, vagy ki
tudja, tehát ők gyújtották föl, amikor pedig az oroszok bevonultak, robbantották
a bunkerokat. Úgyhogy mondom, tűzgyűrűben volt a falu.
– Mikor megérkeztek az oroszok, hány napig voltak?
– Ők ott megtelepedtek. Ők ott a világ végezetéig voltak. Annak nem volt vége.
Nem tudom. Ők örökké ott voltak, vagy ha jöttek újak és elmentek, tőlük mindenki
félt. Ott nem történt az, hogy valaki megismerkedett valakivel. Mert az oroszok
ahol megjelentek, ők vagy vérfürdőt rendeztek, vagy kutattak, vagy vittek el mindent. Tréfa gyanánt a faluban híre is ment annak, hogy levették a toronyórát és arra
kényszerítették az órást, hogy csináljon mindegyiknek karórát belőle, a maradékból
maradjon saját magának is egy karórának való. Szóval ilyen jelleműnek írták le az
emberek. Én erre nem emlékszek, így mondták el, az asszonyoknak, a férfiaknak
az elmondásából hallottam, hogy mit csináltak, hogy megerőszakolták a lányokat,
fiatalasszonyokat, öregasszonyokat, válogatatlanul.
– Debelyacsán történt?
143

Antalfalva
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– Igen, Debelyacsán. Szóval az oroszoktól mindenki félt. Az kegyetlen periódus volt. És mondom, annak vége-hossza nem volt. Lehet, hogy elmentek, és újak
jöttek, de azok is oroszok voltak, és azok is úgy viselkedtek. És azok is mindig
tisztátalanok voltak. Szóval ott nem lehetett egy borotvált arcú férfit látni, talán
nem is mertünk rájuk nézni. Ott csak a remegés volt, míg az oroszok ott léteztek,
ott csak remegés volt.
És a lassú-lassú átalakulás az volt, hogy a helybeliek közül is volt, aki átvette azt a
viselkedést. Debelyacsa mellett volt egy kolónia, még ma is úgy hívják azt a házsort,
Kolonija, huszonötben telepítették oda azokat a szerbeket, akik ott megmaradtak,
akik aztán beolvadtak, de később aztán ők hatalmaskodtak, mondjuk, hogy még
máig is van közöttük olyan, aki különbséget tesz, hogy az magyar család vagy az
szerb család. És elég sok helybeli gonoszság is volt elkövetve. Például Német Péternek
a lelövése, azt, ahogy kutattak, ahogy nyomoztak, azt mondták, hogy az helybeli
volt. Nem tudom, hallott-e Német Péterről. Cipészmester volt, Német Gyulának
és Német Istvánnak az apja. Ezek mind a két fiú politikus lett, Német Péter pedig
egy cipészmester volt, és bekopogtak az ablakán, elhúzta a függönyt, és az üvegen
át lőtték le. Nem lehet tudni, ki. Annyit mondtak, hogy ezek már nem az oroszok
voltak, ezek helybeliek voltak.
– Rekviráltak a katonaság részire?
– Melyik katonaság? Az oroszok vittek mindent. Ott vittek jószágot, gabonát,
amit találtak. Kegyetlenül, kíméletlenül. Onnan származik szintén egy fájó történetem, amikor a lovakat kivezették az istállóból. A kis sárgát nem akarta adni
édesapám. Az édesanyámnak a kis sárgája volt. A többi lovat kantárszáránál fogva
vezették ki az udvarból, egyiket a másik után, voltak ott öten-hatan, lehet, hogy
még többen, orosz katonák, azok kimondottan orosz katonák voltak, nem helybeli partizánok vagy szerbek, azok kimondottan orosz katonák voltak. És amikor
az egyik megfogta a sárgának a kantárszárát, édesapám odaugrott, hogy azt nem
adom. Az orosz a válláról lekapta a gépfegyvert és ráfogta, az egy nagyon keserű
pillanat volt, mert mi, gyerekek ott álltunk és bámészkodtunk, hogy ürül az istálló,
az egyik lovat a másik után, és szó nélkül édesapám azt eltűrte, hanem a kis sárgát
mikor kivezették, az majdnem az életébe került. Édesanyám sivalkodva ordította,
Sándor, ne bántsd, mert odaugrott, hogy megfogja a kis lovat. És elvezették a sárgát
is. Elvitték. Kiürítették az istállót. Nem tudom, hány ló volt, de nem kettő-három,
több ló volt abban az időszakban. Akkor elvitték a disznókat, elvitték a marhákat,
mindent, amit mozdítani lehetett. Ami lábon ment, azt mind elhajtottak, mindent
hajtottak, a kutyát lelőtték. Mert volt egy kutyánk, akit Sajónak hívtak, fehérfekete-tarka kutya volt, nagyon félt a vihartól, mindig bejött és az ágy alá bújt,
mikor dörgött-villámlott, és a Sajót lelőtték, mert ugatott.
– A pincéből, amit találtak, azt is vitték?
– Nem, nálunk a pince az éléskamra volt, éspedig az ételnek az éléskamrája. Amit
főztek és megmaradt, azt levittük a pincébe, olyan kis polc volt lent, és oda vittük le.
Hanem a zöldséget, a hagymát, a krumplit, a minden élelmet, ami konyhába való volt,
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ásott az apám egy nagy bunkert, egy szoba nagyságú volt, ami belülről ki volt bélelve
szalmával majd deszkával, arra rakodtak rá minden létező élelmet, babot, hagymát,
mindent, és fölülről úgy be volt takarva, mintha a szárkúpot raknák össze a kertben,
mert elég nagy kertünk volt, ott is termett, ami a konyhára kellett és ott állítottak
össze három-négy szárkúpot, amit hát kobojági144 a tehenek fogyasztottak. Hoztak
a mezőről a teheneknek, de a szárkúp, egynéhány kúp mindig ott maradt a kertben,
és nekünk, gyerekeknek oda nem volt szabad kimenni, ott mindig fölnőtt hozta be a
konyhába azt, amit főzni kellett. Csak később, nagyon sok évvel később tudtam meg,
hogy miért van az a gödör ott, hogy a szárkúp alatt mi volt, amikor már azt betemették.
Élelmünk nekünk volt. De hogy azt honnan hozták, azt a kicsinek nem kötötték az orrára. Hát a legkisebb voltam. Soha nem láttam, hogy honnan jött a vödör
krumpli, de bejött a konyhába, ott főtt a vödör krumpli. Szóval mindig volt, amennyi
kellett annak a hét szájnak.
Szabadka, 25.

Az orosz begyüvetel az nagyon kutya vót
– A partizánok aztán gyüttek, negyvennégybe. Akkó gyüttek. Elsőbb az oroszok,
aztán gyüttek a partizánok. Az orosz begyüvetel az nagyon kutya vót. Éccaka kint
abba a sáncba aludtunk, képzeld el! Mert mentek házrú házra, keresték a nőket. Oszt
minálunk meg ott vót ennek a Verának az anyja, a Dóró Jánosnak vót a felesége,
ennek a Dóró Károlynak a fiának vót a… De azok oda vótak a börtönbe. És maga
vót a Maris, és elgyütt oda hozzánk, mert mink is vótunk sokan ott. Édesapámat
elvitték munkaszoltálatra, hát a Pistánk lehetett olyan tizenegy éves akkó, az öcsém.
És képzeld el, éccaka, de nagyon esett az eső! Arra ébredt. Ott vót a Dóró Maris,
az Ilonyunk, én, akkó az összes család, akkó a Csipak Maris, a Sós Bözse. Ennyi nő
vót, férfi meg csak a Pistánk, az a tizenegy éves. Egysző hallottuk, me mindnyájan
a gangba aludtunk, mert ott a gangba vót egy ablak, oszt kiláttunk, meg hallottunk
mindent. Nem mertünk bent aludni, hogy majd elalszunk, nem hallunk majd semmit.
Egysző halljuk, hogy pruuu, így csinált. Mikó kinézünk az ablakon, hát nem mertünk
gyújtani lámpát, kinézünk az ablakon. Hát ahogy van a házunk, így vót az eperfa, így
odaállt a kocsival az orosz katona. Tele orosz katonával. És vótak köztük kozákok,
azok nagyon kutyák vótak. És zörgetnek. Hát nem mertük, hogy ne engedjük be
őket, beengedtük. Meggyújtotta édesanyám elsőbb a lámpát, mer még villanyunk
se vót akkó, meggyújtotta a lámpát, és gyünnek be heten vagy nyócan. Begyüttek.
Vót köztük egy olyan kicsike, annak puska vót a vállán, az vót a desetar,145 vagy mit
tudom én, milyen rangba vót. Csak az parancsolt az összesnek. És mikó begyüttek,
az a kozák rögtön odalépett, akkó vót nekük olyan, almáriumnak híttuk, tudod,
olyan fiókos, abba tartottuk a ruhákat. Annak a tetejin vótak a duncok.146 Mingyá
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odalépett a kozák, hogy majd leveszi a duncot. Ez a kis katona meg odament, és így
puskatussal rávágott a lábára, és visszatetette a duncot, és kiküldte. Egész éjszaka
kint állt őrséget, abba az esőbe. A többi meg bent lefeküdt. Mi meg a gangba, nem
mertünk lefeküdni, hanem fönt üldögéltünk. Vót tehenünk. Meg itt a beton szélén
laktak édesanyámnak a testvérje. És vót nekik egy nagy anyakoca disznójuk. És nem
merték otthon tartani, mert attó féltek, hogy az orosz katonák elviszik, mert nagyon
sok helyen kipakoltak az orosz katonák. És behozták oda mihozzánk, az istállóba.
Édesapám csinált neki egy ketrecet, és ott vót. De mikó odagyüttek evvel a kocsival,
édesapám nem vót otthon, elvitték munkaszolgálatra cukorrépát szedni. És bekötötték a lovat, és kiengedték a disznót, és éccaka elment. Reggel olyan öt óra felé, mert
vót tehenünk, és elmegyünk megfejni a tehenet. Én meg az Ilonyunk meg a Guri
Maris, három nő. És csak tanakodunk, hogy ki merjünk-e menni, hogy ez a kozák
kint van. A kis katonatiszt, aki vót a, aki vigyázott fönt, aszongya, félünk a katonátú.
Mondjuk, félünk. És megveregeti vállunkat, hogy na, gyerünk. Ű gyütt puskával,
ott járkált az istálló előtt, még mi megfejtük a tehenet. És akkó láttuk, hogy a disznó nincs. Mikó bemegyünk, mondjuk édesanyámnak, hogy nincs a disznó, elment.
Édesanyám elkezdett ríni. Hogy mi az, hogy valamit elvittek az orosz katonák? Hát
magyaráztuk neki, hát nem értették meg. Hanem a Pistánk, az négykézláb, oszt röfröf-röf, így csinált. És megértették, hogy a disznórú van szó. Az rögtön sarkon fordult,
mert ott a harmadik szomszédba vót a legfőbb. Aki, mert nem szakasz, hanem egész
hadtest bent vót Noszán végig, minden háznál. Egész végig, ott az iskolánál is. És
ott vót az a legfőbb, az a kapitány, vagy mit tudom én. Az elgyütt hozzánk. Az a kis
katona elment érte, oszt elgyütt. Oszt kérdezi, hogy mié. Oszt mondjuk neki, hogy
micsoda, hogy elveszett a disznó. Érted, sorakoztatta a katonákat, gyerünk a disznót
keresni! Mentünk a nyomán. Mink is mentünk keresni. És ide le, a kaszálónál, ott
van a Vujićnénak a háza, ott lakott a Vujićné. És odáig elment a disznó, keresztüjött a
folyáson is, és hazagyütt a disznó. Reggel édesanyámnak a testvérje gyün olyan kilenc
óra felé, hogy Margit, ne keressétek a disznót, mert otthon van. Képzeld, hazament a
disznó! Akkó mondja édesanyám, hogy hálla istennek. Akkó mi van? Mi van? Mingyá
az az orosz katona. Akkó magyaráztuk neki. Hogy megértette-e? Bólintgatott, érti.
És aztán mikó ezek elmentek, kivonultak. Másnap délután elmentek kocsikkal, az
ágyúkat húzták, meg hát mindent, teljes főszerelést.
Szalatornya, 49.

Fönn ül a lovon, habfehér, az az orosz katona
– Ja, még arról nem beszéltem, negyvennégy november, ha jól tudom, pedig akkor
megjegyeztem, mert akkor is, negyvennégyben én már tizennégy voltam. A falu
végén volt árendás föld, mert nem sok földünk volt. Egy-két holdat akkor árendáltunk vagy bérbe. Egyszer kint szedjük, szúrjuk a répát. Azt mondja édesapám:
„Jézus Máriám, nézzétek!” Sose felejtem, úgy megmaradt az a kép. Fönn ül a lovon,
habfehér, az az orosz katona, gyün be az a szép ló, csak úgy táncolt. Itt [vannak]
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az oroszok! Gyerünk. Merthogy be van zárva a kapu, de hátha keresnek. Gyerünk,
ahogy csak bírtunk. Mert tehenekkel jártunk, mert jobban tehenészek voltunk. Mert
akkor pénz is van meg munka, nem voltunk olyan gazdák. Gyerünk haza! Mikor
hazaérünk, kinyissuk a kaput, vagy már nem is kellett kinyitni, mert kinyitották.
Amennyi befért az udvarba kocsistú, lovastú az éhes oroszok, katonák, benn az
udvaron. Nem bántottak bennünket, nem mondhatom. Fogadtuk őket, hogy mink
vagyunk a gazdák, nem volt semmiféle viszály, nem lehet mondani. Azt mondják,
nagyon éhesek. Mindjárt öreganyám azt mondta: „Halljátok, keverjünk ebbe a
mázos vödörbe, mert sok palacsinta kő!” Neki három helyen. Azok úgy jóllaktak!
Ott is volt partizánnő. Egy Darinka, gyütt az urával, olyan alacsony. De náluk a
fénykép. Oszt akkor látták, mert azé vasárnap nem volt, hogy nem megyünk misére.
Felöltöztünk szépen, de akkor már bújt is ki a kis orosz, oszt vetetett bennünket.
Igen, az a fehér ágyba úgy fődobta a csizmáját. No, egye meg a fene, majd kimossuk. Csizmástul feltette a lábát a fehér ágyba, még sáros is volt. Mennyit köll
dolgozni! Akkor még egy Darinkája is vót űvele. Olyan érdekes volt, levetetett
mindig bennünket. Öreganyámnak meg mindig gyüttek a családjai. Egyik hozott
kalácsot, így vasárnap, mint ahogy szoktak az öregeknek. Hát öreg vót már akkor
öreganyám. Mindig nézték, milyen szép konty, meg a mi viseletünk olyan díszes.
Azt is levetette.147 Lássátok, azt mondja öreganyám, milyen szépen levetetnek bennünket! Úgy megszoktuk. Én nem tudom, meddig vótak, arra már nem emlékszek.
– És az a Darinka, akit hozott az orosz tiszt?
– Az is vele vót, orosz, katona, ruha… Annak is vót. Nem vótak nagyok, olyan
érdekesek vótak, sose felejtem el.
Doroszló,104.

Mamka, én hozzád megyek alunni
– Mindenhun vótak, de nálunk nem vótak, me mink nagyon szegények vótunk.
Szegények… Most is szegények vagyunk. Ott laktunk Zelengorba, tudod, hogy hun
van a Zelen? És csak egy kis szobácskánk vót, meg egy nagyon kicsike konyhánk. De
vót nálunk egy orosz. Mer ott a szomszédba vótunk beszégetni, mer pisnyicskáva…
Tudod, mi a pisnyicska? Zsír oszt rongyocska, s arra vót csepegtettik, oszt avva világítottunk, me nem vót mive világítani, oszt akkó télen má ugye hosszúk vótak a
éccakák, akkó mit csináljunk… mindég van… most mámma hozzánk gyittek, hónap
ide-oda, oszt a szomszédba vótunk. Begyitt egy orosz, oszt mondja anyámnak, hogy
mamka, én hozzád megyek alunni. Anyám nagyon megijedt, hát én meg í vótunk
ketten, nem vót se férfi a házná, se senki. Hát nem bír ellenkezni. Ha azt mondja,
hogy odagyin, akkó odagyin, akkó mondja nekem, hogy gyere, megyink haza, mer
én is ott vótam. Megyink haza, oszt elmegyink a ángyinkhó, mer az szembe lakott,
a testvérem felesége. Elmegyink oda alunni, mondja, oszt aludjunk ott, tegyen,
amit akar. Hát elvinni, mit bír elvinni? Szegények vótunk, mint a templom egere…
147
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[Meg még attú is szegényebbek, mint a Hofi mondta: „Szegény vagyok, mint
a templom egere, meg még attú is szegényebb.” Nem is a Hofi mondta, hanem
a filmbe vót, régi magyar filmbe.]
Elmentink haza, anyám megcsináta a ágyat, me hát két ágyunk vót, mink nem
fogunk ott aludni, mondja, nem, nem, megyink… Elmentink haza, a vánkust meg
elfelejtettem elvenni én is meg a anyám is. Mondja nekem a udvaron mán, mikó
elindútunk haza, hogy menj vissza egy vánkusé! Ángyinak nincs ennyi vánkusa.
Me a Maris is olyan gyerek vót, az is, annak is kellett. Na, akkó én visszamentem,
nagyon rám nézett, hogy én visszamentem, de elkaptam a vánkust, és nyomás ki!
Másnap mondja, hogy mamka, anyámma esszebeszét, mer a anyám is kicsit tudott
tótú, me mondom, hogy a anyóssa tiszta szlovák vót. És muszaj vót megtanúni egy
pár szavat tille. Esszebeszét valahogy. Hát de, de a szlovákok… hogy mondjam? Jobban úgy a oroszhó hasonlítanak, mint a szerbek. Jobban hasonlít a beszédjik, oszt
akkó mondta, hogy mamka, ne menjetek ti sehova, én nem bántalak benneteket.
Én megyek a burzsulokhó enni meg minden, csak ti aludjatok otthon. Anyám fétett
engemet ugye, mer olyanok vótak, hogy kergették a asszonyokat, de ez sokáig ott
vót a utcánkba, oszt ismerte is mindegyik, me a szomszédunk… az is eten vótak,
és azok is olyanok… Nem tudom, hogy ezt kell-e meséni… Elmentink át ugye, a
szomszédná is vót egy orosz, nálunk ez a egy vót. De nem vót az soha otthon. Nem
is evett nálunk, csak ott aludt. Minek gyütt aludni, nem tudom, és mikó… Azt
akarom mondani, mikó elmentek a oroszok, mind elmentek Berlinbe, ires vót mán
a falu, nem vót itt orosz egy se.
Anyám… apám ugye, kémíves vót, tudott ezt a berakott sporhelokat148 csináni.
Valaki egyitt, hogy menjen nekije csináni sporhelt. Hát ember nem vót, akkó
mindegy, hogy ki csinálja. Tudta is a anyám. Elment, oszt én magam vótam otthon,
oszt eccé csak lóháton… cuppog a sár, me nem vót se járda, se semmi… Nagyon
megijedtem, kigyittem a udvarra, négy orosz. Ez, aki ott vót elébb nálunk, meg
még három. Begyittek, oszt olyan nyári kiskonyhánk vót, oda letették a oszlophó a
lovakat. Ez negyvenetbe tavaszkó, korán tavaszkó vót, korán tavaszkó. Elment, és
azt mondja nekem, hogy hun a mamka. Mondom, a mamka az elment a zidarhoz,149
elment, radi.150 Ahogy tudom, úgy mondom nekije. Néz rám, azt mondja, a mamka
a zidarhó? Értette vagy nem… Biztos valamit megértett belile. Beszégettek ott,
beszégettek. Felítek a lóra, elmentek, de semmi… két perc nem tellett bele, mán
a UDBA ott vót nálunk autóva. Igen. Mondják nekem, hogy vótak itt oroszok?
Vótak. Hova mentek? Hát hova? Én tudom? Arra mentek a temeté felé, mondom
nekije. Mondja, hogy nem mondták, hogy hova mennek? De azt mondták, hogy
mennek Berlinbe. Hát én azt mondtam, amit mondtak. Mást nem birok mondani.
– Igen.
– De nem gyittek azok soha tebbet vissza.
148
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– A négy orosz az lemaradt?
– Én azok, aztat még a anyám is, nem mondtuk azt senkinek, de a szomszédunkba, aki vót, azok valami kémek lehettek. Azok mán keresték íket. És ík idegyittek.
Valaki tán mondta, hogy ide begyittek a utcába. S ík odagyittek hozzánk. Keresték
íket, de hát akkó, tudja fene, hun vótak, nem tudom. Azt akarom mondani, hogy a
szomszédba, akik vótak, azé gondótuk mink a anyámma, me nem mertink semmit
mondani, me ki mer mondani ott valamit?
Az a egyik nagyon akart engemet megtanítani oroszú írni. Én ugye akkó olyan
gyereklány vótam, í idésebb vót mán. Nem vót olyan nagyon fiatalember. De hát
katona vót. Oszt leírta a ábécét, a magyar ábécét, meg a oroszt, hogy én tanújjak meg,
me jó lesz az, azt mondta nekem, jó lesz az, csak menjetek az isten híréve tovább,
nem fogom én ezt tanúni, dehogy fogom. És ez is keztik vót. Ez, aki nálunk vót,
ez tizenkilenc éves gyerek vót, fiatal vót. De a ángyimma nagyon tudott beszéni,
mer a ángyimék Kavijóba vótak, és í nagyon tudott szerbi, és akkó esszegagyogtak.
Átgyitt a ángyi beszégettink, oszt mondta, hogy neki a testvérit a németek így
felfeszítették a ajtóhó, mint a Jézus Krisztust. Ezt mondta, hogy így, mint a Jézus
Krisztust, így mondta.
Bácskertes, 21.

Biztos eszébe jutott a gyereke…
– Én meg mikor kicsi voltam, és bejöttek az oroszok… Őköztük is voltak… az ölébe vett egy katona, és akkor édesanyám, meg én is emlékszem, hogy sírt az ember.
És mutatta, hogy őneki otthon van ekkora kislánya, mint én. És úgy szeretgetett.
Biztos eszébe jutott a gyereke.
Mindig gyufát kaptunk, mert adtunk vizet. Kis kantákba vittük az orosz katonáknak a vizet. Én emlékszek, mert hány éves voltam. És adtak gyufát, mert még
gyufa se volt. Akkor azért mentünk, mert gyufát kaptunk. Meg akkor volt arról
is hír, hogy Ilonába az orosz bement, szpicske, szpicske,151 kért gyufát. Akkor az
asszony úgy értette, azt kért. Én már öreg vagyok. Gyere, lányom, ide, akar ez az
ember valamit kérni. Hívta a lányát, adjon neki picskét.152
Magyarkanizsa, 159.

Ha elvisz bennünket, meg hazahoz,
kap egy arany Schaffhausen órát
– Negyvennégy vége felé nyitott volt a határ?
– Nyitva vót sokáig. Elég sokáig nyitva vót, közlekedtek, ment a közlekedés. No,
ez a Vidákovics Szityó, hogy úgy mondjam, ez a vendéglős, ez is egy történelem.
Mondja az apám neki, Szityó, szerezzé nekem egy orosz kamiont. Lesz! Ott, arra
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nagyon sok orosz járt, főtettek egy ötszáz literes hordót, és üresen, a család, a Kovács
család, négyen, a másik Kovács család, az apám öccse, négyen ott is, ő a Funerónak
volt a pénztárnoka, a Funeróba ugyé, ők négyen, ott is négyen vótak. Karácsonyestén az orosz beállít, s fölülünk a teherautóra. Megüzentük Tataházára, az tudja,
hol van? Hát a nagynénim az iskolába tanított több mint negyven évig, ott is lakott
az iskolában, minden, ott leszünk bejglire mindannyian. Hát nem mondjam, nagy
lábosokba bejgli el vót készítve, meg is érkeztünk mindannyian. Az orosz úgy sírt,
mint egy gyerek. Ő hajtotta, és látta azt a családot, az úgy sírt, mint egy gyerek.
Mondta, hogy ha elvisz bennünket, meg hazahoz, kap egy arany Schaffhausen órát.
Meg is kapta. Hogy hazavitte-e, azt nem tudom.
Szabadka, 31.
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CSERÉK ÉS LOPÁSOK
Ott vót nálunk az oroszoknak a konyha…
(479) ◆ Ahun tanátak jó lovakat, akkó azt
az üvékét otthatták, kicserélték (479) ◆
A jó lovat elvitték, de adtak egy vakot
helyette (480) ◆ Az oroszok elvezették
azt a két lovat… (482) ◆ Elkeseredett,
kényszerrel hajtott fiatalemberek voltak...
(482) ◆ Azt nézték, hogy olyan lovat
vegyenek, ami nincs még agyonfárasztva
(483) ◆ Cseréltek az orosszal (483) ◆
Azok ott éjjel-nappal dorbézoltak (483) ◆
Mikorra lett a vacsora, bort rendeztek…
(486) ◆ Volt sok kacsa, liba meg csirke az
udvarban… (487) ◆ Az összes dunsztokat
elvitték (487) ◆ Főzték a paprikást,
ettek (488) ◆ Azok olyan átmenetileg
voltak (488) ◆ De ha üres a hordó, akkó

nincs mit inni (489) ◆ Volt nekik az a
húszliteres kánájuk (490) ◆ Az ital az vitte
őket (490) ◆ Érezzük, nagyon hideg van
kint (491) ◆ Elvitt a orosz az óráshó egy
vekkert (492) ◆ Az a zsebórám hiányzik
még ma is (493) ◆ Az órákat szerették
(493) ◆ Karóra, zsebóra, mindegy volt
nekik… (494) ◆ Mikor elkezdett csörögni
az óra, akkor megijedtek (494) ◆ Ha órát
látott egy orosz katona, kivégzett, ha
nem adod oda (494) ◆ Az oroszok az
órákat keresték nagyon (495) ◆ Fölhúzta
így az ujjának a kabátját, hát innentől
idáig mind óra volt (495) ◆ Két karórát
csináljon abból az egy vekkerórából
(496) ◆ Meglátta az ajtó mellett a
zsebórát (497)
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Ott vót nálunk az oroszoknak a konyha…
– Az utcába jöttek be sokan, olyan alacsony kis lovakot, és akkó gyalog ugye, akkó
má a katonák is… és bejöttek hozzám is, mer ugye a kapu nem vót bezárva, de
szerencsére a nagymamám ott vót, mer én még akkó fiatalasszon vótam ugye, a
kisfiam a karomon vót, és akkor a nemci, nemci,153 keresett a németet. Mondom,
nema nemci, nincsen. Hát nem is vót minálunk német. Akkor bement, szétnézett.
Meglátta az ablaknak így a deszkáján az uramnak szép zsebóráját, hallgatom én,
mindjár zsebre vágta. Az tetszett neki, és jó van, csak vigyed, csak mást ne bántson.
Meg ott vót az uramnak a szép, mer fiatalember vót, szép cipője, mondom, jaj, ha
elviszi, az pedig nagyon kő neki, mondom, de nem bántotta. De az órát elvitte. Az
köllött neki. Mer ugye a zsebre gyugja, és akkó kész…
Ott vót nálunk az oroszoknak a konyha, a mi házunba, tudja ott, a tiszteknek
ott főztek a hátulsó szoba egy jó nagy szoba vót, és vót benne egy jó új sporhet, az
a zománcos, és akkor ott főztek a tiszteknek. És akkor a tiszt is kiadta a parancsot,
hogy nehogy ezt az asszont bántsák, mer ugye minden hír hallatszot rájuk. Nem is
bántottak, nem hazudok, és akkor ott fő-fő…
Ők főzték, de mikor odajöttek, nekem az udvarba vót gyönyörű szép nagy kakas.
Már nagy, erős. Meglátták, hogy azt le kell vágni. Hát nem ellenkezhetünk velük.
És akkor ők megfőzték, vagy mi, szóval meg lett főzve, és akkor az uramnak köllött
ott enni, nehogy valami mérgezött legyen. Igen. És evett az uram ott. De azután
ők is adtak pótlást, meg adtak, adtak húst, mer ugye űnekük vót, és akkor hogy
hát főzzek én is, ha mán ők megették a kakasunkat. Ilyen, ilyenek előfordultak. De
bántani nem bántottak engem.
Zentagunaras, 59.

Ahun tanátak jó lovakat, akkó azt az üvékét otthatták,
kicserélték
– Hát az orosz katonák ősszel ugye jelentek meg, Zenta felű közeledtek, hát, hát
gyüttek kocsival, lóval, szerteszét a fődeken, az utakon, mindenfelé. De legjobban
ugye a kövesúton, me akkó csináták ezt a Zenta–Topolya kövesutat. Nem vót még
kísz, úgy kétharmada meg vót má csináva, oszt hát azé azon gyüttek jobban mán,
meg hát ugye hallottuk, mer szekerek vótak akkó, nem gumikerekűek ugye, zörögtek, csattogtak, gyüttek. Akkó, odaértek az Orahovo–Gunaras határához, épp
ezé határdomb van ottan. Odaértek, ottan megálltak, mert a topolyai úti iskolábú,
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onnan valahogy a Fekete csárda környékirű kis kézifegyverbű kezdtek lüvődözni
erre kifelé. De hogy mit akartak? Vissza főtartani űket, több mint valószínű, hogy
időt nyerni. Akkó ezek fölállították az ágyút, oszt akkó kezdék Topolyát. Mer úgy
lehet, ha nem lűnek, akkó nem is lűnek ezek se, csak mennek. De hát onnan kaptak
egy pity-puty, érted, hát hallottuk, hogy lüvődöztek, bár a ház megett vótunk, mer
el vótunk rejtve, az egész család, ugye. Vótunk nyócan hála istennek, oszt…
És akkó ezek átmentek, a gyalogosok meg hát gyüttek-mentek szállásrú szállásra. Éccakai hálás, meg a lovakat azt cseréték. Ahun tanátak jó lovakat, akkó azt
az üvékét otthatták, kicserélték, oszt mentek tovább. Há nekünk is vót egy lovunk,
el is vitték, de hát itten nem adtak másikat. Úgyhogy akkó nem is lett, ugye. Az
nem csere lett.
[Hát. Állítólag aszonták, hogy az ott vót a Hunyadi Gergő, amit hajkázott154
ott az a Jankó, vagy minek hítták, hogy az lött vóna a mienk, de hát nem
bírt menni, ott feküdt az árokba. Oszt mi meg lassan becitátuk,155 oszt az
üvé lött. Ilyen valami vót.]
Úgyhogy a katonákra se mondhatok semmit, mer gyüttek, oszt mindjárt kartoskát
kérték, hogy ilyen dógokat, mer éhesek vótak. Nem bántottak azok, bár azok, akik
odagyüttek mihozzánk, nem bántottak azok senkit. Megsimogatták a fejemet is,
emlékszek rá, nyugtattak. Meg mondták űk is, hogy van űnekik is otthon, csak én
ugye nem értettem, a néném az hát egy kicsit gagyogott szerbű, oszt hát ű beszélt
amit, azt velük. Aztán úgy elosztozkodtak, aludtak az istállóba is, bent a szobába is,
ahányan tudtak. Egy rakáson aludtunk mindannyian, de őr az mindenütt vót. Vigyáztak, hogy nehogy valami történjen, de hát ugyan ki bántotta vóna űket, örűtünk,
ha mennek tovább. Hát hallod, azok elmentek, aztán gyütt még egy tránszport,156 de
azok má még kevesebb ideig vótak, mer a pozadina,157 az ugye jobban érezte magát,
mint akik az első vonalba mentek, nem oly soká. Hát vót azé tán egy héten körösztű
ilyen, meg vótak lemaradottak, meg sebesülteket is vittek, meg minden, de hát… Így
mút el ez, akkó utána jelentek meg a partizánok.
Zentagunaras, 52.

A jó lovat elvitték, de adtak egy vakot helyette
– Hát jártak ám, bizony. Annyira nem emlékszem rá, csak hallani hallottam, hogy
milyen cirkuszt csinátak. Az embereket összeszették, az asszonyokat k… Aki nem
tudta magát főtaláni, hogy nem őtözött öregasszonnak, görbének. Mer az nem
köllött nekik. Csak a fiatalok. Há jó van.
154
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– Magukná is jártak ott a szálláson?
– Jártak ám, ott aludtak! Óha! És a vetett ágy tetejin, csizmába. Csizmába!
Ott aludtak akkó. Akkó gyütt egy tiszt, az aztán lebaszta űket, hogy ha le akartok
fekünni, mer apám se értette, me oroszú dumát, ha le akartok fekünni, bár a csizmát
vessétek le, ne ilyen sáros csizmáva feküggyetek föl a zágy tetejire. Vetett ágyra.
– Maguk hol vótak akkor?
– Hát mink a másik kisszobába. Egy sarokba.
És akkor főzni is kellett nekik. De anyámnak köllött elsőbb enni belüle. Azé,
hogy nehogy meg legyenek mérgezve. Anyámnak köllött előkészíteni. Legjobban
szerették a babot. De anyámnak köllött elsőbb enni belűle. Meg apámnak.
– Maguk is kaptak abból az ételbű?
– Hát hogyne! Hát ettünk mink is belüle, hát persze, hogy mink is. Ami megmaradt. Persze, hogy ettünk. Csak azér anyámnak köllött előbb enni belüle, hogy
nehogy meg lögyön mérgezve. Hát. Vót ám űnekik a gógyóba.
Nappal elmentek. A kóboroltak. Csak északára gyüttek vissza. Meg vacsorára.
Azé jó ideig ott vótak. Éccakára oda jártak aludni. Éccakára oda jártak aludni. Egy
odelenje158 körübelű. És állig főfegyverkezve, és egy a lába közé fogta a puskát, leült
a székre, még a többi aludt, az ott, az ott bóbiskót. Őrködött. Akkó váltásra. Amikó
ráunt, akkó főketötte valamelyiket, akkó cseréltek. Eh! Szarás vót az.
Hagytak egy vak lovat. A jó lovat elvitték, de adtak egy vakot helyette. Ez megint
egy igaz. Vince bátyám vezetni akarta be az istállóba, és nekimönt a falnak. Aztán…
Hát hunnan tudták vóna? Hát nyüzöge vót. Ki vót fáradva. Apámnak vót egy jó
lova. Oszt mán vitték is. Nem lehetett ellenkezni, és csak az vót a vicces benne,
hogy agyon akarták lűni. Nem birták megnyergelni, mert… Mer annyira ügyetlen
vót. Apám nem nyergelte, csak, képzelem, kocsiba hajtotta. És valahogy nagy kínnal
rátették a nyerget, de bizony nem bírtak ráűni, mer az ment mindenfelé, meg úgy
ledobta a faszit, mind annak a rendje.
Há én nem láttam. Csak apám meg anyám mesélte. Hát most mit csináljak? Há
meg a másik elővette a pisztolyt, hogy majd lelüvi. Akkor valamelyik rászólt, hogy…
Tudom én, hogy űk hogy beszéltek, oroszú, hogy ne bánd.
Majd jó lesz ágyút húzatni, vagy valami. Úgy azé csak elvitték, de nem bírták
megnyergelni. Hogy aztán, hogy be tudták-e törni, nem bírták-e, vagy mit csinátak
vele? Csak a vakot otthagyták, Vince bátyám majd bevezeti istállóba, és nekiment
a falnak. Aj, azt aztán nagy kínnal be lett toloncóva, meg lett kötve, de az aztán
onnan ki nem lett vezetve, mer aztán ki vezeti be? Hétszencségit neki! Úgyhogy
azt nem is lehetett hasznáni semmire.
– Hát akkor nem épp jó csere lett.
– Hát nem. Bassza meg az ég az anyját, hát! Akkó az vót a, az vót a helyzet,
olyan vót az egész világ, mese ott nem vót. Akartad vagy nem akartad, bár meg ha
nem, akkó vagy kupán vágtak, vagy lepuffantottak. Mese nem vót. Nem lehetett
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okoskodni. Abba az időbe. Nagyon soktú hallottam. Én is ilyen idősebb emberektű,
hogy milyen helyzetek vótak ott, hogy fantasztikus.
Visszafelé is erre mentek. Amit akkó már, amit értek, vittek. Akkó. Mert arrafelé
nem vitték azok. Hanem visszafelé. Visszafelé mikó vonútak. Ami főfért a kocsikra
meg az autókra. Aztán pakótak ám visszafelé. Szegények vótunk, mind a templom
egere. Mint szokták mondani. Há, amit csak értek, meg ami értékes vót, azt mindent
vittek. Falióra. Ami gyütt, minden. Zsebórát, karórát. Mindent vittek, amit csak
értek. Ami csak értékes vót. Mindent.
Akkó pakótak. Arrafelé nem pakótak, me nem tudták, hogy hun kötnek ki.
Hanem visszafelé, mi amikó má mentek. Akkó pakótak.
Zentagunaras, 53.

Az oroszok elvezették azt a két lovat…
– Az oroszokról mesélt az édesapja?
– Olyasmit nem mesélt. Csak mesélte, hogy egyszer egy kis repülő, orosz repülő
leszállt ott a tanyánál, és odajöttek öregapámhoz, és a beszéden körösztül ott öregapám, ahol fogságban volt Oroszországban, az ő fia pilóta. Úgyhogy azt mesélte.
Az oroszok elvezették azt a két lovat, odaadtak neki, amelyik már nem bírt menni,
azt ő fölnevelte, még Platičon159 is dolgozott vele a téglagyárban.
[A gepl, tudja, mi az? Van a fogaskerék, a ló megy körbe, és forgatja azt a
kereket, és van a kisebb fogaskerék, ami kardánra, és forgatta, arra még én
emlékszek, volt két olyan henger vasból, és a földet dobálták, lapátolták be,
és az darálta, hogy a föld apró legyen, és akkor taposták vízzel, csinálták a
vályogot, és akkor azt sütötték. Még a tanyán, én emlékszek, hogy öregapám
avval a fekete lóval, evvel a gepllel szecskázott. A kardánt rátették, meg vizet
is hajtottak vele. Azt mondják, hogy az valamikor traktor volt. Az a gepl még
nekünk itt megvan. Az Platičon volt, és a zadruga azt elvette, mikor elment
öregapám oda, akkor ő azt használta, mikor ő meghalt, akkor az a zadruga
elvette ezt a geplt, dolgoztak a téglagyárban valamit, ez a gepl eltűnt, de aztán
visszahozták, de hiányzik egy fogaskerék, ami hajtja, úgyhogy anélkül van,
nem komplett. Meg akartam én már javítani azt.]
Ludas, 11.

Elkeseredett, kényszerrel hajtott fiatalemberek voltak….
– A szüleimtől hallottam, hogy nálunk is voltak a lakásban, beugráltak a kapun és
egy utcabeli segítségével elvitték a kocsit, a lovakat, amiket útközben, mert nem
bírtak már menni, lelövöldöztek. Mert egy utcabeli ember elkísérte, mert az ő lova
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is ment, és az mesélte, hogy az úton lettek lelőve. Anyámra fegyvert fogtak, hogy
megakadályozza, mindent kipakoltak, hámot meg mindent az udvarból. De azt is
egy utcabeli volt, aki ment az oroszokkal több helyre is, hallottam, hogy az rendezte, hogy honnan pakoljanak, meg honnan van mit elvinni. Hát anyámtól annyit
hallottam, hogy nagyon sok fiatal tizennyolc-húsz éven aluli volt, mert egy pár nap
ott aludtak, meg levágták az udvarból a libákat, a baromfit, és azok is elkeseredett,
kényszerrel hajtott fiatalemberek voltak mind.
Bácskossuthfalva, 45.

Azt nézték, hogy olyan lovat vegyenek,
ami nincs még agyonfárasztva
– Az oroszok? Amikor az oroszok itt voltak, várjál, mikor is volt az, akkor… Akkor
már ez Jugoszláviához tartozott. Mert arról tudom, arra emlékszek rá, hogy hajtottak bennünket kifelé a falu végén, az oroszok azok meg nem engedték, hogy azok
bántsanak bennünket. Hát összevissza volt itt keveredve minden, hogy a jóisten
tudja, hogy hogy volt.
Jöttek, hogy mondjam, bejöttek, nem nézték, hogy akarunk-e, hanem mondták,
hogy adjunk nekik lovat, és akkor a bátyám nem akart adni, akkor erre itt a Mosztongába szántott, akkor elvették az ő lovát, és akkor adtak neki egy ekkora kis, mint
egy szamár, ekkora kis lovat, és kicserélték. Nem bírta. Ugye azok is azt nézték, hogy
olyan lovat vegyenek, ami nincs még agyonfárasztva, meg minden.
Szilágyi, 131.

Cseréltek az orosszal
– Az én apámnak szépen karbantartott biciklije volt, azt elvették tőle, és kapott
egy rozogát helyette, cseréltek az orosszal. Az a bicikli nem sokat ért. Utána voltak,
nem rablásnak lehet mondani, hanem kifosztottak, akit értek, azokat kifosztották,
tehát amit értek, legyen az szalonna, kolbász vagy füstölt dolgok, azt mind elvitték,
azt már helyiek csinálták, én úgy tudom. Öreganyám fönt lakott a Fölvégben és egy
bödön zsírt a kemencébe betett, és odatolták a kaszlifélét és az megmaradt, az a zsír.
Mohol, 90.

Azok ott éjjel-nappal dorbézoltak
– Arra emlékszem, hogy nem nagy gyerkőc voltam, nekem is volt három lánytestvéröm,
a szomszédban is volt lány, a kertben dohányunk volt, oda bújtak el a lányok tőlük,
mert vagy nagyon öregasszonyok vagy olyan lány, aki fölnőtt, férjözmönendő, mert
menekültek a nők, mert éjszaka mentek, oszt dobos fegyverrel költötték, meg vittek,
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amit értek, kiszaggatták a nőknek a fülükből a függőket, gyűrűt, erőszakolták a nőket.
Akkor apukám beszélt szerbül, és akkor hívták, mert azon a felin laktunk a faluban,
mert a falu közepén volt a Bakos-kocsma, menjen és szóljon már a tiszteknek, mert
randalíroznak. Akkor mondták, ne próbálj menni, mert ha kimész, majd agyonlőnek.
Akkor apukám egyszer-kétszer elment, én egymagam voltam otthon, féltem, ketten
voltunk apukámmal, akkor lekerültünk a falu alá, ottan elvett egy asszonyt, akinek
volt három lánya, és azok is állandóan bújkáltak. Éjjel-nappal mentek ottan, szedték
össze a lovakat, a rosszakat otthagyták. Ott volt az artézi kút, és elküldtek vízért, akkor
jöttek kocsival, lóval, nagy sár volt, be volt rakva here meg széna, kiabálás. Megállt a
kútnál, egy leszállt és odaállította az embereket meg engem is mint gyerek, elővette
a revolvert, akkor nagyon megijedtem, hogy most mit akar. Kérdeztem apukámat,
hogy mit mondott, azt mondja, a németek őneki is az apját, anyját, testvérit falhoz
állították és lelövöldözték. Nem mertem kimenni az utcára.
– De akkor lőtt is?
– Nem lőtt, csak én megijedtem, hogy most mit akar, le akar mindnyájunkat
lövöldözni. Volt ott a szomszédban, mert volt ott négy-öt ember meg én, gyerök,
más nem is volt, elküldtek apámék vízért.
– Ez ott a kútnál volt?
– Ott a kútnál, a sarkon, igen. Akkor valamit magyarázott, hát én nem értettem
oroszul, apukámat kérdeztem, mit mondott, hát nem tudtam, mit akar mondani.
– Ezek az oroszok voltak?
– Oroszok. Sokáig ott voltak. A háznál, ahol laktunk, volt a kertben dohány, és
szedték a dohányt, ez meg be volt rúgva, egy kis orosz volt, meglátta a nőt és elkezdte zavarni, menekült a szalmakazalba, ment utána, egy nagy pisztoly volt nála, mi
gyerekek meg lestük, hogy most mit csinál. Fölszaladt a padlásra, nem találta, akkor
ki, vissza, biztos fölállt az ajtóra, hogy ne bírjon fölmenni, és akkor tovább kereste,
kint volt egy nagy szalmakazal, akkor ott is valamelyiket meglátta, akkor azokat
elkezdte kergetni. Akkor szóltak apámnak, akkor apám ment oda a sarokra, szólt a
tisztnek, akkor jött egy, kis rövid csizma volt rajta, azt mondta, mongol volt, meg
négy-öt orosz, akkor elkapták, elvették tőle a fegyvert. Volt olyan vékony akácfa,
és úgy megrúgta, hogy kiterült. Igen, azt a kis oroszt, elvették tőle a fegyvert, akkor
elvitték, a templom háta mögött voltak, ott levetkőztették meztelenre, és fejbe lőtték.
– Az orosz katonát?
– Igen. Mind megmaradtak az emlékek, hogy miket csináltak. Azok ott éjjel-nappal
dorbézoltak, meg juj! Meg akik kint laktak, ezek a Barsi, a két gyerek, de most már sincs
meg se a Laci, se a Jóska, Jani sincs meg, egyedül még a Piroska van meg, meg a Jani
bácsi. Mesélte a Laci meg a Jóska, hogy mit csináljunk, milyen buták voltak. Lementek
a pincébe, nem tudták, hát én is, mert kijártunk a szőlőbe kötözni, hát szünet volt, és
én is kimentem velük, hordtuk, mert sással kötözték a szőlőt, mesélték a gyerekek,
hogy lementek, mint a filmekben, belelőttek, oszt spriccelt a hordóból, akkora volt,
mint egy ajtó, én is belementem. Ekkor le lehetett csavarozni, folyt a pincében a bor.
Azóta se voltam kint. Hát folyt mindenfelé a bor, lementek a lépcsőn, akkor fogták

■

Fegyverben ■ 485 ■

a zománcos biliket és merítették, abból a biliből itták a bort. Három-négy is, úgy be
voltak rúgva, hogy ott belebuktak a borba és megfulladtak. A gyerekek mesélték. Az
Attilának a nagymamája, lent voltak a falu végin, ott volt a boltjuk, meg az otthonnál
volt egy bolt. Bejöttek a boltba, és még akkor mérték kis üvegekbe.
Bementek a boltba és leszedték az összes kölnit és mind megitták az üvegből.
Meg jöttek, és a vodkát meg a rakiját, azt keresték.
– Meddig voltak a faluban?
– Elég sokáig ott voltak, ahogy én emlékszek. Mindig gyereket küldtek, ott nem
lehetett férfit vagy nőt küldeni a boltba, az nem létezett.
– A nők azok elbújtak?
– Mind bújdosott, vagy a padláson vagy ahol tudott, én hordtam a vizet meg a
kaját nekik. Azóta se volt akkora dohányom, mint akkor.
[Hát nem nagy gyerek voltam, a katonaságnál nőttem majdnem egy fejet.
Pont mikor volt az a forradalom, akkor köllött rukkolnom, ötvenhatban,
ötvenhétben és ötvenkilencben szereltem. Ohridba berukkoltam, és onnan
átvittek Szkopjéba, mikor vittük a koffert, Szkopjén körösztül Prištinába,
Prištinából Kosovska Mitrovicára. Siptárok közt. Későn nem engedtek a
városba, négyen-öten köllött, eggyé nem feleltek. Dežurni160 voltam egyszer
vasárnap délelőtt, mert ott nem volt… csak Prištinában, csöngött a telefon…
Vitték a tiszteknek a szenet meg fát. Rögtön a gumis speditert… Mit akarnak vasárnap délelőtt lovakkal, kocsikkal? Így voltunk a sarokban, itt volt a
Váradi, itt volt a… ilyen suszter, szabó, pékség, élelmiszermagazin volt, ott
volt hat magyar, ez mind ilyen főnök. A horgosi Szabó Jóska volt a kurir, a
pacséri Nemes Karcsi volt a borbély, a Berta Lajos borotválta, a földvári Rideg
Jancsi volt a pék, akkor én… voltam ilyen magazin, szóval hat magyar. Nem
messze volt a Kucsera Jóska, fehértemplomi, ez mind Horgos, Pacsér, Zenta,
Földvár, hogy magyarok közé kerülök.]
– Az oroszok a gyerekeket nem bántották?
– Nem bántották, meg a férfiakat se. Azok a… is a dohányt vagy mit szedtek,
mikor lelőtték az asszonyt meg az embert. Ott is valami orosz be volt rúgva és
meglátta, hogy ott szedik a dohányt, és meglátta, hogy ott mozognak, és hogy nő
is. Akkor menekültek, biztos a férje akarta volna védeni, csak akkor nagyon nagy
híre volt, hogy a Viakter, nem is tudom, hogy hívták őket. Azt mondták, az oroszok
lelőtték. Azt is nyilván kivégezték, azt az oroszt, aki azt csinálta. Ott is volt háromnégy gyerek, szülők nélkül maradt, lelőtték az anyját is meg az apját is. Azokat, aki
azt csinálta, igen, ha gyorsan jönnek, igen. Mert a Viakteréknál is a pincébe belelövöldöztek. Az orosz tisztek a katonákat. Igen, volt ott egy nagy pince, arra kint volt.
Meg mindig a Berlint keresték. Mondta apám, hogy Berlin az nem erre van.
Berlint, a várost. Én nem tudom, mi volt benne az igazság, de azt mondták, hogy
160
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ezek úgy be lettek bódítva, be lettek csapva, akik erre jöttek, nem sok… vissza, mert
azt mondták, hogy erre olyan szegénység van, hogy az embereknek nincs mit enni
meg a föld alatt laknak. Oszt akkor éjszaka a szomszédban is volt ilyen szárazkapubejárat, akkor egyszerűen jöttek és kiabáltak, burzsuj, burzsuj, beverték a kaput,
mentek be, és amit találtak. Mert azt mondták, hogy erre nagyon szegénység van,
és ha megláttak egy kaput, akkor azt mondták, hogy burzsuj.
– És mért Berlint keresték?
– Hát nem tudom, csak azt mondták, hogy ezek be lettek ótva és rúgatva, és csak
gyüttek, és Berlint keresték. Mondta apám, hova mentek erre, nem erre van Berlin.
– És hol laktak az orosz katonák?
– Szanaszét. A falu is tele volt. A tisztek ott fönt voltak a Bakos-féle kocsmában,
amarra szanaszét a faluban, éjjel-nappal mentek, olyan sár volt, húzatták a kocsikat,
akkor nem bírt menni, akkor elvették a jó lovakat, akkor húzatták az autót meg a
nagy ágyúkat. Egész éjszaka nem bírtunk aludni, csak hallottuk, hogy a kutyák
ugatnak, mert kiabáltak az utcán, mert talán ősz volt. Olyan sár volt, hogy a régi
parasztkocsiknak egészen lement a tengőig és persze, hogy elakadt. Gyerek voltam,
és lestük. Mihozzánk is mentek és verték a kaput, a szomszédba is azt a nagy kapukat
és kiabáltak, burzsuj. De nem mertek kimenni, szólni a tiszteknek, mert ott nem volt
semmi, oszt lelőtték volna biztosan. Mondták is apámnak, maga egyszer megjárja.
– Az édesapja oroszul tudott vagy szerbül?
– Szerbül. A tisztek meg talán megértették, vagy mit tudom én, és akkor meg
mondta, gyűjjönek, mert itt randalíroznak, akkor jöttek. Ezért éjszaka veszélyes
volt elmenni, ezt csak nappal lehetett az ilyesmit csinálni. Éjszaka mentek minden
irányba. A szomszédban is voltak éjszaka, leszedték a gyűrűt, kiszaggatták a fülbevalót meg megerőszakolták, nem egy, hanem ha egy nő volt, akkor azon végigment
vagy tíz is, tizenöt vagy húsz is. Ez olyan berabel banda volt. Nem tudom, hogy
honnan jöttek ezek, vagy hogy lettek ezek ilyen fejjel.
Zenta, 160.

Mikorra lett a vacsora, bort rendeztek…
– Hány éves voltam, harmincnégybeli, kilenc-tíz éves voltam, akkor jöttek az oroszok, akkor kimentünk a gyepsorra, és bebújtunk a szárkúpba, akkor aki ott lakott,
mondta, menjünk be mink, gyerekek éjszakára, ne ott a szárkúpban legyünk. Azt
tudom, hogy besötétítették az ablakot, mi meg kukucskáltunk, és ott mentek és a
puskával lökdösték szét az orosz katonák [a szárkúpokat]. Akkor apám eljött haza,
ide a Gránicra, mert tömött anyám kácsákat, azt mondta, elmén haza szétnézni,
meg megnézi a kácsákat, és mondja, ahogy tömte a kácsákat, pattogott a nád, mert
náddal volt így becsinálva a gang vége. Onnan valakik lövöldöztek.
Mikor az oroszok letelepedtek, volt nekem két unokatestvérem, azok nagylányok
voltak, azt a szomszédasszony elbújtatta őket, és az orosz katonák oda bepakoltak,
hoztak oda nagy disznót, és apámnak meg a sógornak köllött levágni. Hát de nem
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volt se olyan nagy teknő, semmi, és ahogy ők mutogatták és magyarázták, hát apám
meg a nagybátya nagyon belevalók voltak, meg a Sinka sógor, hát akkor majd levágják, de hogy kitől hozták, a jóisten tudja. Azt mondták, menjek el egy katonával,
vezessem el a Sarnyai bácsihoz, mert az hentes volt, ki volt nyitva, és kérjük el a
nagy darálót, de ahogy az mutogatott, apámék nekem megmondták magyarul, és
én tudtam, hogy a Sarnyai bácsinak mit mondjak, a Pista bácsinak. Oda jártunk
a henteshez, ösmerte apámékat, mondtam neki, hogy mi ezzel a katonával együtt
visszahozzuk. Az mutogatott kézzel-lábbal, de hát ugye, nem értettünk semmit se.
Akkor azt mondta a Sarnyai Pista bácsi, jól van ösmerem apádékat, és majd visszahozzátok. Csináltak vacsorát, kolbászt, hurkát, ez a három sógor, hát féltünk. Amoda
én lopkodtam át a kaját a lányoknak, mert nagylányok voltak, a szomszédasszony
elbújtatta őket, nem is tudták ezek, hogy vannak azok. Énnekem eszembe se volt,
hogy féljek tőlük, hát én kislány voltam. Visszavittük a darálót és este, mikorra lett
a vacsora, bort rendeztek, de ők hoztak oda mindent, annyit megértettünk, nagyon
veregette a vállamat meg nyalábolgatott, van neki öt fia, és ha vége lesz a háborúnak,
akkor ő elhozza, és majd itt nősülnek meg, akkorra már nagyok leszünk.
De minket nem bántottak se a szerbek, se a magyarok. Nekünk olyan rossz
élményünk nem volt. Nem volt mindegy ugye, aztán a többieket, akiket vitték,
apámék azokat ott beszélték, hogy bűntelenül nagyon sokat, de mink olyanban
nem részesültünk.
Mohol, 98.

Volt sok kacsa, liba meg csirke az udvarban…
– Öregapám mesélte, hogy jöttek az oroszok, annyian voltak ott az udvarban, volt
sok kacsa, liba meg csirke az udvarban, puskával lővöldözték őket, szedték össze az
asszonyokat, a szomszédban meg főztek nekik. Mert volt egy cséplőgarnitúránk, a
traktort is el akarták hajtani, de nem bírták megindítani, mert melegíteni kellett
elsőbb, az olyan régifajta volt. Otthagytak mindent akkor.
Mohol, 77.

Az összes dunsztokat elvitték
– Aztán jöttek az oroszok, elmenekült a szállásról a nép, megbíztak a jószággal, mert
szabadon voltak, adjak nekik vizet, elmegyek úgy tíz óra felé, a moholi nagyút felől
jön egy kocsi, négy katona ül rajta, beérnek, burzsuj, mondom, ne burzsuj. Akkor
volt egy, aki valamennyit értett magyarul, mondom, én nem vagyok idevaló, én
csak eljöttem, a gazdák elmenekültek. Mindjárt fordítsa le neki, haraso, mondja.
Dupla ajtó volt az ajtón, belülről rendes, kívül meg egyszerű ajtó, és volt rátéve egy
keresztvas. A mázsa ott volt, megfogták a mázsasúlyokat és leverték az ajtót, be, volt
náluk hat vödör, egy bement, adogatja ki, jött a birsalmadunszt, plötty, beleöntötték,
meggydunszt, plötty, beleöntötték egy vödörbe, mikor az tele lett, megtalálta egy a
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paprikát meg az uborkát, a télire valót, hozta ki, és plötty a vödörbe, majdnem mind
az összes dunsztokat elvitték. Akkor az még nem volt elég, mire a négyből egy mindig
körülszaladt mindenütt, meglátták, hogy vannak száz-százhúsz kilós disznók, azt
a géppuskával, brrr, háromat egyszerre, föl a kocsira, ráültek a disznókra, és vitték.
Mert ott volt a lövészárok, a front eleje a Kiss-szállás irányában az adai földön,
oda vitték, ott voltak a szakácsaik. Mondja a tiszt, nagyon szépen köszönik, hogy
nem ellenkeztünk. Mondom, miért, azért, mondja, mert minekünk jogunkban van,
ahonnan elmenekültek, az élelmet onnan szerezni. Az adai földön laktunk, de át
kellett jönni a moholi földre, emerre a szállásra, ott meg volt hetven hízó két akolban,
ott is bementek, brrr, ott meg tizegy-párat egyszerre elvitték. Hazajön a gazda, miért
nem vigyáztál rá. Azt mondja apám, idefigyelj, János, én az enyémet megőröztem,
te meg nem szóltál, hogy elmész, azt sem tudtam, hol vagy, itt hagytad a szállást
szó nélkül. Aj, de káromkodott az az ember. Mert elég az hogy az tizenvalahány
megdöglött, hanem még a többit megsebesítette, és aztán pusztultak el. Mert nem
jött haza, csak három hétre. Nem szólt semmit, hogy itassuk, csak elment, az meg
mindjárt az elejében történt.
Mohol, 92.

Főzték a paprikást, ettek
– Hát oda is, nagyon féltünk, gyüttek az oroszok, lóháton gyüttek, de sokan be
az udvarba, arra emlékszek, hogy keresték a gazdát, meg arra e, meg azt, hogy a
nagymamámnak köllött pucóni a kakasokat. Főzte a paprikást, de má mink akkó
megebédőtünk. Akkó főzte a paprikást, de nem bántottak bennünket. Senkit, nem
bántottak minket. Akkó főzték a paprikást, ettek, akkó ementek. Úgy, csak elmentek, nem bántottak bennünket.
Aztán onnan mi kihurcókodtunk ide, Orahovóra, apámék meg anyámék
kigyüttek, akkó itt arra emlékszek, hogy a nagymamáékhó, oda, ide be is pakoltak.
Vót egy magyar ember meg egy orosz. De azok is nagyon jók vótak, úgyhogy semmi
rosszat nem tudok az oroszokrú én el.
Zentagunaras, 55.

Azok olyan átmenetileg voltak
– Már negyvennégyben, akkor már jöttek az oroszok. Mindenszentek előtt, így ebbe
az időszakba jöttek Szilágyra az oroszok. Hát mit mondjak neked? Hogy elsősorban
ugye mi féltünk ugye, hogy mi lesz majd most… de… nem bántottak… bennünket.
Azok olyan átmenetileg voltak… Ott voltak, és akkor mentek tovább, ott voltak
egy pár napig… Fehéréknek a házukba, és ott volt az állatorvos nekik. És én meg az
Annus meg a Feri, az olyan kisgyerek volt, hogy mondjam, elmentünk haza tiszta
ruhákért, és akkor, hogy mondjam, mi kaptunk tőlük sót meg gyufát… De az nagy
valami volt ám, mert hát nem lehetetett kapni, és mink attól az oroszoktól még azt
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is kaptunk. És akkor ott a lovakat, hogy mondjam, izéték, patkolták ott a Józsinál.
Józsi nagyon jóban volt velük, úgy a szomszédságból hordtak oda libákat, oszt
azokat, hát de, azt odaadták azok a népek. Nekünk élelemnek. Oszt a szomszédság
meg ott a környezet, nemhogy azok elmentek a házakba, hanem azok odavitték
nekünk. Hogy legyen nekünk mit enni. Meg hát hoztak ők, az ő konyhájuk is hozott
utánuk mindig élelmet.
Szilágyi, 127.

De ha üres a hordó, akkó nincs mit inni
– De hogy úgy különben, na, tyúkokat, meg ki mit evett egy hadsereg, aki háborúba
háborúzik, úgy viselkedtek. Kokoskát vittek. Elvitték a tyúkot, meg megfőzették a
tyúkot a gazdaasszonnyal ugye, meg hát a hordóba belelűtek, hogy a bor folyjon ki
ugye, na most akik ismerték, ott vót apám, mikor gyüttek a oroszok, rögtön gurította
ki a hordókat a ganéra, kiverte a dugót, és folyt ki a bor. És a anyám mondja neki,
hogy János, hát neked van eszed. Hát te kiereszted a bort? Hogy te nem ismered
a oroszokat, ha nekem itt lesz benne a bor, akkó elveszik a hordóbú is, de ha üres
lesz, megmarad a hordó. Ugye? Mer űk elvitték hordóstú a bort.
De ha üres a hordó, akkó nincs mit inni. Ezek, ezek, én nem tudom, hogy nem-e
csináták meg eztet a honvédok is ottan. Nem akarom mondani. Megcsináták, vagy,
mer a valaki azt fogja mondani, most azt fogja mondani, mer a honvédok a, lehet. Mi
a biztosíték arra, hogy azok azt nem csináták meg? Mer az a, az, az törvény, vagy mit
tudom én, be van iktatva, hogy abba első negyvennyolc órába, a hadsereg nem sokat
spekulál. Nem is a oroszokka. Nekünk a oroszokka, olyan értelembe, aki mondja,
hogy oroszokka vót bajunk, érted, nem mondom, hogy hazudik, de mellébeszél…
Hát mikó éccaka gyütt hozzánk. Kereste a németet a szekrénybe, és taláta a ruhát,
és elvitte. Jó, ez olyan mindennapos dolog vót, hogy elgyütt ide, be hozzánk egy
orosz katona, és most ű fogja a németet keresni ugye, oszt nem bírsz ellenkezni, ott
van az a gyíklesője… Ez vót, mondom, hogy gyütt a, a németet keresni, nyet, nyet.
Hát akkó, ha nincs, megtetszett neki a cipő, elvitte, kész. Vagy… Hoztak akkora
kövér disznókat oda, nagy ólakhó. Hoztak, uh! Kellett. Az, aztat elvitték, vagy a
teheneket, vagy a mindent. Levágni. Há de ott kellett levágni. Hát igen. Nem vót
mese. Úgyhogy ez a hadsereg, és ez, ez tudjuk, hogy aki eztet fel tudja fogni, hogy
ez egy kiéheztetett hadsereg vót. Kiéheztetett hadsereg vót, ez nem úgy vót, hogy
vót neki utánpótlás. Neki az utánpótlás az vót, amit elfoglalt. Itt vágott. Itt vett
mindent. Az orosz meglátta a jó lovat, bizony kifogta és kicseréte, ott nem vót mese.
Azt kicseréte. Ezt is meg tudom érteni. Mer mé hajtson egy ilyen lovat, mikor hát,
ott van egy… és kicseréte a lovat. Elvitte.
Bácskertes, 19.
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Volt nekik az a húszliteres kánájuk
– A szovjet hadseregnek a bejöveteléről?
– Hát azok nagyon randák voltak. Mindjárt a pisztolyt elővette, ha nem értette az
ember. Októberben, körülbelül akkor értek ide. Bántották, aki nem adott nekik
semmit, akkor mindjárt a pisztolyt elővette. Mondjuk rá, igazság szerint, hogy pálinkát, bort azok akkor nem bírtak semmit, akkor mindenkit összeszedtek, részegek
voltak, meg az is volt, hogy micsodák ők, mert én is mentem dolgozni ott Bajmokon
mikor voltam, mert jobb, ha az ember megy dolgozni, mert másként a pince, ahol
a rendőrség van Bajmokon, ott voltam én a pincében, és aki nem ment, azt verték,
hát inkább kimentem és dolgoztam. Ahova mentünk, ott dolgozni köllött, volt
nekik az a húszliteres kánájuk, ahol találtak bort, abba beleöntötték, de benzines
kánába, ha nem iszol belőle, akkor mindjárt tartotta a pisztolyt, az a bor tiszta nafta
volt, de ők megitták. Ők olyanok voltak. Ott voltak, ahol vannak a rendőrök ott,
Bajmokon, ott az oroszok voltak. Már jobb is nem tudni róla.
– Családokhoz helyeztek ki oroszokat?
– Voltak elszállásolva. Voltak, akik jók voltak, voltak, akik nem voltak. A tisztek
inkább jók voltak, de a katonák ezek aztán szemtelenek voltak. Nőket meg mindent.
A tisztek azok nem, azok becsületesek voltak, de a katonaság, á, semmi, nagyon.
Ezek csak azt tudták, hogy lőni kell.
Csonoplya, 103.

Az ital az vitte őket
– Akkor már én itthon voltam, akkor már én civilbe voltam. Negyven… mert aztán
meg kellett menni robotba, kellett menni röptérre, meg ilyeneken megfordultam
én, és az oroszok mikor bejöttek, azok meg túlságosan, tudod, komiszak voltak.
Talán nincs is iskolájuk annyira, meg tudod, mikor a németeket elvitték, akkor
már minden házban volt bor, mert szöllők voltak, szentiváni szöllők, satöbbi, mert
hát a németeknek szolgáltak, mert én is szolgátam a németeknek. Na és akkor
ezeknek, mind, akinek volt bor, bementek a szobába vagy a spajzba vagy a pincébe
vagy kinek hol, és keresték az italt, és berúgtak. És akkor is Szentivánon, mikor
átmentem robotba, mert nem egyszer mentem át, mert kellett, mert ki lettünk
jelölve, én nekem akkor nem volt lovam, az olyanokat tették át kocsira, akinek volt
lovuk, és azt mondták a vezetőség, hogy a gazda adja kocsit, lovat, de a gazdának
nem kell menniük, rátesznek olyat, kinek nincs lovuk vagy jószáguk, hogy ezek
legyenek a kocsisok.
[De hát mi mit csináltunk? A németeknek hordtuk a határból a marharépát, mert ott a németeknek ezek mindig sóvárogtak a nagy házukért, mert a
németeknek nagy házuk volt, akármerre is mentem meg megfordultam, hát
volt kisebb épület is, nem arról van szó, hogy nem volt, bent nem csépeltek,
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csak kint a határban, akkor onnan hordtuk a pelyvát, a marharépát. És oda
összehajtották a tehenek, volt egy nagy rét, el lettek kerítve, és volt, akik
etették ezt. Darálták, és így tovább.]
És akkor így kellett, az oroszokról meg csak annyit tudok mondani, hogy az ital
az vitte őket. Mindennek! Tudom, betámasztottam a kaput, a kiskaput ugye, volt
rigli, de mi volt az a rigli, semmi sem. Odatettem egy olyan vastag fát, mint én, de
tövestül, és odacimbáltam a kiskapuhoz, hogy ne bírjanak az oroszok bejönni, mert
ott kellett aludni, volt ott takarmány, mert etetted a lovakat, meg mit tudom én.
Szalonnadarab-táblák ki voltak dobálva. Ilyen világot éltünk mi, elég sokat láttam
én. Na és akkor, mikor bent feküdtünk én meg a Lendvai, nem él már, meg a Rapsó,
az sem él már, azokkal voltam, egyszer az egyikkel, máskor a másikkal ugye, és akkor nem tudom, ezek az oroszok mindig dumálnak, azután jönnek-mennek. Már
egészen ott dumáltak a kapunál, hogy jöjjenek be, és beugrottak a nagykapun, és
félrelökték azt a nagy fát, és onnan a konyhából, itt az ajtó be volt csukva, ahogy
jönnek a konyhából, a Jani ott feküdt, én meg itt, volt, ahol a dívány, nem rekamir,
mert akkor így mondták, azelőtt meg volt egy asztal, az előtt meg egy iszkábe volt,
és akkor így mint a kapura szokott rács, és az oroszok ahogy ittak, nekirugaszkodtak hároman, és beestek, mert ez kicsúszott, ez az iszkábe. Jaj, azt a hét szentségit,
mi van itt?
Ahh, hát ezek germánok, és feláltam rögtön én is ugye, nem mindegy volt, mert
láttam, hogy részegek, és egynél volt, nem csak egynél, láttam, hogy volt gépfegyver,
ez meg olyan részegen odajött az asztalhoz, és így tartsa, nézd a, nézd a germán.
Mondtam ott neki valamit, mert ugye, az ember valamit fölvesz. Nem germán, nas
terali robot.161Akkor a másik azt mondta, hogy davaj, davaj, akkor behúztak az első
szobába, az első szobába meg, gondold úgy, a sifonyér teteje, majdnem minden, hát
vannak a tetején tányérok még most is, itt az első szobába, és ezeket fölfordították
ugye, mert azt mondták, hogy valami el van bújva, a germán, mert germánnak
mondták a németeket, felit föl, amikor fölfordították, azt gondoltuk, hogy a házat
döntötték fel, a tányér meg az ott fönt a sifonyér tetején, kegyetlen volt ez a zörgés.
Annak idején az drága volt. És nem mindegy volt annak idején ez, mert ezt át kellett
élni, nem olyan volt, hogy majd jobb lesz, nem.
Szilágyi, 133.

Érezzük, nagyon hideg van kint
[– De hogy a Sztalin vagy aki indította üket, az jó fölőtözte, az egy biztos,
hogy jó fölőtözte üket. Mer azok úgy föl vótak öltözködve, nem á, nem ám
úgy, mint a magyar katonákat ki, kitték a ilyen, ho, honvédizébe. Az nem
felőtözködés vót. Ezek felőtözködtek. Mikó a Sztálin űt bent, oszt egyeztek,
161
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oszt mondták nekije a többiek, mer ezt is a rádióba, tévébe mutatta az. Nem
bírunk, nem bírunk, Szálin elvtárs, túlerőbe vannak, Amerika is ellenünk
van. Azt mi, kinyitotta Sztálin a ablakot, nagyon hideg gyütt belürű. Kívűrű
be. Azt mondta, hogy érzitek tik ezt a hideget? Mondta a, mer azé nem kő
gondóni, hogy az is éppen buta lehetett. Azt mondták azok, hogy érezzük,
nagyon hideg van kint. Na, várjatok csak! Ez a mi szövetségesünk, ez a mi
szövetségesünk. Ezek, ha ide, ezeket mind itt a hideg megeszi. És úgy is vót.]
Meg még azt akarom mondani, hogy mikó a anyámék ott főztek, soha hozzá nem
fogtak a oroszok enni. Mindég azt mondta, hogy te egyé elébb. Akkó mondta anyám,
má nem bírok ennyit enni. Megkeverték azt a ételt, na most merj. Akkó kimerte anya,
mondta a gyerek, hogy csak egy-két kanállal egyen, Maris. Egy-két kanálla. Mindég
fétek, hogy meg vannak, meg lesznek mérgezve. Dehogy merünk mink mérgezni,
az anyátok basszon meg benneteket! No, ilyenek vótak, úgyhogy utólag ez érdekes
vót, de akkó ám nem vót érdekes. Úgyhogy össze-összelopkodtak mindent, de, de
mikó szegények elmesélték, hogy hány évig nem vótak otthun, meg, meg, meg mi
vót, akkó az ember ugye gondóta, hogy mire is vitte űket ez a háború. Hát máma
minden, minden, minden rosszon átmentek, minden rosszon.
Bácskertes, 15.

Elvitt a orosz az óráshó egy vekkert
[– Vót, be köllött adni a bicikliket a községházára, nekünk is olyan két szép
Girkop meg egy Vesta vót, be kellett vinni a községházára. Orosz tanút biciklizni, de mindig részegek vótak. Hát most hunnan szerezték, hát biztos a
községházán vótak a biciklik, nem tudtak biciklizni, nagyon tanút biciklizni,
nagyon árokba kikötött. Arra kigyün a licsilánc,162 oszt pörőt rá a őrmester,
vagy mi… Az kigyütt árokbú, oszt nagyon nyakon vágta azt a tisztet, akkó
ide hozzánk elhozták, itt vót húsfüstölő, oszt ide bezárták. Rugdalta az azt a
ajtót, mi meg mondjuk, már a szárfát kiszakítod! Be vót zárva.]
Nem tudtak biciklizni se, akkó mondták, hogy elvitt a orosz az óráshó egy vekkert,
hogy csinájjon belüle három kisebbet…
– Ez a órás Gradicska Józsi bácsi is mesélte.
– Persze. Há sokat én a Józsi bácsiva jártunk zenéni, akkó egymás mellett űtünk…
mindég vele, me nagyon szerettem hallgatni a mesét, hogy… hun vót, merre járt
Oroszországba. Öt évig vót Budapesten, mert onnan nem engették haza. Óragyárba
járt dógozni munkára Pesten.
Bácskertes, 23.

162

Tiszt, lieutenant, leutnant, lietenant

■

Fegyverben ■ 493 ■

Az a zsebórám hiányzik még ma is
– Az oroszok bejövetele előtt apámék fölraktak bennünket nagyapám kocsijára,
az egész család, akkor azt mondták, hogy menekülünk. Kimentünk apámnak az
egyik gyerekkori barátjának a tanyájára, Vikor Vilmos tanyájára, kint van Gunaras
környékén a tanya, ott voltunk kb. két hétig. Két hét múlva visszajöttünk, és akkor
láttuk, hogy a bútoraink, nagybátyám, apám bátyja csinálta a bútorokat, asztalos
volt Becsénél, be voltak a szekrények zárva, háromajtós szekrény, ásóval kifeszigették
az ajtót. Akkor kipakolták az értékesebb fehérneműt, kézimunkát, mert anyám nagyon szépen horgolt, necceket csinált, szép kézimunkákat. Nekem egy nagybátyám,
anyám testvéröccse a magyar időben Magyarországon, Győr környékén telepedett
le, ott megnősült, és mikor utoljára itthon volt negyvenhárom végén, negyvennégy
elején, akkor nekem adott egy nagyon szép zsebórát láncon, s a hátsó szobának, volt
az ún első szoba, középső, hátsó szoba, a falra fölakasztottam, mikor menekültünk,
nem vittem el, mire visszajöttem, nekem az a zsebórám hiányzik még ma is. Van
azóta másik, de az nagyon szép ezüstlánccal volt, kilógott az órazsebből, és ez az
első emlékem, gondolom, a háború után.
Mohol, 76.

Az órákat szerették
[– Negyvenegyről nem tudok sokat, a negyvennégy–negyvenötösre igenis
emlékszek. Az embereket elhurcolták. Moholi viszonylatban jó néhány száz
embert. Én úgy tudom, hogy hétszáz-nyolcszáz közt volt a száma, akiket
elhurcolták. A Zamurović Konstantin iskolaigazgató volt. Az úgynevezett
Tisza-kerten keresztül kellett menni az első valamirevaló tanyáig, de az nem
tanya volt, hanem egy szép épület, az az övé volt. Az én szüleim ott albérlők
voltak. Az én apám szőlészettel foglalkozott. Mi ott laktunk lent, tehát a
negyvenöt is ott ért bennünket. Szalmahordó kosarakat kirakott az apám a
Tisza szélére, hogy mossa szüret után a víz, és Bánátból nagyon lövöldözték
az oroszok. Nehéz gépfegyverből, szóval nem maradt kosár, tizenvalahány
volt, azokat megsemmisítették.
Az oroszokkal nekem nincs rossz véleményem, meg a mesékből se, mert az
oroszok minket, mivel ott lent laktunk, elleptek, lehet, hogy egy cseta163 volt,
hét-nyolc katona oda bejött az udvarba, kis gépfegyverek voltak, és egymásra
raktak és fegyverkúlát164 képezett az a néhány katona. Az egyik a nyakamba
akasztotta azt a gépfegyvert, a másik meg, az én anyámnak voltak tömött kacsái,
levágott egy szép nagy kacsát, hogy minden katona jóllakjon. Igen ám, de mire
megfőtt az a vacsora, nem voltak hajlandók enni, hanem az én apámnak kellett
néhány kanállal enni, mert becsinált rizsás kacsahús volt. Mindenki evett, és
utána ők ettek, nehogy megmérgezzék őket. Annyi ész azért volt ott.]
163
164

A cseta századot jelent, az adatközlő a kisebb létszámú rajra gondolhatott.
Gúlát
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Az órákat szerették. Nem tudom, miért, de szerették. De három-négyet is a kezén
tartott. Meg állítólag azok idős katonák voltak, az mind olyan harmincévesek, ilyen
munkaszolgálatosak azok az oroszok. Lovakkal jöttek ők. Volt két szürke meg két
pej, volt elég nagy istálló lent, és azokat bekötték. Azelőtt ez itt határvidék volt, a
magyar katonák őrségfélét adtak, ahol van most az első gátőr, ott volt egy őrszem,
amaz meg arrébb, a magyarok az ő lovaikat kötötték be nálunk az istállóba. De azok
elmentek, mikor ezek jöttek. Ez az orosz bejövetel, nem láttam, de hogy egyik hajnali
valami úgy bennem maradt, például egy szamarat vitt a víz. Meg volt dögölve, és vitte
a víz, lehet, hogy ember is volt, de nem tudom. Hordót, mert nagyon át akartak ők
jönni, pontonhidat is csináltak, de csak elmosta a víz. Ott nálunk három-négy nap
ott voltak. Mikor megjött a rendelet, kaptak valami papírokat, és azonnal készülj,
ott mosakodtak, borotválkoztak az udvaron, akkor még nem volt csapvíz, kútból.
Elég mély kút volt a Tisza mellett nekünk, a vizet nem saját erődből, hanem kereken
hoztuk föl. Utána el is mentek.
Mohol, 90.

Karóra, zsebóra, mindegy volt nekik…
– Itt volt az oroszok úgy két hétig, mikor ideértek, akkor májusban megint jött egy
banda [orosz], május 1-je körül éppen, épp akkor a herét vágtuk, akkor lementem a
Tiszára egyenest, egy kilométerre van ide, a lovakat is fürdették, meg ők is fürdöttek
a Tiszán. Mert május eleje volt és kicsit jobb idő volt. Akkor is itt voltak pár napig. S
ami jó ló volt, szedték össze, a rosszat itt hagyták, ha nem bírt menni, akkor cserélték ki. Meg az órákat összeszedték. Karóra, zsebóra, mindegy volt nekik. Csasz,165
avval jött be az orosz. Az dicsőség volt, akinek volt egy karórája. Azokkal nem volt
baj. Hát amelyikkel. Jól van, ha valahol ráakadtak borospincére, akkor ittak meg
minden, meg a lányokat is megkecerészték.
Mohol, 96.

Mikor elkezdett csörögni az óra, akkor megijedtek
– Mentek házról házra, rakták az órákat a hátizsákba vagy a táskájuk, ami volt,
mikor elkezdett csörögni az óra, akkor megijedtek, akkor dobálták szét mindenfelé.
Péterréve, 137.

Ha órát látott egy orosz katona, kivégzett, ha nem adod oda
– Negyvennégyben a front elérte Szabadkát.
– Hát a szörnyű gaztettek. Hát ha órát látott egy orosz katona, kivégzett, ha nem
adod oda. Az utcán lelőtt. Bejöttek a mi házunkba is, mindent, mindent elvittek,
165
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nézték a sztelázsiról, hogy van-e ennivaló, szalonna vagy valami. A gyerekektől
mindent elvettek, borzasztóan féltünk, mert kivégeztek. Na, barbárok voltak.
– Sokáig itt voltak, vagy vonultak tovább?
– Nem, nem. Vonultak, vonultak. Nem voltak sokáig.
Szabadka, 7.

Az oroszok az órákat keresték nagyon
– Amikor az oroszok bejöttek mi, lányok a padláson aludtunk. Egyszer láttunk egy
orosz katonát, hogy átugrott a kerítésünkön. Aztán jött át a szomszédasszonyunk
siránkozva, hogy ellopták a férje ünneplős csizmáját.
Dolgozott nálunk egy ember, a Szilvi bácsi, ő az első világháborúban volt kint
Oroszországban, és megtanult oroszul, ő tudott velük beszélni. Voltak nálunk
elszállásolva páran. Egyszer anyukám meg is vendégelte őket, még krémest is sütött, mert akkor a bátyám még Szlavóniában harcolt, és semmit nem tudtunk róla.
Anyukám meg megsajnálta az orosz katonákat, meg arra gondolt, hogy ki tudja,
az ő fiának ad-e valaki. Az oroszok az órákat keresték nagyon. Mindig mondták,
hogy: Davaj csaszi! Negyvennégyben a partizánok bevitték a városházára a Szilvi
bácsit többször is. De voltak neki jó ismerősei az itt született szerbek között, így
mindig elengedték. De több ilyen eset is volt, hogy a szerb ismerősök közbenjártak.
Viszont voltak, akik ottmaradtak.
Magyarkanizsa, 72.

Fölhúzta így az ujjának a kabátját, hát innentől idáig
mind óra volt
– Hát, amiket legjobban szerettek, azok a karórák voltak. Volt egy esetem, abba
az időben úgy nevezték, hogy miting. Az a szombaton délután volt, én dolgoztam,
mert én hat óráig dolgoztam, elfelejtettem azt mondani, hogy hat óráig volt kimenő a faluban. Aztán nem lehetett. Akkor aztán vagy bezárták, a hadsereg valamit
csinált. Jöttem haza munkából és látom, hogy Hajnaléknál túl, ez egy kocsma volt,
és itt volt egy színpad, és itt volt egy kis miting. Nem voltam beöltözve, csak olyan,
hátul bementem és megnéztem én is. És bejött egy orosz katona, és kérdi éntőlem,
mert volt, akikkel tudtunk beszélni, akik ukránok voltak vagy oroszok, azokat megértettük, de nagyon vegyes hadsereg volt, voltak ott kirgizek, japánok meg kínaiak.
És kérdezi, én mondom neki, hogy hát mi van. Kérdezi tőlem, hogy hány óra, mert
őneki négy órára kint kell lenni a fronton. Mert itt volt a front a töltésen. Dunatöltésen. Nézem az órámat és mondom neki, hogy fél négy van már. Azt mondja
nekem, hogy nem-e cserélném el ezt az én órámat az övével. Miért, hát, miért akarja
elcserélni? Hát mert az övé nem jó. Hát mutassa meg! Ez úgy igaz, mint ahogy itt
ülünk. Fölhúzta így az ujjának a kabátját, hát innentől idáig mind óra volt. Most
hogy hány volt, nem olvastam. Hát mondom neki, van órád, miért akarod ezt? Hát

■ 496 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

mert nem jó. Egy se jó. Én fogtam, fölhúztam neki. Ez mind óra volt. Hát szegény
katonák el voltak butítva nagyon. Nem ismert se embert, se istent, se semmit. Amit
elrendeltek neki, mit köll tanulni, azt tanulták. Többet semmit nem tudtak. Meg
az hogy, neked most ez háború, most ott lehet, hogy meghalsz, és aztat mind a
Sztalinért csinálod, ezt nekem mind egy tiszt mesélte, egy katonatiszt. És úgy lettek
kezelve, hogy ne mondjam, mint állatok, de majdnem. Úgy is viselkedtek. Ő nem
tudott másképp viselkedni, sok mindent nem tudott, nem tudta, hogy mire való
az a valami. Így viselkedtek.
Gombos, 115.

Két karórát csináljon abból az egy vekkerórából
– Igen, akitől bírták, elvették, akivel jóba voltak, azt nem bántották. Órát, azt mind
összeszedték. Volt a lábán is, meg a karján is egész fölig, ameddig bírta, és mind tele
volt izével. Az enyémet is elvitték, amit kaptam bérmákozásra. Amit nem tudott
beállítani, azt fogta, betörte az üveget, és beállította. Elvitte a Lozsákhoz, óráshoz,
egy nagy vekkerórát, hogy csináljon belőle kettőt, többi az övé marad. Két karórát
csináljon abból az egy vekkerórából. Minden, minden házba, hogyha betörtek,
mindjárt, mindjárt gyufát kérték, mert mindjárt cigarettát, mindjárt dohányt
kutattak, keresték, és kéregettek, kunyermátak, ha nem, akkor elvették, úgyhogy
nem voltak olyan alapszerűen nagyon barátok az oroszok, rettentően műveletlenek
emberek voltak, műveletlen volt az orosz hadsereg.
Nem mendemonda, igaz történet, hogy nálunk ott a szomszédságba a nagyanyáméknál, ott laktak az orosz katonák, ők megsütötték a libát, amit mondtam,
lopva, hogy nem volt szabad levágni, ők levágták, és eldugták ki a fakupacba, farakásba, hogy ha az oroszok átjönnek, netán talán szagát megérzik, akkor vetődve
jönnek, és azok annyira berúgtak éjjel, és eszükbe jutott, hogy a szomszédba vannak
fiatal lány, van fiatal lány, és éjszakának idején, a mai napig ott van az ajtón, nem
hazudok, el van adva a ház, ki van cserélve, de a fejszével be, mert kint maradt a,
fatágítónak mondták, a tuskót, ott maradta fejsze, és azzal kifeszítették az ajtót,
úgyhogy a nagymamám is meg az édesanyám is az ablakon menekültek. Ugrottak ki
és akkor a másik szomszédságba mentek, onnan meg kizavarták őket, nem merték
őket befogadni, mert ha az oroszok oda bemennek, akkor jajj nekik is, és akkor oda
mentek, ahol az oroszok voltak, ott pártfogolták őket, mert ott nem bántotta már
őket senki. És akkor, úgyhogy csináltak ők ilyen stikliket, és nem egy volt, hanem
elég sok a… Megmagyarázták nekik, hogy mi asszonyaink, ezek a mi népünk, igen,
ezek a mi embereink, nem bántsuk őket.
Gombos, 120.
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Meglátta az ajtó mellett a zsebórát
– Öregapám mesélte, mi egy tehenet elvezettünk magunkkal, mikor menekültünk,
mikor hazajöttünk, kérdjük, hol a borjú, olyan hat-nyolc hónapos borjú maradt itthon egy másik tehénnel. Azt mondja, bejött az orosz, olyan könnyen megegyeztünk,
rám nézett, eloldozta és elvezette, már meg is volt az alku. Elvezették a szomszédba,
ott levágták, főztek a katonáknak az asszonyok. Oda kellett.
Nem bántottak itt senkit. Hoztak hordót, nem a dugót vették ki, hanem belelőttek, ott engedték a bort ki. Azt mondja öreganyám, mert akkor ő volt ott,
mikor jöttek az oroszok, akkor öregapám a másik háznál volt, váltakoztak, jöttek
be, meglátta az ajtó mellett a zsebórát, leakasztotta, és már el is vitte, a vekkeróra
meg ott volt fönt a, rakott sparhelt volt, és a lerni tetején, ott volt, az meg elkezdett
csörögni, rögtön körösztüllőtte. Mikor jöttek be vasárnap reggel, akkor öreganyám
volt ott nálunk, és bedobtak egy égő rongyot az ablakon. Az volt a szerencse, hogy
bent volt a szobában, észrevette és kidobta mindjárt.
Mohol, 77.
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ERŐSZAKOLÁSOK ÉS AZOK KIKERÜLÉSE
Azok gorombák voltak, akik az első
hullámban jöttek (501) ◆ Felhúztuk a
létrát, hogy ne bírjanak följönni (502) ◆
De a nagyobbak mind e vótak bujtatva
(503) ◆ A lányok azok mindig mentek
be a kemencébe (503) ◆ Törtek-zúztak,
mentek körösztű-kasú mindenen (504) ◆
Aki nagyon erőszakos volt, agyonlőtte
(504) ◆ Szóval nem bántak vele valami
kegyesen (505) ◆ Azt mondták a Bözsire,
hogy naccsága lött (505) ◆ A tiszt kivette
a pisztolyt, és fejbelűtte (506) ◆ Alacsony
termetűek, alighanem tatárok voltak
(506) ◆ Féltek az emberek az oroszoktól
(506) ◆ Saját sírját ásatták azzal az
orosz katonával (507) ◆ Ha má zajt
halottunk, akkó má a kerítésen ugrátunk

össze (508) ◆ Mamka, csak te vigyázd a
gyerekeket! (509) ◆ Kiragasztották a tbcpapírt, hogy itt ez ragályos tüdőbetegség
(510) ◆ Azt mondták, hogy beteg vagyok
(511) ◆ Összekeresték az egész házat,
áttapogatták a székeket (512) ◆ Mindjárt
oroszul beszélt hozzájuk (512) ◆ Egy este
begyütt az orosz egy üzbégge… (513) ◆
Bementek, oszt rögtön csizmákkal
főfeküdtek a slingelt vánkusba (514) ◆
Bizony sok hadiözvegy volt… (515) ◆ Ahol
észrevették, hogy férfi nincs ott, azok
nagyon kutyák voltak (516) ◆ Hát vótak
itten asszonyok, nők, akik hát kikezdtek
velük (516) ◆ Sok katonáné, magyar
honvéd katonáné volt (517)
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Azok gorombák voltak, akik az első hullámban jöttek
– Két csoportban jöttek, két hullámban, először azoktól menekültek a népek. Mink
is legtöbbet a nagymamáméknál tartózkodtunk, de ott is a szomszéd kerítésen,
mindenhol volt nyitott átjáró, hogy ha kell, tudjonak menekülni. Azok gorombák
voltak, akik az első hullámban jöttek. Hogy ez pont mikor volt, azt nem tudom. A
második hullámban a házunkban tiszti konyhát rendeztek be. De az első hullámban
a jószágot, ami volt, baromfit, disznó, azt mind leöldösték, hogy nem lett semmi.
A második hullámban, akkor már otthon mertünk tartózkodni, nappal legalább
anyukám, sőt engem még dajkáltak is. Az orosz tiszt, és magyarázta, hogy őneki is
van otthon gyerekei, kettő, és megmutatta a fényképüket. Mondták, hogy lepisiltam
az orosz tisztet, a többi jót nevetett rajta, de őtet az nem zavarta.
[– Az édesapja volt katona?
– Őtet elvitték a magyarok, munkaszolgálatos volt. Úgyhogy én nem ismertem édesapámat, csak hat és fél éves voltam. Magyarországon, nem volt ő
hadseregben, nem mint katona vett részt, lényegében a fegyelem ugyanaz volt,
mint a katonaságnál, de ő orosz fogságba is került. Azután Magyarországig
hazajöhetett, szerencsére ott élt nagymamámnak a húga Magyarországon,
és azoknál volt. Akkor nem tudtak levelezni, mégis jelt adni egymásnak. De
tudom, hogy énnekem ez volt a legfájóbb pontom, hogy nincsen apám.
Akkor az nékem nagyon emlékezetes volt, hogy ott valahol Sándorban
vagy hol, Szabadka környékén, ott volt, még mikor haza is jött, nem engedték
mindjárt haza, három hétig vagy meddig volt ott, csak tudom, hogy a fölnőttek nem mehettek be, el volt kerítve, őrök őrizték, s mikor anyukám mutatta,
hogy ez az apukád. Voltunk, mehettünk látogatóba. Kerítésen keresztül a
fölnőttek is beszélgethettek, meg a gyerekeket beengedték. Be is mentem
rög tön, mintha mindig is ismertem volna az édesapánkat.
– Mesélt-e az édesapja a hadifogságról?
– Nem. Legalábbis énnekem. Annyit tudok, hogy Harkovót nagyon emlegette, hogy most ott lehetett-e valahol, öntödében is köllött neki dolgozni
minden fölszerelés nélkül, védőfölszerelés nélkül, meg Máramarosszigetet
emlegette, ott fogták el a magyar katonák, amikor ugye az oroszok nyomultak előre, akkor széjjeleresztették őket, menjen, ki merre lát, és romániai
magyarokkal, meg volt cigány is közöttük, úgyhogy ők próbáltak bújkálni
meg jönni haza, de hát elfogták őket, és kivitték Oroszországba. Négy és fél
évet volt kint fogságban. Addig nem tudtak semmi hírt róla.]
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Én csak annyit hallottam, hogy a szomszédságban volt két lány, és azok állandóan
bújkáltak, ilyen szárkúpok össze voltak rakva kint a kertben, vagy oda, vagy egy
alkalom, amikor a diófára, volt egy hatalmas diófa, és oda futottak föl. Olyankor
mindig ment a riasztás, inkább olyan portyázásnak vagy minek lehetett mondani.
Mást nem tudok.
– Az orosz tisztek a második hullámban ott laktak maguknál, arról vannak-e
történetek a családban?
– Csak ezt tudom, hogy dajkált az a tiszt, de mást nem. Nem tudom, miért, ez
talán ilyen tabutéma volt, hogy gyerekek előtt nem nagyon.
– Mert ott Fölsőhegyen elég jól végigdúltak.
– Én azt se tudom. Azt tudom, hogy ott a nagymamáméknál végig, mert ott
nagyon nagy porták vannak még a mai napig is, oszt olyan nem eldugottabb helyen,
a kerítések mind ki voltak nyitva, nem kinyitva, de lényegében elmozdítható volt
pillanatok alatt, hogy át tudtak menekülni. Meg volt egy, azt tudom, hogy az egyik
szénaboglya alatt egy nagy pinceszerűség vagy mi, és az is egy ilyen menekülőhelyféle
volt. Ezt gyerekkoromban már én emlékszek rá. Már akkor is megvolt, csak már nem
arra használták. Ez kint volt, mi szérűnek neveztük, ott tárolták a jószágoknak ami
köllött takarmány. Elöl volt egy kiskert, utána a jószágok, a jószágok után ez a szérű,
ahol a takarmányt tárolták, és úgy a kert. Mert ez olyan, hát egy hold nagyságú a
placc, méterre én azt nem tudom megmondani, de nagyon hosszú.
– Mikor az oroszok elmentek, akkor jöttek a szabadcsapatok?
– Amikor fölszabadultunk, akkor ilyen bandák járták a falut, úgy gondolták,
hogy valami értékesebbet találnak. Végigjárták a falut, és akkor ahol nagyobb házak
voltak, azt kirabolták. De ezeknél konkrétan éppen kis házacska volt, nem hiszem,
hogy valami vagyonuk volt.
Zenta, 141.

Felhúztuk a létrát, hogy ne bírjanak följönni
– Orosz katonák voltak nálunk elszállásolva, de már a háború végén, amikor mentek
haza. Nálunk tisztek voltak, talán öten, azok rendesek voltak. De anyukám jól el
is látta őket. Disznót vágtunk, mert mondták az emberek, hogy majd elviszik, és
abból is megvendégeltük őket, bár nem kellett nekik főzni, máshol ettek.
Mi mindent elástunk ládákba, hogy nehogy ellopják az oroszok. Apukámnak
a dohányát vitték el. Meg a lányokat is bántották. Mi sokáig a padláson aludtunk,
felhúztuk a létrát, hogy ne bírjanak följönni.
Amikor tudtuk, hogy jönnek az oroszok, már előre készültünk, sok tésztát legyúrtunk, hogy ha elviszik a lisztet, legyen mit ennünk, meg vásároltunk előre sót.
Cukor nem volt, apukám csinált cukorrépából melaszt.
Magyarkanizsa, 71.
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De a nagyobbak mind e vótak bujtatva
– Az oroszokrú csak rosszat tudok, mer a nőknek menekűni köllött elülük. Mán
édesanyám mindig monta, hogy meg direkt búvóárkot ástak a lányoknak. Nálam.
Én tudom, arra annyira emlékszek, hogy a nagylány… mind ott alutt. Éccaka. Mind
a rokonság, mind ott alutt. El vótak bújva direkt. Jó van, én még fiatal vótam,
édösanyámma én még ott vótam. De a nagyobbak mind e vótak bujtatva.
Magyarkanizsa, 62.

A lányok azok mindig mentek be a kemencébe
– Igaz, hogy mi elmenekültünk, minket fölpakolt kocsira az én apám, és kimentünk
Kavillóba ugye, az egy tanyavilág volt, egy sor ház volt csak, oda kimentünk, de én
arra az egyre emlékszek, hogy jött egy motorbiciklis, és akkor anyukának a testvére
mondta, hogy álljatok a falhoz, ne álljon senki az ajtóhoz meg az ablakhoz, nehogy
lőjenek, és valakit eltaláljon. Meg a lányok, azok mindig mentek be a kemencébe, ha
valami ilyesmi volt, nehogy elvigyék őket. Féltették nagyon a lányokat. Mert azok
mindent megcsináltak. A Franci is nagyon sokat tud, mert ez a Borsi Franci ebben
az utcában az utolsó ház. Mert ez mesélte énnekem is, mikor az Újfalun laktak ők
is, és jöttek az orosz katonák, volt ott egy fiatal lány, mikor lementek a piacra, és
valami ott volt szerb, akik megerőszakolták azt a kislányt, és akarták elvinni, nem
akart, és fogta azt a karót, és egy gomb volt a karón, azt mondják, olyan hosszú
haja volt, hogy egészen a faráig ért le, és rácsavarta a kezire a haját és azzal húzta,
úgyhogy el is köllött neki, meg is halt utána nemsokára, mert az orosz katonák meg
ezek a szerbek körösztülmentek rajta, teljesen a méhét tönkretették neki. Fiatal lány
volt. Ezt mesélte ez a Borsi Franci, valamikor összementünk, mikor volt, mentünk a
betegeket látogatni, meg volt ilyen projektvalami, a Joca rendezett mint nyugdíjasok,
akkor ilyeneket elmesélgettek, azt a régieket, azért mondom, hallottunk ilyesmiket.
Meg az Újfalun ott nagyon sok asszony, vagyis lányokat fölakasztgatták a fára,
ezt meg az én ángyom mesélte, a testvéremnek a felesége mesélte, mert az ő férjét
is eltették, és maradt neki két családja, aztán az én testvérem elvette, és akkor mesélte, hogy hát az erdőbe kivitték őket, és fölakasztgatták a fára. Milyen pártban is
voltak ezek a lányok, jaj istenem, volt az imrédysta, a vak Ilka volt ott, másként én
nem tudom, csak ő mondta, kiment, és a lányoknak ami függő volt a fülében, volt
amelyiknek volt éppen valami ékszer is, azokat kiszaggatta mind a füléből, és szedte
össze az ilyen aranyat. Az Újfaluban borzasztó sok minden ment. Ezt a mese után
mesélem, különben nem tudom pontosan, mi volt vagy hogy volt, én kislány voltam.
Mesélték az asszonyok, akik lejártak a piacra, és ezt a szerbet, mit tudom én, oda
akart menni, hogy majd odamegy és majd ott árul, és mondta ám, pakolj innen,
mikor te a magyarokat végeztétek meg ütték, pakolj innen a magyarok közül, nem
engedték oda őket.
Mohol, 97.
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Törtek-zúztak, mentek körösztű-kasú mindenen
– Ott nem vót kapu, semmi, mindent, ahun nem vót otthon, az a hordóba belelőttek, és neki, osztan ittak. Részegek vótak, cigarett, dohányt… Vodka je, ženska je.166
Ezek mást nem. Ha vót, odaállították a lovakat a szénáhó, nem törődtek semmivel,
itattak meg…
– Az asszonyokat meg a lányokat is kellett félteni?
– Meg az asszonyokat, igen. Az Albrecht Katica, az a mi utcánkba, ott ahun a
Szurop lakik mostan… Hát ugye, bejüttek az oroszok, kicsinosította magát, oszt
ment be… Mikó ekapták ottan, menekűt hazaáig. Főtették a pallásra, tudod, ő hát
nagylány. Nem vót kerítés, nem vót semmi. Törtek-zúztak, mentek körösztű-kasú
mindenen. Ott nem vót. Etettek, ettek, ittak… Akkó utánuk, mikó azok ementek,
akkó meg a bulgárok gyüttek fő. Azok fővették a harcot a fasizmus ellen itten
Harkányná. Vagy hogy mondjam neked? Itt, mikó átértek a Dunán, akkó Harkánytó
kezdve, hogy meddig mentek ottand…
[Mikó Harkányba vótam, akkó megnéztem eztet a bolgár temető vag y
megemlékezés vagy nem tom én, micsoda. Vótak a bolgárok közt is, tisztán
beszét magyarú. Most hogy ki vót, mi vót, azt nem tudom. De más izé itt
nem maradtak, mentek. Na, egy hétig pihenő vót, vagy nemtom. Nem tudom
úgy pontosan.]
Hát azok is találtak nőt is, tudod. Úgy gondolom, hogy talán férjhő is ment
hozzá. Csak az kiment… Lenn a zsákutcába lakott.
Doroszló, 107.

Aki nagyon erőszakos volt, agyonlőtte
– Hát sok mindenen keresztülestünk, azt nehéz elmesélni, az biztos. Abban a háború
utáni években ezt nem lehetett hallani. Akkor megtörtént, még helyre nem állt a
rend, a hatalom, mikor már elvonultak az oroszok, erre nem is volt partizán, aztán
se, meg azelőtt se. Ezek kobojági167 jöttek az oroszok megmutatni, hol van pálinka
meg szép lány, oszt ők voltak a partizánok. Ez maradjon köztünk. De nem él már
azokból senki, aki nálam öregebb volt, aki velem egyidős, az úgy emlékszik, mint
én, hogy mit csináltak az oroszok.
Az orosz katonákkal nem volt különösebb baj, szerettek inni, meg a nőket. De
volt egy magyar tiszt ott a szálláson, ahol mi laktunk közel, három házra tőlünk,
magyarul beszélt, az apja magyar, azt mondja, az első világháborúban maradt kint,
az anyja orosz, tud magyarul, ne csodálkozzunk, ezek nem úgy vannak, mint a
magyar és német hadsereg, hogy egy hónapig a fronton vannak, és lecserélik má166
167

Vodka, nőszemély.
Szerb szlengből átvett szó, jelentése mintha, látszólag.
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sikkal. Ezek elindultak, azt mondták, Berlinig meghalsz, ha visszafordul, le kell,
hogy lőjem. A saját katonámat le kell lőnöm, ha véletlen visszafordul. Azért szabad
nekik inni, a nőket nem szabad, mert egyet agyon is lőtt, ahogy hallottam, a sarkon
lakott egy tiszt, nem tudták, hogy ott lakik a tisztjük, bementek, erőszakoskodtak,
és ott két nagylány meg az asszony volt, annak is az urát elvitték katonának még a
magyarok, mikor a tiszt hazaért, azok ríva panaszkodtak, hogy mi volt, hogy volt,
akkor megkereste, kik azok és egyiket, aki nagyon erőszakos volt, agyonlőtte, ezt
kapja mindenki, ha ilyet csinál, mondta a katonáknak. Ilyesmire emlékszek. De
komolyabb valamire, őszintén mondom, nem emlékszek.
Mohol, 84.

Szóval nem bántak vele valami kegyesen
– Aztán volt ott még egy érdekes eset. Itt megint, sajnos vagy nem sajnos, de a realitás igazságról köll, hogy beszéljek. Már akkor az oroszok is bejöttek, és egy olyan
sánta orosz katona ott az erdő alatt kint, valami Kopasz Roza néninek hívták [aki
ott lakott], egy idős asszony, és bement oda, hogy adjon nekije, ilyen kóbor orosz
katona, enni. Ez meg hát, készített neki az öregasszony, egyedül volt, hatvanéves aszszonyka, hát akart valamit, erőszakoskodott, emez lökdöste, mit tudom én, és akkor
ez lelőtte azt az asszonyt az orosz katona, és állítólag mondják, hogy megerőszakolta.
Most ezt se nem látta senki, ezt se tudja bizonyítani. Én nem tudom, nem láttam.
De viszont tudom azt, hogy volt ott egy Šaco bácsi, egy idősebb ember, az
rögtön ott megjelent, és ő lestoppolta azt az orosz katonát és megkötözte, mert
őnekije volt fölhatalmazása mint partizánparancsnok, valami elöljáró volt ottan
a faluban, bevitték az iskolába, és utána értesítették a megfelelő oroszokat, az ún.
GPU vagy minek nevezték akkor, azok kijöttek érte, és elvitték. De úgy megfogták
és úgy bedobták az autóba! Szóval nem bántak vele valami kegyesen. No ez az, amire
én emlékszem. Amit én tudok. Gondolom, valamennyire vissza tudok emlékezni.
Ez volt. Ez történt. Ahogy mondtam, ilyen kölyök, tinédzserek, pofozkodások
aztán utólag voltak, én teneked, s aztán volt olyan, hogy vissza is adták. Szóval
ilyen gyerekes valami, ami már nem volt komoly dolog, amit a szülők is jóformán
megpofozták a gyerekeiket, akik ilyen formába indultak. Csak ez a két-három eset
volt Kelebián, ami ilyen volt. Ez annyira régen volt, közel hetven évvel ezelőtt. Mi
vagyok, nyolcvan éves.
Kelebia, 39.

Azt mondták a Bözsire, hogy naccsága lött
– Idegyütt öt-hat orosz, akkor ángyi szömbeszállt velük, mert követelőztek. Akkor
verték, járt erre még egy orosz, mert szedték össze az asszonyokat mosni. Mikor
hazagyüttem, mondja az asszony, voltak itt, köll neki mönni mosni Palicsra. Mondtam neki, te ne menj sehova. Mondjad neki, én oda vagyok, itt vannak a gyerökök
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mög a jószág, sehova. Akkor nem is mönt. Akkor az asszonyra irigykedtek, azt
mondták a Bözsire, hogy naccsága lött.
Ludas, 8.

A tiszt kivette a pisztolyt, és fejbelűtte
– Bejöttek az oroszok, és ugye hát az oroszok, mint oroszok. És a, ugye a hírhedt
dolog, ezt a muter tanúsította, őutána szaladgált egy valami orosz katona. Tup,
beszökött az édesanyja szobájába, tup be az ágy alá. Ez a szaralak meg észrevette
az öregasszonyt. Feküdt. Na, majd kihasználja azt! Erre muter ki az ágy alú, és ki
az udvarra. És a tisztet. Az orosz tisztet. És huzigája, huzogája, nem tudott oroszú,
hát ugye honnan tudna? Gyerekek. Mennyik vótak? Hat-hét éves? Nyóc? És az
orosz tisztet, és húzza, húzza, hát ugye, az valamit kapcsolt ugye, hogy valami nincs
rendbe, és utána. És ez a faszkalap már rajta feküdt az öregasszonyon, és fogta, a
tiszt kivette a pisztolyt, és fejbelűtte [a katonát]. Aszongya a muter, hogy az, az vér,
meg az a fröccsenés, meg az a, avva álmodik… Ott helybe, rajta fekszik, ez meg tupp.
Szevasz! Tehát, ajde, hogy lelőtte, ugye? Hogy védje a becsületit, há de ne rajta!
Milyen traumát élt át így is az az asszony ugye, hogy a férjit elvitték, kivégezték,
meg ugye anyám gyerek létire.
Szabadka, 27.

Alacsony termetűek, alighanem tatárok voltak
– Hát senki se nem értette, hogy idáig dicsőítettük, a leverhetetlen szovjet hadsereg
minket az fölszabadított. Hát úgy egy kicsit meg is mosolyogtuk, fölszabadított.
Elvitték a tyúkjainkat, ugye? El. Meg köllött főzni, meg olyan valami is vót, hogy
anyukám meg a Maris ángyim, úgy hívtuk a nagybácsi feleségit, és jöttek valami
alacsony termetűek, alighanem tatárok voltak. Olyan kreol bőrűek, és egyik, olyan
kis kövér volt, az a Maris ángyi, úgy hívtuk. Elkapta így a derekát, és aszonta, jajj,
Jani, Jani. Oszt vetkőztette.
Zentagunaras, 56.

Féltek az emberek az oroszoktól
– Na, az orosz katonák. Ki volt az, akit megerőszakoltak, és lett. Hát a, azt köllött
neked, hogy ismerd, a… néni ott lakott az utca végin. Annak a lánya, azt mondták,
hogy kis orosz. Mer annak, annak orosz katona volt az apja. Igen, megerőszakolták, és meg úgy hívták a faluba, kis orosz, mert orosztú lett. Orosz katonák voltak
a Gézának az öreganyjánál, oda voltak, hogy te, ott laktak, annak is köllött, hogy
főzzön rájuk, meg vót nekik valami rózsás bilijük, és azt vitte el, és abbú evett, mert
azt, azt, neki az tetszett, és nem merték neki megmondani, hogy az bili. [Nevetnek.]
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Amikor a németek, a németek mentek ki Bogojevóról, még Erdődön voltak, az
oroszok meg jöttek be. És voltak itt olyan, olyan kis hősök vagy, vagy mit mondjak,
aki hát a, mentek saját eszüktű, hogy a németeket hajtották ki. És a Duna-parton
olyan kőrakások voltak, vagy mi, oda bújtak, és ők lőttek át Erdődre, a németek
lőttek vissza, és az én anyámnak az urát úgy lőtték le, hogy itt eltalálták fejbe, itt
hátú kiment a golyó, és rögtön meghalt. És akkó, amikó ő meghalt, akkó az oroszok mán itt vótak a faluba, és azok nincsenek, és a temetésin mind orosz katonák
voltak, azok vitték a halottat, meg, hogy most orosz hős, vagy mit tudom én, de
oroszok voltak a temetésin. Úgyhogy a, a, a, anyámnak az anyóssáék az oroszokkal
nagyon jóban voltak. A, azok odamentek a házhoz, és hát azok olyan, olyan vendégnek lettek fogadva, vagy mit tom én. De viszont a Géza öreganyjáéknál meg azt
mondta, hogy mindent, amit bírt, ezért mindent elvettek, minden, ami az övéké
vót, elvettek. Ameddig ott voltak.
Féltek az emberek az oroszoktól. Féltek. Féltek, meg, meg, meg olyan primitívek meg olyan buták voltak. A lányokat azokat elbújtatták, mert féltették őket. Ez
most nem csak mese, hogy az órákat összeszedték! Az tényleg igaz, hogy minden
órát elloptak vagy elvittek. Mer nem volt nekik órájuk. És amikor idejöttek, akkor,
akkor az az óra, az nagyon, az értéknek számított.
[Várjá, hun is vót a, Ángóékná volt a konyha, alighanem. Ott az Icuék szomszédjába, ott volt a konyha. Ott orosz katonák voltak. El voltak szállásolva,
így a faluba, házaknál laktak. A németek az oroszokat innen ellűtték. Láttad a
temetőben aztat a, aztat a zsidó izét, azt a kapitányt, aki héber betűkkel van oda.
És akkó vótak itt elősző az oroszok, meg a partizánok is itt voltak. Egy
időben voltak itt.
És a zsidó volt a partizán. Igen. Ott van a kapitány, héberül van a temetőbe, olvasd el. Van héber szöveg is, meg szerb szöveg is. És kapitányi rangja
volt mint partizánnak.]
Gombos, 116.

Saját sírját ásatták azzal az orosz katonával
– Nem mondható, volt egy pár olyan, olyan meggondolatlan fiatal orosz katona, de
az is nem, nem hiszem, hogy józanon csinálták azt, amit csináltak, kergették itt az
asszonyokat, rendetlenkedtek, bezabáltak, és azt sem tudták, hogy hol vannak. Részeg,
részeg fejjel mindent csináltak. Az asszonyokat zargatták, azoknak kellett bujkálni,
mert ha rajtakapták, akkor volt áldozatuk, a Hodány András bácsinak az anyósa, az
volt a házuk, ahol a Berkó Imre lakik, kint a Csángóknál. Abba a házba lakott a Nárai
Márton bácsi. Úgy hívták. Annak a feleségét körülfogták, tudja a fene, tán hatanheten, összekínozták, azt belehalt abba. Akkor itt a sarkon a Sörfőző Lajosnak a háza,
itt laktak valami Buzásék, ilyen kőműves volt az ember. A hírneves Kacsa Máténak a
felesége aki volt, azt itten elcsípték az oroszok, azzal is rondán elbántak, csak az fiatal
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volt, az átvészelte, született egy lány utánuk, az oroszok után, de az erőszak szülöttje
volt. Még van. Ja, a Spangnak a felesége a Proletár utcában. Azt a Spang Katit, azok
meg kint laktak a Bandi kocsmánál, volt a, ott lakott ennek a Spang Katinak a nevelőszülei, Geslerek voltak, azt a Katit meg ott elkapták. Nem tudom, hány közülük,
ezekből az orosz legénykékből, katonákból, csak akkor már, abban az időben, vagy,
hogy mondjam, volt egy, volt egy olyan, volt egy olyan parancs kiadva a katonáknak,
amikor a huszonnégy óra, amikor be, megjelentek, huszonnégy órát csinálhattak ilyen
akármit, amit csináltak, ittak, ettek, raboltak, bántották az asszonyokat. Huszonnégy
óra, amikor lejárt, akkor beállt a tilalom, akkor reguláris hadsereg volt, többet nem
volt szabadalom, ez az után történt, hogy ezt a Spangnak a feleségét, aztán az lett
a Spangnak a felesége, azt a Katit, ott mikor összekínozták, persze akkor már ez a
parancs létezett, lejárt a huszonnégy óra, huszonnégy óra lejárt. Na, felsorakoztatták, volt ott egy ilyen helyőrség, akiket felsorakoztattak, és rámutatott, hogy melyik
volt az első, a kezdő, hogy melyik volt a fővezér, aki vezette rá a többit. Azt szépen
rögtönítélő bíróság orosz parancsnoksága, lekísérték a kisállomáshoz, ide, itt, ahol
a Kárász lakott, annak szembe állt, ott az illetőnek kellett ásnia a gödrét, saját sírját
ásatták azzal az orosz katonával. Megunták várni, meg az is megunta csinálni, lelőtték,
ráhúztak egy kis földet, csizmának az orra ki volt a földből, az volt a büntetése. Ez
egy, hogy mondjam, a reguláris hadseregnek a jelenléte alatt történt ez. És akkor meg
is szűntek, meg is szűntek az ilyen hajszák, akkor vége volt, még titokba se mertek
rábátorodni, hogy ilyen valamiket csináljanak.
Gombos, 117.

Ha má zajt halottunk, akkó má a kerítésen
ugrátunk össze
– Az Illés is negyvennégy januárban született, és gondolom, az oroszok mikó
begyüttek, akkó… hát az asszonyoknak… bújni köllött, mer olyan szemtelenek vótak
az oroszok. Úgyhogy éccaka nem aludtunk mink a saját izénkbe, hanem vót kint
a… fészer alatt, oda lett ágy csináva, nemcsak nekem, mindenkinek, ha má, ha má
zajt halottunk, akkó má a kerítésen ugrátunk össze, az asszonyok, mind az emberek,
hát mind talpon vótak.
Úgyhogy… itt vót a sarkon… a csordás, ott vótak tehenek és az a csorda… egy
őrözte, egy orosz, de nagyon jólelkű vót. A… Vince… Vince Lacinak az édesapjának
az anyja, az itt lakott. Meg az a csordás… és akkó… mer… mer mindig vinka, vinka,
vinka… Bor, bor, bor… akkó… nálunk is vót pince, és akkó a pincét mindég izéték,
hogy akkó van lent bor. Akkó egyszer így a Dani bátyád elment nagybátyádhon…
mink maradtunk a… Én meg a… az Eszti, Illés. Az Illés vót olyan nyolc-kilenc hónapos, hát így valahogy, hát most nem tom, mellik hónapba történt. Meg egy nagymamánk vót, mink maradtunk itthun, egyszé beállít egy orosz, hát majd összeszartuk
magunkat. Jajj, nem kellet vóna ezt mondanom! Hát nem vót ám mindegy. No,
elkezdett engemet ottan izéni, akkó a mama odagyütt, az anyósom. Akkó odagyütt,

■

Fegyverben ■ 509 ■

akkó, mer én tartottam az Illést, mondom, kicsike vót. Egyszé kiveszi a pisztolyt, és
odaadja az Illés kezibe. Az a hét-nyolc hónapos, nem tom, hány hónapos vót… Hát
tudod az, az nem vót mindegy, akkó hát nem hagyott bennünket békit. A nagymama bement az első szobába, azt nem bántotta, hanem anyósom meg engemet. Hát
ugye a gyereket bevitte az Eszti oda, az Illés a kezembe vót… Hát má most valaki,
hova köll fohászkodni, nem, nem gyütt a Dani haza. Úgyhogy a mama kiment a
másik ajtón, és elment ehhő a Marishó, mer Marisnak hítták… A Vince Lacinak az
édesanyjáhó. Akkó az együtt ide, akkó hát avvá, akkó minket hagyott békive, akkó
avvá kínozta, de délután olyan négy órakkó, de bizony sötétbe, még este is. Na akkó
gyütt a Dani… haza. Akkó, hát na, nyugottabbak vótunk ugye, mégis itt vót a Dani.
Úgyhogy hát nem hagyott a Marisnak békit, de feküdjön le vele, de feküdjön le vele,
de feküdjön le vele. Még a Marisnak a jegygyűrű vót a kezin. Akkó így hátratette a
kezit. Vagy ezt nem, nem fontos ezt mondanom?… Akkó a Dani lehuzgáta a gyűrűket mind. Hát nem, lehúzgáta így, hátratette a kezit, a Dani lehúzgáta a gyűrűit.
Na akkó hát má tényleg nem hagyott békit, akkó a Maris valahogy… mer… részeg
vót, vagy a fene tudja… úgyhogy… elment szóni a… csordásnak.
Mer nagyon jó ember vót. Az is orosz vót, de nagyon jó ember vót. És akkó az
együtt ide, de már a Maris a gyerekágy alá odabújt. Ő meg lefeküdt, vót egy olyan
rekamír, oda lefeküdt, és akkó az az orosz elgyütt ide, az a csordás elgyütt, és akkor
nagyon megijedt, úgyhogy ő már le vót vetkőzve. Pisztolya, mindene le vót izéve,
úgyhogy, itt is hagyta. A pisztolyát. Úgyhogy a kerten menekült. Így… így menekültünk az oroszoktú. De mindenki.
Akkó, mikó gyüttek, vót olyan kislovuk nekik, az oroszoknak. És mikó azok
kifáradtak, a lovak, akkó bementek a egyik házhó, másik házhó, és kicseréték, aztat
otthatták, a rendes, a jó lovat meg elvitték. Innen Szilágyrú… a… Rozi nénéd… a Pisti
bátyádnak a lovát vitték el, meg itt a sarkon ez a Franci bácsi lovát. Hát hogy most
kiét, a többit, ezt nem tudom. Úgyhogy ők otthagyták a lovat… az övékét ezé.
Szilágyi, 130.

Mamka, csak te vigyázd a gyerekeket!
[– Na most, mikó begyüttek ezek a oroszok, akkó hopp, talpára át, hopp, akkó
még, még elébb az vót, hogy kihirdették a községháza előtt, hogy minden,
aki mozogni bír, menjen a községháza elé. De a nem tom, hány éven alú, má
én se mehettem, gyerekek otthun maradjanak.]
Akkó vótak olyan asszonyok, akiknek kisbabájaik vótak. Azokhó. Mer akkó ám
összefogtunk, nem így, hogy mindenki maga vót rokony meg szomszéd, akkor öszszefogtunk. Akkó egy helyre be vótunk osztva, én nem is tudom, hogy mit csinát
vóna az a asszony velünk. Ha, ha nem gyüttek vóna vissza. Mikó oda összehíttak
bennünket a oroszok, mer azok értek ide előbb, szóval a szileinket. Hunnan is
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kezdjem? Akkor öreganyám oda elvitt, oszt ami ruhánk vót, azt mind a kamrába
elásta. És azt mondta, hogyha mink nem maradunk meg, nem gyüvünk öregapáva
haza, akkor te tudd, hogy itt van, ami maradt, elásva. Ezt meg senkinek nem szabad
megmondani. Tudod? Nem.
A öreganyám a lányokat fölöltöztették fekete kendőbe, így megcsináták a fejüket, hogy az mind. Nézték, hogy öööööö! Mind babka, mind babka. Hun vannak a
curicák, hun vannak? Ááááá, nincsenek, ez mind babka, babka. Babka, tsss, kiabáta,
hogy mi van ott. A, a babka vigyázza a gyerekeket, a legkisebb gyerek felizét, no,
akkó oda nem ment a orosz be. A anyám meg pár harminc vala. Akkó még anyámnak az is nagyon nagy baja vót, szegény anyámnak, hogy én nagyon, szörnyen szép
asszon vót. Nem bírta elgyugni magát, olyan szép vót. Mindenki meglátta. Akkó.
Hiába lehúzta a fejit, meg treháná vót, meg minden, hát a szép az szép. No, akkor
azt mondta, avva vótak szerencsések, hogy vót egy gyerek ott, az is úgy oda be vót,
egymás feje tetejin vótak azon a száláson… Meg a másikon is annyi. Meg minden
annyi. Oszt ették azt, ami vót a gazdának, mer a züvéik meg itt maradt a, ahunnan
elgyüttek. Azt mondta a, az a katona, az a, ez a gyerek, az tudott valahogy beszéni.
Valami bunyevác, vagy azt se tudom, hogy mi vót. Fő, hogy tudott a oroszokka
összebeszéni. Azt mondta az, hogy ne féljenek, majd ű kicsit tolmácsol. Kiabátak
a anyámnak, Maris, gyűjön mer má, megen a lovat nézzék. Mond nekik, hogy vigyék, má vigyék, má ne haragítsanak avva a lóva. Maris, most a szerszám. Mindent
vigyenek. Mindent vigyenek, mindent vigyenek má, csak hallgassanak! Mindent
vigyenek! Hát ki vótak merűve a lovai.
Na most itt akarom a különbséget megmondani, hogy az regten le akart lűni.
A partizán. Az, annak nem hogy most ez kő, hogy az orosznak csak asszon köllött,
meg enni köllött, de az, ha már meglátta a gyerekeket, én úgy mondom, ahogy nekem
meséték a szileim. Nem pártolom én azt a oroszt. Az a rögtön, rögtön megenyhűt.
Mamka, csak te vigyázd a gyerekeket! Mamka, csak te vigyázd a gyerekeket! Ez így vót.
Bácskertes, 15.

Kiragasztották a tbc-papírt, hogy itt ez
ragályos tüdőbetegség
– Én kikerültem Bogarasra, ott az öreg gazda az tudott oroszul, mert orosz fogságban volt az első világháborúban, és kiragasztották a tbc-papírt, hogy itt ez ragályos
tüdőbetegség, és nem jöttek be az oroszok nagyobb része. Meg ha mentek, akkor
küldték oda a Gazsi bácsihoz, az leült és beszélgetett velük. Én mást nem tudok
mondani az oroszokról. Mikor már mentek, mind Berlinbe akart menni, meg volt
aki, oda nem jött be, ahova bementek katonák, és voltak fiatalabbak, és meglátták
a családi képet vagy a szentképet, és sírtak meg körösztöt vettek, hogy őneki is van
családja, otthonhagyta a gyerekeket a feleségével. Én azt nem láttam, csak ahogy
hallottam, oda nem jöttek be, az félreeső helyen volt.
Mohol, 88.
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Azt mondták, hogy beteg vagyok
– Mikor jöttek az oroszok, megszakadt az iskolaév, és én kimentem Felsőhegyre, hazamentem, annyira féltünk az oroszok bejövetelétől, hogy nem mertünk a lakásban
maradni éjjel, hanem kint egy kis tüzet gyújtva, ez október volt, ott éjszakáztunk
kint a szabadban.
Egész éjszaka kint voltunk. Amikor virradt, akkor bementünk, féltünk a bombázástól, mivel a lakóhelye az édesanyáméknak a malomban volt, ez egy nagy épület,
meg a szomszédok is. Mind összejött a társaság, és együtt vártuk a reggelt. Aludni
nem nagyon bírtunk. Mikor megjelent az orosz hadsereg, az egy borzasztó élmény
volt. Negyvennégyben, októberben, mivel itt nagy lakása volt a tulajdonosnak
három-négy szobával, nekünk egy szobánk volt, meg egy konyhánk ott, mert ideiglenesen tartózkodtunk, vagyis laktak ott az édesanyámék. Oda betelepedtek az
oroszok, teli volt az udvar kocsival, oroszokkal, és borzasztó nagy volt a forgalom.
Édesanyám, mivel egy nagy udvara volt a malomnak, teli volt baromfival, édesanyám
ápolta őket, tenyésztette, és reggeltől estig csak a baromfit pucolta és sütötte-főzte,
készített az oroszoknak, mert oda jártak enni. Hát voltak nyolcan-tízen, akik állandóan a malomban tanyáztak, a többiek fönt a faluban.
Történt egy éjjel, hogy berugatták a házigazdát is meg az édesapámat is, mert
muszáj volt velük pálinkát inni, én az édesanyámmal akkor a hálószobában az ágyban
voltam éjjel, és egyszer berontottak ketten-hárman, és az volt a szerencsénk, hogy
édesapám is bejött, és ő aztán rendet csinált. Kitessékelte őket, én pedig úgy éltem
át, tekintettel arra, hogy olyan bakfis lány voltam, hogy bent voltam állandóan a
hálószobában, nem mozdultam ki hetekig, addig, míg ott tanyáztak az oroszok, azt
mondták, hogy beteg vagyok. A szép élmény, hogy egy fiatal orosz tiszt minden nap
bejött oda a hálószobába, anyukámnak volt egy régi tükörasztala, ahol volt kölni,
minden nap bejött, bekölnizte magát és elment. De ez minden nap előfordult. Egy
bácsi pedig, az udvarra nézett a hálószobánknak az ablaka, sajnált bennünket, és az
ablakon körösztül beadott nekünk egy csomó cukrot. Hát tudva lévő, hogy abban
az időben jegyrendszer volt, kaptuk az UNRRA-csomagokat,168 és nagyon nehéz
volt élelmiszerhez jutni. Sok minden történt ott a faluban, amit én, aztán eljöttem
Zentára, nem hallottam, de egy-két kis orosz született. Erőszak. Ennyit tudnék az
oroszok bejöveteléről.
– Meddig voltak ott Fölsőhegyen?
– Körülbelül két hétig. Ez egy ilyen előzetes, valószínű nem kiképzett, barbár
társaság volt, így igaz, mert nagyon sok mindent elkövettek, ahogy hallottuk a
faluban, hogy erőszakosak voltak. De ez a malom tulajdonképpen Fölsőhegynek a
szélén van, de ott tisztek is voltak, meg szóval nyolcan-tízen tanyáztak ott állandóan.
Zenta, 143.
168

A United Nations Relief and Rehabilitation Administration(UNRRA)
csomagjai a világháború utáni időszak jelképei lettek: tartalmuk élelmiszer,
ruha volt.
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Összekeresték az egész házat, áttapogatták a székeket
– Na most ezekre, ezek az izé, ez egy Komáromi család volt. Elvitték a Pista bácsit, akkor a Pista bácsi volt, meg a két vejét elvitték. Eztet elvitték ez a tiverész169
banda. Nem, nem, nem az oroszok. Az oroszok nem vittek el senkit, csak ezek.
Engem megkértek, na, nem is engem, hanem a szüleimet, hogy hat nő volt a házba,
az édesanya, a négy lánya meg az unoka. Az unoka az olyan kétéves volt. Ez mind
egy helyen élt. Akkor nagyon félnek, mert zaklassák őket. Hogy nem-e mennék
oda éjjelre hozzájuk aludni. Hát úgy is volt. Nekem mindegy, hogy hol alszok.
Elmentem oda. Első éjjel, nem is éjjel, hanem este nagyon kezdték verni a kaput. A
kapujuk olyan, mint a mienk, ilyen zárt. Ánfurtos,170 igen. És tudták, hogy vagy az
oroszok vagy a partizánok, hogy valamiért jöttek. És akkor volt egy ilyen létra, egy
kettes létra. Áttettem az egyik felét az iskolának az udvarán, és átraktam gyorsan
őket, és akkor bejöttek, beengedtem a két oroszt. Az egyik orosz volt, a másikat
nem tudom. Avval nem tudtam beszélni, mer nem tudtam, mi volt, olyan kínai
kinézése volt. És hol vannak az asszonyok, mert ők már voltak itt és tudják, hogy
vannak itt asszonyok. És én mondtam, hogy nem tudom, és most értem haza, és
nem tudom. Összekeresték az egész házat, áttapogatták a székeket, ahol ültek, hát
melegek voltak még, ugye. Hát kényszerítettek, hogy adjam őket elő. Sőt, elő is vette
már a pisztolyt. Nem mondta, hogy agyon akarnak lőni, de… megmutogatta, hogy
van neki. Én mondtam, hogy nem tudom, az asszonyok, hogy hol vannak, keressék
őket. És akkor kerestük a pincében, kerestük a padláson. Sőt, még a pisztolyát is
belegyugta a zsebembe, hogy ő, ha valamit csinál, akkor lőjjem agyon. Meg ilyen.
Ott voltak háromnegyed tizenegyig. Mert akkor kukkogogott az izé, a villanytelep.
Igen, mert egyig volt áram, utána már nem volt. És akkor nagy mérgesen elmentek.
Szóval az oroszokkal csak ennyi bajunk volt.
A nőket zavargászták, sőt volt egy asszony, aki bele is halt, meg egy kislány. Egy
olyan ötven év körüli asszony, meg volt egy kislány, aki egy német kislány volt, és
gyugdosták, és megtalálták. És hogy azzal a kislánnyal mit csinálták, nem tudom.
Mert a kislány meghalt, ennyit tudok biztosan.
Gombos, 115.

Mindjárt oroszul beszélt hozzájuk
– Elmentünk egy másik helyre az oroszoktól, mert megerőszakoltak nem tudom
hány lányt itt Moholon, akkor mi is el voltunk bújva. De még mikor otthon voltunk is, az apánk volt orosz fogságban tizennyolcban, húszban, és hogy jött haza,
mikor bejöttek az oroszok, mert mi bent voltunk, mikor megláttuk, hogy jönnek
az oroszok, mentünk be a legbelső szobába. Apám meg elébük lépett, és mindjárt
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Szedett-vedett, tivornyázó
Két végén kapuval zárt kapualj
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oroszul beszélt hozzájuk, és mindjárt lefegyverezte őket. Értett oroszul, és aztán
nem is jöttek be a szobába. Ez a banda. A többi, hogy milyen lett volna, nem tudom.
Féltünk tőlük. Nagyon köllött félni tőlük. Fiatalon elvitték őket, és bizony nagyon
sokan ottmaradtak, azok közül is, de én mást nem tudok.
Mohol, 75.

Egy este begyütt az orosz egy üzbégge…
– Októberbe amikor bejöttek, akkor oroszok is jöttek… Hát persze, hát akkor
negyvennégybe vót. Na, én terhes vótam, és akkó bejöttek ide, én terhes vótam,
engömet elkapott egy orosz, megijedtem, megfogtam, azt mondja [a férjem]: „Piroskám, vidd a gyerekeket anyádhoz, majd az oroszokat én elintézem.” Megfogtam
a gyereket, elmentem, ő meg akkor italt hozott neki, főzőtt ez-az, valahogyan. A
férjem ugye tudott velük bánni, igen ám, de amikor egy este begyütt az orosz egy
üzbégge, az meg leült a földre, a puska a kezibe, akkor azt mondta az orosz, nem
tudott ő szerbül, de az orosz tudott, az fehérorosz volt, úgy mondták…
Belorusz, azt mondta, hogy ha akárki bejön, csak azt mondjuk, feküdjek mingyá
az ágyba, hogy tífusz van, attú nagyon féltek. Úgyhogy akkó kiírtuk, hogy tífusz,
na, akkor eljöttek az izék, ezök a… Hogy hívták, Anti, azokat a barna ruhás izéket?
Milyen katonák vótak? Barna ruhások? Bolgárok? …Bolgárok, a bolgárok még itt
feküdtek a gang alatt, kitették, vót egy fekete bőrdíványom, azon feküdtek még akkó,
mikó bementem szülni a korházba, akko mög a padlón aludtak az oroszok benn a
szobába. Az én uram az főzött is, meg itatta őket. Nem bántottak az oroszok, aztán
mikor én hazaértem a kórházból, nekem a kicsim meghalt, me olyan piszkosan bántak ott a kórházba, és ugye meghalt a kicsim, és én is majdnem vérmérgezést kaptam.
De a legborzasztóbb vót, mikó menekültek a magyarok, az borzasztó volt, kinek
a toll a hátán, mentek át a magyarokhon, az volt borzasztó…
– Az idevalósi magyarok menekültek?
– Persze, persze, amikó begyüttek a kommunisták, azok…
[…idefigyeljen, a Tito, azt mondják, jó volt a Tito alatt, mé vót jó, mi vót jó
a Tito alatt, elrabolta a fődeket, gazdálkodott a más szegénységébű, elvette a
buzát, elvettek mindent, mindent, az, hogy, az, hogy adott krediteket,171 az jó
vót? Hát de ű már gazdag vót, a Tito. Nem úgy volt? Na, vagy a Milošević172 is
mit csinált, nem politizálok, de én átéltem ezt mind, én tudom, hogy mi vót, én
mindig a nyomorban éltem, meg az uram épp taxizott, addig vót valahogy, vót,
de későbben a kis nyugdíj, meg elmentem, kilenc és fél évig így vittem a vödröket,
mindön lépcsőházat takarítottam, és napot nem vótam beteg, nem hiányoztam,
mert dogóztam, mint egy állat. Énnekem jó sorom nem volt. Soha. Most meg
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még rosszabb. Meg az, hogy megöregedtem. Eszem van… mikó én jó vagyok,
én kimosok a kádba, lavórba, mer nincs mosógépem, kimosok mindent…]
Szabadka, 28.

Bementek, oszt rögtön csizmákkal főfeküdtek
a slingelt vánkusba
– Hát mondom, hogy vót ez? Hát mán úgy van, hogy a öregapád, muszáj menni
községházáhó, de no, ez nem baj. No, ekkor ez úgy vót. Öregapám vót beosztva,
meg a Kotlár Pistinek az apja. Az is Janovics, meg a bótosnak a apja a külteleken.
Azt is úgy hívták, hogy Kilta István vagy János, vagy nem tudom, mit. Az öreg is. Ez
a három ember még megmaradt, akik hazagyüttek az ukrajnai hadifogságból. Ezek
még megmaradtak. Meg hát nem tudom, a többit mért nem, nem mindenki volt
ott Ukrajnában, akkor azok nem tudtak ugye úgy oroszul. Akkor, akkor gyüttek az
oroszok. Gyüttek a községházáhó, innen a községházátú irányították itt eztet, ezt
az egész mindent. Itt annyi vót a katona… a faluban. Annyi vót a katona, hogy itt
nyüzsögtek mindenhun. Mert akkor még a tetejire…
– Minden nagyobb házban el voltak szállásolva?
– Nem, az utcán. Gyüttek-mentek, isten tudja, honnan, csak úgy gyüttek. Csak
úgy itt vótak. Nem köllött űket szálásolni! Bementek, oszt rögtön csizmákkal főfeküdtek a slingelt vánkusba. Oszt mingyá mondta, hogy kokoska173 meg jaja,174
meg hun van cura,175 ide nekik! Meg zsenszka treba.176 Oszt no, mindig azt kellett.
De azt, hogy lüvődözgettek vóna valakit? Nekik asszony kellett meg enni kellett
meg ilyent. De elég baja vót, akit kergettek. De érted, olyan félbolondok vótak.
Mindegy, hogy kit megsértek, de ez így vót.
[Na most, ez a öregapám, aki a mostohaöregapám, ez beszét oroszú. Ukrajnába
vót, azt a helyet is tudtam a térképen, tunnám tán még máma is megmutatni,
nagyon nagy gazdákná vótak hadifoglyok. Mer azoknak is a uraik katonák
vótak. Két-három menyecske vót egy házná. Azok meg ott nagyon jó vótak.
Meg a szép magyar hadifoglyok is ott vótak. Mikó a szép orosz gyerekeket
látok, orosz embereket, ejj, az anyád, mind huszárok, mer a magyar katonák
mind ott vótak hadifogságba. Ejj, az anyád, neked is valamit, huszár vót a apád!
A dédöregapád. Mondom én így, csak magamba nekik. Na, ott vót a öregapa
fogságba. Ott úgy megtanút oroszú azoktú, de azok is azt mondták, hogy eddig, semeddig. De azok olyan oroszok vótak, ahun az én öregapám is vót, hogy
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mindennap muszáj vót no, menni templomba. Ortodoxok vótak. Templomba
menni, oszt nem olyan, hogy most nincs ruhád, a gazda, a, a gazdának a ruháját
rája adták. És úgy vót fölötözködve, mint űk. És a rénszarvasokat úgy hívták,
hogy irangimok. Irangimek. Ott, Oroszországba. És akkó abba iran, abba,
abba beleűtek, abba, amit az húzott, azt a szánkót, és akkó úgy mentek szépen
templomba. Azoknak a irangimoknak, azok nagyon bírták a hideget is, meg
minden. Hát azok úgy mentek, mondta öregapám.]
Bácskertes, 15.

Bizony sok hadiözvegy volt…
– Egy kicsit talán az mentette meg a doroszlóiakat, gondolom, hogy nem volt semmiféle hajcihő, tekintettel arra, most ezt zárójelben mondom, nevet nem említek.
Bizony sok hadiözvegy volt. Elment az ember katonának… Bizony, a partizánok
rámászkáltak az… [asszonyokra]. Nem egyre, hanem sok, több volt akire. Ez talán
a partizánoknak jól jött, akiknek nem volt felesége, vagy mit tudom én, micsoda.
Talán ez is hozzájárult, hogy nem csináltak nagyobb revolúciót itt.
[Nem december, november vége felé az oroszok itt voltak. A partizánok
után mindjárt gyüttek az oroszok. És a zsákutcában például minden, nem
minden háznál… A Traub-féle házat tudod? Ott például szabóműhely volt,
tekintettel arra, hogy az öreg Traub. Ennek a Traub Imrének az öregapja szabó
vót, és oda tették a szabóműhelyt. Illetve fótoztuk az orosz katonáknak az
izéjét [egyenruháját], mert lehetett látni sok helyen, hogy kilyukasztotta a
lövedék. A lövedék kilyukasztotta a ruhájukat. Meg gombokat varrni meg
ilyen hasonlót. Gombot varrni, azt már gyerekkoromban megtanultam. Meg
fótozni is, rá voltunk kényszerülve. Úgyhogy elég jól fogadtuk az oroszokat.
Az oroszoktól kaptam egy biciklit, hozták Militicsrül, ez már akkoriban,
azokban a napokban, mikor ideértek. Egy kerékpárt kaptam, és az orosz hozta
onnan. Militicsrű szajré. Amit értek, mindent vittek. És odahozta, leszerelte
a gumit, rátette az ű katonakerékpárjára a gumit, passzolt rája, én meg megkaptam, de gumi nélkül, azt a biciklit. És mit csináltam? Szerettem volna
hajtani, de szép bicikli volt, elmentem a kendergyárba… Láttad valamikor a
kendergyárnak a pazderjarakását? A kendergyárnál egy hatalmas, ház nagyságú, mondjuk, mint a ház, olyan nagyságú pazderja. Tudod mi a pazderja?
Pazderjarakás.177 Odamentem, és a pazderjábú kiválogattam a kócot. Abbú
csináltam kóckötelet és rátettem a biciklire. De azért hajtottam.]
Na most, azt, hogy a partizánok… Mondtam én neked a múltkor, ha jól emlékszek, azt a bizonyos dolgot, hogy némileg bizony hozzájárult az is, hogy az özvegy
menyecskék, de ki köll, hogy fejezzem, de rá voltak szorulva, és odaadták magukat az
177

Pozdorja, a kendergyártás során keletkező törek.

■ 516 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

orosz katonáknak, vagyis a partizánoknak. Talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy nem
volt semmiféle atrocitás. Bár a faluban benn. Meg jól kijöttek.
Doroszló, 113.

Ahol észrevették, hogy férfi nincs ott,
azok nagyon kutyák voltak
– A helybeli magyar lakossággal az orosz katonák gorombáskodtak?
– Hát mondjuk egy pár asszonyt megerőszakoltak, meg ittak. Némellik úgy berugott,
hogy nem tudott elmenni aztán. De mi csak azért mentünk, hogy a mamát megvédjük. Bizony, nagyon nagy… ahol észrevették, hogy férfi nincs ott, azok nagyon
kutyák voltak. De hát várjunk, az ember a másik oldalát, máma élek, holnap nem,
amit birok kihasználok, esetleg.
[Mert itt aztán ők mentek a Batina felé, Duna felé mentek, ugye? Körülbelül
meddig voltak itt? Két hónap? Körülbelül ugye október vége fele jöttek. Két
hónapig, mert akkor aztán, mikor itt már látták, hogy tisztességes a nép, meg
normális. Mondom, nálunk is volt valami, heten-nyolcan itt laktak, akkor
mondták, hogy elmennek Prigrevicára.178 Mert ott mind német ház volt. Ott
be volt még rendezve minden. Elmennek oda Prigrevicára. Na, hát akkor el
is mentek oda Prigrevicára, akkor aztán egyszer írt egy, nagyon tanult ember
lehetett, de mivel nem tudtunk velük beszélni, oszt írt egy levelet, hogy mén
a frontra, most mennek át Baranyába innen. Batinának. Hogy mikor ér haza,
vagy haza-e ér, nem tudja. Még ennyire tisztességes volt, hogy írt levelet. De
tudja, hogy milyen alapon? Az én apám ott volt, a gerendákat hordták vagy
mit tudom én. Csinálták ezeket a skelákat,179 mondják. Kompfajtákat. Beittak, tele volt az izé, mentek át, és közbe bele, valami hét-nyolc német volt
csak fönt a hegyen, és azok tartották, aki beért a Duna közepére, tovább nem.
Úgyhogy, mondják, hogy piros volt a víz, annyian meghaltak. Annyi vér volt
a vízbe, hogy… Azok nem győzték [lőni őket], akkor gyüttek a német stukák,
ezek a repülök, azok is ám betyárok voltak.]
Szilágyi, 128.

Hát vótak itten asszonyok, nők, akik hát
kikezdtek velük
[– Háború vót. Az külön mese. Az megint, tudod, különbséget köll azé tenni,
mer én, hogy mondjam neked, megértem azt a oroszt. Megértem. Hát, hogy
mondjam, apám elég sokáig vót Oroszországba, és valamennyit, valamennyit
konyított hozzá. És itt vót egy, és anyámnak mondja, hogy mamuka, mit
178
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gondósz, ugye oroszú mondta, mit gondósz, három éve nem vótam otthun, és
született a feleségemnek gyereke. Na most, ezt meg lehet érteni, igaz? Hogy
az, az akkor, vagy itt vót egy, itt vót egy, gondolom, mikor má átmentek a
Dunán, itt vót nálunk egy, a röptéren dolgozott, egy fiatal gyerek. Há mindég
mosakodott, eccé mondta anyám neki, hogy gyere, majd én megmosom a
fejedet. És mikor megfürösztötte, akkó a fekete gyerekbű szőke lett.]
A oroszokka vót olyan dolog, hogy itt vótak a fehérfődiek, tudod? Itt vótak a
fehérfődiek. És hát vótak itten asszonyok, nők, akik hát kikezdtek velük. Nem?
Kikezdtek, na, a katonáva, és… Hát most ugye, az, hogy kapcsolat megvót köztük,
én vótam a vezető… És mindég én vezettem űket el. Én vezettem üket, a oroszokat,
meg a partizánokat is. Később, akik a partizánok, hát akkó ott vót a jugoszláv hadsereg… Itt vótak a röptéren, gyüttek ide, és ki magyarú, ki szerbű ugye, mindenki
letette oda nekem aztat a tíz dinárt, vagy mennyit, és akkor vezettem Fehérfődre
a, ahhó a asszonyhó ugye, aki éppen szabad vót, én tudtam mindég, hogy melyik
asszony szabad, és akkor az a asszony megen adott nekem tíz dínárt… Énnekem több
pénzem vót, mint a szüleimnek. Érted? Szóval ezek történtek. De ez, ez nem, én
eztet meg tudom érteni. Valahogy ez nekem nem olyan rettenetes nagy…
– Ez nem is vót erőszakos cselekedet.
– Nem. Nem. És akkor ugye, azt mondják, mer igen, azt a három asszonyt
agyonlűték. Igen, oroszok. Aztat agyonlűték. Igen. Azokka akartak erőszakoskonni,
azok nem adták meg magukat, orosz agyonlűte üket. Ez történt. Ez, ez, nincs mese,
ott van a temetőbe, meg lehet nézni. Ez történt.
Bácskertes, 19.

Sok katonáné, magyar honvéd katonáné volt
– No, de azé ezek a maradék oroszok, azé csak vótak. No, ezek vótak kicsit komiszabbak. Ezek a maradék oroszok. Hát vót ott a falu szélén két asszony, hát azok úgy
befogadták űket. Hát má utóbb annyi ment oda, hogy má azok azt nem győzték. Na
most, az is nagyon nagy baj, akinek nekiesnek, de, de úgy hogy most űk, o, ide oszt
minden szó nékű lelüvődőzni, na meg ilyent a oroszok nem tettek akkó. Begyüttek
hozzánk is, öregapám soha, gyerekek vótunk, oszt láttam, hogy orosznak tele vót
a szája aranyfogakka. Olyan, olyan magosabb rangú vótak, mer nagyon, nagyon
látszott ruluk, hogy nem olyan katonák vótak… Nem közkatonák. Akkó öregapám
mondta nekik, hogy nem talátok ti itt asszont. Nincs itt asszony. Mondta, hogy de
találunk. Ide gyütt be hozzátok, ide gyütt be. Hát mikó elmentek, oszt megvirradt,
öregapám ement, jó körűnézte hátúrú a, a kertet. Hogyha, hova idement. Mikor
elment a öregapám, megtanáta, hogy hun vótak. A hátú, a kertbe a szalma alá gyütt
oda két asszony elbújni. Jó mondták űk azt, hogy ott vót, jó mondták űk, de ki azt
gondóta, hogy az ott vót ebujja. Hát mink bent vótunk. A nagyszobába mindent
összeemegettek, mindent megnéztek, no, de akkó azokat el is vitték. Úgyhogy
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elmentek jelenteni, mer minden utcába vót olyan orosz katona, aki fölügyelt a többire. Annak valamilyen másmilyen sapkája vót. Oszt attú mindenki nagyon fét. A
oroszok. Mindenki nagyon fét. De úgy, hogy minket, gyerekeket, vagy, vagy ilyen,
ezt senki, senkit nem bántott. Nem. Én mondom. Ez így vót.
No mostan, hogy visszatérjek. Mikor begyüttek a, izé, ezerkilencszáznegyvennégy-negyvenötbe, a oroszok és a partizánok, mikó bejöttek ide, Kupuszinára, az
oroszok mingyá az én édesapámat, a röptérné szántott, elvették tűle a jó lovat, egy…
Hát két gazdaság vót itten. Meg csikók vótak, hát öcskösöm, nem dicsekedni akarok,
százötven fejős birka. Nyóc tehén… Hát jó át ez a ház. Nem azé mondom, hogy én…
Na mostan. Ugye elvették a lovat, hát keserves vót, apám ugye hazagyütt, mikor
hazagyütt ugye, itt má a harcok betelepedtek, kertbe vótak ágyúk, lovak, satöbbi,
satöbbi, mind minden más. No mostan, az oroszoknak olyan felhatalmazásuk vót
itten a faluba, hogy pár napig, ami vót még valahun ló, aztat elvihették. És ugye
még mi történt velük, hogy ö, a itt vótak pár hónapig, mer itt Kazukon hosszú
harcok vótak, meg a bezdányi átkelés ugye, hogy is mondjam meg, a kiskőszegi, a
batinai átkelés ugye, pár hónapot itten lehúztak, Kazukon, erre mentek a oroszok,
itt partizánok mentek, és itt tovább itt vótak ugye, és nálunk is itt vótak oroszok,
mint máshun is ugye, és akkor kitudósodott, hogy Kupuszinán, vagyis a elmúlt
Bácskertest, ami, ahogy hívták sok katonáné, magyar honvéd katonáné van. És
ezeket bizony zaklatták, hát. Sok katonáné vót. Nők. Magyar idő alatt a férjeik
bevonútak a magyar hadseregbe. És ezek java része orosz hadifogságba vót. Mos
például, mint a megboldogútt ereganyád, a édesanyádnak a annya. Ilyen… Ilyenek
vótak, öccse, százáva. Hát itt Duna uccába is, érted, még máma is megmondanám,
hogy kik vótak. És bizony ezek, ezeket kényszerítették ágyba, meg minden vót velük. És annyira mentek utóbb az oroszok, hogy a orosz katonai hadbíróság egyet el
is ítélt, és a kápolnáná, kupuszini kápolnáná, akkó ott még nem vótak házak ugye,
ott vót ilyen gödör, ott a hadbíróság halálra ítél, golyó által. Ki is végezték. Ez igaz
vót. Ez egy példamutató volt, tudod, hogy ez nem lehet… Evve elcsitíjjék a dolgot…
Bácskertes, 15.
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ÁTKELÉS A DUNÁN
Szegények úgy néztek ki, hogy rossz vót
rájuk nézni (521) ◆ Sokan kérdezték az
orosz katonáktú, hogy milyen a Duna
(521) ◆ Odamentek imádkozni a szentkép
alá (521) ◆ Maris, mit gondósz, itt lesz
a front (522) ◆ A falu népit kihajtották
robotbú (523) ◆ Itt vót a ezredzászló a
sarokba beállítva (524) ◆ Kazuk (525) ◆
Mindenki nagyon imádkozzon, hogy csak
a víz föl le gyüjjön (526) ◆ Nem ott vót a
Batinán a nagy ütközet, hanem Kazukon
vót (527) ◆ Oroszokka, én nem mondom,
hogy jó vót, de talán szerencsénk vót

(529) ◆ Csinátak a Dunán pontonhidat
(530) ◆ Az egész iskola az mind kórház
vót (531) ◆ Kinek a keze, kinek a lába
(532) ◆ Hát oroszokat ápoltak (532) ◆
Ott vannak mai napig is, csak be
vannak takarva (533) ◆ Ezek a csavargók
lemaradtak valamelyik alakulattól (534) ◆
Belecsavarták egy pokrócba, és letették
a pincébe (535) ◆ Egyszer voltak ilyen
szökevény orosz katonák (535) ◆ Úgy
harapták a szalonnát a levessel (536) ◆ A
kanyaroknál, ott sok elesett… (538)
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Szegények úgy néztek ki, hogy rossz vót rájuk nézni
– No, most már odaértünk, hogy, hogy jöttek a partizánok meg az oroszok. Kik
jöttek előbb? Együtt jöttek, közösen. Merrű jöttek? Merrű? Felűrű. Militics felű
jöttek. Gyüttek gyalog is, meg ö olyan kocsikat, szegények úgy néztek ki, hogy rossz
vót rájuk nézni. Nagyon szegény, nagyon szerencsétlenül néztek ki ezek az oroszok
mikó, me azok az oroszok jöttek be előbb, aztán a partizánok… Civil kabát rajtuk,
hát mondjuk, ezek katonák. Begyütt oda egy, vót olyan díványféle ott azoknak az
öregeknek, csupa sár vót a csizmája, lefekütt, föl a lábokat, hát mondjuk, ez katonaság, hogy?! No, oszt akkó hát így, azután jöttek a tüzérek, lovak huzatták az ágyúkat,
akkor, amikor odaértek a töltésre, akkó a németek már belátták onnan a hegyről…
– Az erdődi várból?
– …és amikó odaértek a Bandi-féle kocsma… akkó mán belűték őket ezek, vót
négy-öt ágyú, de lovak huzatták, azok meg le a tőtésre, ott vótak a cigányfalu… ottan,
és beállították, úgy lőtték a várat, csak úgy porzott a vár, etaláták… azt gondóták, ott
van a megfigyelő, pedig onnan elvették, két kilométerre vót egy nagy diófa, és ott
vótak a megfigyelők, a németeké, akkó íde a falu alá, ide átok az ágyúkká… Odaátok,
de oszt, meg hát azt szabad szemmel is meglátták. Ott ki is lőttek egy ágyút. No, akkor
elhurcolkottak ide a temetőhő… Innen gyütt ezek az oroszok, és akkó azok meg, és
azok meg a temetőbő vissza, mi utcánkat nagyon lőtték.
Gombos, 121.

Sokan kérdezték az orosz katonáktú,
hogy milyen a Duna
– Öregapám az tudott oroszul, mert hét évig volt az orosz fogságba, a tizennégyes
háborúba volt, és ő tudott velük beszélni, és hát sokan kérdezték az orosz katonáktú,
hogy milyen a Duna. És mondta, hogy hát azon nem lehet átgázolni, az nagyon széles
és mély, és azok elfakadtak sírva, öregebb katonák voltak, és aszongya, akkor ők ott
biztos meghalnak. Úgyhogy itt-ott volt nagy csatározás ugye, utána pedig hát átalakult
a helyzet ugye, Jugoszláviához lettünk csatolva, és itt éltünk.
Szilágyi, 132

Odamentek imádkozni a szentkép alá
– Énnekem abba a könyvbe, amit akartam neked mutatni, ott vót, akkó vót húszezer
katona Kupuszinán. A katyusa a Sár utca végin, a Szurap Jancsinak a házát, ha tudod,
ott vót fölállítta a katyusa, és innét a… Átlíték a erdőt a Nagy-Dunát, és valahun
a bokrosi pumpáná, ott valahun a baranyai oldalon esett le… Negyvennégy őszén,
meg negyvenöt január-februárba…
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– Akkor volt az áttörés a Dunán?
– Följebb kicsit. Oszt ott sokan oda is fulladtak. Nem tudom én aztat a… nem
hát, tél vót, az téli hónapba esik. Hát ki megy be a vízbe, hát megfagyik? Nem.
– De csónakokka… csónakokka, gondolom. És ez a húszezer katona, az, azt maga
hunnan tudja, hogy annyi vót?
– Hát innen hordták tillem a lisztet. Tanító vót civilbe az a katona, aki írta alá.
Hat hónapig dógoztam én velik, még vissza nem vonútak. A malomma komplett
én velik együtt dógoztam. Madorovski századosi rangba vót. Meg… azt nem tudom
fejbű, a nevit, annak vót két revolverje. Egyik így, a derékszíjná, ahogy van is, a másik
meg oda vót kötte a nadrágba bent. Úgy meg vót csináva, hogy így, ha beszét veled,
nem tudtá vele… törzsőrmesterféle rangja vót neki, orosz rang. Orosz. Oroszú.
– Maga tud oroszul?
– Há… egyitt dógozunk, muszáj… Én kicsit beszélek, az írás, a betík mán nagyon
hasonló itt.
Vót egy [gyerek] az oroszokkal, hat-hét éves vót, Nikolának hítták. De a nevit,
a másik nevit soha nem mondták, csak… a szileit agyonlíték a oroszok vagy a németek… Agyonlíték, és ít hat-hét évesen fölkarolta a orosz hadsereg, s ment. Én
minden héten, de vót, hogy kéccé is, vót, hogy csak eccé, kotlába melegítettem vizet,
és be a teknyőbe, úgy szeretett engem ezé, hogy csuda. Fürdettem.
– És akkó mi lett a sorsa annak a kisgyereknek, Nikolának?
– Hát mikó mentek e, akkó ment tovább.
De mind a kettő, a százados meg az a törzsőrmester mindig azt mondták a
Marisnak, hogy mikó buszoztak el, akkó a szentkép a falon vót, és odamentek
imádkozni a szentkép alá a… oroszok. És azt mondták, hogy Marica, én nem fogok
hazaérni, meg fogod látni, én meg fogok halni. Ezt mondták, ezek hittek istenbe,
meg minden. Azt mondta a Júdásrú, azt mondta az a Madorovski, hogy: Prodo
Hrista za trideset zlati!180
Bácskertes, 18.

Maris, mit gondósz, itt lesz a front
– Pont azon a napon, mikó gyüttek be a oroszok… Azt akarom mondani, mikó
gyüttek be a oroszok… Igen negyvennégybe… akkó a apámma kukuricát szedtünk
a ország úttú vót harmadik féd. Egy kocsi elment tele katonák, emberekke, mikó
gyütt a második kocsi, akkó kiabát, hogy öregem, fogjon be, oszt menjen haza, me
elviszik, itt vannak a muszkák. Akkó a harmadik kocsi meg kiabát, hogy itt vannak
a oroszok, oszt tudod, kigyittink a dílén, oszt a Kucsaki Pali, isten nyugosztalja, oda
vót beáva a loval. Kiabált, hogy Gazsi bácsi, ne menjen haza, mer elviszik, tele van a
falu oroszokka. Itt vannak, elviszik a lovat. Mondja ű, hogy én mán tudom, hogy mi
a háború, én itt nem leszek, amit az isten ad, menjünk haza. Haza is gyittink, oszt
nem gyittink be ide a Budzsákba, a faluba, hanem a Szigetvárra gyittink, oszt ere
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gyittink Fehérfédnek, hogy nem mentünk be a faluba. Oszt akkó meg odaértünk
a Szigetvárhoz, oszt mondja, Maris, mit gondósz, itt lesz a front. Má akkó húzták a
telefonosok… a izét… a drótot. Mink akkó hazagyüttünk. Akkó nem sok, nem sok
idére kellett menni robotba.
Bácskertes, 20.

A falu népit kihajtották robotbú
– Huszonhat, október huszonhatodika negyvennégybe, mink is mentünk szedni kukoricát, hát kocsin, ugye. Ezt említem, oszt mentünk, oszt odaértünk, ahol most van
a fodbalpálya,181 akkó láttuk, nagy küvesen mennek a katonaságok, oroszok mennek,
innen látszott. Zombor felű mentek erre, Apatinra. Hát előbb arra mentek, de akkó
ide is gyüttek, arra, arra is mentek, meg akkó ide is begyüttek, meg a faluba. Akkó mi
nem mentünk kukoricát szedni, apám beállította a lovakat, ahun sántulnak, ahun a
fóliák vannak, ott vót kukorica, több kocsi is behajtott oda, hát most vártunk, hogy mi
lesz ugye, akkó eccé csak gyüttek errefelé is arrú a kocsikon, lovakat szedték, akitű…
– Igaz, hogy elkötötték a lovat a kocsitól?
– Igaz, igaz. Vagy kicserítik, tudom, az a Gyenes Palinak a apósa, a kőműves
meg a apja, a Túrús Pista bácsi, azoknak de szép deres lovuk vót, oszt azt én láttam
szabad szemmel… Azok is mentek kifelé, oszt akkó az oroszok megállították, űk le
se gyüttek a kocsirú, megfogta, húzta le szerszámot rúla… Nekünk innen elvitték
a háztú. Hát adtak egy vak szürkét, csupa seb vót a lába, az itt vótak valahol a falu
végin bekvártélyozva, mert minden házná vótak, oszt mindég erre hajtották őket,
nyergelték, úgy gyüttek vóna szegény lovak be ide… Négyévestű egy deres meg egy…
Innen a háztú evitték. Úgyhogy akkó vótunk sütétig a lovakka kukoricába, most má
muszaj hazamenni, mit, de a oroszok, a falu tele vót velük. Mikó ideérünk… a kapu
elé, őrség áll, oszt nem enged beállni… nem enged be, mert napraforgó, ez a gang tele
vót napraforgóva, szárítottuk, mert akkó vót lecsépőve. Nem enged be, mondja apám,
ahogy tuggya, itt lakik, nem, nem e, nem is engedtek be, akkó Erdéliékhő ment a
lovakka, meg akkó másnap gyütt haza, oszt akkó katonatisztekke egyezkedtek, hogy
nem engennek be, mikó mink itt lakunk, e a mi hózunk, oszt akkó minden orosznak
a zsebje tele vót napraforgóva, oszt addig nem is tuttuk, hogy összék a napraforgót,
mindegyiknek a szájába tele…
– A pince tele vót borral.
– Az meg tele, akkó idegyüttek, oszt veszekettek azon is. Tudom, a Balazséktú
gyüttek izéve, nagy bádog kaniszterral, amive a benzint viszik, ketten gyüttek.
Hát abba vitték… Tán kimosták, vagy mi a… mindég részegek vótak. Akkó még
lövédeztek is itt egymásra, ezek nem aggyák a bort… Akkó az apám megharadudott,
ement, oszt felajánlotta a parancsnokságra, hogy gyüjjönek, oszt vigyék el ezt a
bort. Tele vót a pince, két sor, nagyon jó megtermett a bor, akkó együttek robotos
kocsiva, oszt hordóstú, caklipakk evitték, nem lehetett tőlük megmenekűni, azok
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onnan gyüttek, ezek meg nem adják, me az az üvéké, mit tudom én… Meg akkó
elvitték ide, vót itt egy kórház… A betegeknek, a betegeknek tán, meg a oroszok
megitták. Két hétig itt vótak, no este, egy este má lássuk, nagyon készíccsék a kocsikat, de esett eső, mindég esett eső, este sötétbe má a lovakat fogják be, eccé csak
a kapitány, me itt vót a irodájuk nekik, kigyün, ájde, ide mindenki sorba felállni.
Mi lesz ez most, apám mondja, hogy idehallgass, ennek nem jó, gondoltuk, valakit
akarnak kivégezni ugye, leszöktünk a barára én meg a apám, öregapám meg ezek az
öregek otthun, merre egondótuk, hogy… de ementek, oszt mire főgyüttünk, oszt
mondják, nagyon szépen kezet fogtak mindenkive, a, a házi néppe a oroszok, oszt
ementek, de úgy szakatt a eső, éccakának idején.
– Mentek Batina irányába?
– Há erre mentek be, itt mentek keresztű, a népek ki vótak hajtva a robotra,
oszt akkó, mert nagyon sok víz, oszt fokokbú akartak csináni hidat, oszt akkó erre
akartak menni keresztű Erdélybe…
– De végül is nem arra mentek. Monostoron keresztű, oszt Bezdán, ugye?
– Arra, há arra. Egy része erre akart menni, de a nem, akkor nagy sár vót, akkó a
falu népit kihajtották robotbú, oszt a sarat dobáták le a országútrú, tisztára ledobáták
a sarat, ilyen vastagon vót a két ódal, szóval vonútak arra a, hogy bírjanak menni…
mer vótak itt autók is, nem bírtak abba a nagy sárba menni, akkó lepucóták a népek,
kemény fédig mind a sarat, az egész falu ki vót hajtva.
Bácskertes, 23.

Itt vót a ezredzászló a sarokba beállítva
– …tudom, hogy vót egy Szergej nevű fiatal katona, hát olyan húszéves lehetett,
nagyon hidege vót nekije mindég. Tanító vót a szakmaja, az Kaukazusbú vót… ott
meleg van, mit tudom én, azza. Akkó vót egy Miska bácsi, kicsit magyar, ő orosz…
Magyarú tudott egy kicsit… Miska bácsinak, megismerkettünk vele, oszt há néhány
szavat tudott, meg értett magyarú, akkó ertem, ertem, mikó valamit mondott, ezt
nem ertem, meg így beszét, rendesen magyarú. Hát vót minden.
– A maguk háza volt a stáb?
– Itt vót a ezredzászló a sarokba beállítva, érség állandóan itt vót.
– A Tolbuhin marsall itt vót egy alkalomma maguknál?
– Itt vót. Itt vót, nagy katonatisztek, itt. Apám velük vacsorázott, akkor hozott
be bort, oszt… nem akartak inni elészé ugye, igya, te, elészé… így mutatta.
– Nehogy megmérgezzék…
– Há biztos azé. Nagy tisztek, öten-hatan körülülték az asztalt, oszt apám vacsorázott velik, én meg hát lábatlankodtam kerülettük. Hát itt vótak, de ezek elmentek,
oszt többet nem láttuk.
Mikó vót itt ez a átkelés, akkó itt állandóan rezegtek itt a ablakok, mehogy itt
bombáztak, repülők is gyüttek itt bombázni a németek… Akkó egy nagy teherautó itt vót a Balog bácsi-féle kocsmába, ezek valami rádióleadók vagy mik, többiek
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mind elmentek, ezek meg itt maradtak… Nem laktak nálunk, hanem ott, de hogy
most rádióleadó vagy mi vót, de vótak valami négyen, idegyüttek bort inni, meg
kacsákat köllött mindég, agyim varity, agyim zsarity182 …Megsütni, agyim varics,
agyim zsarity… Miden nap gyüttek a kacsaké, ez a négy ember, ezek tán egy hónapig
itt vótak, mán alig vót kacsánk.
Első transzport két hétig vót akkó, akkó pár napig nem, akkó még egy transzport,
akkó még egy-két hétig itt vótak megint, akkó ementek, tán a front is odament…
Bácskertes, 23.

Kazuk
– Negyvennégy őszén, október 13-án vagy hogy, nem vagyok benne biztos. Itt volt
valami negyven ló, a kertünkben voltak ágyúk. Meg a kertünkben voltak lovak, meg
a Franci néni háza mellett. Az ángyom nem engedett kinézni.
– Kupuszinán volt Tolbuhin marsall?
– Igen, igen. Kossuthéknál, de Szentiványon volt a főhadiszállás, milyen ravaszak
voltak az oroszok! Hogy a német falut a németek nem fogják bombázni! Ott volt,
csak a Kossuthéknál volt olyan átmeneti. Innét mentek ki a frontra, Kazukra. Hát
innét kiment ezer, kétszáz visszagyütt.
– A Duna utcán keresztül?
– Igen, erre országút. Ezt mind dobálták el nekik a sarat a kupuszinaiak, meg
Erdélybe is csinálták nekik az utat teherautóknak, meg az ágyúkat, ahogy húzták.
Három Dunán itt mentek keresztül. A mi Dunánk, akkor a Duna–Tisza, akkor a
Sárkányos, és akkor mentek ki a Nagy-Dunára. Úgy hívják, hogy Kazuk. És ez olyan
volt, legjobban megfelelt az oroszoknak, hogy itt átmenjenek a túlsó oldalra. Hát
hiába, nem lehet ilyen meredeken lovassággal. Kell ott idő, még azt lefaragják meg
megcsinálják. Itt ment. Csuda sokan, ezrivel, ezrivel haltak meg.
[– A partizánok meg az oroszok együtt mentek?
– A partizánok azok úgy léteztek, hogy Szabadkáról a diákok, akik voltak
magyar nyelvű diákok, azokat bevitték, hogy jelentkezzenek a moziban. Nem
tudom, melyik moziban. Nem is láttak soha fegyvert. És akkor, ahogy gyüttek
ki az ajtón, meg volt szervezve, mindjárt a fegyvert a kezibe, és akkor nyete.
Harmonikával gyüttek a partizánok, énekeltek, gyüttek ezek a tizenhét,
tizennyolc, tizenkilenc, húszéves gyerekek.
…Az oroszok nem tűrték a partizánokat, mert a partizánok csak be, és
lopni. Nem a vért ontani… De itt sok partizán elment. A sztapári szerbek,
öcsém, úgy kicsesztek a mi falunkkal, hogy azt megmondani nem lehet. A
magyarok mikor begyüttek, a bácskertesiek, a kupuszinaiak nem mentek
Sztapárra lovaké meg bicikliké, mert a sztapári szerbeket a lovak, kocsi, bicikli,
ez érdekelte. Zsákok, szerszám, ez nagyon érdekelte. Bizony begyüttek, és az
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én nagybácsimat, ahun a Gyura, aki a traktort javítsa, ott lakott, akkor vett
új lovat, kocsit, szerszámot. Begyüttek, a sapkára rátettek ötágú csillagot
rongybú, begyüttek és elvitték neki.]
Bácskertes, 24.

Mindenki nagyon imádkozzon, hogy csak a víz
föl le gyüjjön
– No, egyszer csak öregapám ment oda, már jól ment a háború, már bent voltak a
Kazukba, arra valahun szint. Akkor akik meg az első háborúban voltak, azok meg
mondták, hogy: „Asszonyok, mindenki nagyon imádkozzon, hogy csak a víz föl le
gyüjjön, a Duna ne áradjon! Hogy a jóisten segítse ezeket át, hogy menjenek oda,
ahova akarnak.” Mert Berlinbe mentek. Erre mentek Németországba. Segítse őket
át, mert ha ezek itt maradnak, ezek mindenünket… De ki is ettek. Nem maradt egy
baromfi, egy semmi nem maradt. De hajtottak űk olyan falka teheneket meg isten
tudja, mi mindeneket maguk után… Mert az úgy be volt az a háború szervezve… Hát
persze, hát a katonáknak kellett. Hát vót ott olyan, nem vót mi enni, hegyekbe, ki
hun, amerre mentek. Azt mondja, hogy úgy mentek keresztű, hogy ott fele ottmaradt. Őrület, hogy mi vót! A robotosok meg mentek, vagdosták a fákat. Akkor azok
valami motorfűrészeik voltak, vagy mik voltak nekik ott. Csak azt a nagy szálfákat
úgy vagdosták. Átmentek rajta. A csuda tudja, hogy hogy, átmentek. Valami ladikokat is raktak le, oszt arra vót téve valami deszkák. Átmentek rajta. Átmentek, no,
ezeknek nem vót, hogy nem bírtak átmenni. Átmentek, itt is átmentek.
– Ez mindjárt itt van Kupuszinától egy öt-hat kilométerre?
– A Jozićokon túl, oszt akkó átmentek. Hát átmentek, oszt kész. Azt tudom,
hogy ott annyi volt a halott, abba a erdőkbe…
– Ott is temették el?
– Ott ám. Civil népek mentek, voltak hajtva. Ez mindig robotbú vót…
Kupuszinaiak is, meg mindenki. És a németek nagyon föl voltak öltözve, meg az
oroszok is, de voltak olyanok, akiken alig volt ruha. Azokat nem küldték el úgy
hazulról, mint az oroszt meg németet.
És oda vótak, kiizéték. Aki közel vót a vízhé, azt rögtön belökték, hogy vigye
el a Duna. Oszt aki távolabb vót, mert már mállottak, omlottak, azt kiástak valamilyen gödröt, és oda rögtön bele. És úgy vót. Ez így vót szentül, azok mesélték.
Akkor hazagyüttek szegények, hazatántorogtak onnan, akkor nem tudták, hogy
hanyadán vannak.
– Minden este jöttek haza?
– Minden este haza. Reggel megint mentek, jelentkezni kellett nekik, oszt megint
mentek. Most ha valaki kihúzta magát, az valahun majd… Ez az én öregapám ott volt,
meg hát nagyon sokan voltak ott. Mert akkor már nagyon féltek, hogy gyün a tavasz
majd, oszt el lesznek, oszt gyün a járvány. Oszt a járványtú nagyon féltek, tudod? Ha
ez a sok mindenki föntmarad a víz tetejin vagy a főd tetejin.
Bácskertes, 15.
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Nem ott vót a Batinán a nagy ütközet, hanem Kazukon vót
– Onnan kezdem, hogy mikor a oroszok mentek át Dunán… Október nem tom
hanyadikán vót, de én tudom, hogy hol mentek, pontosan a helyet keresztű, mer a
apám elvezetett oda, megmutatta, hogy itt mentünk körösztű a Dunán. Én sokszó
mondom, hogy ilyeneknek most, mint tik is, ilyen, néha azé köllene elvezetni eztet
a fiatal gyerekeket oda. Az, az a Batináná jöttek kövesúton, ott mentek. Nem az
vót a háború, a batinai háború, az azt mondják, hogy Batináhó van kötte. Kazukon
vót. A nagy veszteség az Kazukon vót. Igen. Itt van, a Mihálynak a Sárkány ahogy
mén ki, arra fölfelé a Kazuk. Ott vót a nagy háború. Meg a Tisina-torokná itt lent,
Apatinná. Ott vót a nagy háború. Nem ott vesztek a… Itt akartak, a oroszok itt
mentek keresztű. Itt akartak átmenni. De, itt sikerűt nekik áttörés. Itt törtek is át.
Itt törtek is át. Kazukon, meg itt a Tisina-torokná.
– Három helyen történt a átkelés.
– Igen, igen. Nem úgy történt, hogy ott, ott áttör[tek]. Nem. Nem. Itt vót
Kazukon az egyik áttörés. Sajnálom, de hallottá orosz útrú a Szigába [szigetbe]?
Mondta valaki a orosz utat?
–Nem mondta.
–Na most, mikó a oroszok begyüttek, akkor Kupuszináról nem mentek petőfistának, meg, meg partizánok nem vitték el üket, mer a oroszoknak köllött a utat
csináni. Nagyon nagy sár vót. Szigán körösztű, a orosz út, a fákat mind vágták ki,
egymás mellé így lerakták, és avva mentek, másképp, másképp nem mehettek a autók
meg a kocsik. És akkor kihajtották a kupusziniakat oda Kazukra. Kocsiva, lóva, és
ami orosz ott megsebesült, azt mind hozták be azon a rázós úton. Azon a nagy sáron.
[Iskolába vót a kórház. Kórház. Meg itt a Domrád Misa bácsiná, itt a Gábornak szembe. Ahun lakik most a Fridrih. Az a Fridrih fiatalember ahun lakik.
Ott vót a kórház.
– És kik vótak a orvosok? Oroszok?
– Hát oroszok, valószínű. Itt vót a kórház. És ha úgy tunnánk, hogy ebbe
gödörbe mennyi kéz van, meg vér… Hát gödör, mink gödörnek mondjuk.
– Na de ez a Žarko Zrenjanin utca…
– Végin van, végin, szóval most má ott nyincs gödör. Most má be van
teme[tve]. Mikor én még idegyüttem, itt vót a házunk. Itt vót a házunktú
nem messze. Véginé má, nem messze. Akkora gödrünk vót, hogy, hogy
félelme[tes]. És oda kosárral lett behordva a, amit amputáltak. Bizony. Igen,
ide, ott, de az, ott be is van temette, úgyhogy az így… Nagyon sok házná van
ide behordva. Nagyon sok be van oda hordva. Úgyhogy ezek, ezek vótak.
Innen kupusziniak, kétszáz ember ment vágni a erdőt, és rakták le a utat a
oroszoknak, és ezek egészen mentek a ö, ment a legmagasabb pontjáhó, ahogy
van a Szigának, úgy csavargott a út is, és kiment a komphó.]
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Na most, ha tudod, hogy hun van ott a komp körösztű, ott mentek a Sárkányon
keresztű. És akkor mentek a Sárkány Duna-partra, az a kis Duna-partta, mentek
arra ki, mind tudjuk, hogy most má lehet, hogy nem is tunnák elmenni, de abba
időbe nagyon sokat jártam arra, az pont Kazukra vezet. Oda mentek ki, Kazukra.
– Szóval ennek a útnak, megvan még a maradványa.
– Hát a útnak nincs, mer a fákat fölszedték. Az mind, háború után föl lett szedve,
oda lett adva a népnek, hogy szedje föl. De az út megvan ugye, az nincs gond, orosz
út. Úgy mentünk is, meg mindég az orosz út maradt is, és az marad is. Így, hogy ez,
ez, ez oroszok nem ott vót a Batinán a nagy ütközet, hanem Kazukon vót. Meg itt a
Tisinán, tudod, hogy bombáztak a német stukák? Mikó itt mentek körösztű, akartak
körösztűmenni Tisina-torokná, itt a ház végibe átunk, a Makk Katica, az most még
él, de aki nem tudja, mer akkó még nagyon kicsike vót, meg a Erzsi, a testvére, az
még kisebb vót, itt átunk a a ház sarkán, és úgy bombáztak a német stukák, hogy
itt mozgott a pantallód. Annyira verték itt a oroszokat…
Apám akkor, mondom, három ember is, Pógár Misa bácsi is, kocsiva el lettek
hajtva oda. Ide, űk itt vótak a Tisina-torokná, itt mentek körösztű. Az én apám a első
oroszokka ment körösztű. A legelső oroszokka. S azt mondta, mindég meséte, hogy
ugye kimentek a Duna-partra, ha valaki kiment a Duna-partra, azt menthetetlenül
a németek lenyírták arrú a felürű. Azok lűtek. Ott mese nem vót. És apám mondta
ugye, hogy hozták a hajókat, bele, Duna közepire értem, druty, kész, ott mentek
a oroszok, azok elsüllyesztik. És akkor ű mondta, hogy még nem sülyesztik el a
Eppertnek a malmát, ott vót egy malom, vízimalom. Hogy még azt nem sülyesztik
el, addig a Duna-partra ki nem mén senki. Mikor azt elsülyesztették, akkó lehetett
kimenni a Duna-partra. Mer akkó má nem bíztak a másik felűre, a Dunának, má
messze vót. Ugye?
És akkor űk átmentek. No most, mikor űk átmentek, pár napig ugye ott vótak,
mentek, ameddig mentek, hazagyütt, hozott egy liter bort, amit hazúru vitt. Nem
itták meg ottan. Hazagyütt, itt vótak partizánok, éppen akkor fogták be a lovakat,
mennek, János bácsi mi van ottan, ugye fétek, hát fétek. Nincs ott német, nincs ott
senki, csak nyugodtan ti mehettek. Látod, hoztam egy liter bort. Ó, hála istennek,
azok úgy örűtek, azok a partizánok, hogy hála istennek, hogy nincs ott, nincs ott má
semmi, ugye! Mikor akartak elmenni, mikor, má hogy most mennek, kezet fogtak
apámma, akkó mondja apám annak a Jóskának, hogy de azé nem mindig van, ahogy
mondtam, Jóska. Hát, hogy hogy van János bácsi, én ezt a bort hazúru vittem, csak
abba félelembe nem ittuk meg, mondja, és nagyon halnak. De ha valamelliktek
valamikor hazakerül, akkor nekünk jelentkezzen. De azok mind ottmaradtak azon
a felin, nem jelentkezett egy se. Úgyhogy aki ezt, aki, aki mondjuk itt vót, közelbe,
közelrű érezte eztet, az tudja, én tudom.
Bácskertes, 19.
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Oroszokka, én nem mondom, hogy jó vót,
de talán szerencsénk vót
– A honvédokka se nekünk nem vót olyan rettentő. És a oroszokka, én úgy érzem, hogy
a oroszokka, én nem mondom, hogy jó vót, de talán szerencsénk vót. Mert különben
azt az embereket elintézték volna. És ezek mikó szidták a oroszokat, vagy szidják a
oroszokat, akkó gondójanak arra, most azoknak a leszármazottjaik vagy családjaik,
akik élnek, gondójanak arra, hogy ezt az embereket ezek mentették meg. Tudod?
Külön itt vót a orosz, itt vót a nagy orosz temető Kupuszinán is. Innen is vitték
Batinára üket. Szlatyinátú mikó gyüsz be, ott a… jobb kéztű rögtön, arrú vót a orosz
temető. Hát úgy… Hetet, hetet, hetet tettek egy sírba. De különben sok… Meg sok
sír. Sok sír vót, de egy sírba hetet tettek. Hetet tettek, de nagyon érdekesen, az úgy
vót ugye, az emberek, kupusziniak ásták. Koporsó nékű… majd meztelenű… ott a
Csabának a házába, oda hordták üket. Ott úgy vótak keresztbe összerakva, mint a fa.
Körösztbe vótak összerakva, rakásra. Jaj, istenem, édes istenem! Össze vótak rakva.
Tél vót. Há ott megfagyott ugye, megfásút. Most má azok a kupuszini emberek nem
élnek, akik vitték üket, feltettek a kocsira hetet-nyócat, és parasztkocsiva hozták ki.
És úgy vitték végig a falun. Igen, oda vitték ki, a temetőbe, és akkó…
– Le vót takarva?
– Azt má én, tudod, hogy mondjam, azt tudom, hogy egyet elvesztettek, annyi
bajuk vót nekik, azoknak, akik vitték ki, és akkor ott vót egy fehér lepedő, a sírt kiásták,
és akkó így két oldalát kifaragták, hogy férjenek ugye, több férjen be. És akkor, mikor
a lepedőbe betették azt a szegény, szerencsétlen meghalt embert, mikó befordították
ugye, a természetes, hogy az ember fújódik, és akkor fúf, ment ki az a levegő, vagy mi
van belül, és akkor azok odaszótak, hogy na, mi az, tán nem is tetszik. Jaj, istenem!
Ugye? Szóval ezek ilyen dolgok, és ez mind azé van, mer én itt vótam gyerek.
[Én oda, ott, odamentem, nem… Mikó szedték ki a oroszok, Batinára vitték.
Odavitték. Há nem tom, hányba, ezt má, arra én se emlékszek. Hatvanas
évekbe. Hatvanas évekbe valahogy szedték. Légkoporsóba rakták a csontokat,
és úgy vitték. Légkoporsóba rakták a csontokat, úgy, söprűve söpörgették
össze mind eztet… Elvitték üket oda, Batinára vitték, sőt még ami így vót
széjjel, kit tudtak népek, hogy hun van eltemette, azt is elmentek, és kivették
a, szépen elvitték a Batinára.]
Az, azt nem lehet, nem lehet azt mondani, hogy pfü, me milyenek vótak? Oroszok, oroszok vótak. Tudjuk. Mer azt mondják mindég, hogy a oroszok milyenek
vótak. Oroszok olyanok vótak, amilyenek vótak, egy hadsereg, kiéhezett hadsereg,
hiányzott nekik minden, de hogy mennyien meghaltak, azt csak a jóisten tudja. Jaj,
nekem! Pisti, ez a utca amilyen széles, akkor is ilyen széles vót. Itt két nap, amennyi
orosz bírt, amilyen széles vót a utca, mentek. Állandóan. Mentek a Kazuk felé. Itt
az mese, hogy itt kétezer halott vót, mint ahogy írják a történelembe. Az csak me-
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sébe van. Én hiszem, hogy tán még Sztálingrádba se annyi nem halt meg, mint itt.
Hát itt két nap, éjjel-nappal amennyi, ezen meg a Sár utcába, ezek úgy mentek. Itt,
ebbe a utcába, meg a Duna utcába, és nyomás, mentek kifelé. Hogy itt, ott mennyi
halott vót, itt a Kazukon, csak el lehet képzelni. Negyvenötbe mentek az én szüleim
meg a Jóska batya, a Kossuth, így mondom akkor, mer nem fogod tudni másképp,
a Kossuth, vettek ott füvet. Na most, elmentünk kaszáni, és egyszer csak a ángyika
meg a Ruzsi kiabának a apámnak, hogy jaj, sógor, sógor, gyűjön ide. Mit akartok?
Itt van egy orosz! Istenem. Szegény… Ugye! Itt van egy orosz! Hát apám ugye oda.
Hát mi van itt? A orosz a berekbe vót, így tartotta a puskát, felőtözve csontváz vót.
Csontváz. De hány olyan lehetett. Kezébe vót a puska, és így neki vót támaszkodva
a bereknek. Hány olyan lehetett. A lónak én vertem le a fejit. Szegény ló! Így tartotta föl a fejit, a, megvót a ló, má csak csontváz vót. Én vertem le a fejit. Ott, isten
tudja, hogy ott, ott, ott, hogy ott mennyi halott vót. Azt nem tudja senki. Még
el lehet képzelni, mikó napokon keresztű, napokon keresztű azok a kupusziniak
hordták a ide a Domrádhó, meg a sebesülteket, meg a iskolába. Napokon keresztű
hordták. És az mind meghalt. És azé mondom, hogy ezt lehet elmondani? Hát ezt
az embert mögmondja, fölakasztják. Azé mondom, hogy így lehet beszégetni, de
oda jok, azt nem lehet. Oda csak lehet mondnai, hogy isten, áldd meg a magyart,
örűjünk, hogy itt vagyunk.
Bácskertes, 19.

Csinátak a Dunán pontonhidat
– A partizánok a faluba maradtak, mikor a oroszok kivonultak?
– Nem. A reptéren vótak. A faluba nem vótak partizánok. Kazukná akartak átmenni
a Dunán… Itt a partizánok akartak… Ara lejjebb. Kazuk, úgy híjják azt… Nem jártam
még ott soha életembe… Nem, én nem vótam ott még soha, csak tudom, hogy Kazukná
vót, hogy ott a partizánok csinátak a Dunán pontonhidat. És mikó a kezepire értek,
mikó kész vót a híd, rámentek, mire a kezepire értek, felszerelésse, mindenne, akkó
lebombázták íket valami háromszor megcsináták, mindég ott lebombázták íket. És
annyira bombázták azt a hidat, hogy ott nekik az, nem mertink a házba bent lenni,
így mozogtak a falak meg a ablakok meg minden. Ez borzasztó vót. Mindnyájan, az
egész utca kint vótunk, meg hát máshun is, nemcsak ott… a mi utcánk mind kint
vótunk ott a végin, de az úgy kiabátak… joj, mama, joj, jajgattak. A visszhang hozta
azt a hangot. Elhallatszott. Mer a visszhangot viszi, ugye. Hogy ara folik a Duna, de…
De késébb, mikó mán Batinánál átmentek, akkó itt is átmentek. Addig nem bírtak…
Hát mán ara Pesten, ott átmentek a oroszok. Itt nem bírtak Batináná. Nem bírtak,
me vót két német oda be a hegyekbe be vót fészkeve gépfegyverekke, és egy bezdányi
ember vót a kompos, aki hordta íket, a oroszokat, oszt mikó átértek, kiszátak… mindjár
lenyírta íket. Túlsó ódalon megvárta, míg átviszi, de még megvárta azt is, hogy induljon vissza. A embert nem bántotta. Azt mind lenyírták, oszt annyi orosz meghalt,
hogy az borzalom. Akkó a ember. Hát én azt nem tom, hogy éjje vót vagy nappa, de
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elég az hozzá, hogy ez a ember belezavarodott, nem vót normális. A kompos ember.
Most gondódd el, hogy tudja isten, hán komppa átment a Dunán, oszt azokat mind
lelíték, és… ít nem. Hát í muszaj, hát nekitámasztotta azt a gépfegyvert, katyuskát.
Nem katyuskát, hanem hogy híjják ezt a puskájukat? Az egész világon mán szétszórták. Kalasnyikov. Ráfogta, hogy muszájjá, nincs ott mese, hogy nem, meg mondani,
hogy nem. Magyar ember, bezdányi. Míg élt utána sokáig, nem tom, hány évig. Hát
én tudtam, mer a hogy mondjam meg? Ez a Birkás Janinak a anyósa. Itt lakik a kezbe.
Az ott laktak a bezdányi szigetbe, és ík esmerték azt a embert. Ik esmerték. Hát í
is meséte, meg mástú is hallotuk eztet. Oszt akkó a ángyink az mondta, hogy még
mindég él az a ember. Még úgy jó pár évig élt. Igen, hát mondom, hogy mit csináltak…
mikó átértek, akkó a parton azt ott mind lenyírták, azt mind a Duna elvitte. Mind. Itt
meg a partizánokat nyírták. Me nem egy helen mentek, meg egyszerre mentek, nem.
Nem is vótak egyszer… be vótak a házakhó izéve, laktatták íket, belaktatták íket, de
a partizánok nem ott vótak, ahun a oroszok… nem.
Bácskertes, 21.

Az egész iskola az mind kórház vót
– Itt volt az iskolában a katonakórház a partizánoknak meg az oroszoknak. Nagyon
sok kéz, láb le lett vágva, sebesültek…
– Ez a falu központjában volt?
– Nem, az öreg iskolában. Hát persze, hát mi nem jártunk iskolába az végett.
Ott volt, nem tudom, hány hónapig.
– Az időben volt tanítás?
– Nem. Hát nem lehet. Hun? Az egész iskola az mind kórház vót. Százával lehet
mondani…
– És ott amputálták is…
– Mindent. Akkori felszereléssel mindent ott végeztek. Vót, el vótak űk látva,
akkori technikával el vótak űk látva. Meg, öcskös, azoknak, katonáéknak szép
csizmájuk vót, finom ruha, téli. Nem, mint a magyar honvédek, hogy az a gyenge
ruha, gyenge lábbeli, ráfagyott a cipő…
Bácskertes, 24.

Kinek a keze, kinek a lába
– Az a jajgatás, ami vót itt háború!
– Az ide behallatszott a faluba?
– Rengeteg. Az így zörgött, éjje-nappa zörgött. Hát hozták a halottakat meg a
betegeket, a sebesülteket. Azok ott jajgattak.
– Hozták ide a faluba?
– Persze, vótak kórházak Kupuszinán. Kupuszinán itt vót a kórház. És óriási
jajgatás vót… hát fájdalom ugye, mer hát ugye… Kinek a keze, kinek a lába, kinek
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a… hát nagy, nagy, nagy háború vót, sokáig… elég hosszú ideig el… akkó elmentek,
mikó… valahogy átjutottak… de sok halott vót, rengeteg sok halott. Akkó valahogy
el… elmentek a oroszok… elmentek, eccé csak visszagyüttek. Mer nem bírták bevenni
a Székesfehérvárat. Székesfehérvárat… Me akkó óriási nagy háború vót sokáig. És
azt nagyon erésen védték, és nem bírták bevenni a Székesfehérvárat, úgyhogy óriási
sokáig háborúztak… No, mikó bevették a Székesfehérvárat, késébb bevették, me
nagy-nagy eréve ugye, eréssek vótak, akkó bevették. Akkó visszagyittek a oroszok
Kupuszinára. Ugyan vissza… De nem, nem csinátak semmi károkat. Úgyhogy mink
is jók vótunk hozzájuk, ík is jók vótak hozzánk, úgyhogy semmi baj nem vót a
oroszokka. Tisztelet, becsület… Semmi nem vót velük, semmi összeköttetés. Rossz
szándékú, ilyenek nem vótak. Úgyhogy itt, itt, itt, itt nagyon szépen elvót.
Na, akkó későbben elmúlt a háború, akkó jöttek a partizánok… Nagy ünnepség
vót, felszabadítás, ugye… De a partizánok nem háborúztak ezen a részen… Most
lehet, hogy valahun máshun háborúztak, de ezen a részen, itt a Zombor kerí, ezen
a részen nem háborúztak.
Bácskertes, 16.

Hát oroszokat ápoltak
– Hát öreg iskolában, már mondtam, amit most úgy hívunk, hogy gyerekiskola, ott
kórház volt. Tudod, hogy mi a parasztkocsi? Parasztkocsiszámra hordták ki az üres
ampullásüvegeket, amit a katonákat ojtották, itt annyi vót a beteg. Kupuszini asszonyok mentek oda segíteni, már robotbú, a katonákat ápolni. És ott voltak, etették őket
meg mindent. Voltak orvosok, azok felügyeltek, meg mondták, hogy mit kő. Mert
mondtam, hogy mi vót. Az oroszok mondták, hogy nekik munkás kell, hát akkor volt
is. Az asszonyok krumplikat pucoltak, meg amit kellett, mindent. Úgyhogy nagyon
segítették a kupusziniak, mert nem is tehettünk mást. Nem tehetett az, aki nem tudom, hány éve már azt se tudta, hogy mi van otthun. Úgy voltak szegények, azok a
katonák. Az ördög bújt volna bele abba, aki ezt eltalálta, hogy így legyen. De hogyha
így volt, akkor így volt. No, akkor kimeszelték azt az iskolát, kifertőtlenítették, mert
ott minden volt, minden. De rögtön a gyerekeket toborozták össze mindnyájunkat,
és orvosi vizsga. A nőket is vizsgáltak orvosok, kötelező volt menni, nem tudom,
hova, és a nőgyógyászok vizsgálták, hogy nem-e valami baj. Úgyhogy gondoskodva
vót a néprű. Én mondom, hogy így vót. Arra vót gondjuk. Az új hatalomnak. Úgy
kezdődött. Én nem azt mondom, hogy másnap, hanem úgy kezdődött.
– Akkor be is indult a tanítás? Mentek iskolába?
– Nem indult be.
No, akkor itt rettentő nagy forgalom vót, ezekkel a katonákkal. Nem tudom,
hány asszony krumplit pucóta ott, ohun a Dom183 van, ott egy másik épület vót.
Ott vót régen a óvoda. De mindjá utcafrontba, úgy ahogy a Dunai-ház van, tudod,
csinálva. Akkó ott vót egy nagy zsidó bót, azt ki is van a neve írva: Fischer Zoltán.
183
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Nagy konyhák vótak ottan. Akkó a iskola, a öreg iskola, az úgy tele vót katonákkal,
hogy aki csak mozgott, kocsikkal hordták vissza a sebesülteket. Iskolába. Ott vót a
kórház. Ott olyan cirkusz vót, oda is vótak asszonyok beosztva. Katonaorvosok vótak.
Tán oroszok. Hát oroszokat ápoltak. Azt mondják, ott olyan betegek vótak… Akkor
a kupuszini asszonyok azokat a katonákat is etették, mert hát nem úgy vót ű beteg,
hogy enni nem bírt, hanem úgy vót beteg, hogy meg vót lűve, oszt kezei, lábai bekötözve. Azok az asszony is alig hazatámolyogtak onnan. Nem vagyunk mi ugye olyanhó
szokva. Akkor a röptérre mentek gyalog, mindég. A röptér az egy akkora terület vót…
Kupuszini asszonyok… Ott nem voltak sebesültek, bent voltak itt a sebesültek. Meg
a kórházban, Zomborban voltak, meg itt. Akkor itt a kupuszini röptéren, itt csak
főztek. Rengeteg nagy konyhák vótak. Oszt akkor ehetett ott mindenki. Főztek, úgy
főztek, de a krumplit meg azt a húsokat, azt mindent meg kellett úgy csinálni, hogy
az mehessen a nagy bográcsokba berakni.
Bácskertes, 15.

Ott vannak mai napig is, csak be vannak takarva
– Most a pofontot mondtam, hogy elmesélem. Elmondom. Én meg a Krivda Jani bácsi mindennapos ministerek vótunk. Mindennap ministrátunk. Mink ketten. Több
se egy gyerek nem ministrát negyvenötbe. Negyvennégy-negyvenötbe senki, csak
mink ketten. Minden nap mentünk ministráni. Elég az hozzá, hogy egy alkalomma
kigyüvünk a templombú, de én má mai napig se tudom, hogy mé gyüttem én akkó
ki a nagy ajtón, meg a Krivda is. Hát mindég ugye a sekrestyén ki, de most a nagy
ajtón gyüttünk ki. Megboldogútt Grida Péter bácsi. Az nekünk rokonyunk vót.
Péter batya vót. Kigyüttünk a templombú, mit te gondótok, ti templomba fogtok
járni? A másik meg dógozik, olyat beakasztott nekem, hogy az nem közönséges,
most képzeld el, hogy erős ember vót, én meg tizenegy-két éves gyerek. Na most,
akkó má tizenhárom vótam. Olyant leakasztott, hogy az nem közönséges.
És a Krivdáva iskolába, ott megtőtöttek egy olyan kosarat, evvel az ujjakka, kezekke,
ki, mi, hun mi vót, ide hoztuk a gödörbe. Ide köllött elhozni. Evve vótunk megbüntetve. Én meg a Krivda. Evve megbüntetett a Péter batya minket. Ugye? Mikor mi
azt mondták ugye, majd mi e, majd elhordjátok tik mind oda. De ekkó mink visszamentünk, azok a oroszok, azok látták, hogy ez két gyerek. Ugye. Nem köllött elhozni.
[Na, most én akkó a Péter batyának mondtam, hogy ezt nem felejtem, ezt
vissza fogom adni. És hát ugye, mi, és má megnyilt, má akkó együtt vótunk a
Annus néniva, egymás végibe vót a hajmánk. Így nyesézte184 a hajmát, mink
ott kint dógoztunk. Öcskös, hogy vagyunk, ugye? Péter batya, mondom neki,
emlékszik maga arra, mikor. Hát hogy én ílyent csinátam vóna? Ugye? Igen.
Akkó mondtam neki, hogy emlékszik arra, hogy maga engem hogy pofon
vágott oda? Izéné. Hát hogy én ilyent csinátam? Má mondom, bizony csinát.
184

Nyesőkapával földet gyomtalanítani.
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És Péter batya, akkó megígértem, hogy én ezt magának vissza fogom adni. És
most én erősebb vagyok, mint maga. Rám nézett, öcskös! Én erősebb vagyok,
mint maga. Most vissza bírnám adni. De én nem vagyok olyan ember.]
Hát ott vótak beledobáva azok a, képzeld, még benne vótak, becsavarva abba!
Valamibe. Fáslikba, meg ami vót. És a gyerekek vigyék el, nem… Nem elásni!… Nem
elásni, ide a gödörbe. Mondták, hogy ide hozzák a gödörbe. Ide a gödörbe. Kiszórni,
és kész. Jó éccakát! Há persze, minden. Hát mit számított az? Bizony. És akkó visszamenni ugye, mikó visszamentünk, azok a oroszok, azokat ott ugye, nem adtak többet,
megint vinni. Ugye elküldtek minket. Na, mondom, most, aki ezt nem élte, aki ezt,
akivel ez nem történt meg… Az nem tudhassa. Hunnan tudja, hogy milyenek vót,
mondom, hogy, hogy milyenek vótak a oroszok? Olyanok vótak. Bizony, mind ezek
a kézfejek, meg hát ujjak, meg ami vót így, nem mondom, hogy egész lábat vagy ilyen
valamit, mer az ments isten, de ezeket a ki hunmikat. Elég. Meg a, azt ide hoztuk,
ki a gödörbe, és ide kiszórtuk. És ott vannak mai napig is, csak be vannak takarva.
Jézusom! Mer akkor, mikor elmentek a oroszok, mikor elmentek a oroszok, akkor a
emberek, hát most, kicsoda vót, ezek a idevalósi emberek vagy akik itt vótak ugye,
ezek tudták, hogy ott van. Ezek elmentek, és bedobáták. A gödörbe. Nem temették el,
hogy kiástak vóna lukat, mer azok má bűzlöttek, vót az mindenféle. Csak rádobáták
a fődet, oszt most is ott vannak. Valahun.
Bácskertes, 19.

Ezek a csavargók lemaradtak valamelyik alakulattól
– Az oroszok mikor bejöttek, akkor itt volt nekik az ideiglenes front húzva az árokon,
akkor voltak beszállásolva a népekhez. Minálunk is, tyúkot kellett vágni, egy hetet
voltak itten. Aztán a vonal elhaladt, elmentek, akkor hátul megmaradtak a bitangok,
ezek a csavargók lemaradtak valamelyik alakulattól. Bognár Antal bácsi vezette el
hozzánk, két oroszt, mert nem tudta hol altatni őket, én akkor oda voltam, mivel
anyám meg apám volt, ketten, hogy ott van hely, részegek voltak meg még elmentek
borért, berúgtak, aztán anyám lelépett, apámat durr, hason akarták ők lőni, hogy
biztos halál. Meglőtték szilánkokra, anyám a szomszédban aludt, az Adler bácsinál,
reggel jön haza, én nem voltam idehaza, akkor oda voltam a magyarokkal, már akkor
apám mondja, hol vagy, befogta ő szegény, ahol a golyó bement, de nem tudta, hogy
emerről kijött, sok vér az ágyon, se lovak, se semmi, szegény Faragó Imre bácsi nem
nagyon látott, idős volt, egy csikót beköttek mihozzánk, az ember Zentára elment,
úgy vezette, meg úgy jött vissza is, elvitte apámat, több mint két hónapig ott volt a
kórházban szilánkokkal, fizettük, nagy pénz volt akkor. Sokára jött helyre.
Eközben, mikor ez történt, ő oda volt, akkor a Berec Rudinak az öregapját,
volt a Kuranja, az a főhajtó volt az oroszoknak mindenben, tán kétszáz magyart is
kivégezett a Kuranja, a nőket keresték a Gránicon, mert a Kuranja tudta, hol van,
azok meg elszökdöstek, bezörgettek oda Jóska bátyámnak, ahol laknak a Fülesek,
na, az volt a Rudi öregapjának a háza, szegény hetvenéves volt, meg világtalan volt
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majdnem, volt a családban több olyan, ment kinyitni a kaput, és a kapun körösztül
rostává lőtték. Kint van a neve a temetőben. Szegény, az nyitta ki a kaput, és egyből
lelövöldözték. Ezt tudom. Az oroszok itten rendeset nem csináltak. Isten őrizz tőlük!
Mohol, 86.

Belecsavarták egy pokrócba, és letették a pincébe
– Negyvenöt után, mikor a háborúnak vége lett, és menekültek az orosz katonák
hazafelé, de nem az egész csapat, hanem kettő-három egy csapatban ment, és azok
eldobálták a fegyvert, meg menekültek, meg bementek a házakban, és kértek civil
ruhát. Aztán, hogy hogy keveredtek vissza, nem tudom. A szomszédunk mesélte,
hogy ők elbújtak, minden el volt tüntetve a lakásból, csak a fabútor maradt bent,
se élelem, se edény, semmi. El volt dugva a pincébe, vagy olyan helyen volt, ahol
nem találtak rá, és kint a takarmány rá volt rakva arra a valamire, ahol ez mind el
volt tüntetve. Egy néni, a szomszédasszony, idős asszony volt már, volt két nagylányunokája meg egy fiú, és szedték le a paradicsomot főzni, oda volt készítve az
üvegek és mosta az üvegeket. Forrt a paradicsom, és bement három orosz katona, az
asszony csak bunyevácul tudott, azok meg nem értették, és megfogták az asszonyt,
és ráöntötték azt a forró paradicsomot, és otthagyták, ő elesett, a család meg látta,
ahol el voltak húzódva, de nem mertek odamenni, mert azok hároman voltak, ott
meg csak egy ember volt, akkor otthagyták, aztán azt a nénit nem bírták eltemetni,
mert nem lehetett úgy mozogni a határban meg a világban, hogy most megfogom
és elviszem a temetőbe. Mert nagyon messze volt a temető, belecsavarták egy pokrócba, és letették a pincébe, két-három hónapig ott volt a pincében, mire lehetett
mozogni, most el lehet temetni azt a nénit.
Otthon volt, még nem lehetett elvinni a temetőbe, mert ha messze volt, akkor
még régen, nem úgy volt, mint most, hogy itt van a betonút, és két oldalt sok ház
van, hanem tanyák voltak kint, öt-hat holdas udvar egy tanyával, tele jószággal. Ha
volt jószágjuk meg amennyi föld volt, a másik tanya meg olyan messze volt, hogy
tíz-húsz hold föld volt az egyik tanya körül és a másik tanya körül, és nagyon messze
volt az egyik szomszéd a másiktól. Akkor nem szóltak senkinek semmit, amikor
valaki meghalt, hanem szép csöndesen letették egy olyan helyre vagy pincébe, hogy
még föl nem szabadult ez a nagy gyűlölet, meg a háborús uszítás, hogy el lehetett
vinni a temetőbe. Ott nem lehetett akkor eltemetni senkit se.
Ludas, 47.

Egyszer voltak ilyen szökevény orosz katonák
– Be voltak szállásolva, ott nálunk is voltak az oroszokból is, de nem sok. Itt voltak, mindig mesélte az anyósom, hogy az első két helyiségben, de tisztek voltak, és
akkor neki köllött főzni rájuk, itt voltak beszállásolva. De ottan talán mink is meg
öreganyámékkal is nem sok hely volt, meg a bolgárok utána jöttek, akkor is vol-
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tak. Gyerekek voltunk még akkor, még gyerekésszel voltunk, nem nagyon tudom.
Egyszer voltak ilyen szökevény orosz katonák, akik már a frontról már visszafelé
jöttek, és hát megszöktek valószínűleg, s akkor kiraboltak házakat, úgyhogy az én
nagybácsimnál is kirakták a két szekrényt és elvitték, csak tudták, hogy hova jár,
egy özvegyasszony volt a falu végén az utolsó ház, és akkor a csendőrökkel meg
rendőrök vagy mik voltak akkor már, vagy milíciák-e, és akkor visszahozták a motyót, úgyhogy ott volt összekötve lepedőbe minden, ahogy bementek az ajtón, és
nem gondolták, hogy elmennek a rendőrök érte. Szétzavartak bennünket, bejött,
és akkor átmentünk a szomszédba, azok is rokonok voltak, mink gyerekek, aztán
hogy a nagybácsi mit bírt velük, vagy mit nem bírt-e, nem tudom. Nem tudok róla,
kapott-e verést tőle, vagy nem, hát ugye az öregeket azt talán nem bántotta, ott
nem is sokat bírt keresni, de a fiataloknál, odament jobban, és a szekrényből, ugye
két lány volt, ott volt ágyhuzat is meg mindenféle, ilyen ruhanemű meg alsónemű,
úgyhogy egy nagy batyut a hátára fogta, és úgy mentek.
Regőce, 126.

Úgy harapták a szalonnát a levessel
– Hanem gyüttek a menekültek, akik elmaradtak a hadseregtű, nem akartak menni
háborúzni vagy a frontra. Azok vótak a kutyák! Azok éccaka gyüttek. Nappal mentek, és kilesték, hun vannak lányok vagy fiatal nők, akkó oda éccaka bementek, kopogtak. És így vasárnap délután begyün egy hozzánk. Hát édesapám tudott szerbül.
Aki tudott szerbül, az megértette az oroszokat, tudott velük beszélni. És mondta,
hogy, kérdezi, hány lányod van. Mingyá a nőket érdeklődte. Édesapám mongya,
hallod, tűnjetek el, mert evvel nyilván meggyűlik a baj. Én megfogtam a kánát, hogy
mék vízé. A testvérem, a nővérem, az meg elment máshova. És én letettem a kánát,
és elmentem a barátnőmhön. Este, azt mondta édesapám, majd gyün szólni, mikó
menjünk haza. Este, estefelé vót, megjelönt az a katona. A lányod még mindig nem
jött a vízhordásbú? Azt mondja, a barátnőjivel elbeszélget. Az éccaka visszajüvök,
de ha nem lesz itthun a lányod, minnyájatokat megölöm. Aszonta. Édesapám meg
aszonta, de baszom az anyádat. Az ajtón nem gyüssz be! Odakészítette a fejszét,
aszongya, ha tényleg gyün, betöri az ajtót, fejbevágja a fejszéve. Gyütt is. Éccaka.
Zörget. Akkó édesapám odaállt az ajtóba, nem nyitotta ki az ajtót. Addig zörgetett… Eccő elment. Úgyhogy nem tört be, nem gyütt be. Úgyhogy nagyon-nagyon
sokat kint aludtunk éccaka az árokba. Nagyon sokat. Mert gyüttek a katonák, és
kíméletlenül… Akkó, mikó bent vótak mán… Várjál, mikó is gyüttek be? Ősszel
gyüttek be, olyan szeptember-október körülbelül.
És édesapám oda volt egy hónapig szenni a cukorrépát, mikó hazagyütt, minekünk vót ott cukorrépánk ott a vasútoldalba, fönt. De nem bírtuk főszedni, mert
a lovunkat elvitték a partizánok. Gyüttek a partizánok be a Dórót keresni. És akkó
nagyon ismertek, ez a Gramača gyerek, a Pászó gyerek, a… No, milyen vót a harmadik? Nem jut az eszembe. Mindegy, három, olyan egytájbeliek vótak. Lóháton
gyüttek, és begyüttek. Mán akkó édesapám otthon vót. És azt mondta, Szalma bácsi,
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elvisszük a lovát. Vót egy nagyon szép, fiatal lovunk. Elvigyük a lovát, de legtöbb
két hónap, visszahozzuk. Még mái napig is hozik. Nem hozták vissza. Elvitték a
lovunkat, nem bírtuk fölszedni a cukorrépát, hanem úgy fogadtunk kocsit.
Akkó mentek édesapámék szedni a cukorrépát fő. Édesapám, édesanyám meg a
nővérem. Én meg, mondták, maradjak otthon főzni. Begyütt három orosz katona.
Ahogy azok begyüttek, én kimentem. És átmentem a szomszédasszonyhoz, mondom
neki, gyűjjön át, itt van három orosz katona, nem merek otthon lenni magam. Át is
gyütt, és ott beszélget. Ű tudott szerbű, tudott velük beszélni. Azok mingyá helyet
foglaltak az asztalnál. Egy ekkora darab szalonnát hoztak, valahunnét csóréltak, füstölt
szalonna. És odagyün, odahíl engemet, hogy főzzek neki levest ebbű. Nem értettem
meg, hogy mit mond. Elővett egy noteszt, és akkó olvasta: Kell hozzá víz, só, hús, répa,
zöldség, kész húsleves. Ó, baszd meg az öreganyádat, egy ekkora darab szalonnábú
húslevest három katonának?! Főtettem, megfőztem nekik. De mire megfőtt a leves,
ők elmentek lefeküdni. Az Ilka néni, Ilka néninek hítták azt a szomszédasszont. Beszélgettünk, én főztem a levest, meg minekünk is főztem. És édesapám, mikó gyüttek,
én már kint vártam űket. Mondom, gyüjjenek, mert itt van három orosz katona. Hun
vannak? Bent alszanak. Ahogy begyütt édesapám, a szobaajtót így kivágta: „Mi az
isten fasza van itt?” Így fogadta űket. Magyarul mondta. Azok leugráltak. Te, azok
pillanat alatt felőtöztek. Kezet fogtak, hogy ne haragudjon, de űk el vannak fáradva,
és nem alszanak napokat, nagyon fáradtak… Úgyhogy nem vótak rossz szándékkal,
nem rossz szándékkal gyüttek. És mondom édesapámnak, mondja meg nekik, itt van
a leves, kész van, az asztalra tettem. Azt mondja egy, kóstoljam meg. Képzeld el, hát
ennyire állt a zsír a levesen. Hát nem tudom, azt a zsírt, hogy kóstoljam meg. Akkó
valahogy elbaszogattam a zsírt, akkó megkóstolom egy keveset. Akkó leültek. De
én a szalonnát kivettem belüle, és odatettem egy tányérba. Odaadom nekik a kést,
mindegyiknek. Akkó levágták. Nem köllött neki, úgy harapták a szalonnát a levessel.
Borzasztó vót nézni, képzeld el! Jóllaktak, otthagytak mindent, elmentek. És ez vót…
Ősszel gyüttek… körülbelül úgy februárig.
No, februárba akkó gyüttek a feljebbvalók, és szedték őket össze. Meg gyütt a
teherautó utánuk. És akkó minden házhó mentek be, hogy van-e szökevény. Meg
mikó vótak, mikó láttuk őket, merre mentek, mindent kérdeztek. Akkó összeszedték
őket, és akkó elvitték. No, aztán lecsendesedett a helyzet.
Akkó, mikó mán mentek kifelé az oroszok, akkó mán nem csináltak semmit, akkó
mán mentek nyugodtan, de akkó mán a partizányok átvették az izét, és akkó mán
azok vótak a gazdák, nem a… Akkó mán a Tito vót. Akkó a Tito. Mer kipakótak az
oroszok minden malmot, Szabadkárú elvittek. És mikó pakoltak kifelé, akkó a Tito
azt mondta, hogy mos mán elég, pucoljatok hazafelé. És akkó ők lettek az urak, a
Tito lett az úr az országban.
Képzeld el, azok a katonák, akik innen hazamentek, me gyüttek, me aszonta, hogy
kell eztet a Szerbiát fölszabadítani, me Szerbia vót azelőtt, hogy fő kő szabadítani.
Amikó a magyarok gyüttek, akkó a magyaroktú, hogy fő kő szabadítani minket. És
mikó hazamentek, akkó nagyon főlázadtak, hogy nem minket kő főlszabadítani,
hanem űket. Me űnáluk vót kolhoz meg ilyen. Tudod, az a kolhoz olyan vót, hogy
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dógoztak, és egy helyen kaptak enni. Olyan moslékot adtak enni nekik. És ez ellen
fellázadtak. Hogy milyen élet van űnáluk, meg milyen minálunk.
Me nagyon sok, aki olyan jóhiszeműleg vót a katona, olyan jobb lelkű vót, begyütt
hozzánk, odament a falhon, és kaparta, mert virágos volt a fal. Olyan pingálás vót.
Oszt le akarta venni a virágot. És akkó mondta, hogy a Sztalin mondta, hogy mi
nagyon szegények vagyunk, meg izé. Tik burzsujok vagytok, ilyen házatok van.
Mink, aszongya, mink fönt alszunk, alul meg a kecskék meg a disznók. Olyan
házban lakunk, aszongya. Tik, aszongya, tik vagytok a burzsujok. És titeket köll
fölszabadítani? Úgyhogy ilyenek is vótak abba az időbe. Akkó, mikó visszamentek
azok a katonák, föllázadtak. Képzeld el, mind kivégeztette a Sztalin, mind. Még
saját lányát is, mert az is ellene folrdult, Sztalin ellen, hogy pártolta a katonákat,
hogy… Még azt is kivégezte, kivégeztette. A Tito, az is sokat lecsukatott, nagyon
sokan oda voltak a… Oli otokba,185 magyarok is. Nagyon sokan vótak, akik bűnösek
vótak. Ott vót az izé is… Na, gyorsan ki akartam mondani… Ki vót Horvátországnak az elnöke abba az időbe? Jaj, minek hívták? Az is ott vót a Oli otokon. Meg az
izé, az is elnök vót abba az idöbe, mikó mán főlszabadultak. Mi a fenének hítták?
Látod, egyik se jut az eszembe. Az a Boszniának vót az elnöke vagy mi az apjafasza.
A Horvátországnak meg, jaj, minek hítták? Olyan sokáig… Na mindegy, mind a
kettő oda vót az Oli otokon, me olyanokat csinátak, hogy a Tito, mikó gyüttek be
a partizánok, azt érdemölték. Sokat levittek a magyarok közű is, nagyon sokan meg
is haltak. Aztán, tudod, mikó mán lezajlott a helyzet, mán évekre után, akkó írta
az újság, hogy kik haltak meg magyaroktú az Oli otokba. Mer az egy szigeten vót,
és onnan elmenekülni nem lehetett. Ott, olyan helyen. Oda vitték, de vissza nem.
Úgyhogy nagyon sokat lehetne mesélni.
Szalatornya, 49.

A kanyaroknál, ott sok elesett…
– Akkor már mentek ezek a petőfisták, volt szerbek közt önkéntes is, a Don-kanyarnál
is hallatszott, hogy mennyi elesett. A kanyaroknál, ott sok elesett. Az oroszok, így akik
kikapcsolódtak a századtól, nem akartak menni harcba, elmaradtak, így csavarogtak,
azok közt volt becsületes is meg nem becsületes. Biztos az életét féltette, nem akart
menni a háborúba. Az oroszok talán nem fosztogattak, voltak, akik, de nem.
Azok nem voltak foglyok, hanem, mondom, elmaradtak a századuktól, hát biztos
nem akartak menni harcolni. Némettel harcoltak ők. Még idősebbek, mint például
az én apámék, ha élne, azok tudnának mesélni erről, mi fiatal gyerekek voltunk. Én is
emlékszek, mikor jöttek az oroszok, de ott volt a konyha nálunk, főztek, de nem vettek
el semmit, hát voltak, ahol elvették. Máma is úgy van, egyik ember ilyen, másik olyan.
A dédszülőktől hallottam, hogy a tatának az anyjáék, mikor bejöttek az oroszok
és éhesek voltak és mondták, enni akarnak, kiment, hogy vág nekik baromfit, készít
valamit, mire kiment, addig lelőtték az összes baromfit puskával.
Bácsgyulafalva, 1.
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Pontonhíd építése a dunai átkeléshez (SZTL, 176.64.780)

Lovas partizánok (SZTL, F 176.63.711-08)

Átkelés a Dunán komppal. A háttérben a hajómalmok
(Magángyűjtemény)
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Május 9-ei sokadalom az Ifjúsági Otthon – korábban Leventeotthon –
előtt (Magángyűjtemény)

A Vörös Hadsereg tisztje és a partizánok 1944-ben Szabadka
főterén (SZTL, F-176-63-680)
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A Vörös Hadsereg tisztje, a zsákmányolt kerékpár
és az elvtársnő (SZTL, F-176-63-662)

Az ukrán I. hadsereg egy osztagának 1944-es emlékfotója
(SZTL, F-176-63-390)
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Hagyjátok ezt a népet itt, ahun van, mennyi munkás kell?
Na, egyszer csak elhajtották üket, a Orosz Gyuri bácsi, akit úgy híttak, hogy Popov
Gyergy, az is egy szökevény vót még a első világháborúbú. Oszt az itt letelepedett
Kupuszinán.
– Az tudott velük beszélni?
– Há persze. Az az üvéjük vót. Még állítólag, azt mondták, hogy még rokonyokra
is talát. Nem tom. Ez nem, hát ezt most így a nép mondta. Ez, ez, ez felű nem tudok.
És akkor a Gyuri bácsi azt mondta, hogy mi köll nektek, szólt a oroszoknak. Hát
hogy nekik munkás kell. Hagyjátok ezt a népet itt, ahun van, mennyi munkás kell?
Hát akkor itt mondták, hogy mennyi. A röptérre. Van itt olyan is, több is, mint
én. Tudnak itt oroszú. Majd elleszünk mink, csak hagyjátok ezt a népet. Akkó azt
mondta. Popov, Popov Gyergy a neve nekije. Hogy űk munkást akarnak, mer nekik
a reptéren kell fézni a katonákra, mer mondta nekünk, hogy mennyi-mennyi nagyon sok… Azok előbb a reptéren zsidó hadifoglyok vótak. Akkor azokat a zsidókat
valahova elvitték, oda, ahova a Hitler gondóta tán. Akkor hozták a németeket. A,
olyan csoportokat hoztak. Szentiványrú, mindenhunnan a németeket kihajtották a
házbú, vissza, úgy, ahogy űk csinátak a zsidókka. A németeket kihajtották, oszt ide
reptérre. Állítólag, így mondták, hogy röpülőbe rakták űket, oszt valahova vitték.
De, hogy most e, ebbű mi vót a igaz. Az egész kupuszini asszonyok, aki csak bírt,
meg a lányok, a fölnyőttek, szóval azok mind mentek röptérre, naponta, röptérre,
oda meg vissza, krumplit pucótak, készítettek, takarítottak a katonák után. Ott
annyi vót a katona, hogy ott látni nem lehetett, mondták azok, akik ott vótak.
A öregapám Janovics Lukácsnak hítták, aki a első háborúba vót a Ukrajnába. A
öregapám, meg a kotlár,185 hogy híják? Janovics Mihály meg a Krivda, Krivda János,
meg most hopp, több nem gyün eszembe. Valami öt-hat tolmácsok voltak a reptéren,
a… községházáná. Nem lehetett mindig az a egy Popov Gyuri bácsi ott, hanem ezek
vótak. Éjjel-nappal, felváltva vótak. Mikó má gyütt a orosz be, akkó má öregapa lépett
eléje. Kezet fogni. Zdrasztvujte. Tud? Tudok. Honnan tud? Első háborúbú. Há ez a
igazság. Erre meg erre vótam fogságba ugye, megmondta. Ejjj, összeölel... (Pedig ellenségek vótak első világháborúba ők.) Hát nem bírt, nem bírt öregapám mást mondani.
Menné jobban hazudsz ilyenkor, anná rosszabb, ugyehogy? Mondta, hogy így vót.
Mondja neki a öreganyám, hogy de te Lukács, me Lukács vót a neve, hát ennyire
azt a oroszokat ott fogadod. Hát nem tudsz kérni tűlük gyufát, gyújtót vagy egy
kis sót?
– Nem vót maguknak?
– Pisti, só? Gyufa? Hát semmi. Parazsat hordtunk, egy meggyújtotta, há de
akkó végigvitték a, ugye a rossz edénybe a parazsat. Ez olyan igaz, innen ne tudjak
185
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elmozdúni. Mönt embör szántani, avva drizga186 lovakka, amit itt hattak a oroszok, mer ám kukorica se vót! Ment az ember szántani, oszt hátúrú tapló, égett,
oszt füstőt a kocsi, oszt úgy ment szántani, mer nem bírta ki é, kiáni, hogy ne, az
nem ám cigaretta, meg ilyen, meg olyan, hanem a Szilágyon termeték a dohányt,
oszt összesodorták amilyen vót, de azok meg így reszkettek, mer megfogták űket
a fináncok ugye, el ne kapják, no oszt így vót. Gyufát, ketten vótunk testvérek, a
testvérem egyik bót előtt állt sort, én a másik bót előtt álltam sort. A testvérem
hordta a gyufát, én hordtam a élesztőt. Mire hazagyüttünk, má újbú megin valahun
valami. Na így vót, ez vót háború után.
A magyar idő alatt nagyon rossz vót. Minden, mindent elvittek a háborúba.
Készűtek a háborúra. Persze, hát akkó készűtek a háborúhú. Az a Hitler míve vót,
vagy mit tudom én, kijé, akik vótak akkó. Mindent elvittek. Úgyhogy mire gyüttek
a oroszok, má alig maradt nekik valami, mit enni. Erőve gyüttek, oszt mindég
nagyon éhesek vótak szegények, mer azt mondták, hogy már nem tom hány nem
vótak otthun, meg, no, ki, ki hogy hunnan, minden olyan. Na, akkor öregapám
hazahozott a orosztú, kapott egy darab sót. De amikó hazahozta azt a sót, akkó
öreganyám úgy megi…
– Nem is vót fehér. Fehér vót?
– Nem, olyan csúnya színe vót neki. Mondták, hogy nem baj, csak só legyen,
mert ugye tudjuk, hogy só nékű nem bírunk lenni. Akkó öreganyám maj rosszú járt,
hogy jaj, ha most ezt valaki megtudja, te kaptá orosztú, mer ű vót a orosz barátja.
Majd akkó így mondom, ez a Popov Gyuri bácsi megmentett bennünket, mindnyájunkat, akkó csak mentek robotra ki, a izébe, oda. Meg ott is vótak, a röptéren
is nagyon sok német hadifoglyok. Még ezt el is felejtem mondani. Nagyon sok
hadifogoly vót a még akkor, mindjá itt, a orosz idő alatt, nem tudom, hogy vót-e.
Mer akkó nem is nagyon mertünk menni sehova. Hát az őrület. Annyi vót a katona, hogy látni nem lehetett. Hogy ez mennyi millió vót, átment itt a falun, én
magam se tudom. Oszt ám nem hogy kis, hunmi ruhácskákba vótak, hanem olyan
vastag csizmájaik vótak, meg látod, ilyen vastag kabátjaik vótak, amit úgy ledobtak magukrú, meg mi. Meg akkora sapka, ahogy látod, hogy abba a Szibériába föl
vannak öltözködve. Úgy kütte a Sztalin üket ide. Úgy kűtte üket. Nem olyan, mint
a Mussolini. Elküldte úgy, mint a tengerpartra üket. Oszt mikó odaértek a, még a
Kaukázushó se vagy a Uralhó se értek, mind megfattak. Há milyen esze van egy
uralkodónak, úgy kűdeni Oroszországba.
Bácskertes, 15.

Szolid ember vót a Gyuri bácsi is
– Volt olyan orosz, aki itt maradt a faluba?
– Nem. Ezek közű nem. Ezek közű nem, mer a régiekbű vótak. Abbú vótak, mink
mondtuk, hogy Orosz Jóska, ugye mi is vót ennek a Jóska bácsinak a neve? Nem
186
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tudom, hogy mi vót a neve. Meg a Popov Gyuri bácsi… Hát ezek, tudod, olyanok
vótak, hogy ezek nem sok vizet zavartak. Ezek egy olyan részeges, szóval a Jóska, az
nem vót olyan részeges, de a, mi vót a másik neve, nem, de mi is lehet a másiknak a
neve! Az olyan elitta magát, olyan. De itt megnősűtek Kupuszinán, itt megnősűtek.
Gyuri bácsi ez meg, vén ember vót az mán. Az a malom vót neki, az a paprikamalma,
szolid ember vót a Gyuri bácsi is, ez, de nem bántották a oroszok üket, ugye. Sőt,
még a Gyuri bácsi vót a elnök akkor, mikor a oroszok itt vótak.
Bácskertes, 19.

Mikor begyüttek az oroszok, akkor ű közvetítő vót
– Visszatérve a Popov Gyuri bácsira…
– Ez fiatal gyerek volt az első világháború alatt, és mondták, hogy a fehérek meg a
vörösök… Igen, ezeknek a szüleik jól álltak, és üldözték üket…
– Lenin csapatai?
– Igen, és akkor ez fiatal gyerek volt, és itt kötött ki Kupuszinán, Bácskertesen,
akkor Bácskertes volt. Persze megházasodott, de család nem lett neki. Ű nem volt
a fronton, nem volt. Mikor begyüttek az oroszok, akkor ű közvetítő vót, mert ű
fehérorosz vót. Érted, hogy hogy mén? Nem volt katonája egyiknek se, de a famíliája! Mondjuk hogy nagyon nemes család vót, ezt csak én így feltételezem. És akkor
így félte a bőrit, nehogy izé legyen. No, ő biztos nem mondta, hogy tíz méter búzát
vagy kukoricát ez meg ez adjon be… de ő is ott volt. Tudod, hogy milyen piszokságok itt mentek a faluban, öcsém? Bocsánat a kifejezésért, de a pór kanásznép. az
irányította a falut. A te öregapád is vót kifutó, csak példának mondom. Ő hordta
ezeket a nehéz adatokat. Meg a Kis ángyi mellett a kis Kossuth apósa, meg a Makk
apósom mellett, akkor a Gruda Péter… Érted, ez a községházánál meg volt szervezve,
és ők is negyven százalékban bent voltak ebbe a…
– Valakinek kellett kivinni, hogy mennyit kell beszolgáltatni.
– Persze itt még nagy hatalmuk volt nagyon. Nagyon nagy hatalmuk. Ez igaz
volt, ekkora hatalma volt a te öregapádnak. Gruda Péternek, Makkoknak. Hát ezek
voltak Apatinban vigyázni a sváb falut, hogy ne lopják ki a falut.
Bácskertes, 24.

Az itteni népet toborozták, hajtották répát szedni
Azután amikor megfordult itt a politika, a magyaroknak el kellett, vissza kellett
vonulni, azok elmentek. De mielőtt elmentek, ősz volt, akkor ezt az itteni népet
toborozták, hajtották répát szedni. Még az akkori tisztelendőt is, papot, azt is
zavarták ezzel a néppel, hogy menjen, mert a hívőknek kell, hogy legyen papjuk,
gúnyoskodásból.
– Ezt a magyarok csinálták?
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– Emezek a tetvesek. Azt a papot is üldözték, az valami paksi származású magyar
gyerek volt, kis Stók187 tisztelendőnek neveztük. Annak is kellett menni a miacsodát,
répát szedni. Aztán ki volt egyszer adva parancsba, hogy akik magyarországiak,
azok kocsikra, és irány az állomásra, és elkergették őket. Tanítókat, akkor akik
magyarországi tanítók voltak itt, meg akik hát valami köze volt a magyarsághoz.
Gombos, 117.

A nyolcvanévesen fölű otthun maradnak
Az oroszok kihirdették, mikó begyüttek, hogy menni… Édesanya pakóta a kinyeret,
kötötte be. A Marist hagyjuk itt a öreganyáná… A nyolcvanévesen fölű otthun
maradnak, meg a gyerekek otthun, csak a… Akkó hogy a Marist hagyjuk itt. Oszt
édesapám mondta, isten nyugosztalja, hogy nem hagyjuk sehogy. Akkó én fővettem
a hátamra, anya meg a batyut, meg a apu, oszt akkó így… Mikó begyüttek, nem
tudták, hogy ennyi nép van. Ugye a Dunára kellett menni át. És mikó meglátták,
hogy mennyi nép van, meg mennyi emberek, meg ilyenek… akkó rögtön mondták,
hogy menjenek haza, nem kő menni.
Bácskertes, 20.

Mamka, te ne sírj… te ereg vagy, a gyevuska meg fiatal
Kihirdették, hogy mindenki háromnapi élelemme a kezségháza elé menjen, akkó az
én anyám nagyon sírt, átment a szomszédba, mondom, hogy ott vót egy… Megvót,
hogy hány évtí meddig. Az a korbeli mindenki menjen a kezségháza elé háromnapi
kosztta, oszt átment anyám, oszt nagyon sírt. Oszt mondta ez a orosz neki, hogy
mamka, te ne sírj… te ereg vagy, a gyevuska meg fiatal. Menj haza! Oszt akkó
hazagyitt a anyám. El akart a tyúkot levágni, megsiti, mit vigyink enni? Akkó hát
otthun maradtunk, de alvás nem vót, má hunnaj! Alunni? Sírtunk egész éjje. De
nem lett ebbí semmi, de aztán aztat a orosz nék csináták, me ugye elgyittek ide,
oszt itt kerínéztek, hogy itt mennyi hunmi188 ruha van, és ez piszkáta íket. Akkó
mondták a tisztjiknek, hogy csak két napra lakótassa ki Kupuszinát, csak két napra.
De nem akarták. Odamentek, mentek oda népek, de mindenki menjen haza, ezek a
isterbáciak meg esszeszedték íket, oszt ez, akit én mondom, hogy a testvéremnek a,
hogy mondjam, a ángyimnak a testvérinek a ura vót. Azt is elvitték, oszt hát híves vót,
187
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oszt a fiát, az olyan tizenet éves gyerek vót, mondta neki, hogy Pista, vidd a apádnak
a kabátot, mer hideg van éccaka, ki tudja, hogy hun lesznek. Azt is oda belökték.
Azt is oda belökték, oszt akkó agyonlíték íket, akkó nem szabadott se odamenni,
vót ott, aki nem is halt meg, úgy jajgatott éccaka. De nem mert senki odamenni.
Nem mertek odamenni. És ez a asszony, ez a testvéremnek a tetájuk, vagy hogy
mondjam, ángyimnak a testvére belezavarodott. Oda harmadnapra kiizéték íket,
hogy akinek hiányzik valakije, az menjen oda, oszt ott forgatták azt a halottakat.
– Nem vótak elhantóva?
– Má hunnaj! Nem szabadott ott odamenni senkinek. Úgy maradtak három
nap… Gyitt a orosz, a orosz gyitt, oszt nagyon kiabátak, akkó mán ezeket lelíték.
Akarta megállítani a orosz, hogy ne líjjék íket. Mer eztet a partizánok líték, nem…
A partizánok líték…
– A oroszokra nem lehetett nagyon panaszkodni…
– Hát azok átmentek rajtunk, annak ami tetszett, azt elvitte, de a németek is elvitték, varrógépet, ami… Hunnaj ké neki varrógép? Még azt is esszeszedték, oszt elvitték.
Németek. Hát mikó a… úgy vót, hogy a Horthy kiugrik a háborúbú, oszt megtudta,
akkó megszállt minket is, megszállta Magyarországot, mindenkit. Akkó nem vót,
mink is ellenségek lettink. Biciklit is, mindent esszeszedtek, ki hova bedobáták oda a
sáncba, a varrógép is vót ott meg minden, úgyhogy… Hát persze. Nem bírta átvinni,
hát nem kellett neki. Csak azé elvitte, hogy ne legyen.
Bácskertes, 21.

A népek mentek a reptérre, dógozni, robotóni
A népek mentek a reptérre, dógozni, robotóni.
– Mikor a partizánok bent vótak?
– Persze. Meg a oroszok is. A partizánok meg a oroszok. Igen, a röptérre is, meg
a erdébe is. Erdébe csinátak a utat. Olyan nagy sárba leengedték a fákat, akkó valahogy lebiztosították, s akkó száraz fédet dobátak bele, így csináták a utat, hogy
teherautókka is tudtak menni, kezlekenni.
– Nagyon nagy munka lehetett az.
– Az nagy. Nagy. Nagy vót. De hát… És nem nem mertek elszökni, mer ha megfogta a orosz, hogy elszökött, akkó megmondta a fölöttevalóinak, s bizony azok
gondoskodtak rulla, hogy evigyék.
Bácskertes, 18.

A lemaradt kukoricákat kellett szenni le
Annyi, hogy köllött a reptérre menni dolgozni, jöttek, akkor a lemaradt kukoricákat
kellett szenni le, me emenekültek a szomszéd kösségbű, a németség még, aki, aki
még itt maradt, azt lágerbe dobták, úgyhogy akkor az már mind állami lett akkó.
Úgyhogy kényszermunka az ment. Akkor repülőtérre, Zomborba köllött menni a

■ 550 ■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

■

repülőtérre, ottan hogy hívják, akkó, aki már a birtokról lépett, gyalog jöttek oda
Zomborba, Apatinbú gyalog jöttünk haza, Apatinba vittek minket sorozásra, úgy
44 novemberébe. No, de éngem kiszuperáltak, mer, hogy hívják, beteges voltam,
tudod, gyerekkoromba, és ne, a komisszió kiszuperált.
Gombos, 118.

Hallgass, aszongya, itt vannak az oroszok az ajtóban
Minket elvittek a zombori röptérre munkára. Én is voltam, anyám is volt. Meg gyalog
gyüttünk. Megszöktem, éjjel megszöktünk! Kényszerítettek, muszáj volt odamenni.
Ilyenkor, ilyen havas… Öntötték a betont, meg téglát hordtuk talicskával… A Ferit,
az uramat elvitték Kis-Sztapárra dolgozni, meg az Etus urát is. Igen, a szomszéd.
Kis-Sztapárra, azt sem tudom, hol van. Ott szedték a kukoricát vagy mit. Oda vitték dolgozni. Minket, fiatalabb asszonyokat mind a röptérre. Mind ott voltunk.
És akkor aludtunk lent a szalmán. Feküdtünk a fődön, szalmán. Édesanyám feküdt
mellettem. Húzza rám a pokrócot, húzza rám így. Én meg így lelököm, mondom
neki, ne takarja be a fejemet! Hallgass, aszongya, itt vannak az oroszok az ajtóban.
Jézus Máriám! Akkor oszt bújtam a pokróc alá. Hogy ne lássák. Mert csak tizenhat
éves vótam. A Vitus néni is velünk volt.
– Meddig voltak?
– Hát nem tudom. Hazudnák ha, mert mondom, megszöktem. Gyütt a hír, hogy
az emberek meggyüttek onnan, Kis-Sztapárrú. Jaj, mink meg nem vagyunk otthun!
Jaj, istenem! Próbáljuk meg, szökjünk meg!
– És akkor, hogy szöktek meg?
– Éjjel. Mit gondolsz? Az a Király Imre, aki most, nem tudom, él biztos Amerikában. Az vezetett bennünket egy darabon, oszt útra térített, oszt mondta, hogy lesz
nagy árok, azon köll majd körösztülmenni, meg vigyáznunk. Sötét van, éjjel van. Oszt
az a nagy kaszárnya, az mind orosz, tele vót. Voltak ilyen kis ablakok, mindenhun
világ volt. Mi meg bújtunk, hogy nehogy az ablaknál meglássák, hogy valaki mén.
És megtettük, és hazaértünk. Mikor nem mertünk begyünni a faluba, akkor anyósom ott lakott [falu végén], ahol most a Diósi Imre. Ott a kertem, felgyüttem, oszt
anyósom gyütt a Ferinek szólni, hogy itt vagyok náluk. Akkor ő este elgyütt értem,
oszt elgyüttünk haza, de addigra az oroszok innen elmentek, mert olyan gyorsan
köllött nekik menni Apatinba. Apatinba mentek, és ott mentek át a Dunán. És ott
rengeteg orosz meghalt.
Doroszló, 110.

Kötelező volt menni robotba
No, akkor mondom. Utána kihirdették, hogy minden tizennégy-tizenöt évtől fölfelé, mindenki emberek, akik nem mentek katonának, vagy itthun vótak, kötelező
volt menni robotba. Ez a robot annyit jelent, hogy minket kivezényeltek oda, kive-
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zettek a sztapári meg brestovaci repülőtérre, és ott csináltuk az úgynevezett álcázott
állásokat a repülőknek. Közben farepülők voltak. Ezek az emberek, akiket kivezényeltek, nagyon sokan voltak, nemcsak doroszlóiak, hanem a környékbeli meg a
helybeli sztapáriak is meg brestovaci is. És ástunk, mintha valódi repülők lettek
volna, és ilyen védőrészeket, sáncokat a repülőknek. Majd amikor az oroszok is
odábbálltak, java része már elment innen, akkor ez már december elején, december
10. táján lehetett, amikor szintén Apatinba lettünk irányítva. Az apatini hajógyártól
a harcsási csárdáig ott van egy sziget. A hajógyártól végig, egészen kifelé. Na, ott,
pont ahun van ez a motel, pontosan ott. A Nagy-Duna itt megy, és itt van egy ág,
ami megy a hajógyárhoz. Ezen az ágon körösztül, ez egy csatorna, olyan széles lehet,
mint a mi csatornánk. Ezen odaállt egy slepp.189 Oda a vízbe, odavontatták és erre
a sleppre gerendákat, fosznikat, deszkákat, és ezen mentünk át. Mikor ez elkészült,
akkor átmentünk a túlsó felire, átvezényeltek. Egy pár napig dógoztunk ott, mindég
bementünk. Akkor, amikor átértünk a túlsó felire, a túlsó felin a partra, vagyis a
szigetnek a partjára átértünk, akkor bent a szigeten csináltunk utat. Ilyen Z alakokban, hogy ne lehessen keresztüllátni egyenesen. Ilyen Z alakokban csináltuk, és
ezeket a fákat, amik útba estek, ezeket, nem vótak vastag fák, tizenöt-húsz centiméter vastagságúak. Le lettek döntögetve, majd mellette futóárok lett csinálva, jobbról
is, balról is rá lett dobálva a föld. Utána jött valami nyomtató, legázolták. És ezen
mentek volna be az oroszok a zárt állásra. Amikor elkészült az út, egészen a NagyDuna széléig, a Nagy-Duna partjáig, akkor a Dunán, szintén odaállt egy nagy slepp.
És ezen a sleppen volt gőzkalapács. Ez a gőzkalapács levert ott nem tudom hány
cölöpöt, és erre a úgynevezett hídfőt csináltak, ami azért, arra szolgált, hogy ha
jönnek az oroszok, elkezdenek átszállni, illetve áttörni a Dunán, akkor odaáll egy
slepp, és az viszi őket ki a túlsó felire majd. Hát mikor elkészült az út, meg ez a slepp
is elkészült, akkor megindult a vonulás, az oroszoknak az átkelése megindult. Az
oroszok azok rengetegen voltak, mint az oroszok. Akkor arra az időre minket, a
civileket, akik voltak, dolgoztak, mindenkit kitereltek onnan. És a Gyuszi barátom
egyre azt mondja, gyerünk, menjünk át, nézzük meg ezt a micsodát, hogy hogy áll,
mikor megindultak már, hogy átkelnek. Az oroszok majdnem mind részegek [voltak].
Káromkodtak. Hogy is kiabálták? Hitler, Hitler jebem ti dušu mater, baszom az
édesanyádat. Ne haragudj, hogy így… Elég az hozzá, hogy majdnem mind részeg volt.
És mikor elkezdtek, megindult az egész sereg. De azok, akik mentek, vagyis azok az
oroszok, akik nem szívesen mentek, volt, akit kísérték, nem volt, hogy meggondolja magát, oszt visszaszökik. Mellettük minden három lépésre volt igazi orosz. Mert
ezek állítólag nem is oroszok voltak. Mongolok, vagy fene tudja, micsodák. Mikor
kizavartak minket a micsodából, a munkahelyünkről, vagyis gradilištéről,190 akkor
az én Gyuszi barátom azt mondja, jó volna átmenni, odamenni megnézni, mit csinálnak, hogy már megindultak, mert a hajók odajöttek. Hajók, motoros hajók,
csónakok meg dereglye meg uszály. Amire szálltak be, és megindult az átkelés. Már
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egy jó félórája, ha nem tovább tart az átkelés. No most, ha mondom a Dunát, hogy
tudod-e ezt a fogalmat, hogy megértsed. Mondjuk, itt vagyunk mi, erre folyik a
Duna, illetve arra. Itt mikor beszállunk, hogy átmenjenek, nem bírnak átmenni. Azt
tudod? Egyenesen. De miért nem? No, várjál, most azért mondom, hogy megértsed
miről van szó. Az árral szemben mentek fölfelé, és ide akartak érni. Akkor mikor
felértek egy fél kilométerre, akkor megereszkedtek. És mindig ilyen V alakban. És
mikor ide közel értek az oroszok, iszonyatos, iszonyatos gépfegyvertűz elkezdődött.
Közben mink már a Gyuszival át akartunk menni előbb. És az első őr, akibe beleütköztünk, nem engedett, hogy odamenjünk nézni a partra. Ide a partra, hogy nézzük,
hogy mit csinálnak. No, nemsokára gyün a… Mondom, gyerünk, menjünk, hagyd
a fenébe. No, nem sikerült bemenni, az őr nem engedett be bennünket. Egyszer csak
jön, gyere, most leváltották az őrt, másik őr van. Kieszelte ez a sógor, kieszelte, hogy
felvettünk ilyen keskeny, ha mondom foszni, deszka, nagy vastag deszka. Fölvettük
a vállunkra, és odaérünk. Az őr megint mondja: nazad, nazad, nazad!191 A nevét
mondja annak, aki a munkavezetőnk volt, az orosz katona volt, vagy tiszt, vagy
mérnök, vagy ilyen valami. Hogy az mondta, hogy vigyük oda ki. Akkor mondta,
na period,192 előremehet. És mi ott álltunk, ahol szálltak be a járműbe, ladikok,
csónakok, motorcsónakok meg sleppek meg ilyen hasonlók. Mindenféle vízi jármű.
És még ott állunk, már ideértek, bámészkodtunk egy darabig. És mikor ideértek,
elkezdődött a túlsó feléről a géppuskatűz. De iszonyatos géppuskatűz. Az elkezdett,
hogyha azt mondom, daráló? Ahogy elkezd bekapcsolni a darálót, megállás nélkül…
Az állandan drrr, drrr, ropogott. Odaugrott egy orosz, mikor elkezdtek lövöldözni,
hogy is mondta oroszul, nem tudom már, oroszul, hogy lefelé. Beurottunk a futóárokba, ami az út mellett volt, és irány vissza az izébe. Ez addig tartott, míg az összes
orosz, aki megindult abban az ezredben, hogy átszáll, azt még mind be nem küldték,
be nem vagonírozták. Mind be nem szálltak a… Mindig lőttek, lőttek, lőttek. Mikor
meghiúsították a németek az átkelést, akkor megszűnt a, hogy hívják, de akkor már
nem volt. De akkor meg kezdődött azok, akiknek sikerült, mondjuk időközben
megsebesült vagy esetleg kiúszott a vízbű, mert ott rengeteg beleesett a Dunába.
Rengeteg meghalt, rengetegen belehaltak. Mikor mi átértünk a túlsó felére, akkor
szinén az egész bandát, a többi munkásokat, minket is egy helyre tereltek, a töltésnek
a védelmére. Ha lőnek onnan esetleg valamivel, ne érjenek. De nem volt más választás, hallgatni kellett, az volt a parancs. Mikor nem lőttek tovább, már estefelé volt.
Nem is engedtek aznap el bennünket, nem engedtek haza Apatinba, hanem hoztak
a katonák enni nekünk valamit. Hideget, nem tudom, de nem az a fontos. Valamit
kaptunk enni, és ott egy helyre letelepedtünk. Szárkupacok voltak ott nem messze
tőlünk, az árterületen, ahol volt kukorica meg nádkupacok. Oda húzódtunk bele,
de nagyon sokan voltunk. Összebújtunk. A szárkupacban hárman voltunk a Sanyi
a bátyámmal meg a Korhanek Gyuszival. Emezek meg másik szárkupacba mentek
be, tettünk egy kévét, oszt oda. Reggel, mikor fölébredünk, mikor világosodott,
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észrevettük, hogy valami két kamion van. Két kamion, az egyik olyan, az egyik kamionon volt katyuska. Tudod, mi a katyuska? Az olyan rakétafegyver, mit tudom
én, háromszor négy, tizenkettő, tizenhat cső egymásba van, mint a kályhacső. Azokba bele vannak téve izék. Sztalin-orgonának hívták. Azokat leszedték, ez lehetett
nyolc óra, mire elkészültek vele, meg a két tűzérségi ütegágyú. Olyan rövid csövű
ágyúk voltak. És amikor nyolc órakor elkezdődött, a túlsó felét lőni elkezdték. Azt
egy óra hosszit állandóan kereszttűz alá vették, ami annyit jelent, egyet ide, egyet
oda, egyet ide, egyet oda. Lőttek. No, mikor befejezték déltájba, megint irány a
túlsó felire. Gondoltuk, hogy… De mi siettünk nagyon a Gyuszival, hogy legelöl
legyünk, hogy hátha találunk esetleg bakancsot, cipőt. Azok be voltak kerítve homokzsákokkal, és akkor, amikor elvégezték a dolgukat, mindjárt föl az autóra, és illa
berek! Úgyhogy füfők. Tudod, mi a füfök? Nem tudod. Az a kilőtt lövedéknek, ami
megmarad. Ilyen hosszi a lövedék, és ami kiment ez erre, ez a füfők meg ilyen hosszan,
ilyen vastagon vót. Annyi lövedék, annyi füfök, hogy rettenetes. Mikor átértünk
ilyen sleppfélével, valami nagyobb ladik vagy hasonló, mikor átértünk a túlsó felére,
és igyekeztünk mennél hamarább, hogy hozzájussunk, hátha a sebesülteknél órát
vagy ilyesmit. Semmit. Egyetlen egy katonát, egyetlen csöpp vért nem láttunk, semmit. Ellenben a fák azok úgy össze voltak tépázódva, hogy azokat a fákat nekünk
köllött, hozták a kézi, nagybőgőnek mondják azt a fűrészt abba az időbe, és vagdalni az ágakat, és kiszabadítani az utat. Lehetett körülbelül olyan hatvan-hetven méter
az útnak a hossza, amit meg kellett csinálni. A fát a partizánok részére, meg kórházak
meg mit tudom én mi részére vágtuk a fát. Egy hétig ott voltunk. Ottan persze a
Szentiványba jártunk aludni, be voltunk szállásolva olyan németeknél, akik még
visszamaradtak. Ezek a németek mind olyanok voltak, mert tudtak magyarul, majdnem minden szentiványi tudott magyarul, mind. Ki hogyan, de tudott magyarul. Jó
kosztot kaptunk, ahova be voltunk szállásolva, voltunk hatan vagy nyolcan.
Persze ott volt az Oravec Pista bátyád, az öreg Oravec, a trombitás. Az egy, hogyan
mondjam, nagyon, nagyon, nagyon érdekes ember volt. Ez mindenhol ott volt, és
akkor, amikor befejezték a munkát délután vagy két órakor, ameddig dolgoztunk,
akkor bementünk, és kaptuk a vacsorát. Majd… De útközben hazafelé mindig az
volt, hogy pjesme, vagyis nóták. És milyen nótát? Magyar nótás nem volt egyáltalán.
Szerb az egyik ilyen nótát, másik ilyen nótát. Abban az időben történt ez, amikor
a Sándor királyt… Sándor király a háború után elmenekült Angliába, és elvitte az
összes vagyonát, illetve amit összeharácsolt a néptű. És az itteni vezetőség követelte,
hogy adja vissza a pénzt, sőt azt skandáltuk: „Na sud kralja, na sud kralja!”193 De
ezt megelőzően az volt a parola, nóta. Mikor vége volt a nótának: „Živeo centralni
komitet komunističke partije Jugoslavije! Živeo SKOJ! Živeo AFŽ! Živeo Staljin!
Živeo Hitler!194 Nem, Hitlert nem! Hát ezeket a fejeseket, na. Ezeket éltettük.
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Persze amikor ezt elkezdték kiabálni: Na sud… Akkor, amikor befejezték az izét, a
nótát, azután kezdődött az éljenzés. Az éljenzés után meg az, hogy: Na sud kralja!
Tömeg, legalább pár százan voltunk. Szerbek, magyarok, doroszlaiak, szilágyiak,
szentiványiak, akik voltak szerbek, sztapáriak. Na sud kralja, na sud kralja, na sud
kralja! No, egyszer az Oravec Pista bácsi, mivel ilyen nagy hogyhíjják volt, azt mondja, most majd más[képp] fogjuk kiabálni. Figyeljetek ide, először úgy kezdjük, hogy
na sud kralja. Kicsit zsíros,195 nem annyira, de azért… Egyszer az Oravec Pista bácsi
elkezdi kiabálni: „Na sud kralja, na sud”… De mindannyian. És aztán mi óvatosan
áttértünk, hogy: „Basszunk rája, basszunk rája!” Mivel jól rímelt, basszunk rája,
basszunk… Ez nagyon érdekes. Ez megismétlődött több alkalommal, mert másnap
vagy harmadnap, amikor ezt befejeztük, vagy negyedik nap, a favágást befejeztük,
nem tudom, mennyit kellett kivágni, akkor, amikor mentünk répát szedni, meg
kukoricát szedni. A németeknek, hogy itt hagyták, a kukorica nem volt leszedve,
meg a répa nem volt kiszedve, mentünk szedni. De minden alkalommal volt ez a
nóta, a pesme. És utána volt egy elöl, és elkezd: Druže Tito, ilyen nótákat, Druže
Tito mi ti se kunemo,196 meg mit tudom én, micsodák. Meg megint az éljenzés. Az
éljenzésnek, ha vége van, akkor megint a na sud kralja. Közben mink meg mindig
úgy. Az Oravec Pista minket doroszlóiak meg szilágyiak összefogtunk, és kiabáltunk. De nem értette egyik sem, miről volt szó. No, nagyon sokat voltunk. Voltunk
Szentiványon a répát szedni. Meg a Mladi borac, hallottál róla? Az egy szálláscsoport Apatin meg Szonta között, ott is voltunk, a Kandlinak nevezik ezt a részt
németesen. Kandli. Most mit jelent, nem tudom. Ott is voltunk kukoricát szedni.
Mikor én már ezt a sok hogyhíjjákot meguntam, volt Doroszlón egy ember, úgy
hívták hogy Kocsis Pali bácsi. Az, valami színdarabot kaptunk, azt mondja, máma
te nem mész sehová se. Jössz velünk, odaülsz a malomba! Ő gépész volt a malomba.
Engemet odavett melléje fűtőnek meg kenőnek. Favágónak, tüzelőnek meg ilyen
hasonló. Az odavett melléje, akkor megszűnt a részemre ez a hogyhíjják. No, az ott
kezdődött, ez már március elején volt, amikor az öreg magához vett, a Pali bácsi.
Azt mondta, odagyüssz, és akkor már, március elsején, negyvenöt március elsején
kezdtem el dógozni papíron is. Be is lettem jelentve. Negyvenöt, akkor tizenhat,
nem is voltam még tizenhat éves. És elismerték mind. No, ezután találkoztam az
egyik jó ismerősömmel, még a negyvenhármas-negyvennégyes években játszottunk
futballt Sztapáron ilyen fiatalabb, omladinac,197 kisebb csapat, fiatal csapat, ificsapat.
Megismerkedtem egy úgynevezett Staničkov Nebojšával. És ez a Staničkov Nebojša
szintén ott volt ezen az akción. Mint omladinac, ezeken az akciókon. Apatinban is
volt a röptéren, meg Szontán is, Brestovacon meg Sztapáron is. Már jóval később,
amikor én már összeszedtem az éveimet, és beadtam a munkakönyvemet, és be lett
írva, és ez meg kimaradt, űneki háromszorosan elismerték decembertű március
elsejéig. Vagy nem is, decembertű március vagy április, elismerték duplán. Három
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hónapot, részvét a háborúban. És mikor elmeséltem neki eztet, azt mondja, mért
nem adtad be, kaptál volna háromszor három hónapot. Nohát, ennyit mondok
ezekről a micsodákról.
Doroszló, 113.

Apám elment, elvitték, itt köllött jelentkezni neki fogattal
És utána ugye háború, a háború jót nem tesz. Ugye jött a fölszabadulás, köllött
a fogat. Apám elment, elvitték, itt köllött jelentkezni neki fogattal. És december
elsejétől április huszonhetedikéig Baranyába vót.
– A fronttal együtt?
– Igen, a partizánoknál mint az 51. divizióba vótak mint kocsisok, vótak Stanišićrú198 tizenegyen. Németek vótak, magyarok vótak. De magyarok csak ketten
vótak, németek vótak kilencen. Azokat el is vitték onnan a lágerba. No, és aztán
a fogat ottmaradt, minden. Kocsival, lóval ment el, és egyedül jött. Odjavával,199
szóval ő el lett engedve. De volt olyan, aki megszökött.
Hát a Krammel Imre öregapja. János bátyád, de nem ismerted. Apósommal második unokatestvér volt. János volt a neve. És apám meg Krizsák István vót. No, és
akkó ő hazajött odjavával, de valamilyen úton-módon össze lettek keverve. Akkor
ők keresték a Krizsák Stevant, István. Akkor ez az öreg bement… Az idősebb vót… ez
kapott odjavát, hát hatvanéves vót abban az időben, negyvenötben a Krizsák János.
Hát bement, nem ez az ember szökött meg, hanem ő. Hát ugye apám megmutatta az
odjavát, hazaengedték. Jól van, ha ű szökött meg, akkor legyen itt, nem tudom, hány
órára reggel, és akkor vitték hadbíróságra. Igen, negyvenöt áprilisában… Elvitték
Mariborba az öreget. Vótak, akik hadkötelesek vótak. Tőlem aki egy évvel öregebb
vót, az mán hadköteles vót. És akkor nem úgy vót, hogy behíjják és besorozzák,
vagy nem tom mi, az utcán, akit megfogták, igazoltatták, és ha abba a korba esett,
be a községházáhó egy heti gyalogsági kiképzésre, és akkó a baranyai frontra vele.
– És akkor mindenkit vittek Bolmánra?
– Akit elfogtak. Nem vótak ők Bolmányon, odáig mentek, de ott a németek,
ahogy apám mesélte, közébük vertek az ágyúval, akkor visszamaradtak. És április
huszonhetedikén jött haza, de hogy mondjam neked, a háború alatt is ugye, állandóan bombáztak. Mikor elkezdtek bombázni, a Sztalin-orgonát mikor ledobták hát
valahol Szivacnál a Dunára, az bevilágította az egész környéket. És a madarasiba
is ledobtak egyet, hát a második reonba,200 a bajmoki úton vót öregapám tanyája,
mink ott vótunk. Az úgy bevilágította, azt hittük, a szalmakazalba dobta. És mikor
kimentünk, áá, az arra messze égett. Hát ki tudja?
Őrszállás, 123.
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Őrszállás hivatalos szerb neve.
Elbocsátólevéllel
Övezetbe
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Mikó kikerültünk Srembe, főtt ételt nem kaptunk
Csak enni egy-két hétig főtt ételt, mikó kikerültünk Srembe, főtt ételt nem kaptunk. Ott is én… Egy ötkilós kenyeret kaptunk, húszfelé kölött kétszer naponta
igazságosan elosztani. Oszt én vótam az, nagykéssel vagdostam szét, hogy mindenkinek egyformán jusson. Meg két-három hétig vizet csak inni kaptunk. Úgyhogy
mosakodás vagy borotválkozás az nem vót. Aztán hoztak eldobott zsiletteket, oszt
nagyjábú megborotválkoztunk, ahogy tudtunk, de hát nem… Az volt a legkisebb
baj. Kosz volt a legnagyobb baj. Aztán vót két… fejenként két deka zsírt kaptak az
izére, személyenként. Bab vót mindig, más nem vót. De hát az is csak így, mit tudom
én, ott úszkált benne, nem olyan sűrű bab volt. No, de mindegy. Sokan meghaltak
ott a lágerba is, a vasútépítésen… mert a németekkel együtt vótunk ottan.
– De ez épp Újvidéken volt?
– Nem, nem. Mitrovicán. Srem, Srem. Bačinci, Kuzmin, Kukujevci. Ott ért bennünket a háború vége is május kilencedikén. Akkó úgy örültünk, úgy… Negyvenötben. De utána jobb is lett, mer addig nem is vótunk nyilvántartva. Nem volt névsor
vagy valami, hogy hányan vagyunk. Mikó a háborúnak vége lett, akkó fölirkáltak
bennünket, nyilvántartásba vettek.
Topolya, 3.

Vegyétek, mintha katonaság volna
Mikor bejöttek, levittek a kompra bennünket Adán, két hétig ott voltam, vágtuk az
erdőt, a pontonhidat csinálták, a két hét lejárt, eleresztettek bennünket haza. Azt
mondta a parancsnok, hogy te meg te fűrészt viszel, te meg te baltát viszel, mikor
indultunk. Mikor eljöttünk haza, ide figyeljetek fiúk, ez katonaság, ezt úgy vegyétek,
ha nem jöttök vissza, már megmondta, melyik este 6-ra legyünk ott, addig másik
csoport volt. Volt kettő, aki nem jelentkezett este hatig, éjfél felé feküdtünk ott a
Bara-parti iskolában a szalmán, egyszer ehun jönnek a partizánok, hozza a két fiút,
és ott előttünk megverték őket. Akkor mondta az öreg, ezt úgy vegyétek, mintha
katonaság volna. Még egy hetet voltunk, két hetet dolgoztam, két hetet otthon
voltam, a harmadik héten egy hetet dolgoztunk. Akkor adott egy papírt, tinektek
most nem muszaj berukkolni, mert úgy vegyétek, mintha katonaságban voltatok.
Egyszer elkezdték ám szedni a szökevényeket. Gyertyaszentelő napján ülök a széknél
és borotválkozok, de nézek a moholi oldalra, onnan jön egy lovas, mire én lehúztam
a szappant, se megborotválkozva, se semmit, mire megyek ki, hogy majd megyek
föl, a fészernek a padlásán aludtam, mikor odaértem, ott áll a lóval az ember, hova
menjek most már, azt mondja, stani brate, nemoj bežati.201 Na, ott a szállás körül
még kettőt összeszedtek, gyerünk át Adára, egy tanyára, majd visznek bennünket Szabadkára. Mentünk, már beláttunk a moholi állomásra a szállásoktól, de láttuk arról,
201

Állj meg, testvér, ne rohanj!
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Pecellóról jön ki a vonat, odaértünk, ahol most a Korhecz szállása van, a vodnik202
elkezdi verni a lovakat, hogy odaérjünk. Hiába vered, mondja egy magyar katona,
azok nem állnak, azok csak mennek. Innen meg fölvettek százvalahányat Moholról,
és addig állt a vonat, és mentek. Bemegyünk az állomásra, bezártak bennünket.
Elment a csendőrlaktanyára, hol most a helyi közösség van, ott volt a laktanyájuk
a partizánoknak, és jelenti. Jön, tíz órakor lesz vonatunk Szabadka felé. Mindjárt
föl, volt a két sor pad meg fülkék, és bezárt bennünket. Innen Adáról magunkra
zárta az ajtót. Átértünk Zentára, azt mondja az állomásfőnök neki, nem ment el a
vonat, csak mikor indul, azt mondja három órakor hajnalban, addig tüzeltek, fűtötték a mozdonyt. Hát ő, szegénykém, biztos egész éjszaka azelőtt patrolozott,203
szedegette őket, elaludt, és a lába közé vette a puskát, hortyog. Egyszer bele is vágta
az arcát a puskacsőbe. Akkor ez, aki katona volt, ez megfordította a puskát, hogy
ne vágja már bele a fejét. Úgy tizenegy óra után, halljátok, gyerünk mi le a restibe,
itt hideg van. Hát lementünk, rázártuk az ajtót, levittük a puskát, ez mindjárt
kiszedte a golyókat, fél háromkor jön az állomásfőnök jelenteni, hogy aki indulni
akar a vonattal, az menjen ki, mert mindjárt indul a vonat. Kimegyünk, kizárjuk
az ajtót, hej druže; ha valaki tudott pöntyögni szerbül, mondja neki, ne félj, itt a
puskád, itt vannak a golyók is, lent voltunk a restiben, te addig aludtál, vigyáztunk
rád, hogy aludj. Hu, mogli bi me ubiti.204 Hát jól van. Aztán nem törődött velünk,
hogy lementünk-e az állomásokon, mikor megállt, annyit büntetett bennünket,
mikor mentünk hároman, mert ő volt a negyedik, ott két bűnöző elöl, a harmadik
be a fal mellé, ő ment mellettük, de a puska csak a vállán volt. Na, akkor ott voltunk
Szabadkán három hétig, vittek a kaszárnyákat meg az összerombolt épületeket
pucolni, akkor elvittek egy hétig Zomborba. Ötszáz személyt beraktak egy akkora
épületbe, mint itt volt a moholi terem, egymás hegyén-hátán feküdtünk, fölszaladt
kettő-háromnak a vérhas, fuj, mindjárt ki hova való, szedték, írkálták az objavát, és
haza. Onnan Zomborból hatan elindultunk gyalog haza. Nem bántottak, 46. október 23-án kaptam a behívót, akkor elvittek katonának. Akkor, mikor ez a trieszti
eset volt, visszatartottak majd másfél hónapig, nem engedtek haza bennünket. Ez
volt az én katonaságom.
Mohol, 92.

Kilföldrű is segítették ezt a Jugoszlóviát,
me ítélet nagy rombolás vót
Mostarban vót kényszermunkán. Onnaj a semmibe…
– A maga apja?
– Az én apám. De nem csak ű. Több kupuszini ember.
– De miért voltak Mostarba?
202
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Szakaszvezető
Őrjáratozott
Meg is ölhettetek volna!
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– Azér, me nagyon nagy vót a építkezés. Tudom, kilföldrű is segítették ezt a
Jugoszlóviát, me ítélet nagy rombolás vót. Oszt akik Prištinába mentek, Prištinába
is vótak. Azt tudom, meg az…
– Büntetésbű?
– Nem büntetésbű. Csak azé mentek, ez úgy vót odamentve, hogy önkéntesek.
De nem önként mentek, hova mentek vóna? Akkor oda beálltak…
– És mennyi ideig vót Mostarba a maga apja?
– Hát nem is tudom, hallod, jó fél évig is vagy meddig aztán vót. Akkó jó kikínlódtuk magunkat. Építkeztek ott, nagyon nagy építkezés vót a országba, oszt akkó
nemcsak Kupuszinán, mindenhunnan. De ezek bezárra vótak obaveza205 miatt,
ezek, akit mondtak, hogy a Rózsinak aj öregapja, meg valami Dubac ember, meg
nem tudom, úgy mindenkit nem tudok. Ezek bezárva vótak Đerdapon. A Ruzsi
néni, a lánya, a Rózsi anyja, az vót is a apja a Đerdapon. Mondta Ruzsi néni, hogy
nagyon messze vót az. Mentek megnézni, meg más is, akié ott vót. Ez, ez, oszt ennek
mindnek az vót a célja, hogy menjenek be a kolhozba. Oszt abba kolhozba nem
nagyon akartak menni. Senki nem akart menni.
– És a gyerekek is dolgoztak ott, abba a kolhozba?
– Azt hiszem. A Imre batyátok hajtotta utcán a disznókat. Kolhoz disznójait.
Imre batya.
– Ű maga? Vagy mások is?
– Tán még valaki vót, mert neki az vót a dóga. Nem köllött összeszedni, a, csak
a kolhoz disznóját hajtották. A kendergyárná kint vót a kolhoz. Tudod, hun? Ott,
a Kerekes Róza mögött. Ott még át a kendergyár. Az vót a Péter orvos apjáé meg
a Kocsmáros Örzse néninek a apjáé. Az a kendergyár, azt űk építették. Hát akkó
ott vót a kolhoz, ott vótak a lovak, mer akkó nekik meg tehenek, akkó asszonyok…
– És a lovakat azt ki hajtotta?
– Akkó, ha valahun elhagyták véletlenű a lovakat, akkó a ló hazament oda, ahol
lakott. Akkó az olyan sírás vót otthon, hogy ítet, hogy má megint hazagyüttek a
lovak. Me a ló tudta, hogy hol lakik, oszt nem akart a kolhozba menni, hazagyütt.
Ez igaz! A Kossuthéknak nem egyszer hazamentek a lovai.
– Meg hogy mentek az a úton a, Duna utcán leig a lovak, és akkó mindig akartak
befordúni hozzájuk.
– Meg a, meg a másé is úgy akart hazamenni. Akkó elárverezték a lovakat itt.
Mert akkó szétment a kolhoz.
Bácskertes, 15.
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PETŐFI BRIGÁD, MUNKASZOLGÁLAT, PARTIZÁNOK
Megvédte a magyarokat, hogy alakított
Petőfi brigádot (563) ◆ Dobrovoljno mora
da ide u Petefi brigad (563) ◆ A Petőfi
brigádba rukkoltak be (567) ◆ Se fegyver,
se semmi… (567) ◆ Erre emlékszek, nagy
gyász volt a faluba (568) ◆ Hanem ez a
kutya Petőfi magyar brigád (569) ◆ Akkor
azt mondták, hogy aki akar, jelentkezzen
önként a Petőfi brigádba (572) ◆ A
nép mondta, hogy ehun világít a Julka
(573) ◆ A vörös csillagokat le köllött
szedni a sapkárú (574) ◆ Személytelen
senkik lettünk (576) ◆ Mind rosszul járt,
mert a Petőfibe bevitték őket (577) ◆
Lágerbe vótak, dógozni köllött, de enni
meg alig kaptak (579) ◆ Hát a Petőfi
brigádba önként köllött vóna jelentkezni
(579) ◆ Munkásszázad vót akkó a mi
nevünk (580) ◆ Az ment önként, de a
többit azt mind kényszerítették (580) ◆
Hát nyomás vót őrájuk föntrül, azok a
fönti vezetők (581) ◆ Én nem tudtam
elképzelni, hogy menet közben is lehet

aludni (582) ◆ Voltak bunkerok, abban
voltak a csetnikek, ott volt nekik élelem
(583) ◆ Hirtelen elkapták, és a helyszínről
azonnal elvitték önkéntes katonának
(583) ◆ Amilyen volt az állam ugye, úgy
igazodtunk (584) ◆ Ezzel a vízzel mostak
a katonaság részére (585) ◆ Spremaj se
za pokret… (596) ◆ Ha nem adja oda a
biciklit, az összes ruhát, mindent elviszünk
(590) ◆ Titovka sapkájuk vót, csillag itt
elérű nekik, és a puska a vállukon (590) ◆
Ezek a partizánok mingyá nyergünket
összeszedték (591) ◆ Becsületes volt a
bácskertesi nép a bukóci és a szerbekke
szembe (591) ◆ Édesanyám, ha látnád,
hogy a fiad hun van! (592) ◆ Adjon isten!
Mi vagyunk a fölszabadító csapat (593) ◆
Akkó ott mostunk rájuk, meg vasaltunk
rájuk (593) ◆ Még Beogradból is gyüttek
hozzánk tisztek (593) ◆ Adj neki egy
pofont, de rendeset! (594) ◆ Mert a
partizánok sem voltak mind
pártemberek (594)
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Megvédte a magyarokat, hogy alakított Petőfi brigádot
Hát idehallgass! Nem tudom, emlékszel-e rája, Mikula, nem is tudom rendesen a
nevét, borbély volt, ott lakott, abban a házban, ahun a Finta Árpi lakik, az vót az
űk házuk. Borbély volt. Hát a Nađ Kosta1 itt borotválkozott Kupuszinán, nem is
egyszer!
– Nađ Kosta, az a Titónak a generálja2 volt, tábornoka?
– Kosta Nađ. Igen. Ez a Kosta Nađ nagyon híres partizán, kommunista volt, de
valamennyire megvédte a magyarokat, hogy alakított Petőfi brigádot.
– Kosta Nađ az benne volt a Petőfi brigádban?
– Hát ű volt a Petőfi brigádnak a parancsnoka.
– A Kiss Ferenc meg ezek, azok alsóbb rangban voltak?
– Persze, ez volt ilyen izé, tábornok, a Kosta Nađ. Valahogy olyan bizalmas volt
mint pártember, hogy a Tito elfogadta. És akkor gyorsan alakította ezt a Petőfi
brigádot, hogy valahogy a magyarokat megmenteni egy kicsit. Derék ember volt.
Magyar volt ű, itt volt valahun, Temerin környékirűl volt. Úgy gondolom, mert
úgy hallottam, hát nem tudom. Ez megmentette a magyarságnak egy részit ugye,
hogy ne pusztítsák ki a partizánok. A Kosta Nađnak azért volt szava. De addigra
már a partizánok elintézték a Csúrog, Zsablya meg Temerin meg minden, mire ez
megalakult. A zsablyaiak nagyon gyorsan.
Bácskertes, 24.

Dobrovoljno mora da ide u Petefi brigad3
Egyszer jön a kisbíró, jelentkezzenek háromnapi koszttal. Összejöttünk úgy negyven-ötvenen, ilyen zenészek meg ilyen kucséber4 népség, akik elszöknek először,
elhajtottak Zentára bennünket, és a gimnáziummal átal szemben volt ott az az
iskola, lebontották már, oda bevittek bennünket, tele volt gyülevész népséggel.
Kitűnt, hogy a Petőfi brigád gyülekezik ott, hiszed vagy nem, találkoztam ott több
katonatársammal, akivel Újvidéken voltam, kanizsaiakkal. Mutatták a papírt, rá volt
írva dobrovoljno mora da ide u Petefi brigad. Hát mi meg föllázadtunk, moholiak.
Moholon volt az a nagy atrocitás. Nem nagyon szimpatizáltunk az új rendszerrel,
1

2
3
4

Kosta Nađ (Pétervárad, 1911 – Belgrád, 1986) hadseregtábornok, a világháború végén a III. Hadsereg parancsnoka volt.
Tábornoka
Önkéntesen megy a Petőfi brigádba
Vendéglőket járó árus, aki számokra sorshúzást csinált, és a nyertes kapott
valamilyen apróságot, déligyümölcsöt, cukorkát, esetleg olcsó babát, legyezőt
stb. Az adatközlő valószínűleg haszonleső népség értelemben használja a szót.
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sorakoztattak, mi nem álltunk sorba, mi nem a Petőfi brigádba dolgozni jöttünk,
hanem munkásbrigádba. Közben ki van írva egy nagy plakáton, Csúrogon agyonlőttek két honvédot, mert izgattak a partizán meg a Petőfi brigád ellen. Elkezdett
az egész népség lázadozni, mi sem a Petőfi brigádba jöttünk, és kijött, Kišjovaknak
hívták, párttitkár volt, miért nem akartok ti jönni, micsoda disznóság, a magyaroknak is kell oda menni, úgy leszünk szabadok. Nagy ember lett aztán. Azt mondja,
mi akarunk menni, de van itt egy-két kvázi, aki nem akar, kik azok, ott áll előttem,
mondja, van itt a két Szécsényi Feri, egy másik Szécsényi Feri is volt, kik azok a gazemberek. Holnap jelentkeztek. Képzeld el, hogy, hogy aludtunk! Reggel fölkeltünk,
jöttek is értünk, elbúcsúztunk, föl a városházára, szerencsére egy idős kanizsai bácsi
volt a járáselnök, egy jószándékú ember. Miért nem akartok menni? Nem akarunk
harcolni, elmegyünk dolgozni, ha kell, de el kell menni az Oroszországot is fölépíteni. Hát elmegyünk, azt is fölépítjük. Jól van, menjetek vissza! Mire visszaértünk,
a többit már elvitték a munkásosztályra, mert kezdett az egész méhkas lenni. Hogy
minél gyorsabban kivinni.
Azt a parancsot kapták, hogy ezt a szakaszt, moholiakat, büntessék meg. Hát
megbüntettek bennünket, hogy kivittek bennünket a moholi erdőbe fát vágni.
Úgyhogy Moholról jártunk mindennap fát vágni. Reggel mentünk talicskával, este,
mikor jöttünk, megraktuk fával, köbméter fát hazahordtunk. Nagyon jól elmúlt.
Április elején besoroztak rendesen katonának. Állítólag azért nem vittek el minket,
mert volt egy nemzetközi megállapodás, hogy a megszállt területekről nem szabad,
csak fél év után sorozni. S ekkor járt le a fél év.
Akkor elvittek bennünket, és május elején kikerültünk a frontra, de szerencsére
akkorra már fölbomlott a front, menekültek a németek. Én egy nagyon jó barátom mellett mentem mindig, együtt voltunk vele, és mikor Virovitica5 elé értünk,
egy tiszt végigment a soron, ezek erre, emezek emerre, mink elmentünk Grubišno
Poljéba, a barátomat akkor este agyonlőtték. Ott elesett szegény Gyurka, föl is
van írva. Akkor mi Grubišno Poljén, Bjelovar6 mellett van, oda vittek bennünket,
ott volt a front. Bevittek bennünket egy szénapajtába, és ott aludtunk, de hallom,
hogy lőnek, énnekem volt már tapasztalatom itt Becsén, száll körösztül rajtunk az
ágyúgolyó, nem sűrűn, de úgy időnként. Fölkelünk reggel, ott vannak az usztasák,
hát előttünk úgy ötven-száz méterre volt a front eleje. De az usztasák épp akkor
éjszaka elmentek. Szerteszét halottak, sebesültek voltak, akkor kezdték szedni össze
őket. Ez volt tulajdonképpen az utolsó ütközet, amit a partizánok meg az usztasák
végrehajtottak, utána tovább nem volt. Akkor mentünk utánuk. Végül Dravogradnál
éjszaka fölkeltenek, azonnal fölkelni. Magunkra szedjük a holmit, foglyokat kaptunk, hajtjuk visszafelé, bementünk egy este, egy nagyon vizenyős szlovéniai rét
az egész, egy kis patak mellé, behajtottuk őket, bekerítettük, voltak vagy tízezren,
nagyon sokan voltak, akkor még voltak, a horvátok križaroknak nevezték, olyan
partizánfélék. Elkezdtek lövöldözni ránk, a mieink meg vissza, és egy golyó az én
5
6

Verőce
Belovár
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lábam eltalálta. Szerencsére nem köllött tovább katonáskodni. De nem lett semmi
komoly következménye, mert keresztülment rajtam a golyó. Szerencsére meg is
van még. A cigarettatárca a zsebben volt s azon elcsúszott a golyó, így nem érte el a
csontot. Én ezzel befejeztem a háborút. Vittek a kórházba, ott voltam Viroviticán
egy-két hétig, és onnan bejöttünk Eszékre, ott is egy-két hétig, elmúlt így egy hónap, május 15-én, születésem napján sebesültem meg, és június 15-én értem haza.
De közben, amikor az a nagy csapat fogoly ott volt, szedték ki a tiszteket, minden
rangú tisztet kiszedtek, és elvitték őket. Aztán, mert később történt az én megsebesülésem, minket is leváltottak mások őrizték őket, és bementünk Varaždinba, és ott
aludtunk, milyen csodák történnek, éjszaka kiállítottak bennünket őrségre, nagy iskolaépület volt, L alakú, egyik végén állt egy őr, másik végén én, de mindnyájan magyar
katonák voltunk. Egyszer harangoznak éjfélkor, kiabál valaki: testvér, tudod-e, most
mi van, dadog, nem tudom, pünkösdvasárnap. És ebben az az érdekes, hogy engem
mikor kineveztek a pancsovai Rétbe tanítónak, akkor volt egy alak, aki dadogósan
beszélt. Kérdeztem tőle, nem te voltál, testvér, én voltam. Történnek ilyen dolgok.
És azokat a tiszteket mind egytől egyig agyonlőtték. Én is egynek részese voltam,
nem a gyilkosságnak, hanem vetkőztették le őket és kötözték össze, s akkora halom
ruha volt, már előbb is gyilkoltak valószínűleg, mint egy tornaterem, összekötözték
dróttal, kettő-háromat egymás mellé, hátra a kezüket, s rakták föl a teherautóra,
és engem is föltettek. Egy Kiš horvát zászlós volt a parancsnokunk, öten-hatan
voltunk, vigyázzunk rá! Hát azt valóban, azt átélni, amit én ott átéltem, meg azok
az emberek, elejibe mind magyarázkodtak, kérdezték, hova visszük, hát nem tudjuk, valamelyik mondta, Zágrábba, megnyugodtak, de mikor befordult az erdőbe
az autó, elkezdtek jajgatni, kiabálni, egy kilométernyire mentünk, az erdőben ott
tankelhárító árkok voltak csinálva, két méter magas és lesrégalva, és oda is lökdösték le őket az autóról, mi leszálltunk, ubij,7 szedték le, és lökdösték be az árokba,
és lövöldözték agyon. Ameddig én azon az árkon elláttam, végigpislantottam,
tele volt hullával. Néhol még mozogtak. Voltak, akik ubij me, druže,8 akkor lőtte
agyon, ordítoztak. Mikor visszamentünk, az a zászlós horvát volt, csak köpködött,
pička im materina,9 szidta őket, eltűnt, többet nem is láttuk. No, aztán minket
visszavittek oda, és én harmadik nap megsérültem, és akkor befejeződött a háború.
Hazajöttem, én voltam az első, aki hazajött onnan, jöttek hozzám, hol van ez, hol
van amaz, volt, akit tudtam, hogy meghalt, de hogy mondjam meg, nem mondtam
meg, azt mondtam, megsebesült, úgy hallottam, pontosan hol van, hogy mi lett
vele, elvitték, sírtak, olyan kellemetlen volt.
Elfogtuk a horvát nemzeti bankot, vitték a pénzt, és hát kirobbantották a bakák
a széfet tele pénzzel. Én is teleraktam a hátizsákot kunával, volt pár millió biztosan,
de volt ott dollár is, meg márka, meg font, mire én odaértem, már azt összeszedték.
Viroviticára mikor bekerültem a kórházba, piac volt, akkor már kezdett normali7
8
9
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zálódni a helyzet, szedték össze, kinek van pénze, hogy majd veszik a cseresznyét a
piacon, de tíz, húsz, száz kunákat adtak, nem volt pénzük. Benyúltam az ágy alá és
kivettem egy komplettet, megörültek, kimentek, fölvásárolták az összes cseresznyét.
A kórház cseresznyét kapott.
Ott találkoztam Titóval. Éppen ott járt Eszéken, és megnézte a mi kórházunkat
is, végigment a szobákban, volt, ahol megállt, énelőttem is megállt, biztos mondták
neki, hogy magyar, valamit mondott magyarul, de nem tudtam megjegyezni, meg is
voltam lepődve, hogy ott van. Minél beljebb szerettünk volna jönni, az orvosom, aki
volt, nagyon halkan magyarul beszélt hozzám, de ismerősnek tűnt, és a végén megkérdezem, honnan tud magyarul, mondta, újvidéki szerb volt, ő volt a zászlóaljunknak
a privát orvosa. Könyörögtem neki, küldjön minket haza, nem lehet, nem olyan a
sebesülésed, és egyszer jönnek szólni nekem is, hogy megyek. Behoztak Eszékre, ott
voltunk egy jó hétig, akkor ott, szerencséje kell hogy legyen az embernek mindenben,
legelőször abba, hogy hova születik, mert ha cigánynak születik, csinálhat amit akar,
cigány marad. És mentünk a szuper komisszióra,10 s azt mondják egyszer Szécsényi
Ferenc. Gyorsan bemegyek, olvassa az istorijatot,11 itt eltörve, ott eltörve, nem én
vagyok, mondom magamban, de nem szólok semmit, dobro, privremeno nesposoban.
Akinek ilyen baja volt, azokat így osztották, akinek kisebb sebesülése volt, azt meg hat
hétre. Kijövök, hát ez nem stimmel, ebből baj lesz, de hogy miért féltem, nem tudom,
egyszer megint mondják Szécsényi Ferenc. Hát visznek be egy kanizsai gyereket a
hordágyon, engem is behívtak vissza, na, mondom, végem, azt mondja ez az orvos,
„nema problema, neka ovaj bude privremeno nesposoban, a on šest nedelja.”12 Aki
vezette a jegyzőkönyvet elkezdte: „Šta je ovo, bože, moram sve da precrtam!” „No
nemoj precrtati, neće rasuti Jugoslavija, nek bude i ovaj privremeno nesposoban!”13
És így lettem, és ideiglenesen három hónapot, és mikorra lejárt volna, ráírták, hogy
„produžuje se privremeno nesposoban za daljeg”.14 Azért mégsem úsztam meg végig,
mert közben tanultam tovább, és meglett a középiskola, és a középiskolásoknak abban
az időben a katonaságnál egy évet kellett szolgálni, akinek nem volt középiskolája,
annak meg két évet. De úgy volt beosztva, akinek hat hónaptól több volt, annak egy
évnek számították, akinek hat hónaptól kevesebb volt katonai szolgálata, azt hat
hónapnak számították. Akinek három hónapnál kevesebb volt, azt semminek. Na,
az enyém tíz nap hiányzott a hat hónaphoz, és be kellett rukkolni, még egy fél évet
utána köllött tölteni. Közben előtte való héten nősültem meg. Azt gondoltam, nem
kell berukkolni, nem felejtették el, Belgrádban letöltöttem. Negyvenkilencben volt,
építkezési vállalatnál voltam, Normiracnak nevezték, evidentáltam,15 mit végeztek el,
10
11
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Legfelsőbb bizottság
Történelmet, de ebben az esetben kórtörténetet.
Nincs probléma, ez legyen időszakosan alkalmatlan, ez pedig hat hétre.
Mi lesz most, istenem? Hát át kell javítanom mindent! Ne javíts át semmit,
nem fog ezért szétesni Jugoszlávia, legyen ez is időszakosan alkalmatlan!
A továbbiakban alkalmatlan.
Nyilvántartottam, nyilvántartást vezettem.
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három hónapig, utána meg egy másik építkezőhelyének, amit akkor kezdett el építeni,
hatalmas, egész utcasor épült volna oda meg annak a vezetőinek, beosztottjainak.
Állandó kimenőm volt, nem volt semmi probléma. Így múlt el az én katonaidőm.
Mohol, 89.

A Petőfi brigádba rukkoltak be
– És hányat vittek el Szilágyról?
– El nem vitték, önkéntesek voltak. De sokan is otthagyták a fogukat. Nem, most
páran hazagyüttek, de nem sokan, tényleg. Mert a kezdetinél ez a Petőfi brigádba
rukkoltak be, ez volt a magyar neve, de ez már a partizánok idejében volt. Petőfi
brigád. Azokkal mentek harcolni, és bizony sokan ottmaradtak. De ott az iskolafalon ki is van írva, az iskolafalon, a sarkán le van írva, hogy hányan… Mondjuk a
faluhoz képest voltak tizenöten-húszan, mit tudom én. Vannak még, minden évben
megtartsák a fölszabadulás napját. De megtartsák, meg az idén is megtartották
ennek a társaságnak az ünnepét.
Szilágyi, 129.

Se fegyver, se semmi…
Akkor volt még az érdekes, hogy voltak ezek, ilyen háború utáni partizánok, idevalósi
szerbek, az öreg Džata, Panič Šaco, voltak többen, ezek vezették az orosz seregeket, kompon jöttek körösztül, erről jöttek, Bánátból. Akkor vezették, mentek elöl,
mentek ide, mentek oda. Tudták, hogy itten voltak a határvadászoknak az irodája,
meg minden, de a raktárok azok a szerb parókia utcájában voltak. Akkor verték a
lakatot le, gondolták, hogy ottan van lőszer meg puskák. De hát mikor a határvadászok visszavonultak, akkor mindent beledobáltak a Tiszába. A Korzó végén,
ottan beledobáltak mindent, csak amit gyalogosan el bírtak vinni, azt vitték. Ezek
meg verték két napig a lakatot. Még most is egy omladozó raktár van ott. Igen, ott
volt a raktáruk. Nagyon aprították. Meg az volt az egészben a stósz,16 hogy nekünk
a lakásunk közvetlenül amarról volt a kocsma, a Tisza felé, úgyhogy beverték az
ablakokat, meg minden, mikor gyüttek ellenőrizni, hogy hol vannak a fegyverek,
beverték. Az volt a szerencse akkor, hogy ezek az idevalósiak ismerték. Hát, Karcsi
bácsi, maga itt lakik? Mert odaálltak az ablakhoz. Mondja, hát itt lakom. Mondják:
Hát a Laták? Mondja, az arrébb két ablakkal.
Verbuválták itt. Persze, a Petőfi brigádot verbuválták itt is. Itt volt az öreg Döme
is, volt, aki elment. Az a Laci bácsi, az a féllábú, azt nem tudom, hogy az is petőfista
volt, de volt elég sok, mentek kobojági [sic!], se fegyver, se semmi nem volt. Szokták mondani, csak szív volt. Csak mentek, bebolondították az embereket. Akkor
mentek körösztül, de ott körösztül akartak menni Bogojevónál. Egy normális had16
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vezetés nem csinálta volna azt, hogy ott mindenféleképpen. Hát onnan föntről, az
emlékműtől azt lövök le, akit akarok. Az egy akkora hülyeség volt. Ott százszámra
elvesztek emberek. De hát számított az valamit? Nem számított. Elmentem öt
kilométerrel lejjebb, és átmentem a Dunán. Ott is van komp. De nem, most ők be
akarták mutatni, kik, mik, senkik. Úgyhogy nagy hülyeség volt, rengeteg magyar
elveszett, meg nem csak magyar, innen, vajdasági. Bebolondították ilyesmibe. Gyerünk, gyerünk! Hát akkor nem köllött már, azok mentek maguknál, vonultak vissza,
úgyhogy nem köllött ottan valami nagyot csinálni. Ahol megálltak, ottan cirkuszt
csináltak. Se fegyver, se semmi. Akkor a dr. Tóth Abonyinak az édesapja, az volt
itt Zentán, biztos ismered. Most képzeld el, te, hogy onnan Bogojevótól se rendes
kamion, se semmi, csak hordták a sebesülteket ide, aki olyan volt, aki beleveszett,
beleveszett, aki lábbal elvitte, az öreg meg csak fűrészelte őket itten. Úgyhogy az
öreg azért lett olyan ember, az öreg Tóth Abonyi. Ő volt a partizánfelcser. Operálta
itten. Operálta, fűrészelte a lábakat. Már akkorára, mire ideértek, az mind begyulladt, beüszkösödött, oszt elment. Ott más nem volt, csak levágni.
Aztán az öreg elkerült Prištinába, ott volt főorvos. A prištinai Orvosi Egyetemen,
ott volt tanár meg docens, mit tudom én. Szóval nagy ember lett belőle. Mikor itt
temették el, Zentán, szokták mondani, volt két ember a temetésen, azt mondja, ott
temették volna Prištinában, az egész… ott lett volna. Annyira populáris ember volt
ottan. Hát ilyen a világ. Hát ilyesmiről tudok beszélni, de más háborús dolgokat nem
olyan nagyon. Ezek olyan félkész hallottak. Én nem voltam a részese ennek.
Zenta, 146.

Erre emlékszek, nagy gyász volt a faluba
No, az is még, amikor a partizánok bejöttek, és egyszerre, uramisten, én nem tudom, hogy hány fiatalnak szólt a harang, meghaltak Bolmánnál. A Petőfi brigád.
Nagyon sajnáltuk. Tényleg nagyon-nagyon. Három-négyet is itt a nagyon közelről.
Azok elmentek. Valami telitalálat érte őket, mondom, hogy szinte majdnem minden órába szólt a harang értük. Meghaltak. Bozsik Gyula, a Kozma Matyus, akkor
Gunarasból is. Nem is tudom már. Sok, sokan. A Horvát Laci, a Pesti Etának volt
egy fiatal nagybácsija. Például az se jött haza. Szép fiatalember volt.
Minden huszonévbeliek. Ezek a huszonhetesbelieket szedték akkor össze. Mer
azok odakövetkeztek, hogy huszonegy, húsz, huszonegy. A korban. És ez úgy, a
faluszinten. Erre emlékszek, nagy gyász volt a faluba. Ekkor. Ekkor nagy gyász.
Nem tudom, meg még mindenkit fősorolni, de ez is olyan elég. Itt nem messze
volt a Bozsik, a legöregebb, az is már meghalt. Elvitték. Akkor az a, ott mindig
csépöltünk a Kozmáéknál. Egy olyan, én akkor olyan kisnagylány vótam, vezettem a
mázsakönyveket meg minden ugye, a magyarok alatt is vezetni köllött, meg. És hát
nem jött vissza. Meg mi, meg az a Lacit, emlékszem, az Horvát Laci is volt. Többet
nem. Úgyhogy ez is egy hogyhívják.
Zentagunaras, 56.
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Hanem ez a kutya Petőfi magyar brigád
Hanem az, akik önkéntesek vótak, oszt szégyenszemre magyarok vótak, úgy híták
őket, hogy Petőfi brigád. Ami ugye, ugye mink, magyarok… Azok olyan kutyák
vótak, azok olyanokat csináltak… De még Bezdánban! Ott uralkodtak. Azok meg
a bánátiak, Bánátbú meg onnan felűrű, hogy hívják azokat a Srembű, ki hunnan.
Összeverődtek. Én nem tudom, mennyien vótak. A kupuszinaiak is vótak, a Mikula
Józsi batya, a… Antalovics József… az ugyanaz. Az a mellékneve nekije. No, de azért
űk nem úgy gondóták, mikor mentek hazúrú, hogy az úgy lesz!
De azt nem szabad hinni, hogy mikor te hazamész, hazurú indulsz, csak egy
nyavalya boltba elmész, meggondolod magad, hogy se nem iszol, se nem értetlenkedsz. De mikor már ott vagy benne, akkor úgy muszáj tenni, ahogy kell. Akkor, ha
gondolod, inkább ne se menj oda. No űk azt nem gondolták gyerekfejjel. Elmentek
önként katonának…
– Fiatalok?
– Fiatalok, persze, hát nem tudom, húszévesek voltak-e. Bolmánnál, ott már nem
bírtak menni semmire. Már oroszok itt voltak, meg már indulgattak körösztül, de…
Ott Bolmánynál, ott megakadtak. A templomtoronyba… A templomtoronyban
voltak a németek. És úgy hívták aztat, hogy dumdum golyó vagy mi az isten? És
azt olyan pontosan ledobták, hogy úgy csak álltak, csak olyan darabokban szétvitte
üket. Oszt nem tudták, hogy hunnan jün. Hát ezt a Józsi bátya nekem eztet mesélte,
ez az Antalovics József visszagyütt, mert ütet, tankkal mentek, mentek a tankkal,
oszt a toronybú ledobták a valamit rájuk. A Józsi bácsit úgy kidobta a tankbú, hogy
valahova messzire eldobta. Meg is rokkant az egyik kezire, lenyomorodott. Oszt
akkor valahova ű hátraszorult, de a Glet Juci öregapja, akit úgy hívtak, hogy Buják
István, az ott meghalt. Kórházban meghalt, úgyhogy elvérezett, olyan sebet kapott,
tidén vagy nem tudom én, hogy hun, de nem kellett volna meghalni. Feküdt, oszt
csak úgy elvérzett. Akkor a, ezt most nem tudom megmondani, hogy ki vót ez, egy
ember. Az temette el… az is kupuszinai volt. És egy kruspánt17 ültetett a sírjára. De
az Annus se soha nem ment oda, az mondta, hogy a temetőbe bemén, Bolmánba,
a temetőbe bemész, erre mész, arra mész, ott kell lenni, egy kruspán van a sírjára.
Na, akkor még a tetejire akkor okozzák a Titót, meg mindenkit okoznak. Nem
volt az olyan rossz. Se az oroszok nem voltak olyan rosszak. Se más nem vót. Hanem
ez a kutya Petőfi magyar brigád, ez vót. Ezt azért csak mondom, hogy maradjon
meg a utókornak.
Remélem, nem lesz baja a többieimnek, az enyémeknek, hogy én ezt mondom.
Ne legyen az, hogy nem is igaz az, hogy a német mit csinált Auschwitzba, az minden
nem igaz. Hát igaz. Az is, meg ez is igaz vót. Hogy ezek, hiába hogy mink magyarok
vagyunk, mert azok vagyunk, de ilyenek is vagyunk, mint ezek, akik vótak.
Hogy a szerb pappal megitattak nem tudom, hány, mennyi vizet. Oszt úgy sírt,
szegény, könyörgött…
17
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– De hol volt ez?
– Baranyában valahun, vagy mit tudom én. Úgy sírt szegény, oszt mondta, hogy
ne bántsatok, gyerekek, hát nem bírok már többet meginni. Olyan csudákat csináltak. Olyan utálatosak vótak. Űk csak viselték a Petőfi Sándor nevit, de űk egy kutya
nevet érdemeltek, nem Petőfi nevet. Úgyhogy ezek, ezek vótak. Akkó.
– Ezt nem írja a történelemkönyv.
– Nem írja? De ez így vót. Mert az én apám hazagyütt, és ű is azt mondta, hogy
az oroszokkal ki lehetett gyünni, mert azokat csak megérteni kellett, és ahogy mondom is, mindig az a bajuk vót, hogy devojka nagyon kellett nekik. Meg a gyerekeket
nagyon szerették. Ha valaki már két-három gyereknek tartotta a kezit, akkor juj,
mamka, mamka, mamka, annak rögtön szaladt az orosz és amit bírt, oszt hozott
a gyerekeknek. Az orosz az ilyen vót, érted? De ezek, az idevalósi partizánjaink
ezek, ezek egy kutyák vótak. Ezek nem érdemelték meg a Petőfi Sándor nevit. Pedig
nagyon azt akarták.
No most akkó az úgy volt, hogy ez az ember Kupuszinára nősült, az, aki ezt mesélte. Úgy eldicsekedtek ilyen holmikkal. És a többi emberek agyonra voltak rémülve,
mindenki. Hát Józsi, hát hogy mertetek ilyent csinálni? Még nem tudom, hány pohár
vizet beleöntöttek. Szegény összetette a kezét és úgy könyörgött, sírt, gyerekeim, hát
nem bírok többet… Úgy emlékszek, hogy azt mondta, hogy Baranyában keresztül.
Mert itt már át elmentek, hanem Bolmánynál, ott voltak beakadva. Ott voltak még
befészkelve németek. És akkor ezek oda is átmentek, ezek a partizánok. De ezek
nem azok vótak, akikkel a Tito gyütt. Mit én tudom, Szerbiábú meg Boszniábú. De
ezek nem azok vótak. Ezek itt szervezkedtek. A Radovant ismerted?
– Ismertem.
– Nohát, a Radovan az kegyetlen, kegyetlen partizán volt, bánáti cigány. No,
ilyenekbű. Akkor a Szilágyi Imrét ismerted? Az is nagyon híres partizán volt. Az
is szörnyen híres partizán volt. Azért elment a felesége hozzája, mert nagyon sok
penziót, nyugdíjat fog kapni. De ezek nem kaptak semmit. Nem úgy, mint akikkel
a Tito harcolt, azok kaptak. Ezek… ezek egyszerűen sehunnan semmit nem kaptak.
Ezek nem lehettek sehova beírva.
Ez is, amiket elmesélték, hogy mit csináltak, hogy csináltak. Józsi, hogy mertetek
ilyent csinálni?
– Szóval ő ezzel dicsekedett a faluban?
– Persze, hogy eldicsekedte. Akkor ment keresztül Baranyában, mert ahogy
mondtam is, ű baranyai vót, ide házasodott. Mire hazagyütt, a felesége meghalt.
Akkor ment keresztül, oszt ott, ahun az oroszok mentek keresztül, ott voltak pontonhidak. Oszt alacsony volt a víz, megfeneklett a ladik vagy amibe ment keresztül,
kifordult, oszt megfulladt a Duna jeges vizibe. Úgyhogy ez elment, ez az ember.
De ez mesélte. A többi emberek úgy rémültek, hogy hogy lehetett ilyent csinálni.
Hát itt arrú volt szó, hogy majd űzzétek az ellenséget, mert az volt a német. De a
civil lakosságot… Hát az a szegény szerb pap? Azért, mert a kezükbe volt a hatalom.
Érted? Se azt nekik nem adta senki. Azt a Tito nem tudta, se senki, hogy űk mit

■

Újabb impériumváltás ■ 571 ■

csináltak. Sehova nem lehettek beíratva, mint azok az oroszok vagy nem tudom
kik, akik vótak. De űket nem. Az olyan rendezetten ment a háború az oroszokkal
is, hogy… Mind egytül egyig összeszedték űket, oszt nem maradt itt senki. Ez nem
úgy volt, hogy ki hun el voltak bújkálva. Valameddig vótak ide, oda, amoda, egyszer
csak mind elmentek, oszt mind-mind elmentek.
Ezek meg visszagyüttek, oszt koldusszegények voltak, vagy hun nekik, amié csinálták? Hát ezek, ezek nem lehettek sehova beírva. Ez semmi volt, amit csináltak.
Azok ilyenek voltak, mint ezek, hogy jó kigyilkolták magukat, meg jól… akinek a
nevit nem akarom most mondani. No, ezek ilyenek voltak. No most, akkor, mikor
kihirdették a faluban, mert akkor a kisbíró ment, tavasz felé, mikor megnyerték a
háborút, az orosz, a szövetséges csapatok megnyerték…
– Mikor elfoglalták Berlint?
– Mikor a Hitler öngyilkos lett, meg mikor már…
Na most akkó, ezek a kutyák, ezek… Én nem tudom, nem lösz nekem ebbű bajom? A partizánok. Úgy hítták űket, hogy Petőfi brigád.
– Ezek magyarok vótak?
– Persze. Petőfisták. Azok vótak, akik…
– De kik vótak abba benne?
– Kupuszinárúl vót egy, de az meg is halt.
– Harcokban?
– Valahun. Hazagyütt, ja! Hagyazütt. Hazagyütt, oszt a ment keresztű Baranyába, oszt ott valami fonton hidat a orosz otthattak. Otthatták a fontonhidat,18 oszt
annak nekiment, oszt felfordút a, az a jármű, amive ment, oszt elment a Dunába.
Azok kutyák vótak, a partizánok. Azok kutyák vótak, azok, azok, azok, azok csudákat csinátak a partizánok.
– Itt a faluban?
– A faluba nem. Hanem Bezdányon mentek keresztű. Azok a Bezdányon mentek
keresztű. Az a Petőfi brigád. Azok, azok, azok nagyon sok mindent csinátak. Azok
nagyon rosszak vótak. Úgyhogy a Petőfi brigád…
– És magyarokból állt az a sereg.
– Hát sajnos magyarokbú. Magyarokbú. Ezt is Molnár Józsefnek hívták. Olyan
magyar vót, hogy csak zuhogott. Az a kupuszinai. De nem annyira éppen kupuszini
vót, hát valahunnan idegyütt lakni, de hogy itt lakott, akkó mire hazagyütt a
partizánsorba, addigra felesége meghalt, akkó maradt egy árva kisgyereke nekije,
úgyhogy ez így vót.
Bácskertes, 15.

18

Pontonhíd
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Akkor azt mondták, hogy aki akar, jelentkezzen
önként a Petőfi brigádba
Na mostan ugye, mikó bejöttek az oroszok meg a partizánok, akkor tizennyolc évnyi
született huszonhetesektű, nem tudom én, egész tizenötös születésüek, a férfiakat
mind vitték ilyen munkaszolgálatra, és onnan vitték az akkori jugoszláv hadseregbe. Még a Misa batya is vót akkó. És itt a községháza előtt mindég volt a sorakozó
ugye, voltak itt gombosiak, doroszlaiak, szilágyiak, itt vót a központ, és ugye innen
mentek Apatinba dolgozni, leginkább a sváboktú, ami megmaradt ilyen felszerelés,
vetőgép, eke, fogas, ezeket mind a sleppekbe19 rakták be a Dunán, a hajóba, és ezek
mind, ezeket mind vitték Oroszországba. Ez igaz vót. És, na és akkor jött ugye
ilyen politikai órák, és akkor azt mondták, hogy aki akar, jelentkezzen önként a
Petőfi brigádba, ugye. A Petőfi brigádba, nem muszáj a partizánokhó beáni, ugye.
Petőfi brigádba nagy kedvezmények lesznek, satöbbi, satöbbi. És Kupuszinán voltak
többen is, de kettőnek jól említem, jól emlékszek a nevire: Makk János, egy időbe
a Duna utcába lakott a családjával, a másik meg Pópi István vót, az meg Zöldfa
utcába lakott. A Duna utca végén volt nekik egy olyan hatszáz méterre a falutú
egy olyan kis tanyájuk, ott éltek ezek. De a faluba is vót bent házuk. Ezek ugye
szintén jelentkeztek a Petőfi brigádba, és olyan ravaszságokat elkövettek, csúnya
dolgokat, hogy mikor átkeltek a Dunán a partizánok és az oroszok, űk utólagosan
mentek, a Petőfi brigádisták baranyai oldalon. A fiatal nőknek a gyerekjeiknek levágták a hímveszéjeiket, és a hímvesszőt az édesanya szájába rakták, hogy szopják.
És ezek a nők megfogadták idével, jól emlékeztek rájuk, ha eljönnek valamikor
Baranyába, akkor élve vissza többet nem jönnek Bácskába. Hát egyikik se mert
menni Baranyába. Egyikik se. Ez igaz vót. Igaz vót. Erre Laskó, erre, erre, erre űk,
erre jártak. Erre garázdálkodtak. Hát sajnos ezek a mi embereink voltak, de milyen
aljas népek voltak!
– És hogy végezték?
– Szóval idővel a család felbomlott, rossz családi életet éltek, szóval hogy is
fejezzem ki finoman, nem hogy, nem hogy szexuális alapon, hanem úgy, úgy, meg
nem értés lett ugye, ugye, hogy a család nem is törődött má ezekkel a, ezekkel az
emberekkel mint apával, nem törődött a család, mer annyira, annyira más irányba
mentek, hogy nem tudtak boldogulni.
– A falusi nép megvetette őket?
– Há elejinte igen, de utóbb, utóbb azt elfelejtette, nem akarta felidézni ugye, hát
mégiscsak hogy falusiak, satöbbi, jobbra-balra, egyiknek is lett családja, másiknak
is lett családja, mind a kettőnek a családja tisztességesen élő, kár vóna felvetni a
gyerekeknek eztet, hogy a te apád mit csinált. Hát ez a gyerek nem bine, nem oka
annak. Ha én valamit elkövetek, akkó az én onokám azé nem felehet. Há sok dolgok
vannak, nem jön eszembe ugye, ugye, négyszé vótam má, má ugye szélütésbe, satöb19
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bi, állandó operációk, kihagy a agyam, nem, nem tudok úgy emlékezni. De vannak
még sok-sok dolgok vannak a tarsolyba, mi időbe, még ha élek, hogy eszembe jut,
de addigra másképp se lesz.
Bácskertes, 24.

A nép mondta, hogy ehun világít a Julka
Akkor eg y partizánlány az átment. De nem ebbű a Petőfikbű, hanem onnan
valahunnan. Valahogy átment, oszt kitette a ászlót, föl a hegy végire. De rögtön
ezek a lángszórót rászórták, így mondta mindenki akkor.
– Azért van a tetején az a női szobor, a hegy tetején?
– Igen. Azért tarcsa így a kezibe, és az örökké ég. Az a nem tudom én, micsoda.
– Nem Julka valami?
– Azt nem szabad úgy mondani, hogy Julka, annak volt más neve, de csak a nép
mondta, hogy ehun világít a Julka.
– Lehet, hogy magyar volt?
– Nem, szerb volt. Nagy csizmák vagy hogy is van a lábain nekije. Úgy van a
szobor kitéve. És akkor, mikor átmentek, akkor megnézték, hogy hunnan gyütt, hun
van az a rengeteg ember. Mert már akkor be volt kerítve. Hogy hogy is van az ott?
Térképen megnéztem vóna már most. Bolmánnál, itt valahun lejjebb, itt átmentek,
nem bírtak azok a gyerekek elmenni sehova, azok fiatal, tizenvalahány éves gyerekek
voltak ott. És rengeteg élelem volt oda berakva nekik meg minden. És azok mind ott
lelüvöldözték saját magukat vagy egymást. Úgyhogy nem találtak ott élve senkit.
Ennek meg mindig ég az a… Lángszórót, oszt ott elevenen a szegény lány megsült.
– Szóval Julkának csak a magyarok nevezik, mert a szerbek azok valószínűleg…
– Ezek erre, mink, akik vagyunk.
– A szerbek valószínűleg máshogy, a nevin nevezik, nem?
– Nem tudom. Hős partizánlány volt, aki maga mert átmenni. És akkó, de azt
tudod, hogy hogy vót az? Hogy hova elmentek azok?
– A németek a, vótak a jobb oldalon…
– A batinai hegybe. Harminc SS-katona vót. Harminc. Érted? Csak, és az a
harminc más sehova nem mehettek, sehova nem mehettek. Mer má körű vótak úgy
fogva, hogy mindenhun, mer ezeket úgy hítták akkó, hogy szövetséges katonák.
Mer má az egész világ összeszövetkezett… a német ellen. És azok, ott annyi muníció
vót, mer akkó azt úgy hítták. A hegybe, hogy ezek csak úgy átmenni nem bírtak, az
mind le, mind le, mind le, mind le. Akkó utoljára, úgy hallottuk akkó, hogy saját
magukat, saját magukat, saját magukat lelűték az a harminc SS. Saját magukat, saját
magukat is lelűték, oszt valami tizen, nem is tudom, valami semennyi évesek vótak.
Olyan fiatalok vótak, hogy semennyi évesek vótak azok a gyerekek, és annyit lelűtek.
Akkor a anyám azt mondta, hogy egy álló hónapig, amikó ott az a nagy nyomás
vót. Egy álló hónapig se lefekünni nem bírtak, se leűni. Állandóan féztek nekik. A
oroszoknak.
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– A tanyán.
– Úgy féztek, állandóan féztek, és lefekünni nem bírtak. Rögtön gyütt má ez a
gyerek, aki tudott velük beszéni, oszt mondta, hogy asszonyok fel, sütni a pogácsát,
hozták a oroszok a zsírt. Valahunnant. Meg a tyúkokat. Elcsavargatták, nem volt az
baj, hogy má éppen azt, még tegnap a réten csavarták a nyakát. Azt kopasztották,
azt főzték, a olyan éhessek vótak, az gyütt be, hermonikázott, nagyon danót, be
vót rúgva. Az begyütt, leűt egy sarokba, ott el is aludt, olyan fáradt vót. Az keresett
asszont, asszon köllött nekije. Az nagyon éhes vót, nem kész még az a ennivaló? Ez
így vót egy álló hónapig. Ekkora nyomás. No, akkor ez ott vót a Bezdán szélin, a
szállásokon. De nemcsak a azon szálláson, mindenhun az úgy vót. No, akkor, mikó
az a nagy nyomás átment, akkor átam én a sarkon, vártam én a anyámat, de azt csak
nem gyütt. Eccé csak má nem is vártuk, kinyillott a kapu, oszt begyütt anyám.
Öregasszony. Meg a apám olyan kacat, összevissza ruhába. Hoz egy rossz kis pista
lovat, akinek a nyaka át vót lűve, azon űt a testvérem. Anyám begyütt a udvarba,
nagyon sírt. Mama, elgyüttünk, de semmink nincs. Így vagyunk, ahogy vagyunk.
Akkó öreganyám eléjük ment. Kentek, mama, megvannak? Megvagyunk. Akkó
most nincs baj. Mindnyájan megvagyunk, mondta öreganyám. Akkó egyik rokony20
krumplit hozott, másik lisztet hozott, mer bezdányi szigetbe, ahunnan, ahun űk
vótak, ott tele gödör, mer akkó még úgy vót, céklák vótak, sárgarépák, krumplik le
gödrébe. Tudod, annyi jószág átment, mer olyan katonák is vótak, akik hajtották
a jószágot. A katonaság után, hogy mindég vót mit vágni, mind felizéték, fel, oszt
a, az a éhes jószág azt mind megette. Mindent. Egész darab szárakat, kukorucástú
együtt lelegeltek.
Bácskertes, 15.

A vörös csillagokat le köllött szedni a sapkárú
December derekán kidobóták, hogy lehet jelentkezni Petőfi brigádba. Akkó elmentünk Zsablyára sorozatra. Nem tudom, hány, húsztól harmincig vótunk. Én a
Gyurkát tudom, a Mészáros, legjobb barátom vót. Avval együtt, akkó má begyógyút
a háta, hogy leverték a hátát. És mink Topolyán a Lojzihoz, egy rokonunkhú, mer
innen származunk, ott tanyáztunk, nem a csúrogi brigáddal. Azok a Patócs-vendéglőbe voltak elszállásolva, mink meg itt a Rozi ángyiéknál voltunk. És azok mentek
Bajmoknak körű Zomborba. Mink meg megtudtuk itt Topolyán, hogy van körösztű
útja Telecskának, sokkal közelebbi útja. Ketten gyalog. És a Telecska meg Krivaja
közt van, egy csárda vót ott, ott egy partizán letartóztatott bennünket, hogy szökünk.
Azt mondta, hogy szökünk. Hiába mondtuk neki, hogy mink Zomborba megyünk,
meg elmagyaráztuk. És becsuktak bennünket Telecskán, kisbíró, szóval Szilveszter
estéjin. És másnap mentek kocsik, telecskaiak vitték a repülőtérre, Zomborba az
odavaló munkásoknak az eledelt… Azokkal bevittek bennünket Zomborba. Ott
20
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átadtak bennünket a Petőfi brigád parancsnokságán. És a csoport másnap érkezett
meg, a nagyobb csoport. Akkó ott vótunk. Hát ez decemberbe vót, oszt februárig,
mert a szüleim meg hatvanhét évesek vót, apám meg anyám, oszt elgyüttek látogatóba hozzám Zomborba. És mikó hazamentek, másnap, harmadnap kilakoltatták őket.
– És arról mit tud?
– A mái napig se tudom, hogy hogy tudtuk meg. Csak megtudtuk. És akkó
jeleztük ottan, mikó rebesgették, hogy megyünk a sremi frontra, hogy a szüleink
lágerba vannak, hát mivelünk mi lesz? Akkó másnap-harmadnap nem szabad vót,
partizán állt az ajtóban, kikísért a zombori állomásra, és egy marhavagonba ránk
csukják az ajtót. Oszt nem mondták, hogy hova zötyög a vonat velünk. Csak mikó
kinyitták, akkó láttuk, hogy Novi Sad.
Akkó má tudtuk, hogy a vörös csillagokat le köllött szedni a sapkárú. És akkó
lettünk a dohánygyárba elszállásolva. Ott egy hónapig vótunk körülbelül. Jártunk ki
az Apollo moziba, tiszti otthonokba, izébe, étkezdébe főzni, segítezni. Akkó egyszé
csak ott is összesorakoztak, fősorakoztattak bennünket, oszt megindult, hogy hány
hídon körösztű, de nem mondták akkó se, hogy hova. Akkó mentünk Mitrovicára.
Gyalog mentünk másfél napig. Akkó vót az, mikó nem kaptunk se enni, se inni,
még oda nem értünk. Akkó odahoztak egy kétszáz literes hordóba vizet. Némelik
úgy bezabált, hogy mingyá ebbe belebetegedett. Úgyhogy akkó aztán kezdődött
a kálvária ottan. Az a Beograd–Zagreb vasútvonal két nyomtávos vót, a németek
fölszántották, és ott hordtuk. Ameddig el bírták vagonra vinni, ledöntötték a
slipperfákat. Oszt akkó mink vittük, ahogy haladtak. De hát ott is én nem sokáig
hordtam. Mer egyszé gyüttek reggel, hogy ki tud főzni. Akkó én jelentkeztem,
hogy tudok főzni. Akkó a partizánoknak lettem szakácsa. Ugye ott aztán én jól
jártam, mert nagyon sokan, a te öregapátokra is nem élte volna túl. Este bírtam
mindig szajrézni. Főleg feketekávét, az nagyon jó orvosság vót vérhasra. Mert ez
a vérhas eluralkodott nagyon. Úgyhogy vót olyanok, akik kiszabadultak, a Szabó
Jóska mán Csantán telepedett le, oszt még akkó is elgyütt megköszönni, hogy én
megmentettem az életit.
– És a nagyapával mikor találkoztak?
– Hát ott Újvidéken, a dohánygyárba.
– De nap mint nap?
– Nap mint, minden együtt vótunk. Csak én aztán…
– És akkor maga szakácskodott, ő meg…
– Ő meg dolgozott. Csak ő elég gyenge fájú vót, úgyhogy mikó kiszabadútunk,
akkó úgy vezettük. Ő annyira, az ideg, lábai nem bírták. Végkimerülésbe vót. Én
ott a szakácskodásba, ott jól jártam. Mer vót enni is. Este mentem be aludni a többi közé. Na aztán közbe, még nem vótam szakács, vótam a Dunán is. Halottakat
szedtük a vízbű. Hozta a víz, hozta a halottakat. Vót minden ottan.
Én aztán még egyszé vótam önkéntes. Mikó Topolyára kiszabadútunk, akkó itt
is kidobóták, hogy aki nem kapott behívót…
– Ez negyvenötben?
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– Negyvenötbe. Nem kapott behívót, és katonaköteles, az – a Patócs-vendéglőbe
van a sorozat – jelentkezhet. Hát én má akkó a Verának udvarótam, és jelentkeztem
katonának. És a Jontović Rudolf vót a bírálóbizottság vagy a sorozóbizottság elnöke.
És én elmeséltem neki, hogy hogy jártunk Csúrogon. És énnekem a katonakönyvbe
be van írva, hogy… izébe. Elhitték. Hogy én nadosluženjére21 mentem itten. Nem
teljes rokot tőtöttem. Nadosluženje osamnaest meseci.22 Mer két év vót akkó a
katonaidő. De tizenöt hónapra le is szereltem. Nem tőtöttem ki. Eztet senki, egy
csúrogi se írták róla, hogy bemondta vóna sorozást. Én megpróbátam, oszt sikerült.
Topolya, 3.

Személytelen senkik lettünk
Na, és aztán elhajtottak bennünket Újvidékre, bátyám meg még otthon elment
önként petőfistának, mer lehetett jelentkezni, aki a tizenhét évet betőtötte. Akkó
mondja, hogy anyámnak, hogy emén ű, hát mondja, menj, mer mán az ű barátjait
mán mind elvitték, kivégezték. Ő valahogy még ott vót.
– Lehetett jelentkezni.
– Igen. Akkó elment, vótak Zomborba. Mink mán akkor lógorba vótunk. És akkó
mondták, hogy há hogy, hogy őket képezik ki, és akarják a bolmáni csatába vinni,
a hozzátartozók meg lógorba vannak még mindig. Hát akkó eccé csak fölolvasták,
hogy ki a zsablyai, ki a csúrogi, s nemhogy minket is kiengedtek vóna, hanem őket
is behozták a lógorba.
– A maga testvérét?
– Az én bátyámat. Igen, ezeket a zsablyai petőfistákat.
– Azért, mert zsablyai volt?
– Azé, mehogy zsablyai magyar vót, igen. Még nem vótak kiképezve, csak civilbe
ide-oda járkátak, de este mindig köllött jelentkezni. Vót egy pár, most nem tom,
hogy bácsföldvári vagy pecellóit mondott vóna, hát azok hazamentek, hát mit
csinának? Csak járkának a városba, hát egy kicsit hazamennek. És akkor kerestük
őket, minden. Rögtönítélő bíróság, és agyonlűték. Nem tom, hogy valakik tudják-e
azt, vagy nem. Agyonlőtték. Na, akkor a legnehezebb lógorba vitték a bátyámat.
Nagyon nehéz lógorokba. Hát épp arra, arra köllött ottan a munkás, halottakat
szedtek ki, németek, akiket legyilkótak arra Mitrovicán. Nagyon nehéz lógor vót.
Azokat, azokat köllött kiszedni, kiásni. S akkó fönt meg vótak a koporsók, hozzátartozók, és őket meg akkó dobáták mindennel, görönccsel, meg minden.
Hát dógoztatták. Nem úgy vótunk mink ott a lógorba, hogy na, most akkó
dógozok, oszt megbecsülöm. Személytelen senkik lettünk, magyar fasiszták. Azt
mondták. Fasiszták, gyilkosok, minden. Na, azt se tudtuk, hogy mi az a fasiszta. Na,

21
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Utószolgálat
Tizennyolc hónap utószolgálat.
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és akkor azt mondja a izé, aztán meséte, hogy a… meséte anyámnak, hogy a Gálity
Pisti nagyon beteg vót, mondja, hogy mán nem bírt ráállni a lábára, akkó bent maradt, gyulladásba gyütt a lába, akkó mán, mikó hazamentünk, vagy mentünk kifelé,
munkára hajtottak, az mán nem bírta a Pisti, nem jött, mer mán kukacok lepték be
a lábát élve. Élve. Akkor, amikó hazamentünk, visszamentünk a lógorba, akkó mán
nem vót ott, kitették valahova. Anyám mondta, hogy ne próbádd ezt az anyjának
megmondani, akárhol is talákozó vele, mer az nagyon fájna neki! Meghalt, most mán
meg mindegy. No, most a főleg a magyarokat, a zsablyai magyarokat főleg a stáció
mellett végig, ott, oda földelték el. Van nagy síremlék, van kisebb síremlék. Nem
síremlék, hanem gödör, gödör. Az én apámat, ha jól emlékszem, úgy mondta anyám,
mikó kérdezte valaki, az István. Hát hol az István is? Mondja, hogy a harmadik meg
a negyedik stáció között, oszt sírt anyám, hogy ott van. Ha ott van, nem látta meg…
Bácskertes, 4.

Mind rosszul járt, mert a Petőfibe bevitték őket
November 17-én összeszedtek, és akkor elvittek. Akkor nagy piactér vót, oda.
Háromszázhúsz csantavéri tizenöttől főfelé. Kigyün egy, akkó már vót partizán
kinevezve, Ćetković Milovan, gépfegyvere vót, de nem tudott vele lőni, mert nem
pászót az izé, a golyó. De a nyakába vót mindig. Onnan tudom, hogy nem tudott
lűni vele, mert aztán az gyün, de valószínűleg írni, olvasni se tudott, bár kocsmáros
lett végül. És a fia Nikšićen, crnagorac vót, orvos lett, a lánya meg törvényszéki bíró.
Mert akkor még gyerekek voltak, Višnjevacot túl egy tanyán vót. Szétnéz ottan,
kiabál erre-arra, de senki nem jelentkezett önként sehová se. Ki vót katona? Ki tud
szerbű? Hát végül rám mutat a nagyobbak közül. Ti, govoriš srpski? Pa nešto. Bio
si vojnik? Jesam. Ti ćeš biti moj zamenik. Ajd sa mnom.23 Megyek, bemegyünk, a
tűzoltólaktanyában vótak a partizánok. Adtak egy bumoskát: zamenik komandanta
radničkog bataljona.24 Ez vót az írásom. Fősorakozni. Azt mondja, írd össze azt a
háromszázhuszat. De kiadta, hogy erre úgy hallgassatok, mint énrám! Mert egybű
lelőlek benneteket. Hallgattak is rám. Aztán én mondom, hogy papír is kő, meg
ceruza is, adjatok. De nem egy papír, háromszázhúsz embert mikó írok én fő. Öt
gyereket kiválasztottam, öt sorba fölállottak, mert ott álltak azok már. Fölálltak, és
akkó kiadtam a parancsot, hogy írd össze, ezt a sort te, emez emezt. Egy-kettő meglett, én a születési év. Amikó megvót, emezek bent aláírták, adtak egy menetlevelet,
és akkó mentünk, a háromszázhúsza elindult Csantavérrű Kúlára. De nem tudtuk,
még én is, csak azt tudtuk, hogy Kúla az irány. Bajsáig eljutottunk, de az már decemberben vót, mert fagyok vótak. Mindenki, hogy hová megyünk, hová megyünk,
mert az volt, hogy hozzon magával élelmiszert meg ruhát. És vót, aki főpakolt. No
23

24

Beszélsz szerbül? Hát egy keveset. Voltál katona? Voltam. Te leszel a helyettesem, gyere velem!
A munkásszázad parancsnokhelyettese.
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akkó kellene, tanyák vótak, hogy menjek én, szóljak, hogy gyűjjenek egy kocsin, és
bár egy darabig hozzák a csomagot. Ez a Milovan elment, rekvirált egy lovat: itt van
lóháton. De sose lovagoltam. Nyereg vót, olyan kis, mind az indiánoknak, majdnem
kopaszon, kengyel vót. Úgyhogy én ideszaladtam, odaszaladtam. Be is fogtak, vót,
aki nem, és el Bajsáig. Bajsára értünk, akkor se én, se a ló nem bírtunk menni. A
lónak főtörte a lábát, nem vót megvasalva, énnekem a fenekemet. Egy gyerek, aki
nem kapott beosztást, az jelentkezett, hogy én a magyaroknál huszár vótam, a lovat
mindjárt rendbe teszem. A bicskával mindjárt a köröm, úgyhogy aztán vezettük a
lovat. Vissza is hoztam a gazdájának a lovat. Nagyon hálás lett.
Ott vótunk Kúlán és Cservenkán. Az bent maradt Kúlán nyolcvan emberrel,
Bajsárú kaptam még százhúszat, és Cservenkán a cukorgyárba mink láttuk el a munkát. A cukorgyár igazgatója nem mehetett be a gyárba, hogy le ne tapogassák, én, a
parancsnok mehetett. Én külön lakást is kaptam, emezek bent laktak. A feleségem is
elgyütt, akkó nősültem, ugye. Az ottani munkások, a szakmunkások ott laktak a munkásépületbe. Én vittem innen a kukoricapálinkát, azok meg a kockacukorral fizettek.
A feleségem is, hogy hazagyünne. Hát mikó mén a vonat? Mikó mén a vonat répájé?
Azt mondja nekem az állomásfőnök: hát akarod, hogy menjen? Mert én intéztem
a szállítást. Nincs Csantavéren csak két vagon répa, majd ha lesz több. De ha kő…
Fogta a vonatot, elküldte Csantavérre, a feleségemet felültettük. A nyitott vagonba
hazagyütt, hazahozta a kockacukrot, az anyám meg vót ijedve, hogy mié. Hát hogy
én azt vettem a munkásoktú, nem a gyárba. Aztán megint valakit így hazakűdtem,
és attú meg küldtem sót, azt hiszem. A sót sose adták le az apámnak, meg vissza se
gyüttek. Fele ott elment, de az mind rosszul járt, mert a Petőfibe bevitték őket.
– Tehát ez a háromszázhusz ember dolgozni ment Cservenkára?
– Dolgozni, és nekem kellett irányítani. Bejöttek ottan, ilyen partizánok vótak
az őrök, az oroszok egyszer, hogy kő nekik két vagon cukor, de nincs, aki berakja.
Hát azok nem rendelkeztek mivelünk. És az egyik mondja, hogy adok-e embert.
Adok, de tudtok-e sót szerezni? Sótalanul főztünk ott az embereknek. Mondom
neki, mi a helyzet. Ki vagy te? Hát a parancsnokuk. Mert civilbe vótam. Mindjárt
két zsák sót kaptunk, az egyiket a konyhára, a másikbú meg én kétszer tíz-tíz kilót
hazaküldtem, de nem adták le sose.
Aztán onnét lekerültem, mikor mi elvégeztük, a gyár befejezte, vittek a Rumára,
Ruma–Mitrovica front, a vasutat építettük. Én ugyan ott maradtam Rumán, mert
hát megtehettem, hogy ott maradok, nem megyek ki a frontra, mert onnét a repülők
szálltak. Április 13-án vót egy nagy támadás, és kitűnt, hogy ott már német katonaság nem vót, csak huszonkét ember. De nem tudom, hány kilométeren tartotta,
automata gépfegyverek, és akkó szaladtoztak. [Sic!]
– És lövöldöztek ide-oda?
– Ide-oda, azt hitték amazok, hogy vannak, és csak huszonvalahány ember. De
gyüttek vissza a repülők, olyan kétszárnyú, vászonyoldala vót, de vót ott léglökéses
is. Ott vótunk, közlekedtünk ott Mitrovicára meg vissza.
Csantavér, 35.
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Lágerbe vótak, dógozni köllött, de enni meg alig kaptak
A partizánok azok elmentek, azok nem nagyon garázdálkodtak a mi falunkban, a
partizánok. A petőfisták, azok, akik önkéntesek vótak, azok meg ementek, elvitték őket a harctérre. Az én bátyám az a 15 évet betöltötte negyvenöt januárjában.
Ement, negyvenöt, negyvenhat, negyvennyolc őszén jött haza, addig katona vót.
A két nagybácsim, azok meg elkerültek, azok a magyaroknál voltak katonák, azok
rukkoltatták be, de ekerültek, az oroszoknál voltak fogságban. negyvennégyben,
negyvenöt-hatban, akkor elvitték, úgyhogy űk vótak orosz fogságban. Egészen
addig senki sem tudott róluk, sem az édesanyjuk, se az apja, se a testvérek. Egészen
ötvenkettőig. Akkor jelentkeztek Magyarországról, addig az oroszoknál voltak. De
az oroszokhoz is úgy is kerültek oda, hogy ők magyarok, magyarországiak. Mikor
kérdezték a táborban, hát űk mondák, hogy jugoszláviaiak, Szerbia, Jugoszlávia.
Akkó csak vissza. De mikó azt mondták, hogy ők magyarok, magyarországiak, akkó
űket is elküldték vissza Magyaroszágra, kiengedték. Így kerültek Magyarországra.
Na, lágerbe vótak, dógozni köllött, de enni meg alig kaptak. Nagy rakásban, nagy
halomba volt a krumpli. A búzát is úgy öntözték össze, körül kicsírázott az izé.
De űk enni csak úgy kaptak. Akkó mentek dógozni ki, akkó szedték a tarlórépát,
gyükeret. Me ha valamelyik valamit lopott, például odament a krumplirakáshoz,
szedett, lopott krumplit, agyonlűtték. Űk ezt sorolgatták, hogy ilyen életet éltek
ott a fogságban. Aztán kerűtek Magyarországra.
Csantavér, 33.

Hát a Petőfi brigádba önként köllött vóna jelentkezni
Hát a Petőfi brigádba önként köllött vóna jelentkezni, de nem akartak nagyon
sokan. Hát hogy Csantavérrű pontosan hányan mentek el? Hogy négyen maradtak
oda, az ott van a parkba, az izének a neve. A szomszéd gyerek a magyaroknál volt
katona, és hogy leszerelt-e, vagy csak szabadságon volt itthon, mikor bekövetkezett
ez a változás. És akkor az apja, a Cvitkó Jóska bácsi, azok mellettünk laktak a Sár
utcán, és ráizélte a fiát, pedig egy frontot már megjárta, az orosz frontot. És akkor
rákényszerítette az apja, hogy a Petőfi brigádba jelentkezzen. El is ment. Még azt
is tudom, hogy hajnalban, így korán reggel zörgetett az ablakot, mert jóba voltunk
velük nagyon. És bezörgette az ablakot, oszt elköszönt, hogy elmén. És nem is
gyütt vissza többet sose. Hanem aztán ezeket, akiket addig erre, addig arra, hogy
valamikor januárba elvittek, és akkó csak kikerültek. Meg egész Szlovéniába elkerültek a frontra. De ezek már nem. Közben nekem is egy sógorom is vót, de ezek
nem a Petőfi brigádba vótak. De ilyen… nem munkaszolgálatba, de olyan valami
vót, mert hogy is vót? Hat hónapig, úgy emlékszek, azt mondták, hat hónapig nem
rukkótathatnak, csak önkéntesek mehetnek. És a Petőfi brigád önkéntesek vótak,
ezeket meg elvitték, decemberben jelentkeztek. Köllött menni Szabadkára, meg ott
vótak, meg ott dógoztak, meg mit tudom én.
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És mire lejárt a hat hónap, akkorára már mentek arra a Duna felé. Hogy híjják?
– Batinára?
– Igen, igen, igen, arra mentek, vitték űket. És már ottan izébe estek. De még
onnan is, az egyik ember, most halt meg nem régen, a sógorává onnan szöktek már
meg. Már amikor egész közel vót, már hallatszott a lövődözés, onnan szöktek meg.
Úgyhogy megbánta aztán, mert kaptak aztán amnesztiát, nem tudom hány évre
utána. Addig nem vót elő, aztán került elő. Hát most. Közben sógorom is elkerült
egész Szlovéniába.
Tornyos, 38.

Munkásszázad vót akkó a mi nevünk
…akkor negyvennégybe hát besoroztak minket, szóva nem soroztak, hanem… katonakötelesek lettünk. Gyütt a kisbíró, dobót, hogy ez meg ez a korosztály jelentkezzen regge. Megindútunk mink erre, arra az országúton, arra, Doroszló felé, de
gyalog, hm, és mikor neki az állomásnak a nyári úton, németek meg észrevették, és
elkezdtek lövődözni, mint a csirkék, úgy széjjelszaladtunk. Vót, aki az, az állomás
felé szaladt, vót, aki vissza, én is visszafelé… falu felé, igen.
– De hova mentek?
– Apatinba köllött mennünk. No oszt, mikor hazajöttünk, de már akkó megin
a kisbíró dobót megint, hogy regge öt órára jelentkezzenek, oszt akkó má sötétbe
mentünk és Apatinba. Apatinba ottand… Apatinba a muníciót meg az élelmet, mindent, odáig hozták vonattal a vagonyokka, mink meg raktuk bele, a munkásszázad
vót akkó… a mi nevünk. És raktuk bele, és vitték föl Batinára avva a dereglyének
nevezték, olyan fa, dereglyének nevezték, nem plébű vagy vasbú… Motorcsónak
húzta, megraktuk munícióva…
Gombos, 121.

Az ment önként, de a többit azt mind kényszerítették
– Voltak olyan magyarok, doroszlóiak, akik segítettek a partizánoknak? Meg akik
bekapcsolódtak…
– Magyarok nemigen. Vót, aki önként ment. A Kubatov Antal bátyád. Az ment
önként, de a többit azt mind kényszerítették. Vót a partizánokná is a Túri Feri, az izé,
valahun, nem tom, ittend a Tisza mentin rendőr vót, valami. És akkó az mint Túri
kapitány. De a munkásszázadnál vót. Tudod, így kell kirakni vagonyokat, sleppeket,
meg nem tom én, ilyen utánpótlást biztosítani nekik.
Doroszló, 107.

■

Újabb impériumváltás ■ 581 ■

Hát nyomás vót őrájuk föntrül,
azok a fönti vezetők
Mi nem kerültünk vóna ki a frontra, hogyha nem írik itt a községházán, möghitelesítettek, hogy aláírtak, hogy minket vihetnek a frontra.
– Ki volt akkor itt a faluban ezért felelős?
– Hát az akkori kommunista vezetők. A két Merzsa, Merzsa Pista, Merzsa Matyi,
Nothambár, Kugler, ezt Jenő Józsefnek hívják, mög akkor vótak velük szerb vezetők,
a Stevo, minek hívták, itt vót rendőr vagy csendőr. Vótak ilyen ezekbül is, kommunisták. Molnár Mihály bácsi, Bagi Andris, Batki Örzsi vagy Kopasz Örzsi, aláírtak
ezek, hogy mi möhetünk a frontra. Ez a tizenegy generáció. tizenöttől huszonhatig,
úgyhogy ez a tizenegy korosztály, ez került ki a frontra.
– Gondoljátok, hogy valaki ezeket az aláírókat esetleg kényszerítette, hogy
aláírják?
– Hát nyomás vót őrájuk föntrül, azok a fönti vezetők. Mert erre nagyon készültek, erre a március frontáttörésre, hogy lögyön katonájuk nekik. Oszt nem vót, csak
Hetinből, itt van Ittabej, Tóba, Torda, Becskerekrül, Muzslyáról, erre Padé, mög
erre itt a magyar községekbül, mindenütt vótak, mert voltunk hétszázvalahányan,
akik ebbe a korosztályba estek.
…vót egy szerb, Kupának hívták, ez mögvédte űket, hogy nem möntek ki a
frontra. De akinek nem vót meg a védőszentje, azokat kivitték a frontra. A Kupa
orvos volt. Biztos volt neki valami ismerőse, hogy nem bírtak vele, azokat nem vitték a frontra, a környező falvakrul meg elvitték. Innen a faluból huszonnégy vagy
huszonöt, akik vótak. Huszonketten mentek. Žitištéről25 vót egy velem, ott esett el
tűlem három méterre, ezek béresek vótak Žitištén, fiatal gyerekek. Topolovacról26
vót egy velem, Kovács valaminek hívták, emezt mög Csonti Józsi, mellettem vótak,
annyira mönt a belünk, hogy minduntalan mönni köllött a vécére. A németek fölfigyeltek, kukkerral kilesték, hogy ki hun van, oszt lelőtték. Hát semmi, möghaltak,
és kész. Van egy Dégi, Muzslyán ha mész, egy oszlopra van írva Dégi József. Mész
be Muzslyára, a hídról legyüssz és kanyarodsz, és egy fehér oszlopra van írva, ű vót
a tizedesem. Ű muzslyai vót.
– A háborúban halt meg?
– Ottan, abban a vonalban, ahol feküdtünk, ahol lelűtték. Vrbovacnál, ott vót
a legnagyobb ütközetünk. De hát mit csináljunk, így vót.
Tamásfalva, 151.

25
26

Begaszentgyörgy (Szécsány község )
Katalinfalva (Ravni Topolovac)
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Én nem tudtam elképzelni,
hogy menet közben is lehet aludni
– Fegyver nélkül voltak küldve a frontra?
– Fegyver nélkül, semmi nélkül. Első éjszaka, mikor bevittek valami házakba bennünket, előtte voltak az ágyúk leállítva, falu szélén volt, és onnan ágyúztak éjszaka, mi meg ott aludtunk. És éjfélkor fölkeltettek bennünket, azonnal fölkelni,
megyünk támadni, hát nincs puska, nem baj, nem köll, hát hogy támadjuk meg,
de mindnyájan magyarok voltunk, csak egy-két tiszt volt szerb vagy fullajtárok,
akik hajtottak bennünket. Semmi, csendben, egy pisszenés se, majd én elkiáltom
magam, hurrá, mindnyájan kiáltsatok, és szaladjatok. Hát úgy is volt. Mentünk,
összehúztuk magunkat, mi lesz most, egyszer a pasas elkiáltja magát, hurrá, mi is
hurrá, és szaladtunk. De hát nem volt ott senki szerencsére, kiürítették az állást.
Aztán kerültünk még oda, ez volt az első bevetés. Aztán meg, amikor a németek
dobálták el a puskát, úgy fölszereltek bennünket, hogy alig bírtuk cipelni. Tudom,
hármasával osztották. Šaracnak nevezték, német géppuska volt, húszkilós vagy több
lehetett, az volt a németeknek a fő géppuskájuk, azt köllött vinni, hárman voltunk
egy csapatban, meg a másik kettő a lőszert, két-két láda lőszert a vállán, sosem
lehetett tudni, melyik a könnyebb, a puska vagy a lőszer. A síkságon még elment
az ember, meg fölfelé hegyre, de mikor hegyről mentél le, nem bírtál megállni, az
anyja teremtésit! Számtalanszor el kellett dobni, meg elesett.
Volt egy esetem, ez is az elejében lehetett, estefelé egy lovat látok legelészni
fölnyergelve, mert előttünk állítólag az Oroszországból mozgósított tatárok vagy
kik, atamán volt a főparancsnok, akik szembenálltak az oroszokkal, annak az egyik
lova volt. Odamentem, mindjárt megfogtam a lovat, a kollegák is odajöttek, sötétedett és fölültem a lóra, mindjárt a táskájából kiszedtük, ami volt, és a kefe még
mindig megvan, az volt a hadizsákmány. Én ültem a lovon, ballagtam, sötét volt,
mentek a katonák fölfelé, sosem az úton, mert az úton a németek mentek, mi meg
a hegyek közt, az a ló olyan szépen ballagott, ha megálltak, megállt, úgy kialudtam
magam akkor éjszaka ott a lovon. Reggel, mikor megvirradt, meglátja a komandir,
pa odkud ti konj, mondom zarobio, siđi odmah, jebem ti boga!27 Lezavart róla.
Fölült ő, megindult, de nem ment el száz métert, meglátta a komandant, és lezavarta, jaj, de nevettük, szidott bennünket, eto ti konj.28 Úgy kialudtam magam, mert
nem aludtunk sosem, mindig mentünk, ha megálltunk éjszaka lefeküdni ott a vizes
hegyen, puskatusára rátettük a fejünket, ha feküdtünk egy órát, akkor pokret, és
mentünk tovább. Én nem tudtam elképzelni, hogy menet közben is lehet aludni,
és aludtunk. Többször volt alkalmam, hogy elessek. Történetesen ha Becsénél ott
maradok, nem élem végig ezt. Volt szép is meg csúnya is benne.
Mohol, 89.
27

28

Hát honnan van neked lovad? Rabul ejtettem. Hogy b…sznám meg az istenedet, gyere le azonnal!
Nesze neked ló!
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Voltak bunkerok, abban voltak a csetnikek,
ott volt nekik élelem
Az én Miskám mesélte, hogy voltak bunkerok, abban voltak a csetnikek, ott volt
nekik élelem, fegyverek, ha olyanra rátaláltak, akkor a partizán egynek le kellett
menni a mélybe, és ha nem akart lemenni, ráfogták a fegyvert, vagy lelövünk, vagy
pedig lemész, mondja a Miska, neki is le kellett menni, mikor lement, fene tudja,
hány járat volt erről-arról, gondolom én, hogy kijárat több volt, hogyha lement
valaki, akkor már nem bírták megfogni őket, mert amazon már kimentek. Meséli,
hogy volt ott hús, mindenféle élelem, ital, de nem találtak lent csetniket. Ők meg
voltak a partizánok. Mert a partizánok ezek a mieink voltak. Ennyit mesélt Miska.
Úgyhogy három évig katona volt és szerencsésen leszerelt. Aztán többet ő nem
ment katonának.
Mohol, 78.

Hirtelen elkapták, és a helyszínről
azonnal elvitték önkéntes katonának
A padlásról nekem az az emlékem maradt, amikor a bátyámat elvitték a padlásról,
önkéntesnek elvitték. A fiatalembereket akkor vitték katonának, és az idősebb
bátyám, Sándor, aki értünk jött annak idején Pancsovára, ő volt abban a korban,
már alkalmas volt katonának, és nem hitték el, hogy nincs a házban. Mert figyelve
volt a ház, hogy hazajött az est folyamán, nem távozott, és nem találták a lakásban.
Fölmentek a padlásra, nem tudom, hárman-négyen voltak és pásztáztak a sötétben,
és a bátyám hozzálapult az egyik kéményhez, zseblámpával pásztáztak, és meglátták
az árnyékát a padlás földjén. Hirtelen elkapták, és a helyszínről azonnal elvitték
önkéntes katonának. Nem tudom, hányban történt, nem tudom, kicsi voltam.
De ez abban az időben volt, amikor toboroztak a 8. vajdasági rohambrigádba, na,
őt oda vitték. Ment bizony harcolni, és hazahozta a fejében azt a repeszt, és azzal
halt meg, no, nem amiatt, mert nem mozdult meg, nem egy ízben vizsgálták, ott
volt, beékelődve volt, és elvitte magával, hatvankét éves korában halt meg. Egész
életében hordta a repeszt. Amikor ezeket a brigádokat, ő a vajdasági rohambrigád,
az iskoláról tudom, hogy az volt a neve a brigádjának, és ő ott szolgált rádiósként.
– És volt maguknak otthon rádiójuk?
– Nem volt. De őneki volt valami olyasmi, ami egy kődarab volt, és egy tűvel
vagy mivel piszkálta, és fülhallgatóval hallgatta. De nem tudom, azt ő hol tartotta.
Mondjam, hogy ő szinte játéknak, és úgy hallgatgatta a rádióját, de nem volt az rádió.
Mondom, látni láttam, ami egy kődarab volt és amin ő pásztázott tűvel, és talán
hallott valamit. De rádiósnak osztották be, és ahogy ő elmesélte, egy hegyoldalban
voltak, és ott kapta a repeszt a fejbe. Kórházban volt egy jó ideig, kiengedték, de nem
műtötték sosem, mert az az agyába beékelődött, nemegyszer látták, mozdulatlanul
beékelődve ott volt a fejében, és azt el is vitte magával, mert úgy halt meg anélkül,
hogy valamikor megműtötték volna.
Szabadka, 25.
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Amilyen volt az állam ugye, úgy igazodtunk
– Mondta, hogy a férje az partizán volt.
– Hát aztán. Amilyen volt az állam ugye, úgy igazodtunk.
– Hova lett besorozva?
– Jaj, nem köllött ott sorozni! Hát menni köllött. Vagy munkára, vagy katonának. Ű azt mondta…
– Emlékszik, hogy hányba?
– Hát négyben, mert négyben vitték el. Háromban esküdtünk, négyben vitték
el. Negyvennégyben. Egy évre. Huszonharmadikán, oszt huszonharmadikán vitték
el. Úgy szaladtam a kocsin, kocsival vitték űket, oszt fogtam a kocsinak a lőcsit, a
kezit. Jaj, édes Istenem! Visszagyüssz-e még?
– Merre vitték?
– Bezdánnál. Kati öreganyád gyütt velem. Még ott vettünk Bezdánba olajat
meg lisztet az Eleknek. Oszt sütöttünk nekik fánkot, hogy még egyszer egyenek.
Ki tudja, ki gyün közülük haza. Aztán látod, alig átértek a Dunán, mindjárt ott
Baranyában… Ott feküsznek a katonák, a Kószer meg a Szalai meg mindazok. Mind
akkor haltak meg, az első ütközetben.
– Az első ütközetben voltak doroszlóiak, akik ott elestek?
– Hát hogy[ne]! Itt vannak a temetőben, hazahozták. Akkó az Etuséknak, a
Varga Máté bácsinak megmaradt a ló meg a kocsi. És azok vitték a csomagokat,
amit vittünk az embereknek. Mink meg mentünk gyalog. Ónos eső esett, síkos volt,
kerestük, hogy hova lépjünk. Bezdánig elgyalogoltunk.
– De hol vót akkor Feri Apatin után?
– Jaj, hát arra Eszéknél, meg Našica, Kutjevo, Požega! Arra volt, ott volt. Egy
bunkerban voltak, amikor megsebesültek, csak a Ferinek a lábát érte, meg a fejibe
volt egy szilánk. Most én nem tudom, mert a Gyurit, azt a tieteket, aztat dobta-e
rá a Ferire, vagy emezt öregapádra. Az Eleket. Ezt tudom, hogy emezek jobban
sebesültek voltak, mert az én Ferimet megvédték, mert alul maradt, ráestek. Űtet
nem érte annyira. A Tallósi Feri az a tüdejibe kapott szilánkot. A Tallósi Erzsinek
az apja. Oszt az jelentkezett Eszékrű a kórházbú. Jaj, a mieink meg semmi jelt nem
adnak magukrú! Mi lehet velük? De én, még a hajamat se, kontyot se tettem, csak
így. Megfésültem a hajamat, befontam. Jól mondják, hogy első szerelem… Mert én
úgy szerettem, hogy az borzasztó. Oszt menjünk el, majd a Feri megmondja, mi van
a Ferivel. Meghalt, vagy merre van? Oszt akkó a Ferit meg is találtuk. Azt mondja,
szétdobtak bennünket, hogy merre vannak, azt nem, de a Feri is megsebesült. Jaj,
ha már akkor itt vagyunk Eszéken… Tudod, hogy lehetett átmenni? A hidat felrobbantották, és akkor ladikba ültünk bele. A jég meg zajlott, mink meg mentünk
körösztül. Így lökdöstük félre a nagy tábla jegeket, hogy átérjünk a szurdukon oda.
És akkor megint gyalog Eszékig. Megint gyalog egész Eszékig. Akkor nem voltak
egy kórházban se. Nem találtuk. Akkor menjünk el Našicára. Hátha ottand megtaláljuk. De bizony ott sem nem találtuk. Ott Đurđenovac, ott vót a kórházba. És
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egyszer, már mikor… templomban laktak, akik mit csináltak? Harangozott, minek
mondták azt? Harangozó. Mit tudom én, ott laktak a templomban, a sekrestyénél.
Az Kis János nevezetű vót, oszt annak vót egy fia. Hogy az akkor miért nem ment
a háborúba, én nem tudom. Az énbelém ottan, még ott voltunk, belém szeretett.
Abba az egy vagy két napba. Úgyhogy mennünk köllött, mondtam, anyósom volt
velem. Mondom, menjünk, mert én itt nem maradhatok. Innen menni köll. Akkor
mentünk tovább Požegára. Hun van az, Našica, meg arra messze. Akkor mentünk
kamionnal. Akkor Kutjevón, addig ment a vonat, de mi kamionnal mentünk.
Kutjevón kiszálltunk. Akkor gyütt értünk az a nagy kamion, oszt az vitt bennünket Kutjevóra. Oszt ott vót, ott találtam meg Feri bátyád. Oszt ott vót egy olyan
jó család, aki megengedte, hogy ott lehetek. Úgyhogy anyósom hazagyütt, én meg
ott maradtam. Oszt ott vótam a Ferivel egy hétig. Akkó onnan elvitték űket aztán.
A Ferit elvitték Triesztbe, mikor már a sebje begyógyult. Az a hármas zóna vót?
Hogy mondták? Gorica, Trieszt meg nem tudom, még valami. Azok díszkatonák
voltak két évig. Díszkatona vót, mert tizedes volt, azután már vodnik29 lett, akkor
stari vodnik30 lett. Úgyhogy már pozícióba.
– Rangra emelték.
– Igen. Oda elvitték, oszt ott volt fél évig. De oda nem volt szabad elmenni
megnézni. Oszt azután kint kapáltunk így áprilisba, kapáltuk ki a szőlőt, itt a falu
mellett van. Oszt látom én, hogy onnan gyün valaki. Szép angol blúz meg barna
nadrág, szép cipő, gyönyörű haja vót. Mikor közelebb ér, mondom édesanyámnak,
édesanyám, ez a Feri! Levágtam a kapát, és neki! Szaladtam! Ő onnant, én innent…
Átnyalábolt, oszt így forgott velem körbe.
Doroszló, 110.

Ezzel a vízzel mostak a katonaság részére
Mikor bejöttek az oroszok, akkor ide kellett berukkolni. De itt már munkaszolgálatra mentem. De kérdezték, hogy katonának vagy munkaszolgálatra. A németek
amit fölszaggattak vasutat Zágráb meg Belgrád közt, ott dolgoztunk, mikor vége
lett a háborúnak, akkor készen lett a vasút, csapattesthez osztottak be bennünket,
úgyhogy én Ilokra kerültem egy darabig. Ott lökdöstek bennünket hol erre, hol
arra, aztán Eszékre kerültem. Egy topolyai, Puhalák nevezetű, orvos volt hadnagyi
rangban, az ezredes orvos, aki az ambulantban volt, vitte mindenki a papírt magával,
hogy mit töltött szolgálatot, hol volt, e szerint bolničar voltam ott is, a csapattestnél, mikor a vasúton dolgoztunk, ott is, Puhalák László nem mondta, hogy magyar,
csak beszélgettünk vele szerbül, én nem tudtam tisztán szerbül, de megértette. A
segédorvosnak azt mondja, hogy menjen föl velem az emeletre, kérdezzen ki, hogy az
orvosságokat miről használják, hát annyit tudtam csak, nem tudtam kimagyarázni,
szerb volt a segédorvos, nem tudta rendesen megérteni, de jó, levizsgáztam, mondja.
29
30

Szakaszvezető
Alhadnagy
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Mikor lemegyünk, mondja a hadnagynak, jó, biztos valahol volt. Akkor szólalt meg
magyarul a hadnagy úr. Hol volt maga katona, mondom, magyaroknál, Kecskeméten, a csapatkórházban. Nem emlékszik meg énrám, ő mutat magára. Mit tudom én,
voltak ottan pár százan átképzésen, ott a kórházban, ő mint orvos. Kit tud Moholon
orvost? Akkor magyarán Kis doktor volt ott, aztán gyógyszerész volt Dósa, sánta
volt, meg Havár Sándor, az is gyógyszerész volt, ekkor hiteles volt a dolog, hogy én
ott szolgáltam, nem hazugság. Aztán jó sorba kerültem, lettem šef kupatilo-vešeraj,31
nem parancsolt nekem az orvoson kívül senki sem. Sokan kérdezték ott, mert szerbek
voltak ott, jóba voltam mindegyikkel, hogy lettem én ilyen magas rangban, mert
ott a kaszárnyában ez nagy szó volt, mert jöttek fürdeni másik csapattestektől, tus
volt csak, semmi más. Nincs semmi čin.32 Mondom, ne törődjetek vele. Volt ott egy
Ramazan nevezetű, az rettentő büszke volt, hogy ő öregebb katona meg ő szerb, de
az orvos magyar volt, mondja ő a nyelvén, nem értettem én őt, ha mondja szerbül,
akkor értettem volna, az ő siptár nyelvén azt mondja, da te piknem, da te napiknem,
hát ütés lehetett, gondolom, mondom én a doktor úrnak, hogy a Ramazan nagyon
csúnyán viselkedik velem szemben, nem akarja vágni a fát, mert tüzelni kellett a víznek, nekem kell a fát is vágni, átvinni a ruhákat, mert voltak ott német lógoros nők,
kézen mostak, nem volt szappan. Tudod, miből csinálták a szappant? Olyan finom
volt az, hogy fogalom, ami kijött parázs a fűtőtestből, ahol melegítettük a tüzet a
fürdéshez meg a mosáshoz is, nagy hordók voltak ott, olyan öt-hatszáz literesek,
kazának hívták, kaca, abba raktuk bele a parazsat, és annak a vizéből, és olyan finom
volt, mintha szappan lett volna. Ezzel a vízzel mostak a katonaság részére.
Jöttek ünnepek, katonai ünnepek, hogy szabadságon leszünk, már nem gondolom, hogy mehet, ki hova akar, kértem igazolást az orvostól, szegény lógoros nők
dolgoznak mindig. Le voltak rongyolódva, engedje meg, hogy ezen az ünnepen én
kiviszem, az ebédet [fizetem] nekik. Nem bírja maga azt Sándor kivinni. Akkor
adjon két dozvolát.33 Kinek a nevére? Mondom, és mi ketten megkönnyítettük
nekik, hogy bírjanak takarítani meg foltozni magukra. Jaj, de köszönték azok is!
Így eltelt az idő. Olyan lelkiismeretes vagyok, habár nem tudom, ki milyennek néz
engem, de én nagyon meg tudom hálálni annak a valakinek, ha megérdemli, hogy
segíjjek rajta. Nem vagyunk egyformák.
Mohol, 79.

Spremaj se za pokret…34
Batináná vót nagy harc. Idáig hozták vonaton… Apatinig, és onnan raktuk mink
bele abba a deregélybe, és vitték föl Batináhó. Hát hogy ott, oda nem mentünk,
nálunk kirakták.
31
32
33
34

Mosoda- és fürdőfelelős
Katonai rang
Engedélyt
Indulásra készülj!
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– Meddig voltak Apatinba?
– Hát… egész májusig vagy… Hát december huszonhetedikén, akkor vittek el
bennünket… munkaszolgálatra, és akkor hát ott voltunk egészen, egész, hát úgy
májusig… De akkor már elvittek bennünket, minket is egy dereglyéve beraktak itt
Apatinba, és egy motor húzatott, akkó mi mán katonaság vótunk…
– Kaptak kiképzést is?
– Nem, akkor, mikor elvittek bennünket Eszékre, de nem köllöttünk, vótunk
Gombos, Doroszló, Bácskertes, Szivác, ezekbű kösségekbű ilyen, no és akkó ott,
Eszéken eccé bevagonyéroztak bennünket, és elvittek bennünket Ausztriába. Tudja,
ementünk, úgyhogy Varaždinbú ementünk Celjére, Celjérű vissza, nem köllöttünk
sehun senki, de avva má úgy mondom, hogy marhakukik [nevet]. …abba, na akkor
egyszer jött valami partizán, bevagonyéroztunk két vagonyba, meg egy kis mozdony
regge, és megyünk, de megyünk, de hová, nem tudjuk, Ausztriába mentünk. Ott
Eibiswaldba35 odaértünk, és ottan vót három szlovén brigád, hm, azok má rendes
katonaság vót. Én a Jova Ševčerába, akkó vót egy a Tometa Tomšiča meg a Slandrovo,
ez a három brigád vót a harcok ideje alatt, és oda soroztak bennünket be. Mikor
elosztottak bennünket háromfelé. Széjjelvátunk, és akkor ott vótunk tán egy-két
hónapig Auszriába, de hegyek közt úgy sátorba, de még akkó vótak harcok ottan, mer
még láttunk magyar katonákot is, kísértek ott… és no, akkor elindútunk Ausztriába
gyalog, egy hónapig gyalogótunk mint katonaság, ez a szlovén brigád… [nevet].
– Magyarokkal…
– Bezony, ez a szlovén brigád, és amikor Varaždin, még gyalog jöttünk, Varaždinba
ott megin bevagoniroztak bennünket, és Dályáig jöttünk, Dályán kivagoníroztunk,
és gyalog megin jöttünk, Gomboson át vót a pomponhíd.36 Ez mán negyvenötbe
vót má, ja, azt efelejtettem, hogy a mi bucsunk Péter-Pálkó van, akkó úgy szakadt
az eső, akkó értünk át a jugoszláv–osztrák határon. Nem Péter-Pálkó van, Lászlókó!
Lászlókó van a búcsú! Szent Lászlókó. Igen, akkor, tudja, úgy esett az eső, mind
má, mind ősze, úgyhogy egy csöpp száraz nem vót, átértünk Jugoszláviába, ottand
vótak olyan üres házok, még az vót a szerencsénk, levetkőztünk ingre, gatyára, de
még csupa víz, még a pénztárcánk is csupa víz lett, elázott… Nem emlékszek rá,
milyen helyiségbe. Akkor, mikor reggel azt a vizes ruhát megin fölvettük, me sütött
a nap, me Péter-Pál meleg vót, mikor megindutunk megint, gőzölögtünk, tudja, az
a pára, hát csupa víz vót minden, há ez mondom, Varaždin, akkor itt Varaždinba
megin bevagoníroztunk, és Dályáig jöttünk. Hát mikor ideértünk, mondom én, ezek
olyan szlovénú beszéltek, úgyhogy nekem is egyszer azt mondja a Voznić köptyen,37
á mondom köptyen… [nevet]. Hát igen, köptyen az azt jelentette, hogy gyere ide
velem, no oszt eccer mongya, ma ajde ovamo.38 No, mondom, ezt má értem. [Nevet.]
De az a köptyen, ők szlovénok, no, és akkor ott kaptunk ruhát meg minden, no,
35
36
37
38

Település az osztrák–szlovén határtól északra.
Pontonhíd
Kapiten, azaz kapitány
Na, gyere hát ide!
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akkor ideértünk Gombosra, mondom a komesszáromnak, hogy hát itt megyünk
el a házunk előtt, a Duna-parton, ott, ahun vótak a malmok, ahol vót a a régi híd,
meg itt vót a pontomhíd, és itt jöttünk, de az öreg állomáson laktunk mink, és
ott még, szóval a küves úton mentünk a benzinkút felé, nem erre, mer hát kocsik
meg lovak, aszongya a komesszárom, jöjjek föl az állomásra, hogy nehogy kapjunk
vagonyt, és akkó megyünk tovább, nem lehet. Akkó mentünk tovább, de má akkó
kezdett sötétedni, no oszt mondom én az én desetaromnak,39 mondom, hogy én
emék haza. Jaj, de mondja, nehogy ne gyere vissza, me agyonüt engem ez a komisszár.
Akkó hazaértem, má fél tíz vót. Anyám, hát hun jötté, no oszt akkó mingyá vágott
csibéket, sütött. Eccé regge négy órakkó azt mongya, jaj, fiam kelj fő, me olyan
nagy nyess van az állomáson, akkó má kaptunk vagonyokat, és bevagonyíroztak.
[Sóhajt.] Hát akkó vittem enni, me nem vót mit ennünk, regge kaptunk egy kis teát,
és egész nap gyalogóni, akkó este, mikó megátak, akkó olyan gerslinek híták, olyan
búzaféle. [Nevet.] Azt kaptunk, aki korább megette, az kaphatott még repetát is.
[Nevet.] És akkor, mikor meghagytuk reggelire, me mondom egy kis teát kaptunk
és egész nap gyalogóni.
No, akkó ementünk, Szabadkán is bevagonyoztunk, me vótunk akkó gombosiak
valami tizen-tizenöten. És akkó ementünk Szabadkára, ott is álltunk, akkor aztán
megindultunk Szegedre, me Szegeden ott vót a híd, hogy átmenni Jugoszláviába.
No, oszt ott az oroszok félredobtak bennünket, a mi szerelvényünket, úgy ottan ez
az egész brigád, szlovén brigád ezek, és mondom a szegedi rendezőbe ott féredobtak
bennünket, ott átunk. Az oroszok ottan egy vonatrú, egy vonat tehén, egy vonat
valami alkatrészek gyári valami, húrcókodtak az oroszok, minket félredobtak, akkó
éfélkó, akkor eccé spremaj za pokret,40 mikó mán azt monták, spremaj se za pokret
[nevet], akkor átmentünk a hídon, a vonat, a vonat átvitt bennünket, és mentünk
Kikindára. Kikindán kitakarítottuk a kaszárnyát, akkó má megin spremaj se za
pokret, akkó ementünk Adára, Adárú kompon mentünk át Zentára… a Tiszán.
Akkor elmentünk Zentán is ott abba a kaszárnyába, ott is ahogy bent vótak az
oroszok, partizánok, ej, csupa sár, kitakarítottunk mindent, má megin azt mondják,
hogy spremaj prvi vod,41 spremaj se za pokret. [Nevet.] Má akkor ementünk, aki
mi vótunk Tiszaszentmiklósra, ottan őröztük a sváb házakat, ott mindent összeszedtek, és vót, ahol vót élelem, hát ez a német falu vót, és összeszedtek mindent,
és nekünk az vót a feladatunk, őrizzük, álljunk őrséget. Akkó vincellér vót [nevet],
nagy szőlőszet vót Tiszaszentmiklóson, azt is őröztük. Eccé aszongya, gyün estefelé
a vincellér, má ösmertük, Juhász. Öcsém, iszunk bort? De olyan kancsóva hozta,
megfogta, kihozta, megtőti megin. De én őrségen vótam. Igyam meg, hát mondom,
ha én ezt meginnám [nevet], meghalnák [nevet], oszt hát így e, úgy berúgtam, mire
hazaértünk, megin köllött vóna menni a váltásra, nem bírtak főketteni. Akkó onnan
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Tizedes
Indulásra készülj!
Első szakasz, indulásra készülj!
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meg megin bementünk a Tisza-partra, ide Zentának átellenbe, itt is vót egy ilyen
szőlő, no jó van… Mindég vót ott egy vincellér, meg magyar vót, én vótam egyedül,
meg amazoknak egy kicsit krivo42 is vót, hogy én ott kaptam enni is, inni is [nevet],
mer hát magyar vót. Mondja az a vincellér: Gábor öcsém, azt mondja, jön a lányom,
és átmész érte oda a Zenta felire, majd ű kiabál, oszt átmész érte csónakka. Vót neki
csónakja. Át is mentem én, néz a lány, néz a lány, katona, de én állva kevertem.
– Evezett, mint a halászok…
– És aszongya, maga, mit tudom, én má mingyá bemutatkoztam, egész nyugodtan jöjjön, az édesapja mondta, hogy jönni fog, ő ement a városba, oszt akkó így
átvittem én [nevet], jaj…
– Meddig volt katona?
– Huszonnyóc hónap, akkó elősző hát ebbe a szlovén brigádba vótunk, akkó
nem tudom, innen evittek bennünket Bácskába, Zágrábba, valami Braće Radiča
brigádba evittek, akkó onnan ementünk Koprivnicára,43 Koprivincán meg eccé gyün
a komandírom, Lovász, aszongya, moraš ići na pojoprivrezničku školu,44 hogy altiszti
iskolába, no, oszt mikor, de már itt Becskereken is el akartak, evittek bennünket,
mer gyütt, kiválogattak, itt ementünk, oszt mondjuk, mi magyarok vagyunk, nem
tudunk tanúni, itt elengedtek bennünket, de ott egy prekmurjai45 gyerek vót, a is
magyar vót, mondom neki, te, megyünk, mondom, énnekem eccé má sikerült, hogy
ementem raportra, és hogy magyarok vagyunk, mi nem tudunk, nem tudunk tanúni.
No oszt, mikor ementünk raportra, kapitány vót a komandant škola, és megszólat
magyarú, aszongya, hogy nem vagytok ti olyan buta gyerekek, mint ahogy maga
mondja, tegeztek, magáztak bennünket abba az altiszt iskolába. No, most hát el is
múlt a hat hónap [nevet], de vótunk százhetvenen, de harminc-negyven magyar
vót, de akkó, mikó mink befejeztük az iskolát, de akkó utána az a kapitány magyarú
semmit nem szót. No, mikor mi magyarok egy sarokba behúzódtunk, nagy nóta meg
nagy ööö, cigányzenészek vótak, és mi magyarul ottan danótunk, no, oszt odagyün
a kapitány, akkó szólat meg má megin magyarú, hogy no, aszongya, hogy fejezte be
az iskolát, és mondom neki, hogy vrlo dobrom uspehom.46 No, mondja, mit montam
én magának, emlékszik rá, mikor raporton vót [nevet], háá így. No, akkó kaptunk
szabadságot, akkó hazagyüttünk, akkor visszamentem megin, akkor a tüzéreknél
vótam, és onna szeretem le. Egy annyira könyörögtek, hogy menjünk tiszti iskolába
is, meg, hogy írjuk alá a tovább szolgálatot, de hát mama húzott haza. [Nevet.]
Gombos, 121.

42
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46

Rosszulesett nekik
Kapronca
Lovász, mezőgazdasági iskolába kell menned. Mint az később kiderül, az adatközlőt altiszti iskolába küldték (potporučnik – altiszt).
Prekomurje magyarul Murántúl.
Nagyon jó eredménnyel
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Ha nem adja oda a biciklit, az összes ruhát,
mindent elviszünk
De volt, volt nagyon jó új biciklim. Német, Apatinba nagyon nagy lerakat van, aki
a főutca mellett, ott egy óriási nagy, ezek Németországból gyönyörű szép bicikliket,
olyat vettem, olyan biciklit. Gyönyörű, és akkor, mikor…
– De ez még háború előtt?
– Igen.
– Nagy érték vót abba a időbe a bicikli?
– Nagy, és ez az, hogy az ö, nagyon szép, nagyon gyönyörű szép, új bicikli, de
nagyon drága volt. Elég az hozzá, hogy mikor elmentem, elvittek katonának, akkor,
akkor én azt szétszedtem, és fölvittem, fölvittem a padlásra.
Na most, elég az hozzá, hogy amikó én hazajöttem, és akkó mondom a felségemnek, hol a bicikli. Azt mondja, hát a partizánok, valaki azt mondta, mer az kérdezték,
hogy hol van jó bicikli, akkó valaki elárúta, eljöttek a partizánok, ha nem adja oda
a biciklit, az összes ruhát, mindent elviszünk. Mire a feleségem odaadta. Az egészet
megfogta, a partizánok elvitték a Dunán, ez meg átkozta a végtelenségig.
– A maga felesége?
– Igen. Átkozta, és mikor vitték át csónakka, vitték át, mentek át a Dunán…
– Tán beleesett a Dunába?
– És be, bomba ráesett.
– A biciklire?
– Nem, mi a fene, a illetőre. Átmentek, és a bomba ráesett, és meghalt. Így elment a biciklim is meg az illető is. Úgyhogy ezek a partizánok így csinátak, hogy
amit lehetett, mindent vittek. Akik bírtak, szájréztak, összeszedtek homit, vitték
és mentek, ugye. És hát, akkor ezek meg itten…
Mer nem tudta ű, csak ű ott nekik voltak, hogy többet is elvittek ugye, de és
akkor, ezek kérdezték, hogy nem-e tudnának valaki mástól, nem-e tudnának, és
akkor azok elá[rulták], azt mondták, hogy tudták, hogy vettem, meg látták, hogy
milyen szép új, senkinek ilyen biciklije nem volt, és ez, az, az árulták el, hogy ide
menjen, és ott van egy új bicikli. Az, az meg megcsasztizta47 valami, adott valami
kis, és akkó így, s így, elvitte, és elvitte.
Bácskertes, 17.

Titovka sapkájuk vót, csillag itt
elérű nekik, és a puska a vállukon
Mikó má tán a oroszok úgy, úgy utat csinátak, akkó csak űk úgy gyüttek, oszt ja
sam partizaaan. Na, mentek a utcán, oszt né, danógattak. Mer ott ilyenek vótak.
– Vótak nők is közöttük?
47

Častiti (szerb ‘megvendégelni’) a helyi magyar szóhasználatban ragozással
meghonosodott kifejezés azonos (vendégelés) jelentéssel.
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– Voltak bizony. Vótak. A hajuk megnyírva…
– Vót egyenruhájuk is?
– Persze. Titovka sapkájuk vót, csillag itt elérű nekik, és a puska a vállukon, és
azok is bementek házakhó, ezt akar, azt akar, amazt akar… Hát úgyhogy Monostoron a péket majdnem észbű kihajtották. Partizánasszony. Partizánlány. Nem vót
szabad mondani azt, hogy partizánlány vót, mintha ötvenéves vót. Azt mondta a
péknek, hogy nem tom, mennyi… Nem tudom, mennyi, mennyi időre, nekije kiflit
süssön a pék. Mondta a pék, hogy sütök. De az nem bírom elkészíteni. Annak köll
kelni. Ha azt úgy megsütöm, akkor az nem lesz jó. Eddig meg eddig a, mondja a
pék, hogy nem bírom. Hát nem bírom. Mindjá csinálom.
Bácskertes, 15.

Ezek a partizánok mingyá nyergünket összeszedték
Sőt, én azt mondom, hogy nekünk, még a oroszokka szerencsénk is vót.
– Hogy érti ezt?
– Ezt úgy értem, hogy a első partizánok, akik mondanak első partizánoknak, azok
akkor gyüttek Kupuszinán, megjelentek, gondolom, hogy hatan. Nem vagyok
biztos, de hatan, hatan, gondolom, mer ott vótunk a nagykocsma előtt, illetve a
községháza előtt, haza vótunk bocsájtva má akkó iskolábú ugye, nem, és ott vótunk
a nagykocsma előtt, és megjelent, én úgy gondolom, hogy hat partizán. Lóháton.
Ugye? És mingyá avva kezdték, hogy írás, papíron vót nekik, hogy ki adta ugye,
nem tudjuk, hogy ki adta nekik ki, aki huszár vót a régi, a első Jugoszláviába, aki
huszárokná szógát, annak kötelessége vót nyerget tartani nyerges lóhó. Ugye, a…
– Csak nyerget.
– Igen, hogyha hadsereg ugye, anna, akkó az mingyá…
– Készenlétbe lenne.
– Készen, kötelessége vót nyerget tartani. Ezek a, ezek a partizánok mingyá
nyergünket összeszedték. Ez vót a első. Azok avva el is mentek. És akkor gyüttek
a oroszok.
Bácskertes, 19.

Becsületes volt a bácskertesi nép a bukóci
és a szerbekke szembe
Na mostan, visszatérnék, hogy mikor az orosz hadsereg, itt átkelt a Dunán ugye,
Kazukon és Batináná, és akkor a partizánok megszállták a falut. Kik is voltak ezek
a partizánok? Bukóci és sztapári aljas szerbek, akik csak a sapkájukra veres ruhábú
felvarrták a veres csillagot, és bejöttek a faluba, és rekviráták. Rekviráták, ami még
maradt ló, kocsi, kerékpár, azt mindent, jó minőségű ruha, azt mindent összeszedték,
és vittek mindent, jószágot, ami maradt. És ezek is ugye, a, a néket vadászták, de
meg kell jegyezni, hogy a bukóci szerbeket és a sztapári szerbeket, mikó bejöttek a
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magyarok, akkori, a bácskertesi nép nem ment oda rekviráni semmit. Olyan becsületes volt a bácskertesi nép a bukóci és a szerbekke szembe. De megjegyezzük, hogy
java része bukóci, az tisztességes vót a partizánok bejövetel által is a kupuszinakhó.
De bizony ezt elkövették.
Bácskertes, 24.

Édesanyám, ha látnád, hogy a fiad hun van!
Van egy partizán még a faluban, aki él, a Lajkó Misi apja. Az Bolmánnál volt pár
napig az árok aljában, mert a németek nem tágítottak. Annak a hadseregnek, a déli
szárnynak át köllött menni. Meg a Makk Józsinak az apja. Olyan fiatal…
– A Makk Józsi apja?
– Igen, ott az iskola mellett. A Makk Józsi apja, az is fiatalon harcolt. Hát tudod
te, hogy ezek, a Lajkó Misi apja milyen nyugdíjat kap? Hát persze!
– Azért, mert partizán volt?
– Mi volt partizán? Egy hétig? Azt mondta a Makk Józsi apja: Édes Istenem!
Ha látta volna anyám, mert az apjukat kivégezték a partizánok. Mert az apjuk azt
mondta, bemék a faluba, és nem gyüvök többet haza, azt mondta a feleséginek:
tudta. Valamit fölfordított a szerbek ellen, mert a szerbek ott Živába, Bakkárban
nagyon garázdálkodtak, és amikor begyüttek a honvédok, akkor ű ugye visszaadta.
No, mikor begyüttek a partizánok, ezek nem visszaadták, hanem rögtön kivégezték. És mondta: édesanyám, ha látnád, hogy a fiad hun van! És ezt a Józsi többször
mesélte a piacon, olyan komolyan. Nagyon húzós ember, nem volt kinyitó a szája
csak úgy… csak úgy mellékesen. Engem minden érdekelt úgy annak idején.
És mondja hogy mit csináltak a partizánok. Hét onokája vót, iskolások úgy. A
Bosut-partra, mert a Bosut folyó mén ottan, ott kikötözték űket. Kinek a szívét
kivették, kinek a nyelvét. Az utolsó öszeesett. Szóval annyira megijedt, hogy összeesett, meghalt. Hát gondold el, hogy mit csináltak a partizánok! Ártatlan gyerekek.
– És a Tito tudta ezt?
– Tito? Hát a Tito engedélyezett mindent. Hát itt írja, ebbe a könyvben. Hát
voltak a zsablyaiak meg a csúrogiak, voltak a Titónál, és a Tito csak így csinált. A
partizánok Bánátban, már mondtam neked, ha mondtam, a kutakat megtömték olyan
ötéves korú gyerekekkel tele, és megáldották a földet. A kutakat megtömték német
gyerekekkel. Ilyen gané volt az öreg. És űk mindjárt megegyeztek a Sztálin papával,
hogyha fölszabadítsák Szerbiát az oroszok, mert Beogradot az oroszok szabadították
föl, nem a partizánok, lófaszt, akkor a svábokatú meg a vagyonukat, meg a népet
lágerba, meg a vagyonukat elvenni. Öccse! Itt Apatinban, ahun van a sóder, azok a
nagy sleppek, az mind kettesekkel, egyesekkel, mind vetőgép, morzsoló, azt mind
vitték Oroszországba. A népeket meg bevagonírozták, és šibaj!48 Erre én is emlékszek.
Hát akkor mi volt erre? Hodzsák meg… Mert azért Apatin megúszta kicsit. Mert sok
48

Šibati ‘ostorral hajtani’. Ebből származtatott ige, amit tereléssel, mozgással,
hajtással, kapcsolatban használnak szerbek és magyarok egyaránt.
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vegyes házas volt. Magyar–német, német–magyar, és sokan a családbú maradtak,
akik nem mentek lágerba. Mondjuk, voltak négyen, kettőt elvittek, de kettő maradt.
Így maradtak meg a Krammerék is. Az asszony volt magyar, az öreg volt német, és
így akkor megmaradtak. Meg mikor begyüttek a honvédok, itt népszámlálás vót, ők
magyaroknak iratták magukat. És így megmaradt a két öreg.
Bácskertes, 24.

Adjon isten! Mi vagyunk a fölszabadító csapat
Hát bement a partizán, a öregasszony zsákokat fótozta, vagy babot válogatott…
–Ja, ez itt, de itt vót Kupuszinán?
– Há itt a kültelepen valamellik házná, nem tom, mellik házba. Ő meg, jó napot,
mama, ugye? Jó napot! Adjon isten! Mi vagyunk a fölszabadító csapat. Jaj, és hála
istennek, csak ha együttek, mer ezek a büdös partizánok mindent elvisznek. Ű vót
a partizán.
Akkó másik az szerb vót. Az is bement, ugye. Öregasszonyhó az is. Az meg nem
tudott magyarú, oszt mondja: Smrt fašizmu, majko! I tebi, sinko! Mondja: Halál
a fasizmusra! Neked is, mondja, áldott, ugye?
– Ez is itt történt Kupuszinán?
– Persze, hogy itt, hát itt. Itt, itt a!
Bácskertes, 23.

Akkó ott mostunk rájuk, meg vasaltunk rájuk
Hát mink itt, nekünk is itt vótak a partizánok, me a falu tele vót partizánokka.
Mostunk, vasatunk nekik, partizánoknak, mentünk, mostunk, vasatunk, takarítottunk nekik.
– Hol voltak elszállásolva?
– Há ott, ahun a magyar csendőrség vót, ott vótak a tisztek, azokra is mentünk
mosni, vasalni, meg akkó Vince Pista bátyádék házába is vótak, oda is jártunk,
mostunk, vasaltunk. Így összefogtak bennünket… Ott laktak a Vincéék is, őnekik
is elég nagy ház vót, az a Vince-ház ott hátrafelé, oszt akkó ott mostunk rájuk, meg
vasaltunk rájuk.
Gombos, 122.

Még Beogradból is gyüttek hozzánk tisztek
– A partizánok bejövetele milyen volt?
– Hát az is nagyon jó volt. Hát azok még barátságosabbak voltak. Olyan jók voltak.
Itt valahova, hova jártak? A Brigitta néniékhő. A Brigitta néni mikor itt lakott,
ahun a Pörge. Ott varrtak is. Meg gyüttek ide mihozzánk, a kocsmába mindég. Nem
volt semmi, úgy szerettek bennünket. Meg mink is űket. Minden délután, mikor
jóllaktak, táncoltak. Még az oroszok is. Hahaha, az oroszok is.
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Mondd csak el, hogy még mikor visszagyüttünk, oszt mikor a partizánok voltak
már. Még Beogradból is gyüttek hozzánk tisztek. Itt rendőték meg a vacsorát, meg
mindent. Itt vacsoráltak meg minden.
– Doroszlói paprikást.
– Bizony. Nem nézték le, hogy magyarok. Lett volna máshova menni, ottan
Militicsre vagy… mert biztos hallották, hogy ottan jó népek vagy valami. Nem dicsérem magunkat, de azért mindenkivel jóba voltunk, nem? A tiszteket mondom,
mikor idegyüttek.
Doroszló, 112.

Adj neki egy pofont, de rendeset!
Éjszaka voltak patrolok,49 hogyha megláttak kint valakit, akkor megverték. Tán
durindóztak50 valahol lent az Újfalun, és mentek haza, a villany alatt meglátták őket,
és szóltak nekik, hogy várjanak. Megvizsgálták őket, hol voltatok. Hát azt mondják,
lent voltunk az Újfalun, és mentem a harmonikámé. Tudod a harmonikát húzni?
Tudom. Akkor te húzzad a harmonikát, a másik barátod meg táncoljon. Partizánok
mondták. Mikor vége volt a táncnak, akkor azt mondta, adj neki egy pofont, de
rendeset! Akkor adott neki egy pofont, azt mondja, te meg most add vissza neki.
Fogjátok magatokat, és menjetek most már, elég volt a csavargásból. Az én öcsém
is onnan nősült, az Újfaluról, és mindent tudott.
Mohol, 87.

Mert a partizánok sem voltak mind pártemberek
– Voltak-e valamilyen segítőik a partizánoknak itt a faluban? Hogyan viszonyultak
a valláshoz?
– Magának a partizánoknak vallással nem volt bajuk, de a pártnak volt. Mert a
partizánok sem voltak mind pártemberek. Nem mind kommunista volt, besorozták őket, és kész. Főleg az utolsó időben, főleg a partizánok önkéntesek voltak. De
bizony mikor már idekerültek, mikor hát mondjuk már, mondhassuk, hogy mikor
Beograd fölszabadult már, akkor sorozták a népet. És akkor már nem okvetlen izé,
nem kommunista, vagy nem pártember volt, hanem csak partizán. Nem katonának
nevezték el, hanem partizánnak. Volt a faluban is, sőt a falusiaktól is, az itteni, akik
a pártból voltak, ugye. Volt ellenállás. Na, de aztán úgy láttam a végén, hogy talán
megvonták, vagy nem tudom, szégyellték magukat, hogy így van, de bizonyos ideig
mondjuk rá, egy tíz évig, tizenkét évig biztos.
A nagycsaládosok, azok jártak legjobban, nekük nem volt semmijük, kaptak
jegyet, kenyérjegyet, lisztet, cukorjegyet. Annyit kaptak, ahol sok volt a család,
hogy bírtak eladni nekünk, akik nem kaptak semmit.
Gombos, 115.
49
50

Őrjáratok
A táncmulatság helyi neve, miként a cécóbál is.
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Kiss Ferenc, a Petőfi brigád
parancsnoka

Jontovics Rudolf, a Petőfi brigád
politikai biztosa

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

Besorozott önkéntesek menetoszlopa Szabadkán
(SZTL, 167.63.)
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Az Ozna, a Vörös Hadsereg és a partizánok képviselői
(SZTL, F-176-64-875)

Csoportkép az Ozna épületében
(SZTL, F-176-64-874)

■ Igaz történetek Mindenkiföldjéről

Partizánok egy csoportjának műtermi felvétele Szabadkán
(1944. október)
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Partizánok és polgárok csoportja Zentán (1944. október)
(SZTL, F-176-64-833)

Műtermi csoportkép (1945 első hónapjai). Balról jobbra:
a topolyai gyűjtótábor parancsnoka, a területi parancsnok helyettese,
a területi parancsnok (Silbački Borivoj) és Njaradi Eugen
(SZTL, F-176-63-400-2)
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A Bajmokon állomásozó partizánosztag
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Egyik katona táncolt, oszt leesett a gránát
vagy ami vót az övibe
Igen, a szavamat el ne felejtsük, akkor nagy ünnepség volt a faluban. Meg a másik
faluban is meg mindenhun. Azt mondták, hogy mindenki a község… Mindenki
menjen, örömünnep van. Örömünnep van, föl vagyunk szabadulva, ez minden
nagyon jó lesz… A községházáhon, de ha rossz idő vót, akkor megint oda, ahol
mondta, hogy volt az óvoda, a sarokra, a Dom. Ott volt egy alacsony kis épület, és
ott volt a tánc. Az ötévestű a húszévesig mindenki ott vót. Vót egy hermonikás, meg
vót egy, még azt sem tudom, hogy kik, mik… Kupuszinaiak voltak a zenészek, úgy
táncoltak, úgy örültek, mulatott a nép. De csak az ifjúság. Azokat nem így hívták,
hogy ifjúság, hanem omladina, omladinások. No most, mint ahogy van is, mióta
világ a világ, a… Amióta világ a világ, a fiatal mindig fiatal. Alig várták a lányok is.
Sok szép lányok voltak. A legények? Azok szint még a hadifogságban is voltak, oda
szint kikerültek, fiatal gyerekek. Akkor lassan szüremkedtek haza, aki közelebb volt
meg hogy… de itt azért a partizánok, akik kiskatonák voltak, olyanok, ilyenek felügyeltek a faluba. És a batinai hegy végirű vót a reflektor. Az olyan vót, hogy ilyen
sugara vót nekije. És így pásztázta körű a környéket. Ez, amikor beesteledett, akkor
mindig ez a reflektor, az mindig ott valamit mutatott nekik. Az egy rettentő nagy
valami vót. Ugye mi azt nem tudtuk, hogy az mi vót. Mikor már kezdett sötétedni,
akkor az a reflektor pásztázta körül-körül.
– Látszott Kupuszináról?
– Látszott, hogy egy sújtás megy a falun keresztül. Hogy az hogy vót vagy mi
vót? Ugye az nekünk magos vót, minket nem bántottak, mink mindnyájan megmaradtunk, már nekünk az nem volt. Meg volt ígérve, hogy jó lesz, oszt nagyon jó lett.
Oszt akkor azt gondoltuk magunkban, hogy oda mindenki, a nagylányok mentek, a kicsikék is mentek, oszt nagyon táncótunk. Én is ott voltam, a testvérem is
ott vót, tízévesek vótunk. De velünk mindig a szüleink gyüttek. Akkora gyerekeket
nem lehetett elengedni, mert azért a falu üres nem vót. Imitt-amott egy-két szegény
lágeros is elbújkált a faluban, ha merte befogadni űket valaki, mert ki volt adva, hogy
aki be meri üket, a lágerosokat engedni, az ilyen-olyan, mindig olyanokat akkor…
De se adni nem szabad nekik semmit. Dehogynem adott a nép, hát hogyne adott
volna, az az Ozna-val meggyűlik a baja. Az Ozna volt ezek a kutyák, akik voltak.
Akkor nagyon táncoltunk.
– No és a partizánok azok hogy kerültek ide?
– A partizánok azok úgy vótak, hogy el volt foglalva, és jugoszláv uralom alatt
volt a falu, és ezek azért vigyáztak, nehogy valahun előbukkannak ellenségek, vagy
mit tudom én. Ott voltak a faluban. De ezek senkit nem bántottak. Se űket senki.
– De szerbek voltak, nem magyarok, ugye? Vagy volt közöttük magyar is?
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– Tán mikor ki volt a soron, az volt a katona, mert azok voltak a katonák. A Maris
néninek, a Szilveszternek a testvére, a Misa bácsi, azok is vótak. Az is akkor volt
katona. Hát elgyütt az idő, olyan idős vót, be muszáj volt rukkolni. Akkor a Túri
Antinak az apja, az is akkor volt katona. Akkor a nem tudom ki. De úgy csinálták
mindég azt már mingyá azok, akik ezt intézték, hogy az idevalósi, a bácskaiakat
vitték valahova messze, a messzeiket meg idehozták. Úgyhogy mire hazagyütt a
katonáéktól, mindenki, mindenki megtanult szerbű. Ezek úgy beszéltek szerbű,
azé nagyon fontos vót mostanáig egész életükbe, hogy megtanultak valami nyelvet.
Mert milyen állam az, amelyik nem követeli a saját nyelvit? No most az nem jó volt,
akinek azt tanulni köllött, de megtanulták egy-kettő.
Ugye a mulatságró kezdek beszélni. Egy este, két este, sok este, minden este vót.
Én nem is tudom, hogy meddig, de…
– Ez május, májusban volt, ugye? Negyvenöt májusában?
– Igen, tavasszal. Mikor rendesen megvolt. De még valamerre voltak harcok. Mert
akkor szabadították föl a koncentrációs táborokat. Ott is volt éppen elég galiba. A
túlélők mesélték, hogy amikor ottan azokat felszabadították, nem tudták hova, hogy
mit csináljanak azokkal is. No most, egyszer csak gyüttek, ahogy mondtam az előbb
is, a fiatal mindig fiatal vót, gyüttek azok a katonácskák. Azok is táncoltak vóna
ott. De régen úgy volt nálunk, hogy nem volt szabad ám nem elmenni a legénnyel.
Az muszáj volt, elmenni, nem hogy most én nem mék vele. Egyet-kettőt fordultak,
a másik legény elvette. Hát így a katonákkal is elmentek táncóni, meg azok maguk
is. Eeej, mindenki nagyon. Nem csak magyar nóta vót. Egy-két katyuskát, meg mit
tudom én, miket, azt is zenésztek, oszt akkor hej-haj, ihaj. De ezek akkor már nem
oroszok voltak, azok már elmentek.
Egyszer csak, mink is gyüttünk volna minden este, tudod, hogy mink hun
laktunk, ott egészen a falu szélén. Szint a Kenyék utcában, szint a Zeta utca végin. Mondta anyám, hogy máma nem megyünk, lányok, meg akkó hónapután se
megyünk. Hát ki vagyok én fáradva. Mert a szüleink egész nap dolgoztak. Akkor
este muszájtak bennünket vezetni, mert azért mondták, hogy az ördög nem alszik,
hova ilyen gyerekeket elengedni. De azért csak azért is mentünk, mert mindenki
nagyon örült.
– Maga nyolcéves volt?
– Kilenc voltam, mikor itt voltak az oroszok. Őszkor voltam kilenc, akkor tíz,
meg akkor tizenegy. No ez így volt. Egyszer csak mondja anyám. De menjünk, anya,
menjünk, nyarvogunk ketten anyámnak. Mondja anyám, ma nem megyünk, ki
vagyok fáradva, majd megyünk hónap. De ez tegnap is volt, hogy nem mindennap
mentünk. Egyszer csak reggelre… Ugye nekünk az a robbanás, nem is hallottuk,
mit tudom én, mi volt. Egyik katona táncolt, oszt leesett a gránát vagy ami vót az
övibe. Hát az úgy körű vótak rakva, oszt úgy mentek az utcán. Körű vótak rakva,
lehetett látni. De hát azok nem bántottak minket, a népet. Oszt valahogy leugrott,
leesett. Oszt le a fődre, oszt az fölrobbant. Hárman rögtön meghaltak. Három fiatal.
– De nem szaladtak szét a…
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– Dehogynem. Én akkor nem voltam ott. Akkora sikítás volt, mindenki szétszaladt. A Tadián Bözse nénit ismered, nem? Annak volt egy testvére, Tadián Mihály, ott vannak mind… Az rögtön meghalt. Meg a Túri Anti nagynénje, Veselity
Verona. Az is ott van, a kupusziniban van levéve a keresztbe. Maros Laci, annak
a anyja. Bepának vót, az apjának Perčić nevű vót, Perčić nevű vót a… De arra úgy
nem nagyon emlékszek, meg nem ismertem annyira meg. Az is ott rögtön meghalt.
Ott vannak a temetőben mind.
– És sebesültek hányan voltak?
– Majd mondom. Három rögtön meghalt, meg vót, aki most bemondó,
Domoródnak a felesége. Bemondó, Domoródnak a felesége, annak a déd- vagy
hanyadik öreganyja, annak a szemit kivitte. Azt úgy hítták, hogy Frank Annus
néni. Az már akkor is, mit én tudom, olyan negyven-ötven éves asszony. Annak is
nagylányai vótak, és akkor az is ott volt, ugye. Akkor vót még egy, akit úgy híttak,
hogy Ruzsicska Ilon néni. Az soká volt temetőpásztor. Nem említed? Nemrégen
meghalt kilencvenvalahány éves korában. Annak is rögtön a szemit kivitte. Akkó
kettő elvesztette a szemit, de még egy szerencséjük, hogy egyik szemük megmaradt
szegényeknek. A három rögtön meghalt. Hát hogy ez milyen nagy csuda vót! Hát
most már, mikor elmúlt a háború! Oszt ehun, ekkora veszteség. Ugye a nép úgy
tördelte magát, úgyhogy… Most, hogy azokkal katonákkal mi lett, hogy…
– Az a katona is meghalt, akinek…
– De arrú hallgatott mindenki, hogy a katonával mi lehetett. De mikor mi is
ott voltunk, akkor is voltak ott katonák. Hát talán kicsit a gondatlanságtú is volt,
mert csak azt lehetett volna másként odakötni vagy odaerősíteni. Ők nem akarták
azt, nem az, hogy most hú, odadobták a nép közé, hogy netek. Az nem úgy történt.
Bácskertes, 15.

Há most ugrátak, táncótak, oszt véletlenű leakadt
No, mikó vége vót ennek a mindennek, akkó jött ez a ünnepség.
– Tehát akarták meginnepőni, hogy vége a háborúnak?
– És hát tudom, három partizán nagyon szép ruhába vótak étezve, és olyan kerí-kerí
vótak a kézigránátok. És ugye ez a nagy tánc, ugye ünnepség.
– A helyi közösség épülete előtt vót?
– A helyi közesség elétt vót… vót ez a a szószék, olyan. Hát mink, gyerekek
játszottunk. Eljött a tánc, mink, gyerekek, ugye… én olyan kevír vótam, oszt hát
elkezdtek ott táncóni. A katonák táncótak ugye, és valahogy leesett egynek a kézigránát. Az ódalárú leesett. Há most ugrátak, táncótak, oszt véletlenű leakadt. És
pontosan úgy, hogy pont a gyújtásra esett. Elkezdett az úgy ugráni, piros vót, én ott
vótam keze hozzá, hát de nagyon nagy mulatság vót, hát táncót a nép ugye, fiatalok…
táncótak, nagy erem vót, ugye. Hát oszt kezbe nagyon kapkodta az a partizán, hogy
majd elkapja, oszt kidobja… De nem bírta elkapni. Én attú láttam, hogy ott ugrát
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az a piros, de nem bírta elkapni. De abba a pillanatba, ahogy az exponálódott, az
mind a három partizán abba a pillanatba ottmaradt. Többet meg nem mozdút egy
se, úgyhogy sok-sok fiatalok is meghaltak… neki is a testvére meghalt.
– Ja, a maga feleséginek a testvére.
– Igen. Az is ott meghalt.
Bácskertes, 16.

Még fiatal vagy, ne menj, Misi, táncóni!
Én azt tudom, hogy tizenhárom éves vót a testvérem, és elment é is arra a táncra.
Arra a búcsúra, mer akkó vége vót a háborúnak mán, kimentek a oroszok, még egy
pár partizán vót benn, meg úgy… olyan fiatal legínyek voltak sokan a faluba, úgy
híták íket, hogy deákok. Hát az biztosan egyetemistaféle gyerekek lehettek. Ilyen
fiatalok. Me nekem vót egy tizen… tíz évve idésebb nővérem, és nálunk is laktak
azok a deákok. És akkó ottan a lányokka szórakoztak, mikor a elgyittek hozzánk,
me nálunk anyánk az Pesten vót a kórházba, és akkó mink, három gyerek éltink
otthon a apiva. És mikor a deákok ott voltak, akkor a reptérre nagyon dobáták föl
ezeket a… minek híjják? Amiket Pesten is szoktak dobáni a hídrú le a…
– Tűzijáték?
– Tizijáték. És akkó nyakukba vettek ezek a deákok, a nyakukba, há mint a
gyerekeket szokják, és kimentink a kertbe, mer ott laktunk, ahun a Császár most
lakik. És az ott kint vót a… onnen nagyon a reptér látszott. Kiserdő még akkor nem
vólt ottan.
Fiatal partizánok vótak azok talán. Hát iskolások, egyetemisták, egyetemisták.
Csak úgy hítuk, hogy deák… bent vannak a deákok. Elétte vótak a románok, azok
is elmentek, mer nálunk mind üresek vótak a szobák, nagy szobák vótak, négy-et
szoba, és az mind tele vót szalmáva, pokrócokka, és ott aludtak azok a románok
meg… a partizánok azok nem ott aludtak, azoknak vót fekhelyik, rekamír meg
sezlony, ami régebben vót.
És akkó vót az, hogy elbúcsúztak a falutú, hogy elmennek azok a fiatal partizánok
is. És akkor az én testvérem is tizenhárom éves volt, és hogy elmegy…
– A nevit mondja csak!
– Tadián Mihály. Tadián Mihály tizenhárom éves korába, hogy elmegy ő is.
Mondja apinak, hogy: Api, elenged engem táncra? Mondja az, hogy á, még fiatal
vagy, ne menj, Misi, táncóni! De mondja, mennek mind a pajtások. Hát akkor menj
te is, mondja. Én meg a barátném, átelleni szomszéd, hogy menjünk mink is megnézni azt a táncot, hogy hogy lesz az a tánc. Mink még attól kisebbek vótunk jóva.
Mind a Misi, ű tizenhárom vót, én meg… én harminckilences, ű meg harminckettes.
Hát azé vót keztink kilenbség. De elmentink mi is. Mi nem táncótunk, mink csak
ottan a zenészek kerű, hát ott léderegtink, játszottunk, kislányok… És egyszer csak
egy nagy… Hát má akkó kezdett setétedni, oszt mondjuk, megyink mink haza.
– Szóval ez estefelé vót?
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– Estefelé vót. Elég jó besötétedett. Ők meg még ottmaradtak. Nagyon szót a
zene, kupuszini zenészek… nagyon zenéztek, ilyen plézene, és egyszer csak, mikó a
sarokra értink, ide a Pék Feri bácsi, a Kerhuték ahol most laknak… ideértink, és a
Kis köznél mentink ki, mer ott laktunk, ahol most a Császárék, és egy nagy robbanás
vót. Nagyon nagy robbanás, és az a nagy sikítás… Jaj jaj jaj, mer hát ugye nagyon
sok nép vót ott, az egész út tele vót, meg a másik felírí nézték, meg ott a községháza
elétt is rendkívil sokan, és azok a java része, mindenki megsebesít. Aki nem halt
meg, az megsebesít. Fiatal lányok, asszonyok. Az asszonyok is… Vót, akinek a szemit
kiitte, vót, akinek a szemit kiitette… Érdekes, hogy nem a templom felé szaladtak,
hanem a Apatin felé. Hát ki mere! Tódútak arra…
– A Nagyutca felé?
– Arra mentek. Nem tudtam, hogy hova szaladjak. A tömeg arra vót. Én olyan
kicsike vótam, jó összegázoltak, úgyhogy elég sokan rám estek… Mink pillanatok
alatt elindútunk mán haza. Erre nem szaladt senki, senki nem szaladt. Szaladtak
mindenfelé. Mind ara szaladt, mintha valaki hajtotta vóna űket. Nagy sikítás,
ottmaradtak a fiatalok a… Meg a megsebesít, az leesett, az ott vérzett el, meg mindenhogy vót.
– Nem mertek odamenni hozzá?
– Mindjá, abba a pillanatba senki… A Pécsi Katica, az az… Rögtön vitték űket
Zomborba, meg ki hova, rögtön vitték őket. De egy fiatal lánynak, annak a Pécsinek,
a Pécsinek a testvére, azt kikötötték a szoknyáját, annak rögtön kijement a bele,
abba a pillanatba.
A mi Misinknek meg, én mán mentem férjhez, mindig a szekrénye megvót, mer
a nagyszoba, akkor a meleg konyha, akkor még egy szoba, a kisszoba, de mink ott
sehol nem laktunk, mer ketten éltünk a apámma, oszt akkó azután vót még egy szoba, ott vót a konyhánk, meg ott aludtunk is. Régen úgy vót az szokás Kupuszinán,
hogy a melegbe aludtunk. Nem mindenkinek vót gyerekszoba, mer vót ott szoba,
de nem aludtunk ottan, mer egyitt aludtunk a szülékke. Nekem nem vót anyám,
csak apám, és akkor együtt ott aludtunk hátul, és mondja api, hogy a Misi, hol a
Misi. Mer a nena is hazaszaladt. Mondja, hogy jaj, mit gondol, api, nagy bomba
robbant, egy partizán elejtette a bombát, oszt felrobbant. De hát mi lehet a Misive?
Ű látta, hogy a Misi táncol olyan iskolás lányokka, hát í harmadikos vót, akkó nem
tom hanyadik osztályos lehetett.
– Hát olyan tizenhárom éves, akkó hetedikes lehetett.
– Hát úgy. Magosságra magos gyerek vót nagyon. Csak vékony vót. Vékony
gyerek, de magas.
– Hol sérült meg végül?
– Hát ű tisztára a nadrágja… Azt akarom éppen mondani, hogy még mikor én
mentem férhez, akkó is még a szekrénye ott vót, ahun azelőtt vót, a kisszobába, a
ajtó megett vót neki egy kis szekrénye. Azt a Puhalák csináta nekije, mer mindnyájunknak vót egy szekrénye. És őneki is vót egy szekrénye, oszt abba benne vót nekije
a pulóverje, meg egy őtezet ruha, meg kilen az a nadrág, amibe vót táncolni. És az
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innej a nadrágszíjtú térgyig az egy luk vót, mint a rosta. Az úgy allú ezt a részit
mind szétizéte a bomba. Azok a szilánkok.
– Szóval akkor nem lehetett megmenteni?
– Nem lehetett. Nemcsak ű, a átelleni szomszédját. De ott három szomszéd
gyerek, mind a három meghalt. A Misi vót, akkó visszafelé a Dubac, ezeknek a
Cirmáknak, akit úgy hínak, hogy Cirma, tudod?
– Erzsébet. Tudom, tudom.
– Guzsvány. De az nem Guzsvány volt, hanem Dubac. Mer a eregasszony, aki
még most is ott él abba a házba, az Dubac Erzsi néni… Annak a testvére vót a Dubac
János. Az is úgy járt, mint a Misi, meg keresztű átellenbe a Gábrity Pisti… Az is úgy
járt. És három gyerek, ezek mind legjobb pajtások voltak, mer mint a szomszéd
gyerekek vótak. Az pont szomszéd vót, a Dubac János, az meg… a Gabrity Pisti az
meg átellenes. És mind a háromat…
– Azé vannak egymás mellett…?
– Egymás mellett vannak el is temetve… Meg egyszerre temették íket, egyszerre
fekidtek holtan.
– Másnap volt akkor a temetés?
– Nem másnap, akkó elvitték iket ide, a Domorád-kocsmába, mer mán nem
vót hel a iskolába, annyi sebesilt vót, hogy nem vólt hely… Ott vótak azok a orosz
sebesiltek… Oroszok is meg onnan is, akik… Meg többen vótak, ugye… akik sebesültek vótak. Ide a Domorád-kocsmába, ennek a boltnak szembe, oda is hordták
íket, akkó apám… gyitt ide megkeresni, hogy hun lehet a Misi, mer elszaladt ű oda,
a községháza elé, hogy megnézi, hogy hol a Misi… Mikó odament, nem találta
meg. És akkor…a Misi meg lett taláva itten, de a mentéautó hordta íket Zomborba, a kórházba, ide a apatini úti kórházba. Hordták a… ezt a fiatal sebesilteket… a
Misit is elvitték oda. Nena elment vele meg a api is, de én nem, mer én még kislány
vótam, éngemet nem vittek a kórházba. És akkor a nena azt mondta, ű tíz évvel
tüllem idésebb vót, az mellette vót, és nagyon tartotta a fejit a Misinek, hogy ne
sírj, ne jajgass, majd elmúl. Hát biztatta kicsit, hogy sajnáta nagyon, hát nagyon
megsebesűt… tudta, hogy meg fog halni, me hát látszott, hogy meg fog halni… oszt
mondja neki a Misi a nenának, mondja neki, hogy Maris, hozz egy pohár vizet,
oszt nem engedett a orvos neki vinni. Mer meghalok, ha nem hozol vizet. Mondja
neki, hogy Misi hoznák, de nincs itt sehol víz, nem birok vizet hozni. Mondja neki,
hogy kanálisbú hozz. Mert ugye a kertink alatt folyt a kanális. Mán nem volt észen.
Mán nem volt észen. Mondja, hogy jó lesz nekem a kanálisbú is víz, csak hozz, mer
meghalok, ha nem fogok vizet inni. Biztos mán lázas vót nagyon. És akkó hát meg
is halt éccaka. Akkor harmadnapra mind a három gyerek meg volt halva… Nagyon
nagy tragédia vót, hogy az egész falu ezt a három… de még két lány vót. Két lány, a
Pécsi Katica meg a Misi mellett ott meg mingyá van egy Veszelity Katica. Az meg
a Turi Anti anyjának a testvére. Az meg a az vót… azok vótak az ík táncossaik. Egy
kólóba táncótak, oszt mind a fiúk is meg a lányok is, hát… Fiatal lánkák vótak, még
gyerekek, tizenhárom évesek. Azok mind meghaltak.
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– Tehát az apja a Tadián Mihálynak nem tudta a robbanáskor, hogy most mi is
történt?
– Nem tudta, nem tudta, mer ű otthon vót, etetett otthon. Hát nem vót az
mindegy… Hát mondom, hogy én is szaladtam haza, oszt kiabátam, hogy api, api…
nagyon nagy valami robbanás vót, mondom a kezsígháza elétt nagyon sikítanak,
de é is hallotta, mer az oda is hallott. Csak nem tudta elgondóni, hogy most mi
lehet ez, zene vagy jajgatás. Hát a nena hazament, a testvérem, a névérem hazament,
és az mondja nekije, hogy api, nyilván a Misi is meghalt. Akkó nem is tudta api,
hogy most micsinájjon vagy hova menjen. Mondja, hogy hova menjek, vagy hova
vihették? És akkor a api idegyitt, és a Misit meglátta… Hát látta, hogy vérbe van,
meg eszméletlení, de akkó elvitték Zomborba autón, és akkó ott meghalt másnap.
Oszt az a temetés az egy borzasztó…
– Melyik pap temette a gyerekeket?
– A izé, a Kanyó, Kanyó Lajos plébános.
– És a partizánokat is itt temették el?
– Partizánokat is, és még a németeket is, aki itt meghalt, azt itt temették is el.
Ahol a Misi van eltemette, háta megett négy német el vót temette. De azok elgyittek,
a németek, és elvitték a csontjukat. Németországbú. Meg a oroszokat is elvitték.
Én úgy tudom, hogy a oroszokat is elvitték… Oroszországba… Most nem tudták
pontosan, hogy mellik. De a németeket azt tudták. És elvitték a csontokat. Java
részit elvittek. Me most is ott a ires. Me a oroszokat azt nem kilen temették, azt
egybe temették… Tömegsírokba… Ezek a németek nem tömegsírokba vótak, ezek
szépen négy sír vót, a Misi háta megett négy sír vót, mindnek ott vót a keresztje,
rajta vót a név, hogy ez meg ez kicsodák. És egyszer csak eljettek a németek, kiásták,
és elvitték. Nem koporsókba, olyan ládákba, olyan kis ládákba, me akkó mán nem
vót ott test…
Bácskertes, 15.

Örűt mindenki ugye, és egyszerre gyász lett
A községháza előtt május 9-én, mikó vége vót a háborúnak, mikó be lett jelentve,
hogy a németek lerakták a fegyvert, és akkor ezek a gyerekek ott táncótak. Táncmulatság vót. Én is, másik is, harmadik is. Ott táncótunk ilyen gyerekek. De a partizánok is táncótak. Eztet, hogy ez a bomba hogy robbant el, sokan így mondják, hogy
leesett neki, sokan azt mondják, hogy fölemelte, sokan azt mondják, hogy akarta
eldobni, de én hiszem aztat, hogy ezt senki nem tudja, hogy hogy történt, csak elég
az hozzá, hogy az a kézigránát az felrobbant. És az biztos, hogy kukoricagránát vót.
Mer azé tudott hetvenet megsebesíteni. Bizony. Nagyon sok sebesültje vót annak,
istenem! A Makk Pista bácsi az még él, az is sebesült vót, Szekeres Veronkának a
anyja, a Maris, az is sebesült vót, akkor a Frank Sándor bácsinak a felesége, annak a
szemit kivitte. Bora is, Pista… Bora Pista bácsi, annak a máját elvitte. Kató apjának.
Há nem is vót katona. Hát a Pécsi Katica meghalt. Pécsi Katica az, az meghalt, ugye,
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de… Az egész bele kiment neki. Tisztára… A bele kiment neki, és úgy hozták ide a…
Domorától… Domorátú, és akkó még mondta, hogy ugye, batya, nem halok meg…
Ugye, batyikám, nem halok meg. Ugye, batyikám… Igen… Nem halok meg. Akkor
a Cirma János apjának a testvére, a János. Az is ott van etemetve. Nézd csak! János
nem gondozza a sírját…
Mer az öröm vót akkor, háború után örűt mindenki, ugye… Úgy táncótak!…
És egyszerre gyász lett, mer, mer gyász lett, ugye. Én pont hazaértem a kiskapun,
akkor robbant. Nem itt, a Csillag utcába laktunk még. A Borának evitte a máját. A
Vágner Annusnak itt felvágta homlokát, én táncótam a Vágner Annussa, odagyütt
a Bora Pista bácsi, lekérte azt Annust. Én elgyüttem. Robbant. Neki evitte a máját,
Annusnak meg a… Most is látszik ám a seb, nem? Látszik, most is neki, hogyne látszana. A Kati halt meg, ugye? Annus néni. Kati há, meg Annus néni. Na most, ezek
azok a, ugye, mer hát, mer hát nem, örűt a nép, én meg is-is, elismerem, háborúnak
vége vót, annak örűt. Annak, hogy nem vótak otthon az emberek, annak nem örűt.
Bácskertes, 19.

Vele nem akar menni ez táncóni
Minden nap hirdették, hogy a kezségházáná program lesz. Mindenki menjen hallgatni, és akkor nem mertek otthun maranni.
– Az utolsó napokba hirdették ezt?
– Nem, mán mikó vége vót ennek a háborúnak. Vagy lehet, hogy még nem vót
vége, de mán nem vót se orosz, se senki. Igen. Akkó mindég hirdették, hogy program
lesz, és akkó utána tánc, úgyhogy a zenészek mind oda vótak rendéve. Kupuszinai
zenészek. Hát minden este tánc vót, me mindig programótak ottan…
– Mindig magyar nóták?
– Hát igen. A mi zenénk, oszt ottan akkó még nem vót csárdás, meg ilyen hunmi
zene vót, nem vót ilyen… És akkó minden este vót ott tánc is.
– A partizánok hogy kerítek oda?
– Azok reptérrí gyittek azok ide be. Nem csak ík, begyittek tebb is. Máskó is,
meg bejártak ide, a faluba. És… részegek vótak. Hát én úgy mondom, ahogy van.
Részeg vót mind a ketté, csak egyik az nem annyira. Ketten vótak. És az akarta a
lányokat híni, mer ottan a legények nem vótak, három korosztály legényt januárba
berukkótattak, ott nem vótak legények, csak kisgyerekek, akik meg is haltak, de itt,
ahun a nagyobbak táncótak, itt nem vót, me nem vót legény. És akkó ment híni a
lányokat, valakit akart híni táncóni, és az nem akart menni vele, mer részeg vót.
Nem akart menni vele, oszt akkó kikelt nagyon, hogy mer, hogyhogy vele nem akar
menni ez táncóni, oszt elkezdett káromkodni, hepciáskodni, szedte ott a kézigránátot, leakasztotta, a másik meg akarta elvenni tille, hogy átdobja a kezségházán,
az vót a szándéka, hogy így eldobja. Azt nem tudom, hogy annak a meg egyiknek
a kezit elvitte, másik meg mingyá ott meghalt. De nyilván az meghalt.
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– S aktivizálta is a kézigránátot?
– Igen. I akarta, oda akarta a nagyok kezé dobni. De a kicsikékhé jutott, me ez
akarta átdobni a kezségháza kerí, s a falná, a kezségházáná, ott vótak a zenészek, és
ezek olyan kislányok, gyerecskék, ezek ottan táncótak. És odajutott ezekhé, mer
í ide akarta, ahun mink vótunk, a nagyobbakhó, mer én se vótam nagy, de tülem
még vótak nagyobbak, na. Csak nekem az vót a szerencsém, hogy én ott vótam
ilyen keze, mint a sporhet hozzája, hogy az milyen lángot vetett! Bevillant nagyot.
– Én azt hallottam, hogy valami hetvenen megsérűtek.
– Igen, igen. De nekem az vót a szerencsém, hogy mikó látták a népek a lányt,
hogy az nem jó van, me az ott kiabát meg káromkodott, akkó akartak mind a
Szentháromság felé szalanni. Megindútak, és minket lelektek, oszt ránk estek. Ránk
estek a tebbiek. Nem mindegyikre, vót, aki elébb leesett. De mink ott vótunk, amíg
le nem estink. Akkó mink is ottmaradunk, me mondom, hogy ott vótunk. Maj
mondom mingyá, a Fischer a gyárba, a Fischer Józsi, vagy mi a neve annak? Annak
a apjának, a Pista vót a apja. Vót egy testvére, egy lány. Maris… az olyan idésebb
lány vót mán, olyan húszéves kerí lehett akkó. Meg annak a testvére, ez a Pistinek
a ereganyja, anyósa. Anyóssa, vagy hogy mondjam? Itt a mi utcánkba. Nem a legutolsó házba, hanem mellette. Azok ránk estek, mind a kettének a háta tele vót…
szilánkka, tele vót. Mind a… az nem is ment férhé az a Maris, az úgy meg is halt.
Nem akkó meghalt, de nagyon tele vót a háta. Ez a kettő pont ránk. Nekink az vót
a szerencsénk. De se még egy szikrát, semmit nem kaptam, de se az, akive táncótam,
mer mi leestink, azok meg ránk, és az olyan, mint a… így ment, így felfelé a ruha…
és ezeknek a hátuk… Nem vót akkó se autó, se semmi. Hát szaladt mindenki, ki
merre, mindenki a magáét mentette. Az, aki egy a, nem a Toldi, azok ott laktak, a
Toldi Bezse testvére, ez a Tadiján Bezse, de Toldi a ura. Nem tudod? Dehogynem.
A Tadiján Pistinak a anyja. Annak vót egy testvére. Egy kis, egy, egy fiútestvére vót,
Tadiján Pisti, annak a Bezsének a testvére vót ez a gyerek. Az meg a két szomszéd
gyerek, az mind a kettő. Egyik a Ulakosoké, azt így ketten tartották így a keziken, ít
az a gyerek, aki megsebesít, de a belei mind kint vótak, így vitték. Mikó odaértek a
Bravac Ruzsiék elé, akkó meghalt. Csak hallottam, hogy mondták, hogy na, készen
van, meghalt. Ide eltemették, mingyá, ahogy bemegyink, ahol a Bíró Katyiéknak
van a kriptájuk, pont ott vót eltemette. Mingyá elsé sír. Csak azt pár évre rá a szilei
felszedették, oszt elvitték oda, ahova valósi a, mer az ott, az a rész az orosz temeté
vót. Oroszokat oda temették, mer ott nagyon sok orosz meghalt itt a kórházba,
mer hát a fronton ugye meghaltak, na. Igen. Oda temették íket, és ide elejire ezt
a partizánt eltemették. De a szilei pár évre rá elgyittek, oszt felvették, úgyhogy
nem is tudták a népek, nem szótak senkinek, csak ík, akik uraikka elgyittek, oszt
felszedték, oszt elvitték oda, ahova valósi. Azt nem tudom, hogy most az meghalt,
aki akarta dobni a bombát, vagy a másik. Egyiknek a kezit elvitte.
Akkó ott késébb, ész felé mán ott vót a tánc, bent táncótunk. Oszt oda begyitt
megint két partizán, de akkó mán mindegyik tudta, hogy mirí van a szó. Begyitt,
oszt belelít a plafonba, úgy szaladtunk, mint a egerek kifelé… Ismered a Szidor
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Janit? A anyósa, az olyan nagyon kevér asszony vót, oszt szegényke nem a kapu
felé szaladt, hanem a ablaknak, oszt beszorút a ablakba. Ez igaz vót. Beszorút, oszt
nem bírt se kimenni, se be. Az vót a jó, hogy ezek, ennek is a másik… aki tán ez
is részeg vót, vagy nem tudom, hogy részeg vót-e. Ezeket nem tudom, részegek-e
vótak, csak elég az hozzá, hogy kimentek akkó. Ennek meg eszakadt a… akive én
táncótam, eszakadt a szoknyája… oszt a kilincsbe beakadt, oszt szint a kiskapuig
húzta, míg csak engedett ez a ránc neki, mind végighúzta. Muszaj vót visszamenni,
oszt kiakasztani. Ilyen borzasztó dógok.
Bácskertes, 21.

Táncotak, nagy zene…
Felszabadulási ünnepség, amikó leakadt a partizánnak a kézigránátja… Ott agyonvert népeket… a Pécsi Katit meg a Tadion Misát meg a Pécsics Misit, Dubac Jánost
agyonverte a kézigránát. Nagy ünnepség vót, me a partizánok itt vótak, a községháza előtt zene, tánc váltig, gyerekek, fiatal, partizánok… negyvenötbe lehetett tán,
me mán háború nem vót, de a partizánok ugye itt. Táncotak, nagy zene, leakadt a
bomba, oszt a Pécsi Kati, ez meg is halt rögtön, akkó Sokac Jani anyjának a lábát
elizéte, a sarkát, a Frank Maris anyjának a szemit kiverte, Veszelity Verkát agyonverte
a bomba, meg a Pécsi Katit meg a Tadion Misit meg a Pécsics Pistit meg a Dubac
Jánost, ezeket agyonverte rögten. Mi itt vótunk lányokná, Kolóci Marisék előtt, és
akkó gyerekek vótunk, oszt kergelőztünk, nagyon nagy robbanást hallottunk, oszt
ott át a lakodalom ugye, az táncót nagyon az a partizán is, valahogy leakadt neki a
derékszíjjárú, oszt főrobbant, agyonverte ezt a népet…
– De ez a partizán nem halt meg?
– Nem, nem hát az felű nem tudok, hogy meg-e halt, vagy, vagy talán az is meghalt, nem tudom, nem emlékszek, amit tudok, azt…
Bácskertes, 23.

Babrálta, piszkálta fogóval, evvel-avval, felrobbant
Biztosan negyvenötbe, mer akkor még a partizánok itt voltak ugye, itt cirkálták,
birtokolták itt a falut meg a környéket. Szóval volt egy ilyen ünnepély, összete,
összecsődítették a omladinát, ugye a ifjúságot, középkort, hát idéssek is voltak, de
nemigen.
– Tehát kötelező volt az ott lenni?
– Igen. Igen. Kötelező. Kötelező volt a megjelenés, ugye akkor úgy nevezték az
ifjúságot, hogy omladina. Igen, omladina. Ilyen, ilyen, hogy is mondjam, önkéntes
munkákat végeztek ugye, satöbbi, ilyen dolgokat. És a egyik partizánnak ugye,
helybeli zenekar, fúvószenekar ugye, állandóan játszott, egyik partizánnak a derékszíja tele volt kézigránátokkal. Szóval lógott neki a kézigránátok a derékszíján.
És ahogy táncótak, leakadt. És ahogy leakadt, ez főrobbant. Sok sebesült lett, és
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lettek iskolás lányok, fiúk, többen, akik hősi halált haltak. Az én korosztálombú is,
például, a harminchármasokbú, Pécsi Istvány körösztye, a Tadián Misa, Dubac Misa,
ezek 32-sek voltak. Akkor Veszelity Kati 32-es volt, akkor a Turi Imre, ö, Antinak
a örega, öreganyjának volt testvérei, lány, az is 32-es volt, hát pontosan már nem is
emlékszek, de olyan.
– Öten-hatan meghaltak?
– Meg többen. Többen meghaltak, és legalább volt egy húsz nehéz sebesült, akit
el köllött vinni a zombori kórházba négy hétre, igen. És akkor még vót egy nagynagy eset utána.
– És a partizánnal mi lett?
– A partizánt is agyoncsapta a… közvetlen közel vót, és agyonütötte.
És akkor még közvetlen utána, mivel itt a, a szovjetek lőszert hoztak, hozattak az
állomásra a vagonyokon, és a, a, a állomás mellett volt egy nagy gödör. Érted? Van,
vannak most ezek a házak, és bizonyos mennyiségű nagy lőszereket oda beledobátak.
– Ja, az ott a vasútállomás mögötti gödör, ahun most már épületek vannak.
– Igen. Oda beledobtak, és ugye ezek a helybeli fiúk, mint a Meszics Józsi.
– Jani, Jani bácsinak van a háza.
– Igen. Veszelity Tyutyi bácsit ismerted. Annak is volt egy testvére, és még voltak.
– A Miskó Pisti bácsi nem ott sérűt meg?
– Igen. És ezek, ezek e, ezek ezt a gyújtó, gyújtóséget, na most én nem tudom
megnevezni. Ugye babrálta, piszkálta fogóval, evvel-avval, felrobbant, és bizony
kít, kít fiú állítólag meghalt, meg többen megsebesültek. Mi ez, mind hanyagság
volt, hát ugye.
– Oda bedobáták.
– Oda bedobálták.
Bácskertes, 24.
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┌ A gyűjtés helye
┌ Az adatközlő kódszáma
┌ Az adatközlő korábbi lakhelye (ha eltér a gyűjtés helyétől)
┌ A gyűjtés ideje
┌ Gyűjtő
┌ Oldalszám
Ada
63

2011. december

Papp Árpád

43, 130, 173

2009. november
2009. november
2009. december
2009. december

Kéri Alex
Kéri Alex
Kéri Alex
Kéri Alex

108, 110, 538
190, 457
110, 190
130, 403, 435

2009–2010
2012

Molnár István
Molnár István

16
17
18
19

2009. december
2009. október
2010. december
2009

Molnár István
Molnár István
Molnár István
Molnár István

20
21

2011. november
2009. december

Molnár István
Molnár István

22
23

2012. január
2009. november

Molnár István
Molnár István

24

2010

Molnár István

108, 114, 122, 576
319, 378, 404, 423, 433, 491, 509,
514, 517, 526, 532, 545, 557, 569,
573, 590, 603, 606
82, 186, 419, 531, 605
380, 404, 590
84, 220, 314, 331, 521, 549
84, 85, 187, 267, 305, 421, 489,
516, 529, 533, 546, 591, 609
82, 183, 211, 422, 451, 522, 548
83, 307, 375, 422, 473, 530, 548,
610
219, 412
88, 189, 212, 293, 414, 424, 492,
523, 524, 593, 612
78, 128, 214, 294, 298, 304, 413,
457, 525, 531, 547, 563, 572, 591,
592, 612

Bácsgyulafalva
1 Mozsor
100
101 Csúrog
102
Bácskertes
4
15

Zsablya
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Bácskossuthfalva
43
44
45
46

2011. június
2011. június
2011. június
2011. június

Nemes Aranka
Nemes Aranka
Nemes Aranka
Nemes Aranka

67, 159, 254
179, 287, 467
482
436

2011. augusztus
2011. október
2011. augusztus
2011. augusztus
2011. szeptember

Engi Florinda
Engi Florinda
Papp Árpád
Balogh Andrea
Engi Florinda

60, 306, 579
61, 272
61, 380, 425, 452, 577
61, 255
255

2011. március

Nemes Aranka

490

2010. május,
2012. január
2011. február
2011. június
2011–2012

Papp Árpád,
Lennert Tímea
Papp Árpád
Papp Árpád
Lennert Tímea,
Papp Árpád
Lennert Tímea
Lennert Tímea
Lennert Tímea
Lennert Tímea
Lennert Tímea
Lennert Tímea

73, 136, 266, 311, 472

Csantavér
33
34
35
36
37
Csonoplya
103
Doroszló
104
105
106
107
108
109
110
111 Zsablya
112
113
114

2009. november
2010. február
2010. február
2011. február
2011. február
2012. február–
március
2010. március

Lennert Tímea,
Papp Árpád

74, 138, 195, 312
163, 181
74, 127, 182, 201, 265, 293, 316,
504, 580
75, 266, 457
140
76, 137, 314, 441, 550, 584
113
77, 593
99, 140, 183, 202, 267, 315, 515,
550
343, 400

Gombos
115

2010. március

116
117

2012. március
2012. március

Tumbász Rumi
Rozália
Pásthi Kornélia
Pásthi Kornélia

68, 138, 180, 199, 257, 290, 495,
512, 594
139, 257, 267, 506
70, 125, 139, 290, 507, 547
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118
119
120

2012. március
2012. március
2010

121

2010. április

122

2012. március

Pásthi Kornélia
Pásthi Kornélia
Tumbász Rumi
Rozália
Tumbász Rumi
Rozália
Pásthi Kornélia

72, 257, 291, 425, 549
126, 140, 318, 401
496

2011. május

Hegedűs Attila

54, 505

2012. február
2012. február
2012. február

Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád

135, 175, 505
482
535

2012. február
2012. február
2012
2010. december
2012. február
2012. február
2012. február
2012. február
2010. december

Vázsonyi Csilla
Vázsonyi Csilla
Gutási Bence
Papp Árpád
Vázsonyi Csilla
Vázsonyi Csilla
Vázsonyi Csilla
Vázsonyi Csilla
Papp Árpád

276, 503
42, 252
41, 160, 252, 275, 358, 429
39, 239, 271, 275, 429
465
41, 502
252, 291, 495
465
475

2011. december
2011. december
2011. december
2011. december
2011. december
2011. december
2011 december
2011. december
2011. december
2011. december
2012. január

Boja Patyi Sarolta
Papp Árpád
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta

277, 512
241, 281, 493
44, 277, 487, 497
252, 278, 438, 583
45, 243, 585
45, 243, 253, 279
46
46, 443
50, 280, 282, 504
47, 242, 280, 443, 534
47, 195, 280, 444, 594

72, 200, 292, 521, 580, 586
73, 593

Kelebia
39
Ludas
8
11
47

Platics

Magyarkanizsa
62 Adorján
64 Adorján
67
69
70
71
72
73
159
Mohol
75
76
77
78
79
80
81
82
84
86
87
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88
89
90
92
93
94
95
96

2011. december
2011. december
2011. december
2011. december

■

2011. december
2011. december
2011. november

Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta
Papp Árpád

2011. december
2011. december

Boja Patyi Sarolta
Boja Patyi Sarolta

2009. december

Dampfinger
Violetta

358

2011. december
2011. december

Papp Árpád
Papp Árpád

205, 222, 306, 555
90, 222, 306

41
145

2011
2009. június

65, 467
359

149 Zsablya
150

2012. április
2012

Nemes Aranka
Kazinczy Diana,
Papp Árpád
Kazinczy Diana
Kazinczy Diana

2011. május
2011. május

Kulcsár Sarolta
Kulcsár Sarolta

494
51, 431

2011. október
2011. október

Papp Árpád
Papp Árpád

222, 320
90, 535

Csúrog

97
98

510
48, 173, 338, 563, 582
483, 493
174, 272, 487, 556
468
50, 253
466
130, 175, 239, 242, 254, 277, 278,
443, 494
50, 281, 503
486

Nemesmilitics
134

Őrszállás
123
124
Pacsér

122, 131

Péterréve
137
138
Regőce
125
126

■
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Szabadka
7
9
10
12
13
14
25

2011. június
2011. június
2012. április
Palics
2012. február
Topolya 2012. március
2012. június
Torontálvásárhely
2011. május
26
2012. január
27
2012. január
28
2011. szeptember
29 Kevi–Csantavér
2012. április
31
2012. március
32 Bácsjózseffalva
2012. január
65 Gunaras 2011. december
135 Zombor 2012. árpilis
154 Szerbkeresztúr
2012. január
155 Szerbkeresztúr
2012. január

Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád

53, 123, 283, 494
90, 94, 124, 164, 219, 245
292
91, 125, 197, 243, 391
196, 287, 313
93, 135, 449
51, 307, 324, 469, 583
95, 136
506
95, 284, 513
59, 228, 253
135, 475

Papp Árpád
Papp Árpád
Papp Árpád

58, 249
131, 254, 282, 432

Papp Árpád

166

Papp Árpád

166

2011. július

Papp Árpád

55, 284, 400, 471, 536

127

2009. december

128
129

2009. december
2009. december

Dampfinger
Violetta
Molnár István
Dampfinger
Violetta
Dampfinger
Violetta
Dampfinger
Violetta
Dampfinger
Violetta

Szalatornya
49
Szilágyi

130

2009

131

2009. december

132

2009. december

77, 488
258, 312, 402, 516
141, 185, 567
508
332, 483
142, 521
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133

2009. december

■
Dampfinger
Violetta

89, 332, 490

2009. december
2009. december

Balogh Andrea
Balogh Andrea

581
323

2010. január
2010. február
2010. február
2011. június
2012. január

Rind Melitta
Rind Melitta
Rind Melitta
Hajvert Zoltán
Tomik Nimród

107, 113, 122
107, 114, 556, 574
120, 242
178
64, 166, 244, 288

Papp Árpád

62, 256, 285, 432, 454, 579

Burány Katalin
Burány Katalin
Burány Katalin
Burány Katalin

501
274
42, 273, 511
436, 567
282, 459

Tamásfalva
151
152
Topolya
2
3
5
50
51

Csúrog
Csúrog
Csúrog

Tornyos
38

Csantavér 2012. január

Zenta
141
2011. december
142
2011. december
143 Felsőhegy 2011. december
146
2012. január
156 Nagybecskerek
2012. január
160
2011. december
161
2010. május
162
2012. január–február
163
2012. január

Burány Katalin
Burány Katalin
Mikus Anita
Burány Katalin
Burány Katalin

449, 483
273, 466
160, 442
159, 240, 273, 335

Zentagunaras
52
53
54

2009. október–
november
2010. október–
november
2011. október–
november

96, 214, 288, 479
Jakus József
289, 480
Jakus József
97, 165, 253, 456
Jakus József

■
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55
56
57

58
59
60

2012. október–
november
2013. október–
november
Horgos–Zentagunaras
2014. október–
november
2015. október–
november
2016 október–
november
2017 október–
november

178, 488
Jakus József
67, 213, 289, 332, 506, 568
Jakus József
41, 289, 438
Jakus József
68, 461
Jakus József
479
Jakus József
465
Jakus József

■
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Vajdaság/Délvidék (1941–1944)
I. kötet
Szerkesztette Papp Árpád
Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zenta, 2015
Kiadja a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
www.vmmi.org
Felelős kiadó
a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója
Felelős szerkesztő Kaszás Angéla
A szöveget gondozta Tomin Kovács Laura
Olvasószerkesztő és korrektor Kaszás Angéla
Műszaki szerkesztő Beszédes István
Készült az újvidéki Sajnos Nyomdában
700 példányban
ISBN 978-86-86469-94-6

CIP – A készülő kiadvány katalogizálása
A Szerb Matica Könyvtára, Újvidék

94(497.113)”1941/1944”(093.3)
IGAZ történetek Mindenkiföldjéről : Vajdaság/Délvidék : (1941–
1944). 1. köt. / szerkesztette Papp Árpád. – Zenta : Vajdasági Magyar
Művelődési Intézet, 2016 (Újvidék : Sajnos). – 623 str. : ilustr. ; 24 cm
Tiraž 700. – Bibliografija. – Registar.
ISBN 978-86-86469-94-6
1. Papp, Árpád [уредник]
a) Народноослободилачка борба 1941–1945 – Војводина – 1941–1944 –
У успоменама
COBISS.SR-ID 304132871

A vajdasági magyarság XX. századi történelme (egyik) legtraumatikusabb időszakának az 1941 és 1948 közötti időszak tekinthető. Az
a hagyományos történelmi/ideológiai felfogás, ami szerint az egyértelműen jó és az egyértelműen rossz közötti leszámolás színtere lett
volna többek között a Vajdaság (ezen belül a Bácska) is, nyilvánvalóan
és elsősorban a győztes oldaláról megfogalmazott és hangoztatott
szemlélet. A hivatalos, „külső” állásponttal szemben elsősorban a
traumatikus élmények, az azokra való visszaemlékezések szintjén
maradt fenn az időszak másik, „belső” olvasata. A negyvenes évek
eseményeinek vajdasági magyarok részéről történő „saját vagy belső” vizsgálatára tett kísérletek egyik sajátossága, hogy a hivatalos
ideológia bipoláris logikáját tették magukévá, és ily módon legalább
annyira egyoldalú képet mutat(hat)tak, mint az évtizedekkel korábbi
hivatalos történetírás.
A szemlélet egyoldalúsága ellenére nem hallgatható el, hogy a
közösség háború utáni életérzésére súlyos nyomásként nehezedett
a győztesek által megkövetelt hallgatás kényszere, illetve a „bűnös
nemzet, fasiszta kollaboráns” képzetének módszeres sulykolása,
ami sajátos és tipikus módon ugyancsak egy ideológiai szempontból
problematikus diktátum következménye. Az ilyen nyomás hatásaira
és következményeire vonatkozó kutatások eredményei számomra
nem ismertek, de ennek ellenére kétségtelen, hogy döntően negatív
irányba mozdították a magyar közösség otthonosságérzetét.

ISBN 978-86-86469-94-6

9 788686 469946

