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Bevezető helyett

ORSZÁGOS KÁRRENDEZÉSI 
ÉS KÁRPÓTLÁSI HIVATAL 
ELNÖK

"... A politikai üldözöttekről szóló törvényjavas
lat beterjesztésekor a Kormány tudatában volt an
nak, hogy az elmúlt ötven évben elszenvedett szabad
ságelvonásokat, a törvénytelen kivégzések okozta 
családi tragédiákat nem lehet anyagiakkal kárpó
tolni.

Mégis a jelenlegi kormányzat erkölcsi és jogi 
kötelességének érezte, hogy a diktatúrák áldozatai 
előtt fejet hajtson; elismerje példamutató bátorsá
gukat, hősies helytállásukat; a nemzetgazdaság 
szerény lehetőségeihez képest megpróbáljon rész
legesen és utólagosan enyhíteni a sérelmet szen
vedettek helyzetén...

...Mégegyszer kifejezve elismerésemet az Ön 
helytállásáért../’



A katona fia

Az oroszországi rabélet évtizedeken át tabuté
ma volt. Akárcsak a ki tudja hány tízezer (vagy talán 
százezer?) magyar, és nem csak magyar, meghur
coltatását kiváltó ok. A Don-kanyar, a Pripjaty lápja, 
a Donyec-medence, a Brjanszki erdő, Máramaros- 
sziget (Sighetu Marmatiei) emlékét az évek sem 
mosták ki az emlékezetből, a lélek mélyéről még 
kevésbé. A pokol tornácát megjártak fájdalmas val
lomásait dédelgetik az utódok, de ők sem képesek 
szabadulni a marcangoló kérdéstől: a sors keze 
miért sújt le az ártatlanokra is?

Sípos István sohasem volt lázongó természetű 
ember, még akkor sem, amikor pedig a régi jugoszlá
viai viszonyok bőségesen szolgáltattak rá okot. Jól 
tudta — tekintet nélkül a rendszerre —, hogy a csá
szárnak mindig meg kell adni azt, ami a császáré, 
és ehhez tartotta is magát. A katonai szolgálatban 
is. 1940-ben vonult be a Jugoszláv Királyi Hadse
regbe, Bitolában (Bitóij) érte az összeomlás 1941 
tavaszán. 1942 elején eltávozást kapott az átalaku
lóban lévő hadseregből. Amikor Kishegyesre ért, a 
Délvidéken már új hatalom ígérte a jólétet.

— Apám úgy mesélte, hogy beszélgetésre idézték ugyan 
a községházára, de csak a rendszerváltásról informálták, a to
vábbiakban ahhoz kell lojálisnak lennie — emlékezik vissza az 
orosz fogságot megjárt katona fia, ifjabb Sípos István. — Meg 
sem pihent rendesen, visszaidézték — s ezzel 12 évre elsza
kították családjától.

Apám szanitéc volt a régi hadseregben, szanitécekre, úgy 
mondta, a partizánhadseregnek is nagy szüksége volt, mert 
ugye, a háború nem csak győzelmekből áll. Élég az hozzá, 
hogy még 1942-ben német fogságba esett, nemsokára inter
nálták, de hadifogolyként is az ápolóknál tevékenykedett a szi
tává lőtt-bombázott Varsóban. Sortasem azt nézte, hogy 
lengyel zsidót vagy német katonát ment, számára az élet volt
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a fontos. Varsóból Drezdába szállították. Évtizedekkel később 
is rettegéssel beszélt Drezda bombázásáról. Mert azt is átélte, 
túlélte 1945. február tizedike táján. Az angol — amerikai légierő 
a szó legszorosabb értelmében eltörölte a föld felszínéről a vá
rost. Néhány fogolytársával együtt a véletlennek köszönhe
tően élte túl a bombázást. A förtelmes erejű légitámadás elől 
nem a lövészárokba húzódtak, hanem minden szabállyal el
lentétben egy pajtában bújtak meg. Ez lett a szerencséjük. 
Ugyanis akik a futóárokban kerestek menedéket, azokat a be
csapódó bombák vagy darabokra tépték vagy holtan vetette 
ki őket az árokból a légnyomás. Amerre a szem ellátott, min
dent vér borított. Apám, ahányszor csak emlékezett, mindig 
megkönnyezte a támadás borzalmait; a rombolás, a múlt em
lékeinek a megsemmisítése ütött sebet szívén. Drezda bom
bázása csak bevezetője volt a később átélt borzalmaknak.

Elbeszélése szerint az amerikaiak érkeztek szabadítóként, 
és a foglyok ekkor választhattak: vagy hazafelé veszik az 
irányt, vagy Nyugatra költöznek. De ki nem szeretett volna ha
zatérni a családjához!? A nővérem 1942 októberében szüle
tett, tábori vagy fogolypostával, ezt nem tudom, apámat is 
értesítették az örömhírről, de csak a háború végén nyírt le
hetősége a hazatérésre. Persze, hogy haza akart jönni! Úgy 
mesélte, hogy az amerikaiak élelmet, cigarettát adtak a leron
gyolódott foglyoknak, hogy honnan, honnan nem, de lovas
kocsikat is biztosítottak hazaszállításukra. Nagy szó volt ám 
ez! Ausztrián keresztül vonultak volna hazafelé, amikor Linz 
előtt föltartóztatta a menetoszlopot az orosz katonaság. Meg
értőén, sajnálkozva bólogattak, ígérték is: bumaskát, vagyis 
leszerelő levelet állítanak ki valamennyiük nevére, azzal sza
badon vonulhatnak tovább, sőt a továbbszállítást is megszer
vezik. Persze, hogy nem lett belőle semmi. Ott Linzben zsup- 
polták be a marhaszállító vagonokba a németektől szabadult 
foglyokat: magyart, románt, rusnyákot, szerbet, s az annyira 
áhított hazától ellenkező irányba indult a szerelvény — Orosz
ország felé. A Kijevtől északnyugatra fekvő Pripjaty mocsárvi
dékén, Bobruiszkban* állt meg a halálvonat, többheti utazást 
követően. Erről az utazásról — sokak számára a halálba ve
zetőről — apám nem szeretett beszélni.
*A kisebb helységek nevét ellenőrzés nélkül, a visszaemlékezések 
szerint közöljük. — A szerk.
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A marhaszállító vagon a jószág számára sem kényelmes, 
hát még az embernek!

A hadifoglyok, a rabok általában a gyönge élelmezésre, az 
embertelen bánásmódra panaszkodnak. Nos, a linzi berako
dáskor minden vagonba jutott egy hordó sózott hering és egy 
dézsa víz. A kiéhezettek közül sokan nekiestek az agyonsó
zott halnak, teleitták magukat vízzel, úgyhogy a legmohóbbak 
ki sem jutottak Oroszországba, útközben hullottak el. Mind
egyik vagonban két orosz katona őrködött forgódobos gép
fegyverrel. A túlzsúfolt vagonban könnyen leszerelhették 
volna őket, mesélte apám, de ez mit sem ért volna, mert a va
gonajtó zárva volt, nem ugrálhattak ki a szerelvényből, ha meg 
valamelyik állomáson vagy megállón ki is nyílt az ajtó, gép
puskaállás meredt rájuk. Bizonyos értelemben véve a katonák 
sorsa is hasonló volt a rabokéhoz. Eleinte felváltva aludtak, dj- 
juk állandóan a ravaszon pihent, de néhány nap elteltével szin
te azonosultak a végzetükbe kényszerítettekkel.

Úgy mesélték, hogy a fölszabadulással nyoma veszett 
édesápámnak. Elmaradtak a különben is csak ritkán érkező 
tábori lapok, kereken két évig semmi hír sem érkezett felőle. A 
család titokban elsiratta, ő meg reménykedve cipelte tovább 
a maga keresztjét. Istenem, de sokszor elmondta nekem, 
hogy a család utáni vágyakozás, hogy legalább egyszer ma
gához ölelje sohasem látott lányát és vigasztaló szót mondjon 
jóanyámnak, csak ez tartotta életben.

Érdekes, ha az ember hittel kér és reménykedik, meghall- 
gattatásra talál... Apámnak egy kis szerencséje is volt. Bár 
mesterlevelet sohasem szerzett, még itthon, Kishegyesen, a 
jónevű Boross kovácsnál kitanulta a mesterséget, a hentes
szakmában is jártas volt. Ez mentette meg. A brjanszki tábor
ban gyakran vágtak marhát, de ennek a húsából a foglyok egy 
falat nem sok, annyit sem láttak, javarészét elszajrézták a tá- 
borvezetők, szállítani kellett a közeli városba is. A hentesre 
puskával vigyáztak, nehogy lenyeljen egy falat nyers húst... A 
marhabőrt kiterítették a szögesdrót-kerítésre, a foglyok ebből 
a nyers bőrből vágtak le falatnyi darabkákat, azt rágták napo
kig. Ha az orosz civileknek titokban lovat patkóit vagy megva
salta a hámfát, a kereket, munkadíjért kenyeret, ruhát kapott. 
Négy évig csak levesen élt. Kora tavasztól késő őszig, hóhul
lásig disznóparéból meg cigányparéból főzték az íztelen 
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löttyöt, s ott döbbent rá, hogy ennél sokkal jobb a csalánleves. 
Mert csalán az bőségesen termett a mocsaras vidéken.

Nem a legszűkebb családnak, hanem a Gyöngyösön élő 
rokonoknak sikerült apám nyomára bukkanniuk. Megpróbál
ták bizonyítani, hogy Sípos István nem volt katonája a csatlós 
magyar hadseregnek, de bumaska nélkül ez nem ment, úgy
hogy 1949 tavaszát is a hadifogságban várta. Amikor a fogoly
táborokat kezdték fölszámolni, ő is menekülhetett a teli szájjal 
dicsért orosz haladás és fejlődés nyűgjéből. Haza, csak haza
jutni, minél előbb — ez volt minden vágya. Vissza a szülőföld
re, mindegy az, hogy Délvidék vagy Jugoszlávia, a gyökere
ket dehogyis lehet eltépni! Hazatérés helyett azonban újabb öt 
évet kellett várnia a családdal való találkozásra. A „láncos ku
tya" korszakának dühöngésében került Budapestre. A jugo
szláv kormány jótállása, beutazási engedélye mit sem ért. Mit 
keressen egy értékes magyar ember a Délvidéken?! Hetente 
kellett jelentkeznie a budapesti rendőrkapitányságon, a belü
gyi osztályon, de egyre csak nem kapta meg a kiutazási en
gedélyt. Az volt a szerencséje, hogy dolgozni tudott és akart 
is, úgyhogy az építőhelyeken, mert csak ott dolgozott, szám
talanszor ért el kimagasló eredményt, szerezte meg a „sztaha- 
novista dolgozó” meg a „szocialista munka legjobb dolgo
zója” címet, amiről a megőrzött diplomák tanúskodnak. Szó
val, szocializmus ide, szocializmus oda, ha valaki jó dolgozó 
volt, azt csak elismerték, ha mindjárt egy darab papírral is, de 
elismerték. Abba most ne bonyolódjunk bele, hogy ebben 
mekkora adag propaganda volt.

Apám későbbi elbeszélése szerint a magyar illetékes elv
társak évekig gyúrták: megvan már a lehetőség a Jugoszlávi
ába való hazatérésre, de ennek megvan a maga ára. Ellen
szolgáltatást kértek. Kérdem én ennyi év után, hogy egy be
csületes kétkezi munkás milyen „értékes" információkat gyűjt
hetett volna be? Hogy kollektivizálnak? Hogy beszolgáltatás 
meg jegyrendszer van? Hogy éhezik a nép? Ugyan már, ezt 
mindenki tudta ügynökök és kémek nélkül is. Talán még job
ban, mint az idevalósi ember.

Elég az hozzá, hogy 1954. december 11-én, pontosan a 
születésnapján érkezett haza. A szabadkai vasútállomáson 
édesanyám és addig még nem látott 12 éves lánya omlott kar
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jaiba, de az örömkönnyek jóformán föl sem csillantak, a 
bőrkabátosok onnan a vasútállomásról egyenesen Pancso- 
vára hurcolták. Kereken három hónapig tartott a kihallgatás az 
államvédelmiek pergőtüzében. Nem tudta megmondani, hány
szor mondta tollba  ̂élete folyását, szabadulásának körülmé
nyeit és föltételét. Őszintén. Azt is, hogy a kémkedésbe való 
beleegyezés volt a hazajövetel föltétele. Arról ne legyen gond
ja, hogy kinek adja le az információkat, csak legyen azokból 
minél több, minél fontosabb. Ő ezt nem hallgatta el, magának 
ártott volna, meg persze családjának is, ha akár egy szót is le
tagad. Amikor egyszer megkérdeztem tőle, miért tett olyan ha
mis ígéretet, ami fejébe is kerülhetett volna, csak ennyit mon
dott: ha testvérgyilkosságot kérlek volna tőle, arra is rábólin
tott volna, csakhogy lássa már családját. Aztán már az embe
ren múlik, hogy kihívja-e maga ellen a sorsot. Három hónapig 
tartott a kihallgatás, utána egyetlen egyszer sem idézték be.

* /
Apám nem szeretett mesélni ifjúsága legszebb éveinek 

sárbatiprásáról. Csöndesen csak azt ismételgette: a jó Isten 
mindig megsegített. Magam iránt mindig becsületes voltam, 
ilyenek legyetek ti is.

Amikor 1980-ban felnőttként először jártam Magyarorszá
gon a nagynénémnél, elébem tett egy halom dicsérő okleve
let, diplomát, elismerést. uEzt mind apád szerezte, mert be
csületes, jó munkás volt. O nem merte hazavinni, de én meg
őriztem őket. Ez benneteket illet. El mered vinni?"

Nem volt nehéz válaszolnom. Amikor itthon kiteregettem 
apám elé a diplomákat, napokig sírva simogatta azokat. Halá
láig megannyiszor előszedte a szekrényből, de sohasem 
mondta el, hogy milyen kemény munkával, hol szerezte vala
mennyit, egyet sem kereteztetett be közülük. Csak titokban, 
önmagában akart emlékezni hányattatására, a család utáni 
epekedésre, még ha tudta is, hogy itthon a semmiből kell kez
denie az életet, mint ahogyan a semmiből is kezdték 1955-ben
— másodszor is.

Én 1956-ban, történelmileg talán jelentős évben születtem.
Apámat 1982-ben temettük el.

(Sípos István, 1956, Kishegyes)
10



A SAS-behívó — és a következmények

„A katona sohasem válogathatja meg, kit, mi
lyen rendszert szolgál. És leginkább ez okozza 
vesztét

(’41-es honvéd)

A magamfajta szegény ember sohasem tudott eligazodni 
a politikában. Nekünk mindig az volt a fontosabb, hogy meg
élhetést nyújtson a napszám, legyen erőnk a harmados vagy 
negyedes földet művelni. Mert a munka, ha szerényen is, de a 
megélhetésünket, fennmaradásunkat biztosította. így van ez 
mind a mai napig. Állítom, hogy '41-ben nem tapsolt mindenki 
a magyar hatalomváltásnak. Az ilyen fordulatoknak mindig a 
kisember látta kárát. Negyvenegy előtt is. A hatalomnak min
den időben pénzre és katonára van szüksége — kezdi vallo
mását a kishegyesi Brezovszki Péter. — Ha egy évvel 
korábban rukkolok, akkor a Jugoszláv Királyi Hadsereg kato
nájaként szidták volna az anyámat, így meg magyar bakaként 
szentségöltek rám.

Én 1941. október 13-án rukkoltam be Zomborba az V. Ma
gyar Hadtest harmadik zászlóaljához, gyalogosként. Egy év 
kaszárnyái élet következett, meg egrecíroztatás. Nem sok 
haszna volt belőlem a hadseregnek, de annál inkább érezték 
hiányomat otthon, mert egy kenyérkeresővel kevesebb lett 
bevonulásomkor. Akkoriban kérvényezni lehetett, hogy sze
reljenek le, mivel családfenntartó vagyok, de csak két hét eltá
vozást kaptam; ennyi idő alatt semmit sem lehetett bete
remteni a családnak. Két hét után ismét jelentkeztem a zom- 
bori laktanyában, ahonnan csak 43 nyarán kaptam újabb el
távozást, pedig akkor már nagyon mondogatták, hogy az 
orosz szorongatja a németet, készüljünk mi is a frontra. Távol 
dörögtek még az orosz ágyúk, hazaértem aratás végére, még 
a géphöz is sikerült elszegődnöm. Örültek anyámék, legalább 
lesz kenyerük télire.

Javában csépeltünk már, amikor hozták a SAS-behívót — 
siess, azonnal, siess! Azt nem lehetett megtagadni, állítólag 
puskacső elé állították érte az embert. Otthon sírva búcsúztat
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tak, hiába vigasztaltam apámékat, hazavezérel engem az Is
ten, szinte órák alatt megöregedtek. Később többször is vol
tam olyan helyzetben, amikor magam sem reméltem, hogy 
még egyszer meglátom Kishegyest. A doni csatát mi már le- 
késtük, de a visszavonuláshoz, golyófogónak, úgy látszik, 
még megfeleltünk a svábnak. Ezért is szállítottak bennünket a 
Kárpátokon túlra. Nem volt ott vasfegyelem, ami annyira jel
lemző volt a német meg a magyar hadseregre is. Menekült a 
német, bennünket lökött a tűzbe. Egy évig vonulgattunk ide- 
oda, természetesen visszafelé, tervszerűen, ahogy akkor 
mondogatták, nem is volt igazi bevetésünk. Szóval, fedeztük 
a viszzavonulást. Azt akarták elhitetni velünk, hogy tervszerű 
a visszavonulás, tőrbe csaljuk a bolsikat, de mindenki látta 
már, hogy veszett a fejsze nyele...

Csehszlovákia felé vonultunk vissza, a hadtestből szöktek 
az emberek. Azt hiszem, Mannlicher-féle ötlövetű puskáink 
voltak, negyven golyót is kaptunk hozzá. Volt, aki egyet sem 
lőtt ki. Minek cipeljük a fegyvert, ha nem használjuk? De sokan 
megszabadultak a tehertől! Négyen megkíséreltük a szökést, 
elszakadtunk a bolyongó egységtől, még ha tudtuk is, hogy 
golyó jár érte. Kereken egy hónapig bolyongtunk, a szabad ég 
alatt háltunk, de sehogyan sem értük el a magyár területet. Az 
erdőből figyeltük a visszahúzódó németek végtelen hosszú
ságú menetoszlopát, de csak sejtettük, hogy milyen irányba 
mennek. A csehszlovák polgároktól kaptunk néhány falat ke
nyeret, megesett a szívük rajtunk, látták, hogy katonaszökevé
nyek vagyunk, útbaigazítást is adtak, merre lopakodjunk, ha 
haza szeretnénk jutni. Nem sikerült, mert Pálócnál, azt hiszem, 
így nevezik a falut, az oroszok körülzártak bennünket. Attól 
kezdve megnyílt előttem a pokol kapuja, nem reméltem, hogy 
életben maradok.

Sohasem becsültem különösképpen a katonazubbonyt, 
de akkor végképp meggyőződtem róla, hogy nincs becsülete 
a mundérnak, de viselőjének sem. Rémtörténeteket hallottunk 
az orosz katonák viselkedéséről, de bennünket nem bántot
tak. Miközben a táborba kísértek, egyre csak az órák iránt ér
deklődtek. Nem volt nekünk sem karóránk, sem zsebóránk. 
Bent a táborban babot kaptunk, igazi babot. Nem is emlék
szem, mikor ettem utoljára főtt ételt. Másnap kihallgatott ben
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nünket egy tiszt. Mondom neki, hogy a magyar hadsereg ka
tonái vagyunk, de megszöktünk az egységből. Nem akarunk 
háborúzni. Haza szeretnénk jutni, a Délvidékre. Azt nagyon jól 
tettük, hogy megszöktünk, dicsért meg bennünket a ruszki, de 
nem lehet hazamenni, mert megszálló hadsereg katonái va
gyunk. Akkor hallottam először, hogy én megszálló ka- tona va
gyok! No, majd a gyűjtőtáborban eldöntik a sorsunkat.

A lengyelországi Zamburgba szállítottak bennünket. Elég 
szép számú magyar meg német egyenruhást fogdostak 
össze. Zamburgban egy hatalmas kaszárnyában volt a gyűj
tőtábor. Legalább 20 000 hadifogoly, négy kisebb falura való 
ember volt ott összezsúfolva. Rögtön az jutott az eszembe, 
hogy mi lesz, ha mi is úgy járunk, mint az Auswitzbe vagy Da- 
chauba deportált .zsidók? De nem láttam égbemeredő kémé
nyeket, talán megmaradunk. Ott ettem először korpalevest 
meg árpakását. Meg azt is megtanultam négy évre , hogy a 
hadifogoly ételében a só csak a „harasó"!

Ebből a táborból aztán lassan szelelték az embereket. Úgy 
mondták, hogy ez a tábor látja el ingyen munkaerővel a Do- 
nyec-medencét, elsősorban a bányákat. Ukrajnába visznek 
tehát bennünket. Ez is jobb, mintha Szibériába kerülnénk, vi
gasztaltuk magunkat, jóllehet azt sem tudtuk, merre van Szi
béria, mi lenne ott a munkánk. A név is rettegéssel töltötte el 
az embert.

A szállítás, az külön mese volt. Marhaszállító vagonokba 
zsúfoltak bennünket, de fegyveres őrök nélkül. Egy-egy va
gonban 80 ember — egymás hegyén-hátán. Csak a bőr fogta 
össze csontjainkat, azért is fértünk el annyian a szűkös helyen, 
ami negyven embernek is kicsi lett volna. Az út több mint két 
hétig tartott, menetközben többször is megállt a vonat. Vödör
ben vizet adtak be, íztelen kukorica- vagy árpakását osztottak, 
amiért úgy kapkodtunk, mintha sohasem ettünk volna annál 
ízletesebbet. Meg azt is megkérdezték minden állomáson, il
letve megállónál: „Ima kaput”? Vagyis van-e halott a vagon
ban. Hát az volt mindig. Halott társainkat levetkőztettük, nekik 
már úgysincs szükség a miénknél talán jobb ruhára, nekünk 
meg jól jön minden kacat a fagyos Oroszországban. Mire cél
ba értünk, két teherkocsi meg volt rakva hullával. Mint a ha
sábfát, úgy rakták egymásra őket. Ott a vagonban láttam
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először, hogy a szomjas ember micsoda kínokat él át! Nyalták 
a vagon deszkáját, a zúzmarás vasrészeket, de még abból 
sem jutott mindenkinek. Szememmel láttam, hogy saját vize
letét itta meg nem is egy fogolytársam... Nem volt mit kihány
nom magamból. Az volt a szerencsém, hogy még ma sem 
élek sok vízzel.

A dátumra nem emlékszem pontosan, de 1945 elején éj
szaka állt meg velünk a vonat: leérkeztünk Ukrajnába. Egy
mást segítettük le a vagonokból, kísértetekre hasonlítottunk, 
ahogy megindultunk a tábor felé. Úgy tűnt, hogy órákig tapos
suk a havat, sehogyan sem akartunk majdani lakóhelyünkre 
érni. Útközben csak a tompa puffanások jelezték: most is 
kidőlt valaki közülünk a sorból, most is... Nem tudom, mi lett 
ezekkel a társaimmal. Olyan gyönge voltam, hogy ha akartam 
volna, akkor sem tudtam volna fölsegíteni azt, aki kidőlt 
mellőlem... Elég az hozzá, hogy mi a Sztálino közelében lévő 
kettes számú hadifogolytáborba kerültünk. Forró teával, amit 
ők csájának mondtak, azzal kínáltak bennünket. Azóta ittam 
én már jobb teát is, meg édesebbet is. Annyira átfagytunk, el 
voltunk csigázva, hogy ha forró vízzel telt kádba ültetnek ben
nünket, attól sem melegedtünk volna föl. Elképzelheti, hogy 
néztünk ki, amikor hetek óta nem tisztálkodtunk, mert azt a kis 
vizet, amit a vagonban kaptunk, megittuk, nem mosdásra 
használtuk, nem cseréltünk inget, gatyát, kapcát. Igaz, nem is 
volt mindenkinek kapcája. Azt mondják, hogy nincs undorí
tóbb a mocskos hadifogoly bűzénél. Dehát az ember nem is 
érzi a saját szagát.

Nos, akkor éjszaka megfürdettek, átestünk a fertőtleníté
sen is, majd tetőtől talpig leborotváltak bennünket. Mire mi el
készültünk, a ruháinkat is átpárolták, vagy mit is csináltak 
velük, olyan félszárazon kaptuk vissza rongyainkat. Gyér lám
pafény mellett kísértek bennünket a barakkokba. Megpróbál
tunk kényelmesen elhelyezkedni vackunkon: szalma meg 
fűrészpor keveréke volt a derékaljunk szalmazsák helyett. Na
gyon gyorsan megszoktuk, hogy nem csak vetett ágyban le
het aludni.

Nem volt mindegy, hogy senki sem mondta meg, hol va
gyunk, miért vagyunk ott, mi a terve velünk a ruszkinak, bár 
nagyon is jól tudtuk, mit vétettünk. Azt tudtuk, hogy hadifog- 
14



ságban vagyunk, de talán csak van valamiféle törvény és az 
szerint kell bánni a hadifoglyokkal is, vagy nem? Várjuk ki sor
sunk végét, mást úgysem tehetünk. Legalább három hónapig 
ki sem mozdultunk a szögesdróton túlra. Azt valahogyan 
megértették velünk, hogy tavaszig megerősödünk, megpihe
nünk, addigra számbavesznek bennünket és megkapjuk a 
beosztásunkat is. Azért emlegették a tavaszt, mert akkor 
kezdődnek a fogós munkák. Elképzelhetik, hogy mennyire föl 
lehet erősödni a répa- meg káposztalevestől! Az is ünnepnek 
számított, amikor korpalevest lódítottak elénk. Eleinte nehe
zen nyeltük le, de később már nem is éreztük az édeskés éme
lyítő ízt. Dehogyis ehettünk eleget a levesből, mint ahogyan 
ránkszabták a keletien, kovásztalan kenyeret is.

Amikor kitavaszodott, olyan bemelegítőnek kitereltek ben
nünket a közeli kolhozba vöröshagymát duggatni. Végre vita
minhoz jutottunk. Egyet a földbe, egyet a szájba — amíg csak 
el nem kezdte égetni a gyomrot. Jóllaktam hagymával. Száz meg 
száz holdon termesztették a hagymát. Jó földek vannak arra

Amikor befejeződött a hagymaduggatás, eltartott az né
hány napig, akkor kezdődött a foglyok klasszírozása. Az meg 
így történt: meztelenre vetkőztettek bennünket, sorbaálltunk. 
Odatámolyogtunk a bizottság elé, valamelyik tag megtapo
gatta farunkat, elég húsos-e... a juhászok így tapogatják meg 
a birka farkatövét és ott érzik a legjobban, hogy milyen erőben 
van a jószág. Hát bennünket is így méricskéltek. Különben ezt 
az orvosi vizsgát havonta megismételték velünk. A hadifog
lyokat három osztályba sorolták, erőnknek, illetve a klasszus- 
nak megfelelően alkalmas munkára osztottak be valamennyi
ünket. Az első csoportba tartozók kötelezően az Anna vagy a 
Viktor szénbányába kerültek. Ezeknek a bányáknak csak a 
neve volt szép, siralmas hónapokat töltöttünk a mélyben. Az 
említett három munkaképes osztályon kívül létezett még a lá
badozók vagy gyengélkedők csoportja, amit OKA-nak nevez
tek, a legsúlyosabb pedig a disztrofika volt. Ez már teljes mun
kaképtelenséget jelentett.

Én az Anna bányába kerültem, és onnan három és fél évig 
ki nem mozdított egyetlen orvosi vizsgálat sem, pedig most 
sem vagyok valami délceg legény! Három és fél évig minden 
hajnalban ötkor kolompoltak. Nem tartott sokáig a tisztálko
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dás, az öltözködés, mert nem is igen volt mit magunkra dobni. 
Abban a gúnyában aludtunk, amiben dolgozturik, napközben 
jártunk. A konyhán megkaptuk a csajka levest meg 30 deka 
kenyeret, és hatkor már ereszkedtünk le az aknába. Volt kö
zöttünk vájár, csillés, rakodó, ürítő, míg a legelegánsabb mun
ka a robbantóké volt. A dinamitrudaknak szakszerűen ki kellett 
fúrni a lyukakat, majd miután megtörtént a sorozatkötés, már 
robbantottak is. Voltak olyan soványabb erek, talán a fél mé
tert sem érte el a szénvastagság, azt nem lehetett robbantani, 
csákánnyal meg baltával vertük ki. Nagyon jó minőségű szén 
volt. Kőszén. Azt hiszem, hogy antracitnak vagy minek nevez
ték. Főleg rakodó voltam, de meg kellett fogni néha a csá
kányt is. A kifejtett szenet nehéz faládába dobáltam, amikor 
megtelt, vállamra akasztották az istrángot és vonszoltam a lá
dát a csilléhez. Nem mondható valami automatizált termelés
nek, de arra nem is volt szükség, hiszen bőven akadt ember, 
elvégeztük mi a gépek munkáját! Nem maradtam végig rako
dó — két év után előléptettek! Én készítettem a dinamitfészke- 
ket. Még ma is csodálkozom, hogy milyen életveszélyes 
körülmények közepette dolgoztunk, mégsem voltak gyakori
ak a szerencsétlenségek. Halász nevű barátomat a szemem 
láttára temette be a leomló szén. Mire kiástuk, már meg volt 
meredve...

*

Nem emlékszem, hogy a három év meg néhány hónap 
alatt, amit a bányában töltöttem, akár egyetlen egyszer is jól
laktam volna. Kivéve a kolhozban. A bányába menet, vagy a 
visszafelé vezető úton, mindennemű elhullott élelemszerűsé
get összeszedtünk. Félig rothadt krumplit, összetaposott cék
lát. A céklarépától már vöröset vizeltünk. De állítólag nagyon 
sok benne a vitamin, különösen a nyers répában. Úgy vagyok 
vele, hogy ha más valami kerül az asztalra, akkor nem kell a 
répával vesződnie az asszonynak. Nem is emlékszem, hogy 
ettem-e a fogság után. De ott kint mindegy volt, mit kapunk, 
csak ne érezzük túlságosan a kínzó éhséget.

A bányában civilek is dolgoztak. Nem különböztek tőlünk, 
esetleg a beszédjük, mert ugye, oroszul beszélgettek, vagy 
hallgattak, éppen olyan rongyosak voltak, mint a hadifoglyok.
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Jól ki voltunk szolgálva, mert tíznaponként tiszta inget és alsó
neműt kaptunk, volt olyan eset, hogy vadonatúj vászoninget. 
Jó kényelmeset. Leginkább meg sem melegedett rajtunk a 
holmi, lent a bányában levetettük, elcseréltük a civilekkel az ő 
agyonnyüstölt alsóneműikért. Egy marék árpadara vagy fél 
szelet kenyér volt a felár. Ha nem kaptunk volna érte semmit, 
akkor is megtettük volna, mert a következő héten úgyis kapjuk 
a tiszta ruhát, jobbat, mint az ő embereiknek volt.

Az esti élelemosztást mindig jobban vártuk, mint a reggelit. 
Azért, mert a 30 dekás kenyéradag mellé, amennyiben túltel
jesítettük a normát, még 7 deka kenyér járt. Csodálkoztam, 
hogyan tudják pontosan lekanyarintani a megfelelő súlyú sze
letet, amikor sohasem mérték! Szóval, a gyakorlat, no! Nem 
tudom, minek alapján állapították meg a normát, de elég gyak
ran toldották meg az adagot 7 dekával. Ez akkora darab, vagy
is falat volt, mint egy közönséges gyufásdoboz. Roppant 
súlyos kenyerük van az oroszoknak!

És még valami: minden este egy evőkanál kristálycukrot is 
kaptunk, a kenyerünkre szórták. Egy szem nem sok, annyi 
sem hullott le abból a földre! Azt mondták, hogy az olyan más
fél dekányi. Kiszámítottam, hogy a három év alatt egy-egy em
ber 1600 dekányi cukrot evett meg, vagyis tizenhat kilót. Most, 
amikor dúskálhatnánk a cukorban, azt mondják, hogy egész
ségtelen, őrizkedni kell tőle, de én azt mondom, hogy ha akkor 
nem let volna az a bizonyos kalória, a sok káposztalevestől 
annyi erőnk sem lett volna, hogy leüljünk. Engem itthon sem 
kényeztetett a sors, de azért vöröshagyma, zsír, egy kis sza
lonna, meg néha sonka is akadt a fogós munkák idején. Ott 
kint pedig egy falat nem sok, annyi húst sem nyeltem le. Mégis 
könnyebben el lehetett viselni, mint azt, hogy a három és fél 
év alatt egyetlen levelet sem kaptam otthonról, nem tudtam, 
élnek-e vagy halnak szeretteim. Még a kimerítő munka után 
sem jött álom a szememre, esténként kisettenkedtem a szö
gesdróthoz, és ha az őrök nem zavartak el onnan, mert meg
történt, hogy rámfogták a forgódobos pukkantyújukat, akkor 
ha kint maradhattam, órák hosszát bámultam a messzeség
be, bár azt sem tudtam, merre van a hazám. De nem bírtam 
sírni, csak fojtogatott valami belülről... Májusban már zöldbe 
bújt minden, s arra gondoltam, hogy otthon is így zöldellnek a
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kishegyesi lankák. Ha sikerül túljutnom a szögesdróton, talán 
megbújhatok az erdőben, a bokrok alatt — kísértett többször 
a gondolat, míg föl nem riadtam a hangra: Batyuska... Meg
könnyebbültem volna, ha legalább sírni, zokogni bírok. Ma
gam sem hittem, hogy még a könnyek is elapadhatnak.

*

Mink itthon nagyon szegények voltunk, de azért rendben, 
tisztaságban éltünk, már ahogyan az emberhez illik. A tábor
ban meg, amerre csak nézett az ember, mindenfelé mocsok. 
De hogy honnan került oda a sok hulladék, szemét, nem tu
dom megmondaMi, mert nem volt a hadifoglyoknak eldobni- 
valójuk. Azt mindig megcsodáltam, hogy a tőlünk elkülönített 
szektorban, ahol a német hadifoglyokat őrizték, micsoda szer
vezettség volt, Söprögettek, kiporolták a pokrócokat vagy a 
köpenyüket, lemosták az ablakokat, tán még virágágyásokat 
is készítettek. Szóval, ez a kép nem illett bele a tábori életbe, 
de ezt így csinálták. Mi meg bámultuk őket, ahelyett, hogy át
vettük volna a példát és magunkon könnyítettünk volna. Azon 
is el kellett gondolkodni, hogy ezek a németek ellenségei vol
tak az orosznak, nagyobb ellenségei, mint a hadseregbe 
kényszerített és meghurcolt magyar bakák, és a táborban, de 
nem csak a táborban, mégis nagyon felelős posztokat töltöt
tek be. Épp hogy csak nem adtak nekik gépfegyvert, hogy ők 
őrizzék a többieket... Német volt a táborfelelős, német a sza
kács, az orvos, német mérnök irányította a munkát a bányá
ban. Ők voltak a háborús bűnösök, közben... érti, ugye? Ben
nünket pedig, különösen az első napokban, lefasisztáztak, 
leköptek, de a németeknek nem szóltak. Vagy legalábbis mi 
nem hallottuk, hogy durván bánnak velük. De nem is volt 
azokhoz mit szólni, mert olyan szelídek voltak, mint az őszi le
hűlés előtt a legyek.

★

'48 tavaszán már nagyon hangosan emlegettük a szaba
dulást. A németek, románok, csehek '47 végén, 48 tavaszán 
elhagyták a lágert. 48 nyarán a mi adatainkat is fölvették. Ott 
tévedtünk, hogy nem hangsúlyoztuk: mi jugoszláviai magya
rok vagyunk, akkor másfajta elbírálásban részesítettek volna
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bennünket, lehet, hogy korábban Is szabadultunk volna. De
hogyis akartam én letelepedni Magyarországon! Az én szüle
im Jugoszláviában élnek, oda akarok visszamenni. (Csak 
akkor tudtam meg, micsoda változások történtek, újabb hata
lomváltás volt, amikor már hazakerültem.) De sokszor elfogott 
a félsz: hazakerülök-e valaha is élve, vagy a tábor sarkában 
földelnek el, akár olyan sok társamat.

Amikor hazakerültem, már régen befejeződöt a földosztás, 
azokról megfeledkeztek, akik nem voltak itthon. Szüleim tu
datlan szegényemberek voltak, megkérdeztem tőlük: Föld 
nincs? Hát mindenki kapott! Tudatlan szegényemberek vol
tak, lepisszentették őket, hogy bajuk lehet abból, hogy a fiuk 
magyar katona volt, meg hogy a fogolytáborba került! Szeren
csére a szövetkezetben nemsokára munkát kaptam.

Ott senki sem vágta a fejemhez, hogy a magyar hadsereg
ben szolgáltam. Az emberek tudták: nem önszántamból men
tem.

(Brezovszki Péter, 1920, Kishegyes)

19



Megszépítő élmények nélkül

Minden frontot megjárt katonának akad élmé
nye a harcokról, előretörésről, netán a hadifogság
ból visszamaradt terhe. De ha nem is lenne, köny- 
nyen hozzáálmodna eseményeket a bakasorshoz.

Sztipánovity Istvánnak nem kell sötétebbre fes
tenie a katonaéletet és az azt követő hadifogságot, 
mintamilyen a valóságban volt, bár az 1941. októ
ber 20-a és 1946. szeptember 20-a közötti időszak
ra szeretne úgy emlékezni, mint lidérces álomra.

ez sikerült is volna neki, a hadikárpótlás most 
ismét emlékezetébe véste volna az eseményeket.

— 1945 februárjában ott voltam Budapest ostrománál. Az 
orosz ellen nem segített volna tíz jól fölszerelt hadsereg sem, 
nem hogy az a visszavonuló, szétvert, a fegyelmet már alig is
merő katonaság tartóztathatta volna föl az előrenyomuló 
szövetségest. Igaz, kényszerítették a magyar bakát az ellenál
lásra, ha jól tudom, a nyilasok, de olyan volt ez, mintha dobbal 
akarnánk verebet fogni.

Hogy hogyan kerültem Budára? 1944 szeptemberében 
egységünk átkelt a Dunán, Ausztria felé vonultunk, de Vas me
gyében, Baltavárnál megpihentünk. Csak később jöttünk rá, 
hogy nem akarták egységünket nyugatra kivonni, pihentettek 
bennünket, bevetésre szánták az ezredet, hiszen hetekig nem 
mozdultunk sem előre, sem hátra. Be kell vallanom, hogy fél
tem a frontra kerüléstől. Nem sokat kellett várakozni, jöttek ér
tünk a tehervagonok, úgyhogy 1944 december végén Kelen
föld felől értük el Budát. Este értük el a fővárost, másnap reg
gelre meg bezárult az ostromgyűrű! Egy hónapig a Vár alatti, 
Mányoki utca 14-ben állomásoztunk az ezredparancsnokkal 
együtt. Láttam, amikor 1945. február 11-én a Várra kitűzték a 
fehér lobogót.

Február 13-án a Károlyi-laktanya előtt sorakoztattak föl 
bennünket az oroszok. Voltunk ott vagy háromezren, leterel
tek bennünket Budakeszire. Négy nap után, február 17-én
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kaptunk először ételt fogságbaesésünk óta. De azt sem az 
oroszok adták, hanem a civileknek esett meg a szívük a fog
lyokon. Kondérokat szereztek, krumplit, babot hordtak, répa 
is került a vízbe. Nekik sem volt több. Amikor kortyoltuk a híg 
levest, nem éreztük mi annak sem szagát, sem ízét, annyira 
teleszívtuk magunkat lőporfüsttel. Arra számítottunk, hogy az 
oroszok fölsorakoztatnak bennünket és halomra lövik a ma
gyar mundérban lévőket. Még mielőtt fogságba estünk volna, 
olyan rémhírek keringtek, hogy nem kímélik a hadifoglyokat, 
kíméletlenül leöldösik azokat, hogy ne kelljen magukkal hur
colniuk meg etetniük. De nem bántottak bennünket, csak na
gyon nézték a csizmánkat, zubbonyunkat. Amikor kompon 
szállítottak át bennünket a Dunán, a folyó közepére érve mu
tatták: le a csizmával, köpennyel, különben a Duna lesz a sí
runk. Szakadozott, piszkos köpenyüket vagy lyukas, szétta
posott bakancsaikat adták cserébe, mégse menjünk mezíte
lenül. Énrólam nem volt mit leparancsolniuk.

De hogy az embertől mindig van, amit el lehet venni, érez
tük Bugyi községben, ahol a sportpályára terelték a hadifog
lyok ezreit. Ott már nem csak magyarok voltak. A kopott, 
szakadt zubbonyok zsebeit kiforgatták, föltépték a bélést, hát
ha találnak benne valamit. Halomban állt a ponyvákon a pénz, 
óra, a különböző ruhanemű. Még a kesztyűt is ott kellett hagy
ni, amit jobban sajnáltam, mint az értéktelen pengőt. Ceruza, 
papír, tábori levelezőlap, fénykép — mind, mind a ponyvára 
került, pedig ha a katona számára létezik érték, akkor az csak 
a családtól kapott levél vagy a fénykép lehetett. Közösen ol
vastuk az otthonról kapott lapokat, nézegettük a fényképeket. 
Nem tudom, miért, de engemet az ott heverő holmik mind a 
tömegsírokra emlékeztettek.

Bugyiról Kiskunfélegyházára tereltek bennünket. A menet
oszlop két oldalán tüzelésre kész fegyveres katonák taposták 
velünk együtt a havat. A fogolytársakkal később vallattuk egy
mást: gondoltál-e szökésre...

Gondolhattunk mi bármire, de ha akkor valaki kilép a sor
ból, azt az út mentén durrantják le. Nem számított az emberé
let, amiről később többször is meggyőződtem. Különben erre 
figyelmeztettek is induláskor.

Kiskunfélegyházán két hetet rostokoltunk a gimnázium
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épületében. Azért maradtunk ilyen sokáig, mert egyszerűen 
nem volt szabad vasúti szerelvény, ami a Focsani-i elosztótá
borba szállított volna bennünket.

Amikor megérkeztünk romániai siralomvölgyünkbe, az 
első éjszakát a szabad ég alatt töltöttük, mert nem volt szabad 
barakk. Magasan fénylettek a csillagok, márpedig ha nagyon 
csillagos az ég, még márciusban is dermesztő hideg van ám! 
Egymáshoz bújtunk, úgy vártuk a reggelt. Félálomban. Más
nap kerültünk be a barakkba. Dehogy volt ott ágy vagy priccs! 
Büdös szalmatöredéken a földön feküdtünk. Egy-egy épület
ben 400 ember számára kellett helyet szorítani. Ahogy men
tünk be, a barakk legtávolabbi sarkában kellett letelepedni, 
hogy ne aggassunk az utánunk jövőknek. Oldalra kellett dőlni, 
hogy minél többen beférjenek. Meg sem bírtunk fordulni! Már 
akkor le voltunk gyöngülve, és a tífusz meg a meghűlés szedte 
ám áldozatait, még mielőtt megkezdődött volna az igazi rab
élet. A két hét alatt csak a mi barakkunkból több mint száz ha
difoglyot vittek ki a köpenyében! A barakk elé minden reggel 
odaállt egy szánkó és az éjszaka kimúltakat szállította el a tá
bor sarkában lévő mély gödörhöz. A szánkón nem volt „ven- 
dégoldal”, így több hullát lehetett fölpakolni rá. Nem vettek föl 
ott jegyzőkönyvet, de még arról sem érdeklődtek, hogy ki is
meri a szerencsétlent. Még délelőtt föltöltötték a barakk létszá
mát az újjonnan érkezettekkel. A név nem jelentett semmit, a 
számnak, a végösszegnek kellett stimmelnie!

Azt megfigyeltem, no meg tapasztaltam is, hogy ha az em
ber nem eszik semmiféle tűrőset, a vizet mégis kívánja. Ha 
meg teli volt a gyomor vízzel, egy ideig a jóllakottság hazug 
érzése uralkodott rajtunk. Volt ugyan ott a táborban kút, de le- 
zártákjnert annak a vize okozta a hastífuszt. Lajttal hordták a 
vizet, azt meg elképzelheti, hogy ha néhányezer ember min
den fegyelem és rend nélkül megrohanja, micsoda kavarodás 
támad, marad-e a csajkában vagy a pohárként meg tányér
ként használt konzervdobozban egy csöpp víz is.

1945 húsvétja előtt sorakoztattak föl bennünket a marha
szállító vagonok előtt. Útravalóul száraz kenyeret kaptunk, 
még egyszer átszámolták a csoportot és — beszállás! A már 
akkor harmatgyönge emberek egymást támogatták föl a sze
relvényre és már csapódott is a zár! Tenyérnyi nyíláson szü- 
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remlett be a fény, útközben ezen a nyíláson át végeztük a dol
gunkat, meg a vagon sarkában vágott lyukon keresztül. 
Bűzlött a vagon, mert ugye, nem mindig sikerült a lyukat elta
lálni... A lényeg az, hogy több mint két hétig döcögött velünk 
a vonat, de hogy milyen irányba, azt nem tudtuk megállapítani. 
A sínek, a talpfák azok rendben voltak, hanem az volt a hiba, 
hogy túl nagy terhet húzott a mozdony, lehet hogy azért, ne 
kelljen olyan sokat fordulnia. Amikor csak megálltunk, ez egy
szer történt napjában, az orosz katonák kinyitották a vagonaj
tót, hozták a vizet meg a keletlen-íztelen kenyeret, benyújtot
ták, jobban mondva bedobták, osszuk szét, mert a vagonból 
tilos volt kimenni. Nem bántottak bennünket, lehet, hogy nekik 
is elegük volt háborúból, rendszerből, mindenből. Ők is em
berek voltak, biztosan nagyon vágyakoztak haza, akárcsak mi 
is. Amikor hozták az elemózsiát, még „pán”-nak is szólítottak 
bennünket, de lehet, hogy ezt gúnyból tették. Elképzelheti, mi
csoda urak voltunk a többhetes szakállal, rongyos, büdös 
zubbonyban. Amikor állt a vonat, szökni nem lehetett, de me
net közben megkísérelhették a merészebbek és a derűlátób
bak, mint ahogy meg is kísérelte a mögöttünk lévő vagon 
legénysége. Valahogy sikerült két deszkát kifeszegetni a va
gonaljból, úgy ereszkedtek le a sínpár közé. Nem tudom, ha- 
zatalált-e valaki is közülük, életben maradtak-e? A lényeg az, 
hogy amikor a vonat megállt és a katonák fölpattintották az aj
tót, senkit sem találtak ott. Volt is nyomban éktelen „job tvoj 
maty"! A létszámnak meg kellett lenni, így menetközben, egy- 
egy állomáson töltötték meg az üres kocsit. Még a saját em
bereiket sem kímélték! Ma sem tudom, hogy mivel szolgáltunk 
rá, hogy bennünket meg leurazzanak.

*

Már szépen tavaszodott, amikor a Donyec-medencében 
lévő Cserkovszkaja falucskában állt meg a vonat. A fél falu, ta
lán két sor ház, fogolytáborrá volt átalakítva, persze szöges
dróttal körülkerítve. Nem barakkokba kerültünk, hanem ren
des falusi házak adtak ideiglenes otthont. Majdnem olyan há
zak voltak, mint otthon, Kishegyesen. Egy-egy épületben 32 
személyt szállásoltak el és hossszú hónapok után, ha nem is 
selyempaplanos ágyban, de az előbbiekhez viszonyítva ké
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nyelmes priccsen aludhattunk. Az őrök nem jöhettek be a há
zakba, így az utcáról kiáltozták a sorakozót.

Valamennyien szénbányába kerültünk. Soha azelőtt nem 
voltam a pincénél mélyebben a föld gyomrában, s mindig attól 
rettegtem, hogy ránkszakad a tárna, mint ahogy akadt is ilyen 
eset. A bányamunkához képest nem tápláltak túl bennünket! 
Három hónapot bírtam ki a fejtésen meg a csillénél, a negye
dik hónapban olyan rossz bőrben voltam, hogy egyik munka
kategóriába sem soroltak be. Évekkel a fogságból való szaba
dulás után is feketét köptem az ott belélegzett szénportól.

★

Ami a kosztot illeti, nem emlékszem, hogy valaha is volt 
angol villásreggeli! Mindennapos volt a korpaleves, három
szor álltunk érte sorba napjában, árpakása is jutott, de csak 
két deciliternyi. Néha még gombócleves is került a csajkába! 
No, ne gondoljanak arra az ízletes bácskai gombóclevesre! 
Ugyanis amikor a korpát a zsákból a forró vízbe öntötték és 
nem keverték el eléggé, megcsomósodot, mogyorónyi gom
bócok keletkeztek. Igaz, nem főtt át, de ha abból is jutott né
hány az adagba, máris kalóriásabb volt a leves. Kenyeret 
minden nap kaptunk, de olyan súlyos volt, mint a tégla. A leg
nehezebb munkát végzők, a bányászok háromszor harminc 
dekát, akik pedig nem dolgoztak és a lábadozók, azok olyan 
húsz dekákat. Gyakran rágni sem volt erőnk, így a kenyeret 
beleaprítottuk a korpalevesbe és szürcsöltük a pépet. Mert 
még rendes kanalunk sem volt. Konzervesdoboz fedeléből 
hajlítottunk kanalat, kést, de amikor időnként átkutattak ben
nünket, elszedték. Nem tudom, milyen konzerv lehetett a do
bozban, honnan került a táborba, de nekünk már csak az üres 
dobozok jutottak.

Különben a cukor volt a legértékesebb, amiből naponta 
egy szűkös kanálravalót kaptunk, de a dohány is megbecsült 
cikk volt. Minden este megkaptuk a cukoradagot meg a do
hányt is, egy evőkanálra való igazi cigarettadohányt. Egyedül 
sodortuk a cigarettát, leginkább újságpapírba. Ebből a dohány
adagból egy becsületes cigarettát lehetett sodorni, de az 
ügyesebbek, meg akinél nem fejlődött ki a nikotinéhség, 3-4 
szálat is sodortak belőle. Igaz, nem sokkal vastagabbat a gyu- 
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faszáinál, de a négy cigaretta mégiscsak több volt az egynél! 
Ez nagyon fontos volt a cserekereskedelemben, aminek meg
voltak a maga íratlan szabályai közöttünk. A napi dohányadag 
másfél adag kenyeret ért, a cukrot egy az egyben cseréltük ke
nyérért. A korpaleves nem volt „fizetőeszköz”. Akinek esetleg 
több jutott belőle, vagy falánkabb volt, az ingázhatott a ház 
meg a latrina között...

★

— A bányában eltöltött három hónap után kerültem OKA- 
ra, vagyis gyengélkedőre, amikor még dolgozhattam a körlet
ben vagy a konyhán. De nem sokáig tartott a pihenő, mert alig 
egy hónap elteltével Vorosilovgrádba szállítottak több társam
mal együt, úgyhogy a fogság végéig rakodómunkásként 
számláltam a sehogyan sem múló napokat. Meg azt néztem, 
hogy miből lehet kenyeret, dohányt, cukrot „csinálni”.

A vasútállomásra egymás után érkeztek a legkülönbö
zőbb áruval dugig rakott teherkocsik. Amerre az orosz hadse
reg megfordult, ami elmozdítható volt helyéről, nem hagyta 
veszni, szállították a haza fejlesztésére. Volt ott minden, vagy 
ahogy erre mifelénk mondják: a tengeralattjárótól a használt 
koporsószögig! A rakodásnál orosz civilek nem vehettek 
részt, pedig többen voltak, mint mi foglyok. Az őrök még köze
lébe sem engedték a szállítmányoknak saját embereiket, mert 
ugye, őket sem a gólya hozta...

Mint egy emeletes ház, akkora rakás ruhát, vadonatúj 
készruhát rámoltunk ki; százával kerültek a rakodótérre a 
különböző erősségű villanymotorok és dízelmotorok, a leg
különbözőbb, számomra teljesen ismeretlen gépek, de még 
több szövőgyár teljes berendezése is. A teherkocsikból min
den a szabad ég alá került. Ahogy megázott, úgy föl is száradt, 
ha meg tönkrement, az sem számított, hiszen volt mindenből 
elegendő. Az nem volt baj, hogy megázik és elrohad néhány- 
száz kabát, ing, ha berozsdásodtak a motorok, de az már 
nagy baj lett volna, ha ebből az összeharácsolt holmiból a ci
vilek is húzták volna a maguk részét. Mert hogy a hadifoglyok 
és az őrök is kivették a vámot minden egyes rakományból, az 
kétségtelen. Ismeri, ugye, azt a fizikai törvényt, hogy az anyag 
nem veszik el, hanem csak átalakul. No, így valahogyan vol-
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tünk mi is az Európából odaszállított áruval. De elmondom, 
hogyan.

Ott Vorosilovgradban a táborban lehettünk legalább négy
ezren. Hatalmas repülőgép-hangárban „kvártélyóztak” el ben
nünket. Cinezett, bordás bádoglemezből volt a hangár, ami
kor beszélgettünk, úgy zsongott,mint a méhkas. Nincs a vilá
gon olyan szakma, amelyben járatos szakember nem találta
tott volna a foglyok között. De nem mondvacsinált szakember 
ám, hanem diplomás mester! Elárulja a mesteri a munkája. 
Volt ott szabó, órás, lakatos, cipész, szíjjártó, kádár, köszörűs, 
de még mérnök is! Különböző helyeken dolgoztunk, ki az épít
kezésen, ki a kubikon, mások a műhelyben vagy valamilyen 
szerelésen, de szép számban voltunk rakodómunkások is. 
Igaz, a rakodómunkás nem tartozik a fölső tízezerhez, de ott 
mi voltunk az elit! Tudja miért? Mert mi mindent be tudtunk 
szerezni, amit a mesterek kértek, és segítségükkel, mármint a 
földolgozott szajréból pénzt csináltunk. Nem értéktelen rubelt, 
hanem különböző tárgyakat, amikért dohányt, kenyeret, de 
néha még italt is kaptunk. Életemben nem ittam olyan rossz 
pálinkát, mint amilyen körbejárt közöttünk egy éjszaka Krump
liból főzött szesz volt...

Szóval, a táborban nem volt osztálykülönbség. A pufajka 
ujjábán vagy a nadrágszárba rejtve csempésztük be százával 
a vadonatúj acél fűrészlapokat, majdnem úgy lehetett penget
ni, mint a tamburát, és ezekből a fűrészlapokból készültek a 
különböző méretű, nagyon jó minőségű kések. A villanymo
torokon volt valami bakelitrész, olyan, mint a gyöngyház. Sen
ki sem vette észre, mert nem is ellenőriztek bennünket, hogy 
leszereltük ezt a részt, s abból készültek a késnyelek. Kiló
számra csempésztük be a különböző méretű, hatsarkú kró
mozott anyacsavarokat, amelyeket kettévágtak, s olyan 
fejesgyűrűk készültek belőle, hogy nem győztünk eleget tenni 
az őrök megrendelésének. Talán nekünk, rakodómunkások
nak volt a legnagyobb szabadságunk, mert kint a rakodótéren 
érintkezhettünk a civilekkel, bár tiltották, mert egyre csak ér
deklődtek, hogy honnan jöttünk, hogy élnek mifelénk az em
berek. Mi meg magyaráztuk kézzel-lábbal, ahogy tudtuk. Az 
őrök egy-két marék dohányért, a tetszetős késekért, kanala
kért nagyon szívesen elfordították fejüket, sőt megrendeltek
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ezt-azt tőlünk, illetve rajtunk keresztül, amiért persze hogy 
nem fizettek, de lagalább megvesztegettük őket, kénytelenek 
voltak hallgatni, ha látták is, hogy tömjük a kabátujjat. Szeren
csére ellenőrzés a feljebbvalók részéről csak nagyritkán 
történt. Ha érkezett is tiszt vagy felügyelőféle, azt előre jelez
ték, s az őrök megjátszották a szigorút.

Az orosz nép sem volt jobb helyzetben, mint mi, csak ép
pen nem élt szögesdróttal körülvett táborban. De kellett nekik 
a kés, a kanál, amiért egy darab kenyeret vagy marék kukori
cadarát kaptunk fizetségül. Még „makukát” is kaptunk! Az 
meg tökmag, napraforgó és szójadara keverékéből összepré
selt, olyan két kilogramm súlyú kerek pogácsa volt. Olyan ke
mény volt, mint a csont, de valahogyan szétdaraboltuk, volt 
ugyanis fűrészünk, késünk, s úgy nyersen elrágcsáltuk. Tele 
volt fehérjével meg olajjal. Jobban adta az erőt, mint a korpa
leves! Szóval, akkor biztosan sokkal jobban éltünk, mint az 
oroszok nagyobb része.

Egy alkalommal szólt az egyik orosz őr, érdekes, egyiknek 
sem jegyeztem meg a nevét, nekem mindegyik csak Iván volt. 
Szól az Iván, hogy van-e asztalos a mesterek között? Hogyne 
lett volna, de azt neki jobban kellett volna tudnia, mint nekem, 
meg tudta is, csakhát szebben hangzik az, amikor érdeklőd
nek az emberről. Azért érdeklődött asztalos után, merthogy 
neki bútorra lenne szüksége. Egy-két székre, asztalra. Aztán 
meg nem csak neki, hanem már a bátyjának is.

— Meglesz, csak anyagot szerezz hozzá, Iván!
— Majd szereztek ti!
Ebben maradtunk. Másnap ahogy vonultunk hazafelé a ra

kodótérről a városon át, egyszer csak: jobbra kanyarodj! So
hasem jártunk azon az úton. Mentünk a bútorhoz szükséges 
deszkáért. A fatelepen a bennünket kísérő őrök szóval meg 
vodkával tartották az ottani őrt, mi meg a telep végén szépen 
megpakoltunk: ketten vittünk egy szál deszkát, olyan négy 
méter hosszú, colos vastagságú habfehér nyír- meg talán 
gyertyándeszkát. 17 szálat léptettünk meg azon a napon! Az
tán többször is megismételtük a menetirányváltozást.

Vonulunk be a táborkapun, a fegyveres őr csaknem sza
lutál. De hamarosan kérdezgette ám: ő mikor kerül sorra?! A
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hangár egyik sarka igazi műhellyé alakult át és meg sem tu
dom mondani, hogy hány szék, asztal, de még szekrényke is 
került ki a hadifoglyok keze alól. A „szpasziba” mellé esetleg 
egy stanicli árpadara meg a cinkos mosoly járult. Olyan volt 
az, mint a didergő embernek a napsugár. Valami melegség 
árasztotta el szívünket...

*

Ha mellémpártolt volna a szerencse, én már 1945 őszén 
itthon lettem volna. De ravasz ám a ruszki is! Az úgy volt, hogy 
minden kilenc munkanap után járt egy szabadnap. Kijártuk a 
táborparancsnoknál, hogy egész hónapban dolgozunk, ez 
augusztusban volt, és amikor összejön a három szabadnap, 
egyben használjuk ki. (Látja, az ilyen egybekötött szabadna
pokat nem ez a mai rendszer találta ki...) A három szabadna
pért egész hónapban dolgozunk!

— Haraso! — dicsért meg bennünket a parancsnok.
Elérkezett az első szabadnap. Hajnaltájban valami furcsa

brummogásra riadtam. A tábor előtt sorakoztak ám a traktorok 
és a kis kamionok! A szokásos reggeli korpaleves után 
kidöcögtünk a kolhozba. Jutalomkirándulásra, kapálni! Le
nyeltük a káromkodást, hiszen úgysem változtatott volna hely
zetükön. A három szabadnapot így hasznos munkával töltöt
tük, s ez került nekem még egy tábori évembe.

Ugyanis a továbbiakban minden évben, úgy augusztus
ban orvosi bizottság ellenőrizte a hadifoglyok egészségi álla
potát, és a leggyöngébbeket hazairányították. A bizottság 
éjnek idején ért ki a kolhozba, mindenkit fölráztak álmából, 
anyaszült meztelenre kellett vetkőznünk pillanatok alatt, és az 
autó reflektorának fénycsóvájában vizsgáltak meg bennünket. 
Kísérteties látványt nyújtott a csupa csont-bőr ember árnyéka 
is! A lényeg az, hogy több mint húszán voltunk, akiket kiszu- 
peráltak.

— Holnap mehettek haza, fiúk!
El sem akartam hinni, mert 1944 szeptemberétől semmit 

sem tudtam az otthoniakról, mint ahogyan ők sem tudták, 
hogy hova kerültem. Alig vártam a reggelt, hogy indulhassak 
vissza a nagy táborba, onnan meg haza. Igen ám, csakhogy
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a kolhozba traktorral szállítottak bennünket, visszafelé meg 
gyalogosan indítottak útnak. Mire beértünk a táborba, onnan 
az állomásra, a vonat már régen elment a kiselejtezett foglyok
kal. Úgy éreztem magam, mint akit kerékbe törtek, de sem sír
ni, sem káromkodni nem volt erőm, mint ahogy egyik fogoly
társamnak sem.

A következő szabadulási alkalomra még egy évet kellett 
várnom. Akkor már a vorosilovgrádi fogolytábor korpalevesét 
ettem. Augusztusban megjelent a bizottság, ismét olyan álla
potban voltam, hogy kiszuperáltak, pedig higgye el, nem dié
táztam!

No, most aztán nem megy el előttem a vonat! Az az egy 
hét, amit várakozással töltöttünk, egész évnek tűnt. Legalább 
annyit öregedtem.

Vorosilovgrádból ismét Focsaniba kerültem, ahol meg kel
lett kapnunk a hivatalos iratokat, az elbocsátó levelet. Szóval, 
azonosítottak bennünket.

Focsaniba már előttünk érkeztek szabadult hadifoglyok, s 
ott tapasztaltam, hogy semmibe sem különbözik sorsunk, se
gíteni kell egymáson. Alig szálltunk le a vagonokból, máris 
jöttek elénk és fölokosítottak bennünket: vannak-e közöttünk 
bácskai magyarok? Azok vagyunk.

— Ha kérdeznek benneteket, ne csak azt mondjátok, hogy 
magyarok vagytok, hanem azt is, hogy jugoszláv, bácskai 
magyarok, mert akkor gyorsabban hazakerültök!

így is volt.
Három nap múlva 120 szerb, magyar meg ruszin gyereket 

vitt a masina Szegedre, onnan pedig szeptember 17-én éjsza
ka Szabadkára érkeztünk. Megrettentünk, annyi fegyveres ju
goszláv katona várt bennünket az állomáson. De csak felü
gyelni jöttek...

Három nap múltán a Bajai-úti befogadóból már rendes el
bocsátólevéllel indulhatttam három társammal együtt Kishe
gyesre: Sörös Pistával, Maronka Lajossal meg afeketicsi Lódi 
Lajossal.

*
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Én ettől az államtól egy hold földet kaptam, kettőt meg vet
tem, amikor hazaértem. Az asszony is hozott két hold földet. 
48-ban nősültem, mert az embernek is lejár a szavatossági 
ideje... Engem, hál’ Istennek, kemény fából faragtak...

*

Amikor hazaértem, jelentkezni kellett a Népbizottságban. 
Úgy illett. Tóth Pista volt az elnök, aki, amíg az Isten nem vitte 
föl annyira a dolgát, a bátyáimmal együtt pajtáskodott. No, be
megyek, és kérem a fejadagot. Erre az elnök: így öcsém meg 
úgy öcsém, te ott kint jártál, rendes ember vagy és elmondod, 
milyen élet van ott kint, mit láttál. Beveszünk a pártba is! Mon
dom neki:

— Én láttam, hogy milyen az orosz káposzta meg paradi
csom, korpalevest is ettem eleget, merthogy Oroszországból 
én csak ezt láttam. Ha meg tégedet érdekel, mi van ott kint, 
menj és nézd meg!

A fejadagot nem kaptam meg.

(Sztipánovity István, 1920, Kishegyes)
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Ködbevesző álmok

A kisembert megigézi, elkábítja a feszesen álló 
tiszti katonazubbony, aminek viselőjére mindig is 
úgy tekintett, mint mindenható hatalomra, számára 
elérhetetlen magasságra. Sokan ezért is álmodták 
a mundért, legyen az akár a legalacsonyabb rang
jelzéssel is díszítve, az évek folyásával majd széle
sedik a vállpánt, talán aranysujtás is kerül hozzá. 
Amikor aztán az ember szembenéz a katonaélet va
lóságával, rádöbben: nem a földet túró bácskai 
gyereknek találták ki a tiszti glasszékesztyűt!

Pedig a péterrévei Borsos Károly is nagyon 
szeretett volna katonatiszt lenni. Ez az álom még a 
békeidőből származott, de ahogy kavarogtak a há
borús szelek, egyre inkább foszló köddé rongyolódott.

— Apám híres árendás volt, negyven-ötven hold földet tar
tott, bérelte a péterrévei és a tanyai gazdáktól. Nagyon jó 
erőben lévő lovakkal, ökrökkel dolgoztunk. Korán munkába 
fogtak, apám azt szerette volna, hogy belőlem is ugyanolyan 
jó munkást faragjon, mint amilyennek őt tartották. Csak azon 
csodálkoztam, miért nem akar földet vásárolni, ha annyira 
szereti a szántókat. Engem nem nagyon vonzott a földmunka, 
de próbáltam volna csak ellenkezni! A családban apámé volt 
az utolsó szó.

Amikor megkaptam a katonai behívót — ha jól emlék
szem, két évre szólt —, még örültem is, hogy kiszakadok a 
családból, világot látok, és az első kínálkozó alkalommal el
szakadok paraszti életemtől, bár sohasem nélkülöztünk, mert 
a föld az mindig jóltartotta a családot.

1941. október 16-án vonultam be Tokajba a hidász-utász 
egységbe, talán századba, ott ismerkedtem meg a katonaélet
tel. Megszédített a kiképző tisztek, illetve altisztek keménysé
ge, az a fegyelem, ami ott volt. Ahogy akkor mondtuk: két 
sarokról tisztelegtünk, ha rangot láttunk, úgy vágtuk össze bo
kánkat, hogy csak úgy csattant! A tisztek mindig keményre va
salt, feszes egyenruhában jártak, szóval igazi úriembernek
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tűntek. Ilyen szerettem volna én Is lenni, aki addig csak az 
ökröknek és a lovaknak parancsolhattam. Bokáig érő sárban 
javítottuk az utat, vagy bőrig áztunk a zuhogó esőben hídépí
tés közben, de én is ilyen feszes egyenruháról álmodoztam. 
Aztán atizedesi „rangig” vittem.

1942-ben tíz nap aratási szabadságot kaptam, mert a pa
rasztgyerekeket leginkább hazaengedték a nagy munkák ide
jére. Akkor is szükség volt az élelemre. Öt napja tartott már az 
aratás, amikor édesanyám lélekszakadva fut ki a tanyáról:

— Gyere be, keresnek!
Ki kereshet engem aratás idején, ráadásul még délidőben! 

Botka Imre bácsi volt a kisbíró, ő hozta a behívócédulát, fene- 
nagy vörös pecséttel:

— Öcsém, rögtön csomagolj, utazz vissza az egységbe!
Anyám még aznap elemózsiát csomagolt, a katonaláda al

jába eperpálinka is került a katonacimborák vigasztalására — 
és irány Tokaj! Jóformán be sem értem a laktanyába, lejelent
kezni sem volt időm, máris közölték velem: beosztottak a me
netszázadba.

— Miféle menetszázadba?
— A bácskaiak mind a keleti frontra inulnak. A Volgánál 

már összecsaptak az oroszok a német — magyar vegyescsa
patokkal. Az újvidékiek, a szabadkaiak, a zentaiak mind a 
frontra indulnak!

Százvalahányunkat szállítottak Miskolcra, majd Budapest
re, ahonnan egész zászlóaljat vitt a katonavonat a keleti front
ra.

A második magyar hadsereg kötelékébe tartoztunk és a 
Donnál foglaltuk el állásainkat, vagyis ott ástuk be magunkat 
július második felében a második vonalban. De akkor én már 
nem az egyenruhára meg a közelgő csatára gondoltam ám, 
hanem arra, hogy otthon aratnak-e még, nemsokára meg
kezdődik a csépelés! Mi meg a brjanszki erdőben vagyunk ké
szültségben. A katonákon kívül élő embert ott nem láttunk, 
mert a németek minden falut fölperzseltek, a partizánoknak ne 
legyen hol meghúzódniuk, mert nagyon sok partizánt rejtege
tett az erdő, csak hogy nem indultak támadásba, talán paran
csot vártak, azt nem tudom.
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Ellátásunkkal nem lehettünk elégedettek, mert az oroszok 
nem állásainkat lőtték, amikor tűzpárbajra került sor, hanem a 
málhát igyekeztek megsemmisíteni, ne jussunk élelemhez. 
Amikor a „géhá” bejutott a vonalba, akkor kaptunk élelmet, né
ha napokig is vártunk rá. De föltaláltuk magunkat, mert a 
fölperzselt falvakból sok jószág került az erdőbe: birka, disz
nó, azokból lőttünk ki vagy fogtunk el és megosztoztunk rajta. 
Rengeteg borovicska termett, így nevezték, azt szemezgettük. 
Még nyalánkságot is találtunk! Áfák odvábán méhcsaládokat 
fedeztünk föl, annyi mézet ettünk, hogy azóta sem fogyasztot
tam el többet! Szóval, így tartottuk fönn a kondíciót, vártuk a 
bevetést vagy a támadást. Idegőrlő volt a lövészárokban ta
nyázni naphosszat, miközben semmi sem történik.

Október elejéig állomásoztunk az erdőben, ott ért bennün
ket az orosz tél, amikor az első vonalba vezényelték az egysé
get. A Don-kanyarba kerültem. Fölsorakoztattak bennünket a 
tisztek és csak úgy záporozott a buzdítás:

— Magyar testvérek! Miénk a győzelem! 2200 kilométerre 
vagyunk a magyar határtól, ennyire nyomultunk előre, innen 
senki sem mozdíthatja el csapatainkat!

No, ez már magas volt nekem. Mit keresünk mi 2200 kilo
méterre a magyar határtól? Akkor már kezdett nem tetszeni a 
katonaruha, a tiszti hivatás, mert rádöbbentem, hogy a kato
nával, legyen az baka vagy tiszt, csak a hatalom rendelkezik, 
azért kell tűzbe-vízbe mennie, ha van annak értelme, ha nincs. 
No, ott a Don-kanyarban nem volt értelme.

Egy magyar egységet váltottunk föl az első vonalban, de 
voltak ott német, román meg olasz csapatok is. Rettenetes tél 
volt, a fák nyakáig ért a hó. Talán az volt a szerencsénk, hogy 
jó téli fölszereléssel láttak el bennünket, szőrcsizmában jár
tunk, amíg szét nem tapostuk, aztán kiváló minőségű bőrcsiz
mát kaptunk. Amikor az ágyúk elkezdtek dörögni, megerősí
tett őrséget tartottunk. Az őrségen legfeljebb egy óra hosszát 
lehetett kibírni. Napjában többször is ellenőriznem kellett az 
őrhelyeket és pontokat, összesen kilencet, és az ottani tisztek 
vagy altisztek aláírásával igazolni körutamat, meg talán azt is, 
hogy nem esett el a vonalnak az ellenőrzésünk alatt tartott ré
sze. Amikor egyik alkalommal visszaértem a bunkerba, látom 
ám, hogy Kálmán Lajos századosunk — ő volt a szakasz-
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rancsnok — rá van borulva a kecskelábú asztalra és sír. Mégis 
összevágtam a bokám:

— Százados úr, alázatosan jelentem, hogy a parancsot 
teljesítettem!

Föl sem emelte a fejét! Súgva kérdeztem a szakaszve
zetőtől, mi történt? Megvonta a vállát. Még egyszer szalutál
tam:

—Százados úr, alázatosan jelentem...
— Pihenj... Háromszoros gyűrűben vagyunk... itt veszünk 

el mindannyian!
Ez 1943. február 9-én történt, amikor az oroszok már telje

sen szétverték seregünket. Mi valójában utóvéd voltunk. Spá- 
nity Ferenc őrvezetőt nyomban utasította, hogy rendelje visz- 
sza a katonákat a vonalról.

— Fiúk, vissza kell vonulnunk, irány Magyarország!
De sokszor eszembe jutót, hogy mikor tesszük meg a 

2200 kilométeres utat, és megtesszük-e egyáltalán, ha meg
szorít bennünket az orosz, akinek még a tél is segítőtársa?! 
Egyetlen úton, Obruzsk — Zsitomir felé vonult vissza a szét
vert sereg maradványa. Amerre vonultunk, kilőtt tankok, 
fölperzselt páncélozott kocsik, ágyúk, elhullott állatok, teme- 
tetlen hullák jelezték: ez a hódító háború ára. Kurszkot szeret
tük volna elérni, de ehhez át kellett törni az orosz gyűrűt. A 
legbelsőt sikerült is minden akadály nélkül elérni, áthaladtunk 
a vonalon, bár az első hadosztályt levágták tőlünk. Obruzsk 
előtt sebesültem meg, szerencsére csak húst ért a golyó, át
lyukasztva a combomat. Egy ideig vonszoltam magam, de vé- 
reztem kegyetlenül, a csizmám cuppogott a vértől. Szeren
csémre viszavonuló német csapat ért utói bennünket, a sza- 
nitécek bekötöztek és fölsegítettek egy Tigris tank tetejére, 
azon „utaztam” be Obruzskba, ahonnan Husztra, a tábori kór
házba kerültem. Fölépülésem legalább egy hónapig tartott, 
majd Szetefovkába kerültem és 1943 nyarán 20 nap szabad
ságra indulhattam haza.

Itthon hiába kérleltek, hogy ne menjek vissza az egység
be, nem ért semmit anyám könyörgése, mert ott a seregben 
bizony megfélemlítettek bennünket. Magam sem tudom, hogy 
hányszor ismételték el előttünk, majd velünk is mondatták:
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szökésért golyó jár! De ugyanez volt ajutalom a parancsmeg
tagadásért is. Pedig ott a péterrévei szállásokon bárhol meg
húzódhattam volna, évekig sem jutottak volna a nyomomra. 
De nem! Nekem vissza kell mennem az egységbe. Hamaro
san a Kárpátok alatt, Nadvorna és Delatin környékén találtam 
magam.

Egyik éjszaka hídrobbantásra indultunk, ám az oroszok 
már a városban jártak, amiről nem tudtunk, s mielőtt teljesítet
tük volna a feladatot, már lőttek is bennünket, mint a zápor
eső! Aknarepesz fúródott a nyakamba, az oldalam, hátam is 
tele volt szilánkkal. Elvesztettem az eszméletem, így nem tu
dom, ki talált rám, hogyan maradtam életben, mert csak a se
besülteket szállító vonaton tértem magamhoz. Bécsben 
valami tábori kórházban három hónapig lábadoztam, de én 
Bécsből egyebet sem láttam, mint a kórházat meg a kórter
met, a bekötözött honvédeket.

1944-ben ismét fegyverben voltam: Husztra vezényeltek, 
ahonnan hadosztályunk Északkelet-Magyarországon át vo
nult lefelé. A debreceni csatában nem vettünk részt, mert ott 
inkább a páncélosok csaptak össze, tíz napon át bummogtak 
az ágyúk! A mi egységünk Nyíregyházánál vívta utolsó csatá
ját. Egy egész kozák hadosztállyal harcoltunk, de ha nem se
gítenek a németek, a kozákok szétvertek volna bennünket! 
Nagyon jó katonák voltak. Beszorítottuk őket Vencsellő és 
Gáva közé, le is fegyvereztük a kozák hadosztályt, de hogy 
azután mi történt ezekkel a foglyokkal, nem tudom, mert csa
patunknak tovább kellett vonulnia, hiszen a Vörös Hadsereg 
már megközelítette Nyíregyházát. Az meg köztudott volt, hogy 
amerre ez a hadsereg elvonul, ott kő kövön nem marad, de 
élő sem! Legalábbis ilyen hírek jártak a katonák között. Attól 
kezdve egészen a kapitulációig — ez 1945. május 9-én történt 
Németországban, amikor letettük a fegyvert — nekünk csak a 
hátunkat látta az orosz sereg vagy a felszabadító magyar hadsereg.

★

Az egyenruhából meg a katonai hivatásból így hát kiábrán
dultam még mielőtt megszerettem volna. Azt sohasem hallot
tam egyetlen tiszttől vagy altiszttől sem, hogy „fiúk, utánam!", 
kivéve amikor 1943 februárjában a doni csata után vonultunk
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vissza. Mert akkor mondta Kálmán századosunk, hogy „fiúk, 
utánam, aki akar, kövessen". Szóval, mindig azzal biztattak 
bennünket, hogy előre, csak előre! Sohasem akartam kitűnni, 
önkéntesként egyetlen egyszer sem jelentkeztem. Ennek elle
nére kaptam egy első osztályú Tűzkeresztet meg egy bronzot. 
Olyan bátorság-érdemrendet. Hát ezt hoztam a háborúból a 
sebeimmel együtt.

*

Németországban nem estünk fogságba. Letettük a fegy
vert és indulhattunk haza. Parancsnokunk beszédet mondott:

— Mivel letettük a fegyvert ellenállás nélkül, nem esünk ha
difogságba. Különben is befejeződött a háború, a haditörvény 
meg nem írja elő a háború utáni hadifogságot. Irány Budapest, 
ahol teljesen leszerelünk.

Gyalogosan vágtunk neki az útnak, és egészen Dunakiliti- 
ig jutottunk, ahol bizony föltartóztattak bennünket az oroszok. 
Néhányszáz lerongyolódott katona alkotta csoportunkat. Hiá
ba magyarázott parancsnokunk, pontosabban a vezetőnk, 
hogy letettük a fegyvert, haza akarunk jutni, az orosz tiszt tol
mács nélkül is tudtunkra adta, hogy már pedig mi fogságba 
estünk, felelnünk kell tetteinkért. Körülfogtak és Győrbe terel
tek bennünket, mint hadifoglyokat. A győri táborban több mint 
két hónapig tartottak fogva néhány ezer egyenruhást. Azzal hi
tegettek bennünket, hogy várják a parancsnokságtól az elbo
csátó leveleket, mert lehet, hogy mégsem leszünk hadifog
lyok, s amint megérkeznek a bumaskák, megyünk haza; Ad
dig is legyünk türelemmel.

Nemsokára el is érkezett az indulás napja, méghozzá bu- 
maska nélkül!

— Domoj! — harsogták az orosz fegyveres őrök, miköz
ben a győri vasútállomás felé tereltek bennünket, ahol már vá
rakozott a hosszú szerelvény. Amennyien csak befértünk a 
marhaszállító vagonokba, annyit zsúfoltak be, majd ránkkat- 
tintották az ajtót. Mondom én a katonatársaknak:

— Emberek, hazafelé mégsem ilyen, szögesdróttal be
szőtt ablakú marhavagonba kellene utaznunk! Meglátjátok, 
Oroszországig meg sem állunk!
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így is lett, mert Konstancáig (Constanta) meg sem álltunk. 
Az már sohasem derül ki, hogy milyen hadifogság volt az, 
amibe beleestünk. Csak jóval később, szabadulásunk után ta
lálgattuk, hogy az oroszok talán egyszerűen eladtak bennün
ket! Nem volt nehéz kilopni a leszerelt katonával teli szerel
vényt, mert akkor már mentek a vonatok előttünk is, utánunk 
is, nem ellenőrizte azt senki sem, hogy miért viszik az embe
reket! Dehát kérdezni nem volt kitől, mert ha próbáltunk is ér
deklődni, ránkmordultak őreink, és már mutatták is a puska
csövet.

A lényeg az, hogy tíz napot töltöttünk a Fekete-tenger part
ján lévő kikötő gyűjtőtáborában. Úgy mondták, hogy 900 ma
gyart és 700 németet tartanak fogva. Hamarosan útrakeltünk: 
aTransilvania nevű román hadihajón szállítottak át bennünket 
a Fekete-tengeren Szevasztopolba, a Krim félszigetre. A hajó
út egy egész nap és egész éjjel tartott. Egész napra egy marék 
száraz kenyeret kaptunk, víz nélkül. Szevasztopolból ötvenes 
meg százas csoportokban szállították a foglyokat különböző 
irányba. Teherkocsik érkeztek értünk. Sorstársaimmal együtt 
a Kaukázusba kerültem, Uzombásra. Kucsok meg Balaklava 
városokon haladtunk keresztül mígnem elértük a Kaukázust. 
Ott állítottak bennünket munkába egy hatalmas jószágfarmon, 
vagyis kolhozban. Ott a Kaukázusban nagyon jó földek van
nak, jól terem a hagyma, a sárgarépa, de a gyümölcs is. Amire 
a legjobban emlékszem, az a rengeteg diófa volt.

A kolhozban ezerszámra volt a birka, a disznó, magunk 
sem tudtuk, mennyi ló, tehén, de még kecske is. Ezeknek az 
állatoknak az ellátása volt a feladatunk. Éjszaka tereltük ki a 
falkát meg a csordát legerőre; nagyon dús legelők vannak a 
Kaukázusban, nem tudom, föltörték-e azóta... Az állatokat haj
naltájban tereltük be a legelőről a karámba a hatalmas tölgyek 
árnyékába, mert napközben úgy tűzött a nap, hogy megsült 
vofna a tojás is a napon! Ekkor aludhattunk.

Egy orosz civil meg egy magyar hadifogoly volt az állator
vos, a kolhoz elöljárója vagy gondnoka meg egy vad orosz 
nő, Sura nevezetű. Volt a kolhoznak számadója is, a nagyon 
jólelkű öreg Andrija Krasznopolszki, akinek az édesapjától an
nak idején 300 hold nagyon jó földet vett el a szovjet hatalom. 
Tizenkét testvére közül egynek sem tudta hollétét. Sajnált ben
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nünket, de a felesége, akit csak „mamkenak” vagyis anyónak 
neveztünk, szintén együttérzett a hadifoglyokkal. Az egész tá
borra 6 fegyveres katona és 4 rendőr vigyázott; harmincan jár
tunk ki a kolhozba. Nem volt szükség a hadifoglyokat őrizni, 
hiszen azt sem tudtuk, mennyire vagyunk hazánktól, egyálta
lán hova is kerültünk. Ha szökésre szánnánk el magunkat, va
jon merre is kellene indulnunk? A táborparancsnok azt állí
totta, hogy a civilektől kell védenie bennünket, amiben volt is 
némi igazság, mert amerre elhaladtunk, köpködtek bennün
ket, rázták felénk öklüket, mintha mi lennénk az okai szeren
csétlenségüknek, szegénységüknek. Mert szegények voltak 
akkor az oroszok, mint az ecet!

Mi, akik a jószágot őriztük, sokkal jobban éltünk, mint akik 
bányába kerültek, építkezésen dolgoztak, de még sok orosz
tól is jobban. Amikor hazakerültünk, egymásnak meséltük él
ményeinket, a koszt mindig beszédtéma volt! Az igaz, hogy mi 
sem ültünk minden délben terített asztalhoz, de nem is korpa
levesen éltünk hónapokig! Bálint bácsi nevezetű szakácsunk 
szárított halat főzött a kukorica- vagy köleskásába, amit ha tet
szett, ha nem, el kellett fogyasztanunk. Amikor aztán este ki
hajtottuk az állatokat a legelőre, gyorsan megfejtünk néhány 
kecskét vagy tehenet, pótoltuk a sovány kosztot. Ott a kolhoz
ban dolgozták föl a tejet, úgyhogy sajthoz és túróhoz is hoz
zájutottunk. A sajtot hatalmas hordókban tárolták, sós vízben 
áztatták, érlelték, úgy szállították a nagyvárosokba. A civilek
kel nem tartottunk semmiféle kapcsolatot, de az őrök finoman 
megkértek bennünket, hogy számukra is szerezzünk élelmet. 
Szállítottuk is számukra a tojást, a túrót, a zöldséget, ezel meg
vesztegettük őket, nem voltak durvák vagy szigorúak hoz
zánk. Köszönték is minden alkalommal:

— Szpasziba, batyuska...
Az azonban nem jutott volna eszükbe, hogy legalább do

hányt szerezzenek számunkra. Igaz, nem is tehették, meft rá
juk szabták az adagokat, akárcsak a rabokra.

Megesett a szívem az orosz nőkön. A közeli Kucsuk rom
má volt lőve, rendbe kellett hozni a települést. 300 ukrán nőt 
szállítottak a városka újjáépítésére. Nem tudom, hogy elítéltek 
voltak-e vagy munkaszolgálatosok, de úgy dolgoztak, hogy a 
férfiak sem jobban! 5-6 kilométerre volt a kolhoz, munkába- 
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menetelkor naponta találkoztunk az elcsigázott nőkkel, élel
met kértek tőlünk. Amikor csak tehettük, krumplit, sajtot lop
tunk számukra, de képtelenség volt ellátni egész brigádjukat. 
Ezek az ukrán nők gyönyörű faházakat építettek, zsupfedelet 
húztak rá, úgyhogy még a mestereknek is becsületére vált vol
na az ilyen munka!

Én mindvégig Uzombáson maradtam.
Az egykori orosz hadifoglyoktól nagyon sokat hallottam a 

rettenetes orosz telekről. Ott a Kaukázusban nem voltak igazi 
telek, hó nem esett, de annál több eső. Azért is volt olyan buja 
a növényzet, minden bőségesen termett. A mogyorótól, ber
kenyétől a fügéig minden gyümölcs megtermett, azt is ehet
tünk, nem úgy, mint a más vidéken sínylődő társaink. Hát eb
ben is szerencsém volt.

★

1948 karácsonyára érkeztem haza. Szüleim tudták, hogy 
élek, de nem vártak haza. Ugyanis amikor 1945-ben kikerül
tünk a Krímre, egy orosz ápolónő, aki különben nagyon jól be
szélt magyarul, tájékoztatott bennünket:

— Fiúk, kaptok egy-egy tábori levelezőlapot, írjátok meg 
hogy éltek, egészségesek vagytok, de ennél semmi többet. 
Azt se írjátok rá, hol vagytok...

A lapon vörös kereszt meg vörös félhold volt. Jótevőnk 
megnyugtatott bennünket:

— Ha jól viselitek magatokat, minden hónapban egyszer 
írhattok...

Lapjainkra érkeztek is rendszeresen a válaszlevelek, de én 
mindig csak azt írhattam, hogy élek, egészséges vagyok. 
Nem mondhattam el, mennyire vágyódom haza. Szüleimnek 
azonban annyi is elegendő volt, hogy havonta látták kézíráso
mat, megnyugodtak, hogy egyszer talán hazatalálok.

A hazatérés korántsem volt egyszerű, mivel 1948 májusá
tól októberig Debrecenben tartottak bennünket. Onnan is je
lentkezhettem itthoni címünkre. Szüleim értesítettek, hogy 
Lajos öcsém, akit 1942 óta nem láttam, nagy betegen került 
haza Szibériából és a szegedi kórházban fekszik tüdőbajban. 
Jó lenne hazahozni Jugoszláviába. Le is utaztam Szegedre és
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öcsémet kikértem a kórházból. Leutaztunk Röszkére a határ
sávba. Tudtam, hogy mikor van őrségváltás, mikor szabad a 
jugoszláv oldal, mert nem őrizték éjjel-nappal az egész határ
vonalat, úgyhogy Lajost átmenekítettem, én meg valamivel 
később, szintén engedély meg papírok nélkül léptem át a 
zöldhatárt. Mert Debrecenben csak hitegettek bennünket, 
hogy majd ekkor meg akkor megyünk haza, nem vállalnak be 
bennünket. Ezért voltam kénytelen megszökni.

Én világéletemben törvénytisztelő ember voltam, csak ak
kor kényszerültem megszegni, amikor az öcsémet menekítet
tem meg jómagam is szöktem. Amikor hazaértem, az volt az 
első dolgom, hogy jelentkezzek a becsei községházán, akkor 
járás volt, ott nyomban két hét börtönre ítéltek — illegális ha
tárátlépés miatt. Aztán meg Topalov Radiško vállalt értem ga
ranciát, hogy nem vagyok államellenség, még ha magyar 
honvéd is voltam. De nem is volt nekem soha semmi bajom a 
szerbekkel. Ennek a Radiškonak a tanyáját három évig bérel
tük, szóval jól ismert engem is meg szüléimét is.

1951 -ben nősültem, de évekig nem tudtam megnyugodni. 
Éjnek idején ugrottam ki az ágyból: Riadó! Az asszony pofo
zott észhez. Aztán lassan fakulni kezdett a fogolyévek emléke, 
de láthatja, hogy ötven év sem elegendő ahhoz, hogy az idő 
mindent kimosson az emlékezetből.

(Borsos Károly, Péterréve, 1921)
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Keresztül-kasul Európán

Az ember élete a véletlenek mozaikkockáiból 
van kirakva. Véletlennek hisszük, közben a SORS 
keze irányít, de úgy, hogy a teher mindenkor elvi
selhető legyen, bár úgy tűnik, összeroppan alatta 
az ember, különben meg sem vívhatná a maga ar- 
magedoni csatáját. Aztán a véletlenek megbélyeg
zik, árnyékként kísérik tűző napfényben, de vaksö
tét éjszakában is. Papp István is sorolhatná a vé
letleneket élete fonalából.

— 1944 októberében kellett volna bevonulnom. Ha min
den a történelem forgatókönyve szerint zajlott volna, akkor 
Kishegyes fölszabadulása után az új hatalomnak a katonája
ként szalutálhattam volna, és sohasem ízlelem meg az orosz 
káposztalevest. Október helyett azonban már augusztusban 
megkaptam a katonai behívót: a Magyar Királyi Hadsereg 20/1 
ezredének bakájaként kiképzés nélkül kerültem Titelre, illetve 
Titel környékére, ahol a Tisza és a Duna kanyarulatánál lövész
árkokat ástunk. Akkor már mindent letört maga előtt az előre
nyomuló Ukrán Front, s minden bizonnyal annak egységeit 
kellett vona feltartóztatni ideig-óráig. Civilben voltunk. Tüzér
hadnagy volt a parancsnokunk, bátor legénynek adta ki ma
gát. Október ötödikén fölöttünk csapódott be egy lövedék. 
Nem tudom, hogy a Tisza vagy a Duna felől lőttek-e, de az volt 
a legfontosabb, hogy a riadalmon kívül a legénységben nem 
tett kárt, nem volt áldozat. Hadnagyunk nyomban intézkedett:

— Honvédek, úgy látszik, az oroszok itt vannak Bánátban, 
észrevehettek bennünket. A lehető leggyorsabban el kell hagy
nunk az állásokat!

Nem volt szükség nagy csomagolásra, hiszen minden 
fölszerelésünk az ásó, a csákány meg a lapát volt. Akik au
gusztusban vonultak be, nem kaptak puskát. Az igaz, hogy a 
katonakönyvbe tényleges katonai szolgálati időt jegyeztek be, 
de inkább kényszermunka volt az, amit Titelnél végeztünk, 
nem katonai szolgálat.

Elég az hozzá, hogy a Duna vonalát követve érkeztünk Új
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vidékre. Útközben hallottuk, hogy nagyon erőteljesen törnek 
előre az oroszok, napok kérdése, mikor vonulnak át a Délvi
déken is, merthogy akkor így hívták Bácskát.

Nem sokáig maradtunk Újvidéken, egy hét pihenő után 
gyalogosan vonultunk Zomborba, ahol fölszereltek bennün
ket és a Gajin-tanyán vártuk a beosztást. Bevetésben nem is 
vettünk részt, mivel állandóan csak vonultunk. Átkeltünk a Du
nán, és október 20-a körül értesültünk róla, hogy Horthy kor
mányzó úr lemondott és az ország első embere Szálasi 
Ferenc lett. Ez nem sokat jelentett nekünk, csak azt tudtuk, 
hogy nagy németbarát, meg hogy mindenfelé megvannak a 
beépített emberei, a nyilasok, akik saját nemzetüket sem kímé
lik. Olyan hírek is eljutottak hozzánk, hogy a magyar csapatok 
átállnak az oroszok oldalára. Amikor ezeket a híreket hallottuk, 
a pécsi születésű századosunk, különben nagyon jó ember 
volt, katona létére nem szerette a háborút, levette a fejéről a 
katonasapkát, a levegőbe dobta és úgy kiáltotta:

— Bajtársak! Nincs értelme sem atovábbvonulásnak, sem 
a háborúnak, mindenki menjen haza minél előbb, minél rövi- 
debb úton.

Mentünk is volna mi szívest-örömest, csakhogy a főhad
nagyunk nyilas volt, azok meg nem ismertek fegyverletételt, 
még kevésbé átállást vagy szökést a hadseregből. A főhad
nagy előrántotta pisztolyát, azt hittem menten lelövi a száza
dost, de nem tette, csak lefegyverezte, letépte tiszti rangjelzé
sét és ő vette át a század irányítását. Meg sem mertünk muk
kanni! Az volt a szerencsénk, hogy századunk nem találkozott 
orosz csapatokkal, mert az elvakult főhadnagy képes lett vol
na az utolsó szálig föláldozni bennünket. Mindenki tudta már, 
hogy veszve van minden, de ő egyre csak azt hajtogatta:

— Magyar fiúk! A háború nem fejeződöt még be! Ne csüg
gedjünk, velünk vannak a német barátaink, megsegít bennün
ket az Isten!

Bécsig vonultunk, ahol ránk kényszerítették az esküt, a 
Szálasi-kormányhoz való hűséget. Meg sem pihentünk be
csületesen, már indult is tovább az ezreddé duzzadt csapat. 
Meg voltam győződve róla, hogy bevetnek bennünket a har
cokba, mert akkor már egész Magyarországot hadműveleti te
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rületté nyilvánították. Gyalogosan vonultunk a cseh határra, 
ahol várt már ránk a vonat. Az állomás tábláján Pozsony állt, 
tehát mégis tűzbe vetnek bennünket. Breszlov volt a követ
kező állomás, majd Berlin. Ott állomásoztunk bizonyos ideig, 
majd Dánia következett, egyetlen kilőtt golyó nélkül! Egysé
günket Nyborgba irányították. Úgy mondták, hogy tartalékos 
állomány vagyunk, ami azt jelentette, hogy bármikor a frontra 
irányíthatnak bennünket, de azt sem tudtuk, merre húzódik a 
front, csak hallottunk a keleti meg a nyugati frontról. Nem so
kat tudtunk az Európában történtekről, mert a tisztek és az al
tisztek szóba sem akartak velünk állni. Az altisztek mindig 
keményebbek, durvábbak voltak a tiszteknél! Újsághoz nem 
jutottunk, rádiót nem hallgattunk, hiteles tájékoztatást nem is 
kaptunk helyzetünkről. Ott Dániában ültem életemben először 
hajóra, amikor Koppenhágába szállítottak bennünket. Azelőtt 
azt sem tudtam, hol van Koppenhága, de igazán sajnáltam, 
hogy nem békeidőben kerültem oda, olyan csodás építmé
nyei voltak, naphosszat lehetett nézelődni. A dán fővárosból 
Borholm szigetére szállítottak bennünket, ahol aztán véget is 
ért katonai pályafutásom, mert 1945 májusában az orosz csa
patok megszállták a szigetet. Eszünk ágában sem volt véde
kezni, pedig nem tudtuk, hogy a német csapatok letették-e 
már a fegyvert, és azt sem sejtettük, hogy a mi nyilas főhad
nagyunk hogyan reagál kapitulációnkra.

Hamarosan Lengyelországba kerültünk egy fogolytábor
ba, kár hogy elfelejtettem a nevét a tábornak, pedig nagyon 
sok fegyvertelen katonát összegyűjtöttek ott, mert nyugatról 
szállították a német meg magyar katonákat, már akik, ugye, el
lenségnek számítottak. Egymást érték a fogolyszállító vona
tok, míg mi is sorra kerültünk, és 1945 végén Moszkvába 
szállítottak bennünket.

A lengyelországi táborban tétlenül várakoztunk, éppen 
úgy, mintha börtönben lettünk volna. A szögesdróton kívül ott 
patrolíroztak a fegyveres muszkák, meg magas őrtoronyból fi
gyeltek bennünket; a toronyban még géppuska-állás is volt. 
Csak annyit közöltek velünk, hogy hadifoglyok vagyunk, meg 
azt is tudatták, hogy a szökéshez minden hadifogolynak joga 
van, de ha elfogják, tudnivaló, hogy puskacső elé kerül.

Kegyetlen tél volt, amikor 1945 decemberében Moszkvá
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ba értünk, pontosabban a Moszkva külterületén fölállított fo
golytáborba. Nem tudtuk, hogy kint a szabad ég alatt van-e 
hidegebb, vagy bent a barakkokban, ahol nem tüzelhettünk, 
hiszen nem kaptunk tűzrevalót. Az volt a jelszó, hogy minél 
többet mozogni, hogy bemelegedjünk, ne faggyúnk meg. Az 
első orosz telünkön a papírzsákok mentették meg életünket. 
Papírzsákban érkezett a tábor számára a krumpli, a dara, a 
korpa. Megszereztük a zsákot, kapcát csavartunk belőle, bár 
pár nap alatt lerohadt lábunkról, akkor újat csavartunk, meg a 
derekunkra kötöttük a zsákot a köpeny alatt. Ha hiszik, ha 
nem, a kisebb termetűek éjszakára papírzsákba bújtak, de 
még így is akadt, aki reggelre megfagyott.

Táborunk inkább hasonlított állatvásárra vagy rabszolga
piacra, mintsem kulturált közösségre. Moszkvában akkortájt 
nagy építkezések folytak. Reggelenként érkeztek a táborba a 
telepvezetők és igényeltek 10-20, vagy ennél is több embert, 
és szállították őket a romeltakarításra, a fűrésztelepre vagy az 
építőhelyre, de feleltek is azért, hogy este visszaszállítják a 
foglyokat szám szerint. Én a kőműveseknél dolgoztam, de 
nem valami finom munkán, hanem maltert kevertem és hord
tam a téglát. Ott is sikerült papírzsákot szereznem. Addig nem 
is tudtam, milyen értékes lehet a papírzsák. 1948-ig, mert 
mindvégig a moszkvai fogolytáborban maradtam, ezt is meg
tanultam.

*

Amikor a munka után este visszatértünk a táborba és elfo
gyasztottuk a szegényes káposzta- vagy korpalevest meg a 
kenyéradagunkat, szinte élettelenül rogytunk a durva ácsolatú 
tábori priccsekre, de annyi erőt azért mindig gyűjtöttünk, hogy 
elmerengjünk, ábrándozzunk: mi történik otthon, gondolnak-e 
ránk szüléink? Meg képzeletben elkezdtünk — főzni: — Ej, ko
mám, emlékszel-e, milyen ízletes hurkát készítettünk? Hát a 
sóletra emlékszel-e? Amit a kemencében főznek, belefojtanak 
egy kis füstölt oldalast meg fület, a tetejét megkapatják. De jól
esne most egy szelet mákoskalács... Lehet, hogy jobb lett vol
na, ha hallgatunk, nem kínozzuk lelkünket a terített asztal 
gondolatával. Kínunkban játszottunk a szabadulás gondolatá
val mindaddig, amíg el nem nyomott bennünket az álom.
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A kolhozi munkáról legendák keringtek. Olyan krumpli
mezőkről beszéltek, amelyeknek háromnapi járás után sem 
érik el a végét; az ilyen birtokokon annyi állat van, hogy ha el 
is veszik tíz-húsz disznó vagy birka, észre sem veszik! Az ott 
dolgozó foglyok nagyon jól élnek! Egyetlen egyszer vittek ki a 
kolhozba, amiből annyi hasznom származott, hogy jól belak
tam főtt krumplival, amit különben a sertéseknek készítettek. 
A korpaleves után jól esett a krumpli, nem számított, ha félig 
fagyos vagy félig főtt volt. Biztos vagyok benne, ha nehéz, zsí
ros ételt kaptunk volna, az a vesztünket okozza, mert szerve
zetünk elszokott a normális ételtől. Nem fenyegetett bennün
ket olyan veszély, hogy a zsíros étel megüli a gyomrunkat.

Hanem itt az élelmezésnél el kell még valamit mondanom. 
48 február elején nagy készülődés volt a táborban. A barak
kokat ki kellett söprögetnünk, még a pokrócokat is kicserélték, 
súroltuk a konyhát, az ebédlőt. A nagy készülődésnek az volt 
az oka, hogy február derekán Moszkvába látogatott Rákosi 
Mátyás, és szerette volna megtekinteni: milyen körülmények 
között élnek a magyar hadifoglyok. Állítólag egy beszédében 
azt ígérte, hogy 1948-ban hazatér minden magyarországi ha
difogoly.

Napokkal előbb készítettek föl bennünket a vele való talál
kozásra, hogy miként kell viselkednünk, mit kell, vagyis sza
bad mondanunk, ha egyáltalán szóbaáll velünk a Rákosi. 
Szóval, dicsérni kell az orosz hadifogságot. Nem elég, hogy 
alig élünk, még hazudjunk is! Volt, aki köszörülte a nyelvét, 
hogy csak kérdezzenek, ő bizony megmondja, hogyan bán
nak a hadifoglyokkal, de amikor arra került sor, hogy szólha
tott volna, meglapult a hangoskodó is.

Elég az hozzá, hogy a nagylátogatás napján, mondom, 
olyan február dereka lehetett, korábban betereltek bennünket 
a fűrésztelepről, mint általában, rendbe kellett tennünk magun
kat, úgy vonultunk a konyhára, illetve az ebédlőnek csúfolt ba
rakkba. Majd’ seggreestünk! Hófehér terítővei voltak letakarva 
a koszos asztalok, porcelántányér, kanál meg villa volt a terí
ték! Hát én ilyent négy éve nem láttam! Igazi krumplilevest 
hoztak, utána meg köleskását kaptunk. A kenyérkosárban fe
hér kenyér volt fölszeletelve, amilyent a táborban sem azelőtt, 
sem utána nem láttunk. Mindenki egyedül szedhetett magá
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nak levest is meg kását is. Amikor vonultunk be az étterembe, 
a Rákosi már ott ült egy emelvényen a feleségével, egy hatal
mas mongol nővel. Óriási kontya volt, de nem azt néztük, ha
nem a terített asztalt. A sarokban meg zenekar fújta a nótát! 
Mivel nekünk azt mondták, hogy csendben maradjunk, külön
ben irány Szibéria, így nem is éljeneztük meg Rákosit.

Azt vártuk, hogy ő is merít az ízletes levesből, de nem evett 
velünk. Lehet, hogy már ebéd után volt... Csak nézte a rabo
kat, ahogy kanalazzák az ebédet, közben nagyokat bóloga
tott. Amikor megtörtént a díszebéd, Rákosi beszédet tartott, 
hogy erősítjük a Szovjetunió és Magyarország barátságát. Ezt 
tettük már vagy három éve, csak mi úgy tudtuk, hogy hadifog
lyok vagyunk meg kényszermunkára hurcoltak bennünket, 
ami nem fér össze a barátság fogalmával. Rákosi elvtárs, de 
mi csak úgy mondtuk, hogy „a Rákosi", kifejtette, mennyire 
fejlődik az ország, hamarosan hazatérünk.

No, csak ez hiányzott! Hallottuk mi éppen eleget a „szkoro 
domojt” ! Egy topolyai fiú vett magának bátorságot és ezt meg 
is mondta, ami úgy látszik, nem illett bele a látogatás forga
tókönyvébe, mert ha senki sem szól, akkor ez azt jelenti: elé
gedettek vagyunk sorsunkkal. A Rákosi felesége is beleszólt 
a kártyába:

— Mit követelőznek!? Úgy élnek itt, mint otthon Magyaror
szágon sem élnek az emberek! És még haza akarnak menni, 
amikor a baráti Szovjetuniónak olyan nagy szüksége van a 
dolgozókra!

No, ez betette az ajtót!
— Maradj itt, és holnaptól egyél velünk napjában három

szor, és akkor meglátod, milyen jó a kétszer-háromszor mele- 
gítet káposztaleves!

Ezt persze nem mertem hangosan kimondani. De minek is 
mondtam volna, amikor jól tudtam: a 2000 hadifogolynak is 
ugyanez a véleménye.

*

Amikor nem bízik az ember, amikor úgy érzi, hogy a re
mény utolsó parazsa is kihűlt a lelkében, már csak egy lépés 
választja el a zuhanástól, emberi méltósága megtagadásától. 
Azt hiszi: megkönnyebbül, ha kezet emel magára. Ezt azért 
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mondom el, mert átéltem ezt a rettenetes érzést. Azok, akik 
nem hagytak Itthon feleséget meg gyereket, hanem csak 
szülőket, rokonokat, sokkal könnyebben viselték el a fogoly
sorsot. Én nem mondom azt, hogy a nőtleneknek könnyű volt, 
hiszen én is nőtlen voltam még, és csak megelégeltem egy
szer az olyan életet, amikor marokkal lehetett szedni magunk
ról a tetveket, amikor lerohadt lábunkról a kapca, vagy még az 
olyan káposztalevesből sem ehettünk eleget, amiben káposz
talevél sem volt.

Moszkvában egy rakétagyár romjainak eltakarításán és a 
gyár újjáépítésén dolgoztunk. B. Tóth Mihály cimborámmal min
dig együtt tartottunk. A feleségét hagyta otthon két kis család
jával. Mindig velük álmodott, még akkor is, amikor napközben 
talicskáztuk a törmeléket.

— Nem tudom, megismernek-e a gyerekek, ha hazake
rülök, megvár-e az asszony? — kérdezgette többször is sírás
sal küszködve. Közben azt sem tudta, mi van családjával, 
mert hír nem érkezett otthonról. Kint tartózkodtunk az építőhe
lyen, amikor azt mondja a Mihály:

— Te Pista, meddig bírod még?
— Semeddig...
— Tudod, mit gondoltam? Menjünk föl az épület tetejére 

és vessük le magunkat!
— Jó!
Egymást támogattuk fölfelé a lépcsőkön, a létrán. Amikor 

a tető alatti teraszra értünk és kiálltunk az erkély szélére, szinte 
egész Moszkva a lábunk előtt hevert. Megszédültem... Zokog
va öleltük meg egymást, elbúcsúztunk:

— Hát akkor Isten veled!
Talán egy szempillantás alatt megfordult velem a világ, Mi

hállyal úgyszintén. Megragadta a karom:
— Dehát Pistám, mi lesz az én két aranyos csemetémmel, 

ha nem megyek haza? Biztosan nagyon vár a feleségem is... 
Menjünk el innen, mert még lezuhanunk...

Záporoztak a könnyeink, úgy borultunk egymásra. Késő 
délután így találtak ránk a társaink, akik keresésünkre indultak, 
bár meg voltak győződve afelől, hogy megszöktünk az építőhelyről.

*
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1949-ben csak hazasegített az Isten. Abban reményked
tem, hogy csak könnyebb lesz a sorsom, mert dolgozni azt 
szerettem, meg értettem is minden földmunkához. A kubiko- 
lástól sem riadtam vissza, a régi Jugoszláviában már 11 éves 
koromban elállítottak szolgálni.

Amikor hazakerültem, hamarosan szervezték a szövetke
zeteket. Bementem én is a községházára és előadtam, hogy 
dolgozni szeretnék a szövetkezetben, amennyiben lehetne.

— Mit adsz be?
— Semmit. Nincs semmim. Mégcsak rendes ruhám vagy 

cipőm sincs. Dolgozni viszont tudok.
— Az kevés. Hol voltál eddig?
— Oroszországban.
— No, akkor menj vissza oda, azok etessenek, ne mi!
így fogadtak a sajátjaim! Ami munkát fölkínáltak, mindent

elvállaltam a napszámtól a kubikig, mindent.
1952-ben megnősültem, de a három gyereken kívül egyéb 

vagyont nem szereztem. A fiam ács lett, az egyik lányom var
rónő, a másik, a kisebb az meg technikus. Hét unokám van. 
Néha szeretném elmondani nekik, hogy bejártam fél Európát, 
de semmit sem láttam belőle. Érdekli is őket, meg nem is. Két 
olyan unokám van, akikhöz ha szólok is, csak néznek rám. 
Nem értik anyanyelvűket. Azok németek.

(Papp István, Kishegyes, 1923)
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Tamara fényképe

A magyar revíziós politikának 1938 és '41 között 
négy ízben sikerült visszaszereznie Trianonban el
vesztett területeit, és ezzel jelentősen kitágította az 
ország határát

1938-ban megszerezte Csehszlovákiától a Fel
vidéket és Kárpátalja túlnyomóan magyar többségű 
déli területszegélyét; 1939-ben történelmi jogcím
re hivatkozva katonai akcióval birtokba vette a túl
nyomórészt ukránok lakta Kárpátalja egészét; 
1940-ben a bécsi döntőbíróság ítélete szellemé
ben Észak-Erdélyt és Székelyföldet szerezte meg a 
magyarok mellett német és román lakosságával; 
1941 tavaszán, Jugoszlávia földarabolása után, a 
magyar-délszláv-német lakosságú Délvidék: Bács
ka, Muraköz és a Murántúl került Magyarország bir
tokába, amivel a nemzeti állam nemzetiségi állam
má változott. Nem csak a nem magyar népek nem 
tudtak megbékélni sorsukkal, hanem a visszatért 
magyarok is csalódtak felfokozott reményeikben. A 
visszacsatolt területeken élő magyarok és nem 
magyarok tudták, vagy legalább érezték, hogy ho
vatartozásuk a revízióval nem dőlt el végérvényesen.

1944 őszén már érződött is az újabb politikai 
változás szele, hiszen az Ukrán Front és a Vörös Had
sereg is nyugaton volt. A magyar hatalom nem moz
dult Bácskából, a Délvidékről: továbbra is jogot for
mált az emberekre, küldte a katonai behívókat. A 
katonakötelesek pedig mentek. Mert így van rend
jén. Két héttel a fölszabadulás, illetve a jugoszláv 
partizánegységek és az orosz csapatok Délvidékre 
való bevonulása előtt is egyre gyarapodott a hon
védek száma.

Horváth András, a „CsinosbandT 1944. október 
4-én Zomborba rukkolt be a Magyar Királyi Honvéd 
Géppuskás Ezred harmadik zászlóaljába. Egy tu
cat péterrévei vonult be akkor a zombori laktanyá
ba, de nem mindannyian a géppuskásokhoz.
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— Amikor megkaptam a behívót, már hangosan beszéltek 
róla, hogy hamarosan hatalomváltásra kerül sor, nem taná
csos berukkolni. De mi katonakötelesek féltünk, hogy erőszak
kal visznek el bennünket, ha nem teszünk eleget a behívópa
rancsnak, mert golyóval fenyegették az embereket. Ezért vo
nultam be én is. A kiképzésre idő sem volt, én a géppuskás 
lovasegységbe kerültem, és máris Székesfehérvárra irányítot
ták a csapatot, ott értesültünk róla, hogy Horthy lemondott. 
No, akkor mehetünk is haza! Hiába mondták, hogy a magyar 
katonák álljanak át az oroszok oldalára, ha az a két hét alatt 
nem harcoltunk, azután se lövöldözzünk, nem ért semmit. A 
nyilasok, akik jócskán voltak egységünkben, megfenyegettek 
bennünket, azokat, akik a hazatérést emlegették, hogy lelövöl
dözik, akik elhagyják az ezredet! De nem is érhettünk volna 
haza, mert délen elvágták az utat az orosz egységek. Székes- 
fehérvárnál gyors kiképzés következett, csak annyi, hogy 
megtanultuk: miből is áll a géppuska. Hamarosan Beszterce
bányára, majd Zólyomba helyeztek át bennünket, ahol 1945 
elején megütköztünk az orosz — román csapatokkal, mert a 
románok akkor már az oroszok oldalán harcoltak. Ennek a 
csatának az emlékét itt őrzöm a nyakamon: gránátrepesz fú
ródott bele. Elöntött a vér, de már ott is voltak az oroszok és 
hajtogatták ám:

— Pasli, pasli!
Vagyis, hogy gyerünk! Olyan hideg volt, majd’ megder

medtünk, de levetkőztettek bennünket, egyszerűen ruhát cse
réltünk. Ott álltunk az orosz katona gépfegyvere előtt, amikor 
lóháton megjelent egy román tiszt, neki köszönhető, hogy 
életben maradtunk, mert leintette a gépfegyverest: majd a tá
borban eldöntik, mi legyen velünk. Betereltek bennünket Zó
lyomba, ahol orosz sebesültek is voltak. Mi hatan estünk 
fogságba. Másnap Rimaszombatra tereltek bennünket, nos 
ott el is dőlt sorsunk: átkerültünk Salgótarjánba, onnan indult 
a siralomvonat Focsaniba. Azt pedig már tudtuk, hogy onnan 
csak Oroszországba vezet az út. így is lett.

★

A brjanszki erdőben lévő Lapangyinoba kerültem fogoly
társaimmal együtt. Erdőirtásra szállítottak bennünket. Hetekig 
a szabad ég alatt tanyáztunk, mert nem volt ott előkészítve a 
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fogadásunkra éppenséggel semmi sem. Hozták az ásót, lapá
tot, fűrészt, baltát, szóval ami a munkához kellett, csak éppen 
a kosztról feledkeztek meg. Voltunk ott vagy másfélezren, de 
különböző foglalkozásúak: a parasztembertől az ácsig, a mér
nökig. Még orosz tolmácsunk Is volt! Fölsorakoztattak ben
nünket, mert úgy láttam, hogy az orosz élvezte, amikor sora
koztatott, és kiadták a parancsot:

— Emberek, még a tél beállta előtt föl kell építeni a barak
kokat, ha nem akarnak megfagyni!

Ez 1945 nyarán volt. Jól tudtuk, hogy csak rajtunk múlik, 
mennyi ideig éjszakázunk a szabad ég alatt. Olyan bunker
szerű épületeket készítettünk. Másfél-két méter mélyre ástunk, 
dobáltuk ki a földet a 8x40 méteres alapból. A verem fala mellé 
szálfákat ástunk le, úgyhogy az volt a fal. Gerendákkal fedtük 
be a verem, illetve a pinceszerű építmény tetejét, majd pedig 
gallyakat dobáltunk a gerendákra. A veremből kiásott föld ke
rült fölénk, födélnek. A fa meg a föld nagyon jól szigetelt, úgy
hogy nem fáztunk a legnagyobb hidegben sem. Hogy hon
nan, honnan nem, de dobkályhák is érkeztek, azokban tüzel
tünk, nem kellett takarékoskodnunk a fával!

Hetekig tartott az építkezés, mire elkészült táborunk és 
beköltözhettünk. Ha jól emlékszem, százan fértünk be egy- 
egy barakkba. Külön épületben volt a konyha az élelemraktár
ral, de külön barakkba kerültek az őrök is. A nacsalnik meg a 
tábori orvos szintén kényelmes barakkban lakott. Hogy milyen 
volt a berendezés? Amilyent a keresztfűrész meg a fejsze ki
adott! Annál durvább priccseket meg asztalokat talán készíte
ni sem lehet, mint amilyeneket mi tákoltunk össze. Nem volt 
különb az őrök meg a fölöttesek épületberendezése sem. Az 
volt a legfontosabb, hogy tető került a fejünk fölé.

A tábor fölépítése után nyomban megkezdődött a fakiter
melés. Láttunk ott olyan öreg tölgyfákat, hogy hároman nem 
értük körül a törzsét! Mi a nyírfákat meg a fenyőket vágtuk. 
Olyan kellemes gyantaszag áradt a levegőben, hogy szinte 
megszédültünk tőle. A munkaidőt nem mérték órával, reg
geltől estig dolgoztunk, napi 60 deka kenyéren meg káposz
talevesen élve. Most sem tudom, honnan szerezték azt a tömér
dek káposztát! A munkához nem volt sem elegendő erőnk, de 
kedvünk sem, ám ott sétálgattak a fegyveres őrök, úgyhogy
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nem heveredhettünk le a fák tövébe! Nem volt könnyű teljesí
teni a két emberre kirótt napi 6 köbméter fa kitermelésében 
meghatározott normát. Szerencsénkre 6-8 méteres rönkfákat 
szabtunk, amit hernyótalpas, vagyis lánctalpas traktorokkal 
vontattak a közeli folyóhoz és úsztatták a fűrésztelepre, ahol 
épületanyagnak szabdalták föl. Azokat a többszáz kilós 
rönköket a legyengült foglyok meg sem bírták mozdítani, ezért 
volt szükség a traktorra. A folyóra eresztett szálfát kísérni is 
kellett, mert voltak olyan keskeny részek, ahol föltorkollott a 
rengeteg rönk. Tutajjal úsztunk a folyón, hosszú csáklyákkal 
bontottuk ki az eltorlaszolt részeket. Ne higgye valaki, hogy ez 
könnyebb volt, mint a favágás! Semmivel sem volt könnyebb! 
Talán csak annyival, hogy a tutajról néha belecsúsztunk a víz
be... De favágáskor gyakori volt a szerencsétlenség. Amikor 
már majdnem átfűrészeltük a fát, kötelező volt elkiáltani ma
gunkat:

— Vigyázz, dől a fa!
De azt sem tudtuk, merről zuhan! Nem egyszer láttam, 

amint az ág agyoncsapta a bajtársamat, az meg még borzal
masabb volt, amikor a fatörzs nyomta ki belőle a lelket! De
hogy volt idő félreugrani a zuhanó fa elől. Az ugráshoz 
különben erő is kellett volna! Addig, amíg be nem temette az 
erdőt a hó, csalánnal dúsítottuk a káposztát meg a korpale
vest. Hajó kedvük volt őreinknek, nem szóltak, ha az erdőben 
kotyvasztottunk magunknak csalánlevest, jobban mondva 
csalánteát, mert a tűz mindig égett, a legallyazott ágakat el kel
lett égetnünk. A vizet hatalmas fahordókban hordták ki az 
erdőbe, de hogy a folyóból töltötték-e meg a hordókat, vagy 
kútból, esetleg forrásból merítettek, azt nem tudtuk. Azonban 
minden alkalommal figyelmeztettek bennünket, hogy forraljuk 
meg a vizet csajkánkban. Akinek erre nem volt türelme, hama
rosan el is pusztult.

Amikor ránkszakadt a tél, nem mentünk minden nap fát 
vágni. Mínusz 39 fok alatt még a barakkból sem mehettünk ki, 
mert menten megfagyunk. Még a dolgunkat is a barakk sarká
ban elhelyezett vödrökbe végeztük. Ugyanis rengeteg farkas 
ólálkodott a fogolytábor környékén, még a táborba is beme
részkedtek. Az éhség meg a szag kényszerrtette oda őket, 
egyik fogolytársunkat szét is marcangolták. A tábor nem volt 
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körülépítve, csak néhány magas megfigyelőtornyot építet
tünk, az őrállásokat. A fegyveres katonák onnan föntről lövöldöz
tek a bemerészkedő állatokra. Volt olyan reggel, hogy 8-10 
dögöt kellett eltakarítani. Nagyon szép szőrük volt.

*
Hanem a tisztaság az nem volt éppen erős oldalunk. Máig 

sem értem, hogy afogolyéletben miért hagytuk el annyira ma
gunkat. Ha hadifoglyok is voltunk, annak nem azt kellet volna 
jelentenie, hogy mocsokban kell élnünk. Én a mai napig sem 
szeretem a rendetlenséget. A tisztátlanságnak köszönhetem, 
hogy sok társamhoz hasonlóan én is vérhast kaptam. Annyira 
legyengültem, hogy úgy emeltek le a priccsről. Arra gondol
tam, hogy soha többé nem kelek föl! Megleptek bennünket a 
tetvek, a poloskák, de azokat nem ott az erdőben szereztük, 
hanem hűséges „útitársaink” voltak talán még Focsanitól. Hi
ába nyírtak bennünket kopaszra, borotváltak tetőtől talpig, a 
tetvektől nem tudtunk megszabadulni. Kínunkban megboly
dult a tábor. A munkát azt nem tagadhattuk meg, de az ételt 
nem akartuk elfogyasztani. Hogy táborunk miként tartott főn 
kapcsolatot más lágerekkel vagy valamiféle központtal, azt 
nem tudom, mint ahogy azt sem, hogy miként jutott el a hír 
Moszkvába; de hamarosan valamiféle küldöttség érkezett, azt 
állították, hogy Moszkvából szálltak ki, még magyar tolmácsot 
is hoztak magukkal, úgyhogy elpanaszolhattuk fájdalmunkat: 
nézzék meg, milyen tetvesek vagyunk, a krumplilevesben nincs 
krumpli, éhezünk. Az orosz katonák csak hajtanak bennünket, 
semmi szervezettség sincs. Engedjék meg legalább azt, hogy 
magunk közül válasszunk munkavezetőt, az majd szervezi a 
munkát, felel is az emberekért meg azért is, hogy minden fel
adatot teljesítsünk. A moszkvai urakat vagy elvtársakat meg
lepte, hogy nem dicsérjük a tábori életet, de meghallgattak 
bennünket. A magyarokon kívül németek meg csehek is vol
tak a táborban, meg néhány japán is. De hogy azok honnan 
kerültek oda, nem tudom. Kézzel lábbal értekeztünk, mégis 
megértettük egymást. Mutattuk, mit akarunk, és mondtuk hoz
zá a szót. így tanul az ember nyelvet, de én nem tanultam meg 
japánul, csak az oroszt sajátítottam el.

Csodálkoztunk rajta, hogy a küldöttség beleegyezett: a 
hadifoglyok is vegyenek részt a tábor ellenőrzésében, a mun
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ka irányításában. Táborfelelőst választottunk, előre megvolt 
az, hogy kié lesz ez a rang, akárcsak a mai választásokon. A 
fakitermelésen is megvoltak a brigadérosaink, sőt még a 
konyhára is bekerültek embereink. Csak akkor tudtuk meg, 
hogy a káposztánál meg a krumplinál, a marék kásánál egyéb 
étel is érkezik számunkra, de azt széthúzták az őrök, ami meg
maradt, azt pedig a szakácsok. Hamarosan babot, cukrot, né
hány falat szalonnát, de még szappant is kaptunk! A dohány
nak meg különösen megörültünk, hiszen talán nem is akadt 
közöttünk olyan, aki nem dohányzott. Úságpapírba csavartuk 
a kegyetlenül erős, torokkaparó mahorkát, körbeálltunk és 
egymásnak adtuk, amíg csak nem égette körmünket a do
hány parazsa. Az elnyomott csikket dehogyis dobtuk el! Kifej
tettük belőle a csipetnyi dohányt, hozzákevertük a többihez. 
Egy szippantás is sokat jelentett ám!

Egy évig tartózkodtunk Lapangyinoban, de ez alatt az idő 
alatt az orosz küldöttségen kívül élő embert nem láttunk, csak 
az erdőt meg az eget. Meg egymást a rettentő nyomorban.

*

1946 tavaszán a fogolytábor lakóinak egy részét Brezsicá- 
ba szállították át. Az ottani táborban is olyan 2000-en lehet
tünk. Volt, aki a vagongyárban dolgozott, mások az építkezé
sen, műhelyben. Engem a fűrésztelepre osztottak be. Életem
ben nem láttam akkora fűrésztelepet. 15 gátér, vagyis sza
lagfűrész hasította a hatalmas rönköket. Innen engem nem 
mozdítottak el szabadulásom végéig. Úgyhogy én végigcsi
náltam a fakitermelés minden szakaszát, mert ugye, ott La
pangyinoban kivágtuk a fát, azt leúsztattuk a folyón, s ebben 
a munkában is részt vettem. A gáteren ott voltam a fa fölsza
básánál, ahonnan a szárítóba vittük. Csak utána készítették 
belőle az ajtó- meg ablakfélfákat, a tömöt ajtókat. A brezsicai 
tábor látta el munkaerővel a közeli kolhozt is. Érdekes, hogy 
minden nagyobb város mellett ott található a kolhoz is, vagyis 
a mezőgazdasági birtok, ahogyan most neveznénk. Akkor 
olyan majorság volt. Nos, a kolhozban magyarok irányították 
a bulgárkertészetet, vagyis a zöldségfélék termesztését. Min
denhez emberi erőt használtak föl. Néhány rab, már így neve
zem a hadifoglyokat, szóval rab húzta a kocsit, 6-8 foglyot fog
tak ekébe, így törték föl az ugart is.
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Hiába dolgoztunk mi a műhelyben vagy a fűrésztelepen, 
ugyanolyan megehetetlen kosztot kaptunk, mint mások. Éhe
sek voltunk állandóan. Alig vártuk az estét, hogy bevonuljanak 
a kolhozosok, mert mindig hoztak valamit a nadrágszárban 
vagy a zsebben. Előkerült a krumpli, a céklarépa, a vörös
hagyma. Néha még újságpapírba csomagolt cukor is volt a te
rítéken. Elmondom, hogyan sikerült cukrot szereznünk.

Amikor tehervagonok érkeztek tele áruval, először is ön
kénteseket kerestek a kirakodáshoz. Mindig jelentkeztem, 
úgyhogy olyan csoportvezetőféle lettem hamarosan. Rámbíz
ták, hogy minden alkalommal szedjek össze 30-35 embert. 
Pakoltuk a teherkocsikból a nehéz ládákat, azt sem tudtuk, mit 
rejtenek a dobozok. Néhanapján cukor is érkezett, csomagol
va meg ömlesztett állapotban is. Azt is ránk bízták. Rakodtunk 
is szorgalmasan! Bekötöttük a nadrágszárát és 2-3 kiló cukrot 
is „kimentettünk”. Ebből azután jutott a kolhozosoknak is.

Jó emberek voltak kolhozos társaink, mert sohasem kér
tek semmit a becsempészett krumpliért, répáért, nem keres
kedtek, de ha dohányt kínáltunk nekik, azt elfogadták.

Én nem nagyon bírtam szívni a mahorkát.
*

A hadifögoly-éveim nem múltak el értéktelenül, mert köz
ben kitanultam a szíjjártó mesterséget, csak éppen diplomát 
nem kaptam róla.

A mellettem lévő priccsen egy szíjjártó mester „lakott", es
ténként mesélt a műhelyről, meg arról, hogy nincs elég mun
kás, de annyi munka van, hogy nem győzik. Ő olyan munka
vezetőféle volt a műhelyben, mint én a rakodómunkásoknál. 
Mondom én a mester úrnak, hogy szívesen megtanulnám a 
bőrszakmát. Szólt a nacsalniknak, hogy munkás kell a mű
helybe, engem választana. Télre bekerültem a szíjjártómű- 
helybe, tavaszig minden munka rámragadt! Nyers ló- meg 
marhabőrből szabtuk és varrtuk a nyaklóhámokat. Szóval az 
olyan, mint a járom, de nálunk nem használnak olyant, esetleg 
Boszniában meg Szlovéniában alkalmazták. A hegyvidéken. 
A bőr félig száraz volt, így könnyebben dolgozhattunk vele, 
mert ha megszárad, kalapáccsal sem lehet beleverni az árat 
vagy a lyukasztót. A nyersbőrből nagyon tartós hámok készül
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tek. Még cipőt is talpaltunk titokban, mert a sok gyaloglástól 
bizony elkopott, kilyukadt a széttaposott bakancs meg csizma 
talpa. A gátért széles szíj hajtotta, azt menesztették meg a fiúk 
cipőtalpnak. Fából is készült cipőtalp, de abban kényelmetlen 
volt a járás, így fakéreggel váltottuk föl, ami jobb volt, de gyor
san kopott, állandóan cserélni kellett a talpat. Fa az bőven volt, 
időt meg valahogyan szakítottunk a munkára...

*
Voltak velünk tanult emberek is, azok mondogatták, hogy 

sokkal gyorsabban múlik az idő, magunkon is könnyítünk, ha 
valamilyen szórakozást keresünk. Előbb kinevettük őket, de 
hamarosan futballcsapatot alakítottunk, más táborokba men
tünk mérkőzésekre. Elképzelheti, hogyan festett a csapat a 
rongyos zubbonyokban meg a széttaposott bakancsokban, 
mert az volt a ruhánk meg a fölszerelésünk is. Nem kellett át
öltözni, mint a mai mérkőzésekre! Egy-egy meccsen kétezer 
nézőnk mindig volt, mert a táborok lakói körülállták a pályát. 
Ennyi néző, úgy gondolom, nincs a mai meccseken sem! 
Még színjátszó együttest is alakítottunk! „Színészeink” nem ta
nultak komoly szöveget, azt adták elő, ami eszükbe jutott a 8-9 
évvel azelőtti színdarabokból. A színvonalról nem érdemes 
beszélni, mert az volt a legnagyobb eredménye ennek a szer
vezkedésnek, hogy nem lógattuk naphosszat az orrunkat.

Mi valamennyien istenfélő emberek voltunk, de azt megtil
tották, hogy együttesen, hangosan imádkozzunk, misét tart
sunk a fogolytáborban, pedig ott sínylődött velünk egy pap is. 
Szüntelenül bátorított bennünket, hogy ne csüggedjünk, ha
zasegít bennünket az Isten, csak higgyünk benne. Szerettünk 
volna hinni a tisztelendő úr bátorításának, de nem nagyon re
ménykedtünk, hogy valaha is hazakerülünk. Egyik napon így 
szólt hozzánk:

— Testvéreim, istentiszteletet tartok, ha kedvetek és erőtök 
van, imádkozzatok velem!

Másnap eltűnt a táborból.
★

Éntőlem nagyon sokan megkérdezték, hogyan lehet kibír
ni évekig nő nélkül. Nem volt nekünk erőnk nőre gondolni ott!
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Ha van olyan ember, aki egész életében nem gyújt rá egyetlen 
cigarettára sem, akkor miért ne lehetne kibírni néhány évet nő 
nélkül is? Vagy nem? Pedig találkoztunk mi harisnyákkal, de 
csak mosolyogtunk esetlenül egymásra, mert megfenyeget
tek ám bennünket az őrök meg a nacsalnik, hogy ha kikez
dünk a nőkkel, Szibéria lesz a jutalom! A civil nőknek meg 
húsz év börtönt ígértek...

No, azért bármennyi káposztalevest is ettem, csak nem 
folyt az én ereimben káposztalé! Ott a fűrésztelepen ismerked
tem meg Tamarával, egy gyönyörű, hosszú fekete hajú lány
nyal. Összemosolyogtunk. Krumplispogácsát meg vodkát 
lopott be a telepre, annak félreeső sarkában megfogtuk egy
más kezét, cirógattuk egymást. Kért, hogy a fogság után, talán 
nem tart örökké, maradjak kint Oroszországban, összeháza
sodunk, hogy ilyen jó lesz, meg olyan jó lesz. Kellett neki a fér
fi, mert nagyon sok fiatalembert meg öreget is elnyelt a háború 
mocsara. Nem volt szándékomban Oroszországban marad
ni, de Tamara fényképét sikerült hazacsempésznem.

*

1948. december 13-án értem haza Péterrévére, vagyis a 
Tobdžić-tanyára, ahol a szüleim még mindig bérlők voltak. 
Anyám nem ismert meg, küldött is utamra, amikor beköszön
tem, mert azt gondolta rólam, hogy valami házaló akar beto
lakodni. De nem ismertek meg a kutyáim sem, pedig hogy 
szerettek azok!

Szegényes vacsora került az asztalra, hiába éltek szüleim 
a szálláson. Akkor már söprögették a padlásokat, számot ve
zetett a hatalom a jószágállományról is. Nem is bírtam vacso
rázni. Csak ültünk az asztalnál a petróleumlámpa fénykoszo
rújában, és sírtunk hangosan, amire nekem a rabságban nem 
volt erőm.

Ezt az alumíniumcsajkát meg 1947. november 24-én vet
tem egy lakatosmestertől. Még a dátum is bele van verve! 
Őrizgetem, de nem szeretnék még egyszer káposzta- vagy 
korpalevest kanalazni belőle.

(Horváth „Csinos” András, 1922, Péterréve)
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A kisember panasza

Dudás Lajos, vagy ahogyan a kishegyesiek ne
vezik: a Jásó, kereken nyolc évig nem vetette le a 
katonazubbonyt. Nem önszántából. A hatalom irán
ti kötelezettség teljesítése miatt járta meg előbb a 
Keleti Frontot, majd cipelte a hadifoglyok keresztjét 
Oroszországban. Neki sem volt könnyebb sorsa 
bajtársaiénál, talán csak annyiban, hogy határtalan 
derűlátása ma sem csonkult, vidám természete 
amolyan lengéscsillapító volt az előre elrendelt ba
kasors és emberi mivolta között. Nem a fegyversze
retet miatt vette föl a Magyar Királyi Hadsereg mundér
ját, hanem mert 1941-től más hatalom diktálta a po
litikát tájainkon, előre nem látott következmények
kel. Volt, akit elkápráztatott megannyi ígérete, de a 
józanul gondolkodók előre rettegtek: az örök idők
től fogva átvonulási területként ismert vidék esetle
ges új gazdáinak is lesz mondanivalójuk, egy na
pon benyújtják a számlát. Mint tették is azt a Tisza 
mentén.

Legjobb igazodni a bölcselethez: önkéntes
ként sehova, még királyi ebédre se, de ha hívnak, 
ha nem is magadért, de családod békéjéért jelent
kezz! így valahogyan gondolkodott Jásó is, akire 
ezt a becenevet Frindik Mihály gabonakereskedő
— nála nevelkedett Dudás Lajos — még 1938-ban 
ragasztotta, Dungyerszki Jásó emlékezetére, aki
nek ménesébe fedeztetésre hajtotta gyönyörű kancáit.

Dudás Lajos is gabonakereskedő lehetett vol
na, ha a háború kitörését követően nem változik a 
rendszer. De változott. így Jásó élete is más me
derbe terelődött.

— 1941. október 13-án vonultam be a VII. Magyar Honvéd 
Gyalogezred második zászlóaljához Ceglédre. Ha már a hon
védséghez kerültem, az annyit jelentett, hogy a hazát kell vé
deni minden betolakodótól. Fél év sem telt el, amikor ennek
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az ellenkezőjéről győződtem meg, ugyanis megkezdődött a 2. 
Magyar Hadsereg kiszállítása a frontra. Ez április derekán 
történt, s a ceglédi ezred is ehhez a hadsereghez tartozott. Ha 
nem csal emlékezetem, akkor Resicáig utaztunk, majd gyalo
gosan Gomel és Glukov érintésével délre húzódtunk és Potu- 
dannál csaptunk össze az oroszokkal, Nagyboldogasszony 
napján. Nem volt véres ütközet, mert az orosz nem igyekezett 
tartani a frontot, úgy láttam akkor, hogy igyekeztek megtartani 
emberállományukat. Csak jóval később jöttem rá, milyen ra
vasz taktikájuk van: állandóan vonulnak vissza, kimerítik az el
lenséget, amíg csak le nem szakad tőle a „géhá”, vagyis az 
ellátmány.

Mi nem vettük üldözőbe az oroszokat, mert átvezényeltek 
bennünket Urivig, ott egyesültünk a német hadsereg egysé
geivel és beástuk magunkat. Bunkerokat építettünk, hogy le
gyen hol áttelelnünk, meg ne fagyjunk a szabad ég alatt. 
Urivnál sem sokáig állomásoztunk, mert áthelyezték az ezre
det 18 kilométerre Osztrogovszkhoz. Ez a Donon innen volt, 
ott húzódott a vasútvonal is, ami a határt jelentette, vagyis a 
frontvonalat. Fölváltottuk a német csapatokat, azok visszahú
zódtak készültségi pihenőre. Az 1942-es évtől ott búcsúztam 
az állásokon és nem is sejtettem, micsoda szerencsét hoz a 
soros év.

1943. január másodikén kiállították a szabadságos levele
met, úgy emlékszem, hogy egy hónap eltávozást kaptam, az
zal, hogy szabadságom letelte után ismét Cegléden jelent
kezzem. Gyalogosan is nekivágtam volna az útnak, úgy hú
zott haza valami, de nem kellett gyalogolnom, mert akkor még 
jártak a vonatok.

1943. január 13-án megkezdődött a Vörös Hadsereg nagy 
támadása a voronyezsi fronton, amiről már itthon értesültem, 
mert a rádió is hírt adott róla. Egymást váltották a hadszíntéri 
jelentések. Csak éppen azt nem tudatták, hogy ott a Donnál, 
ahol alig 10 nappal korábban még jómagam is a lövészárok
ban feküdtem, teljesen szétverték a II. Magyar Hadsereget. Úgy 
mondták, hogy visszavonulóban a sereg, hogy erőt gyűjtsön az 
újabb támadásra, közben tízezrével hullottak a magyarok. No, de 
nem az én dolgom, hogy azzal foglalkozzak: hány magyar katona 
vére folyt ok nélkül, csak azért, mert hiszékenyek voltak.
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A rádió szüntelenül ismételte a fölhívást: a szabadságos 
katonák nyomban jelentkezzenek egységüknél. Másfél hónap 
után tértem vissza Ceglédre a pótzászlóaljhoz, 1943 őszén 
onnan kerültem Péterrévére az 55-ös határvadász-osztaghoz, 
és ’44 májusáig teljesítettem szolgálatot. Nem volt ott bajunk 
a néppel, voltak ott szerbek is, magyarok is. Olyan rendfenn
tartók voltunk.

Ott szereztem tudomást róla, hogy csendőröket verbuvál
nak. Jelentkeztem az V. Magyar Királyi Csendőrosztagba. 
Szentesen szereltek föl bennünket, ahonnan az újvidéki Örsre 
osztottak be. Roppant büszkék voltunk kakastollas kalapunk
ra, de hamarosan repült atoll, mert a fölszabadító orosz- meg 
partizánalakulatok elől menekülnünk kellett, úgyhogy 1944. 
október 23-án délután 3 órakor vonultunk vissza Újvidékről. 
Kerékpárral tettem meg az utat Batináig, majd Mohácsig, 
ahonnan lehelyeztek Dályokra, nem messze Batinától, ahol 
már dúlt a csata. Én ott is csak rendfenntartó voltam, amíg 
meg nem érkezett a parancs: visszavonulni Pécsre! De onnan 
is menekülnünk kellett, ugyanis a 3. Ukrán Front csapatai no
vember végén már elfoglalták a várost, Székesfehérvárnál is 
előretörtek, nekünk ki kellett bújni a gyűrűből, vagy megadjuk 
magunkat, de erre nem is mertünk gondolni, mert a nyilasok 
megfenyegették az egységet: aki nem tart velünk, búcsúzhat 
az életétől. Szombathelyig gyalogoltunk Nagykanizsán ke
resztül, ahonnan 1944. december 24-én Fenes Pál főhadnagy 
vezetésével indultunk Budapestre. Útközben kifelé tartó kato
nai alakulatokkal találkoztunk, de nem mondták, miért hagyják 
el a fővárost, azt azonban tudtunkra adták: nem értik, mit ke
resünk ott, amikor már ugyancsak kilátástalan helyzetben van 
Budapest! Szenteste értünk be, de még aznap körül is voltunk 
zárva. Onnan élve senki ki nem mehetett. Csak később gon
dolkodtam el rajta többször is: ha már kelepcébe kerültünk, 
akkor miért nem szereztünk legalább civil ruhát, vagy miért 
nem húzódtunk meg Fenes főhadnagy lakásán, de erre seho
gyan sem találom a választ. Egyszerűen sodródtunk az árral. 
Eltűnés helyett jelentkeztem a Böszörményi laktanyában, ott 
meg kellett a vágóhídra induló önkéntes! Talán másfél hóna
pig bolyongtunk meg bújdostunk Budán, míg 1945. február 9- 
én az oroszok le nem fegyverezték a szakaszt.

60



Emlékszem egy pelyhes állú szovjet hadnagyocskára, a 
pufajkája, melle tele volt aggatva kitüntetésekkel, mert az 
orosz katonák szerették ám az érdemrendeket, meg becsülték 
is azt, aki kiaggathatott magára néhány kitüntetést. Szóval, ez 
a hadnagyocska nem az oldalfegyverünket kérte el, hanem 
azt mutatta: van-e óránk? Gyorsan össze is szedett néhányat, 
mert állítólag komoly értéket képviselt. Az oroszok hamarosan 
„munkát” találtak részünkre. Ugyanis az ostromban maradt 
magyar és német egységek február 12-én megkíséreltek kitör
ni a Sváb-hegynél nyugati irányba, de ez csak pár száznak si
került. Nos, a hadifoglyokat odairányították hullaeltakarításra. 
A földet, a havat mintha befestették volna, annyi vér ömlött ott! 
Hogy miért? Csak azért, mert a kisembert senki sem kérdezi, 
mert soha nincs beleszólása a hatalom politikájába. így van ez 
azóta, amióta világ a világ.

*

Az oroszországi rabélet számomra 1945. március 15-én 
kezdődött. Ej, de sokszor eszembe jutott azóta a Talpra magyar!

A Donyec-medencébe, a Kramatorszkban fölállított fo
golytáborba irányítottak bennünket, ahol a lerombolt gépgyá
rat kellett rendbehozni, mert az oroszok a visszavonuláskor 
igyekeztek mindent megsemmisíteni, vagy legalább megron
gálni. Nem volt az nagy láger, talán 400 egykori magyar kato
na igyekezett az építkezésben. Sohasem volt elég, amit le
gyengülve elvégeztünk.

— Addig nem szabadultok innen, amíg föl nem építitek azt, 
amit leromboltatok! — fenyegetett nap mint nap a géppuskás 
orosz katona. Amilyen kosztot kaptunk, csodálkozom, hogy 
egyáltalán bírtunk dolgozni.

A táborban gondoltak a mi átképzésünkre, illetve átneve- 
lésünkre is. Hetente kétszer politikai órát tartottak, vágták ám 
a megszálló németeket, akik tönkretették a világot, az orosz 
népet. Ugyanakkor dicsőítették a Szovjetuniót, hogy milyen 
kegyes hozzánk, hadifoglyokhoz is, mert megérdemelnénk, 
hogy kivégezzenek bennünket. Legyünk tehát hálásak, hogy 
részt vehetünk az újjáépítésben. Ez megtiszteltetés! Tolmá
csok harsogták az orosz politikai biztos vagy valamilyen tiszt 
tüzes szavait. Nem értettük az orosz nyelvet, de az az igazság,
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hogy én nem is igen akartam megtanulni. Úgy voltam vele, 
hogy itthon elboldogulok én az anyanyelvemmel is.

— Ha olyan nagylelkű az orosz hatalom, akkor engedje
nek bennünket haza! — próbáltunk vitatkozni.

Különben sem önkéntesekként rukkoltunk be a magyar 
hadseregbe.

— Legyetek boldogok, hogy éltek, a Szovjetunió a máso
dik hazátok, és erre a hazára igazán nem panaszkodhattok!
— zárta le a vitát a politikai biztos.

Az igaz, hogy szemébe vagy az őröknek nem mondtunk 
mi semmi sértőt, de egymás között tövirül-hegyire megtár
gyaltuk fogságba esésünk körülményeit, a rabéletet. Mondha
tom, hogy nem igen dicsértük a Szovjetuniót! Fölsorakoztat
tak bennünket: Szidjuk a hatalmat, aki pedig gondoskodik ró
lunk? Jobban élünk, mint az orosz nép, de még annál is job
ban, mint ahogyan szeretteink élnek otthon!

A nacsalnik megfenyegetett bennünket: minden szavunk
ról tudomása van, s ha továbbra is szidjuk az orosz rezsimet, 
államellenségek leszünk, büntetőtáborba irányítja át a bom- 
lasztókat! No, csak ez kellett! Tehát besúgók vannak közöt
tünk. Figyeltük, ki beszélget többet az őrrel, mint ahogy szok
tuk, ki jelentkezik többször a kelleténél a nacsalnik irodájában. 
Nem voltunk sokan, négyszáz ember könnyen fölfedezhette 
soraiban a fülest. Mégsem volt könnyű dolgunk, mert ravasz 
ám az orosz is! Engem is behívtak, kérdezgettek: hogy tetszik 
az oroszországi élet, van-e mesterségem, volt-e dolgom 
orosz nővel... Szóval, csupa jelentéktelen kérdés. Azt akarták 
elérni, hogy rám is gyanakodjanak fogolytársaim. Nem állt be 
a szám, így hamarosan át is irányítottak Sztalinóba a bün
tetőtáborba. Ez 1947-ben történt. A sztalinói láger sem volt 
különb a többi fogolytábornál. Az ekegyárban dolgoztam, de 
annyira legyöngültem, hogy az orvosi ellenőrzésen kiszupe- 
ráltak, OKA-s lettem. Igyekeztek fölerősíteni szervezetünket, 
de nagyon lassan ment, pedig még vajat is kaptunk!

Kijev mellett volt egy üdülőtelep, a gyöngélkedő hadifog
lyokat ott igyekeztek talpraállítani, mert akkor már többen haza 
is tértek, főleg németek. Ott műtött meg egy német orvos, sér
vemet tüntette el.
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Amikor fölerősödtem, a Vereckei-szoros túloldalán lévő 
Szkoljebe kerültem, de ezt a tábort már valóban büntetőtábor
nak lehetett nevezni, mert a kőbányába kerültem. Az nem szá
mított, hogy a sebem még friss volt, föl is repedhetett volna, 
nem kíméltek. Másfél hónapig hordtam a 20-30 kilogrammos 
kőtömböket esőben, sárban, tűző napon, mígnem Lemberg- 
be szállítottak, ahol már állították össze a Máramarosszigetre 
tartó transzportot, s valamikor október végén búcsút mond
hattunk a Szovjetuniónak, amit sohasem éreztünk második 
hazánknak...

Hiába indultunk októberben haza, csak 1949 februárjában 
láttam meg ismét szülőfalumat. Legalább két hónapig tartott, 
amíg a szabadkai meg topolyai kihallgatások után végre ha
zaindulhattam, azal, hogy időnként beszélgessek el valami 
politikai biztossal, vagyis számoljak be neki: hogyan vélekedik 
a nép az új hatalomról, milyen a közhangulat. Magam sem tu
dom, hogy azután hányszor vették föl az adataimat. Már job
ban tudtak rólam mindent, mint amennyire én ismertem éle
tem, amennyire emlékeztem az oroszországi napokra.

Jugoszláviában két hónapra rukkoltattak be, de nem vol
tam igazi katona, mert aszurčini repülőtér építésénél segítkez- 
tem. Amikor ott megtudták, hogy magyar katona voltam, 
utána meg három és fél évig orosz hadifogoly, lefasisztáztak, 
láttam, hogy legszívesebben a betonba öntenének. Amikor 
aztán megszereztem a rohammunkás címet és megkaptam az 
érte járó jelvényt, máról holnapra megváltozót rólam a vélemé
nyük. Akkor egyszeriben Jásó lettem nekik is, nem pedig „Madjar”.

Öreg napjaimban itt a kishegyesi nyugdíjasotthonban pin- 
cérkedek, időnként megkérnek, meséljek Oroszországról. Annyi
szor elmondtam már katonaéletemet, meg a rabéveket, hogy 
kezdem elhitetni magammal: nem is volt olyan borzalmasan 
nehéz. Különben nem lennék itt.

(Dudás Lajos, Kishegyes, 1921)
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Magyar hadifoglyok vagyunk..

A horgost Ágoston Sándor sorsa is hasonló an
nak a sok ezer hadifogolynak az életéhez, akik a 
Magyar Királyi Hadsereg honvédjeiként estek fog
ságba, s nem adatott meg nekik a védekezés lehe
tősége az íratlan paragrafusokkal szemben: ha nem 
a győztes oldalon állt a sereg— irány Oroszország!

— Mint a legtöbb horgosi szegényember, mi is kétkezi mun
kából éltünk; napszámba jártunk, felesben paprikát termesz
tettünk. Én a cséplőgépnél kerestem meg a kenyeret, amiből 
igencsak sok fogyott, hiszen hatan ültük körül az asztalt. 19 
éves voltam, amikor bejöttek a magyarok, de ez nekem sem
mit sem jelentett, mert a politikához nem értettem, nem is tud
tam, hogy milyen változás következett be, nekem továbbra is 
ugyanúgy kellett dolgoznom, mint addig. Különben is a ma
gamfajta embernek mindig az volt a legfontosabb, hogy ne 
dőljön ki a munkából, mintsem hogy olyan dolgokkal veszte
gesse idejét, melyek menetébe különben sincs beleszólása. Ha 
nekem nagyon tetszett volna a katonaélet, vagy az egyenruha, 
akkor még 1941-ben jelentkeztem volna, amikor önkénteseket 
verbuváltak, de úgy voltam vele, hogy mindaddig, amíg nem 
muszájból kell mennem, itthon maradok. Nyertem is két évet, 
meg majdnem élveszítettem az egyik lábamat, a balt.

1943. október 4-én csak be kellett rukkolnom, Szegeden 
az Ötödik utász-században jelentkeztem. A Tiszán képeztek ki 
bennünket a csomókötéstől és evezéstől a ponton-híd, illetve 
a tagépítésig. Amíg csak lehetett, éjjel-nappal a vízen tartóz
kodtunk, csak a tél szorított be bennünket a laktanyába. Ott 
tétlenkedtünk tavaszig. Áprilisban a laktanyából töltötték föl a 
frontra induló menetszázadot. Olyan „szerencsém” volt, hogy 
bekerültem az Első kerékpáros századba, ezt pedig Erdélybe 
irányították. Mintha tegnap történt volna, úgy emlékszem a vo
nulási irányra: Nagyvárad, Kolozsvár, Dés, Borgó, és a végál
lomás: Prut. Onnan nem vezetett tovább vasút. 25 kilométert 
gyalogoltunk a hegyek között, mígnem egy alakuló táborhely
re értünk. Honvédruhás munkásszázad építette a bunkerokat, 
a barakkokat. Ehhez a munkásszázadhoz csatlakoztunk mi is.
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Kereken három hónapig építettük az állásokat, a bunkerokat, 
de azokra sohasem volt szükségünk, mert a Dalbidánról — 
azt mondták, hogy így hívják a 260Ö méter magas hegyet — 
hamarosan el kellett vonulnunk a Kolozsvárral szembeni Tor- 
dára. Úgy gondolom, hogy a Dél-Erdély elfoglalására induló 
magyar csapatokhoz kellett volna csatlakoznunk, de mi ottra
gadtunk a falunál, ahol 1944. szeptember derekán meg
kezdődött a nagy csata, de nem lehetett ám föltartóztatni a 
keletről, északkeletről előretörő orosz sereget! A mi egysé
günk visszahúzódott a faluba, még mielőtt megkezdődött vol
na az orosz támadás. Nap mint nap érkezett a parancs: ennyit 
visszavonulni, annyira visszavonulni, arra húzódni, úgyhogy 
még akkor sem lőttem ki egyetlen golyót sem, amikor szem
betaláltam magam egy orosz katonával. Nem tudom, melyi
künk ijedt meg jobban, én vagy az orosz, de mindketten 
nagyon markoltuk a puskát! De sokszor eszembejutott ez a ta
lálkozás! El is határoztam, amint alkalmam adódik, meg
szökök a hadseregből. Erre október húszadika után került sor.

Egységünk, ahelyett, hogy átállt volna az oroszokhoz, 
egészen Miskolcig vonult vissza, ahol a rádiót hallgatva tud
tam meg: Szeged, Szabadka, Baja elesett. Ha már Szabadká
ra bevonult a Vörös Hadsereg, akkor Horgost sem kerülték el, 
tehát mehetek haza. Nos, amikor Miskolcon megkaptuk a pa
rancsot, hogy aznap 90 kilométert kell kerékpároznunk, fölsej- 
lett a szökés gondolata. Meg is tette a csapat az előírt távot és 
Verpeléten állapodott meg. Két bajtársammal elhatároztuk, 
hogy nem nyomjuk tovább a pedált, megpróbálunk leszakad
ni a szakasztól. Zöldszínű kerékpárjainkat egy csűrbe rejtettük 
el, átöltöztünk a még Romániából magunkkal hozott civil ru
hába, elrejtettük a katonaruhát meg a fegyvereinket — valójá
ban jól letakargattuk szénával. Gondolom, hogy milyen na
gyot nézett tavasszal a gazda, amikor a katonafölszerelések 
fölül elfogyott a takarmány! Világos ruhába öltözött német 
csendőrök kutatták át a falut, de nem látszott rajtunk, hogy ka
tonaszökevények vagyunk, hiszen civil ruhában kószáltunk. 
Ha akkor elfognak bennünket, semmi sem mentett volna meg 
a golyótól vagy az akasztástól. A lógósokat Egerben gyűjtötték 
össze, a magyar honvédek ott lógtak az útszéli fákon!

Verpeléten vártuk be az oroszokat, jelentkeztünk parancs
nokuknál. Bumaskát kaptunk tőle, hogy leadtuk fegyverein
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két, fölszerelésünket, mehetünk haza, nem lehet semmi bán- 
tódásunk. Meg is indultunk gyalogosan, de csak Füzesa- bo- 
nyig értünk el. Útközben lépten-nyomon orosz katonákkal, 
kisebb-nagyobb csapatokkal találkoztunk, vagy tízszer iga
zoltattak bennünket, de rendben volt a leszerelőlevelünk.

Hanem Füzesabonyban már semmit sem ért a kézzel írt 
bumaska, hiába volt alábiggyesztve valami ezredes aláírása. 
A bennünket igazoltató géppisztolyos katona az iskolaépület
be kísértetett bennünket, ahol már tizenhármán tartózkodtak, 
közöttük egy zenekar tagjai, öt muzsikuscigány! Akkor kezd
ték meg a vadászatot a magyar katonákra meg katonaszöke
vényekre. Nos, ebbe a hullámba estünk bele mi is. A követ
kező állomás már Poroszló volt, ahová több mint 500 fegyver
telen katona érkezett, de mint hadifogoly. Elmondhatom, hogy 
láttam Hortobágyot, mert Debrecenbe a pusztán keresztül haj
tottak bennünket. Igaz, a híres délibábot nem láttuk, mert tél 
volt, de a hortobágyi pihenő emlékezetembe vésődött: birka- 
szárnyékban éjszakáztunk. Összebújtunk, úgy védtük magunkat 
a jeges széltől. Reggelre két ujjnyi hó borított bennünket...

Debrecenben az egyik laktanyában több tízezer foglyot 
zsúfoltak össze, naponta számláltak bennünket, mivel gyakori 
volt a szökés. A szennyvízcsatornán keresztül menekültek a 
legbátrabbak. Onnan kerültem a hírhedt Focsani-i gyűjtőtá
borba. Jónéhány fogolytársammmal együtt egy félig lebom
bázott lóistállóban kaptam szállást. Amióta katonaruhában 
jártam, talán a legnehezebb napokat éltem át, s még Oroszor
szágban sem láttam annyi borzalmat, mint a romániai láger
ben. Szutyokban éltünk, aminek tífuszjárvány lett a következ
ménye. Naponta 500 ember, már amennyire a hadifoglyot em
berszámba vették, egyebet sem csinált, csak a sírt ásta és 
szállította a hullákat. Valamennyien letetvesedtünk és kész 
csoda, hogy életben maradtunk. Aki túlélte Focsanit, követ
kezhetett az újabb megpróbáltatás: Oroszország.

1945 februárjában én is rákerültem az Oroszországba in
dulók listájára. Mielőtt vagonokba tuszkoltak volna, az egyik 
hatalmas katonai raktárban vadonatúj német egyenruhába 
öltöztettek bennünket, vadonatúj sárga bakancsot is kaptunk, 
tengerészbakancsnak mondták, ami csak addig volt a miénk, 
amíg ki nem értünk muszkaföldre, mert ott aztán levetkőztettek 
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bennünket. Hogy honnan volt ott Focsaniban olyan sok né
met egyenruha? A német egységeknek egy faluhoz hasonló 
barakktelepülése volt, onnan látták el a keleten harcoló csapa
taikat nem csak ruhával, felszereléssel, de még élelemmel is. 
Nos, ebből a jó minőségű, meleg német holmiból részesül
tünk. Amikor vagonokba kerültünk, egy-két köteg szalmát is 
dobtak be, azt terítettük szét a teherkocsi alján, de nem sokat 
segített, mert kegyetlenül hideg volt, ami ellen úgy védekez
tünk, hogy összebújtunk. Ebben volt már tapasztalatom! Nem 
sokat ért az ilyen védekezés, mert reggelenként söpörhettük 
le magunkról a havat. A szél állandóan hordta a jeges havat, 
megtalálta az még a legkisebb nyílást is. A marhaszállító va
gonokon meg nem is nagyon kellett keresnie... 21 napig tartott 
az utazás, de menet közben, ha meg is állt a szerelvény, nem 
mozdulhattunk ki cellánkból. Napjában egy kerek pogácsa
szerű kenyéren osztoztunk tizenketten. Pedig volt kenyér 
bőven a szerelvényen, mert láttuk a vagonajtó nyílásán meg a 
szögesdróttal fedett ablakon keresztül, hogy a katonák a civi
leknek osztogatják a hadifoglyoknak szánt élelmet. Csak a sa
játját segíti az ember, s talán ez így is van rendjén.

Éjnek idején érkeztünk Sztalinóba, kiéhezve, összefagyva. 
Amikor nagy körülményesen elhelyezdedtünk, teának mon
dott langyos löttyöt kaptunk, meg fejenként egy deka szalon
nát a szelet kenyér mellé! Azzal nyugtattak bennünket, hogy ki 
vagyunk éhezve, az erős koszt megárthat a szervezetnek, 
majd fokozatosan növelik a kalóriás ételadagot. No, arra aztán 
várhattunk! Szalonnát a hadifogságban akkor egyszer láttam, 
és soha többet! De még egyéb húsféleséget sem. Annál több 
káposzta- meg uborkaleves került a csajkámba.

Két hét pihenő után megkaptuk a beosztást: mindannyian 
a bányába kerültünk. Kétezer hadifoglyot fogadott be a sztali- 
nói tábor, kivétel nélkül a bányába kerültünk. A bányamunká
sok között németek is akadtak, bár az köztudott volt, hogy 
leginkább ők szervezték a tábor életét, könnyebb beosztást 
kaptak, mint például a magyarok vagy a románok; raktárba 
kerültek, szakácsként dolgoztak a konyhán, a mesterek meg 
kivétel nélkül a műhelyekben kaptak munkát, természetesen a 
saját hasznukra is foglalatoskodhattak. Konzervdobozból 
trombitát, szaxofont készítettek, valahonnan fúvókát is kerítet
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tek hozzá, az acéllapokból sorozatban gyártották a kiváló ké
seket, kanalakat, a táborparancsnoknak meg a legkülönfé
lébb bútordarabokat. A magyarok között is akadtak mesterek, 
de a németek mellett, akik úgy összetartottak, mintha testvé
rek lennének, nem juthattak kifejezésre, könnyebb munka
helyre, mint a bánya tárnája.

A táborunktól 7 kilométerre lévő bányába hangos nótaszó
val mentünk, már amilyen hangosan énekelhet a fáradt, éhes 
ember. Vígságot kellett erőltetnünk magunkra, mert az őreink 
állandóan csak azt hajtogatták, néha a puskatussal is győzö- 
getve bennünket:

— Örömmel, vidáman mindig jobban és többet lehet dol
gozni, mint búskomoran.

Ezt a bölcsességüket üres hassal nem igen tudtuk magun
kévá tenni.

Abban a szénbányában, ahol fél évet töltöttem, 1918-ban 
is magyar hadifoglyok dolgoztak. Nem volt ott felvonó! A bá
nya mélyébe gyalogosan ereszkedtünk le, helyenként kétrét 
görnyedve, de még kúszva is mentünk a ferde, ereszkedő fo
lyosón, amíg elértük a fejtés helyét. A csillejáraton nem közle
kedhettünk. 400 méteres mélységben fejtettük a kitűnő kősze
net. Magam sem tudom, hogy hányszor ütöttem bele a fejem 
az alacsony dúcgerendákba, a kőmennyezetbe. Az ütések he
lyét még most, 50 év után is ki lehet tapogatni a koponyámon...

A bányában „sztojkás” voltam, ami annyit jelentett, hogy a 
tárnában folyó dúcoláshoz szállítottam a fát. Általában úgy 
volt, hogy ahány ember fejtette a szenet, annyian hordták a 
csillébe, és ugyanannyian végezték az ácsmunkát, vagyis a 
mennyezeti és az oldalrész alátámasztását, ami vagy geren
dákkal történt, vagy 15-20 centiméter átmérőjű rönkökkel. A 
dúcolást nem a hadifoglyok végezték, hanem orosz elítéltek. 
Egyikből sem sikerült kiszedni, hogy miért került a kényszer- 
munkára. Egymás között szidták Sztálint, és egyre csak azt 
mondogatták, hogy aki egyszer a bányába kerül, az elbúcsúz
hat életétől. Szibéria és a bánya volt valamennyinek a sírja. Vigasz
talónak, bátorítónak semmiképpen sem nevezhető társalgás volt.

Nagyon szerettük volna tudni, meddig kell dolgoznunk a 
szénfejtésen, de ha meg is kérdeztük őreinktől, kézzel-lábbal 
mutogatva, hogy meddig, durván ripakodtak ránk:
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— Amíg föl nem építitek az országot! Amit ti leromboltatok, 
mjnd föl is fogjátok építeni, vagy pedig mindannyian a bányá
ban dögletek meg!

Néha annyira el voltam keseredve, hogy az újjáépítés nél
kül is kívántam a halált.

*
Amikor először ereszkedtünk le a bányába, jól emlékszem, a 

brigádnak meghatározták: naponta, vagyis egy váltásban 80 
tonna szenet kell kitermelni, az a norma. Fél év elteltével már 
olyan jól dolgoztunk, hogy fölemelték 160 tonnára! Havonta 
növelték a normát, azzal hitegettek bennünket, hogy ameny- 
nyiben teljesítjük a feladatot, vodkát meg szalonnát kapunk 
prémiumként! De bizony nem láttunk mi az ígért jutalomból 
semmit sem! Akadt olyan nap is, amikor annyi szenet fejtet
tünk, hogy a csillék nem győzték a felszínre szállítani, mert áram
szünetek is akadályozták a munkát. De nehogy azt higgye 
bárki is, hogy mindenki olyan iramban dolgozott, mint a ma
gyar hadifoglyok! Velünk együtt fejtették a szenet a német bri
gádok is, akik kitermelték ugyan a napi 80 tonnát, de azon felül 
egy grammot sem! Hiába volt a csábító jutalom — a norma az 
norma maradt, méghozzá 80 tonnában! Fél év elteltével is a 
80 tonnánál tartottak, őket nem lehetett lekenyerezni a soha 
meg nem kapott kupica vodkával és falatnyi szalonnával. 
Csak önmagunkat okolhatjuk, hogy hétről hétre többet dolgoz
tunk, mint erőnk megengedte. Dőltek is ki az emberek a sorból...

*
Én egyszer sem teleltem Oroszországban, mert 1945 no

vemberében búcsút intettem a sztalinói fogolytábornak.
Lent dolgoztam a tárnában, amikor a vájatban a két dúco

lás közötti részről levált egy sziklatömb és szétroncsolta a láb
fejemet. Feszítőrudakkal hárman alig bírták leemelni a lábam
ról a hárommázsás kőtömböt. A lábam úgy nézett ki, mint egy 
tuskó, annyira megdagadt. Menni nem bírtam, úgy kúsztam 
föl a felszínre. Reménytelen volt, hogy a bányától eljutok a 7 
kilométerre lévő táborig, de fogolytársaim segítettek: ketten 
összefogták kezüket csuklóban, és erre a „székre” ültettek. 
Százméterenként cserélték egymást. Káromkodtak, szidták a 
rabéletet, de nem hagytak magamra.
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A táborban nyomban jelentkeztem az orvosnál, de az csak 
csóválta a fejét, amikor megtapogatta a szétroncsolt végta
got: meglehet, hogy le kell vágni... de előbb próbáljuk meg ki
gyógyítani. Ez a gyógyítás meg abból állt, hogy egy ideig 
hideg vízben tartottam bedagadt lábam, majd forró vízbe már
tottam. Ezt ismételtem, amíg csak meg nem úntam. Gyengél
kedőre, vagyis OKA-ra kerültem, de minden nap el kellett 
bicegnem a tábori rendelőig. A daganat alig észrevehetően, 
de lappadni kezdett, a lábfej olyan kék volt továbbra is, mintha 
tintával öntötték volna le. Ha javul az állapotom, biztos lehet
tem benne, hogy kiírnak munkára, vége a betegszabadság
nak! Gondoltam egyet: fapapucsommal rácsapkodok sérült 
lábamra, attól biztosan bedagad, és folytathatom a gyengél
kedőt. De nem bírtam ám rácsapni sajgó lábamra! Mégis si
került „fájdalommentesen” fenntartanom a daganatot. Elegen
dő volt, ha fél óráig lógattam a sérült lábamat, jobban beda
gadt, mint amikor rázuhant a többmázsás szikla! Ej, ha rájöt
tek volna erre a receptemre, nem kerültem volna vissza a 
bányába, hanem egyenesen Szibériába vitt volna a vonat!

A hadifoglyok egymás között sugdolózni kezdtek, hogy 
Oroszországban is az erős emberekre, a munkaképesekre 
van szükség, a betegállományban levőket hazaszállítják, amit 
hamarosan megerősített a tábori orvos is. Mindig a kórházi 
betegek kerültek a transzportba, vagy a reménytelenül sérül
tek. Minden erőmmel arra törekedtem, hogy ne javuljon álla
potom, mert csak így volt esélyem a hazatérésre. Meg is kap
tam az elbocsátólevelet! Amikor elérkezett a hazaindulás nap
ja, nagyon kellett ám türtőztetnem magam, hogy ne futva te
gyem meg a 2 kilométeres utat a vasútállomásig! 48 órát vára
koztunk a megállónál, de nem érkezett értünk a szerelvény. Út
közben megtelt betegekkel, elkerülte a sztalinói vonalat. Leír
hatatlan csalódással, szomorúan kullogtunk vissza a táborba. 
Mondogatták is a fogolytársak:

— Azért nem volt szerencsétek, mert induláskor nem 
köptétek le a tábor sarkát...

*
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Annikor visszatértünk a fogolytáborba, nem volt más vá
lasztásunk, mint türelmesen várakozni a következő alkalomra, 
várni az újabb betegszállító vonatot. De hogy ne unatkozzunk, 
kiszállítottak bennünket a közeli kolhozba krumpliszedésre. 
Amennyi krumpli meg uborka belefért az emberbe, annyit ehe
tett. Sokan ki is használták ezt a lehetőséget, ami a vesztüket 
okozta. Rendszerint este 9-10 óra tájban tértünk vissza a tá
borba, akkor kaptuk meg napi kenyéradagunkat is. A fogoly
társak jó étvággyal fogyasztották a krumpli meg uborka után. 
Olyan éhes voltam, hogy alig láttam az éhségtől, de tudtam, 
hogy ha elfogyasztom a tábori kosztot meg kint a kolhozban 
is „csemegézek", akkor megerősödök, és kérdés, hogy haza
jutok-e? Erőtlenül támolyogtam a krumpliföldön, a táborban is 
a falnak kellett dőlnöm menet közben, de úgy látszik, hogy ez 
volt az ára, egyedüli föltétele hazajutásomnak.

Már egy hónapja dolgozhattunk a kolhozban, amikor hír 
érkezett: a betegállományban levőkért hamarosan érkezik a 
vonat! Volt is öröm! Csak éppen arra nem számítottunk, hogy 
hazautazásunkat orvosi ellenőrzés, újabb vizsga előzi meg. A 
60 „munkaképtelen betegből" mindösze 13-an kaptuk meg a 
szabadulást jelentő bumaskát! A többiek erőnléte az egy hó
nap alatt annyira följavult, amit húsos fenekük alapján állapított 
meg a tábori orvos, hogy bizonytalan időre visszakerültek a 
bányába.

Mielőtt az állomásra indultam volna, jó nagyot köptem a tá
bor sarkára...

*

Horgosra való hazatérésem korántsem volt olyan egy
szerű, mint én azt parasztlogikával elképzeltem. Máramaros- 
sziget előtt egy hétig a nyílt pályán vesztegelt a szerelvény. De 
hogy miért álltunk, azt senki sem mondta, mint ahogy arról 
sem tudtunk, hogy meddig rostokolunk a síneken. Étlen- 
szomjan vártuk az indulást, nem törődött ott velünk senki sem, 
akár meg is léphettünk volna a szerelvényről, de kinek jut 
eszébe ilyesmi, amikor a zsebében lapul aszabadságos levél! 
Úgy találtuk föl magunkat, hogy a közeli faluba támolyogtunk 
be — koldulni! Magyarlakta falvak vannak arrafelé, megértet
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tek bennünket. Egyik fogolytársammal társultunk, vittük a zsá
kot és beköszöntünk:

— Dícsértessék a Jézus! Magyar hadifoglyok vagyunk. 
Áldja meg az Isten magukat, ha tudnának egy falat kernyeret 
adni...

Nem történt meg velünk, hogy kizavartak volna bennünket 
valamelyik házból is! Sebtében puliszkát főztek vagy lekvárt 
meg túrót tettek elénk. Néhány falat kenyér a tarisznyába is ke
rült. így ment ez mindaddig, amíg a vonat végre éktelen fütyü
léssel be nem futott a máramarosszigeti állomásra, ahol a 
táborban újabb bizonytalan várakozás meg munkaszolgálat 
következett, mígnem a magyar transzporttal Debrecenbe ke
rültem. Azt sem tudtam, hogy Horgos Jugoszláviához tarto
zik-e ismét, vagy még mindig Magyarországé? Debrecenből 
még nem hazafelé vezetett az út, az újabb állomás Bécs volt! 
Az osztrák fővárostól 25 kilométerre levő Mödlingenben, az ot
tani orosz parancsnokságon kaptam meg a „szpravkát”, vagy
is a leszerelési és hazatérési bizonylatot, amivel Pesten kellett 
jelentkeznem. Azóta sem utaztam annyit, mint akkor, 2-3 hét 
leforgása alatt! Elég az hozzá, hogy Pesten meg is kaptam a 
pecsétes leszerelő levelet, meg legnagyobb meglepetésemre 
96 000 pengő zsoldpénzt! Soha életemben annyi pénz nem 
volt a markomban! Pillanatok alatt elkészültem a tervvel: ha 
hazatérek, nyomban veszek 5-6 hold földet, lehet, hogy még 
többet is! Nem leszek többé szegény gyerek, saját földemet 
művelem!

Terveim azonban hamarosan kártyavárként omlottak ösz- 
sze. Csavarogtam a pesti utcákon, amikor az egyik cukrászda 
kirakatában gyufásdoboz nagyságú, kukoricadarából készült 
„süteményt” pillantottam meg, rajta árcédulával: 2500 pengő! 
Nem akartam hinni a szememnek. Bementem a közeli ven
déglőbe, kegyetlenül megszomjaztam, nagyon kívántam a 
bort. A pincér nagyon előzékeny és tapintatos volt:

— Uram, kitűnő pecsenyeborral szolgálhatok... és csak 25 000 
pengő literje...

Megfordult velem a világ. A hatalmas zsold négy liter bort 
sem ér, nem hogy 5-6 hold föld árát!

Étlen-szomjan mégsem lehetett kódorogni a háború je
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gyeit nagyon is magán viselő Pesten, de az volt a szerencse, 
hogy olyan igazolást is kaptam, aminek fölmutatásával ingye
nesen utazhattam a villamoson. A pesti pályaudvarok közelé
ben a Vöröskereszt ingyenkonyhákat szervezett, ahol a rászo
rulók egy-egy tányér leveshez juthattak. Akkor szinte mindenki 
rá volt szorulva a segítségre. Naphosszat villamosoztam egyik 
pályaudvartól a másikig, és fogyasztottam a kalóriásnak ép
pen nem mondható levest, ami még mindig ízletesebb volt, 
mint a fogságban kapott uborkaleves...

*

1946 januárjában léptem át a magyar—jugoszláv határt, 
de bekísértek a horgosi határőrparancsnokságra, ahol ellenőriz
ték, valóban horgosi vagyok-e, ahogy azt az őrnek állítottam. 
Azt kérdezték tőlem, hogy tudom-e, hol van Horgoson a pati
ka, a Sárkány-féle vendéglő, meg a Juhász-féle kocsma? Már 
hogyne tudtam volna! így bántódás nélkül biceghettem haza.

Meg sem pihentem becsületesen, amikor 1946 áprilisában 
megérkezett a Jugoszláv Néphadsereg behívója: fél év szol
gálati idő Demir Kapijában. Az utászokhoz kerültem, úgyhogy 
az új rendszer iránt is teljesítettem kötelezettségemet.

Hanem a lábam az sohasem jött rendbe. Emlékezetes ma
rad a sztalinói bánya, úgyhogy amikor reggelenként a mankó
imra támaszkodva csoszogok a konyhában, mindegy az, hogy 
sötét éjszaka van, vagy már pirkad, mindig magam előtt látom 
a mázsás kőtömböt, de azért hálát adok az Istennek, hogy a 
kőomlás nem följebb történt, mert ugye, az ember egy láb nél
kül valahogyan csak elvergődik, de fejből csak egyet adott a 
teremtő.

(Ágoston Sándör, 1922, Horgos)
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Kerepes Mátyás vallomása

— 1945 tavaszán már az utolsókat rúgta a valamikor olyan 
kemény magyar meg német hadsereg. A németekkel együtt 
szorítottak bennünket Vas megyébe, és március 6-án bekerí
tették egységünket. Az osztrák határ közelében ropogtak a 
fegyverek, minden józan értékelés szerint régen meg kellett 
volna adnunk magunkat a szervezett orosz egységeknek, de 
állandóan a fülemben csengett: a parancsmegtagadást golyó 
általi halállal büntetik. Ha ellenállunk, akkor is golyó végez ve
lünk... A lövészárokban oldalmegfigyelőként küldött ki a pa
rancsnokom, amikor tompa ütést éreztem a derekam tájékán, 
majd elöntött a melegség. Megsebesültem.

Az egység természetesen nem tudott ellenállni. Mondom, 
tudtuk ezt korábban is, de nem a miénk volt a kommandó, 
hogy letegyük a fegyvert szépszóval, hogy mentsük legalább 
az emberek életét. Végül mégis a fogság lett a sorsunk. Bekí
sértek bennünket a közeli faluba, de nem emlékszem a tele
pülés nevére. A Vörös Hadsereg készülődött már a dunántúli 
nagy hadműveletre, velünk nem tudtak mit kezdeni, így más
nap minden papír nélkül utunkra bocsátottak bennünket — 
hamarosan vége lesz a háborúnak, mindenki menjen haza a 
családjához. Székesfehérvárnak indultunk, úgy akartuk elérni 
Pestet, onnan pedig csak könnyebben hazatalálunk, mint bo
lyongva. Különben egyetlen délvidéki honvéd sem volt egysé
gemben, főleg pesti gyerekekkel ettem a komiszkenyeret. Az 
egység pillanatok alatt fölbomlott, talán harmincan maradtunk 
egy csoportban. Vonulás közben nem voltunk eléggé óvato
sak, nem számítottunk rá, hogy a magyar katonazubbonyra 
ugyanolyan érzékeny az orosz, akárcsak a német egyenruhá
ra. Nagy bátran meneteltünk a Székesfehérvár felé vezető 
úton: csak könnyebb volt, mint a dűlőutakon poroszkálni, a 
szántásokon, a mezőn haladni. S ez lett a vesztünk: ráfutot
tunk az orosz egységekre, és máris azon kaptuk magunkat, 
hogy minden oldalról puskacsőbe nézünk.

— Po pjaty!
Vagyis hogy ötösével sorakozzunk — harsogták az oro

szok. Nem értettük, miért tartóztatnak föl bennünket, hiszen mi 
letettük a fegyvert. Ez nem számított, az egyenruha elárulta hova
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tartozásunkat. Húsvét táján tereltek be bennünket Székesfe
hérvárra. Útközben láthattuk, hogy a vidéken harcok dúltak, 
mert a hullákat sem takarították el az út mentéről. A székesfe
hérvári fogolytáborba kerültünk, ahol 7-8000 lefegyverzett ka
tonát zsúfoltak össze. Leverten, elcsigázottan, megszégyenül- 
ten érdeklődtünk egymás kiléte felől. Meglepő, hogy milyen 
sok volt ott a mesterember. Lakatosokkal, csőszerelőkkel, 
asztalosokkal, kőművesekkel ismerkedtem meg. Úgy emlék
szem, hogy két hetet töltöttünk a fogolytáborban. Siralmas lát
ványt nyújtott a sok borostás, piszkos arc, a rongyos sereg. 
Két hét alatt a gyönge koszt is megtette a magáét. Annyira le
gyengültünk valamennyien, hogy egymást támogattuk menet 
közben. Ráadásul három napig szakadatlanul zuhogott az eső, 
nem volt annyi épület, hogy mindannyiunkat befogadhatott 
volna. Összebújtunk, mint a birkák, de talán még a bőrünk is 
átázott. Nem kellett sokáig várni, az emberek elkezdtek ám hulla
ni! Tüdőgyulladás tizedelte meg a fogolyállományt. A székesfe
hérvári táborban már láttam, mennyit ér a hadifogoly élete.

A tábor sarkában volt az elengedhetetlen latrina, onnan 
árasztotta a kibírhatatlan bűzt a környékre. Nem bújhattunk el 
egymás elől, amint a deszkapallóra támolyogtunk. Nem egy 
fogolytársunk lezuhant a pallóról. Hogy csak leszédült-e, vagy 
pedig holtan zuhant valamennyi a mélybe, nem tudom, de azt 
a szememmel láttam, amint egyik bajtársamat elnyelte a szar! 
Az orosz őrök úgy röhögtek, hogy még most is borsódzik a 
hátam, amikor arra a megdöbbentő jelenetre gondolok...

*

Nem kellett sokáig bizonytalanságban élnünk, hova is ke
rülünk a fogolytáborból, mert hamarosan megkezdődött a 
foglyok szállítása. Talán előírás szabályozta, hogy a foglyok
nak szállítás előtt orvosi vizsgálaton kell átesniük, de az is le
het, hogy így válogatták ki közülük a legszívósabbakat. Egy 
csinos orosz orvosnő előtt kellett elvonulnunk, végeredmény
ben ő döntött életünk további menetéről. A mintegy 8000 fo
goly közül 2000-et válogattak ki, és nyomban a vasútállo
másra is terelték a „kiválasztottakat”. Én is ott voltam a 2000 
bizonytalan sorsú ember között. Meg sem mertem kérdezni, 
hova szállítanak bennünket. Pesti barátaim váltig erősítgették:
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— Pestre visznek bennünket kényszermunkára, ott le
szünk a magyar főváros újjáépítésénél.

Annyi bizonyos, hogy nagy szükség volt akkor a szorgos
dolgos kezekre, de hamarosan tapasztaltuk: más vikékeken is 
szívesen látják az ingyen munkaerőt.

Pest helyett Temesváron állt meg velünk a vonat. Szabad
kán keresztül hét nap alatt tettük meg az utat! Naponta egy
szer vízbe áztatott kukoricadarát kaptunk, rajta néhány csepp 
olajjal vagy zsírral. Minden vagonba egy vödör étel jutott. Nem 
csak hogy nem lakhattunk jól, de még vizet sem ihattunk rá.

Mire Temesvárra értünk, tele voltunk csípésekkel, kiüté
sekkel: tetvesen értünk új állomáshelyünkre, a táborba. Hatal
mas síkságon, szögesdróttal körülkerítve állt a fogolytábor. 
Nem pihenhettünk meg, mert nyomban ötös csoportokat ala
kítottunk, és ötvenesével tereltek bennünket a fürdőbe, a 
fertőtlenítőbe. 3-4 nap elteltével ismét a marhaszállító vago
nokban találtuk magunkat, a mi szerelvényünk is Focsaniba 
tartott. Lehet, hogy könnyebben elviseltem volna az utat, a 
fogságot, ha legalább bácskai fiúk is lettek volna velem. De én 
sem kishegyesivei, sem bácskaival nem találkoztam talán fél 
éve. Akkor pedig már áprilist mutatott a naptár.

A hadifogoly ugyan mire gondolhat egyébre, mint arra, mi
ként lehetne megszökni, hazajutni, mielőbb elfeledni a katona
sorsot. Bárminnyire is kísértett a szökés gondolata, nem 
mertem, egyszerűen nem mertem kockáztatni. Azt hiszem, er
délyi gyerekek voltak, akik túljutottak a szögesdróton, de to
vább már nem. A kerítés mellett verték őket félholtra, úgy 
vonszolták be őket a táborba, intelmül.

Focsani régi fogolytábor volt. Az orosz katonák a láger tá
voli sarkába mutattak, ahol mély gödör tátongott. A szöges
dróton belül szögesdrótkerítés őrizte a verem titkát, amit a 
táborparancsnok pattintott föl: 17 000 ember sírja a verem! Ma
gam is láttam a földből szinte segélyért könyörgő kezeket, tes
teket. Meg voltam győződve róla: ez a vég. Pedig de messze 
volt még a vég! Erről különben hamarosan megbizonyosod
tam, amikor április végén tehervagonokba raktak bennünket. 
Emlékezetemben maradt május kilencedike, a győzelem nap
ja. Arra is emlékszem, hogy melyik város állomásán állt meg
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velünk a vonat, de egyszerre csak zuhogni kezdett a vagon 
oldala, minha gépfegyvereztek volna! A lakosság tudta, hogy 
foglyokat szállító szerelvény futott be, megköveztek bennün
ket. Bár embert nem ért a kő, jobban fájt, mintha agyonvertek 
volna bennünket. Ordítoztak ám:

— Vengern, kaput!
Istenem, gondolkodtam félhangosan, visznek bennünket 

a vesztőhelyre, és ennyi részvét sincs az emberekben irán
tunk? Délelőttől estig az állomáson rostokolt a vonat, szűnni 
nem akaró kőzáporban. A szerelvényt őrző katonák alig bírtak 
a fölbőszült civilekkel, minden áron meg akartak bennünket 
lincselni, hiszen szenvedésük okát látták bennünk. A katona 
annyiban oka mások szenvedésének, hogy nem tagadhatja 
meg a parancsot. Mert ha megteszi, búcsúzhat életétől. Igaz, 
esetünkben más volt a szabály, mert az engedelmességért is 
nyomor volt a jutalom. Aznap a kukoricaadagunk helyett utál- 
kozó szidást kaptunk. De nem is nagyon hiányzott az élelem, 
annak is megörültünk, amikor estefelé kifutott a vonat az állo
másról. Éjszaka a brjanszki erdő szélén állt meg velünk a vo
nat, ott kaptuk ételadagunkat. Mintha most is hallanám a vonat 
szirénázását! Nem fütyült, mint a mi vonataink, hanem farkas
üvöltésre emlékeztető hangot adott...

Május 13-án értünk a Moszkvától 100 kilométerre fekvő 
Mozsajszk nevű fogolytáborba. Nagyon szép napos idő volt, 
de rettenetesen hideg! Kattogtak a vagonajtó zárai:

— Po djeszat! — ordították az orosz őrök. Tízes csoporto
kat alakítottak a vagonokból levánszorgó foglyokból. A sínek 
mentén géppuskások sorakoztak. Szükségtelen volt a figyel
meztetés: ne próbálkozzunk szökéssel. Láthattuk azt egyedül 
is, hogy még a légy sem repülhet át észrevétlenül a fegyvere
sek csatárláncán.

Egymást karolva támolyogtunk a táborba, ami nem volt 
messze a vasútállomástól, mégis több mint két óra hosszáig 
tartott az út. Öreg este volt már, amikor bezárult mögöttünk a 
szögesdróttal beszőtt kapu. Mielőtt elhelyezkedtünk volna a 
félig a földbe süllyesztett barakkokban, vacsorára sorakoztat
tak bennünket. Káposztalevélből főtt levest kaptunk, amilyent 
azelőtt életemben nem ettem. A harasztot otthon legföljebb a 
nyulaknak meg a kecskének adtuk.
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Hajói emlékszem, hat barakk alkotta a tábort, és vacsora 
után elfoglalhattuk helyünket. Arról nem kellett senkinek sem 
gondoskodnia, hogy hova teszi csomagját, mert mindenünk 
az volt, amit magunkon viseltünk. A fekhelyek, a priccsek nem 
deszkából készültek, hanem hasábfából ácsolták őket.

— Hova kerültünk?! — sóhajtottam föl magam is. A fa
ágyon nem találtam helyemet, mert bármerre is fordultam, a 
fahasáb kegyetlenül törte az oldalamat, a vállamat, a hátamat, 
minden csontomat. Barakkunkból hárman nem érték meg a 
másnap reggelt: az emeletes „ágyak” leszakadtak és agyonnyom
ták az alsó fekhelyen nyugvókat.

Álmatlanul vártam a reggelt. A fáradtságtól és a rémülettől 
nem tudtam aludni. Reggelre véresre martak a poloskák, de 
nem csak engem.

A munkabrigádok szervezésére csak néhány nap elteltével 
került sor, de addig is találtak számunkra munkát, a közeli kol
hozba jártak a kiválasztottak. A kiéhezett ember tulajdonsága, 
hogy életében legalább egyszer szeretne jóllakni. A mezőgaz
daság pedig mindig termel annyi élelmet, hogy legalább azo
kat jóllakassa, akik benne dolgoznak. Egymást is biztattuk: 
jelentkezz a kolhozba, legalább nem éhezel! Engem nem so
roztak be a kinti munkára, de aki csak kijutott a mezőre, csa
lódottan tért vissza: nem sokat lophattak el az ültetésre szánt 
krumpliból, hagymából, szó sem lehetett arról, hogy degeszre 
ehetik magukat a mezőn dolgozók. Úgyhogy később nem is 
igen jelentkeztek önkéntesen, de ha rámutatott valakire az őr, 
annak mennie kellet, akárcsak a katonaság esetében.

Három hét után fölsorakoztattak bennünket és számba 
vették szakmánkat. Sok szakember volt a mozsajszki tábor
ban: géplakatos, kovács, piktor, asztalos, kőműves... Csopor
tosítottak bennünket. Én kőművesmester voltam, a foglyok 
között mindössze négy építőmunkás akadt: egy pécsi, két 
nagyváradi mester, meg jómagam. Másnap kora reggel már 
jöttek értünk a ponyvával letakart teherautók. Nem tudtuk, ho
va, merre visznek bennünket, mert a teherkocsik végében két 
fegyveres őr ült, nem engedték föllebbenteni a ponyvát. Indu
lás előtt csak annyit közöltek velünk, hogy 100 kilométert uta
zunk. Nem tudom, mennyi ideje zötyögtünk a teherautón, 
amikor az egyik őr elszólta magát: Moszkvában vagyunk. Hi-
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ába próbáltunk volna vele társalogni, akkor még nem értet
tünk szót. Áthaladtunk Moszkván és egy hatalmas röptér mel
lett állt meg velünk a teherkocsi. Azt hiszem, hogy a sereme- 
tyevói röptér volt. A környéken nagy építkezés folyt, ott volt a 
munkástábor is a közelben, ahol elszállásoltak bennünket. A 
jól ismert fogolykoszttal, vagyis korpalevessel meg a napi ke
nyéradaggal, 40 deka kenyérrel fogadtak bennünket. Csak pi
henjünk meg, bátorítottak bennünket az őrök, másnap már 
nagy munka vár ránk. Nyomban el is szenderedtem a kényel
metlen tábori ágyon, de csakhamar arra riadtam, hogy valaki 
motoz a fejem körül, úgy csipogva szuszog. Fölugrottam — 
patkányok menekültek a fekhelyről, a földről! Később ez meg
szokott jelenséggé vált, kész csoda, hogy senkit sem martak 
meg, fertőzés sem jelentkezett.

★
1945 nyarán, úgy július végén, négyévi szünet után igazi 

kőművesszerszámot tarthattam a kezemben: a brigád hatal
mas, süllyesztett raktár építésébe kazdett. Azt mondták, krump
liraktár lesz, és onnan látják el Moszkvát. Jó időbe tellett, amíg 
kiástuk az alapot, és megkezdődhetett a falazás. Elszoktam 
én a dicsérettől, nem is vártam vállveregetést a munkámért; 
de sem a többi mester, sem az őrök, sem az építésvezetők 
még csak annyit sem mondtak, hogy „haraso”! De azt sem 
hallottuk, mint hallotta azt nagyon sok fogolytársunk, hogy 
„davaj, raboty” ! Ha azonban a mester elégedett a munkával, 
akkor nem kell azt külön dicsérni. Hamarosan ki is biggyesz
tették az épület falára a hatalmas táblát: Magazin.

Említettem, hogy a tábor nem volt messze az építőhelytől, 
így leginkább gyalogosan, főlehajtva vonultunk munkára. Ha 
találkoztunk is civilekkel ott a külvárosban, nem szidtak, nem 
ócsároltak bennünket, inkább mély részvét, sajnálat volt tekin
tetükben.

Alig fejeztük be a raktár építését, máris következett az újabb 
megbízatás: Moszkvától 30 kilométerre nyugatra egy hatal
mas textilgyárat kellett rendbetennünk. Siralmas állapotban, 
félig romokban várta a munkáskezeket a gyár. Üszkösek vol
tak a gerendák, kormosak a gépek, afalak. Mi történt a gyárral, 
hiszen a németek nem jártak erre? — érdeklődtünk. Később 
tudtuk meg, hogy még a cárizmus összeomlása után maga a
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tulajdonos rombolta le az épületet, perzselte föl a gépeket. így 
segítette a szocializmus kibontakozását. Ahhoz, hogy megin
duljon a termelés, legalább 70 százalékban újjá kellett építeni 
a gyárat. Hetekig falaztam a robbanás ütötte nyílásokat, rése
ket, majd új alapokat öntöttünk és behelyeztük a gépeket.
1946 februárjában-márciusában fejeztük be a nagy munkát, s 
nyomban utána Moszkva szívébe kerültünk. Hatalmas mon
tázsépületeket vakoltunk. Az nem számított, hogy még tél volt, 
gipszes anyaggal dolgoztuk a rabicra a maltert. Akkor már bó
logattak az oroszok, hogy tudunk ám dolgozni, meg hogy 
nem félünk a munkától, csak azt nem értem a mai napig sem, 
hogy honnan, miből volt erőnk a napi tízórás munkához. Meg
kaptam az első jó, az első emberi szót, amióta katona, illetve 
hadifogoly lettem: „boljsoj szpecialiszt” !

A nagyváradi Morgós Pista bácsi, a kitűnő mester vezette 
az építőbrigádot, és igazán sajnálom, hogy békeidőben nem 
dolgozhattunk együtt.

Nemsokára már a minisztérium számára építkeztünk. Gyö
nyörű épületet emeltünk, a földszinten üzlethelyiségekkel, de 
hogy azok a boltok megteltek-e valaha is áruval, nem vártuk 
meg. Több mint egy évig tartott az építkezés, és 1947 márciu
sában imádkoztunk rá az épületre. Az oroszok nagyon szere
tik a díszeket, a díszítéseket. Az emeleteken lévő szobák sar
kaiba, mármint a mennyezetre, különböző gipszfigurákat ra
gasztottunk, a mennyezet közepére kötelezően rozetta került. 
A gipsszel nagyon nehéz dolgozni, mert gyorsan köt. Ha meg 
lágyra keveri az ember, szétfolyik, mint a tejföl. Kellett ám kap
kodnunk a formákat, hogy munkánk ne legyen hiábavaló, de 
a gyors munkához nemigen volt erőnk. Ha kint dolgoztunk az 
építkezésen, akkor sem kaptunk erősebb kosztot, bár a nyári 
levesek sokkal jobbak voltak, mint amilyeneket ősszel meg té
len kaptunk, mert a közeli erdőből kocsiszámra hordták a csa
lánt, így korpás csalánlevest kaptunk. Úgy hallottam, hogy ez 
most ismét divat... No, ehhez a leveshez járt még főtt búza is. 
Szóval, az építőket sem táplálták túl, hiszen napjában csak két 
étkezés volt: délelőtt 10 óra tájban, és este, amikor elvégeztük 
a napi munkát. Minden étkezéshez 20 deka kenyeret is kap
tunk. Ha jól dolgoztunk, megtoldották kenyéradagunkat, a le
vesből meg annyit ehettünk, amennyi csak belénk fért. Nem 
sokat ért ez, mert két óra múlva ismét korgott a gyomrunk...
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1948 tavaszán Moszkva északi részén dolgozott az építő
brigád, bevallom, nem valami lángoló kedvvel, mert egyre tü
relmetlenebbül vártuk a szabadulást. Nem is tudom, hányszor 
ismételték őreink:

— Vengri, szkoro domoj!
Amikor egyre csak ismétlődött az agyonrakoptatott vá

lasz, utóbb már csak legyintettünk, közben majd meghasadt 
a szívem a vágyakozástól. Megjegyzem, hogy amikor ott 
Moszkva északi részén építkeztünk, az építésvezető valamifé
le zsidó ember volt. Megtetszett neki a munkánk, de annyira 
megtetszett, hogy szerződést akart kötni a táborral: csopor
tunk maradjon kint, munka annyi van, hogy száz brigád sem 
győzné, kár lenne elszalasztani ezt a jó csoportot. Meg is szü
letett a megállapodás; hogy milyen úton-módon, azt nem tu
dom, de kiszivárgott a számunkra kedvezőtlen hír, hogy még 
jó ideig Oroszországban kell maradnunk. Nyugtalankodni 
kezdtünk, és ezúttal is a jól bevált módszerhez folyamodtunk.

Ugyanis korábban is volt már olyan eset, hogy mozgolód
ni kezdtek a foglyok, de könnyen lecsillapították a nyugtalan- 
kodókat az ígérettel: ha befejezzük a munkát, indulhatunk ha
za! Ilyen ígéret hallatán még jobban nekifeszültünk mindenna
pi tevékenységünknek. így volt ezúttal is, idő előtt elkészül
tünk az épülettel, haza akartunk menni. Lehet! A táborban szé
pen megfürödtünk, tiszta munkásruhát kaptunk, úgy enged
nek bennünket útra, ahogy illik: tisztán. Nem is volt erőnk és 
időnk örülni a távozásnak, amikor közölték velünk, hogy 
nyomban le kell adnunk a tiszta ruhát, még nem érkezett el a 
hazatérés ideje! Azt a kiábrándulást, ami ott ért, szavakkal 
nem is lehet ecsetelni.

Újabb beszélgetés következett, de az oroszok ezúttal is 
jobb, illetve ravaszabb diplomatáknak bizonyultak a foglyok 
képviselőinél, úgyhogy még egy építkezést kialkudtak, ami 
1948 augusztus 15-én fejeződött be. De nem jöttek ám értünk 
a vasúti kocsik, és azután már hallhattuk a sokáig ismeretlen 
„davaj, raboty!” sürgetést. Ekkor betelt a pohár, megbolydult 
az 1200 lelket számláló tábor, melynek lakói szinte kivétel nél
kül szakemberek voltak. Mindannyian építőhelyeken adtuk tu
dásunk legjavát, csakhogy Moszkva kölönböző pontjain, egy- 
egy brigádba sorolva, esetleg műhelyben ideig-óráig. Az volt
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a mi nagy bajunk, hogy sohasem szervezkedtünk. De az is 
igaz, hogy nem is mertünk mi hangosan ellenkezni, lázongani. 
Ezúttal sem volt kezdeményezés, de azt éreztük, hogy meg 
kell védenünk maradék méltóságunkat. Ha továbbra is főle
hajtva dolgozunk, és egyre csak hallgatunk, sohasem szaba
dulunk innen.

Egy reggel, munkába indulás előtt, egyik csoportban is el
hangzott a dacos megjegyzés, a másikban is, hogy aznap 
nem fogadjuk el a kosztot. Az 1200 ember éhségsztrájkba 
kezd! Hiába nógattak bennünket aznap a szakácsok meg az 
őrök is, hogy „davaj, kusaty!", senki sem fogadta el a külön
ben is ízetlen levest. Az építőhelyen nem ment úgy a munka, 
mint egyébként. Közben a táborból érdeklődtek: mi van a fog
lyokkal, mit csinálnak? Az őrök csak azt válaszolhatták, hogy 
dolgozunk, mert tettük is a magunk dolgát. Attól rettegtek, 
hogy megtagadjuk a munkát. Amikor este beértünk a táborba, 
akkor sem a konyhára mentünk, hanem nyomban a barakkba, 
vagy kint őgyelegtünk. Másnap sem fogadtuk el a kosztot. Az 
oroszok arra számítottak, hogy ha még jobban megéhezünk, 
majd sorbaállunk az ételadagért. Hiába kérleltük a táborpa
rancsnokot, az őröket, hogy beszéljük meg, mi lesz velünk, 
nem akartak szóbaállni embereinkkel.

A harmadik napja nem ettünk már, alig vonszoltuk magun
kat, de mentünk az építőhelyre, én leszédültem az állásról, 
olyan éhes és gyönge voltam. Azon az éjjelen az egész tábor 
hangosan rimánkodott, imádkozott: vagy engedjenek ben
nünket haza, vagy ott pusztuljunk el Moszkvánál! Ez a han
goskodás aztán eredménnyel járt. Ugyanis táborunk mellett 
orosz fogolytábor volt, ahol elítélteket tartottak, azok is minden 
nap munkára mentek, akárcsak a hadifoglyok, csak éppen 
nem dolgoztunk velük együtt. Az ottani parancsnok figyelt föl 
rá, hogy a mi táborunkban valami rendellenesség történik. 
Megrettent, hogy ha mi föllázadunk, az oroszok is vérszemet 
kapnak! A hadügyminisztériumba jelentette az esetet, úgy
hogy másnap délben egy tábornok érkezett a foglyok meg
nyugtatására. Egy csehszlovák fiú, aki jól beszélt magyarul is 
meg oroszul is, ő tájékoztatta a tábornokot, mi az oka, hogy 
megtagadjuk az élelmet. Katonai becsületszavát adta, hogy 
két héten belül szabadulunk. így is lett! 1948. augusztus 28-án
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indulhattunk haza Moszkvából. Én azt hiszem, hogy a fölsőbb 
vezetés nem is igen tudott arról, hogy milyen élet zajlik a hadi- 
fogolytáborokban, de az is valószínű, hogy nem is akartak ró
la tudni. Hazafelé tartottunk már, s nagyon kévésén múllott, 
hogy nem ragadunk oroszföldön.

Lembergnél jártunk már, amikor egy orosz építő nagyvál
lalat meg akarta vásárolni az egész szerelvényre való hadifog
lyot! Már csapkodták egymás markát, alkudoztak ránk, ami
kor beavatkozott a felügyeletünkkel megbízott két jóságos 
doktornő, így gond nélkül jutottunk Máramarosszigetre. No
vember 24-én már Debrecenben voltunk, ahonnan 200 bács
kai magyar gyerek 1949. február 9-én indult Jugoszláviába, 
ahol már új rendszerbe próbáltunk beleilleszkedni.

1949. február 24-én értem Kishegyesre, szívbántalmakkal, 
amit a hadifogságban szereztem, de hála Istennek, még min
dig együtt élek ezzel a bajommal, pedig a kőművesszakmá
ban nem lehetett kíméletesnek lennem még önmagammal 
szemben sem.

1949. október 4-én az új Jugoszlávia pecsétjével ellátott 
katonai behívó érkezett: 19 hónapra bevonultam Belgrádba. 
Nem sokat voltam a kaszárnyában, mert az építőkhöz soroz
tak be. A katonai építővállalattal részt vettem a banjicai katonai 
akadémia építésében.

Azt azonban még elmondom, hogy abból a 2000 fiúból, 
akit az első csoportban szállítottak Székesfehérvárról Orosz
országba, talán ezer sem tért vissza!

(Kerepes Mátyás, 1923, Kishegyes)
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A mester

A kanizsai Remete Józsefet egész életében 
egyetlen cél vezérelte: bizonyítani annyira szeretett szakmá
jában, a műbútor-asztalos mesterségben. Vagyis 
minél több tetszetős bútordarabbal gazdagítani 
életét. Ezért is tanulta ki ezt a valamikor annyira be
csült szakmát, melyben édesapja járt elöl példa
képpen. Legszívesebben egész életét az asztalos
műhelyben élte volna le, a kötelező katonapuska 
helyett is inkább a gyalut, a vésőt forgatta volna. De 
nem lehetett.

— Irtóztam az egyenruhától, de nem csak én, hanem na
gyon sok kanizsai társam is. Nem tetszett nekem a háború, de 
kénytelen voltam berukkolni, noha már jóval korábban is látni 
lehetett az értelmetlen rombolást, sejteni lehetett a következ
ményeket is. Olyan természetem van, hogy sohasem szeret
tem az erőszakot, de annál inkább a szép szavakat, a szép 
látványt. A háború előtt a neves kanizsai Varga-testvéreknél 
sajátítottam el a műbútor-asztalos mesterséget. Náluknál jobb 
mesterek nem voltak a környéken. Különben apám is asztalos 
volt, ő szerettette meg velem aját. Ő épületasztalosként szer
zett magának megbecsülést. Ő már nem bírt dolgozni, így bí
zott a Varga mester úrékra.

Békés családi életünket fölborította a hatalomváltás, utána 
pedig a rukkolás. Nem vártam én semmit az új rendszertől, hi
szen a kisembernek minden rendszerben csak a munka jut. A 
politikába nem szólhattunk bele, meg nem is akartunk beleszólni.

1943. november másodikén rukkoltam, akkor már régóta 
keringtek a doni csatáról szóló megdöbbentő hírek, s a „terv
szerű visszavonulásról” szóló ámíltás is gyakran hallatszott. A 
behívó Szolyvára szólt, különben a 64-es portyázó osztály 
10/30 erődszázadának a katonája lettem. A szdyvai foga
dóközpontból Munkácson, Huszton átvonulva Ökörmezőre 
kerültem, a Vereckei-szoros és a Tatár-hágó közötti toronyai 
hágóra, ami 20-22 kilométerre volt az akkori lengyel—magyar 
határtól. Az újoncokat, már úgy mondom: összecsapták a tar
talékosokkal, úgyhogy egyformán szenvedtünk. Különben 
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ahol mi állomásoztunk, az az Árpád-vonal egyik szakasza volt, 
azt kellett építenünk, de sohasem épült meg úgy, hogy az aka
dályt jelentsen az orosznál lényegesen gyöngébb hadsereg
nek is. Közel egy évig állomásoztunk Ökörmezőn, s ez alatt az 
idő alatt kiépítettük a tábort, mert amikor 1943 késő őszén 
odakerültünk, a havas eső és a hó elől legfeljebb a fák alá hú
zódhattunk. Az volt az elsődleges feladatunk, hogy olyan 
földbunkereket építsünk, amelyekben szükség esetén élhe
tünk is. Közben átestünk a kiképzésen. A katonaság egyéb
ként a faluban házaknál meg barakkokban volt elszállásolva. 
Megvallom, hogy nekem sohasem tetszett, hogy annyira tá
mogatjuk a németeket, amikor pedig 1944 márciusában a né
metek megszállták Magyarországot, végképp nem értettem, 
mi lesz velünk, kinek az oldalán és ki ellen harcolunk!? Magyar 
a magyar ellen? No, de akkor sem a kisember véleménye volt 
a mérvadó.

1944. március 25-én reggel riadóztattak bennünket és ki
vonultunk a bunkerokba, a védelmi vonalra. Az elképzelt vo
nalon minden szakasznak megvolt a maga kis erődítménye, 
abból tartotta megfigyelés, illetve ellenőrzés alatt az előre ki
jelölt szektort, vagyis a szakaszt. Egészen a visszavonulásig, 
vagyis októberig kint tartózkodtunk a vonalon. Ástuk a lövész
árkokat, rendeztük, erősítettük a bunkert.

Az ellátásra nem panaszkodhattunk, mert hetente kétszer, 
csütörtökön és vasárnap hús is került a csajkába: a levest 
rendszerint pörkölt követte nokedlival! Hétköznapokon pedig 
a bableves meg csicseriborsó-leves, esetleg káposztafőzelék 
váltotta egymást. Az ember azt gondolná, hogy ezt vagy azt 
nem lehet elfogyasztani, de a korgó gyomor gyorsan megbé
kél mindennemű koszttal. Az volt a szerencse, hogy itthonról 
érkeztek a csomagok, azzal tartottuk fenn az erőnlétet.

1944. október 19-én elesett Debrecen, de Kanizsán már 
október 8-án bent voltak az oroszok, már majdnem be voltunk 
kerítve, amikor 21-én parancsot kaptunk a visszavonulásra. 
Együt meneteltünk a német csapatokkal, de mintha különálló 
hadsereg lettünk volna, mert amíg mi napokig nem ettünk, 
úgyszólván étlen-szomjan vonultunk, addig a németek ke
nyérrel etették még a lovaikat is! Igaz, hogy takarmány nemi
gen volt, de az ember is ér talán annyit, mint a ló, vagy nem?
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Nos, a németnek nem ért annyit a magyar katona! Erőltetett 
menetben haladtunk át a Kárpátokon és egy reggelre Bereg
szászra értünk. Az volt a szerencsénk, hogy még aznap fölke
rekedtünk, különben az oroszok gyűrűjébe kerülünk. Miskolcig 
meg sem álltunk. Sajószentpéteren pihentünk néhány napot. 
Foglalkoztatott a szökés gondolata, de hiába próbáltam volna 
megszökni, mert a szökevények nem jutottak messzire, visz- 
szazsuppolták őket a táborba, a tisztek, illetve az altisztek pe
dig „megfelelő eszközökkel” próbálták jobb belátásra bírni, 
kitartásra ösztönözni a szökevényeket. Hamarosan parancs 
érkezett a csapatmozdulatra: Csap mellett, Nagytárkányon 
kell jelentkezni, ahol konszolidálódik a szétszórt, szétzüllött 
sereg. Nem sok idő volt haditaktikát fölállíltani, megbeszélni a 
teendőket, nyomban a Tisza partjára, a vonalba irányították az 
összetákolt egységet. A záhonyi hidat akkor már fölrobbantot
ták. Ez 1944. november elején történt. Kemény tél elé néztünk, 
mert a lövészárkok alján reggelenként befagytak a tócsák. Há
rom hétig ki sem mozdultunk az állásokból. Szemben velünk, 
a Tisza túloldalán az oroszok ásták be magukat, de mondom, 
hetekig se előre, se hátra! Sem mi, sem az oroszok! Nem volt 
ott harc, csak néhanapján dördült el egy-egy lövés, puffant az 
akna, tudomására adni a másik félnek: egyik tábor sem ürítet
te ki az állásokat.

A konyha nem kísért bennünket a vonalig. Amikor elérke
zett az ebéd, a vacsora ideje, minden rajból 2-3 katona össze
szedte a csajkákat és ment az ételadagért. Sokszor kaptuk a 
sótlan babgulyást vagy húslevest, de még íztelen sült húst is, 
amit káromkodva öntözgettek ki:

— Edd meg, Hitler!...
Egyik napon, amint két társammal az ebédért mentem, 

nyugtalanság vett rajtam erőt. Mire visszatértünk a csajkákkal, 
a lövészárkok üresek voltak, de a bunkerban sem találtunk 
senkit. Lóhalálban érkezett az egyik tizedes:

— Fiúk, visszavonulni!
— Igenis, csak elfogyasztjuk az ebédet!
Micsoda helyzet! Az egység húzódik vissza — ne úgy 

mondjam már, hogy menekül —, az oroszok lőnek mindjárt, 
mi pedig a lövészárok tetején kanalazzuk a babgulyást! Hát mi
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elfelejtettünk visszavonulni, azaz követni a törzset, de azért 
bementünk a közeli faluba, ahol megaludtunk. Reggel alig vir
radt még, amikor megjelentek a tábori csendőrök és sürgettek 
bennünket, hogy alkossunk menetoszlopot, meneküljünk. De 
hiszen ezt tettük eddig is! Eszünk ágában sem volt csatlakozni 
a visszavonuló sereghez! Szinte minden házban akadt 2-3 ka
tonaszökevény, így a csendőrökkel, ha akaratoskodnak, köny- 
nyen elbántunk volna. De csak ketten „buzdítottak” bennünket 
kitartásra, továbbvonulásra.

11 óra tájban már nagyon hangosak voltak az orosz gép
puskák — nyugat felé nyomultak. Elszántan várakoztunk: ha 
meg kell halnunk, akkor is bevárjuk a Vörös Hadsereget, mert 
ha tovább vonulunk, menekülünk, még rosszabb lesz. Az oro
szok hangszórókon keresztül szólítottak föl az ellenállás meg
szüntetésére. De erre a felszólításra nem is volt szükség, mert 
akik a faluban maradtunk, dehogyis lőttünk! Azt ígérték, hogy 
ha letesszük a fegyvert, mindenki mehet haza a családjához, 
nem lesz bántódásunk. Teljes fölszerelésben: puskával, gép
puskával, kézigránáttal vártuk be az oroszokat, és úgy fogtunk 
kezet, mint a legjobb barátok. Veregették a vállunkat:

— Zdravsztvuj! Szkoro pogy domoj!
Abban a kis faluban legalább 150 magyar katona adta meg 

magát, de az oroszok nem vették el fegyvereinket. Két katona 
vezetett a mi visszavonulásunk, illetve az ő előrenyomulásuk 
vonalán. Amikor az előttünk járó német egység látta, hogy át
pártoltunk, elkezdtek bennünket lőni, aknázni! Az orosz kato
nák is éppen úgy belevetették magukat a sárba, mint mi. 
Átpártolásról különben szó sem volt, csak egyszerűen nem 
akartunk harcolni, elegünk volt a koplalásból meg az értelmet
lenségből.

Nem emlékszem a falucska nevére ott, Csap mellett, aho
vá estére kelve értünk. Ott szedték el fegyvereinket és a házak
nál szállásolták el a századnyi magyar katonát, de akkor még 
nem tudtuk, hogy hadifoglyok vagyunk-e vagy szövetséges
ként kezelnek bennünket.

Másnap reggel a lerombolt záhonyi hídnál csónakkal kel
tünk át a Tiszán. Az átkelés estig tartott, mivel egyetlen csónak 
szállította a 150 magyar katonát meg az orosz kísérőket. Más
nap reggel Debrecen felé vonultunk tovább, de úgy, hogy az
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átkelésnél vagy az éj leple alatt senki sem szökött meg közü
lünk. Később már ha akartunk volna, akkor sem oldhattunk 
volna kereket, mert Debrecen felé úgy félúton jól fölszerelt 
fegyveresek vettek át bennünket. Ezek a katonák aztán meg
mutatták a hadsereg igazi arcát: akivel útközben találkoztunk, 
mindegy volt az, hogy civillel vagy katonával, belökték a me
netoszlopba. Hiába volt a tiltakozás, géppisztolytussal vágták 
oldalba vagy szájon! Aki pedig kilépett a sorból, az többé nem 
tért vissza, ott maradt az út mellett... Amikor előttem eresztet
tek bele egy sorozatot fogolytársamba, én is megrettentem: 
most kell meghalni, amikor már hazafelé tartunk? Pedig de
hogy vezetett az út hazafelé!

November 29-én értünk be Debrecenbe. Mióta mundért 
öltöttem, először vettem hasznát mesterségemnek. Az oro
szok „plotnyikokat”, famunkásokat kerestek. A géplakatosok
kal egyetemben a tehergépkocsik karosszériáját hoztuk rend
be. Nem tudom, hány gépkocsit javítottunk meg, de százával 
futottak ki a rendbehozott kocsik. Az oroszoktól a szegényes 
hadifogoly-koszt mellé — mert akkor már hadifoglyok voltunk
— kenyeret meg dohányt kaptunk munkadíj fejében.

1945. január 21 -én már a Focsaniba tartó tehervonaton ül
tünk. Semmi remény nem volt a hazatérésre. Az sem jelentett 
enyhítő körülményt, hogy egyedül tettük le a fegyvert. Velünk 
együtt vitték a szerbeket is. Becsületességemnek „köszönhe
tem”, hogy megismertem az oroszországi rabéletet. Engem 
becsületességre, a tetteimért való következmény vállalására 
neveltek. Miután 1945. március 18-án naplementekor a Do- 
nyec-medencébe ért velünk a hadifoglyokat szállító tehervo
nat és a Csotova bányatelepülésen elszállásoltak bennünket, 
megkezdődött az adatfölvétel. Én a pontosság kedvéért ki
hangsúlyoztam, hogy jugoszláv állampolgár vagyok, de ma
gyar nemzetiségű. Ezt végképp nem értette meg az orosz 
bizalmi, hiába próbáltam megmagyarázni a területi hovatarto
zást.

A jugoszlávokat még 1945-ben hazaengedték, én meg 
maradtam. Később sokszor elgondolkoztam rajta, hogy érde
mes-e becsületesnek, őszintének lenni. Három évig volt időm 
gondolkodni...

*
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A Donyec-medencében sok bánya van. Mindegyik köze
lében kisebb falu épült, egy-két sor ház, bányászlakás alkotta 
a települést. Borzalmas állapotban voltak a házak: vakon bá
multak az ajtók, az ablakok. Szerencsére közeledett a tavasz, 
időközben rendbe lehetett hozni az épületeket, de addig is áz- 
tunk-fáztunk, éheztünk eleget.

Nem mi voltunk a falucska első fogoly-lakói! Amikor 1944 
októberében a román katonaság átállt az orosz hadsereg ol
dalára, leszerelték őket és 1500 embert a bányatelepülésre 
szállítottak. Amikor megérkeztünk, alig 750 románt találtunk 
ott; most hozzájuk csatlakozott az 1500 magyar katona, illetve 
egykori honvéd.

Hamarosan hálát adhattam a sorsnak, köszönhettem jóa
pámnak, hogy az asztalosmesterség lett a kenyerem, mert a 
bányatelepülésen is keresték ám a szakembereket! Rendbe 
kellett hozni az épületeket, így az építőbrigádba kerültem. 
Könnyű javítani akkor, amikor van építőanyag, fa, üveg, ha meg
felelő szerszámmal rendelkezik a mester. A munka megkez
déséhez mindenekelőtt megfelelő szerszámokat kellett be
szereznünk. Napközben fegyveres kísérettel jártuk a környé
ket, gyűjtöttük a szükséges és föllelhető szerszámokat. Éjsza
kára azonban „tolvajbrigáddá" alakultunk át. A közelben volt a 
vagonjavító műhely, és onnan hordtuk kocsiszámra a jó minő
ségű deszkát, persze fegyveres kíséret, vagyis őrök nélkül. El
hagyott bányákból villanymotorokat, a félig kifosztott műhe
lyekből kéziszerszámokat gyűjtöttünk össze. Az oroszok nem 
merték elvinni ezeket az értékeket, mert a jutalom Szibéria lett 
volna, de a hadifoglyokra nem vonatkozott az eltulajdonítás, 
vagyis a lopás büntetéséről szóló törvény. Meg különben is ki
nek számított volna valamit is, ha netán eltűnünk a hadifogság 
süllyesztőjében. Mindaddig, amíg rendbe nem hoztuk az épü
leteket — mert ugye, a bányásztelepülés lett a fogolytábor —, 
minden éjjel szállítottuk a napközben kiszemelt zsákmányt. 
Dehogyis köszönték meg őreink a munkát, hiszen magunk
nak csináltuk a „kényelmes” otthont...

Szerencsémre nem osztottak be a bányamunkára, hanem 
a tábor fenntartására alakított javítóbrigád tagja lettem, ponto
sabban az asztalosműhelyben dolgoztam. Annyi munka akadt, 
hogy alig győztük erővel meg idővel. Rendbe kellett tennünk
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a bennünket őrző katonák hatalmas épületét, de a tiszti laká
sokat is. A civilek is könyörögtek: engedjék ki a lágerból a 
mestereket megjavítani házaikat, hiszen közeleg a tél. Egyik 
budapesti asztaloskollégámmal kíséret nélkül jártunk ki a falu
ba dolgozni. Tudták rólunk, hogy nem szökünk meg, hiszen 
nem volt értelme a szökésnek, aki próbálkozott vele, azt is 
visszahozták a táborba. Nagyon sok épületen megjavítottuk 
az ajtókat, ablakokat, mert leginkább félfástól tépték ki azok, 
akiknek talán szüksége volt rájuk. Mondhatom, hogy a polgá
rok sajnálkoztak sorsunkon. Megrázó volt, amikor az egyik fe
ketében járó orosz asszony elmesélte, hogy négy fiával együtt 
a férjét is elsodorta a háború vérzivatara. Nem tudta mivel 
meghálálni munkánkat, csak egy szelet kenyérrel meg néhány 
főtt krumplival, de az is nagyon jól esett, hogy embernek tekint 
bennünket.

A lakossággal nem volt nekünk semmi gondunk, gondo
lok az idősebb emberekre. A Sztálin-gyerekek azonban egé
szen másként viselkedtek velünk. A tizenéves iskolásgyere
keket — lehet, hogy egyetemi hallgatók is akadtak közöttük — 
minden nyáron munkaterápiára hozták a bányavidékre. Az ő 
szemükben ellenségnek számítottunk. Amint vonultunk mun
kahelyünkre, köpködtek ránk és csak úgy záporoztak a gú
nyos megjegyzések:

— Fritz, Fritz...
Nem volt mindegy, de talán meg is értettük őket, hiszen 

meglehet, hogy valamelyikük édesapja, testvére maradt 
örökre valamelyik lövészárokban.

A fiatalokba bele volt oltva a gyűlölet, de az idősebbek 
nem bennünket okoltak a háborúért, nyomorukért. Jól tudták, 
hogy mi is ugyanolyan áldozatai vagyunk az esztelenségnek, 
mint az orosz nép.

Sohasem tagadtam meg a segítséget, sem itthon, sem a 
fogságban. A faluban létezett ugyan iskolaépület, de az olyan 
siralmas állapotban volt, hogy abban tanítani nem lehetett. A 
padokat összetörték, rosszabb esetben elhordták tüzelőnek. 
Egyik nap megjelent a táborban az iskolaigazgató, segítséget 
kért az iskolaépület fölújítására. Az ügyeletes vezette el a 
műhelybe az igazgatót, aki afelől érdeklődött, hogy ki tudna
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iskolapadot csinálni. Persze hogy nyomban jelentkeztem. 
Négy társammal együtt berendeztük az egész iskolát! Pado
kat készítettünk, de még íróasztalt is a tanítónak! Hogy milyen 
anyaggal és milyen szerszámokkal dolgoztunk, az külön me
se.

A munka kezdete előtt az igazgató úr elvezetett bennünket 
az egyik bányához, ahol a tárnák és vájatok dúcolásához, alá
támasztásához szabták a gerendákat. Legalább egy méter át
mérőjű körfűrészt is találtunk, rendkívül erős villanymotorral, 
de a fűrész olyan életlen volt, hogy talán a papírt sem vágta volna 
el. Nos, a bányából kihordott meddőkövek közül válogattunk 
csiszolásra megfelelőt, és egy álló napig csiszoltuk-éles'rtettük 
a fűrészt. Utána már gyerekjáték volt a megfelelő szélességű 
és vastagságú deszkák szabása, majd a padok elkészítése. 
Az iskolaavatóra „elfelejtettek” meghívni bennünket, pedig jól 
esett volna látni, hogy milyen örömet szereztünk a tanulástól 
elszokott gyerekeknek.

★

1946-ban a körzet központi pincészetébe kerültem. De
hogy a borospincébe, csupán a savanyítórészlegébe, amit 
még primitív konzervgyárnak sem nevezhetek. Többezer lite
res kádakat, hordókat készítettünk az uborka- meg paradi
csomsavanyításhoz. Vagonszám érkezett a kolhozból a vita
mindús zöldségféle, nem tilthatták meg sem a mestereknek, 
sem a szállítómunkásként tevékenykedő raboknak, hogy „meg
kóstolják” az éltető gyümölcsöt. Kizárólag fenyődeszkából 
gyalultuk a dongákat. Aki egy kicsit is ért a kádármesterség
hez, jól tudja, hogy a fenyő nem felel meg hordónak. Mondtuk 
is az orosz felügyelőnek, hogy az ilyen fából készült hordóban, 
dézsában megkeseredik az uborka, a káposzta, de hiába, 
másfajta faanyagot nem tudott ő beszerezni. Márpedig a hor
dókra nagy szükség volt.

Ott a bányavidéken jöttek-mentek a vonatok. Vitték a na
gyon jó minőségű szenet, és cementtel, fával megrakodva tér
tek vissza. A bánya nyelte a fát! Amikor csak vonatfüttyöt hal
lottam, összeszorult a torkom. Nemsokára vonatra is ülhet
tem, de nem hazafelé szállított a masina. Az alig 50 kilométerre 
lévő Szverdlovkába jutottam, az előzőhöz hasonló bányatér
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ségbe. Meglepően rendezett volt — persze az akkori és az 
orosz körülményekhez képest — a 3000 hadifoglyot befoga
dó tábor. Egészségi állapotuktól függően szigorúan osztá
lyozták a hadifoglyokat, de mindannyian a bányában dolgoztak.

Az első osztályba tartozók voltak a legjobb erőnlétben, 
azok a tárnákban kaptak munkát; a második osztályba tarto
zók a felszínen dolgoztak, leginkább a rakodásnál; a harmadik 
kategóriába esők a műhelyben segédkeztek a mestereknek a 
csillék, berendezések javításánál, a negyedik csoportot pedig 
a munkaképtelenek alkották, ezeket kórháztöltelékeknek ne
vezték. Nem mondom, hogy dédelgettek bennünket, de ha
vonta megtörtént a kötelező orvosi vizsgálat, kartont vezettek 
a foglyok állapotáról. Szerencsém volt, mert megismerkedtem 
Lengyel Ferenccel, a hadifogoly-iroda és nyilvántartás ve
zetőjével, aki a háború előtt Kanizsán Dobos mester úrnál ta
nulta ki a szűcsmesterséget, s bár nem emlékezett rám/jóin
dulattal nyújtott segítő kezet. Neki köszönhetem, hogy a tábor 
asztalosműhelyébe kerültem, ahol addig együtt dolgoztak a 
magyar és a német mesterek, csupa kiváló szakember: műbú- 
tor-asztalos, fafaragó, szobrász, bútortervező... Amit a műhely
ben készítettünk, abból a legkevesebb a tábor szükségletére 
jutott. Ugyanis a táborparancsnok, a felügyeletünkkel megbí
zott tisztek mind-mind azt nézték, mit kaparinthatnak meg ma
guknak. Az igazságos szocializmust ott hírből sem ismerték! 
De nem ismerték az akkor korszerűnek számító európai bútort 
sem, amilyent én évekkel azelőtt már készítettem Kanizsán!

Egyik napon a pesti bútortervezővel és egy kolozsvári 
szaktárssal a bányaigazgató lakására vittek, dícsérve-áradoz- 
va mutatták meg a szobadíszként álló kredencet, hogy mi tud- 
nánk-e készíteni legalább hasonló bútort!? Az igazi mester 
számára más időben és más körülmények közepette az ilyen 
kérdés enyhén szólva sértésnek számított volna, de akkor ala
pos méricskélés, tanakodás után bólintottunk rá: vállaljuk a 
munkát! Meg kellett adni a körítést, hogy nagyon komoly fel
adatot vállalunk ám! Közben meg... Elég az hozzá, hogy ami
kor elvállaltuk a megbízást, nyomban szalonna, kalács került 
az asztalra, de még kávéval is megkínáltak bennünket! Amióta 
fogságban voltam, ilyen lakomát sem csaptak mesterek tisz
teletére! Munkánk során kitűnő minőségű tölgyfadeszkából
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válogathattunk, el is készült a kredenc. Hátramaradt még a 
politúrozás, vagyis a fényezés, de nem volt alkohol, a politúr 
alapanyagáról, a serlakkról meg nem is hallottak, amikor kér
tem! A gond nagyon gyorsan megoldódott, mert hamarosan 
literszámra hozták a kiváló minőségű, bódrtó illatú kölnit, 
majd’ megvadultunk tőle! Néhány telefonhívás után megérke
zett a serlakk is. Egy marékravaló lakk-alapanyagra lett volna 
szükségem, de fél zsákkal kaptam! Biztosan elég legyen, meg 
jó fényes a bútor...

A kredencet tetszetős fafaragással díszítette a faragómes
ter, úgyhogy még szebbre sikerült, mint az eredeti, amelyikről 
mintáztuk. A műhelyben különben tucatszámra készültek az 
asztalok, a székek, polcok, szekrénykék, de hogy azok onnan 
hova kerültek, nem kötötték az orrunkra; nekünk az egyedüli 
feladatunk az volt, hogy minél többet gyártsunk belőlük. De 
azért a saját zsebünkre is dolgoztunk, mert a civilek nagyon 
szerették a faragott fadobozkákat. Én elkészítettem a fedeles 
kazettát, a fafaragó művész különböző figurákat vésett a fe
délbe, leginkább virágmintát, amit én kifényeztem, és máris 
szállítottuk megrendelőinknek. Nem győztük kielégíteni a ke
resletet! A fizetség? Egy marék dohány vagy egy szelet ke
nyér volt. Az egyszerű emberek ezt is nehezen vonták meg 
maguktól, miközben mások szalonnát fogyasztottak és kávé 
is került az asztalra.

★

A szverdlovkai táborban meggyőződtem róla, milyen so
kat jelent a szervezettség, vagyis maguk a foglyok is mi min
dent tehetnek saját érdekükben, hogy elviselhetőbbé váljon 
életük. Bár a hadifogoly akkor is hadifogoly maradna és haza 
vágyódna, ha netán puha paplanos ágyban hálhatna...

Jórészt Lengyel Ferencnek köszönhetően feledhetetlen 
színházi esteket rendeztünk. Akadtak közöttünk szép szám
ban műkedvelők, főleg pesti gyerekek, ők vállalták, hogy külön
böző jelenetekkel, operettdalokkal és nótákkal színezik szá
munkra a szürke tábori napokat. Az egyik barakk különben is 
oktatóteremnek, sőt némi túlzással úgy is mondhatnám, hogy 
klubnak volt berendezve, hosszú padokkal. Nos, a terem sar
kába dobogót ácsoltunk, azaz színpadot! A piktorok megfes
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tették a színfalakat, úgyhogy igazi színházban találtuk magun
kat. Előadások idején nem csak a foglyok tolongtak a terem
ben, hanem az első sorokban a táborparancsnok és családja, 
az őrök meg a tisztek, valamint a civil vezetők foglaltak helyet. 
Bezzeg a politikai előadásokra, a kötelező tájékozódási órákra 
senki sem sietett úgy, mint az esti előadásra...

Az „ép testben ép lélek” esetünkben igencsak fura elvét 
követve még labdarúgócsapatokat is szerveztünk! Igazi bőr
labdával játszottak az asztalosok a szabók ellen, a bányász
válogatott az őrök csapata ellen!

A tábor 3000 főnyi lakosáról egy kinevezett orosz doktornő 
és egy román hadifogoly-orvos vezetett gondot. Hogy mikép
pen, nem tudom, de a doktornő elérte, hogy nagy gondot for
dítsunk a tisztálkodásra. A rabok hetente zuhanyozhattak is a 
napi mosakodás mellett, a bányászoknak meg kötetező volt 
minden váltás után megfürödni. Mi, akik a műhelyben dolgoz
tunk, bármikor szóltunk a víz- és fürdőfelelősnek, megengedte 
a melegvízcsapot. A táborban borbélyműhely működött, 
rendszeresen nyíratkoztunk, borotválkoztunk. Havonta egy
szer kötelező volt a nyíratkozás. Nagyon fontos volt a fertőtle
nítés is, így ócska ruháinkat havonta fertőtlenítették a hatal
mas kazánokban. De nem csak a ruhákat, hanem még az ágy
deszkákat is! A forró levegő megölte a sok gondot okozó tet- 
veket, poloskákat, úgyhogy viszonylag nyugodtan alhattunk, 
pihenhettünk nyomorúságos vackunkon.

Ezt a rólunk való „gondoskodást” időnként kötelező volt 
meghálálni, ami abból állt, hogy a nagy ünnepeken, vagyis Le
nin és Sztálin születésnapján, a forradalom évfordulóján ro
hammunkanapot szerveztek. Olyankor minden hadifogolynak 
kötelező volt egy váltást a bányában dolgoznia. így 1947-ben 
én is leszálltam a tárnába, de bányász-pályafutásom szeren
csére csak nyolc óra hosszat tartott.

*

Fogolytársaimhoz hasonlóan én is csak 1946 tavaszán je
lenthettem az enyéimnek a vöröskeresztes tábori lapon, né
hány szóval: élek, jól vagyok. Év végén érkezett a szüleimtől 
válasz: megkapták lapomat, ők is jól vannak.
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A fogság napjait nagyon nehezen viseltem el. Azt remél
tem, hogy ha levél érkezik az otthoni hírekkel, megkönnyeb
bülök, de ennek éppen az ellenkezője történt. Mintha darabok
ra zúzták volna lelkemet, napokig nem tértem magamhoz, 
annyira vágyódtam haza, Kanizsára.

1948 májusában a román foglyokat kezdték hazaszállítani, 
de mi csak november 15-én kerültünk sorra.

Karnyújtásnyira voltam csak Bácskától, Kanizsától, s mé
gis csak 1949. március másodikán este toppantam be a szülői 
házba. Örömöm határtalan volt: szüléimét életben találtam! 
Hogy lelkűnkön milyen nyomot hagyott az egymástól távol 
töltött reménytelen több mint öt év, arról sohasem beszéltünk. 
Hallgatással igyekeztünk megszabadulni tőle.

(Remete József, 1922, Kanizsa)
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Az emberi élet: egy sercenés

Magó Elek keserű elbeszélése az emberi kicsi
nyességgel indul, fannak példázatával, hogy az 
egymás mellett élés nem jelent mindig támogatást 
és sorsvállalást is. Esetenként még csak szánal
mat sem mások irányában. De nem fecséreli a szót 
az olyan emberre, aki nyelvéről ítéli meg társát. Ma
gó Elek nem haragtartó. Néha azonban önmagára 
haragszik: Miért bízott meg másokban, miért paj- 
táskodott velük? Miért nem próbált leszakadni a 
hadifogoly menettől, s elszökni a táborból? Miért 
nem igyekezett a korpalevestől és köleskásától a 
fogolytársainál is jobban lefogyni, abban remény
kedve, így hátha kiszuperálják? De nem próbált 
meg semmit. Egyszerűen vállalta sorsát, mert így 
nevelték. Mások akarata tiszteletére, de ugyanak
kor önmaga megbecsülésére is.

— Ötven év elteltével is úgy emlékszem fogságbaesésem 
minden mozzanatára, de a hadifogságban eltöltött napokra is, 
mintha mindez tegnap játszódott volna le. Azt is jól megje
gyeztem, hogy a barát nem a jóban mutatkozik meg. Ezt külö
nösen itt Péterrévén tapasztaltam, amikor szerb barátaim nem 
akartak megismerni. Nem tehettem róla, hogy a magyar had
seregbe soroztak be. Ha a Tiszán tú\ élünk, vagyis Bánátban, 
akkor békén hagytak volna a magyarok. Szóval, a Tisza 120- 
150 méternyi szélessége választott el attól, hogy megbélyeg
zett leszek-e vagy sem.

1944. október 18-án délután fél hatkor estem fogságba a 
Becse — Szenttamás közötti úton. Becse aznap szabadult föl, 
az orosz meg a partizán egységek nyugatra szorítottak ben
nünket. Tizenketten voltunk a szakaszban, nem láttuk értelmét 
az ellenállásnak. Megtehettük volna, hogy a dűlőutakon áthú
zódunk a topolyai nagy útra, onnan meg könnyen hazataláltam 
volna. De ha már vállaltam az egyenruhát, a következményeket 
is vállalnom kellett. És nem csak nekem, hanem mindazoknak, 
akik kötelességből kerültek a Magyar Királyi Hadseregbe.
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Lefegyverzésünk után egy tanyán töltöttük az éjszakát, 
majd 19-én reggel Becsére indultunk, ahol kihallgattak ben
nünket, fölvették adatainkat és 20-án kora reggel indultunk 
Szegedre, de közben Péterrévén megpihentünk. A nagyven
déglőben, a „Veddlekalap”-ban szállásoltak el bennünket. 
Szülőfalumban voltam, de úgy éreztem magam, mintha vadi
degenek közé kerültem volna, úgy viselkedtek velem a falube
lijeim. Pedig amíg be nem rukkoltam, mindennapos vendégek 
voltak kovácsműhelyünkben, mert én kovács és lakatosmes
terséget tanultam. Barátkoztunk is, a nyelv nem számított. 
Most^pedig ott állt a vendéglő előtt a Vukosavljev meg a Viško- 
vić. Ők őrizték a 200 embert. Szólok a Vukosavljevnak:

— Nem ismersz meg?
Elfordul tőlem. Mondom a Viškovićnak:
— Szólni kellene apáméknak, hogy visznek... Megten

néd?...
Csak int a kezével, hogy tűnjek el a közeléből. Pedig tud

tommal nem vétettünk egymásnak. Dehát újabb hatalomvál
tás volt, biztos nem nézték volna jó szemmel, hogy magyar 
katonát, méghozzá hadifoglyot vall barátjának.

A zentai laktanyáig egy kirgiz lovaskatona kísért bennün
ket fölhúzott gépfegyverrel. Zentán olyan kosztot kaptunk, 
amilyenre a következő négy évben nem volt példa: kenyeret, 
szalonnát. 1944. október 21-én este pihentem le utoljára tiszta 
ágyba, még ha katonai volt, akkor is tiszta, hogy utána négy 
évig csak álmodjam a meleg takarót, a kényelmes vackot.

Partizánsapkás gyerek kísért bennünket Szabadkáig. Na
gyobb volt a puska, mint ő maga, a hangja meg félelmetes, 
mert egyre csak azt hajtogatta:

— Ubiću vas! Crknućete! Fašisti!
Valami újdonsült partizán volt, de az is lehet, hogy valame

lyik Tisza menti faluban csatlakozott a fölszabadítókhoz. Az 
ilyen új „partizánerők” voltak a legveszélyesebbek, akik előze
tesen részt sem vettek a harcokban, hanem csupán valamiféle 
sérelmüket akarták megtorolni nemcsak a katonákon, hanem 
a más nyelvet beszélő lakosságon is.

Jól megsétáltattak bennünket, mert Szabadkáról Szeged
re, majd Újszegedre terelték a csoportot. Kint lobogott már a
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piros-fehér-zöld zászló, mellette meg a vörös lobogó. Onnan 
kerültünk a temesvári fogolytáborba. Sohasem mondták, 
hogy miért, hova indulunk, de tudtuk mi azt tájékoztatás nélkül 
is, hogy sokunk számára a vesztőhelyre vezet a kijelölt út. A 
hadifogolynak nincs joga kérdezni, örüljön annak is, hogy él. 
Két hét elteltével indult szerelvényünk Focsaniba, a hírhedt tá
borba, de ez az út nyolc napig tartott, mivel a visszavonuló né
metek fölrobbantották a vasúti síneket, úgyhogy le kellett 
húzódnunk Turnu Severinig; láttam a Ploiesti olajmezőket, 
már amennyit látni lehetett belőlük a vagonajtó tenyérnyi nyí
lásán keresztül. Még Bukarestet is érintettük, mire Focsaniba 
értünk.

Rabéletünk valójában ott kezdődött.
14 napig utaztunk a tambovi körzetig, Morsanszkba, hadi

fogságunk állomáshelyére. Ahogy vonultunk végig a városon, 
megfigyeltem, hogy ez a település valamikor nagyon híres, 
gazdag város lehetett, mert gyönyörű, díszes épületek között 
haladtunk, azt hiszem grófi paloták lehettek, csakhogy na
gyon elhanyagolt állapotban voltak már, az idő kikezdte a fa
lakat. Kár, hogy a szocializmus megsemmisítette még a műem
lékeket is. Pedig a falak igazán nem tehetnek róla, hogy kik 
lakják az épületet, milyen rendszert kell éltetni.

Nagyon élénken él emlékezetemben még a mai napig is 
egy öttornyú templom, olyan, mint az oplenáci királyi temp
lom. A külső falakat is freskóképek borították, de abba a gyö
nyörű, aranyozott Szent Miklós képbe belelőttek! Látszottak a 
golyók nyomai. Hát milyen ember az, aki még a saját szentjeit 
is megbecsteleníti?! Régen nem szolgáltathattak misét a temp
lomban, hiszen raktárépületté alakították át. Amikor ezt láttam, 
nekem nagyon összeszorult a szívem. Mert ha így viszonyul
nak az épületekhez, a szentélyhöz, akkor hogyan viszonyul
hatnak az emberekhez? Hamarosan ezt is megtapasztaltam...

★

Oroszországba induláskor ötvenen voltunk a vagonban, 
de közülünk öten nem érték meg a hadifogság keserveit.

A fogolytábor 35 barakkból állt, egy-egy barakkban 150 
embert helyeztek el. A tábor az előző évben épült, nem mi vol-
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tünk első „lakói”. Ahogy tereltek bennünket szálláshelyünkre, 
láttuk ám, hogy az épületek mellett, az eresz alatt fagyos hullák 
sorakoznak. Vérhas, flekktífusz végzett velük. Fogoly magyar 
katona fogadott bennünket, de szavai nem voltak valami ví- 
g asztal óak:

— Nézitek, ugye, ezt a szomorú látványt? Nemsokára ti is 
ide kerültök az eresz alá...

A morsanszki tábor arról volt hírhedt, hogy a szögesdró
ton belül a legtöbb megbetegedés, a legtöbb haláleset itt 
történt. A láger kisebb városra hasonlított, mert nyomban 
megérkezésünk után újabb építkezés kezdődött, de nem tu
dom, hogy újabb barakk is épült-e, a foglyok száma viszont 
állandóan 9-11 000 között mozgott. Nem volt időnk megismer
ni egymást, pedig 13 nemzet egykori katonái kerültek a tábor
ba, sok érdekeset megtudhattunk volna más népek életéről.

Arra emlékszem, hogy amikor megérkeztünk, nagyon le 
voltunk gyöngülve, semmire sem használhattak bennünket, 
amíg egy kicsit magunkhoz nem tértünk, meg nem szoktuk a 
kosztot, a levegőt. Mintha borotvával vágták volna, olyan éles 
volt a hideg, fagyos levegő. No, de mi nem üdülésre érkeztünk 
a fogolytáborba, így ki is válogatták azokat, akik egy kicsit 
jobb erőnlétben voltak, s vagy a nagyerdőbe vagy a kiserdőbe 
osztották be valamennyiüket munkára, favágásra. A nagyerdő 
nem azt jelentette, hogy ott nagy fák vannak, hanem azt, hogy 
ott sokkal többen dolgoztak, mint a kiserdei irtáson. Ebbe a 
munkába csak később kóstoltam bele, mert nyomban megér
kezésünk után OKA-kategóriába soroltak, vagyis mehettem a 
gyengélkedőre. Csak amikor kissé fölerősödtem, akkor kerül
tem ki az erdei munkáslágerba a fahordásra. Szóval, tűzifát 
hordtunk, a tábor fűtésére. A hátunkon cipeltük a hasábokat! 
Olyan hideg volt, hogy nem egy társam ott fagyott meg az 
erdőben. Egyszerűen nem volt ereje még saját magát se be
vonszolni a barakkokig, nemhogy a fát cipelje, de bennünk 
sem volt erő, hogy mentsük, vagy legalább megpróbáljuk 
menteni társunkat. Géppuskás őreink ránk üvöltöttek, ha va
lakinek segíteni próbáltunk. Az én lábam is megfagyott, hiszen 
hónapok óta nem volt rendes bakancs vagy csizma a lába
mon. A kapca olyan kemény volt, mintha rácementezték volna 
a talpamra, a bokámra. Littmann Dezső és Littmann Jenő bu
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dapesti zsidó orvosok is ott sínylődtek velünk, ők voltak a tá
bori orvosok. Ők műtötték meg, vagyis a legközönségesebb 
harapófogóval csipkedték le lábujjamat, mindaddig, amíg 
nem éreztem a fájdalmat. Érzéstelenítés? Ugyan már! Litt- 
mann doktor úr azt mondta, hogy feküdjek a priccsre, szorít
sam meg a fejemet — és már ropogtak is a csontok! Nem én 
voltam az egyedüli a hevenyészett műtőben. Akinek teljesen 
megfagyott a lába, annak bokában, térdben fűrészelték le. Jaj
gattak, kegyelemért könyörögtek az emberek. Az orvosok 
nem sokat tehettek értük, fájdalmukat nem enyhíthették, de 
nagyon sok életet mentettek meg. Később megfelelő ágakat 
vágtunk az erdőben, abból készültek a mankók...

1945. február 21-én, 22-én és 23-án mínusz 52 fokos hideg 
volt. Talán sohasem láttam a holdat olyan magasan és fénye
sen ragyogni, mint azokban a napokban...

*

Az oroszoknak kellettek a szakemberek, de nem becsültek 
bennünket jobban a többi fogolynál, szaktudásunkból semmi 
előnyünk nem származott, esetleg annyi, hogy nem kellett a 
fakitermelésen szenvednünk, ami nem azt jelenti, hogy ké
nyeztettek bennünket.

Hamarosan a kovács- és lakatosműhelybe kerültem, ahol 
Gere Pállal, Szűri Antallal és Rézmann Jenő munkavezetővel 
dolgoztam együtt. A műhelyben németek is voltak. A műhely
parancsnok természetesen orosz volt: Konsztantin Popov Kir- 
gizanov, nyugdíjas tiszt, de meglepetésemre nem éreztette 
velünk, hogy valamikor katona volt, hogy tőle függ életünk. A 
műhelyben a kolhoz számára dolgoztunk. Nem szűkölköd
tünk anyagban, vagyis acélban és hasban. Készítettük a vas
villákat, a horgokat, a fogasokat, de legtöbbet javítottunk. Még 
egy Hoffer-traktort is rendbehoztunk! Valahonnan hadizsák
mányként hozták magukkal az orosz katonák...

Az oroszoknál mindent normára mértek, amit csak azért 
vezettek be, hogy állandóan növeljék. Amikor vasvillákat ko
vácsoltunk, napi 10 villa volt a norma, amit nem is nagyon 
igyekeztünk túlteljesíteni. Meggyőztük a parancsnokot, hogy 
csak úgy lehet jó minőségű terméket készíteni, ha azon apró
lékosan dolgozunk.
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Egy évet töltöttem a műhelyben, s a fogolytársak meg a 
nacsalnik Is kezdtek bennünket megbecsülni, dicsérni, amikor 
látták, hogy valóban jól dolgozunk, még ha nem is kapkodjuk 
el a munkát. Tekintélyünk is lett, amint észrevették, hogy a mes
terekből hasznot is lehet húzni. Különben a kovácsműhelyben 
faszénnel tüzeltünk, de mivel voltak segítőtársaink, nem kellett 
a mestereknek nyomniuk afújtatót. A felvidéki gyerekek értet
tek a szénégetéshez, de mesterei voltak ennek a románok is. 
Napestig fújtattak.

A német mesterek nagyon precíz ajtózárakat meg bádog
edényeket készítettek, amire az őrök, de a civilek is megkérték 
őket. Mi inkább a kések meg bicskák „gyártására” specializál
tuk magunkat, azt kínáltuk társainknak. De nem nagyon kellett 
kínálgatni, szükség volt valamennyiüknek zsebkésre, ha nem 
is volt mit vágni vele. Azt talán mondani sem kell, hogy az edé
nyek meg kések anyagát a műhelybe érkezett lemezekből külö
nítettük el, engedély sem kellett hozzá. Megtörtént, hogy az őrök 
maguk is hoztak acéllemezeket, külön kívánságra készítettük 
belőle a megfelelő késeket. Hogy mi volt tőlük a fizetség?

— Haraso! Szpasziba!
Jó ideje voltunk már a tábor lakói, amikor a nacsalnik pu

hatolózni kezdett, hogy tudnánk-e házat építeni? Nem tagad
hattuk le, hogy mi minden munkához értünk, hiszen külön
böző szakmában jártas mesterek voltak közöttünk. Különben 
a parancsnoknak gyönyörű lánya volt, ha másért nem, akkor 
azért vállaltuk el a ház építését, hogy naponta láthassuk a höl
gyet. A faház a táborhoz közeli fenyvesben készült el, de úgy, 
hogy félig a földbe volt süllyesztve, hogy jobban tartsa a me
leget. Amikor szóltunk a parancsnoknak, hogy befejeztük a 
munkát, az úgy örült, mint egy gyerek. Arról azonban ő is meg
feledkezett, hogy megvendégeljen bennünket, vagy legalább 
egy üveg vodkával öntözzük meg az alapokat. De nem is na
gyon tehette, mert ugyanolyan szegény volt, mint mi.

Két év elteltével mégis kikerültem az erdőbe. Egy fenyves
ben dolgoztunk az irtáson, mindössze 18 kilométerre Mor- 
sanszktól. A közelben, Viazsli falucskánál haladt el a 11 000 
kilométer hosszúságú transz-szibériai vasút. Azt sohasem fe
lejtem el, hogy a vonat éjjel 11 órakor zakatolt el a táborunk 
mellett. Ej, de sokszor néztem fájó szívvel az éjszakába vesző
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vonatot! Nem mertem volna megesküdni rá, hogy az életben 
valaha is vonatra ülök még...

Minden reggel 10-12 kilométert gyalogoltunk „munkahe
lyünkig”. A korpalevestől meg a 15-20 dekás kenyéradagtól 
nem nagyon szedhettük a lábunkat, pedig a normát, a napi két 
és fél köbméter fa kitermelését kíméletlenül teljesítenünk kel
lett. Mire kigyalogoltunk az erdőbe, ki is fáradtunk. Az volt a 
szerencse, hogy a fát nem kellett összehasogatni, de így sem 
sikerült minden nap teljesíteni a feladatot. Rendszerint méte
res hóban bukdácsoltunk, mielőtt fűrészelni kezdtük a törzset, 
el kellett tisztítani a havat a fa körül, mégsem hagyhattunk mé
teres túskót... Hetente rakodás is volt, amikor a hatméteres 
rönköket erőltettük föl a tehervagonokba Majd’ megszakad
tunk az erőlködéstől. Olykor-olykor őreink is segítettek, de 
csak dícsérőnek nem mondható szavakkal. Azonban nem 
csak bennünket, magyar hadifoglyokat vettek semmibe, ha
nem a velünk dolgozó németeket, de még az ott tevékeny
kedő oroszokat is!

Beosztottak a fűrésztelepre is. Vörösfenyőből készítettük a 
vasúti talpfákat. Orosz nők is dolgoztak velünk, de azt nem tu
dom, hogy elítéltek voltak-e vagy kényszermunkások, mert 
nemigen volt alkalom a beszélgetésre. Az erdőben láttam, ho
gyan csapolják a fákat. A megvágott héjon keresztül csöpö
gött a gyanta, amit vödrökben fogtak föl. Talán kétnaponként 
gyűjtötték be ezt a folyadékot, és szállították valamelyik gyár
ba. Bódító illat áradt a fenyvesben. A fakitermelésen talán ez 
volt a legszebb.

Ha szóba is elegyedtünk az orosz munkásokkal, inkább 
hallgattak, mintsem hogy valami rossz szót mondjanak a 
rendszerről. Úgy tettek, mintha elégedettek lennének sorsuk
kal. Megismerkedtem egy öreg orosszal, aki nem dicsérte ám 
a rendszert, mint tették azt a különböző politikai órákon, mert 
hogy ilyeneket is tartottak tájékoztatásunkra. Ezeken a politikai 
órákon dicsőítették a Szovjetuniót, beszámoltak, milyen hatal
mas léptekkel halad a fejlődés útján, bár azt sohasem mond
ták, hogy miben fejlődik. Mi csak azt a nyomort láttuk, ami 
körülvett bennünket. És mindent az élelmezésen keresztül ér
tékeltünk. Nos, ez az öreg orosz barátom könnyek között me
sélte el, hogy a cári Oroszországban sokkal jobb dolga volt a
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parasztnak, mint a szocializmusban. Abban az időben 300 
hold púdja, vagyis termőföldje volt, levesében nem két karika 
krumpli úszkált, mint a tábori ételadagban. Ha más haszon nem 
is volt a cári időből, akkor legalább annyi, hogy nem éheztek, 
bár akkor sem élt mindenki bőségben. Egyre csak azt hajto
gatta, hogy bizony jobb volt az élet a cár idejében. 64 éves volt.

Nyolc hónapja dolgoztam az erdőirtáson, a fakitermelé
sen, amikor ismét OKA-ra kerültem, úgyhogy beszállítottak a 
központi lágerba felépülésre. Az erdei munka hihetetlenül ki
meríti a különben is legyöngült szervezetet.

*

Borzalmasan kívánkoztam haza, de nem is sejtettem, mi
kor hagyhatom el kényszerű munkahelyemet. Az itthoni válto
zásokról jóformán semmit sem tudtunk, mert csak másfél év 
után érkezett szüleimtől az első levél, de abban is csak az állt, 
hogy megkapták tábori lapomat, hála Istennek ők is egészsé
gesek... Egy német főhadnagy mesélte el, de ez is 1946-ban 
volt már, hogy Bácskát visszacsatolták Jugoszláviához, új ha
talom irányít. Tőle tudtuk meg, hogy a fölszabadulás után is 
milyen vérengzések voltak a Délvidéken.

Bármennyire is kívánkoztam haza, szökni nem mertem, 
pedig pusmogtak a táborban is meg az erdőben is, hogy meg 
kellene próbálni. Ha elfognak bennünket és kivégeznek, lega
lább nem kell tovább szenvednünk. Igen ám, de én azért sze
rettem volna életben hazakerülni, szerettem volna élni. Külön
ben is 39 00 kilométerre voltunk Bácskától, már maga a távol
ság is riasztó volt. Két testvér, a Deák-testvérek nem szóltak 
senkinek, csak egyszerűen megléptek a táborból. Fölkapasz
kodtak a transz-szibériai vonalon áthaladó tehervonatra, de 
hogy hazaértek-e valaha, azt sohasem tudtuk meg. A fogoly
táborba sohasem hozták vissza őket.

A tábori szürke napokat úgy igyekeztünk elviselhetőbbé 
tenni, hogy tavasszal futballcsapatot szerveztünk, egyik ba
rakk csapata a másik szállás ellen játszott. A legérdekesebbek 
mégis az előadások, vagyis a színdarabok voltak. Az egyete
misták, tisztek szervezték a színjátszó csoportot, s még olyan 
komoly előadásokat is betanultak, mint a Megfagyott gyerek, 
a Lúdas Matyi, de még a János vitézt is bemutatták, zenekart
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is szerveztek hozzá. A legnépszerűbbek mégis az érzelgős, 
rövid jelenetek voltak. Előadásainkra a táborparancsnokot 
meg őreinket is meghívtuk, hiszen nekik köszönhettük, hogy 
legalább egy kicsit szervezkedhettünk. Csak azt nem értettem 
meg sohasem, hogyan sikerült mosolyogva játszani, hogyan 
tudtunk nevetni még a sületlen tréfákon is. Igaz, amikor össze
húzták a durva pokrócból készült függönyt, a legtöbben zo
kogtunk. Az oroszok meg veregették a vállunkat:

— Haraso, vengern! Ugye nem is olyan rossz itt a táborban...
*

1947. február 22-én kiválogatták közülünk a szakembere
ket. Talán egyetlen vasas sem maradt az erdőirtáson. Vala
mennyien Zaporozsjeba, a 7100/7 jelzésű fogolytáborba kerül
tünk. A láger 4500 hadifoglyot fogadott be. Egy kis falu lakos
ságát! Innen a 7100/4 jelzésű táborba irányítottak bennünket. 
A táborjelzés nem sokat jelentett. A fogolytábor valójában 
munkástábor volt, és azért irányítottak oda bennünket, hogy 
rendbehozzuk azt a hatalmas gépgyárat, amit a németek a 
visszavonuláskor szétlőttek. A gépeket meg az oroszok „men
tették” ki az Uraiba. Nekünk legalábbis így magyarázták, ami 
nem változtatott helyzetünkön, nem javult a rabélet. Életem
ben nem láttam olyan hatalmas gyárat! Egy kisebb falu nagy
ságú volt a területe. Négy magaskohó, a Zaporozsac autógyár 
meg a ZIZ motorgyár alkotta a gyártelepet. Ezek a gyárak mind 
a Dnyeszter partján voltak, a Dnyeszteren lévő vízierőműből kap
ták a villanyáramot, de gázvezetéke is volt a telepnek.

Amint megérkeztünk, nyomban hozzáláttunk az építkezés
hez. A hosszú gyárcsarnokokban az úgynevezett híd-daruk 
szállították le-föl az anyagot, még vasúti sínpár is vezetett be 
a csarnokokba, ott volt a mozdony fordulója is, egy 20 méter
nyi átmérőjű vízszintes korong. Őreink meg a munkavezetők 
is elkedvetlenítettek bennünket:

— Amíg ki nem javítjátok az épületet, be nem indul a ter
melés, senki sem hagyhatja el a tábort, nincs hazatérés!

Olyan állapotban volt az épület is, meg a kohók is, hogy 
legalább tíz évre biztosítva lett volna a munkánk. Én legalábbis 
ennyire borúlátóan értékeltem kilátásainkat a romok láttán. 
Hanem amikor beindult a munka, szemlátomást alakult a hely
zet, méghozzá nagyon rövid időn belül.
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Először a meleghengerművet hoztuk rendbe, ahol a papír
vékony lemezektől kezdve a páncéllemezig különböző vas
tagságú lapokat nyomtattunk. Amerikai meg német szerszá
mokkal állítottuk be a hatalmas prést.

A vasércet a Donyec-medencéből szállították, ezt az ércet 
mágnesdaru segítségével ürítették ki a vagonokból, majd 
megrakták vele a magaskohókat, vagyis a vasolvasztókat. A 
legnagyobb kohónak napi 1250 tonna volt a kapacitása, a leg
kisebbé pedig 750 tonna! Német meg finn gyártmányú ke
mencék voltak.

Mielőtt elkezdték volna csapolni a vasat, megszólalt a szi
réna: figyelmeztette a munkásokat, húzódjanak félre a kohó
tól. Egy samottal bélelt csatornában folyt a vas, akár a víz, 
onnan pedig egy vasúti kocsira épített hatalmas tartályba. 80 
mázsás „adagokat” csapoltak. Csodás fényben pompázott, 
szikrázott a folyékony fém, de még nézni sem volt tanácsos 
ezt a tűzfolyót, mert utána percekig vakon tántorogtunk. 300 
japán hadifogoly is dolgozott velünk, legtöbb tiszt volt közöt
tük, de ők talán még nehezebben viselték el a hadifogságot, 
mint mi, pedig azonos bánásmódban részesültünk, ugyanazt 
a megehetetlen kosztot erőltettük magunkba. A japánok egy
szerűen nem tudtak beletörődni a fogságba. Nem tudom, 
mennyire fejlett társadalmuk volt, mielőtt fogságba kerültek, 
de biztos, hogy már akkor is jobban éltek, mint sokan mások. 
Két katona harakirit követett el, napokig erről beszélt a tábor. 
Úgy mondták, hogy náluk ez becsület kérdése. Nem egy em
beréletet építettünk bele a hatalmas gyárba, akárcsak Déva 
várába, mert nem kevesebb, mint 800 ember zuhant le az áll
ványokról, vagy nyomta őket halálra a leömlő érc, a lezuhanó palló.

Még valamit a japánokról: saját szememmel láttam, amint 
egyikük az izzó vaspatakba vetette magát! Lángot vetett a ru
ha meg az ember is, egy hangos sercenést hallottunk. Majd
nem olyant, mint amikor zsírba csapódik a vízpára, és japán 
fogolytársunk már el is tűnt a szemünk elől.

Az oroszok ezt a tartályt nem helyezték a többi blokkhoz. 
Amikor 1948 novemberében elhagytuk a gyárat, a vastömb 
még mindig ott hevert a gyárcsarnok előtt. Krétával írtak vala
mit a japán koporsójára...

*
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1947. két eseményről maradt meg emlékezetemben.
A hengerműre a központi zsírzócsövet szereltem, amikor 

a 400 mázsás hengerek „megsímogatták” kezemet, össze is 
lapították ujjaimat. Mint a papír, úgy szakadt a bőr! Nem tu
dom, hogyan sikerült kiszabadítanom tenyeremet a hengerek 
súrolásából, az a lényeg, hogy csak az ujjaimat kellett leam
putálni, pontosabban bevarrni az ujj helyét...

Karácsony táján erős szúrást éreztem a veséim alatt, de 
olyan fájdalmat, hogy el kellett mennem a tábori orvoshoz, a 
német Leó Schmidthez, aki a háború előtt a frankfurti kórház 
főorvosa volt. Schmidt doktor úr három aknaszilánkot vágott 
ki a bőrömből meg az izomzatból! Ezeket az emlékeket 1944 
októberétől cipeltem magamban, amikor is az oroszok akná
val verettek bennünket Becsénél. Tőlem négy méterre csapó
dott be a lövedék, az előttem lévőket mind lekaszálták a repe- 
szek, sebesülésemre nem fordítottam nagy figyelmet, meg hi
ába is panaszkodtam volna. Nos, három év után kikívánkoz
tak belőlem a szilánkok. Illett volna megőriznem ezeket a 
repeszeket, mint a háború meg a hadifogság emlékeit, de nél
külük is jól emlékszem fogságom minden mozzanatára.

— Sokat jelentett, hogy időnként tábori misén is részt ve
hettünk, amit német pap szolgáltatott. Nem számított, hogy 
nem értettük a német prédikációt, hiszen itthon sem értettük a 
latin szavakat. Még a húsvétot és a karácsonyt is megünne
pelhettük, vagyis együttesen gondoltunk rá: milyen határtalan 
biztonságot éreztünk otthon, szentestén. Vajon gondolnak-e 
ránk most az otthoniak? 1947 karácsonyán is templommá ala
kult át valamennyi barakk. Szikrázott az ereszig érő hó. A né
metekkel együtt az éjféli misén elénekeltük a stillenahtot, a 
Csendes éjt, de még meg is áldoztunk! A lakatosok gyűszűnyi 
tésztaszaggatót készítettek, karácsony előtt valakinek lisztet 
sikerült szereznie, úgyhogy még ostyát is készítettek megbí
zott társaink. Ünnepi vacsora helyett a zsebünkben megőrzött 
kenyérdarabokat rágcsáltuk és egyre csak sóhajtoztunk:

— Hány karácsonyt kell még családunktól távol történünk...
*
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1948 nyarán már érezhetően javult helyzetünk, hiszen „fi
zetést” is kaptunk. Havonta 20-25 rubelt, vagyis néhány ke
nyér árát. Akkor borzalmasnak tűnt az ilyen fizetés, de 
ugyanazt az érzést nemrégen ismét átéltük valamennyien, 
amikor néhány kenyeret ért a munkánk bére, de most nem 
erről akarok beszélni.

Amikor megkaptuk a fizetést, még adományra is futotta 
belőle! ’48 nyarán önkéntes adományt gyűjtöttek a budapesti 
Lánchíd építési munkálataira. 10 rubelt adtam, fizetésem felét. 
Nagyon sokáig őriztem itthon ezt az elismervényt, kár, hogy 
elkallódott, mert most biztosan nagyon értékes dokumentum 
lenne.

1948. november 25-én indult Zaporozsjeból a szabadsá
got jelentő vonat. Előző nap megkaptam a végkielégítést, va
gyis négy évi „zsoldomat” — 300 rubelt. Bemehettem a város
ba, a piacra, vásároltam kölnit, konzerveket, de még egy üveg vod
ka is került hátizsákomba, pedig sohasem szerettem az alkoholt.

Nyolc napi utazás után értünk az ezeréves határra, ahol az 
orosz katonák alaposan átvizsgáltak bennünket. Egyetlen ru
belt sem hozhattunk haza, legalább mutatóba hagytak volna 
belőle, de elszedték tőlünk a papírt, a ceruzát, az újságot, de 
még a fényképeket is, ha megtalálták a motozás során. Az 
Igaz Szó újságot kaptuk ott a táborban, ezt a Szovjetunióban 
nyomtatták, de csak kommunista- meg kolhozdícsérő cikke
ket közölt. Nem sikerült egyetlen lapját sem hazacsempész
nem, de azért a tábori levelezőlapokat meg egy fényképet 
csak sikerült megőriznem az elővigyázatos őröktől! Ezeket az 
értékeket a sapkámban rejtettem el, hiába tapogatták, nem 
gondolták, hogy a mici simlije mit rejteget... Még ma is őrzöm 
a lila tintával írt tábori levelet, amiről még dal is szól...

*

Amikor 1949 elején hazakerültem, itthon sem volt valami 
fényes világ. Jól mondta a brigadéros, Vaszilij Gracsenszkov: 
Nem lesz otthon sem könnyű dolgotok. Legfeljebb azzal, 
hogy hazátokban dolgozhattok...

Dehogyis nem volt jobb! Szabad voltam! Kihallgattak 
ugyan, de nem rángattak lépten-nyomon, azóta is békén 
hagynak, mert nem vétettem én senkinek sem.
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Apámnak volt egy kis földje, azon dolgozgattam, meg 
gőzkazánokat javítottam, de voltam vízvezetékszerelő meg 
villanyszerelő is, persze iparengedély nélkül. Csináltam azt, 
amiből csöppent néhány dinár. Amikor megnősültem, akkor 
kezdődött a „kaparás”: földet vásároltam, nem volt kelendő a 
csak munkát adó föld, de nekem kellett, s ahogy dolgoztam, 
úgy kölykedzett. Még most is 15 holdon gazdálkodók.

Tavaly tavasszal hét és fél hold kukoricát egyedül kapál
tam meg...

(Magó Elek, 1921, Péterréve)
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Három rendszer katonája

A szoba falának legtekintélyesebb helyén — 
ezt a helyet leginkább a szentkép vagy az esküvői 
kép díszíti — nagyméretű, kopott keretben büszke 
katonaportrék sorakoznak: egy család négy nem- 
zedékének katonafiai. S bármilyen hadsereg egyen
ruháját is viselte a katona, kötelességből tette, mi
nekutána megtörtént, hogy a nyertesből egyszeri
ben vesztes fél lett.

Az adai Vreczkó Ferenc édesapja az Osztrák — 
Magyar Monarchia kitüntetett közlegénye volt; Vrecz
kó Ferenc három rendszer hadseregének zubbo
nyát viselte; unokaöccse és annak fia mára dicső
nek nevezett Jugoszláv Néphadsereg katonájaként 
bizonyította lojalitását az embert fölemelő rend
szerhez.

Kopott aranykeret őrzi a sápadt katonaportré
kat. Éppen olyan ez a keret, mint a katonai hivatás 
fénye: alig-aíig pislákoló. Pedig amikor Vreczkó 
Ferenc első ízben öltötte magára a mundért, a Ju
goszláv Királyi Katonaság egyenruháját a jellegze
tes „sajkacsávar egyetemben, büszkén pózolt 
társaival együtt.

A katonaság a férfivá érést is jelentette. Ha be
vonult a legény, a család, még ha aggódva is, de 
boldogsággal teli szívvel sóhajtott föl: kell a gyerek 
a rendszernek, mert egészséges!

Vreczkó Ferenc szép szál gyerek volt. Minden 
rendszernek megfelelt Neki meg nem is igen ma
radt más választása: amikor hívták, méghozzá hiva
talos pecséttel, aláírással küldött papírral, men
nie kellett. És ment is minden alkalommal.

— Először 1938-ban Šabacra vonultam be a Jugoszláv Ki
rályi Katonaság első hidász-századának hatodik szakaszába. 
A szolgálati idő másfél év volt, de ha egy családból két férfi 
öltötte föl az egyenruhát, az egyiknek joga volt a szolgálati idő
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megfelezésére, vagyis csak kilenc hónapot kellett szolgálnia 
Ezt a lehetőséget ki is használtam, kellett a kenyér a család
nak. Pedig nagyon jó katona voltam, a százados úr a „bezu- 
pálást” emlegette, de mivel nem tudtam szerbül, 1939-ben 
közlegényként szereltem le.

A világháború kitöréséig fuvaroztam, a bátyámmal együtt 
a földet műveltem. Megvallom, hogy engem sohasem vonzott 
különösebben az egyenruha, mégis úgy hozta a sors, hogy 
ifjúságom legszebb éveit mundérban, majd rabruhában kellett 
töltenem. 1941 elején két hónapra beidéztek; valahol Horvát
országban, a magyar határ közelében építkeztünk. Még béké
ben hazatértem, de nem sokáig volt nyugtom, mert amikor 
1941 tavaszán a németek megszállták Jugoszláviát, újabb be
hívó érkezett. Gyáva katona voltam, mert inkább a bujdosást 
választottam, nem akartam háborúba menni. A nagybátyám, 
Baráth Ferenc szállásán rejtőzködtem hetekig. A szalmakazal
ban, a szárkúpban húzódtam meg, vagy a padláson aludtam. 
Minden nesztől, kutyaugatástól megrettentem. Borzalmas na
pokat éltem át, de mégis itthon maradtam és folytattam azt, 
amihez a legjobban értettem, meg szerettem is: a földműve
lést. Közben megtörtént a fordulat, de engem békén hagytak, 
mert benne voltam már a korban, vagyis kiöregedtem a kato
naságból. Csak 1942 májusában idéztek be Zentára, ahonnan 
Budafokra kerültem és átképzésen vettem részt. A műszaki 
ezred gyakorlata két hónapig tartott, úgyhogy az aratás végé
re, a cséplésre már itthon voltam — civilben!

Két év telt el nyugalomban, bár érkeztek a hírek a frontok
ról, rádiót is hallgattunk, de annak vagy hitt az ember, vagy 
nem. Ezen a mi tájunkon nyugalom volt. Már-már arra gondol
tam, hogy teljesen megfeledkezett rólam a katonaság, amikor 
SAS-behívó érkezett. Ez elől már nem mertem elszökni, mert 
a szökevényeket a föld alól is előkerítették a kakastollasok. így 
vonultam én be 1944. június 11-én Zentára a Negyedik gép
kocsizó utász-századba, ez a század az első lovashadosz
tályhoz tartozott. Nekünk legalábbis így mondták ott a lakta
nyában, s amerre őket irányították, nekünk is mennünk kellett. 
A lovashadosztály állományát 45 ezer ember és egyebek mel
lett 20 000 ló alkotta! Ide tartoztak a szabadkai meg nyíregy
házi huszárok, de még a páncélosok is. Nem sokat időztünk
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Zentán, mert indulást vezényeltek: Fehéroroszország volt az 
irány, a tervszerű visszavonulás fedezésére. Ljuminecnél, a 
Pripjaty mocsárvidéken. Nem volt nekünk ott keresnivalónk, 
amit az oroszok is tudtunkra adtak, úgyhogy Lengyelorszá
gon keresztül, Zabki és Varsó érintésével húzódtunk vissza 
Magyarország területére. Ha jól emlékszem, október 6-án ér
tünk Kecskemétre, tehát nagyon rövid ideig tartott az oroszor
szági kirándulás. Kecskeméten pihenőt kaptunk, de meg sem 
pihenhettünk becsületesen, mert az Ukrán Front egységei ok
tóber tizedike táján már bent jártak Szegeden, nyomultak fölfe
lé, a cél talán Budapest volt. Ott a hadseregben hallottunk 
Horthy lemondásáról. Inkább egymás között suttogták az em
berek: ha élve akarunk hazatérni, inkább át kellene pártolnunk 
az oroszokhoz, de a legfőbb tisztjeink nem így gondolták. Ez 
lett a sírba eresztő kötelünk, mert hamarosan Pestig hátrál
tunk, ahonnan 1944. december 18-án keltünk át Budára. Átél
tem az ostromot, s 1945. február 11-én, azt hiszem éppen va
sárnap volt, kitörést kíséreltünk meg. Remegett a föld a robba
násoktól... Most is összerezzenek, amikor a „katyusák” fütyü
lésére gondolok...

1945. február 12-én számomra befejeződött a háború — 
kezdődött a hadifogság.

Kecskeméten keresztül kísértek bennünket Kiskunfélegy
házára az orosz katonák meg a magyar partizánok. Kiskunfél
egyházán állítólag 14 000 magyar meg német hadifoglyot 
gyűjtöttek össze. Ezek a magyar katonák kitartottak a németek 
oldalán... Azt azonban állítom, hogy szívesen átálltunk volna, 
még nagyobb örömmel szerelünk le, ha nem kényszerítenek 
bennünket fegyverbe. Minden józan ember láthatta, hogy ami
kor megindult az orosz, azt sem a Tisza, sem a Duna meg nem 
állíthatja. Dehát tisztjeink hasznot akartak húzni maguknak a 
háborúból, az nem számított, hogy hány emberéletbe kerül 
esetleges előbbmenetelük. Kiskunfélegyházáról Szegeden és 
Oroszlámoson keresztül jutottunk Romániába, Rimnikusze- 
rádba (Rimnicu Sárát), a hatalmas fogolytáborba.

Amikor Oroszlámoson haladtunk keresztül, az egész falu 
népe ott volt az utcán. Az asszonyok sírtak, sajnálkoztak felet
tünk. Egy idős szerb ember haladt mellettem, ő kísérte menet
oszlopunkat a falu szélétől a túlsó széléig; csodálom, hogy az
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orosz katonák nem lökdösték el, mert szigorúan tilos volt be
szélgetni a sorban vagy kilépni onnan. Ezt az öreget az oro
szok nem bántották. Húzta a lábát, és szerbül beszélt hozzánk:

— Ej, gyerekeim, ha innen Romániába hajtanak bennete
ket, onnan már csak egy lépés Oroszország! Azt az életet meg 
ne kívánjátok megismerni, mert jobb lett volna halva születne
tek, úgy bánnak ott az emberrel! Az első világháború után 
négy évig ettem a répalevest!

Nem tévedett a jó öreg. Még tartott átél, amikor Ukrajnába 
szállított bennünket a tehervonat: Poltavába kerültem, a láger
ba.

*

Nekem, bácskai gyereknek furcsa volt a tábor, mert az ot
tani barakkok nem hasonlítottak a mi nagy épületeinkhez, 
mondjuk a magtárakhoz, bár nagyon hosszúak voltak, mert 
pinceszerűen félig a földbe voltak süllyesztve. Dohos volt ott 
minden. A poltavai táborban ezrével tolongtunk, onnan vittek 
bennünket munkára: építkezésre, a vagongyárba... Én a va
gongyárba kerültem, de nem végeztem valami finom, megbíz
ható munkát, tologáltam a vasat, legfeljebb csavaroztam. A 
nyolcórás munkaidő, bár sohasem ellenőrizhettük, mennyit 
dolgoztunk valójában, így is nagyon lassan telt el.

Voltak velünk orosz civilek meg elítéltek is, de tilos volt be
szélgetnünk. Amikor csak alkalom adódott, mégis faggattak 
bennünket: hogyan éltünk a háború előtt, mivel foglalkoztunk, 
vagyonunk volt-e... Nem akarták elhinni, hogy nem éheztünk, 
ruhát, bútort vehettünk, mert bármilyen sanyarú világ is volt, 
még a szegényember is araszolhatott előre. Őreink között 
többen is akadtak, akik megjárták vidékeinket, meggyőződ
hettek róla, hogy van az ő szocializmusuknál jobb világ is. De 
nem mondhatták el a látottakat. Szigorúan megtiltották, hogy 
az Oroszországon kívüli életről valahol is bármit meséljenek. 
De mesélt helyettük az a rengeteg óra, amit összeszedtek 
nemcsak a hadifoglyoktól, hanem a civil lakosságtól is, de be
szélhettek a töltőtollak, az evőeszközök, dísztárgyak, amilye
nekről az egyszerű orosz nép még csak nem is álmodhatott.

Én azt mondom, hogy az a rendszer még a saját embereit, 
polgárait sem becsülte, mert még 17-18 éves fiatalemberekkel
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is találkoztam, például a vagongyárban. Nem civilek voltak, 
mert a kabátjukon ott díszelgett a törzsszám, ami azt jelentette, 
hogy rabokként építik a szocializmust. Hiába tiltották a beszél
getést, csak megtudtunk egyet s mást róluk. A legénykék el
mesélték, hogy mulatságra gyűltek össze valamelyik közeli 
faluban, szólt a harmonika meg a balalajka, amikor egyszeri
ben megjelentek a géppisztolyos katonák és se szó se be
széd — elhajtották őket! Nincs idő szórakozni, építeni kell a 
hazát!

Akadtak közöttük internált oroszok, értelmes emberek is. 
Nem becsülték Sztálint, amit ki is mondtak. Az egyik azért ke
rült fogságba, mert amikor borjút vágott, megtartotta magának 
a bőrét! A velünk dolgozó oroszok azt is elárulták, hogy na
gyon sok honfitársuk rosszabbul él, mint a hadifoglyok. A va
gongyárban 55 deka kenyér volt a fejadag, míg a civilek 50 
dekát kaptak, mellé egy csajka levest. Amikor megkezdődött 
a csalánszezon, akkor hónapokon át csak szürkészöld csa
lánleves szerepelt az „étrenden”. Nehezen szoktam meg, de 
biztos vagyok benne, hogy ez mentette meg életünket, mert a 
csalán tele van vitaminnal, vassal, ami orvosság volt legyön
gült szervezetünkre. Csak azt nem tudom, honnan szerezték 
be azt a tömérdek csalánt...

Mindaddig, amíg fogolytáborunk orosz felügyelet alatt állt, 
a fegyelmet csak a sorakozó és a némaság jelentette. Elha
nyagoltuk magunkat. Nekünk magyaroknak még ez a fegye
lem is sok volt, szégyelltük, hogy fogságba kerültünk. De talán 
szerencsének mondható, hogy nem csak magyar hadifoglyok 
voltak a táborban, szép számban akadtak ott németek is, akik 
nem békéitek meg a tábor szennyével, azzal, hogy ha hadi
foglyok vagyunk, akkor nem kell emberhez méltóan élnünk. 
Az oroszoknak teljesen mindegy volt, hogy koszosán me- 
gyünk-e az építőhelyre vagy a gyárba, vagy pedig tiszta ruhá
ban, már amennyire tisztán lehetett tartani a kopott, rongyos 
öltözékünket. Nap mint nap hallottuk őreinktől a ránk vonatko
zó „disznó” jelzőt, méghozzá olyan katonáktól, akik számára 
Oroszország sötétsége jelentette a világot...

Megsokallták ezt a németek, de hiába panaszkodtak a tá
borparancsnoknak, hogy változtasson a tábori körülménye
ken, az őrök viszonyulásán, sokáig hiábavalónak bizonyult a
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panasz, mígnem 1946 elején a német tiszteket bízták meg a 
rend és a fegyelem fenntartásával. Az orosz szakácsok mellé 
német segédszemélyzet került, ők legalább fenntartották a 
tisztaságot; minden barakk „szobafőnököt” választott, az meg 
kijelölte a naposokat. Még nyomorúságos priccseinken is 
összehajtogatták az időközben kiosztott kemény katonapok
rócokat, és kisöprögettek. A németek azt is kiharcolták a tábor 
számára, hogy kéthetenként tiszta alsóneműt, inget kaptunk, 
fertőtlenítették ruháinkat. Hetente egyszer tetőtől talpig le- 
fürödhettünk. Nem is sejtettük, hogy ez a tisztálkodás mennyit 
javít a közhangulaton. Egy-két napig úgy éreztük magunkat, 
mintha kicserélték volna szervezetünket, még a munka is job
ban ment. Szóval, a németek értettek a szervezéshez.

A tábori orvosnő — gyönyörű orosz nő volt, nevére, saj
nos, nem emlékszem, pedig megérdemelné, alighanem őrna
gyi rangja volt —, ő nagyon együttérzett a hadifoglyokkal. 
Havonta egyszer kötelező orvosi vizsgára sorakoztatott föl 
bennünket, s ha valaki gyengélkedőre került, naponta jelent
keznie kellett a rendelőben. Valójában nem voltunk mi bete
gek, csak gyengék. Az egyedüli gyógyszer, ami segíthetett 
volna rajtunk, az a becsületes koszt lehetett volna, de ilyen 
gyógyszert még a doktornő sem biztosíthatott számunkra, vi
szont legalább a terhes munkától igyekezett megkímélni ben
nünket. Munkájába még a táborparancsnok sem szólhatott 
bele, félt is a doktornőtől, akinek a férje is tiszt volt, azt hiszem 
alezredes. Az oroszok nagyon tisztelték a rangot, pontosab
ban féltek tőle. Nos, ezt használta ki a mi doktornőnk a hadi
foglyok javára.

*

1946 tavasza nem sok jót tartogatott számunkra, mert 
fogytán volt az élelmiszer, a napi kenyéradagot 25 dekára 
csökkentették. Hiába kaptunk naponta három ízben levesnek 
nevezett langyos löttyöt, attól nem volt erőnk a fogós munká
hoz. Szerencsére nem sokáig éheztem, mert 1946 nyarán a 
hadifogolycsoportot a Kaukázuson túlra, Grúziába irányítot
ták. Ott egy építkezésen dolgoztam én is, hatalmas szállodát 
építettünk. Ezt a szállodát még a televízió is mutatta nemré
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gén: ott bujkált a megbuktatott csecsen elnök! Nagyon szép 
szálloda ez a Fekete-tenger partján.

De hogy 46-nál maradjak: Szuhumlban — mert oda kerül
tünk — nem volt népes fogolytábor. Nem hiszem, hogy 
többen lehettünk 800 főnél, de nem is bántak velünk úgy, mint 
a foglyokkal. Reggelenként mérnök jött az emberekért, leadta 
az igénylést, hány emberre van szüksége az építkezésen, és 
már indulhattunk is. A tábor bejáratánál csak egy őrmester 
unatkozott naphosszat, s olyan eset is előfordult, hogy egyet
len katona kísért több mint száz hadifoglyot. Valójában nem is 
kísért bennünket, ott bandukolt velünk a sorban. Szóval, nem 
volt vasfegyelem, durvaság és káromkodás, amilyenhez hoz
zászoktunk már, az őrt is a látszat kedvéért adták mellénk. Dél
ben leginkább kíséret nélkül tértünk vissza az építőhelytől alig 
pár száz méterre lévő táborba. Csak délután négytől folytattuk 
a munkát, mert addig szinte elviselhetetlen volt a hőség. 
Négytől egészen sötétedésig dolgoztunk. Megjegyzem, hogy 
a délutáni „műszak” kezdetéig szabadon mozoghattunk, még 
a táborból is kimehettünk, szinte naponta fürödtünk a Fekete
tengerben! Utána, amikor hazakerültem, még az Adriára sem 
jutottam le! De nem erről van szó... A táborból nem csak füröd
ni jártunk ki naponta, hanem főként fusizni. Nem válogattunk 
a munkában, mert a klozet-tisztítástól a falazásig mindenért 
kaptunk néhány rubelt, amit a piacon nyomban el is költöttünk. 
Sült halat vagy palacsintát vettem, de sohasem gyűlt össze 
annyi pénzem, hogy akár egyszer is jóllaktam volna.

Én nem csak az építkezésen dolgoztam; mivel minden 
munkát gyorsan elsajátítottam, így az asztalosműhelyben is 
megálltam a helyem. Itt aztán a mellékkereset lehetősége is 
nagyobb volt. Bent a műhelyben szabtam a húsvágó deszká
kat, a kis sámlikat, ezeket kicsempésztem, bár nem kellett azt 
nagyon dugni, a piacon zökkenőmentesen adhattam el az 
árut, de ha nem ment, akkor bekopogtattam velük a házakhoz, 
kínálgattam az embereknek. Általában 10-15 rubelt kaptam a 
sámlikért meg a deszkákért is. Az asztalosműhelyben együtt 
dolgoztam egy nagyon ügyes mesterrel, de az igazi, diplomás 
mester volt, aki olyan szép orosz tamburákat készített, szóval 
balalajkákat, hogy annál különbet még az üzletben sem lát
tam. Nem tanultam meg a hangszerkészítést, mert az olyan
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aprólékos, szöszmötölő munka volt. Türelem kellett hozzá. 
Nekem meg nem volt türelmem. Ellenben nagyon sokat farag
tam! Fakanalakat, késeket készítettem, azokat is értékesítet
tem. A faragást különben még a háború előtt tanultam. Ugyan
is az utcánkban élt egy idős orosz ember, a Kuzman bácsi, aki 
talán az első világháború után ragadt Adán, az nagyon szépen 
tudott faragni. Gyerekként megcsodáltam a munkáját, úgy
hogy engem is megtanított. Ott, Szuhumiban, de sokszor gon
doltam Kuzman bácsira!

★
Nem volt elviselhetetlenül rossz dolgom ott a Fekete-ten

ger partján, de nagyon vágyakoztam haza. Ám hiába kérdez
gettem az őröket, hogy van-e remény a szabadulásra, csak a 
vállukat vonogatták. Ott a tengerparton szerencsére nem vol
tak csontig hatoló hidegek, zord telek, így a fogságot is köny- 
nyebben el lehetett viselni, csak ne kínzott volna annyira a 
honvágy! Akkor meg különösen is összeszorult a torkom, 
amikor 1947 elején a szerb, a német, a szlovák fogolytársak 
hazaindultak. Én is jöhettem volna, ha úgy jelentkezek, hogy 
jugoszláv vagyok. De ki gondolt erre, meg mit is tudtam én, 
hogy milyen változások történtek otthon! Elég az hozzá, hogy 
amikor elmentek a németek, mi is követeltük a hazatérést, de 
a lakosság is tüntetett a magyar hadifoglyok szabadonbocsá- 
tása mellett.

1947. augusztus 31-én virradt ránk a szabadulás napja. 
Ebéd után fölsorakoztatott bennünket a táborparancsnok, 
rövid beszédet mondott, olyan köszönetfélét, majd nyomban 
vonultunk is az állomásra. Az akkor is feketében járó moha
medán asszonyok csak hajbókoltak előttünk, amerre elhalad
tunk az állomás felé vezető utcákon.

Sírtunk örömünkben — csakhogy indulhatunk! Igaz, hogy 
ismét a Focsani-i táborba kerültünk, de talán csak nem szállí
tanak bennünket vissza Oroszországba! No, ez attól függött, 
hogy befogad-e bennünket az új jugoszláv hatalom. Megjegy
zem, hogy még oroszföldön találkoztunk egy szerelvénnyel: 
erdélyi magyar foglyokat vitt vissza éppen Focsaniból, mert az 
új román vezetés nem fogadta be őket! Amikor aztán arról 
kezdtek bennünket faggatni, hogy ki a délvidéki, ki a felvidéki, 
ki volt a háború előtti Magyarország lakosa, megrettentem, 
mert az előbbieket elkülönítették. Nem jelentkeztem, hogy 
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bácskai gyerek vagyok, hiszen semmiféle hivatalos iratom 
nem volt, s úgy gondoltam, hogy ha egyszer eljutok Magyar- 
országra, onnan már könnyen hazatalálok. No, azért nem 
ment minden olyan megolajozottan, mint ahogyan én azt el
képzeltem. Ott Focsaniban még egy próbálkozás volt, hogy 
kiszűrjék a délvidékieket, a bácskaiakat: tábori levelezőlapo
kat osztogattak, hogy írjuk rá családunknak címét, tudassuk 
velük, hogy hamarosan otthon leszünk. Egymást figyelmez
tettük, nehogy az igazi címet tüntessük föl, mert akkor valóban 
sohasem érünk haza, pedig milyen közel volt már a szabadu
lás órája! Én Szegedre címeztem a lapot a Szent István utca 
54-es számra, mert itthon Adán is az 54-es házban éltünk. 
Amikor aztán Magyarországon, Debrecenből szélnek eresz
tettek bennünket, föl is kerestem a szegedi címet. Az emberek 
megdöbbenve hallgatták, miért kellett hamis címet föltüntet
nem. Csak ott döbbentem rá, hogy ezeket az ismeretlen jó
tevőimet könnyen bajba sodorhattam volna, de szerencsémre 
nem csináltak ügyet a tábori lapból, nem jelentették azt sem a 
rendőrségen, sem valami más hivatalos szerveknél...

Különben Szegeden is volt befogadótábor, de oda nem 
mentem, inkább fölkerestem a húgomat, aki még 1942-ben 
férjhez ment és Szegedre költözött. Nem akartam a terhére 
lenni, így Röszkén vállaltam munkát egy szűcsmesternél. 
Nem számított, hogy nehéz meg piszkos munkát kell végez
nem, az volt a fontos, hogy a napi kosztért és kvártélyért dol
gozhattam. Ott a röszkei tanyákon ismerkedtem meg a hor
gosi Visnyei Pista bácsival, aki kettős-birtokos volt, ugyanis a 
határövezetben, Magyarországon is volt földje, átjárt dolgoz
ni. Rajta keresztül vettem föl a kapcsolatot a szüleimmel, még 
ruhát is csempészett át részemre! Nem messze voltunk a ju
goszláv határtól, azt hiszem, hogy a harmadik tanyán éltünk, 
megfigyelhettem az őrség mozgását. Kelemen János bará
tommal 1947. december 22-én éjjel a Kurva-dombnál léptük át 
a zöld-határt, és 23-án már Adán voltunk.

Amikor betoppantam a szülői házba, mintha megnémul- 
tam volna! De elakadt a szava apámnak is, anyámnak is. Este 
átjöttek a szomszédok, de csak ültünk az asztalnál és hallgat
tuk a csendet.

*
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A fogságból én egyszer sem jelentkeztem, hogy élek-e, 
halok-e. Szüleim mégis tudták, hogy nem nyelt el a háború 
örvénye, mert amikor 1945 márciusában Szőregről szállítottak 
bennünket, ott a vagonban írtam egy tábori lapot, hogy élek, 
de fogságba estem. A lapra 100 forintot vagy pengőt tűztem, 
és kiengedtem a vagonból, a szerencsére bízva, hogy az üze
net eljut-e szüléimhez. A sínek mellett egy feketéző talált rá a 
lapra, és még '45 tavaszán jelentette szüleimnek: élek!

*

A sorsomért nem okolhatok senkit sem, de azt érzem, 
hogy a háború meg a hadifogság derékba törte az életem. At
tól függetlenül, hogy szegény gyerek voltam, annak idején ta
láltam volna magamhoz való szegénylányt, összevetettük 
volna hátunkat és mi is megéltünk volna a többi nincstelen 
között. Amikor 1947 végén végre hazakerültem, már eljárt 
fölöttem az idő. Restelltem is a lányok után szaladgálni, így 
süllyedtem egyre mélyebbre a magányosság mocsarában. 
Olyan ez a magány, akár a Pripjaty-láp — aki abba beletéved, 
onnan élve ki nem talál soha.

Ezt a magányt talán még nehezebben viselem el, mint a 
fogságot. Akkor rettenek meg, amikor rádöbbenek, hogy baj
társaim közül egyetlen egy él, iskolatársaim közül én vagyok 
az utolsó a sorban, hogy szomszédaim mind-mind kicse
rélődtek. Ilyenkor nagyon jól esne, ha éjjel szuszogna mellet
tem az asszony, vagy legalább napközben zsörtölődne valaki 
a házban. Gyerekekről meg ne is beszéljek!

Ezt a meg nem élt boldogságot rabolta el tőlem a háború 
meg az orosz hadifogság.

(Vreczkó Ferenc, 1916, Ada)
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Könnyek nélkül

Amikor a péterrévei Karácsonyi Lajos 1943. ok
tóberhetedikén bevonult Zentára a IV. gépkocsizó 
utászszázadba, nem sejtette, hogy öt évig nem veti 
le a katonacsizmát, s a katonazubbonyt pufajkával 
cseréli föl. Meg arra sem gondolt, hogy ott lesz Bu
dapest lövetésénél, romokban látja a magyar fővá
rost, ott esik fogságba. Mert ha mindezt előre tudná 
a katona, akkor inkább elbujdosna, de akkor sem 
venne részt a népirtásban, a rombolásban.

— Sohasem szerettem a fegyvert, az erőszakot, mindezzel 
a katonaévek idején ismerkedtem meg. Nekem nem volt sé
relmem egy rendszerrel szemben sem, pedig nagyon szegé
nyek voltunk a régi Jugoszláviában is. Az volt a legfontosabb, 
hogy legalább egy darab kenyér legyen az asztalon. Amikor
1944 karácsonya táján bezárult Budapest körül a gyűrű, akkor 
sem az járt az eszemben, hogy hogyan kerülünk ki belőle, ha
nem hogy miként töltik otthon a karácsonyt, az ünnepi vacso
ra ezúttal is kenyér lesz?

Könnyen megtörténhetett volna, hogy odaveszek az ost
romban, mert hiába szólítottak föl bennünket az oroszok a 
fegyverletételre, az altisztek kitereltek bennünket a futóárkok
ba: próbáljuk föltartóztatni — azt hiszem — az Ukrán Front 
egységeit. Hogyan tartóztassuk föl őket, amikor előttünk is 
meg mögöttünk is buffogtak az ágyúk, azt sem tudtuk, milyen 
irányból lőnek! A fejünket sem mertük kidugni a futóárokból, 
nemhogy célozzunk, lőjjünk. Megkaptam az újévi ajándékot 
is: a közelemben akna robbant, a nyomástól teljesen megsü- 
ketültem! A bal fülemből ömlött a vér. Később állapították 
meg, hogy megrepedt a dobhártya, ma sem hallok a bal fü
lemre. Szerencsének tartom, hogy három hónap elteltével a 
jobb fülem már érzékelte a beszédet is.

Amikor ott a futóárokban magamhoz tértem, már orosz 
géppisztolyok meredtek rám, társaim közül többen is mozdu
latlanul hevertek mellettem, mások tarkójukon tartották kezü
ket. Az oroszok lelövöldözhettek volna bennünket, senki tőlük 
számon nem kérte volna, mi lett egy maroknyi honvéddel,
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mégsem tették. Mert kellett a munkaerő. Hatalmas Botond-ko- 
csival jártuk az utcákat, a hullákat gyűjtöttük össze. Naponta 
száz embert is elvittünk a jeltelen sírba.

Újpest környékén egy szép tanyán tartottak bennünket — 
körülbelül 150 magyar meg német hadifoglyot —, amíg bíró
ság és börtön helyett Máramarosszigetre nem szállítottak. Ez
1945 koratavaszán történt. Nem vártuk ölhetett kézzel sorsunk 
alakulását, három héten át rakodómunkásokként tevékeny
kedtünk. Nem számoltam, hány díszes szánkót, parasztko
csit, fiákért, különböző gépet raktunk a vagonokba a márama- 
rosszigeti vasútállomáson. Arra is emlékszem, hogy rengeteg 
varrógépet kellett a vagonokba elhelyezni, de volt ott annyi na
gyon jó állapotban lévő ruha, lábbeli is, hogy egy egész várost 
föl lehetett volna öltöztetni. Mind-mind Oroszországba került.

Érdekes, hogy a rakományban szakadt ruhadarabok is 
belekeveredtek. Nos, ezeket a darabokat mindegyik rakodó- 
munkás félredobta. A ruharakásban akadt egy véres, rongyos 
nadrág is. Hogy-hogynem, mindig visszakerült a válogatásra 
váró darabok közé, akárhányszor dobtuk is félre. Véletlenül 
került a kezembe, de valahogy nehéznek tűnt, ráadásul a zse
be is furcsán ki volt dudorodva, fordulva. Megnézem már, mi 
lehet benne! Véres zsebkendő. Hanem amikor azt kibontot
tam, majd hanyatt estem! Egy maréknyi arany ékszer volt a 
zsebkendőbe kötve: több gyűrű, volt közöttük hatalmas köves
gyűrű is, több pár fülbevaló, de nem olyan kis gombszerűség, 
mint amilyent most viselnek a lányok meg a legények is, ha
nem nehéz, masszív függő; de volt ott karperec, meg ki tudja, 
hány nyaklánc is, medáliával. A zsebkendőbe csavarva egy 
marék bankó is volt, nagycímletű pengő vagy lei, nem emlék
szem rá. Csak azt tudom, hogy nekem sem előtte, sem azóta 
annyi pénz nem volt a markomban. Velem volt a Konc Péter 
sógorom, akivel mindig együtt tartottunk, mutatom neki a me
sés kincset, intett, hogy nem kell senkinek sem szólni, tegyem 
el, szükségünk lesz még rá. Nem tudtam arra gondolni, hogy 
hány hold földet is érhet a markomban lapuló kincs, és ha egy
szer hazatérek, nyomban birtokra váltom. Rögtön az a kép je
lent meg előttem, hogy akinek a nadrágzsebében megtalál
tam, hány családot hagyott otthon. Nagyon szívesen vissza
adtam volna tulajdonosának vagy családjának, dehát ki tudta
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ott, honnan származott. Meg ha már a ruharakásra került egy- 
egy darab, azt — csak később tudtuk meg — leginkább a ha
lottakról vagy a kivégzettekről cibálták le...

Hanem ott a tábor meg a rakodómunkások körül állandó
an román árusok keringtek, cigarettát meg meszelőnyélre 
fűzött perecet kínáltak. Az utolsó pengőnket vagy ékszerünket 
próbálták kicsalogatni tőlünk. Zsebemben mesés összeg la
pult. Először tíz perecet vettem, megosztottuk a sógorral, mert 
ugyancsak kiéheztünk a hónapok során, a máramarosszigeti 
tábor konyháján sem tartottak bennünket jól. Nem örültem én 
annak, hogy más szerencsétlensége hozott számomra va
gyont, de csak arra gondoltam, hogy jól kezdődik a hadifogoly
élet. Nem is sejtettem, miként fog végződni.

Az ékszereket csak a zsebbe vagy a csizmaszárba rejthet
tem el. Úgy voltam vele, hogy nem loptam, minek dugdos- 
sam, meg a sógoron kívül senki sem tudott róla. Nem sokáig 
tartott mesés gazdagságom, hiszen az orosz őrök minden ra
kodás útán alaposan átkutattak bennünket, még a bolhát is ki
fordították zsebünk sarkából. Volt ám káromkodás, amikor a 
zubbonyzsebben rátapintottak a medáliákra! Nem is tudom, 
hányszor tapogattak át tetőtől talpig. Aztán az őrök hogy lead
ták-e a parancsnokságon a tőlem elvett aranyat, vagy megtar
tották maguknak, azt nem tudom, de mindaddig, amíg Mára- 
marosszigeten állomásoztunk és rakodásra osztottak be, 
visszatéréskor kétszer is megmotoztak, de soha többé nem 
volt „szerencsém" — őreimnek sem — kincset lelni.

★

— A hadifoglyok közül senki sem tudta, meddig maradunk 
a lágerban, de azt sem, hogy Oroszországnak melyik részébe 
vet bennünket a sors. Képzeletemben úgy élt Oroszország, 
mint ahová hetekig kell utazni és farkasordító hideg van. Ha
marosan meggyőződhettem róla, hogy a valóságban is így 
van.

Máramarosszigetről két hétig tartó út után futott be velünk 
a vonat a Donyec-medencében lévő Novorosztokba, a szén
bányatelepre. Ezt mindenki csak úgy emlegette: halál-bánya. 
Ott nem csak hadifoglyok dolgoztak, hanem orosz elítéltek is, 
de hogy miért kerültek oda, nem tudtam meg tőlük. Nők ésfér-
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fiák vegyesen dolgoztunk, de eggyel sem sikerült közelebbi 
kapcsolatot teremtenem, hogy legalább vigasztaljuk egymást, 
mint tettük azt magyar fogolytársaimmal. Ezeket az orosz fog
lyokat csak bilétásoknak neveztük, mert nyakukban egy fém
lemezt hordtak, a bilétát, arra volt rávésve a lakcím. Ők ugyan
is nem olyan táborban éltek, mint a hadifoglyok, hanem bent 
a településen. A bilétára az is rá volt írva, hogy a lakhelytől leg
feljebb 100 vagy 200 méteres körzetben távolodhatnak el. Ha 
túllépték ezt a távolságot, s ráfutottak szigorú őreikre, egy év 
kényszermunkával toldották meg büntetésüket. Azt hiszem, 
hogy politikai elítéltek lehettek, mert nem voltak olyan durvák, 
mint az őrök vagy a legtöbb civil.

A bányát, ahova engem is beosztottak, a termelés beindí
tása előtt rendbe kellett hozni. Valamikor ugyanis elárasztotta 
a víz, de azóta visszahúzódott. A vájatokban, a bányautcák
ban ottmaradt a sár, az iszapos üledék. Ezt kellett eltávolítani. 
Naponta 370 méter mélyre engedtek le bennünket. A bányá
ban nem volt még felvonó; egy vödörszerű, hatalmas fémhor
dóba állítottak valamennyiünket, úgy ereszkedtünk le a föld 
gyomrába. Egyszerre hárman fértünk a primitív liftbe. Kereken 
két hónapba tellett, amíg kitisztítottuk a bányát, a tönkretett 
csilléket, síneket is rendbehozták a mesterek. Meg kellett javí
tani a csillefölvonót is. A fölvonóhoz hatalmas villanymotoro
kat szereltek, de ezt a fölvonót a bányászok nem használ
hatták. Különben nem kézzel tologáltuk a csilléket, azokat 
amerikai gyártmányú kismozdonyok vontatták, de hogy hon
nan kerültek oda, arról senki sem tudott.

Amikor az első rendbetett tárnában megkezdődött a fejtés, 
az őrök csak bólogattak. Mert még oda a mélybe is lekísértek 
bennünket. Igazi vájárokra nem nagyon volt szükség, mert 
robbantották a szenet, apró darabokra zúzódott a finom tü
zelőanyag. Ezt kellett összeszedni és a csillékhez vezető sza
lagra vagy vályúba dobálni.

A 24-es tárnát nagyon megjegyeztem, mert hónapokig bo
káig érő vízben dolgoztunk, a vízből szedegettük ki a szenet. 
Egész munkaidő alatt kétrét görnyedve jártunk, nem bírtunk 
kiegyenesedni az alig másfél méter magas folyosón. Amikor 
a felszínre kerültünk, nagyon nehezen szokott hozzá a sze
mem a nappali fényhez, és órák múlva sem tudtam kiegyene
sedni.
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A novorosztoki hadifogolytáborban legalább tizenötezren 
voltunk, de nem dolgozott mindenki a bányában. Volt, akit a 
műhelybe osztottak be, de a legtöbb munkást mégis a bánya 
meg a kolhoz igényelte. Azt mesélték a földeken dolgozók, 
hogy olyan hosszú és széles kukoricatáblákat kapáltak, hogy 
nem látták a végét, napokba tellett, amíg megkapáltak egy- 
egy sort. A kolhozban dolgozók csak jobban jártak, mint mi, a 
bányában dolgozók, mert ők legalább ehettek a beérő és ter
mészetesen a kezük ügyébe kerülő zöldségféléből. Azért ró
lunk sem feledkeztek meg, mert esténként hagyma, krumpli 
került elő a zsebből, azt osztották szét. Akadtak olyanok is, 
akik kereskedtek a nyomorúságos élelemmel, de ez nem so
kat változtatott sorsukon. A bányászoknak különben egy ki
logramm kenyér volt a napi fejadag, amihez köleskása vagy 
buris is járt. Időnként langyos, ízetlen levest is kaptunk, amiről 
a benne úszkáló krumplihéj vagy az egymást kergető néhány 
babszem árulta el, hogy milyen leves is került csajkánkba. A 
hadifogságban egy falat hús nem sok, annyit sem ettem. Ta
lán szerencsém volt, hogy nem dohányoztam, a dohányada
got viszont megkaptam, amit minden alkalommal egy kanál 
cukorért cseréltem el.

*

Kereken két évet dolgoztam a szénbányában, vagyis 
1945-től 1947 derekáig, de annyira legyengültem, hogy mun
kaképtelenné váltam. Több fogolytársammal együtt Harkovba 
szállítottak, ahol két hónap alatt rendbejöttünk, az orvosi el
lenőrzésen úgy értékelték, hogy eléggé megerősödtem, me
hetek vissza a munkára. De nem kerültem vissza a bányába, 
a következő állomás Kijev volt. Láttam a Dnyeper folyót, ami 
sokkal szélesebb, mint a mi Tiszánk. Kijevben is fogós munka 
várt ránk: építették már a gázvezetéket, nos, ennek a vezeték
nek ástuk az árkot legalább három hónapig, úgyhogy ott 
köszöntött ránk az ősz is. Elgondolkoztam, micsoda sok gázt 
termelhetnek az oroszok, ha olyan vastag csöveket fektetnek 
le, hogy az ember kényelmesen sétálgathat benne! A súlyos 
csöveket az emberek nem is bírták volna megmozdítani, így 
ház nagyságú emelődarukkal engedték le őket az árokba, ott 
hegesztették össze, de úgy, hogy minden összeeresztésre
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„muffot" is illesztettek. Nekem nagyon tetszett az a precíz mun
ka, ahogyan a hegesztők dolgoztak. Sajnos, meg kellett elé
gednem a lapátnyéllel... Ott voltam avezetéknél, amikorapró- 
baüzemeléshez készülődtek, de hatalmas robbanás jelezte, 
hogy valami baj van a szelepekkel! A robbanásban húsz 
orosz mérnök vesztette életét. így mondták. Utána napokig 
méricskélt a bizottság, de nekünk továbbra is az árokásás ju
tott, mindaddig, amíg el nem készült a gázvezeték.

Én a civil életben sohasem voltam tengeren, de a hadifog
ságban néhány hónapot a tengeren töltöttem. Ugyanis Ki- 
jevből Ogyesszába szállították csoportunkat. A Fekete-ten
gerre kerültünk. Ez már 1948-ban történt. Amikor 1945-ben el
indultunk Oroszországba, mindenki a telektől rettegett, de én 
azokból a csontig ható fagyokból és a méteres havakból nem 
részesültem. Kíváncsi voltam rá, milyen is az, amikor az ere
szig ér a hó, de ilyent nem láttam, és bevallom: nem is hiányzott.

Ogyesszában gyönyörű volt a tavasz. Nagyon jó földek 
vannak arrafelé, hasonló a bácskai homokvidékhez, úgyhogy 
jól terem benne a szőlő, de nem csak a szőlő, hanem a zöld
ségféle és a dinnye is. Kilós paradicsomokat szüreteltünk, alig 
bírtuk cipelni a 15-20 kilogrammos dinnyéket. Hónapokig dol
goztunk az ültetvényeken, és ezt a mezei munkát már kedvvel 
végeztem, mert mindig az otthoni szántókra emlékeztetett. 
Ogyesszában láttam életemben először, hogy a szőlő nem 
olyan tőkén terem, mint mifelénk! Az oroszok belefúrtak az 
eperfa törzsébe, azon keresztülvezették a szőlővesszőt, ami 
egybenőtt a fával, s így sokkal több termést adott, mintha csak 
a saját gyökérzete tartotta volna fenn. Egész eperfasorok vol
tak, közéjük vastag drótot húztak ki, és azon futtatták a 
termőszálakat. Az eperfa kilós szőlőfürtöket nevelt! Amikor itt
hon elmeséltem, kinevettek, azt gondolták, hazudok, hogy túl 
élénk a fantáziám. Mert ugye, a fogolyéveket és a látottakat 
meg is lehet szépíteni, felnagyítani, de nekem erre igazán nem 
volt okom, meg szükségem sem. Sajnálom, hogy nem pró
báltam meg itthon eperfába szőlőt oltani. Igaz, nem is adódott 
erre lehetőség, mert nekem sem szőlősöm, sem gyümölcsö
söm nem volt.

A hadifoglyok nem csak a szőlőültetvényeken dolgoztak. 
Ránk bízták a szüretet, később pedig a szállítást, a rakodást 
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is. Nem tiltották, hogy együnk a gyümölcsből, de az őrök azért 
állandóan szemmel tartottak bennünket és időnként ránk is pi
rítottak, hogy nem enni hoztak bennünket az ültetvényre, ha
nem dolgozni! Hanem a hajóra való rakodásnál mindig 
túljártunk az eszükön. Mindegy volt, hogy dinnyét, paradicso
mot vagy szőlőt rakodunk-e. Egy csoport munkás a fedélze
ten meg a mólón dolgozott, a másik csoport meg a hajó 
gyomrában rakta a ládákat. Ott lent meg nem ellenőrizték szi
gorúan, mit is csinálnak, az volt a legfontosabb, hogy gyorsan 
menjen a munka. A hajó gyomrában dolgozók ezt ki is hasz
nálták, mert teleették magukat gyümölccsel, majd „munkahe
lyet” cseréltünk: azok kerültek a hajó gyomrába, akik addig a 
kinti rakodásnál segédkeztek. Most, hogy visszagondolok rá, 
nem is volt az olyan sok gyümölcs, amit ott elfogyasztottunk, 
hiszen össze voltunk aszalodva, a gyomrunk összezsugoro
dott, s a jóllakottság öröme hitette el velünk, hogy ládaszámra 
ettük a szőlőt, közben egyetlen fürttel is nehezen birkóztunk 
meg. Ma sem kell több.

*

A hadifogságban eltöltött évek kiölnek minden érzést az 
emberből. Leginkább úgy mentünk, mint a robotok, s mind
egy lett volna, ha a bányalejárat helyett a tömegsír szélére ál
lítanak bennünket. Voltak velünk tanult emberek, magasrangú 
tisztek is, akik nem győztek biztatni, bátorítani bennünket, hogy 
egyszer csak hazavezérel bennünket a sors. Ahogy múltak a 
hónapok, egyre értelmetlenebbül hangzott a kérdés: mikor?

Nem számított ott az emberélet, az volt a legfontosabb, 
hogy haladjon a munka! Ezt egyébként a bányában is tapasz
taltam. Naponta történt baleset, de súlyos szerencsétlenség 
is. A kéz- meg a lábtörések voltak a leggyakoribbak. A fel
ügyeletünkkel megbízott orvosok két léc közé szorították a be- 
fáslizott végtagot, de az már nem érdekelte őket, hogy össze
forr-e az, vagy hogyan forr össze. Nem egy olyan esetet lát
tam, hogy a csille vagy a rosszul beszorított támaszték nyom
ta szét társunk kezét, lábát. A „szakszerű” műtés meg abból 
állt, hogy egyszerűen lefűrészelték a menthetetlennek vélt 
végtagot, s ha szerencséje volt a sérültnek, nem kapott fer
tőzést. A szememmel láttam, hogy a lábcsonkból kilóg a
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csont... Amikor 1946 végén finn orvosok érkeztek a táborba, 
azok szakszerűen kitisztogatták a sebeket és az amputált vég
tagokat, a csontra ráhúzták a bőrt, úgy varrták össze. Segítet
tek, amennyire csak erejükből tellett.

1946 tele elég kemény volt, de nem is annyira a fagy, mint 
inkább a tífusz szedte az áldozatokat. Reggelenként az úgy
nevezett halálbrigád gyűjtötte össze azokat, akik az orosz tél
nél is gyöngébbeknek bizonyultak, esetleg a betegség vég
zett velük. A tábor sarkában ásták ki a mély tömegsírt, oda ke
rültek halott bajtársaink, vékony földréteggel takartuk be őket. 
Amikor megtelt a tömegsír, az egyik finn fogolytársunk a ke
gyelet jeléül keresztet készített és a sír szélébe szúrta.

Soha többé nem láttuk a jólelkű finnt.
*

— A hadifogságot mindenki nehezen viselte el. Megfigyel
tem, milyen sokan estek a gyógyíthatatlan búskomorságba, 
ami a kilátástalanság velejárója. Engem sohasem hagyott el a 
remény, de azért nagyon jól esett, amikor csak bátorítást hal
lottam. A nős emberek sokkal töbet emlegették a halált, mint 
amennyit imádkoztak. Nekem azért csak volt miért imádkoz
nom, volt miért élnem.

1939-ben megnősültem. Igaz, hogy a szegénységünket 
párosítottuk feleségemmel, de mivel nem féltem a munkától, 
annyit mindig beteremtettem, hogy ne éhezzünk. Gavro Viško- 
vić tanyáján éltünk, nem fizettünk bérletet, hanem évente 25 
napot dolgoztam, amikor fogósabb munkák voltak. Közben 
meg eljártam napszámba, minden munkát elfogadtam.

1940-ben megszületett az egyik gyerek, 1943-ban a másik.
1942-ben az új hatalomtól 4 hold földet kaptam. Csak hí

vattak a községházára, ott kérdezték meg tőlem életemben 
először, hol élünk, igényelünk-e házhelyet? Akkor osztották a 
portákat itt a vasúton túl, a Makádi-telepen. Persze, hogy kel
lett a porta, a ház meg majd fölépül! Dehogyis sejtettem akkor, 
hogy nagyon drága házhely lesz ez nekem! Szerencsére, ami
kor Zentára bevonultam, 44-ben hazaengedtek szabadságra, 
így gyorsan fölvertük a falakat, de nem sokáig élvezhettük, 
mert nekem vissza kellett mennem a laktanyába, hogy utána 
több mint négy évig ne lássam a családomat.
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A hadifogságban egyetlen levelet vagy lapot sem kaptam. 
Rólam is csak 1947-ben szereztek tudomást, hogy élek, jól va
gyok. Mert a tábori levelezőlapra egyebet nem írhattam. 1946- 
ban, tehát amikor még a bányában dolgoztam, akkor írtam az 
egyetlen lapot családomnak, de azt is valamikor 1947-ben 
kapták meg. Akkorra már elsirattak, hiszen senki sem tudott 
rólam semmit. Arra gondoltak, hogy valahol elestem, külön
ben már régen hazajöttem volna.

A feleségem időközben férjhez ment, de amikor hír érke
zett rólam, hogy élek, ez a második férje még aznap össze
csomagolt és elment a háztól. Tudta, hogy nincs ott a helye. 
Sohasem vetettem az asszony szemére, hogy elhagyta a re
ménysége.

Különben 1943-ban enegem is tartalékba vittek el, úgy 
mondták, három hónapra, közben öt év lett belőle.

Amikor 1948 december elsején hazaértem, az asszony há
rom gyerekkel várt. A harmadik 1945-ben született. Ej, de sok
szor mondogatták az emberek, hogy ez a 45-ben született 
„kisorosz”. De le sem lehet tagadni, hogy nem az én csalá
dom, mert nagyon hasonlít rám mindegyik gyerek.

Kibírtam könnyek nélkül a harcteret, a hadifogságot, de azt 
már nem, hogy amikor hazaérkeztem, nem futottak a karjaim
ba.

Nem ismertek meg.

(Karácsonyi Lajos, 1917, Péterréve)
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A pokol kapujában

Szibéria neve az évek során a hadifogság fogal
mával azonosult. Aki valaha is kényszerből jutott a 
zord vidékre, búcsúzhatott emberi mivoltától, gyak
ran életétől is. Szibériából nem volt visszatérés. 
Vagy ha volt is, elvétve, véletlenszerűen. Természe
tes, hogy az ott eltöltött évek örökre az emlékezet
be vésődtek.

Toldi László Kishegyesről vonult be a magyar 
hadseregbe, s maga sem gondolta, hogy az egyen
ruhát kényszerzubbonnyal cseréli föl.

— 1944. október 18-án a 16-os Határvadász-zászlóalj ka
tonájaként Szenttamáson estem fogságba. Előző nap vezé
nyeltek ki bennünket a lövészárokba, föltartóztatni a Becse és 
Szőreg felől nyomuló orosz meg partizán csapatokat. Fölöt
tünk röpködtek a lövedékek, estefelé már Szenttamáson kere
pelt a géppuska. A magyar katonák közül aki csak tehette, on
nan a lövészárokból menekült el. Talán tízen maradtunk a védő
állásokon. Ennyien harcoljunk, legyünk a magunk hóhérai? Mi 
sem lövünk többé! Eldobáltuk puskáinkat, amiért golyó járt 
vona, ha tisztjeink előtt történik, de nem volt velünk még altiszt 
sem! Az éj leple alatt bekúsztunk a falu szélén álló házba, üres 
volt, ott virradt ránk a reggel. Megláttak bennünket a helybeli
ek, szóba is elegyedtünk, szerbül, magyarul beszélgettünk, 
érdeklődtek, honnan kerültünk a faluba, melyik hadsereghez 
tartozunk. Elárulta azt az egyenruhánk! Nemsokára megjelent 
az udvaron két orosz katona:

— Zdravsztvuj!
— Zdravo!
Végigmértek bennünket, nagyon szemeztek a zubbo

nyunkkal meg a csizmával, kíméletlenül levették az ember lá
báról még jeges időben is.

— No, pagyom! Gyerünk!
Rendesen viselkedtek velünk, bekísértek a községháza 

udvarára, ahol legalább 200 magyarzubbonyos katona lógat
ta a fejét, de egyiknek a vállán sem volt rangjelzés. Pelyhesál- 
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lú, vöröscsiilagos „titovkás” legények voltak az őrök, újdon
sült partizánok, de azok sem éreztették velünk, hogy új hata
lom van születőben. Inkább bátorítottak bennünket:

— Ne féljenek, emberek, nem lesz bántódásuk, nem kerül
nek fogságba, csak kihallgatáskor az igazat mondják. Utána 
mindenki mehet haza a családjához!

Hát kell a katonának annál több, mint azt ígérni: leszerel, 
mehet szeretteihez?!

Délután indultunk Feketicsre, mert azt mondták, hogy ott a 
parancsnokság. Az iskolában szállásoltak el bennünket, új 
őröket kaptunk, akik bizony már fenyegetőztek: gondoskod
nak ők arról, hogy sohase érjünk haza! Nem kellett a fenyege
tés, rettegtünk mi anélkül is. Mégsem hittem, hogy ott vagyok 
szülőfalum szomszédságában és végül nem mehetek haza. 
Másnap már el kellett hinnem.

Október 19-én kora reggel sorakozó — irány Topolya, ott 
a parancsnokság. Persze hogy gyalog vágtunk neki az útnak. 
Elképzelheti, mit éreztem, amikor Kishegyesen vonultunk ke
resztül, de nem hogy haza nem mehettem, de még szólni sem 
volt szabad az emberekhez, akik kitódultak az utcára. Majd’ 
megszakadt a szívem! Amikor Topolyára értünk, már dobol
ták: minden 16-50 éves férfi jelentkezzen! A későbbi Petőfi-bri- 
gádba verbuváltak.

Topolyán sem pihenhettünk sokáig, mert a parancsnoksá
got hirtelenében Szabadkára helyezték át. Legalábbis nekünk 
ezt állították. Este már a Palicsi-úti huszárlaktanyában szállá
soltak el bennünket, étlen-szomjan vártuk a reggelt, aludni 
sem bírtam. Kora hajnalban sorakoztattak föl bennünket, Sze
gedre meneteltünk, ott lesz a kihallgatás! Akkor már sejtettem, 
hogy egyhamar nem kerülök haza, de kérdés, hogy élve ha- 
zajutok-е?! Mindaddig partizánok kísértek bennünket, csak 
Szeged határában vettek át bennünket az oroszok. Tíz lépés
nyire egymástól fegyveres katonák kísérték az elcsigázott me
netoszlopot. Meg sem álltunk a városban, hanem rákanya
rodtunk a tiszai hídra, Szőregen meg vagonokba raktak ben
nünket. Volt, akit puskatussal meg rugdosással segítettek föl. 
így kerültünk a temesvári gyűjtőtáborba, ahol több mint tizen
ötezer egyenruhás fogoly zsúfolódott össze, de legtöbb volt 
közöttük a magyar hadsereg egyenruháját viselő honvéd.
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Három napig tartott, amíg fölvették adatainkat. Sorakoztunk 
reggelire, vacsorára, de nem jutottunk a kondérok közelébe. 
Csak harmadik napon sikerült néhány falat kenyeret szerezni.

A temesvári táborban hegyesiekkel is találkoztam: Fridrik 
Antival, Benkó Palival, Csabai Janival, s amikor sorakozóra 
hangzott a parancs, hogy „po pjaty!”, vagyis ötösével, mi 
igyekeztünk egymás mellett maradni. Két hét után Bukarest 
érintésével Focsaniba szállítottak bennünket, ez a tábor 80 ki
lométerre terült el az Északkeleti Kárpátoktól. Ott aztán meg
tapasztaltam, hogy a katona élete egy csajka levest sem ér, de 
ha hadifogoly, akkor még annyit sem. A hastífusz szedte ám 
áldozatait! Ha valakinek éjjel volt sietős a dolga, a földön fekvő 
embereken taposva érte el a barakk kijáratát. Kijutni még kiju
tott, de az már nem volt biztos, hogy helyet is kap a vackon, 
ha egyáltalán visszatér.

Reggel ötkor volt a sorakozó a reggelihez. Akinek szeren
cséje volt, néhány szem bab vagy mogyorónyi nagyságú krump
li úszkált levesében. Ezer meg ezer ember nem jutott étel
adaghoz, de nem maradhattak a sorban, minden ételosztásra 
újból kellett sorakozni.

Hamarosan véget ért a tábori élet — irány Oroszország! A 
marhaszállító vagonba 57 fogoly került. Még kályhát is helyez
tek a vagonba, de nem sokat ért, hiszen nem vöt mivel tüzelni. 
A vonat rendszerint éjszaka állt meg, azt sem tudtuk, mennyit 
haladtunk előre, hol tartunk, s ilyenkor kaptunk enni-inni. A ki
éhezett emberek mohón kaptak a könyöradománynak is sze
gényes ételadag után, nem jutott mindenkinek belőle. Vagonunk
ban névsort állítottunk össze, s valóban testvériesen osztottuk 
el a vagon szuharin-, vagyis cibak-adagját, meg a fejenkénti 
negyed liternyi vizet. Olyan eset is előfordult, hogy egyik nap 
kaptuk a kenyeret, másnap pedig a vizet. Nagy szó volt a víz! 
Persze hogy nem mosakodásra használtuk el, hanem megit
tuk, amilyen gyorsan csak lehetett. Úgy találtuk föl magunkat, 
hogy a csajkaként használt konzervesdobozra drótot, madza
got kötöttünk — már amit összeszedtünk a vagonban — s ezt 
a hevenyészett merítőalkalmatosságot leengedtük a vagon 
sarkában vágott vécényíláson. Addig húztuk a sínek között, 
amíg meg nem telt hóval. Víz helyett a havat ettük, ami vesz
tünket okozta, mert egy hét sem telt el, fölütötte fejét a diftéria,
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az emberek naponta buktak le a priccsről, mert prlccsek Is vol
tak minden teherkocsiban. A szekszárdi Orbán József bará
tom a karjaimban múlt ki. Elsirattuk az embereket, közösen 
imádkoztunk, hangosan.

Meggyőződhettem róla, hogy nagyon fura teremtmény az 
ember, mert jóformán el sem hangzott az ima utáni „Ámen”, 
máris megkezdődött a marakodás a halott gúnyájáért. Ki a 
köpenyt cibálta, ki a nadrágot igyekezett lehúzni a meredt test
ről, mások a széttaposott bakancsot igyekeztek megkaparin
tani. Ezt később sem értettem meg, pedig nagyon sokat fa- 
gyoskodtam, rongyokban jártam, de nekem nem kellett a ha
lott társam holmija. Amikor arra ébredtem, hogy alig bírok lé
legezni, ugató köhögés gyötör, tudtam, hogy engem sem 
került el a torokgyík. Ráborultam Fridrik Antira:

— Ha egyszer élve hazakerülsz, mond el a szüleimnek, 
hogy útban Oroszország felé vesztem el.

Anti még 1945-ben hazakerült, és vitte a hírt szüleimnek: 
élek!

*

— 1944. december 18-án, kereken egy hónapi út után ér
tünk a brjanszki erdőbe, Moszkvától 800 kilométernyi távol
ságra. Annyi erőnk sem volt, hogy kilépjünk a vagonból, egy
szerűen kizuhantunk a hóba. Legtöbben nyomban habzsolni 
kezdték a havat, éhesek is meg szomjasak is voltunk. Az 
orosz katonák kézzel-lábbal hadonászva megértették velünk, 
hogy van a táborban elegendő forralt víz, teleihatjuk magun
kat. Csigalassúsággal tántorogtunk a barakkok felé, egy-egy 
épületben 120-150 ember kapott helyet. Hogy mekkora volt a 
fogolytábor? Elég, ha azt mondom: 14 kórházi barakk is tarto
zott hozzá... A barakkokban priccsek is voltak. Jó lett volna ki
nyújtózni, hiszen a hosszú úton elszoktunk a fekvéstől, a nyu
godt alvást meg szinte már el is felejtettem. Bármennyire el 
voltam fáradva, képtelen voltam elaludni, hiszen a betegség is 
gyötört, a priccs sem ringatott el, mivel nem sima deszkából, 
hanem hasábfából ácsolták. Szalmazsákról nem álmodhat
tam, de még takaróként használatos lópokrócról sem. Nem 
mertem lefeküdni, mert olyan sovány voltam, hogy minden 
csontomat törte a göcsörtös fa. Állva mégsem aludhattunk,
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úgy oldottuk meg hát a fekhely kérdését, hogy egymás mellé 
feküdtünk, de úgy, hogy egyikünk köpenyét alánk terítettük, a 
másikéval pedig takaróztunk. A férfiaknak mégiscsak kelle
metlen volt egymás mellé bújni, de nagyon hamar rádöbben
tünk, hogy egymáshoz bújva fölmelegedhetünk.

Másnap reggel — több mint egy hónap után — megtisz
tálkodhattunk. Dézsákban hordták a vizet a barakkokba, még 
szappant is kaptunk. Egymást mostuk le, majd következett a 
fertőtlenítés és a tetőtől talpig tartó borotválás. Szükség is volt 
erre a tisztálkodásra, hiszen hajunkon, hónapos szakaiun
kon, szegényes ruhánk minden varrásában, ráncában, póru
sában tetűserkék virítottak. Szinte újjászülettem, amikor a 
fertőtlenített, tiszta ruhát magamra ölthettem.

A köhögésem csillapodott ugyan, de mégis jelentkeztem 
a tábori orvosnál, egy jó lelkű öreg orosz doktornál. Azonkívül, 
hogy megvizsgált, nem sokat segíthetett sem rajtam, sem 
más betegeken, hiszen semmiféle gyógyszert nem adhatott, 
de legalább megkérdezte tőlem: mi a panaszom. Németül be
szélgettünk, jól megértettük egymást. Persze, csak a hivatalos 
témára korlátozódott ez a társalgás. Egy-két nap elteltével még
is került gyógyszer: hippermangános vízzel gyógyította torok
gyíkomat. Ki sem lábaltam a diftériából, máris az újabb kelle
metlen betegség, a hastífusz vett le a lábamról. Nyomban 
áthelyeztek a kórházbarakkba, ahol, miután elfoglaltam a sza
bad ágyat, megvigasztalt az egyik bajtárs:

— Reggel abból az ágyból vittek ki egy hadifoglyot...
A hastífuszosok minden étkezéskor egy fölpúpozott kanál 

szénport kaptak. Alig bírtam lenyelni, majd széthasadtak a be
leim, mégis leerőltettem az adagot. Itt tört ki rajtam az élniaka- 
rás ösztöne — első ízben, mióta hadifogságba kerültem. 
Nemcsak a szénpor-adagomat fogyasztottam szorgalmasan, 
hanem még a kályhából kipiszkált faszéndarabkákat is elrág
csáltam! Mégis csak lassan tért vissza az erőm. Márciusban 
14 injekciót kaptam, de olyan sovány voltam, hogy alig tudták 
belémszúrni a tűt. Március végén elhagyhattam a kórházat.

Amint „egészségesnek” nyilvánítottak, másnapra meg is 
kaptam a beosztást: a tábor számára tűzifát szállítók csoport
jába kerültem. Lovak híján 6-8 ember húzta a nehéz szánkót,
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de inkább úgy mondom: vonszolta a rakományt. Gyönge vol
tam még erre a munkára, úgyhogy elsötétült előttem a világ — 
a derékig érő hóban találtam magam. Hiába kérleltem társai
mat: hagyjanak ott, végezzen velem a fagyhalál, mégis föltet
tek a rönkök tetejére és visszajutottam a szögesdrót mögé, 
amit néhány nap múlva végérvényesen el kellett hagynunk.

Március utolsó napján estefelé sorakozót vezényeltek: or
vosi vizsga, utána pedig a névsoron szereplők készüljenek el, 
hamarosan útra kelnek. Fölcsillant a remény: visszafelé indul 
velünk a vonat I Legfeljebb Lengyelországba, rosszabb eset
ben pedig Ukrajnába kerülünk, mert az (gérték, hogy 5-6 nap 
út áll előttünk. Valóban, még aznap késő este elfoglaltuk he
lyünket a jól ismert marhaszállító vagonokban. A vagonunk
ban még egy dézsa víz is volt, az ajtót sem zárták ránk. Ha ez 
így van, akkor csak jobb helyre kerülünk, mint ahol eddig tar
tózkodtunk! — gombolyítottam a logika fonalát. Amikor meg
lódult velünk a vonat, máris öt-hat napos utunk végcélját 
álmodtuk, amikor elszóltam magam:

— Fiúk, lehet ebből az utazásból két hét is!
Csakhogy meg nem vertek, hiszen a legderűlátóbbak máris 

civil ruhában képzelték magukat. Főleg egy Kiss Mihály nevű 
honvéd hangoskodott.

Ki-kitekintgettünk a vagonajtón, és azt vettem észre, hogy 
egyre fogy a hó a mezőkről. Nem tudtam megállapítani a me
netirányt, vajon merre futhat velünk a sorsvonat? Aztán nem
sokára egyre havasabb lett a táj, majd nyúlványos hegyek 
közé ért a szerelvény. A Kárpátok! Mégiscsak hazafelé tar
tunk! Ismét csak én voltam a kedvromboló:

— Fiúk, a Kárpátok még a térképen sem így néznek ki!
Az Uraiban jártunk, Európa és Ázsia határán! Tizenkét nap

után a szerelvény Omszkban állt meg. Bámultunk kifelé a va
gonajtón, kintről egy alacsony, fekete mongol csodálkozott 
ránk, meg is kérdeztük tőle:

— Gdje to, Ukrajna?
Fanyar mosoly volt a válasz:
— Nyet. Szibirszk!
Vagyis Szibéria. Nem utaztunk már sokáig, hiszen „csak” 

600 kilométer volt előttünk a végcélig.
*
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— 1945. április 14-én érkeztünk Novoszibirszkbe, arra a te
rületre, amelyről addig csak rémtörténeteket hallottam. Bete
reltek bennünket a hatalmas tábornak az újoncok, vagyis az 
újonnan érkezettek számára elkülönített részébe. A kihalt 
körletben két toprongyos, még nálunknál is soványabb férfi 
ténfergett.

— Kik vagytok?
— Magyarok. És ti?
— Mi is. Hányán vagytok a táborban?
— Ketten.
— És hányán voltatok?
— Ezerháromszázán...
A többi a tábor sarkában kiásott közös sírban nyugodott.

1943-ban kerültek Szibériába.
*

Két hétig karanténban tartottak bennünket, majd a novo- 
szibirszki ládagyárba kerültünk, ahol több mint ezren javítottuk 
a lőszeres ládákat, s újakat is készítettünk. Szalagrendszerben 
ment a munka, engem a fenékszögelésre osztottak be. Ami
kor elkezdtük, 35 láda volt a napi norma. Az orosz felügyelő 
megmutatta, hogyan kell beleverni a szöget a fába, majd fi
gyelte, hogy ég-e a kezünk alatt a munka. A norma túlteljesí
téséért 10 deka kenyérrel több járt a napi adagnál. Szerettünk 
volna jóllakni már végre. Hamarosan 45 ládára emelték a nor
mát. Hajtott bennünket a hasunk a több, a jobb munkára, azt 
is teljesítettük. Hamarosan 60 ládára növelték a napi „adagot”, 
nemsokára már a 120-nál tartottunk! Én 114 ládánál többet 
nem tudtam megfenekelni. Beláttam, hogy nem érdemes be
csületesen dolgozni, mert egyre csak növelik a terhet. De azt 
is láttam, hogy azok a társaim, akik akkor is 35 ládát írattak föl 
maguknak, amikor én már a százat vertem, jobban élnek va- 
lamenyiünknél. Mert volt idejük kereskedni, amibe magam is 
belekóstoltam.

A ládagyárban meglátta szutykos zsebkendőmet az egyik 
orosz brigadérosnő, és se szó, se beszéd, kitépte kezemből! 
Hiába könyörögtem neki, adja vissza, esze ágában sem volt. 
Előbb azt hittem, hogy így kacérkodik velem. Ma sem értem,
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miért kellett neki annyira más szennyes rongya. Szó sem volt 
kacérkodásról, mert dohányt ígért cserébe. Másnap hozta is 
az újságpapírba csomagolt három pohárnyi mahorkát. Az 
oroszoknál mindent pohárra mértek. Megvolt a kezdő tőke! A 
dohány felét odaadtam a martonosi származású Kiss Sági Mi
hály barátomnak:

— Misi, cserélj magadnak 2-3 kenyeret, a többin meg sze
rezz valahogyan szappant...

A táborban időnként olyan kis, kockaalakú mosdószap
pant kaptunk, mint amilyent a borbélyok is használnak, ennek 
beszerzésével bízott meg a brigadérosnő. Elképzelni is rossz, 
hogy micsoda nincstelenség uralkodott a civil társadalom
ban, ha a szappanon kívül még sok egyebet is a hadifoglyok
tól kellett beszerezniük. Aki nem tudott legalább egy kicsit 
kereskedni, csereberélni, nagyon gyorsan kórháztöltelék lett 
belőle. Számomra is megvolt a lehetőség az üzérkedésre, 
mégsem indult be az üzlet, mert nemsokára gyengélkedőre 
kerültem, és a ládagyár helyett a konyha lett a munkahelyem, 
ahol naphosszat krumplit hámoztam. Néhány krumplit mindig 
sikerült elrejtenem a nadrágzsebben vagy nadrágszárban, 
amit a barakkban drótra szúrva sütöttünk meg a kályha füzé
nél. Életemben nem ettem olyan jóízű sült krumplit, mint ott, a 
novoszibirszki hadifogolytáborban.

★

— 1945 nyarán már a kolhozban dolgoztam. Az első kivo
nuláskor sejtettem, hogy könnyebb dolgom lesz, mint a láda
gyárban vagy a konyhán. Végeláthatatlan zabtarlón tereltek át 
bennünket. Útközben szedegettük az elhullott vagy ottfelejtett 
zabkalászokat, kidörzsöltük belőle a szemet, azt ettük. Kolhozi 
tevékenységem hagymagyomlálással kezdődött, ami által ét
rendem is változatosabb lett. A nagyobb hagymákat meg- 
törülgettem, teleettem magam vitaminnal. Bajcsi Máté gom
bosi bajtársamtól tudtam meg, hogy milyen ízletes és tápláló 
a nálunk is megtalálható ebszőlő bogyója. Oroszföldön volt 
belőle éppen elegendő. Majszoltam a fekete gyümölcsöt, 
akárcsak otthon az epret. Amikor csak alkalmam volt, a szom
szédos krumpliföldön „megheréltem” a krumplibokrot, ami 
úgy történt, hogy a bokor alá kapartam, kiszedegettem a gu
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mókát, de úgy, hogy a szár nem dőlt ki, tovább élt. Hagymával 
együtt ettem a nyers krumplit, csodálom ma is, hogy nem lá- 
zasodtam be tőle. Amikor krumpliszedésre irányítottak ben
nünket, igazi ünnep volt, hiszen a brigadéros megengedte, 
hogy parázsban süssünk magunknak a friss termésből. Ká- 
posztaharasztot is gyűjtöttünk a jószág számára, a szebb le
velekből kedvünkre ehettünk.

Nem tartott azonban örökké e „királyi” lakoma, mert ami
kor befejeződtek a betakarítási munkák, októberben 35 tár
sammal együtt erdőirtásra szállítottak. Állítólag 100 000 km2 
kiterjedésű erdőbe kerültünk. Szökésre nem is gondoltam, 
mert ha történetesen meglépek a táborhelyről, holtbiztos, 
hogy az erdőben veszek el, vagy széttépnek a farkasok. 
Földbe süllyesztett bunkerszerű épületben éjszakáztunk, mert 
ugye, lent a föld alatt mindig melegebb van, mint a felszínen. 
A harmincöt erdei munkássá előléptetett hadifogoly napi étel
adagja egy 10 literes vödörrel kimért krumpli volt, amit leves
nek főzött meg szakácsunk, mellé járt még két kilogrammnyi 
köleskása, esetleg burison osztoztunk. Eleinte azon vitatkoz
tunk, hogy megtisztítsuk-e a krumplit vagy hámozatlanul dob
juk a forró vízbe. Akkor legalább a héját is megehetjük. Mert 
igencsak apró krumplit szállítottak számunkra, s ha meghá
mozzuk, felét eldobhatjuk. Előbb a szakácsot okoltuk, hogy 
keserű a leves, de rájöttünk, hogy hámozatlan krumpliból nem 
érdemes levest főzni. De nehogy azt gondolja bárki is, hogy 
ezután a krumplihéjat eldobtuk! Az, aki megcsinálta a napi 
normát — két személynek 6 köbméter fát kellett kivágni, le
gallyazni és ölbe rakni —, az jutalmul megkapta a krumplihé
jat. Volt eset, amikor többen osztoztunk a számunkra fölbe- 
csülhetetlen értéken. A krumplihéjat szépen megmostuk és 
másnap az erdőben megfőztük. Érdekes, magából a krumpli
héjból készült leves sohasem volt keserű! Nem volt gond a 
főzés, mert a gallyat el kellett égetni, tehát még melegedhet
tünk is. A krumplihéjért való versengésben az erdélyi gyereke
ken nem lehetett túltenni, mert azok aztán értettek a munká
hoz. A motorosfűrészt hírből sem ismertük. Két emberre jutott 
egy keresztvágó fűrész és mellé éles balta a gallyazáshoz. Bi
zony keményen kellett „hegedülni”, mire összejött a hat köb
méter fa! Ott Szibériában láttam életemben a legszebb nyírfa
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erdőt. Mert ha rab is az ember, a szépet csak észreveszi. Azt 
a rengeteg kitermelt fát hernyótalpas traktor vontatta szánon 
hordták el, de hogy merre, az már nem a hadifoglyokra tartozott.

*

— Az orosz nép, mármint a civilek, szintén éheztek, nyo
morogtak, de csak azért, mert mások nyomorát is kihasznál
ták egyesek, akárcsak a mi nacsalnikunk, a táborparancs
nokunk. A fakitermelésen dolgozóknak egy kis szürke lovacs- 
ka szállította a táborból az ebédet, de az sem kapott kalóriá- 
sabb kosztot, mint mi. Kimúlt. Szól a nacsalnik:

— Ki tud lovat nyúzni?
Hároman-négyen is ugrottak egyszerre, közben birkát 

sem nyúztak életükben, nemhogy lovat. No, lesz húsleves! — 
gondoltuk. A táborparancsnok azonban nem így gondolta: 
nekünk meghagyta a bendőt, a fejet meg a négy lábat, de azt 
is csak csülöktől lefelé, a többit meg elvitte.

Egyik alkalommal fölsorakoztunk, kérdezi a nacsalnik, aki 
különben az erdőfelügyelő is volt:

— Fiúk, ki tud varrni?
Takács István barátom — nagyon jóravaló, csöndes fiú — 

jelentkezett, hogy ő a civil életben szabó volt.
— Rendben van, holnap nem kell menned az erdőbe, ná

lam kell dolgoznod.
Pista napokig járt az erdész házába, és elmondani is sok, 

amit ott látott. A rőföskereskedésben nem volt annyi szövet, 
mint a nacsalniknál; sózott és füstölt sonkák, marhacombok, 
félbehasított birkák, italok, befőttek, amit el sem tudtunk kép
zelni. Pistának is csak annyi haszna származott a szabás-var
rásból, hogy elmesélte a mérhetetlen gazdagságot, hiszen őt 
nem ültették terített asztalhoz.

Szegényes volt az étrendünk, magunknak kellett gondos
kodnunk kiegészítő táplálékról. A közeli faluba, Kubabojába 
azonban csak az mehetett be, akinek volt rubelje. Ezzel pedig 
nem sok hadifogoly dicsekedhetett. Nem tudom, kitől kaptam 
21 rubelt, azt igyekeztem volna elkölteni, lehetőleg haszno
san. Baltát kértünk az erdésztől, hogy megyünk fát vágni, pon
tosabban mennénk, de a mi szekercénknek eltörött a nyele.

137



Könnyebb volt újat adni, mint ellenőrizni: lehet-e nyelet farag
ni. Nagy kincs volt a balta! Belevetettük a tűzbe, a nyele ki
égett, az izzó vasat pedig kipiszkáltuk atűzből és bele a hóba! 
Megedzettük. Nagyon szép fényes fekete színt kapott. Krump
liért cseréltük el. Legalább egyszer többet ehetett csoportunk, 
mint egyébként.

*

Hiába dolgoztunk emberfeletti erővel, ólomlábakon járt az 
idő. Nem múlt el nap, hogy ne kérdeztük volna meg őreinktől, 
a táborparancsnoktól: mikor megyünk, mehetünk haza, noha 
előre tudtuk a választ:

— Szkoró!
Olyan volt ez, mint a gumi: állandóan csak nyúlt.
1946. január 21-én vonultunk be a lágerba. Persze hogy 

gyalog kellett megtenni az utat, bár az erdőbe minden alka
lommal teherkocsin szállítottak bennünket. Már azt gondoltuk, 
hogy társainkat régen hazaengedték, csak bennünket felejtet
tek ott a fakitermelésen. Kora hajnalban indultunk, késő éjsza
ka értük el a szögesdrótkerítést. De bizony ott voltak társaink 
is, akikkel együtt kezdtük a rabéletet. Valamennyi csoportot 
azzal biztattak, hogy dolgozzanak szorgalmasan, hamarosan 
elérkezik a szabadulás napja. Amikor eltűnt közülünk egy-egy 
csoport, meg voltunk győződve, hogy haza irányították őket, 
de néhány hónap múlva ismét a táborban köszönthettük fogoly
társainkat, mert visszatértek a fakitermelésen töltött váltásból.

Végeredményben a brigádunkat alkotó 35 ember „isztrofi- 
kás”, vagyis munkaképtelen állapotban került vissza a köz
ponti táborba. Csak a két szakács meg a brigadéros maradt 
talpon, munkaképes állapotban, valamennyien csupa csont
bőr voltunk. Föl kellett javítani erőnlétünket, hogy legalább az 
ásó vagy a fűrész ne essen ki kezünkből, már amilyen mun
kára osztottak be bennünket.

Nem messze a tábortól építőhely volt, oda vezényelték ki 
brigádunkat alapot ásni. Nem volt elég, hogy embermagassá
gú hó borított mindent, a föld is kőkemény volt. Abban bizony 
nem süppedt az ásó! Munkaadóink azonban gondoskodtak 
róla, hogy a fagyos föld ne legyen akadály a munka végzésé
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ben: hatalmas vésőkkel, ötkilós kalapácsokkal láttak el ben
nünket, ezekkel az eszközökkel ki lehetett kezdeni a fölső ré
teget, s ahogy haladtunk lefelé, csak könnyebb lett a munka. 
Az orosz őr megvigasztalt bennünket:

— Fejenként hat köbméter kiásása a norma, különben 
nem lesz ebéd!

Abból a hat köbméterből sem lesz semmi! — gondoltam. 
Jó lesz, ha tízen kiásunk annyit! Nem is lett több. Csak sejtet
tük, hogy milyen „dicsérő” szavakat üvöltözik az őr, s ami a 
szlávoknál a legnagyobb sértést jelenti, ránk köpött. Másnap, 
harmadnap sem ment jobban a munka, mert nem csak a fa
gyos földet volt nehéz feltörni, hanem erőnk sem volt. A pa
rancsnok kénytelen volt „könnyebb” munkára beosztani a 
brigádot: csákánnyal fejtettük a fagyos havat és jeget a sínek 
közül, szinte megállás nélkül. Összebeszéltünk: inkább meg
fagyunk, de nem dolgozunk erőnkön felül. A normából egy 
életre bezabáltam, mert mindent ahhoz kötöttek, még a há
romszor húszdekás kenyéradagunk kiosztását is.

Tavaszodott már, amikor raktári munkára osztottak be, 
pontosabban rakodómunkásokká léptünk elő. Hatalmas desz
kaládákban érkeztek a különböző gépek, szerszámok, azokat 
kellett kiemelgetnünk a tehervagonokból. Egy Volga menti né
met volt a munkavezető. Megszámozta a ládákat 126 százalé
kos normával, amit mindig teljesítettünk, tehát este megkap
tuk a 27 dekás kenyéradagunkat. Meg kell jegyeznem, hogy 
német fölöttesünk nem terhelt túl bennünket.

Táborunkban nagyon sok volt a gyengélkedő, de számuk
ra is akadt munka: az erdőben fekete parajt és csalánt gyűj
töttek a konyha számára. Ha ez a tábori étrenden megfelel, 
akkor könnyen megtoldhatjuk szűkös levesadagunkat — 
gondoltam. Amikor csak tehettük, kisomfordáltunk a lágerból, 
megtömtük zsebeinket csalánlevéllel, ha pedig nyitva felejtet
ték a raktár ajtaját, néhány marék zabot, kukoricát, kölest 
„kölcsönöztünk", összefőztük és „fejedelmi” lakomát csap
tunk. Itthon még a disznók is turkálnak az olyan moslékban, 
mint amilyen főtt ételt mi fogyasztottunk. Hanem a csalán! Én 
nem értek a medicinához, de azt mondják, hogy a csalán, ez 
a kellemetlen gyomnövény roppant tápláló, s mivel korata
vasztól hóhullásig fogyasztottuk, talán attól vált ellenállóbbá
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szervezetünk, képes volt dacolni a téllel, az éhséggel. Mi bor
zalmasan rossz kosztot kaptunk, de amikor 1946-ban a vas
öntödében dolgoztunk, magam is meggyőződtem róla, hogy 
a civilek még rosszabb sorban élnek, mint a hadifoglyok.

Három pohár dohányért például inget cseréltünk velük. Mi 
tíznaponként tiszta, a legtöbb esetben új inget kaptunk, ami
lyenhez a polgárok nem juthattak, csak rajtunk keresztül. A pu- 
fajka felára egy ebédjegy volt. Mert kopott, szakadozott 
kabátjukat is kicseréltük. Az öntöde ebédlőjében kóstoltam 
meg a civileknek készített kosztot: langyos vizet két körömnyi 
krumplikarikával és két deci krumplikását, vagyis krumplipü- 
rét. Azt már nem bírtam elfogyasztani.

*
1946. december elején egy hónapra „levegőváltozásra" is

mét az erdőbe irányították brigádunkat. Több emberünk is be
teget jelentett. Szimulánsnak tartották őket, de amikor elkezd
tek hullani, csak visszaparancsoltak bennünket a központi tá
borba. Húszadikán az épkézláb embereket ismét munkára 
gyűjtötték egybe, de nemsokára megjelent az őr:

— Nincs kivonulás, mert mínusz 52 fokot mutat a hőmérő. 
A szabadban „csak" mínusz 50 fokig engedélyezett a munka!

Addig bármikor is mentünk dolgozni, mínusz 48 foknál hi
degebbet sohasem mértek, pedig ugyancsak vacogtunk. 
Most meg egyszeriben mínusz 52! Különben mínusz 30-35 fo
kos hidegre azt mondogattuk: kellemes idő van. Tehát mínusz 
52 fokon nincs kivonulás. A szabály az szabály — még orosz 
földön is.

★
Élénken él emlékezetemben, hogy még 1945 nyarán öröm

hír érkezett a táborba. Hogy valós forrásból származott-e, 
vagy pedig a foglyok képzeletének a szüleménye volt, nem tu
dom, de eleinte csak suttogták, majd hangosan mondogatták: 
Sztálin elrendelte, hogy fél éven belül minden fogolytábort föl 
kell számolni, a hadifoglyok épségben hazakerülnek! Minden 
napunkat a remény töltötte ki, de elmúlt a nyár, szeptember
ben leesett a méteres hó, októberben már mínusz 25 fokot, sőt 
még hidegebbeket is mértünk, így le is mondtunk a hazajutás
ról, mert a tél kellős közepén megszűnik minden közlekedés, 
szállítás.
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1947. június 3-án valamelyik gyárban rakodtunk, amikor 
megérkezett a német váltás, és kézzel-lábbal magyarázta:

— Ungaren alles geht nach Hause!
Vagyis, minden magyar katona megy haza! Nem akartunk 

hinni a fülünknek. Csak akkor hittük el, amikor a táborba érve 
fölsorakoztattak bennünket és fölolvasták a napiparancsot: 
szabadulunk!

Tüzetesen megvizsgálták mindannyiunk öltözékét, s ha 
nem is szmokingba, de kifogástalanul tiszta egyenruhába buj
tattak mindannyiunkat. Öt nap alatt készítettek föl legalább 
1300 embert a hazafelé vezető hosszú útra, s 1947. június 8- 
án Novoszibirszkből kifutott velünk a tehervonat. Hazafelé 
szállította az egykori magyar honvédeket! Őreink arról is gon
doskodtak, hogy semilyen emléket ne vigyünk magunkkal Szi
bériából. Elszedték a gyűrűket, a ceruzát, apapírt, a fényképe
ket — már akinél megtalálták, mert például én is elrejtettem 
egy kövecskét. Ott tapogatott az orosz, mégsem vette észre.

A vasútállomásra egyetlen orosz tiszt kísért ki bennünket. 
Magam sem tudom hirtelenében, hogy hány névsorolvasás 
előzte meg a beszállást. Meghasadt volna a szívem, ha akkor 
azt mondják, hogy elnapolják a hazautazást. Többször is föl
hívták figyelmünket, hogy csak az mehet haza, aki katonaként 
került fogságba, majd hadifogolyként Oroszországba. Egy 
becsületes legényke rábólintott: ő bizony nem volt katona, té
vedésből került a hadifogságba, mert 17 évesen berántották a 
menetoszlopba és ez három évébe került! Mivel nem katona
ként került fogságba, vissza akarták toloncolni a táborba, de 
a tiszt szíve megesett rajta, úgyhogy velünk együtt indulhatott.

A megszépített katonatörténetek úgy mondják el az ese
ményeket, hogy a bakák, a honvédek nótaszóval mentek a 
frontra, és nótaszótól visszhangzott a szabadságos vonat is. 
Mi viszont, amikor megrándult a szerelvény és lassan csattog
ni kezdtek alattunk a sinek, dehogyis fakadtunk dalra, nótára! 
Zokogtunk anélkül, hogy a könnyeink csorogtak volna...

Novoszibirszk keleti részénél folyik az Északi Jeges-ten- 
gerbe tartó Ob folyó. Nos, ha átkelnénk az Obon, akkor nyugati 
irányba tartanánk, akkor valóban hazafelé vinne bennünket a 
vonat, de ha nem kerülünk a folyó fölé, csak a jó Isten a meg
mondhatója, hová jutunk! Amikor aztán a vonat rákanyarodott
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az Obon átívelő hídra, akkor hangzott föl fájdalmasan, erőtle
nül az ismert katonanóta: Ez a vonat most van indulóban...

17 nap múlva értük el az első magyar települést, Kőrös
mezőt. Hajnali ötöt harangoztak.

Péter-Pálkor már a máramarosszigeti táborban voltunk. 
Meztelenre vetkőztetve vizsgáltak mindannyiunkat. Karunkat 
a fejünk fölé kellett emelnünk, lassan megfordulnunk, s úgy 
mondani, hová szeretnénk jutni. Kint Oroszországban is vol
tak hasonló vizsgálatok, arra gondoltunk, hogy „tetűvizsga", 
vagyis azt ellenőrzik, hogy kellőképpen fertőtlenítettek-e ben
nünket. Dehogy volt az tetűvizsga! SS-katonákat kerestek so
rainkban. Ugyanis valamelyik testrészükre tetoválták vércsoport
jukat, s így könnyen föl lehetett őket fedezni. Nem egy fogoly
társunkat állították ki a sorból és irányították vissza orosz földre.

A máramarosszigeti táborból nagyon nehezen akartak to
vábbengedni bennünket. Szervezett tábori élet alakult ki, de 
nem volt könnyű ellátni a 12-14 000 embert. Dolgozni akartam, 
így kerültem a borbélyműhelybe, s nyomban dupla adag le
vest kaptam, de én végre kenyérrel szerettem volna jóllakni. 
Fejős István katonakollégám jóvoltából ez sikerült is, mivel a 
kenyérszeletelő brigádba kerültem. Naponta több mint tízezer 
ember számára kellett kenyeret szeletelni. A szibériai fogolytá
bori kenyérhez viszonyítva a máramorosszigeti tábori pékség
ben sütött kenyér valósággal foszlósbélű kalács volt! Néha 
még hús is került mellé, mivel Ausztria és Magyarország is 
szállította az élelmet a tábor ellátására, saját embereiket táplál
ták, bár hús nem jutott mindenkinek. Rakodtak is rám a kilók!

Jöttek-mentek a vonatok, cserélődött a tábor lakossága, 
csak egy szakasznyi délvidéki, bácskai gyereket nem irányí
tottak se hazafelé, de vissza, a hadifogságba sem. Bármikor 
érdeklődtünk, mindig volt magyarázat további fogvatartá- 
sunkra: még nem állították helyre a fölrobbantott tiszai hidat, 
még munkálatok folynak a vasúton... Legyünk hát türelemmel. 
Úgyhogy 1947 karácsonyát és az újévet is idegenben „ünne
peltük”. Kitavaszodott, amikor elfogyott a türelmünk, de lázon
gott már a város civil lakossága is: miért nem engednek már 
haza bennünket!?

Az orosz tiszt azonban nagyon gyorsan lecsillapított vala
mennyiünket, mert kerek perec kijelentette: életünk tőle függ, 
s ha neki úgy tetszik, még aznap visszatoloncoltat bennünket



Szibériába. Elósöndesedtünk, mert oda nem szerettünk volna 
visszakerülni.

A mi kis csoportunk minden bizonnyal a paragrafusok ál
dozata lett. Az oroszok váltig azt hangoztatták, hogy nekik 
nincs jugoszláv foglyuk. Ez igaz is volt, mert mi annak idején 
az anyaországhoz visszacsatolt magyar területről kerültünk a 
hadseregbe, még ha Jugoszláviában is születtünk. Végtére 
csak fölkerültünk Debrecenbe, ahol alaposan kihallgattak 
bennünket, hogy ne úgy fogalmazzak: vallattak. Napokig zá
poroztak a kérdések: jól bántak-e velünk, milyen munkát vé
geztünk, éheztünk-e, betegeskedtünk talán?

Idejében fölokosítottak bennünket, ha haza szeretnénk jut
ni, csupa jót mondjunk, vagyis azt, hogy elégedettek voltunk 
a bánásmóddal. Legalább egy-két órára feledjük el, hogy Szi
bériában papírzsákból vágtunk magunknak kapcát, papír
zsákkal takaróztunk, a három év alatt egyetlen egyszer sem 
laktunk jól még csak káposztából vagy korpalevesből sem, 
hogy... Társaimmal megpróbáltam elfelejteni a megpróbáltatást.

Hamarosan Szegedre kerültem, ahol a jugoszláv megbí
zott vallatott, és még azt is a fejemre olvasta, hogy apám tűz
harcos volt. Igen, az első világháborúban.

— Haza mer menni Jugoszláviába?
— Haza.
— De otthon keményen kell ám dolgozni!
— Eddig is azt csináltam.
— Szóval haza mer menni.
— Nincs mitől félnem.
1948 nyarán már itthon túrtam a földet.
Ej, de sokszor elsirattak anyámék,- rhíg 1947 júniusának 

utolsó napján Máramarosszigetről üzenhettem: élek!
1949 tavaszán az új rendszernek is leróttam kötelessége

met: 19 hónapig a Jugoszláv Néphadsereg katonájaként szol
gáltam Lučanban, valahol Užice környékén.

Közel 50 év telt el az orosz hadifogságból való szabadulá
som óta, de az emlékek csak nem akarnak fakulni.

(Toldi László, Kishegyes, 1922)
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Szél Dezső vesszőfutása

A katonaévek, ha átkosak is voltak, jobbára 
csak megszépülve maradnak meg az emlékezet
ben. A „lehetett volna rosszabb is" vigasztalása 
nyugtatóan hat.

A szabadkai Szél Dezső is vigasztalhatná ma
gát, de a katonaruhában eltöltött időszak csak ku
darcokat halmozott, utána következett a megszé
gyenítő fogság.

— 1943. október 3-án vonultam be Zomborba az Ötödik 
Hadtest 20/3 zászlóaljába. Nehézgéppuskásnak soroztak be. 
A kiképzés után, karácsony táján, egy hét szabadság követ
kezett. Hamarosan tapasztaltam, hogy a háborúban mások az 
íratlan szabályok, mint amit a laktanyában, kiképzésen tanul
tunk. A Duna túloldaláról állandóan szivárogtak át a horvátok, 
nem tudom, hogy usztasák voltak-e vagy partizánok, a lényeg 
az, hogy fegyveresek voltak és fosztogatták a bácskai lakos
ságot. Gombosra kerültem a védelmi vonalra, vagyis biztosí
tottuk a falut. Ezek a fegyveres martalócok osztották volna a 
maguk igazságát, ezt kellett megakadályozni, de komoly fegy
veres összetűzés nem volt. Nem tartott sokáig a gombosi 
megbízatás, mert a horvátoknak is megvolt a maguk baja, el
maradtak az átszivárgások.

Alig tértünk vissza a zombori laktanyába, a zászlóaljból en
gem jelöltek: szakácstanfolyamra kell mennem. így kerültem 
1944. március elején a budapesti Mária Terézia laktanyába, 
ahol 700 karpaszományos ellátásáról kellett gondoskodni, ta
nultuk a szakácstudományt! De igazából nem tanulhattam 
meg a sütés-főzés titkait, mert 1944. április 3-án az angolok 
első ízben bombázni kezdték Budapestet. Délelőtt 10 óra táj
ban volt az első hullám. Mindig bemondta a rádió: Bácska, 
Baja, Budapest — légiveszély! Amint elkezdtek üvölteni a szi
rénák, negyed óra múlva megjelentek a bombázók is. A lakta
nya környékét nem támadták, inkább a gyártelepet vették 
célba, azt hiszem Pesterzsébeten, csak úgy remegett a föld a 
robbanásoktól! Ej, de szorított a mundér! Nem örültem az
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egyenruhának. De akkoriban a szülőket az szomorította el, ha 
nem maradt bent a fiuk, nem vitték katonának. Egyrészt be
csület kérdése volt leszolgálni a kiszabott időt, másrészt meg: 
egészséges a gyerek! Ha meg így áll a dolog, akkor nem csak 
az államnak, hanem a lányoknak is kelleni fog. Mert bizony 
előfordult olyan eset, hogy akit kiszuperáltak, bármilyen szép 
fiú is volt, nem kapkodtak érte a lányok! Bár ez a szabály nem 
minden esetben volt érvényes.

Attól függetlenül, hogy a légitámadások megbolygatták az 
életet, 1944 májusában mégis szakácsként tértem vissza 
zombori egységembe. Nem sokáig állomásoztunk már Zom- 
borban, mert a csapatomat a frontra vezényelték. Attól függet
lenül, hogy én voltam a zászlóalj harmadik századának hiva
talos szakácsa, teljes fegyverzetben kellett vonulnom. No, ha 
ez így van, akkor többet fogom a puskát, mint a fakanalat — 
gondoltam. És nem is sokat tévedtem.

Debrecenen áthaladva jutottunk Csapig, majd a Kárpátal
ján Nagyszőlős volt a végállomás. Még szerencse, hogy a 
többszáz kilométeres utat nem gyalogosan tettük meg. Ott 
már egy német zászlóalj is várta a további parancsot. Együtt 
indultunk tovább, keresztül a Kárpátokon, de most már me
netoszlopban, gyalogosan a 200 kilométeres útra! A Vereckei- 
szoroson haladtunk keresztül, igenám, de ott már az orosz 
egységek tartották a vonalat, teljes fölszereléssel. A frontsza
kaszon három zászlóalj: a román, a német meg a magyar állt 
szemben az orosz egységekkel, de igazi csatára nem került 
sor. Azt jól tudom, hogy falvak nem voltak a környéken, amed
dig elláttunk, erdő szegélyezte síkság húzódott. Mondhatom, 
hogy vonulás közben sohasem szállásoltak el bennünket a 
falvakban, házaknál, mert a partizánok állandóan rettegésben 
tartották a katonaságot, sohasem lehetett tudni, mikor csap
nak le a pihenő egységekre. Az erdőben húzódtunk meg, ott 
éjszakáztunk a szabad ég alatti táborban. Amikor megindult 
az orosz offenzíva, csapatainkat az Árpád-vonalra szorították 
vissza. Az Árpád-vonal a Vereckei-szorostól az Uzsoki-szoro- 
sig húzódott. Különben erről a vonalról már korábban is na
gyon sokat beszéltek. Még a laktanyában voltunk, amikor nap 
mint nap érkeztek a biztató hírek: a zsidókkal olyan erődítmé
nyeket építtetnek, hogy azt semilyen hadsereg be nem veszi,
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a vonalat egyetlen katonaság sem tudja majd áttörni! Ha sike
rült volna kiépíteni, talán olyan lett volna, mint a nyugati Magi- 
not-vonal, bár én azt sohasem láttam, csak ugye hallottam 
róla Azt is áttörhetetlennek mondták, mégis szétzúzták a szövet
ségesek. Elég az hozzá, hogy ez az Árpád-vonal erődítmény
sor sohasem készült el, mivel a köves tájon egyszerű kézi- 
szerszámokkal nem is lehetett építkezni. Közönséges 
lövészárok húzódott a vonalon, helyenként kialakított Mállá
sokkal, de a fél méter mély árok nem jelentett komoly akadályt.

1944 nyarán és őszén nagy esőzések voltak, éjjel-nappal 
zuhogott az eső, megteltek a lövészárkok vízzel, úgyhogy ott 
kuporogtunk az árok szélén, mondhatni: védtelenül. Amikor 
erre az Arpád-vonalra szorultunk vissza, eszembe jutott, hogy 
milyen híreket hozott annak idején a Futár, még amikor a pesti 
szakácstanfolyamon voltam, vagyis hogy micsoda építmény 
készül. Közben egy gyerek is átugorhatta volna a híres vonalat...

Ősz volt már, amikor fölszorultunk a lengyel — magyar ha
tárra, ott ért bennünket a fegyverszünet október derekán. Ott 
a hegyekben értesültünk róla, hogy Horthy két szakaszban át
engedi az oroszokat Magyarországon és hadat üzen Német
országnak. Amikor a parancsot fölolvasták, még egyszer 
meggyőződhettem a háború értelmetlenségéről. Mert az is 
benne volt az értesítésben, hogy a magyar egységek kivonul
nak a háború kezdetén megszállt területekről is. Azóta is 
többször elgondolkoztam róla, hogy érdemes volt-e tízezreket 
föláldozni, hogy három évig a Délvidéken is új hatalom fitog
tassa erejét, ígérjen jobbat. Meg vagyok győződve róla, hogy 
nem. Amikor fölolvasták a parancsot — ez október 15-én 
történt —, örömünkben nótára fakadtunk: vége a háborúnak, 
mehetünk haza, megyünk haza! Nem hiszem, hogy akad akár 
egyetlen olyan katona is, aki egy nap ne csömörlene meg a 
háborútól. Abban meg biztos vagyok, hogy minden katona 
hazavágyik még békeidőben is, nemhogy a háborúban!

Örömünk nem sokáig tartott, alig egyhuszonnégy óráig. 
Délelőtt tízkor hirdették ki a parancsot, hogy fegyverszünet, a 
magyarok számára befejeződött a háború, másnap viszont 
már érkezett az újabb parancs: nincs engedmény az orosz
nak, mindenáron föl kell őket tartóztatni! No, de azokat sem a 
gólya költötte! 10 óra tájban olyan tűz alá vettek bennünket,
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hogy az állásokról sem előre, sem hátra nem lehetett menni. 
Sípolt ám a Sztálin-orgona! Mink katonák hívtuk így a 32 löve- 
ges „Katyusát”, mert amikor lőni kezdtek vele, pontosan úgy 
szólt, mint az orgona. Borsódzott a hátam, amikor fölüvöltöt- 
tek a katyusák, de akkor is, amikor az aknavetők tompa puffa
nását hallottuk. Mindez a lengyel — magyar határnál történt. 
Korai volt tehát örömünk, hogy hamarosan hazajutunk. Nem 
is sejtettem, hogy az igazi pokol csak ezután következik! A mi 
zászlóaljunk is parancsot kapott, hogy fedeznünk kell a néme
tek visszavonulását, ami azt jelentette, hogy a parancstól szá
mítva 24 órán belül nem hagyhatjuk el állásainkat, még annak 
árán sem, hogy mindannyian odaveszünk. Ahelyett, hogy ma
gunkat mentettük volna, mi a németeket mentettük! Pedig ak
kor már a magyar csapatok átpártoltak az oroszokhoz, a romá
nok is letették a fegyvert, mi meg mint a barmok, vakon telje
sítettük a parancsot! A tisztek nem látták, hogy a németek föl
áldoznak bennünket, a saját egységeiket vonják ki. Ez volt a 
sokat emlegetett „tervszerű visszavonulás”. Ezt a visszavonu
lást nem úgy kell elképzelni, hogy egyszerűen fölkerekedtünk 
és mentünk, bandukoltunk. Dehogy! 200-500 méterekre hú
zódtunk vissza, megvolt a csatárlánc, s azon a vonalon álltunk 
ellen, vagyis védekeztünk, amíg csak erőnkből futotta. Az volt 
a parancs, hogy szüntelenül lőni! Tízméterenként volt egy-egy 
katona gyalogsági fegyverrel vagy géppuskával, mellette két 
kosárnyi töltény, s lőni kellett, hogy azt a benyomást keltsük: 
az egész hadsereg az állásokon maradt, közben a németek 
nótaszóval húzódtak kifelé! Annyit tüzeltem, hogy a géppuska 
csöve csak úgy vöröslött! Az nem számított, hogy a levegőt 
lőttem szitává, az volt a lényeg, hogy szóljon a fegyver, nem 
üresek az állások! Ebben a tervszerű visszavonulásban a né
metek egyszerűen föláldozták a magyar sereget. De ezt nem 
nekem kellene mondanom, hanem a történelemnek, ám meg
lehet, hogy már ki is mondta.

Bevallom, én is megfutamodtam társaimmal együtt, mert 
be kellett látni, hogy ha a németeket nem érdekli az oroszok 
föltartóztatása, akkor nekünk is kijár ép bőrrel kihúzódni a tá
madás elől. Eszem ágában sem volt magammal vonszolni a 
nehéz géppuskát, így gyalogsági fegyverrel a kezemben pró
báltam biztonságos helyet találni az orosz töltények elől. Hogy
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miért nem tette le a fegyvert a mi zászlóaljunk? A németek meg 
a Szálasi-tisztek részéről olyan propaganda nehezedett ránk, 
hogy rettegve markoltuk fegyverünket. Azzal riogattak ben
nünket, hogy ha átállunk, vagy a Vörös Hadsereg fogságába 
esünk, menten kivégeznek bennünket. Átállásra nem is adó
dott lehetőség, mert minden szökni próbáló katonát a saját 
fölöttese lőtte le, mert ugye, a tisztek és az altisztek nem az 
első vonalból parancsoltak, hanem mögülünk irányítottak! 
Láttam ilyen esetet, golyót meg nem kívántam a hátamba. 
Mert, mondom, állandóan fenyegettek, majd pedig buzdítot
tak bennünket:

— Magyar fiúk, kitartás! Meg kell védeni a hazát!
Milyen hazát védtünk mi Vereckénél meg az Uzsoki-szo- 

rosban? Hiábavaló volt a buzdítás, mert volt aki megpróbálko
zott a szökéssel. Szemtanúja voltam, hogy a németek vagy a 
Szálasi-tisztek az első fára fölakasztották a józanul gondolko
dót! Vagy azt, aki a prancs ellenére elhagyta az állásokat. Ölte 
a magyar a magyart. Én meg, mondom, nem szerettem volna 
golyót a hátamba. Éppen elegendő volt az az aknarepesz, 
amit több mint két évig megtűrtem a vállamban.

*

Én még szerencsésnek vallhatom magam, mert zászlóal
junk 1200 katonájából mindössze 210-en maradtunk életben. 
Hiába voltam én szakács, amikor az emberek egymás után 
dőltek ki a sorból, nekem sem volt keresnivalóm a kondérok 
mellett. Bekerültem a századtörzsbe, Szolyva és Volóc előtt 
csaptunk össze az oroszokkal, ott sebesültem meg. Az akna
repesz lehasította köpenyemet, szilánk fúródott vállamba. Ma 
is megvan a helye. Két napig tartottuk az állásokat, de már 
közrefogva. Nem ért semmit a német egységek fedezete, mert 
az oroszok a hegyvonulat takarásában biztos állásokról tartot
tak bennünket tűz alatt. Siralmas látványt nyújtott szétvert se
regünk, mert a lóvontatású ágyúk, a málha, szóval a teljes 
utánpótlás lent maradt a völgyben, mi meg fönt tartottuk az ál
lásokat. Fönt a dombtetőn, étlen-szomjan. Mindössze kétszáz 
méterre lehettünk attól a helytől, ahol kibújhattunk volna a 
gyűrűből, de ezt a 200 métert már hadifogolyként kellett meg

148



tennünk. Magyar honvédruhás katonák fogtak bennünket kö
rül, magyarul szólítottak föl bennünket:

— Fiúk, ne lőjjetek, tegyétek le a fegyvert és nem lesz bán- 
tódásotok!

Ahelyett, hogy fölemeltük volna a karunkat, valaki közü
lünk megeresztett egy géppuskasorozatot, amire nyomban 
érkezett a válaszl Két tűz közé fogtak bennünket, de most is 
azt mondom, hogy nem akarták lekaszálni a zászlóalj mara
dék állományát. Mert megtehették volna, föntről a hegyoldal
ból jól láttak bennünket. A fejünk fölött fütyültek a golyók. Teli 
volt a vidék csipkebokorral. Mintha ollóval metszették volna le 
valamennyinek a hegyét, a géppuskák megtették a magukét.

A zászlóaljparancsnok még akkor is azt ordította, hogy 
csak lőjjünk, lőjjünk, hogy ne adjuk meg magunkat, amikor 
már semmi esélyünk nem volt a menekülésre. De hogy viszo
nozzuk a tüzet, amikor föl se mertük emelni a fejünket a 
földről!? Az ezredes néhány katonával megpróbált kitörni, de 
szitává lőtték. Az orosz oldalról ismét jött a figyelmeztetés: 
megadni magunkat! Pillanatok alatt, akárcsak a moziban, úgy 
pergett le előttem egész életem. Fölemelt kézzel kapaszkod
tunk föl a lövészárok, az állások tetejére...

Egyenruhás orosz nő közeledett felénk, s ami nagyon 
meglepett: mindannyiunkkal kezet fogott, olyasvalamit mon
dogatott, hogy ne féljünk, számunkra vége a háborúnak. Igen 
ám, csak azt nem fűzte hozzá, hogy a pokol ezután kezdődik! 
A gyűrűn kívüli német egységek sem maradtak tétlen! Lőttek 
szakadatlanul, de nem csak az oroszokat vették célba, hanem 
valamennyiünket, akik föltartottuk karunkat. így váltunk egyik 
pillanatról a másikra szövetségesekből ádáz ellenséggé. Az 
oroszok nem bocsátkoztak velünk harcba, hanem egy katlan
ba vonulva mentettek ki bennünket, hadifoglyokat.

Október vége felé így estem hadifogságba az Uzsoki-szo- 
rosban.

Három hét sem múlt el, amikor a hadifoglyokat a lengyel- 
országi Turka laktanyájába kísérték, de annyi volt ott a lefegy- 
verzett katona, hogy számunkra már nem jutott hely, így átirá-
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nyitottak valamennyiünket a szomszédos Szombolba, ahol 
rövid idő alatt 22 000 fogoly zsúfolódott össze. A legtöbb volt 
a magyar honvéd, de szép számban akadtak románok is. 
Szombolból nem lehetett eljutni keletre, mert ahogyan vonul
tunk visza az Uzsoki-szorosban, a németek mind fölszaggat
ták a sínek talpfáit, mivel volt egy szerelvényük, amelyik pilla
natok alatt átfűrészelte a kemény talpfát, úgyhogy a sínpár 
egyszerűen szétcsúszott. Kénytelenek voltunk ott rostokolni, 
amíg meg nem javítják a vasutat. A szomboli fogolytáborban 
aztán mindenünkből kiforgattak bennünket. Volt ott „szerve
zett" motozás, de még több az „önkezdeményezésre” törté
nő. Elébünk állt az orosz katona, nyakában gépfegyver lógott, 
s a puskacsővel mutatta, hogy a zsebünket fordítsuk ki vagy 
a köpeny ujját gyűrjem föl. 18 éves voltam, amikor egy gyö
nyörű karórát vettem. Sikerült megőriznem a harcokban is, de 
ez az orosz katona lecsatoltatta a karomról. A fogolytársak 
nyakából letépte a feszületes láncot, pillanatok alatt egy marék 
gyűrűt harácsolt össze. Nagyon sajnáltam a karórát, de meg
fosztott a szakácskönyvemtől is, nem tudom, hasznát vette-e 
valaha is?! Az orosz ellenőrzés után még a borotvakészletem 
sem maradt meg.

De sokszor ordították:
— Szabiraj!
Sorakozó! Amikor sorbaálltunk, ki tudja, hányszor és há

nyadszor ismételték el:
— Katonák, minden aranyékszert, minden órát és pénzt át

adni, mert ha megtaláljuk az értékeket, a kivégzőszakasz elé 
állítjuk a szabotőrt!

Megszeppentünk, s ha egyszer-kétszer sikerült is kimen
tenünk értékeinket, ezúttal biztosan fönnmaradtunk a rostán.

Embertelen körülmények között éltünk, mert a barakkban 
csak úgy tudtunk mindannyian elhelyezkedni, ha fölhúzott 
térddel ültünk. 25 hektoliteres kazánokban főtt a raboknak a 
koszt. Krumplit főztek amerikai húskonzervvel. Hiába volt az 
elfogadható étel, a 22 000 foglyot nem lehetett folyamatosan 
ellátni. Százas csoportokba osztva vonultunk az ételadagért, 
s elégedettek voltunk, ha napjában legalább egyszer sorra ke
rültünk. Ott láttam, hogy az ember egy falat kenyérért, egy csaj
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ka levesért megfeledkezik önnön mivoltáról. Egymást taposva 
igyekezett mindenki mielőbb megtölteni csajkáját. Jóllakni.

Nagyon szerettem volna hazatérni, s erre hamarosan le
hetőség is adódott, de hogy nem használtam ki, az már nem 
rajtam múlott.

A szomboli fogolytáborban 42 bácskai gyerekkel ismer
kedtem meg, és együtt figyeltünk föl az oroszok agitálására:

— Aki vissza akar térni Bácskába, jelentkezzen a Petőfi- 
brigádba, a most alakuló bácskai hadseregbe. Nyomban me
het haza!

Mind a negyvenketten jelentkeztünk a tábor politikai bizto
sánál, hogy hajlandóak vagyunk a szerveződő brigádhoz csat
lakozni. Az volt a fő célunk, hogy egyszer kijussunk a szombo
li fogolytábor kapuján, utána már majd föltaláljuk magunkat.

Végtelenül megörültem, amikor a vasútállomásra befutott 
a hosszú szerelvény és a parancsnok a 42 bácskai legényt az 
első vagonba helyezte el. Még bátorított is bennünket elis
merően, hogy hamarosan hazánkban harcolunk a fasiszta né
met csapatok ellen. Közben majd’ négy és fél év kellett ahhoz, 
hogy hazajussak.

Tíz nap múlva ugyanis a Petőfi-brigád helyett, Lengyelor
szágon áthaladva, a Sahti bányamedencében találtam ma
gam társaimmal együtt. Ma sem szeretek visszaemlékezni az 
útra, amelyről sok társam számára nem is volt visszatérés.

Naponta egyszer kaptunk enni, de az is megtörtént, hogy 
egyik nap csak vizet adtak, másnap pedig leforrázott kukori
cadara vagy egy darab kenyér jutott a kiéhezett foglyoknak. 
Az emberek legyengültek, a mi vagonunkban az „utasok” fele 
vagy vérhasban vagy tífuszban szenvedett, közülünk hárman 
nem értek ki az orosz földre. Nem követtük az útirányt, nem 
tudhattuk, mely falvakon vagy városokon vonulunk keresztül, 
hiszen a vagonajtót ránk zárták, az ablak is be volt deszkázva. 
Arra viszont emlékszem, hogy 1944. december 18-án értünk 
ki a Sahti körzetbe. Akkor már méteres hó borította a vidéket, 
meg mínusz 25 fokos hideget mértek.

A „sahta uhoj” szénbányát jelent. Oda kerültünk valamennyien.
Sahti nagy város, hiszen 32 vágányt számoltam meg a 

vasútállomáson. Több mint 120 kilométerre voltunk Moszkva
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külvárosától, ami nekünk nem sokat jelentett. Igaz, én mégis 
eljutottam Moszkvába! Nyár volt már, amikor a konyhán elfo
gyott a savanyított káposzta. Szabadnapos voltam, amikor 
rámmordult az őr:

— Szóidat, prigy szuda!
Hatalmas teherautókra kapaszkodtunk föl a hordók, kádak 

közé: savanyúkáposztáért mentünk Moszkvába! Nyár köze
pén! A négy és fél év alatt, amit hadifogságban töltöttem, egyet
len nap sem múlt el káposztafőzelék vagy káposztaleves nél
kül! Egy időben a káposztaleveshez savanyú uborkát adtak — 
körítésként... Olyan eset is előfordult, hogy a tábor körletébe 
teherkocsiról dobálták le a már marharágta és taposta ká
posztafejeket, a harasztot, s a táborparancsnok odaparan
csolt bennünket:

— Szóidat, kusaj!
És röhögött hozzá. Csak próbáltuk volna elutasítani! így is 

lefasisztáztak bennünket! Nyeltük a letaposott, mocskos ká
posztalevelet...

De hogy visszatérjek a bányához meg a táborhoz, az elhe
lyezésünkkel nemigen dicsekedhettünk. A táborban 1200 ma
gyar hadifoglyot tartottak — mindösze két barakkban. 1945 
tavaszán megérkeztek a németek is. Érdekes, arra emlékszem, 
hogy 1944. december 18-án értünk ki a bányavidékre, de utá
na összefolytak a napok. Azt tudtuk, hogy hat napig dolgo
zunk a bányában, a hetediken meg pihenünk. A brigádban hú- 
szan-huszonketten voltunk; a konyha mellett két vashordóban 
állandóan langyos forralt vizet tartottak, azt fogyasztottuk ivó
vízként, mert minden víz fertőzött volt, a forralt víz meg csak 
jelentett némi biztonságot. No, miért jöttek a németek, amikor 
a mi táborunk színtiszta magyar tábor volt? Nagyon egyszerű 
a magyarázata: az 1200 hadifogolyból 1945 tavaszára 650-en 
maradtunk életben! Németekkel töltötték föl a megfogyatko
zott gárdát.

Mi bácskai gyerekek nagyon összetartottunk, bár segíteni 
nem tudtunk egymáson. Sokszor jól esett, amikor ki tudja, há
nyadszor panaszoltuk el bánatunkat, a hazavágyódás fojto
gató érzését. Akik 45 tavaszáig nem hullottak el, mindvégig 
összetartottak. Nem felejtem el, hogy két és fél méteres hó
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esett, és mínusz 51 fokot mértek! Ez a hideg tizedelt, ponto
sabban: felezett meg bennünket. Borzalmas érzés volt, ami
kor reggel szólunk a mellettünk fekvőhöz, rázzuk, költögetjük, 
de az nem mozdul — jéghideg! A tábor sarkában ásott közös 
sírba temettük fogolytársainkat. Öt méter mélyre ástunk a fa
gyos földben, minden sor hullát vékony földréteggel takartunk 
le, mindaddig, amíg meg nem telt a gödör. Mert bizony megtelt.

Éjszakánként farkasok merészkedtek be a táborba, vérfa
gyasztó üvöltés hangzott szinte egész éjszaka, aludni sem bír
tunk, illetve nem is nagyon mertünk. Borzalmas látvány volt, 
amikor másnap a sírgödörben csak csontokat találtunk. A far
kasok...

Itthon kegyelettel vagyunk egymás halottai iránt, de ott... 
Ennyit ér egy ember élete. Ha kidőlsz a sorból, másik tízet 
nyomnak helyedbe. Ott csak számok voltunk. A láger létszá
mának stimmelnie kellett! Hogy hányszor és honnan töltötték 
föl a létszámot, az nem számított, nem ránk tartozott.

*

— Volt időm kitanulni a bányászmesterséget, mert miután 
megérkeztünk Sahtiba, két hét elteltével már le is szálltam a 
250 méter mély tárnába. Soha nem voltam ilyen mélyen a föld 
alatt! Meg voltam róla győződve, hogy onnan élve nem ke
rülök ki. Minden porcikámban remegtem... Nem kezdtünk nyom
ban dolgozni, csak azért engedtek le bennünket a felvonóval, 
hogy megismerkedjünk majdani munkahelyünkkel, meghall
gassuk a termelésvezető mérnök utasítását, magyarázatát, 
próbáljunk eligazodni a tárnákban. Az említett fölvonón húzták 
föl a szénnel telt csilléket is, mert még a liftbe is be volt építve 
a sín. A bánya ki volt világítva, mármint a főfolyósók, de a fej
tésnél szükség volt a lámpára is. Vagy olajlámpával világítot
tunk, vagy telepes lámpával. A későbbiek során, amikor meg
ismerkedtem a bányában leselkedő veszélyekkel, csak akkor 
kezdtem el igazán félni: mi lesz velünk, ha tárnaomlás követ
kezik be; sújtólégrobbanás esetén mindannyian bennégünk, 
akár a pokolban! Mert a gázszivárgást állítólag nagyon nehe
zen lehet észlelni. Hála Istennek nem éltem meg bányaszeren
csétlenséget.

Én a nyolcas tárnában dolgoztam. A négy és fél év alatt
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brigádommal 1500 méter hosszú folyósót vájtunk! Nem múlt 
el nap, hogy ne imádkoztam volna el a „Hiszekegyet” meg a 
„Miatyánkot”. De csak úgy magamban. Ez volt az utolsó re
ménysugár, a megnyugtató, amibe még bele lehetett kapasz
kodni, mert sorsunkon mi magunk úgysem változtathattunk. 
A bánya fizikailag megtört bennünket, mert három váltásban 
dolgoztunk. Havonta váltottuk egymást, nap mint nap le kellett 
ereszkedni a föld gyomrába, szidtak bennünket, gúnyt űztek 
velünk, de valamennyien éreztük, hogy ha lelkileg nem roska- 
dunk össze, ha nem hagy el bennünket a hitünk, akkor van re
mény a túlélésre. Ezért is imádkoztam a társaimmal együtt. 
Pedig amikor a tárnában eltöltött nyolc óra után elénk lökték a 
sótlan káposztát, bizony sokszor kialudt lelkemben a remény 
sugara. Elfásul, megkérgesedik az ember lelke...

A több mint négy évnyi bányász-pályafutásom alatt mind
össze egyszer kerültem „betegszabadságra”, de az sem a 
gyengélkedő volt, amire társaim olyan gyakran szorultak. Hu
zat fogta meg az arcom, de úgy, hogy megbénult, sem enni, 
sem beszélni nem bírtam. Az orosz tábori orvosunk — jósá
gos orosz nő volt, őrnagyi ranggal — egyre vígasztalt, hogy 
nem lesz semmi bajom. Nem volt ott semmi gyógyszer vagy 
injekció, hogy fogok én rendbejönni? — estem kétségbe. 
Szükségtelenül.

A doktornő Sahtiból járt ki a táborba, a segédje német dok
tor volt, velünk együtt élt a táborban. Nos, ez a jó lelkű dok
tornő másnap hívat a rendelőbe — mentem volna egyedül is!
— és egy bögre tejet tett elém! Nem győztem csodálkozni, de 
hálálkodni sem, miközben fájdalmak közepette kortyoltam az 
éltető folyadékot. Két napra rá tojást tett elém, amit úgy nyer
sen fogyasztottam el. De hálával tartozok annak az olasz or
vosnak is, aki az orosz doktornő előtt volt a tábor egészség- 
ügyi felelőse. Amikor megbénult az arcom, öt napig ő felügyelt 
rám, kétóránként cserélte a forró téglákat, amit béna arcom
hoz kellett szorítani. Szerencse, hogy közel voltam a konyhá
hoz, ott állandóan égett a tűz, nem volt gond fölmelegíteni a 
téglát. Nem tudom leírni azt az örömet, amikor néhány nap 
múlva megrándultak béna arcizmaim...

1946 tavaszáig semmi hírt sem adhattunk magunkról, de 
mi sem tudtunk semmit az otthoni eseményekről, a változá-
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sokról, de szüléinkről sem. A nacsalnik közölte velünk, hogy 
írhatunk haza, de csak 25 sort, azt is válaszcímes tábori lapon. 
Őszintén szólva nem reménykedtem, hogy postára került a 
lap, mert múltak a hetek, a hónapok, de választ egyik fogoly
társam sem kapott. A nyár is múlóban volt, amikor több mint 
három hónap után a tábori postával végre megnyugtató vá
lasz érkezett szüleimtől: megvannak jó egészségben, amit ne
kem is kívánnak...

*

Lent a bányában „vagoncsik” voltam, azaz olyan minde
nes csillés. Töltöttem a csillébe a szenet, dúcfát szállítottam a 
strekkhez, a szénnel teli csillét a felvonóhoz irányítottam. Köny- 
nyen megtanultam oroszul, és ezt a lágerban becsülték az 
őrök meg az elöljárók is. Az, ami meglepő volt, hogy a katonák 
sokszor szelídebbek voltak velünk szemben, mint civil 
őrzőink. Főleg azok, akik a háború előtt vagy alatt Oroszor
szág határán kívül is megfordultak. Különben a bányában ve
lünk együtt orosz katonák meg tisztek is dolgoztak. Úgy 
mesélték, hogy azért kerültek kényszermunkára, mert a hábo
rú befejeztével nem akartak visszatérni az országba, de visz- 
szatoloncolták őket, s a jobb, a szabadabb utáni vágyuk miatt 
kerültek a bányába. Nem tudom, mit jelentett a jobb élet, ami
kor fél Európa romokban hevert, és mégis oda vágyakoztak. 
Oroszországban is szigorú jegyrendszer volt, meg szegény
ség. Ha valakinek akadt is pénze, azt nem költhette el, ha nem 
rendelkezett valamilyen vásárlásra följogosító jeggyel. Az 
ilyen rendszerből nekem is jutott, amikor hazatértem a hadi
fogságból. Amikor volt jegy, nem volt áru...

Különben a hadifogságban az emlékek tartották bennünk 
a lelket. Magam sem tudom, hányszor meséltük gyerekkori él
ményeinket, úgyhogy végül jobban ismertük egymás történe
teit, mint a magunkét.

1946 után némileg javult helyzetünk, mert a táborban kan
tin nyílt, sőt még fizetést is kaptunk, de csak 46 második fe
létől. Havonta 40 rubelt kerestünk, amit rendszerint élelemre 
költöttünk, hiszen állandóan korgott a gyomrunk. A kantint ke
nyérrel, zsírral, cukorral látták el. Négy rubelért negyed kilog
ramm zsírt vehettünk, a cukor is ennyibe került.
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Különben a bányában dolgozók naponta egy kilogramm 
kenyérre voltak jogosultak a három tányér káposztaleves mel
lett. A műszak befejeztével megkaptuk az evőkanál cukrot is. 
Ha időközben netán kiürült a raktár, később megkaptuk elma
radt járandóságunkat is. Volt olyan eset, hogy fél kilogramm 
cukrot is mértek számomra. Nehéz fizikai munkát végeztünk, 
kellett a kalória! Még valamit az árakról: a közeli városban jól 
ellátott áruház volt, ahol a papucstól az öltönyig mindent meg
vásárolhattak, ha megfelelő jeggyel, vagyis bonnal rendelke
zett az illető. Különben egyhavi fizetésemen egy szerény minő
ségű öltönyt vásároltam, majd a következő hónapban mici- 
sapkára és cipőre költöttem rubeljeimet. Úgyhogy Oroszor
szágban vásárolt ruhában tértem haza!

Azt elmondhatom, hogy itthon, bár nem dúskáltunk a ja
vakban, mégis voltak ünnepeink. Csak a karácsonyt meg a 
húsvétot említeném, de ott volt még az újév, a május elseje... 
A hadifogságban egybefolytak a napok, nem volt ünnep és 
ünneplés. Mintha egy esztendő alatt játszódott volna le min
den, olyan lassan peregtek a napok. Lehet hogy azért is, mert 
túl sokat foglalkoztunk önmagunkkal, gondjainkkal. Nekem 
sem volt könnyű, de láttam azt is, hogy mennyit szenvednek 
a nős emberek. A családhoz való vágyódás ilyen kínját én 
nem éreztem.

*

1948 októberében már Máramarosszigeten jártunk, ahol fi
gyelmeztettek bennünket, hogy jugoszláv hadifogoly nem lé
tezik. Amennyiben azt mondjuk, hogy jugoszlávok vagyunk, 
sohasem érünk haza. Szeged-királyhalmi címet mondtam be, 
így kerülhettem Debrecenbe, ahol sorszámot kaptam és kivár
tam az igazi hazatérés pillanatát: 1949 február derekán értem 
Szabadkára.

Mindaddig, amíg haza nem érkeztem, nem tudtam, milyen 
változáson ment keresztül vidékünk. Apám gazdaságát ki
fosztották. A maximum föld, igaz, megmaradt, de a jószágot, 
a jó lovakat előbb elvitték az oroszok, majd a beszolgáltatás
kor ismét a parasztemberen csattant az ostor. Egy fejőstehén 
meg talán egy malacka maradt az állatállományból. Szegé
nyek voltunk. Nem reméltem, hogy valaha is talpraállunk, de 
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sikerült. Dehát néhány éwel azelőtt azt sem reméltem, hogy a 
tárnából valaha is följutok a föld felszínére, és mégis kijutot
tam! Az egész vagyonom az az öltöny ruha volt, amit maga
mon hoztam haza Oroszországból.

’25-beli öcsém is megérkezett a Jugoszláv Hadseregből, 
és úgy gondoltuk, hogy ha megfogjuk a dolog végét, talán 
talpraállíthatjuk a családi birtokot. Megvolt bennünk az akarat, 
de akkor született egy olyan törvény — lehet, hogy már koráb
ban is érvényben volt, de én nem tudhattam róla—, mely sze
rint egy parasztháztartásban lelgfeljebb két férfi dolgozhat, a 
többieknek állami munkára kell mennie. Bennünket is fölszólí
tottak, hogy egy férfit adjon a család az állami munkára. Két 
évig rakodómunkás voltam. Akkor kezdődött a „deagrarizálás”, 
a falu erőszakos megsemmisítése.

Azonban hiába erőltették rám az állami munkát, én a mező- 
gazdaságtól a mai napig sem tudtam elszakadni.

Hanem ha most módomban állna, nagyon szívesen bejár
nám azokat a helyeket, ahonnan hadifogságom idején annyira 
szerettem volna szabadulni. Visszamennék a bányavidékre, 
még annak árán is, hogy összeszoruljon torkom, szívem, mint 
ötven évvel ezelőtt olyan sokszor.

(Szél Dezső, 1923 , Szabadka—Horgos)
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Holló István pokoljárása

Amikor Holló István 1937-ben életében először 
hagyta el a szülői házat, maga sem számított rá, 
hogy dédelgetett életformájából csak ízelítőt kap. 
Álma-vágya az volt, hogy szerzetesi csuhába búj
jon, életét Istennek ajánlja, mintahogyan különben 
is a mindenható kegyeire van bízva az ember élete. 
Csakhogy ennek bevallása bátorságot és meg
alázkodást igényel. Holló István erre kora gyerek
korában rádöbbent.

— Topolyán és a topolyai tanyavilágban egyszerű, a mun
kának élő emberek között nevelkedtem. Sokan azt hihetnék, 
hogy kérges lelkű béresek, napszámosok, szolgálók világa 
volt szűkös világom, melyben a földdel való viaskodás eltom
pítja az embert. Szerencsémre mindig a szép szó, kimondott 
és leírt, védett a durvaságoktól, a keresztény életmód töltötte 
ki szerény mindennapjaimat. A távolból már érződött a vérzi
vatar szele, én meg a szentek, a remeték életének, meg termé
szetesen a Bibliának a tanulmányozásába vetettem magam. 
Olyannyira, hogy életemet csak szerzetesként tudtam elkép
zelni. Szüleim nem örültek gondolkodásmódomnak, külö
nösen édesanyám nem.

A topolyai plébánián egy fiatal pap nyújtott segítő kezet. 
Szlovéniába a karthauzi rend címére, majd Zomborba a kar
melitáknak írt érdekemben, de elutasító válasz érkezett: a 15- 
16 éves legény ke éretlen a szerzetesi életre. Nem hagyott el a 
remény! 1937-ben, 17 éves voltam, a karmeliták jelentkeztek: 
szülői beleegyezéssel a rendbe léphetek. Édesanyám is meg
enyhült... Határtalan örömmel léptem át a rendház küszöbét, 
nem is sejtettem, hogy álmaimat szétzúzza a háború, hogy 
rögös, bizonytalan utat kell járnom. Amikor erre az útra tereltek 
ki tudja hány ezer, százezer társammal együtt, ismét rá kellett 
döbbennem: nem magam irányítom sorsomat, Isten akarata 
határozza meg életemet.

A karmelitáknál eltöltött évek csak megerősítették hitemet, 
amire hamarosan nagy szükségem is volt. 1941-ben ugyanis
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a háború kitörése, majd a Délvidék megszállása és a rend
szerváltás zavarta meg nyugalmunkat. Én már a háború kitö
rése előtt voltam sorozáson, a régi Jugoszlávia Királyi Had
seregébe soroztak be, de a megszálláskor nem kaptam behí
vót. 1941 októberében érkezett a katonai behívó a Magyar Ki
rályi Hadseregbe: október 21-én Szegedre, a helyőrségi 
kórházba kerültem — szanitécnek. Két évre váltam el szüle
imtől, karmelita testvéreimtől, de a két évből kilenc esztendő 
lett, a rendbe pedig sohasem tértem vissza.

A hadseregben hamarosan a Gazdasági Hivatalhoz osz
tottak be, ahol bőségesen volt szabad időm, amit tanulásra 
fordítottam, mert lehetőség nyílt a polgári iskola elvégzésére. 
Ez pedig azt jelentette, hogy leszerelésem után a teológiai 
egyetemen folytathatom tanulmányaimat, teljesül vágyam: 
szerzetes leszek.

Csakhogy szabadidőből egyre kevesebb jutott, hamaro
san a Dunántúlra, Hajmáskérre vezényeltek az alakuló tüzér- 
rohamosztag GH-jába, majd irány vissza Szegedre. 1944-ben 
Hódságra osztottak be, de október 7-én a partizánok és íz  
oroszok elől Zomborba, majd ismét a Dunántúlra, Sásd 
községbe vonultunk vissza. Meg sem pihentünk, máris Zán- 
kára irányították egységemet, ahol a frontra kerültünk, hiszen 
a front már a Balatonnál húzódott. Kegyetlen tél volt! Méter 
vastagságú jég borította a Balatont, az egyik altiszt azt taná
csolta, hogy keljünk át a jégen, támadjuk meg az oroszok ál
lásait. Arra nem gondolt a nagyravágyó altiszt, hogy a jégen 
vonulva milyen jó célpontul szolgálunk! No, de a hadsereg
ben volt, aki gondolkodott a túlbuzgó altiszt meg a honvéd he
lyett is, úgyhogy megkerültük a Balatont és Enying meg Simon- 
tornya környékén csatároztunk. Borzalmas érzés volt puskát 
fogni embertársamra, még ha az az ellenfél táborához is tarto
zott. A lövészárokban azért imádkoztam, hogy el ne találjon a 
golyó, de most már bevallhatom azt, amiért akkor főbelőttek 
volna, hogy én a szembenállóra sohasem lőttem. Talán ezért is 
vezérelt haza a jó Isten, bár megpróbáltatásból nem volt hiány.

1945. február 9-én fogságba estem. Az oroszok Aszófő 
környékén aknáztak bennünket. Heten léptünk ki a lövészá
rokból, de már fölemelt kézzel. Közülünk ketten súlyosan 
megsebesültek. Fenyegettek bennünket. Hátborzongató a
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géppuska závárzatának kattanása! Bennünket, hadifoglyokat 
okoltak a háborúért, az orosz nép szenvedéséért, minden 
áron végezni akartak velünk, de szerencsére pártfogásba vett 
bennünket valami magasrangú tiszt, megnyugtatott: nem esik 
bántódásunk. A hadifoglyokat Kisláng irányába terelték, köz
ben érkezett az orosz utánpótlás és az ellátmány: kenyeret hoz
tak. A teherkocsikról nekünk is dobtak egy-egy cipót. Vala
mennyien ki voltunk éhezve, de nem fogyaszthattuk el az 
egész adagot, úgyhogy az ideiglenes fogolytáborba érve még 
ismeretlen sorstársainknak is jutott a kovászos fekete cipók
ból. Arra számítottunk, hogy ha már a táborban vagyunk, élel
met is kapunk, de nem így történt, éheztünk.

Törvényszerűen ismétlődött, hogy az oroszok levetkőztet
ték a hadifoglyokat, kicserélték, rosszabb esetben egyszerű
en elvették a jó egyenruhát, a lábbelit, hiszen szemet szúrt a 
katonacsizma, a bakancs. Elsőként mégis hóruháinktól fosz
tottak meg bennünket. Behemót közlegény állt előttem, a pus
kacsővel parancsolta le bakancsomat, de nem volt szeren
cséje, nekem viszont annál nagyobb: a lábbeli olyan kicsi volt, 
hogy sem ő, sem társai nem vehették hasznát, így visszadob
ták. Kiszolgáltatva, prédaként álltunk az orosz katonák előtt, 
akik nem elégedtek meg a ruha- és lábbelicserével, szemet 
vetettek a zseb- meg karórára, a töltőtollra, de még legkedve
sebbjeink fényképétől is megfosztottak valamennyiünket, ira
tainkat sem tudtuk megmenteni.

Azzal tisztában voltam, hogy hadifogságba kerültem, de 
nagyon szerettem volna tudni, mi lesz a sorsunk, háborús 
bűnösnek kiáltanak-e ki valamennyiünket, ítélkeznek-e fölöt
tünk, vagy egyszerűen szélnek eresztik az elcsigázott, leron
gyolódott sereget. Magyarázat, válasz helyett egyik táborból a 
másikba kísértek bennünket. így kerültünk Soltvadkertre. Pri
mitív, sebtében kialakított fogolytáborban tartották a lefegyver- 
zett honvédeket. Szögesdróttal vettek körül bennünket, embe
rinek nem mondható körülmények között „laktunk". Naponta 
többször is lajttal szállították a vizet a fogolytáborba. Amikor 
csak alkalom adódott, jelentkeztem, mentem a dróton kívülre, 
a városi kúthoz tölteni a lajtot. Nem is gondoltam én szökésre, 
hiszen ugyan ki fogadott volna be, amikor a városi lakosság 
szinte remegett a katonáktól való félelmében. Nem egy fogoly
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társam kihasználta az orosz katonák laza fegyelmét, vízhor
dás helyett nekirugaszkodott a bizonytalannak. Később nem 
érkezett róluk hír, talán hazavezérelte őket a jó Isten...

Semmitevésben múltak napjaink. Vártuk a napi ételada
got: az áztatott vagy forrázott kukoricadarát. A habfehér, fosz- 
lósbélű bácskai cipóról álmodni sem mertem... Megdöbbentő 
volt, amint reggelenként egyik barakkból is, a másik félszer 
alól is vonszolták ki a hullákat. A vérhas, a tífusz szedte áldo
zatait! Mindezektől a betegségektől megóvott a Gondviselő. 
Azt én senkinek el nem mondtam, de szüntelenül imádkoztam. 
Nem csak magamért, de bajtársaimért, szüléimért, mindenkiért.

Soltvadkertről Kiskunfélegyházára kísértek bennünket. Az 
elcsigázott, kiéhezett foglyok számára végtelennek tűnt a több 
mint 50 kilométeres út, amit étlen-szomjan kellett volna meg
tennünk, ha az útbaeső falvak jószívű lakossága nem ad né
hány falat kenyeret, tésztaféleséget a megszégyenített honvé
deknek. Én szakaszvezető voltam, szégyelltem elfogadni az 
alamizsnát, de korgó gyomrom csak erősebbnek bizonyult 
önérzetemnél, így örök időkre megtanultam: a segítő jobbot 
sohasem szabad visszautasítani, még ha arra nincs is föltétle
nül szükség.

Miután Kiskunfélegyházán elszállásoltak bennünket, nyom
ban sorakozót is rendeltek, mert az orosz nagyon szeretett so
rakoztatni. Tolmács segítségével kérdezték: a foglyok közül ki 
hajlandó átpártolni az orosz sereghez, nem vagyok benne biz
tos, hogy a Vörös Hadseregről volt-e szó, s résztvenni a né
metek elleni hadműveletekben? Az önkéntesek kétheti eltávo
zást kapnak... Persze, hogy megragadtuk valamennyien az al
kalmat, fölíratkoztunk az önkéntesek listájára. Csak egy órára 
hazamehessek, nem két hétre, csak egyetlen órára, utána bot
tal üthetik a nyomomat! 1945. április elején átestünk az orvosi 
vizsgálaton. Aki jobb erőnlétben volt, vagyis keményebb volt 
az izma, a fara, az bevált, várhatta a hazaindulást. Nemsokára 
már a vasúti kocsikban szorongtunk, összeszorult torokkal 
vártuk, hogy a szerelvény elinduljon a Délvidékre — haza! 
Amikor zakatolni kezdtek a kerekek, képtelenek voltunk visz- 
szatartani könnyeinket. A zárt vagonban nem tudtam fölmérni 
a sebességet, de a megtett távolságot sem, mégis nagyon 
hosszúnak tűnt a hazafelé vezető út, mígnem prüszkölve, csi
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korogva fékezett a masina. A rácsos ablakon keresztül olvas
tam az állomás nevét: Lúgos! Összeszorult a torkom, hiszen 
ez nem Bácska, hanem Románia! Most már tudtam, hogy a 
végzet Oroszországba vezérel, de hogy onnan lesz-e vissza
térés vagy sem, azt Gondviselőmre bíztam, akárcsak egész 
életemet.

*
Sok százezer fogolytársammal én sem kerülhettem el az 

azóta már hírhedtté vált elosztótábort: Focsanit. Éjjel-nappal 
érkeztek a szerelvények, ezrével szállítva a bizonytalan sorsú 
embereket a végcél, Oroszország valamelyik bányavidéke 
felé, netán a szibériai erdőségekbe. Későn este érkeztünk a tá
borba. Szerencsésnek mondhattuk magunkat, mert még va
csorát is kaptunk. Jól emlékszem, hogy borsófőzelék volt az 
„étlapon”. Jóízűen kanalaztam, miközben valami meg-meg- 
roppant a fogam alatt. Arra gondoltam, hogy pirított vörös
hagymával ízesítették, az „ínyencek” szalonnadarabkák ízét 
vélték érezni. Másnap a reggelinél — ez is egy merőkanál bor
sófőzelék volt! — megoldódott a talány: zsizsikes borsót ké
szítettek, az apró bogarak roppantak fogunk alatt. Ettől füg
getlenül Focsani igazi arcát, amikor napjában százával temet
ték a megfagyott vagy éhenhalt, netán a tífuszban elpusztult 
foglyokat, szerencsémre nem ismertem meg. Erősen tava
szodon már, amikor oda kerültem, s csak néhány napot tar
tózkodtam a táborban, ahol állandóan 20 000 embert, de
hogyis embert: halálra gyötört honvédet zsúfoltak össze, ahol 
én is közönséges szám voltam, mert név szerint ott sem vettek 
bennünket nyilvántartásba. Hiába kutattam ismerős arcok, bá
torító tekintetek után, a semmibe bámuló szemeken kívül 
egyebet sem láttam. Pedig — ezt csak jóval később tudtam 
meg — abban az időben, amikor Focsaniban rostokoltunk, 
édesapám is ott várta sorsa alakulását! Milyen közel voltunk 
egymáshoz, és mégis milyen elérhetetlenül távol...

1945. április 18-án zárt marhavagonokból álló végtelen 
szerelvény indult velünk orosz földre. Talán negyvenen he
lyezkedtünk el egy-egy kényelmesnek nem mondható vagon
ban. Az élelemmel sem igen kényeztettek bennünket, mert 
amikor időnként megállt a szerelvény, kétszersültet dobtak be 
meg néhány vödör vizet adtak mellé, azt kellett beosztani ivás-
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ra, tisztálkodásra. Sohasem tudtuk, mikor lesz a következő 
megálló, mikor pattan föl a vagonajtó. A száraz koszt kívánta 
a vizet, de csak május elsején ihattam annyi vizet, amennyi 
csak belémfért. Bakuba ériünk. Ez még nem a végállomás 
volt, hanem amolyan pihenő, ellenőrzőpont, ahol fertőtlenítet
tek, megfürösztöttek bennünket. Mondhatom, hogy a lakos
ság nem fogadott bennünket örömmel, de még csak szá
nalommal sem!

— Gitler! Gitler! —- csúfolódtak velünk főleg a gyerekek, s 
értettük mi nagyon jól, hogy Hitlerre gondolnak. Mint egyko
ron a gonosztevőket, bennünket is megköveztek. Őreink csak 
kajánul mosolyogtak. Itt kell megjegyeznem, hogy hadifogsá
gom ideje jalatt egyetlen egyszer sem szólítottak nevemen. Ál
talában Galo vagy Golló voltam, minek következtében évek 
múltán alig sikerült csatlakoznom a hazafelé tartó sorstársak
hoz. Addig azonban nagyon sok céklarépa-levest meg burist 
kellett elfogyasztanom...

A bakui fertőtlenítés után ismét vagonokba kerültünk és a 
Kaukázus lábánál lévő Kirovabadba szállítottak bennünket, 
ahonnan teherkocsikon folytattuk a hegyekbe, a bizonytalan
ba vezető utunkat. Csak annyit tudtam, hogy fogolytáborban 
vagyok. A 41 -es számú táborba kerültem, ami 1300-1400 mé
teres tengerszint feletti magasságban helyezkedett el. Jól em
lékszem a dátumra is: 1945. május 4-ét írtak, gyönyörű tavasz 
volt, a gyümölcsfák már virágbaborultak. A természet szépsé
ges látványától még marcona őreink sem voltak képesek 
megfosztaoi bennünket. Négy év után talán először éreztem 
úgy magam, mintha szabad lennék, még akkor is szabad, ha 
a szögesdrót fogoly mivoltomra emlékeztetett. Sohasem gon
doltam arra, hogy egy napon ott állok majd Európa és Ázsia 
határán, mint akkor, szinte látótávolságra a legendás Ararát 
csúcsától. Szabad embernek sem igen adatik meg ez az él
mény...

Orosz őreinkkel kézzel-lábbal értekeztünk, annyit azonban 
megértettünk, hogy „raboty, raboty", vagyis dolgozni hoztak 
bennünket, s ha teljesítjük a feladatot, nem éhezünk, a háború 
befejezése után pedig mehetünk haza. De sokszor megfordult 
gondolataimban: mi is most szülőföldem neve? Jugoszlávia? 
Magyarország? Délvidék? Bácska? Hiányzott, nagyon hiány
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zott a topolyai tanyavilág, de még jobban a zombori karmelita 
rend, melyhez életemet szerettem volna láncolni. Az évek, a 
távoliét dehogyis jelentett gyógyírt, dehogyis tompította érzel
meimet! Ellenkezőleg! Türelemre, kitartásra biztattam magam, 
amihez Isten segítségét kértem.

Táborunkban nagyhangú őrnagy jelentette be a háború 
végét, a fasizmuson aratott nagy győzelmet. Kitörő örömmel 
éljeneztük meg a bejelentést, hiszen hamarosan mehetünk 
haza! Dehogyis mehettünk! Évekig követ zúztunk, szállítot
tunk. Ez volt a 41 -es tábor 200 főnyi „lakosságának” egyetlen 
és fő feladata. A kisebb-nagyobb kőtömböket a szomszédos 
tábor foglyai, egyébként orosz elítéltek, faragták, formálták — 
építkezésre készítették elő.

A kővel nagyon nehéz dolgozni. A legyengült foglyok alig 
bírták emelgetni a fölforrósodott, mázsás tömböket. Előbb a 
feszítővastól meg kalapácsnyéltől kérgeseden meg a tenye
rem, majd a kőtömb emelésekor repedt a bőröm, szinte hal
lottam. Az éltetett, hogy egy nappal ismét közelebb kerültem 
a szabaduláshoz.

A 41 -es táborban nem voltak barakkok. Egy méter magas 
kőfalat emeltek, erre sátorponyvát feszítettek, így valójában 
sátorban laktunk. Nyáron még kellemes is volt, de a tél már 
próbára tett valamennyiünket. A közel másfélezer méter ma
gasságban havazott, a sokszor viharos erejű szél minden rést 
megtalált a fal és a ponyva között, s megtörtént, hogy regge
lenként a havat kellett lesöpörnünk magunkról, fekhelyünkről. 
Egy-egy priccsen hárman aludtunk, illetve feküdtünk, de mivel 
takarót nem kaptunk, silány ruhánkat vetettük le, használtuk 
takaróként, egymáshoz bújva melegedtünk. Alig vártuk, hogy 
középre kerüljünk, mert hiszen akkor két oldalról melegítettek 
a társak... Sokszor jobban vártuk a reggelt, a fölkelést, mint a 
nyugovóra térést. Reggel ki sem mostuk szemünkből az ál
mot, máris sorakozót vezényeltek, csajkánkba mérték levesa
dagunkat egy szelet kovászos, ragadós kenyér kíséretében. A 
bablevesre esetleg a bab léhájáról következtettünk, ha meg 
búzaszem tévedt kanalunkba, tudtuk: buris-levest kanalazunk. 
Ott a 41-es táborban meggyőződtem róla, hogy a természet 
gondoskodik az emberről, nem hagyja éhenhalni. Ugyanis 
időnként disznóparé-levest is készítettek — habarással! Leka- 
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szálták a nálunk csak gyomnövényként ismert és átkozott 
disznóparét, baltával apróra vágták és bele az üstbe! Erre 
szórták a korpát. Kellemetlen illat, illetve bűz jelezte, mikor ké
szül a disznóparé-leves. Az volt a legfontosabb, hogy tápláló 
volt, bár sohasem ettük megunkat degeszre! Ennek a leves
nek nagyon szép zöld színe volt, s miközben kanalaztam, ál
landóan azzal ámítgattam magam, hogy borsólevest kanala
zok, még az ízét is a számban éreztem...

Hadifogságom alatt 16 táborban fordultam meg. Pihenni, 
ténferegni nem igen volt idő. Agyunk sem nyugodhatott, hi
szen naphosszat bömbölt a hangszóróból a Moszkvai Rádió 
adása, ontotta a szocializmus győzelméről, a haladásról szóló 
propagandát. Fárasztó volt a hallgatása is! Két év után, 1947 
elején lekerültem a Kaukázus lábánál elterülő síkságra, Hallar 
községbe. Ez valamikor tiszta német település volt, csakhogy 
Sztálin kitelepítette az őslakosokat, házaikat az azerbejdzsáni- 
ak kapták meg.

A haliári táborban szervezett művelődési élet is zajlott. A 
foglyoknak filmet is vetítettek. Jól emlékszem pl. a Szibériai 
rapszódiára, amit az ötvenes években Topolyán is vetítettek, 
nem is mulasztottam el még egyszer megnézni. A táborban 
különböző előadásokat is szerveztek, hiszen nem egy kiváló 
pesti színész is volt a foglyok között. Hogy pesti srácok vol
tak-e, mesterségük volt-e a színészet, nem tudom, de minden 
erejükkel azon voltak, hogy feledtessék velünk a fogság szür
ke mindennapjait. Legnagyobb örömömre összetalálkoztam 
Lőrincz Simon kedves földimmel, akire a topolyaiak mint 
kitűnő komikusra is emlékeznek. Ha már földijeimnél tartok, 
meg kell említenem Szatmári Bélát is, akivel együtt vonultam 
be ’41-ben, s hat év elteltével a 81-es táborban találkoztunk. 
Olyan fogolytáborban is megfordultam, igaz csak néhány hó
napra, melynek környékén rengeteg teknősbéka tanyázott. 
Szakácsaink levest főztek a teknősökből. Eleinte nagyon fur
csa volt a leves íze, de fogyasztottam, mert tápláló volt, akár
csak a tyúkhúsleves. Az is többször megtörtént, hogy sóskát 
szedtünk az ebédre esedékes leves elkészítéséhez, de annyi
ra éhesek voltunk, hogy nyersen fogyasztottuk el a leveleket. 
Vagy amikor lábadozó voltam és krumplitisztításra osztottak 
be: olyan éhes volt az egész csapat, hogy nyersen elfogyasz
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tottuk az ebédre kiszabott krumplit. Többször nem is osztottak 
be krumplitisztrtásra... A 14-es táborban a topolyai Sípos Feri
vel is találkoztam, aki betegeskedett, így korábban hazakerült. 
Én csak a hármas kategóriáig jutottam, vagyis lábadozó vol
tam, ha megerősödök, ismét a kőtörés vár rám...

A haliári tábor úgy él emlékezetemben, mint ahol időnként 
jól is lakhattam. Kolhozban dolgoztam, répát szedtünk, annyi 
cukorrépát meg céklát ehettem, amennyi csak belém fért. Őre
ink sem voltak szigorúak. Akkor sem, amikor szőlőszüretre 
szállítottak bennünket...

A legtöbb táborban csak rövid ideig tartózkodtam. A Kau
kázus tövében igazi barakkokban laktunk. Fűrésztelepre ke
rültem, ahol épületanyagot szabtam. A körfűrész egyik alkalom
mal kitépte kezemből a fát és úgy vágott karon, hogy nyom
ban csontom tört. Ma is érzem a törés helyét, meg is látszik. 
Egyik alkalommal német sorstársammal vastag deszkát cipel
tünk. Fritz még gyöngébb volt, mint én, kiejtette kezéből a ter
het, az szétnyomta az ujjamat. Sohasem jött helyre.

Hallárból Bakuba kerültem, tulajdonképpen a hadifogoly
kórházba, ahol a gyengélkedőket ápolták, de legénység is tar
tózkodott ott. Itt neveztek ki parancsnokká! 50 embert kaptam, 
akiket nap mint nap be kellett osztanom építkezésre, tataro
zásra, rakodásra, kisebb-nagyobb munkára. Nem nekem ta
lálták ki a parancsnokságot, igyekeztem is megszabadulni a 
„megtisztelő titulustól”. '48 karácsonya közeledett, s azt a fog
lyok is megünnepelhették. Már jó előre készülődtünk az ün
nepre: szerény cukoradagunkból gyűjtögettünk, a zugpiacon 
lisztet, még lekvárt is szereztek sorstársaink. Segítségünkre 
✓olt a kórházi személyzet is, csak éppen vállalkozót kellett ta
lálni a kalácssütéshez, olyan bátor legényt, aki nem teszi tönk
re a kínkeservesen összegyűjtött élelmiszert. Gondolkodás 
nélkül jelentkeztem: én tudok kalácsot sütni! így sikerült leráz
nom magamról a brigádparancsnokságot. Nagyon ízletesre 
sikeredett a kalács, bár ez viszonylagos fogalom, hogy milyen 
ízek élnek a rabok képzeletében. Mivel tésztát is tudtam gyúrni 
— ezt még a karmelitáknál tanultam meg— a konyhán maradtam.

Egymást követték az orvosi vizsgálatok, s abban remény
kedtem, hogy tartósan alkalmatlanná nyilvánítanak, mehetek 
haza szeretett Topolyámra, onnan pedig... Egy orvosi vizsgán 
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engemet is alkalmatlanná nyilvánítottak, mégsem jutottam ha
za. Ugyanis az orvosi bizottságban ott terpeszkedett egy tiszt 
is, azt hiszem őrnagy volt, előtte kiterített térkép és minden fog
lyot megkérdezett: hova menne. Amikor rám került a sor, 
mondom én őszintén, mint amilyen beszédre tanítottak: Topo
lyára mennék, haza. Rákérdezett: melyik nagyvároshoz esik 
legközelebb Topolya. Rávágtam: Szabadkához! Nyomban 
tudtam is, hogy a tiszt jóakarata sohasem vezérel haza Orosz
országból, onnan csak a jó Isten ment ki. Szabadka ugyanis 
Jugoszláviához tartozott, márpedig jugoszláv hadifoglyot 
nem ismert el Oroszország! Ez 1947 végén Bakuban történt. 
Fogságom ideje alatt immár harmadszor vonták meg tőlem a 
hazatérés lehetőségét! Kínomban már nem is tudtam sírni, 
mint legtöbb fogolytársam, csak vigyorogtam fájdalmasan.

Lőrinc Simon földimet először utasították el, sírt, átkozó- 
dott az orosz szenvtelensége miatt, nem értette, hogy én mi
ként tudom elviselni ezt a megaláztatást is. Hát azért, mert 
megtanultam a katonaságnál meg a hadifogságban is, hogy 
reménykedni csak titkon szabad. Különben a bakui hadifo
golykórház magyar konyhájának főszakácsa is hazakerült, így 
Badolova, a jóságos doktornő engem nevezett ki főszakács
nak. Ez nem tetszett táborparancsnokunknak, néhány hét után 
keményebb munkára akart beosztani, mint a konyhai tevé
kenység, de a doktornő védelmébe vett: a kórház körzetében 
övé a döntő szó — maradok! Nem sokáig élvezhettem a „kony
haművészetet”, mert 1948 tavaszán minden hadifoglyot, nem 
számított, hogy egészséges-e vagy lábadozó, a perzsa határ
nál, a Kúra folyó mentén elterülő mingicsaui lágerba irányítot
tak. Vízierőmű építését kezdték a folyón, naphosszat kubikol- 
tunk, de az erőmű üzembehelyezését, nem tudom, elkészült-e 
egyáltalán, legnagyobb örömömre nem vártuk meg! Az orosz 
őrök egyre csak biztattak bennünket: gyorsabban, többet dol
gozzunk, mert mielőbb befejezzük az építkezést, annál előbb 
jutunk haza. Nem hitt már senki az ígéretnek, hiábavaló volt a 
buzdítás is, meg azután a köleskásától és káposztalevestől 
nem is igen dolgozott gyorsabban a csákány, a lapát, a talics
kakerekek is egyre fáradtabban fordultak. Szóval nem kap
kodtuk el a munkát. Különben is a vízierőmű építése legalább 
10 évig eltart, tehát van időnk. Talán csak nem azért helyeztek
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bennünket kényelmes épületekbe, matracos ágyat is biztosí
tottak, hogy még tíz évig robotoljunk!

A mingicsaui táborban már nem puszta szám voltam — 
1100 nap után végre névsorról olvasták nevemet, de hogy 
honnan szerezték a listát, azt nem tudom.

* 1948 végére mindössze 80 hadifogoly, csehszlovákiai és 
bácskai magyar maradt a táborban. Decemberben minden 
előzetes orvosi ellenőrzés nélkül fölsorakoztattak bennünket 
és közölték velünk: jelentkezzünk a raktárban új öltözékért — 
indulunk haza! Csak magamban ujjongtam, mert mint legtöbb 
társam, ezúttal sem hittem a végleges hazatérésben. Bogyó 
Jóska barátomnál én is jelentkeztem a beígért új öltözékért, de 
meghökkentem ám, amikor háromszor is átfésülte a névsort, 
mégsem találta rajta a nevemet! Mutasd csak a listát! Olva
som ám, hogy Galo István! De hiszen ez én vagyok, más nem 
is lehet, hiszen a négy év alatt engem egyetlen egyszer sem 
szólítottak becsületes nevemen! Meg is kaptam a pufajkát, a 
telegrajkát, meg vadonatúj cipőt hozzá. Most is összeszorul a 
torkom, amikor arra gondolok: micsoda öröm volt, amikor a 
mingicsaui állomáson beszálltunk a tehervagonokba. „Ké
nyelmesen” elhelyezkedtünk a durva priccseken, bár még a 
csontomat is nyomta a deszka, de az örömtől nem éreztem a 
fájdalmat. Decemberben jártunk, hidegek voltak már, így még 
kályhát is helyeztek a vagonokba, s bármelyik állomáson 
megállt velünk a szerelvény, tüzelőt szedtünk, úgy meleged
hettünk. Nem őriztek bennünket szigorú vasfegyelemmel.

Nagyon kíváncsi voltam a Kárpátokra, de éjnek idején ér
tünk a hegyekbe, kemény tél volt már meg nagy hó, nem is 
gyönyörködhettem a Kárpátok szépségében. Az új esztendőt 
a marhavagonban köszöntöttem.

1949. január 6-án, Vízkereszt napján értünk Máramaros- 
szigetre, abba a táborba, ahol az oroszok átadták a hadifog
lyokat a magyar hatóságoknak. Virradatkor teherkocsik jöttek 
értünk az állomásra, jóindulatú kísérőink nyomban rá is kér
deztek: vannak-e közöttünk jugoszláviai magyarok? Már hogy
ne lennének, hiszen mindannyian azok vagyunk! — mondtuk 
örömmel, ami nagyon gyorsan lelohadt, amikor tudtunkra ad
ta vezetőnk: — Akkor ti nem mehettek tovább. Örüljetek, ha 
nem zsuppolnak vissza benneteket — Szibériába!
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A megromlott jugoszláv — orosz viszonynak is a kisember 
itta meg a levét. Mondani sem kell, milyen szorongással lép
tünk be a tábor kapuján. Máramarosszigeten 24 topolyaival ta
lálkoztam, többek között Holló Mátyás rokonommal is, akivel 
együtt pajtáskodtunk, hiszen maga is tanyai gyerek volt. Sírva 
borultunk egymás nyakába.

Nem tudhattam még, hogy a máramarosszigeti lágerban 
eltöltött hónapok határozzák meg majdani életemet, s életcé
lom be nem teljesült álom marad.

Matyi bátyám cipész volt, a táborban is akadt munkája, ki 
is használta a lehetőséget, könnyebben jutott kenyérhez, lek
várhoz, sőt még tojáshoz is, mint a közönséges foglyok. 1949 
húsvétján engem is megajándékozott néhány tojással... Múl
tak a hónapok, de csak nem akartak bennünket hazairányíta
ni. A foglyok éhségsztrájkba kezdtek, ami nem sokat segített 
rajtunk.

Hosszú évek után végre levelet válthattam az otthoniakkal. 
Nagyon kívánkoztam haza... A Szegeden élő Juhász Jenő 
unokatestvéremnek is írtam, megkértem: próbáljon a polgár- 
mester úrnál kérvényt csináltatni, hogy legalább Magyaror
szágra engedjenek, ott telepedjek le. Meg is érkezett a hite
lesített kérvény. Igen ám, de csak az olyan kérelmet vette figye
lembe az orosz, amelynek kérelmezője szülő vagy édestest
vér volt. Esetemben egy kis szerencse meg turpisság is köz
bejátszott, mert az unokatestvér elválasztva, külön sorba került a 
papírra. Törlőgumit szereztem, kitörültem az „unoka" szót, így 
adtam vissza az orosz tisztnek a kérvényt. Hamarosan kere
sett is az orosz ügyeletes: Galó István, miért akarsz Magyar- 
országon letelepedni? Ott él a testvérem. Jól van, indulsz haza!

Negyvenen szálltunk be a vagonokba.
Mint mondtam, Máramarosszigeten már gyakran válthat

tam levelet az otthoniakkal. Holló Mátyás bátyám felesége itt 
Topolyán a napköziben dolgozott szakácsként, Szalma Ilonka 
nevelővel. Nagyon jó barátságban voltak. Ez az Ilonka is írt le
velet Matyinak, hogy otthon minden rendben van, jól vannak 
a gyerekek is, nőnek, nagyon várják haza édesapjukat. Levele 
végén pedig azt is írta Ilonka, hogy szeretettel üdvözli a topo
lyaiakat, minden hadifoglyot.
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Én nem ismertem Ilonkát, de illőnek tartottam, hogy Matyi 
válaszlevelében a foglyok nevében megköszönjem az üdvöz
letét, ha már valakinek ismeretlenül is eszébe jutottak a meg
gyötört emberek.

Hamarosan egymást váltották leveleink, és azt vettük ész
re, hogy ismeretlenül is eltéphetetlen szálak fűznek össze ben
nünket. 1949 pünkösdjén küldtem az utolsó levelet Máramaros- 
szigetről, mert nemsokára Debrecenbe szállították a fogoly
csoportot. Nos, 1949 júniusában ott szereltem le. Mindaddig 
úgy vezettek, bár erről nekem semmi papírom nem volt vagy 
katonakönyvem, mint a Magyar Királyi Hadsereg honvéd sza
kaszvezetőjét I

Két nap múlva már Szegeden jártam — civilként, ahol há
rom hónapot töltöttem. Az épülő textilgyárban kaptam munkát 
és esti iskolába is beiratkoztam. Úgy tűnt, hogy akaratom el
lenére is örökre Magyarországon maradok. De jöttek ám a le
velek Ilonkától, sőt a postáról felhívhattam Jugoszláviát, úgy
hogy egymás hangját is hallottuk. Egy alkalommal Ilonka azt 
súgta: vár haza! Nem sokat gondolkoztam, haza kell men
nem, valahogyan csak átjutok a zöldhatáron. Igen ám, de ho
gyan, amikor szögesdrót feszül a két ország határán, a szöges
drótban áram van, azután ott van az aknazár, éjszakánként 
még reflektorozzák is a határsávot! Mindegy, menni kell. Az 
érzelmek minden veszélynél erősebbnek bizonyultak, úgy
hogy 1949. szeptember végén az új-szentiváni búcsúkor Var
ga István barátommal, akivel Szegeden ismerkedtem meg, 
nekivágtunk az éjszakának és szerencsésen át is jutottunk Ju
goszláviába. A szögesdrót letépte rólam a ruhát, de ez mit 
sem számított, hiszen végre otthon vagyok!

Topolyán tudták, hogy hamarosan meg kell érkeznem, de 
igazi hazaérkezésemig végtelennek tűnő hónapok múltak el.

Amikor Pistával szerencsésen átjutottunk Jugoszláviába, 
nagyon távolról hallatszott a törökkanizsai selyemgyár sziré
názása. Hajnalodon.

Hogy jugoszláviai utunk a bizonytalanba vezetett, azt Pista 
barátomnak köszönhetem, mert reggel Törökkanizsa előtt 
szóba elegyedett a munkába sietőkkel és érdeklődött is bizal
masan: mi újság Jugoszláviában? Igaz-e, hogy Tito Ameriká
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ba készül? Arra nem számított, hogy gyanúsak leszünk és 
följelentenek bennünket, mint ahogyan meg is történt. Török- 
kanizsáról aTisza-töltésen bandukoltunk Csókáig, de mivel a 
hidat fölrobbantották, ott a töltés mellett egy jóságos szerb 
ember csónakon szállított át bennünket a zentai oldalra. A 
Népkertbe húzódtunk be megpihenni. Útközben meg is szom
jaztam, nekihasaltam hát a kútnak, de ahogy oldalra tekintet
tem, látom ám, hogy két rendőr közeledik felém. Törökkani- 
zsától kísértek bennünket! Igazoltattak, de hiába próbáltuk 
meggyőzni őket: itt van a zentai rendőrség, azonosítsanak 
bennünket, telefonálhatnak Topolyára is, de hajthatatlanok vol
tak. Hogy ne részletezzem, visszakísértek bennünket Törökkanizsára

Nos, Törökkanizsán kezdődött el a második hadifogsá
gom. Saját hazámban — hadifogságban!

Miután bekísértek bennünket az UDBA-ra, alacsony, állan
dóan vigyorgó tisztecske fogadott. Kémkedéssel vádolt, de 
nem sokat kérdezett tőlem, csak intett és már tuszkoltak is ki 
az irodából. Hat napot töltöttem az „egyesben” Pista barátom
tól különzárva, mígnem kihallgatásra kísértek. Töviről hegyire 
el kellett mondanom életrajzomat. Mindaddig nem is volt baj, 
amíg a határon való átkelésig nem értem. Vallatóim nem akar
ták elhinni, hogy szökve jutottunk át a jugoszláv oldalra. Meg 
voltak győződve afelől, hogy a magyarok csempésztek át 
bennünket meghatározott céllal és feladattal. Csattantak ám a 
pofonok, az oldalbordám is zuhogott az ütésektől, ki akarták 
verni belőlem az „igazságot”, majd visszalöktek az egyesbe. 
Hat nap elteltével ismét kihallgatás következett alapos életrajz
zal, de ezúttal is csak a határon való átkelésig jutottunk, mert 
újra csak veréssel akartak olyan vallomásra bírni, amiről fogal
mam sem volt. Félholtra vertek... Valahogyan magamhoz térí
tettek, mire megjelent a vallatószobában három bőrkabátos, 
kezükben pisztolyt tartottak. Meg voltam győződve afelől, 
hogy elérkezett a megváltás ideje, belémeresztik az egész tá
rat. Ez túl egyszerű lett volna! Megragadtak és számba nyom
ták a fegyver csövét: — Mondd meg az igazat, mert ha nem, 
agyonlövünk, mint a rühes kutyát!

— De hiszen én csak az igazat mondom, Isten engem úgy 
segéljen!
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Nos, más sem kellett nekik! Éktelen káromkodással hagy
tak helyben, majd a pribékek visszavonszoltak az egyesbe.

Újabb hét múlt el, amikor Kikindáról magasabb rangú tisz
tek érkeztek, azok is kihallgattak. Azonban hiába kérleltem ő- 
ket, hívják fel Topolyát, azonosítsanak. Erről hallani sem akar
tak, de többé nem vertek meg.

Tizenhét napot töltöttem az egyesben. Tizenhét olyan na
pot, amihez képest az oroszországi hadifogság kellemes ki
rándulás volt.

Törökkanizsáról megbilincselve szállítottak a nagybecske- 
reki emigráns táborba, Pistával együtt. Egyszerűen nem akar
ták tudomásul venni, hogy én jugoszláv vagyok, mivel azt 
semmilyen irattal nem tudtam igazolni, csupán a kalocsai ér
sekségtől beszerzett keresztlevéllel.

A becskereki láger amolyan munkatábor volt. Az emigrán
sok a cukorgyárban meg a hajógyárban dolgoztak. Pista ba
rátommal a cukorgyárban kaptunk munkát, ahol a nyers 
répaszeletet lapátoltuk naphosszat. Nem sokat törődtek ve
lünk. Egyre csak az járt az eszemben, hogy engem hiába vár
nak Topolyán, hiába vár az én Ilonkám, nem is sejtik, hogy 
itthon vagyok...

Az egyik napon, hogy hogy nem, az egyik tisztviselő lány
ka szóba elegyedett velünk, s én elnézést kérve megkértem, 
hozna-e levelezőlapot vagy borítékot levélpapírral, mert sze
retnék jelentkezni otthonjaimnak, akik bizonyára azt sem tud
ják, élek-e, halok-e, mivel hetek múltak el utolsó magyarorszá
gi jelentkezésem óta.

Az Isten áldja meg a jószívű kisasszonyt, aki postára is ad
ta levelemet, úgyhogy Topolyán hamarosan megtudták: élek!

El kell hogy mondjam még, amíg a cukorgyárban dolgoz
tunk, a gyár egyik részlege kigyulladt. Az emigránsok szabo
tázsakciójának tulajdonították a tűzesetet, sőt azt is tudni vél
ték, hogy a gyújtogató keze sérült volt és műfogsora van. A 
táborban fölsorakoztattak bennünket, a nyomozást vezető ud- 
bás szúrós tekintettel próbált megfélemlíteni. Ki kellett nyújta
nunk a karunkat. Karomon szépen látszott az oroszországi tö
rés nyoma, csonka volt az ujjam is, úgyhogy kirántottak a sor
ból. Pista barátom azonban nem hagyott cserben: kilépett ő is
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a sorból és mutatta, pontosabban vicsorította műfogsorát. 
Másnapig tartott a kihallgatás, de eredménytelenül, hiszen mit 
sem tudtunk a gyújtogatásról. Ismét azt akarták rámbizonyíta
ni, hogy kém vagyok. Azonban hiába vertek, én az igazságnál 
egyebet nem mondhattam. Nyugton is hagytak, de utána már 
nem a cukorgyárba jártam dolgozni, hanem a hajógyárba. Ez 
a munka előnnyel is járt, mert nem kellett minden áldott nap 
visszamennem a lágerba, mivel a gyár melletti barakkban kap
tunk szállást. Sőt a városba is kimehettünk, de Nagybecske- 
reket nem hagyhattuk el.

Késő ősz volt, amikor szüleim, testvéreim, unokatestvére
im meglátogattak — '49 novemberében jártunk már. Az én 
Ilonkám is szeretett volna jönni, de az apai szigorral szemben 
nem volt apelláta!

'49 vége felé valamiféle komisszár űrlapokat osztott az 
emigránsoknak, azon kellett föltüntetni, ki hová szeretne jutni: 
Amerikába, Ausztráliába vagy Olaszországba. Én mindig azt 
hangoztattam, hogy én itthon vagyok, Jugoszlávia a hazám, 
Topolyára akarok jutni. Ebben a hajthatatlanságomban azon
ban a kémek következetességét vélte fölfedezni az akkori ha
talom, s persze, hogy nem Topolyára kerültem, hanem több 
társammal együtt Szerbiába, Rudnikba, ahol a bányászok 
szakácsa voltam. Egy nagyon rendes idős szerb embernél, 
Milutin Milutinoviónál laktam. Sokat beszélgettünk hányattatá
somról, s állandóan türelemre intett. Igen ám, csakhogy a nap
tár már 1950-re fordult.

Nem sokáig voltam Rudnikon, mert Čačakra, majd Gornji 
Milanovacra irányítottak, ahol a téglagyárban beszerzőként te
vékenykedtem. Kitartóan követeltem, hogy feletteseim írjanak 
Belgrádba, juttassák el kérvényemet a belügyminisztériumba, 
hiszen hónapok óta, hogy ne éveket mondjak, igazságtalanul 
hurcolnak meg, szeretnék mór otthon lenni szeretteim között. 
Volt ott egy Vasović nevű főhadnagy, aki szinte szökött 
előlem. Nagyon bántott, hogy emigráns társaim el-elmentek 
látogatóba, ki erre, ki arra, csak éppen én nem mehettem. Fog
tam magam és írtam az užicei kerületi UDBA-központba, 
előadtam panaszomat, kértem, tegyék lehetővé, hogy haza
utazzak legalább látogatóba. Egyszer csak szól a Vasović, ez 
1950. húsvét vasárnapján történt, hogy készülődjek, utazok
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haza! De csak eltávozásra! A téglagyár igazgatója, az udbás 
jóváhagyásával, azzal a kikötéssel engedett el, hogy május el
sejére vissza kell érnem, mert elő kell készíteni az ünnepséget 
és az azt követő lakomát. Csak egyszer Topolyára jussak, 
nincs az az erő és hatalom, ami visszaszorít Szerbiába! — gon
doltam, s eltökéltem, ha egész életemben bujdosásra kény
szerülök is, de én még egyszer nem eszek sem fogolytábor, 
sem emigránstábor kenyeréből.

Vasović főhadnagytól megkaptam az eltávozási enge
délyt, sárga papírszeletet, melyen szó szerint az állt, hogy Hol
ló István emigráns Topolyára utazhat — eltávozásra. Bántott 
is, bosszantott is, hogy saját hazámban emigránsnak nevez
nek, de ez mit sem változtatott sorsomon.

1950. április végén, kora reggel értem Topolyára — örökre.
Otthon csak pár szót váltottunk, rendbetettem magam és 

irány a napközi — megismerni sohasem látott és mégis olyan 
közeli Ilonkámat. Tudtam én azt, hogy az én helyem immár 
nem a karmelita rendházban lesz, de az első találkozás Szal
ma Ilonkával, a géplakatos és mérlegkészítő Szalma Lajos lá
nyával csak megerősítette: a sors, minden örömével, szoron
gásával, egymásnak teremtett bennünket.

1950. Szent István napján oltárhoz is vezettem életem jó
ságos párját.

Éntőlem senki sem kért legalább elnézést azért, igaz, ilyent 
én nem is vártam, hogy életemből közel 9 évet rabolt el. Annál 
több hálával tartozom a jó Istennek, amiért megóvott a lövész
árokban, erőt adott a hadifogság, majd az itthoni megalázta
tások elviselésére, hogy kitartó élettársat rendelt mellém, aki 
szeretetével igyekezett feledtetni velem az emberiség poklá
ban eltöltött 3102 napot...

(Holló István, 1920, Topolya)
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És a németek?
A felszabadulás 150 000 vajdasági német sorsát 

is megpecsételte. Közöttük Hoffmann Fülöp tekin
télyes kereskedőét is, akinek német eredete volt 
egyedüli megbocsáthatatlan bűne. Az nem számí
tott, hogy '41-ben nem paktált le az új hatalommal, 
hogy '44 október 18-ig, tehát a fölszabadulás nap
jáig, német volta ellenére senkit sem bántott, nem 
sértegetett (de miért is tette volna?), hogy számára 
a család meg az üzlet volt az élet. A kendergyárban 
is fontos posztot töltött be. Az elkövetett bűnökért, 
gaztettekért nem csak az elkövetőknek kell bűn
hődniük? A tévedésekért eszébe jut-e valakinek 
valaha is legalább elnézést, netán bocsánatot kér
ni? Lehet, hogy meg is értenék a hányatott sorsú- 
ak, hiszen akkor „olyan idők” járták...

— Amikor 1944. november elsejére beidézték apámat, hogy 
a kendergyár irodájában — mert ott dolgozott — számoljon el 
a rábízott kincstári értékekkel, már sejtettük, hogy a fölszaba
dulás számunkra nem sok jót hoz. Félelmünk beigazolódott. 
Közvetlenül a „felszabadulás” után a községházára idézték a 
németeket meg legalább 60 német előnevű magyart. Színt kel
lett vallaniuk: népellenségek-e vagy kiállnak a csak jobbat ho
zó álomrendszer mellett — emlékezik az ötven évvel ezelőtti 
eseményekre Rukavina született Hoffmann Rózsa, Hoffmann 
Fülöp lánya. — A megriadt embereket Topolyára szállították 
beszélgetésre, kihallgatásra. A hivatalos idézésektől mindig 
retteg az ember. Az idősebbek talán még aznap hazajöttek, de 
az erejük teljében lévő emberek, és nem csak a hegyesiek, 
mint amilyen édesapám is volt, munkaszolgálatra mentek. 
Előbb a mostani Pannónia Birtokon, majd Kúlán dolgoztak. 
December 30-án hazatérés helyett a vasútállomásra terelték 
valamennyiüket, előálltak az olyan sokat emlegetett marha
szállító vagonok, a bácskai németek egy csoportja készen állt 
a deportálásra. El sem búcsúzhattunk rendesen apámtól, azt 
sem tudtuk, merre fut velük a vonat. Ha érdeklődtünk, vagy az 
volt a válasz, hogy „jó helyre”, de sokkal gyakrabban „nem tu
dom”. Pedig nagyon jól tudta az új hatalom, hogy a Donyec- 
medencéig meg sem áll a szerelvény, mint ahogy nem is állt
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meg a vorosilovgradi körzetig. A háború végén vitték őket ha
difogolynak, ingyenes munkaerőnek az épülő Szovjetunióba! 
El tudja képzelni, hogy mit jelent megfosztani a családot a 
fenntartótól, a biztonságot, oltalmat nyújtó férjtől, édesapától? 
Azt az érzést még ellenségeimnek sem kívánom! Apámról ke
reken két évig nem érkezett semmi hír. A Vöröskereszt sem 
tudta kideríteni, hogy melyik szibériai tábor nyelte el őt. Pedig, 
ahogyan hazatérte után mesélte, tábori levelezőlapon, olyan 
papírzsák minőségű, barna „pocstovaja kartocská"-n jelezte, 
hogy elég jól van, mi mást is írhatott volna, írjunk a föltüntetett 
címre. Hiába az 1946-os keltezés, itthon csak 47 végén kap
tuk meg a fogoly postát. Azt mesélte apám, hogy egy hatalmas 
szobába, ha szobának lehet nevezni a barakképületek termeit, 
szóval oda voltak beöntözve zsákszámra az el sem küldött 
vagy a táborba érkezett levelek, azaz a levelezőlapok. Amikor 
egyre csak nem érkezett válasz a családtól, apám a rokonok, 
ismerősök, barátok címére jelentkezett, 47-ben így szereztünk 
tudomást róla, hogy életben van, a Donyec-medence egyik 
szénbányájában dolgozik, német és magyar sorstársaival együtt. 
Ő csak úgy mondogatta később: a délvidéki emberekkel.

A fölszabadulásig itthon viszonylagos jólétben éltünk, de 
a változás megfosztott bennünket a kereskedéstől, sőt még a 
lakóháztól is, elvitték a rádiót, a motorkerékpárt. A deportálás
tól az mentette meg családunkat, hogy időközben szövetségi 
törvényt fogadtak el a vegyesházasságokról. Anyám magyar volt.

Amikor édesapám hazatérte után, ami igen körülményes 
volt, körülültük a családi asztalt, és félénk kíváncsisággal az 
oroszországi évekről faggattuk, fanyar mosollyal mondta: há
rom éven keresztül egyebet sem evett, mint káposztalevest, 
ami nem volt egyébb, mint néhány levéllel „dúsított" langyos 
víz. Az meg ünnepnek számított, ha a levesben amerikai kon
zerv ízét vélték felfedezni. Elfogyasztása után sem kellett lesú
rolni a tányérként használt konzervdoboz faláról a zsírt...

Apám csillésként dolgozott a szénbányában, s majdnem 
életébe került a munka. A szerelvényről leszakadt az ejgyik 
csille, fölborult és néhány tonna szén temette be apámat. Élete 
végéig kék foltok jelezték fején és karjain a szénbánya emlé
két. Különben három nyelvet beszélt, gyorsan megtanult oro
szul is és a csillésből rövidesen munkavezető lett, ha jól emlék
szem, 20 rubelnyi fizetést is kapott, néhány kenyérre valót.
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Időnként kijutottak a faluba, de a piacon nem tudták elkölteni 
pénzüket, hiszen az orosz nép talán még a hadifoglyoknál is 
szegényebben élt. Zsupfedeles házakban lakott együtt ember 
és állat. De nagyon vallásosak voltak, pedig azt jól tudjuk, 
hogy a szocializmus, a kommunizmus nem tűrte meg a hitet. 
Az, amit a foglyokért megtehettek, egyedül az imádkozás volt. 
De legalább érezhették, hogy valaki részvéttel van irántuk.

Nem bírta a bánya terhét, ’48 elején tüdőbajjal bocsátották 
el. Akkor már régen létezett megállapodás a hadifoglyoknak 
meg kényszermunkára hurcoltaknak a hazatelepítéséről, de 
Jugoszlávia nem fogadta vissza az orosz fogságba taszított 
németeket. Németországban éltek rokonaink, így őt is nyugat
ra irányították, súlyos betegen. Apám nem nyugodott, minden 
áron haza akart térni. A jugoszláv konzulátuson hiába könyör- 
gött, kilincselt bevándorlási, vagy legalább beutazási engedé
lyért, elutasították. A honvágy annyira gyötörte, hogy gyalogo
san vágott neki az útnak, hajói tudom, Ulmból. 1948 szeptem
berében minden akadály nélkül átjutott Ausztriába, de Ma
gyarországon elfogták a határőrök. Egyetlen dokumentuma 
az „ausweis” volt. Pestre a toloncházba szállították, majd Sze
ged és a hírhedt Csillag börtön volt a következő állomás. A 
vallatás, a győzködés kereken egy hónapig tartott. Nem vélet
lenül, hiszen a tájékoztatóirodás időben szükség volt a „meg
bízható” emberekre — mindkét oldalon. No, a magyarok nem 
találtak az ő emberükre apám személyében, így egyik éjszaka 
a börtönből leszállították a röszkei határsávba. A határárok 
egyik oldala Magyarország — a másik már Jugoszlávia, az 
annyira áhított haza! Úgy indították útnak, hogy ha visszafor
dul, lelövik, mint a kutyát. Bármikor elevenítette föl azt az ok
tóber 13-i éjszakát, szemmel látható remegés lett rajta úrrá. 
Szerencsésen átjutott a határon, s hajnalban már elérte Kevit, 
ahol kedves régi barátunkhoz, Bózsó Pál kocsmároshoz ko
pogtatott be. Megpihent és október 15-én éjszaka, Teréz nap
kor, édesanyja névnapján érkezett az akkor már konfiszkált 
családi házba, ahol a Hoffmann család, igaz, albérlőként, de 
mégiscsak tobább élhetett.

Ezzel még nem ért véget kálváriája, mert hiába kértük, pi
henjen meg, ne jelentkezzen senkinek, mégis bement a Nép
bizottság illetékeséhez, Krizsák Jánoshoz, aki nyomban Topo
lyára az UDBA-ba irányította. Onnan vitték Szabadkára, anél
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kül, hogy jelentkezhetett volna családjának. Három hónapig a 
sándori Sibality-féle tanyán tartották — átnevelésen. Senki 
sem akarta megérteni, elhinni még kevésbé, hogy egy innen 
elűzött, megalázott és kifosztott németet nem a kémkedés, a 
bosszúvágy, hanem a szeretet, az láncol eltéphetetlenül szülő
földjéhez. Megbélyegzetten került vissza családjához. De ben
nünket is megbélyegeztek, csak azért, mert németek voltunk, 
pontosabban német vezetéknevünk volt. Engem nem akartak 
beírni az elemi iskola második osztályába. Az igazgatónő túl
buzgó újdonsült kommunista volt, pedig neve nem „ity”-re 
végződött, habzó szájjal tiltakozott: fasiszta német család sar
jának nincs keresnivalója az új rendszer gyerekei között!

Apám bármilyen elismert szakember is volt, Szabadkáról 
való hazajövetele után évekig nem jutott munkához. Nem is 
tudom, miből éltünk. Csak az ötvenes években ismerték el 
szakmai és nyelvtudását; a kishegyesi Boris Kidrič kender
gyár kereskedelmi vezetőjeként bejárta az országot. Becsület
tel dolgozott, de többé nem lelt örömet munkájában.

*
Nem bízott többé az emberekben. Félt. Különösen pedig 

az egyenruhától rettegett. Nem volt buzgó vallásos ember, de 
megromlott egészségi állapota ellenére is azért imádkozott, 
hogy legalább a hatvan évet megérje. 1990-ben, 78 éves ko
rában temettük el. Megindítottuk a kárpótlási eljárást, de édes
anyám sem érte meg a jóvátételt: 1993-ban költözött apám 
mellé a temetőbe.

Sokan megkérdezték tőlem: megvolt a lehetőségünk, hogy 
Németországba költözzünk, még űztek is bennünket, miért 
nem mentünk? Mi senkinek sem vétettünk. Szüleim is ebben 
az áldott bácskai földben pihennek, miért futamodnánk meg? 
Egyedül mi tudjuk, jól tettük-e, hogy maradtunk. Ha arra gon
dolok, hogy később ez a rendszer is megsüvegelte apámat, a 
német származású gazdasági vezetőt, amit sohasem tagadott 
meg, akkor nem fájnak annyira a sérelmek. Arra viszont büsz
ke vagyok, apám mindig emelt fővel járhatott. Ezt pedig nem 
mondhatja el mindenki magáról, legyen az magyar, szerb 
vagy bármilyen nemzetiségű.

(Rukavina Hoffmann Rózsa, 1937, Kishegyes)
178



DOKUMENTUMOK





ft ORSZÁGOS KARRENDEZÉSI 
g  ÉS KÁRPÓTLÁSI HIVATAl 

§  El \ÖK

Tiszten Hölgyem  / Uram!

őszinte tisztelettel köszöntőm Önt az Országos Kárrendezési és Kárpótlási 

Hivatal és a magam nevében abból az alkalomból, hogy megkapta az 1992. évi 

XXXII. tv. ala; n beadott igényének helyt adó határozatot.

Л politikai üldözöttekről szóló törvényjavaslat beterjesztésekor a Kormány 

tudatában volt annak, hogy az elmúlt ötven évben elszenvedett 

szabadságelvonásokat; a törvénytelen kivégzések okozta családi tragédiákat nem 

lehet anyagiakkal kárpótolni.

Mégis a jelenlegi kormányzat erkölcsi és jogi kötelességének érezte, hogy a 

diktatúrák áldozatai előtt fejet hajtson; elismerje példamutató bátorságukat, 

hősies helytállásukat; s a nemzetgazdaság szerény lehetőségeihez képest 

megpróbáljon részlegesen és utólagosan enyhíteni a sérelmet szenvedettek 

helyzetén.

Szives tájékoztatásul közlöm Önnel, hogy az életjáradék havi alapösszege 

ideiglenesen került megállapításra; ez még ebben az évben.változni fog (minden 

bizonnyal magasabb összegű lesz), jövőre pedig az Országgyűlés által 

megállapított keretek között a Kormány dönt a havi alapösszegről.

Amennyiben Ö n  kárpótlási jegyben kérte a kárpótlását, úgy szíveskedjék 

elolvasni a mellékelt tájékoztató*

Mégegvszer kifejezve elismerésemet az Ön helytállásáért, köszöntőm Önt:

'Ш

Tisztelgés és főhajtás a diktatúrák áldozatai előtt

181

Dr. Sepsey Tamás 

címzetes államtitkár



182

“A 
sz

ak
ma

 
leg

job
b 

do
lg

oz
ój

a” 
- S

ípo
s 

Ist
vá

n 
di

pl
om

áj
a



183

A 
“s

zt
ah

an
ov

ist
a 

cím
" 

el
ny

er
őj

e



184

Dé
lvi

dé
ki 

m
ag

ya
ro

k 
Bu

da
pe

ste
n 

19
49

-b
en

 
- K

öz
ép

en
 

áll
 S

ípo
s 

Is
tv

án



185

Ho
nv

éd
ek

 
19

42
 

ta
va

sz
án

 
- B

re
zo

vs
zk

i 
Pé

ter
 a

z 
ülő

k 
so

rá
ba

n 
( b

al
ró

l a
z 

els
ő 

)



'42-es honvéd - A péterrévei Borsos Károly
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A hadifogoly Kerepes Mátyás hazacsempészett arcképe
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Vreczkó Ferenc, a Jugoszláv Királyi Hadsereg katonája ( Sabac, 1938 )
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Ugyanő, a Magyar Királyi Hadsereg honvédje ( Zenta, 1942 )
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Szerzetesség helyett hadifogság - Holló István honvédfényképe
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Gallusz László 1947- 
ben született Péterré- 
vén, iparos családban, 
amelyben a mezőgaz
daságnak is megvolt a 
maga értéke-becsüle- 
te, a megengedett "kis- 
maximum" révén. Az 
általános iskolát szülő
falujában végezte, 1962- 
ben az újvidéki gimná
ziumba iratkozott, majd 
1966-ban a Magyar Tan- 

széken kezdte tanulmányait. Ekkor került az Új
vidéki Rádió magyar szerkesztőségébe, ahol 
hét évig bemondóként tevékenykedett, majd ri
porterként a mezőgazdasági rovaton, később 
pedig az egyik leghallgatottabb rádióműsorunk, 
a Faluműsor szerkesztőjeként ismerte meg Vaj
daság magyar földműveseinek sokasága, akik
nek életét, gondjait mind a mai napig követi.

Gallusz László közel három évtizedes újságí
ró-riporteri tevékenysége során munkatársa volt 
az Újvidéki Televízió magyar szerkesztőségének, 
a dokumentumműsorok szerkesztőségének, em
beri sorsokat mutatott be a 7 Nap c. hetilapunk
ban, külmunkatársként számtalan riportot, szak
cikket, kommentárt közölt a Magyar Szó mező- 
gazdasági mellékletében. 1996-ban a JMMT Kis
könyvtárában látott napvilágot Földéhség a  
c. szociográfiai portrékötete.



„A táborban 1200 magyar hadifoglyot tartottak — 
mindössze két barakkban. 1945 tavaszán megérkez
tek a németek is. (...) No, miért jöttek a németek, ami
kor a mi táborunk színtiszta magyar tábor volt? Nagyon 
egyszerű a magyarázata: az 1200 hadifogolyból 1945 
tavaszára 650-en maradtunk életben! Németekkel töl
tötték föl a megfogyatkozott gárdát.

Mi bácskai gyerekek nagyon összetartottunk, bár 
segíteni nem tudtunk egymáson. Sokszor jói esett, 
amikor ki tudja, hányadszor panaszoltuk el bánatun
kat, a hazavágyódás fojtogató érzését. Akik ’45 tava
száig nem hullottak el, mindvégig összetartottak. Nem 
felejtem el, hogy két és fél méteres hó esett, és mí
nusz 51 fokot mértek! Ez a hideg tizedelt, pontosab
ban: felezett meg bennünket. Borzalmas érzés volt, 
amikor reggel szólunk a mellettünk fekvőhöz, rázzuk, 
költögetjük, de az nem mozdul — jéghideg! A tábor 
sarkában ásott közös sírba temettük fogolytársainkat. 
Öt méter mélyre ástunk a fagyos földben, minden sor 
hullát vékony földréteggel takartunk le, mindaddig, 
amíg meg nem telt a gödör. Mert bizony megtelt.

Éjszakánként farkasok merészkedtek be a tábor
ba, vérfagyasztó üvöltés hangzott szinte egész éjsza
ka, aludni sem bírtunk, illetve nem is nagyon mertünk. 
Borzalmas látvány volt, amikor másnap a sírgödörben 
csak csontokat találtunk. A farkasok...

Itthon kegyelettel vagyunk egymás halottai iránt, 
de ott... Ennyit ér egy ember élete. Ha kidőlsz a sor
ból, másik tízet nyomnak helyedbe. Ott csak számok 
voltunk. A láger létszámának stimmelnie kellett! Hogy 
hányszor és honnan töltötték föl a létszámot, az nem 
számított, nem ránk tartozott.”

(Szél Dezső visszaemlékezéséből)


