
NAGY  JENŐ  

MEGALÁZTATÁSBAN 





Nagy  Jenő  
MEGALÁZTATÁSBAN 



Kárpátaljai Magyar Könyvek 

7 

Sorozatszerkesztők:  Dupka  György,  Fejes  János,  
Tirkánics  Gabriella  

Művészeti  vezető:  Ivaskovics  József  

A  kiadvány  megjelenését  a Magyar  Művelődési  és  
Közoktatási  Minisztérium  támogatta  

Magnófelvétel  alapján  lejegyezte:  
DUPKA  GYÖRGY  

Borító:  Jankovics  Mária  

©  Nagy  Jenő,  1992  

Az  Intermix  Kiadó  kiadása  
Felelős  kiadó:  Dupka  György  

Készült  Ungváron,  a  Patent Nyomda-  és  
Kiadóvállalatnál,  1992-ben  

Felelős  vezető:  Kovács  Dezső  
Műszaki  szerkesztő:  Negre  Viktor  

Rend.  sz.:  2370  
ISBN  963  8129  10  7  

Forgalomba  kerül  megállapodás  szerinti  áron  



Nagy Jenő 

MEGALÁZTATÁSBAN 
(A  kárpátaljai  magyar  férfiak  deportálása  1944  őszén)  

INTERMIX  KIADÓ  
UNGVÁR—BUDAPEST 

1992 



Kötetünket a kárpátaljai  magyar férfi-
lakosságot  ért  1944—1945  közti  in-
ternálások  következtében  a  sztálini  
haláltáborokban  elpusztult  több  ezer  
áldozat emlékének ajánljuk. 

MB 144.778 



Megszólalnak  a dobok 

...1944. november  15-én  a kisbíró  kidobolta,  hogy  minden  
férfi, tizennyolc évestől ötvenéves korig azonnal jelentkezzen 
Nagyszőlősön  a megyeházán  személyazonossági  igazolvány-
nyal. Hát mi magunkhoz vettük a magyar személyazonossági 
lapunkat  és  bementünk  Nagyszőlősre  a  katonai  parancs-
nokságra,  mely  ott  székelt  a megyeházán.  Erre  a lapra  egy  
háromszögletű  pecsétet  ütöttek,  közepén  ötágú  csillaggal.  
Felírták  egy  papírra  az  adatainkat,  így  tudták  meg  a  nem-
zetiségünket.  Aztán  elengedtek  haza.  

November  17-én  délután  egy  szakasznyi  géppisztolyos  
szovjet katona érkezett  a faluba. Ezek még  egyszer  kidobol-
tatták: haladéktalanul jelenjünk meg, most már itt helyben, 
Feketeardón, az iskola épületében, háromnapi munkára, tar-
talék élelemmel  és fehérneművel. Kihirdették, hogy aki nem 
jelentkezik  munkára,  az  ellensége  a  szovjet  rendszernek,  
nem akarja  a szovjet hadsereg  győzelmét,  és ha valaki  meg-
próbál megszökni, akkor a családjának minden tagját felkon-
colják. 

Amikor  kezdett  sötétedni,  a katonák házról  házra jártak: 
— Davaj, davaj! PobisztrejeL  — Annyit értettünk, hogy gye-
rünk. Mikor az iskola termében összegyültünk, feltűnt, hogy 
ha  valaki  ki  akart  menni  a  vécébe,  már  nem  mehetett  ki  
szabadon.  Két  géppisztolyos  katona  állt  az  ajtóban,  és  csak  
az egyikük kíséretében lehetett kimenni. Már akkor éreztük, 
hogy foglyok vagyunk. Az idősebbek,  akik már  az első  világ-
háborúban  is  harcoltak,  azt  mondták:  —  Halljátok,  mi  egy-
szerűen foglyok vagyunk. Hát ez már fogság! Itt nem három-
napi  munkáról  lesz  szó!..  — Aztán  sorakoztattak  minket  az  
iskolaudvaron.  Már  azt  sem  engedték  meg,  hogy  elköszön-
jünk hozzátartozóinktól.  Hogy  ki sürgette  őket?  En azt  nem 



tudom.  Csak  egyre  davajóztak,  sürgettek.  Ezek  nem  felsza-
badító  katonák  voltak,  direkt  azért jöttek,  hogy  bennünket  
elhurcoljanak. Amikor  az anyámtól  el akartam  köszönni,  és  
közelítettünk  egymáshoz,  egy  katona  durván  rámförmedt.  
Nem értettem  én akkor... Anyám mégis  a nyakamba  ugrott,  
és  sírva  mondta:  —  Fiam,  fiam!  Mit  akarnak  ezek  tőled?  
Hová visznek?..  — A mellettem  álló katona fogta  a  géppisz-
tolyát és odatette a fejemhez a csövét. Aztán a levegőbe eresz-
tett egy sorozatot, hogy elriassza a fehérnépet, akik ott álltak 
körülöttünk. Anyám összeesett. Elájult. Én már nem várhat-
tam  meg,  hogyan  élesztették  fel. Ahogy  a katona velem  ve-
sződött,  a  hátunk  mögött  a  többiek  búcsúzkodtak.  Olyan  
nagy tömegben,  ennyi  embert sírni, jajveszékelni  eddig  még  
soha nem láttam. Eljöttek a falu lányai, asszonyai.  Mind  el-
jöttek.  Csak  az ötven éven felüli  férfiak maradtak  távol  elő-
vigyázatosságból.  Érthetően  féltek. Aki  odament,  azt  elkap-
ták, bevágták  a sorba,  és ott maradt.  A  deportálás  alól  nem  
volt felmentés. Még  a baloldaliaknak  sem  kegyelmeztek...  

„...  Rövidesen  hazaengednek"  

Már ránk sötétedett.  Annál  rémisztöbb  volt  a dolog,  hogy  
kivilágított  viharlámpákkal  vettek  körül  minket.  Borongós  
idő  volt,  ez  is  fokozta  a  sötétséget.  Gyalog  kellett  átmenni  
Verbőcre.  Az  egész  falu jött  utánunk.  Nem  engedték  közel  
őket,  végig  kiabáltak  rájuk.  Aztán  a  faluvégen  megálltunk  
és akkor  kiadták  a szigorú  parancsot:  senki  ne  merjen  ben-
nünket  kísérni.  Aki  pedig  ezt  megszegi,  azt  lelövik.  Ennek  
bizonyítására  néhány  sorozatot  a levegőbe eresztettek.  A fe-
hérnépek  megrémültek, jajgatva,  sírva  visszafordultak,  le-
maradoztak...  Nyolc,  kilenc  óra  körül  értünk  Verbőcre.  Be-
tereltek  az iskolába.  Már  leülni  sem tudtunk,  a  verböcieket  
is ide gyűjtötték  össze.  Úgy  állottunk  ott  a teremben  hajna-



lig, mint a fűszálak. Lefekvésről  szó sem lehetett.  Legfeljebb  
leguggoltunk,  azt  is  csak  felváltva.  Hajnali  háromkor  már  
sorakoztattak.  Még  azt  sem  engedték,  hogy  kérdezősköd-
jünk.  A  puskát  ránk  fogták.  Olykor  közénk  csaptak,  néme-
lyikünket  oldalba vágták úgy, hogy rögtön elhallgatott.  Ver-
bőcről  amikor  elindultunk,  egy  darabig  rendes  úton  
hajszoltak bennünket, aztán mezei útra terelték a menetet... 
Mindenképpen  titokban  akarták  tartani,  hogy visznek  min-
ket...  Menetelés  közben  is  a  fő  téma  az  volt,  hová  is  mehe-
tünk.  Az optimisták  azt hajtogatták,  nem lesz semmi  baj.  A  
szigorúságot csak most akarják megmutatni, de ha munkába 
állítanak, akkor minden rendben lesz, rövidesen  hazaenged-
nek. A kevésbé optimisták el voltak keseredve... Sírtak a fér-
fiak,  hát  én  is  elsírtam  magam.  Elfordultunk  a sarokba  és  
könnyeztünk...  Reggelre  értünk  be  Nagyszőlősre,  a  megye-
házán  gyűjtöttek  össze.  Szűkösen  fértünk  el, itt  már  mások  
is voltak, először is  a Tiszántúlról:  Fertősalmás,  Nagypalád,  
Tiszapéterfalva,  Tivadarfalva,  Forgolány,  Tiszafarkasfalva,  
Tiszabökény...  aztán  Tiszaújlak,  Mátyfalva,  Tiszaújhely  és  
még  sorolhatnám...  Szóval  ezekből  a községekből.  Még  a fo-
lyosón  sem  lehettünk,  mindenkinek  be  kellett  mennie.  Az  
őrség  így  könnyebben  tudott  ránk  vigyázni.  Fényes  nappal  
pihentünk.  Már  vécé  volt  az  egész  terem,  mert  a  vécé  nem  
tudta  elnyelni  azt  a  rengeteg  ürüléket,  piszokságot.  Rette-
netes  bűz  volt.  Hogy  belefekszünk  a  saját  piszkunkba...,  az  
őrséget  az  nem  érdekelte.  Úgy  éreztük  magunkat,  mint  a  
birkák,  egy  akolba  kényszerítve,  se  ki,  se  be  nem  lehetett  
mozdulni...  Ilyen  emberi  megaláztatásban  még  nem  része-
sültem...  Még  a  dolgunkat  is  egymás  szeme  láttára  kellett  
elvégezni...  Borzasztó volt...  

Tudok  arról, hogy Nagyszőlősön,  ahol  svábok,  azaz  néme-
tek  is  éltek,  itt  a férfiakon kívül  a nőket  is  elhurcolták.  Kö-
zülük többel már a kaukázusi ocsemcsiri munkatáborban  ta-
lálkoztam  később.  Az  egyik  nő  elmondta  nekünk,  hogy  



Kárpátaljáról, Ungvártól  kezdve Rahóig, de különösen  Mun-
kácsról  és Rahó környékéről, az összes sváb nőt  összeszedték 
a  sváb férfiakkal egyidőben, sőt családostul  is  kitelepítették  
őket. 

Nagyszőlősről  és környékéről, azaz a volt Ugocsa megyéből  
csaknem  egyidőben  szedték  össze  az  embereket,  közel  30  
községből,  olyan  3500  embert,  de  ez  csak  saját  becslésem,  
ettől több is munkatáborba  kerülhetett...  Akik korábban po-
litikailag  exponálták  magukat,  függetlenül  attól,  milyen  
korúak,  nemzetiségűek,  azokat  is  elhurcolták  Szolyvára  az  
elosztótáborba,  ahol a különböző  nemzetiségű hadifogoly ka-
tonákkal  együtt  sok  ezer  embert  zsúfoltak  össze.  Az  előbb  
említettekkel  együtt  a  nagyszőlősi  járásból  5—6  ezerre,  
Kárpátaljáról  pedig  közel  40  ezerre  tehető  a  deportáltak  
száma. 

„Hogy vagy,  Horthy  katonája?"  

Az  egynapos  nagyszőlősi  együttlét  sokunkat  elkeserített.  
A foglyok azt beszélték: — Nekünk már végünk van! Minket 
halálra ítéltek! Elégetnek bennünket vagy agyonlőnek,  vagy 
felakasztanak...  De  olyat  is  mondtak,  hogy  ameddig  bírjuk,  
éhen dolgoztatnak minket. Utána meghalunk, elföldelnek és 
kész.  Szóval,  a  pusztításnak,  a  magyarság  irtásának  ezt  a  
módját  választották.  De  miért?  Egy  olyan  államban  történt  
mindez,  amelynek  az  alaptörvénye  elítéli  a  nemzeti  gyűlöl-
ködést.  Mégis  deportálnak  minket,  csupán  azért,  mert  ma-
gyar nemzetiségűek  vagyunk.  

A lágerbeli  többség  arról szónokolt,  hogy Kárpátalja  terü-
lete  visszakerül  Csehszlovákiához.  De  voltak  olyan  hangok  
is, hogy ez a földterület soha többé nem lesz  Csehszlovákiáé,  
mivel  itt többségben  élnek a ruszinok. Azt tudtuk, hogy  Ma-
gyarországhoz  már  nem  fog  tartozni.  Ezért  azt  akarták,  ha  



népszavazásra  kerül  sor arról,  hogy hová tartozzék  Kárpát-
alja, minél  kevesebb magyar  legyen  itt...  

Nagyszőlősön  történt  meg  az  első  névsorolvasás.  Kint,  a  
megyeháza  előtt katonatisztek  és tolmácsok  újra  törzsköny-
veztek bennünket. Innen szünet nélkül hajtottak Beregszász 
felé. A  gépkocsik  állandóan jöttek-mentek,  meg a szekerek,  
meg  a katonák  lóháton...  

Egyszer  megálltunk,  hogy  a szovjet  csapatoknak  utat  ad-
junk.  Ezért  aztán  leszorultunk  az  út  szélére.  Az  elhaladók  
kiabáltak  felénk; volt  olyan  közöttük,  aki  tudott  magyarul:  
—  Hogy  vagy,  Horthy  katonája?  —  Visszakiabálni  nem  le-
hetett. Úgy szájba vághatták  az embert, hogy ott fordult fel. 
Még egymás közt  is  alig tudtunk beszélgetni.  De  amikor  ők  
mondták:  —  Most  már  éneklés!  —  akkor  énekelni  kellett.  
Azt  a látszatot  akarták kelteni,  hogy  mi önként  megyünk  a  
munkatáborba.  Hogy  milyen  vidámak  vagyunk,  milyen  jól  
bánnak velünk... De előttünk már világos volt, hogy az egész 
Szovjetunió  egy nagy  láger...  

...Színmagyar  falvakon  mentünk  keresztül.  Magunk  mö-
gött hagytuk Benét  és Muzsalyt  is, ahonnan  a magyar férfi-
akat  Beregszászba  irányították.  Az  ottmaradottak  sirattak  
minket. 

Eleinte  a dolgunkat menet  közben  végeztük  el.  
Egy rövid pihenőhelyen egy idősebb ember nagyobb dolgát  

is  el  akarta végezni.  De induló volt,  és  az egyik  katona  egy-
szerűen fenéken rúgta. A bakancsa  bepiszkolódott...  Azt kö-
vetelte  tőle,  hogy  nyalja  le.  Végül  nem  nyalta  le,  mert  már  
menni  kellett.  A  katona  az  idős  ember  köpenyébe  törölte  a  
lábát... 

A katonaszökevényeket  is  összefogdosták  Beregszászban.  
Olyan húszat vagy harmincat. Bevágták mind a sorba. Több-
sége  anyaországi  magyar baka  volt.  

Az ugocsai, máramarosi, beregszászi deportáltak száma itt 
Beregszászon  már több ezer  volt.  



Az útnak indított menetoszlopból  egyesek megkísérelték  a  
szökést.  Két  falumbeli,  például,  egy  óvatlan  pillanatban  le-
lépett. Eltűntek egy erdő sűrűjében. Ha mindenki  beözönlött  
volna az erdőbe, akkor biztosan lemészároltak volna minket.  
Olyat  is láttam  a menetben,  hogy valaki  nem bírt menni  és  
lefeküdt, vagy  ha  a szomjúságtól  a víznek  hasalt,  a  katona  
beleengedett egy sorozatot. A vizet megfestette  a vér,  a holt-
testet  pedig vitte  a víz  lefelé.  

Amikor Beregszászból  elindultunk, meg sem álltunk Mun-
kácsig. Munkácson aztán egyszer megálljt parancsoltak.  Azt  
mondták,  hogy  egy  szovjet  tiszt  kíván  szólni  hozzánk,  még-
pedig  magyarul.  Valóban  egy  őrnagy  lépett  az  erkélyre.  Ki-
derült,  hogy  Illés  Béla,  magyar  író.  Ez  a  raccsoló,  kopasz  
őrnagy, vagyis  Illés Béla,  ahogy  emlékszem,  azt mondta  ne-
künk: — Nem kell elkeseredni! Benneteket nem lemészárolni 
visznek!  Mentek  fel  ide  a  Kárpátokba.  Helyreállítjátok  az  
útvonalakat.  A fasiszta németek meg  a magyarok  a  hidakat  
felrobbantották...,  meg  az  utakat  is.  Mindez  akadályozza  a  
szovjet hadsereg  előrenyomulását,  az  ellenség  üldözését.  Ti  
odamentek  ezeket felépíteni,  és maximum  egy hónap  múlva  
otthon  lesztek.  Tartsatok  ki!  Nem  kell  elkeseredni!..  

Irány  Szolyva  

A  következő  éjszakát  a  szabad  ég  alatt  töltöttük,  mínusz  
négy-öt fok lehetett. Feltűrtük a kabát gallérját, lejjebb húz-
tuk  a  sapkát,  vacogott  a  fogunk.  Megpróbáltunk  bokázni.  
Ilyenkor  ránk ordítottak:  — Nye  dvigajsza!  — Ne  mozogj!...  
Összebújtunk,  veregettük  egymás  hátát.  Csak  akkor  mele-
gedtünk fel, amikor  elindultunk  a Latorca folyó mentén  föl-
fele. Két fogat kísért bennünket. Arra a két szekérre  dobták  
fel  azokat,  akik  már  egyáltalán  nem  bírtak  menni.  Később  
az is megtörtént — amikor a menetet már nem kísérte fogat 



vagy szekér —, hogy a kimerülteket agyonlőtték. A sor végén, 
hátul...  Csak a lövéssorozatot  hallottuk, hogy vége.  Ilyenkor  
még jobban  megijedtünk.  A  félelem egyre  fokozódott.  Egyre  
idegesebbek,  egyre gyengébbek lettünk. Egyszerre  voltjelen  
köztünk  a gyűlölet  meg az együttérzés  is. Később  Szolyván,  
amikor  még  nagyobb  tömeg  került  össze,  különböző  nációk,  
nemzetiségek...,  ott már provokatőrök próbálkoztak belső  el-
lentéteket  szítani,  egymás  ellen  agitálni.  

Hallottunk róla, hogy ezen az úton Szolyvára visznek ben-
nünket,  mert  ott  van  egy  nagy  láger.  Ott  van  az  elosztó,  
ahonnan  majd  elvisznek bennünket  a Kárpátokon  túlra...  

Szögesdrót  mögé  kerültünk 

Megérkeztünk  egy  dombokkal  körülzárt  völgybe,  amely-
nek peremét  erdő  szegélyezte...  A magyar honvédek  egykori  
laktanyája  a dombon  terült  el, amely  alatt éjjel-nappal  cso-
bogott  a kristálytiszta folyóvíz, most átalakult  koncentrációs  
lágerré...  Ahogy  közeledtünk  a volt kaszárnyához,  egyre  in-
kább kirajzolódtak az emberi alakok a hangyabolyhoz  hason-
ló nyüzsgésből. Végül egészen tisztán láttuk a foglyokat. Tor-
zonborz  fejük  kókadtan  lötyögött  tikkadt  nyakukon,  
tagjaikat  úgy emelgették,  mintha  ólomból  lennének.  Szaka-
dozott ruházatuk  a kosztól  szinte megfeketedett,  olyan volt,  
mintha  fáradt  olajba  mártották  volna.  Kezükre,  nyakukra  
ráfagyott a fekete kosz, akárcsak a szurok. Tekintetük, egész 
arckifejezésük  olyan  bárgyú  volt,  mintha  mindegyikük  té-
bolydában  lenne.  De  talán  az is volt  az egész tábor.  Egy  ha-
talmas  tébolyda, bolondok  háza.  Félig nyitva maradt  szájuk  
egyre  azt  motyogta,  erőtlenül  előrenyújtott  tenyerük  azt je-
lezte:  —  Enni,  testvér,  enni,  ha  Istent  ismersz,  adj  valamit  
enni,  mert  menten  éhen  halok.  Családom  van  otthon,  gyer-
mekeim,  feleségem...  És szivárgó  könnyei  máris  az  orra  he-



gyén  fityegtek.  Igaz, olyanok is voltak köztük, akik nem szo-
morkodtak,  mindig  vigyorogtak,  nevettek,  vagy  énekeltek.  
De olyanok  is akadtak,  akik felváltva csinálták  mindkettőt:  
hol  sírtak,  hol  meg  nevettek.  

...A halál tábor kapuja zárva volt az újdonsült  hullajelöltek 
előtt.  Fáradtan,  hátizsákjukat  a  lábuk  mellé,  a  felázott  ta-
lajra  tették  és  rárogytak.  Az  őrök  most  nem  tiltották  meg,  
hogy leereszkedjünk  az anyafoldre. A kapu melletti  fülkéből  
tisztek jöttek ki a fogadásunkra. És újra elkezdődött a szám-
lálási  ceremónia.  Mire  véget  ért  a  létszám  megállapítása,  
már koromsötét lepel vonta be a környéket.  Bevonulhattunk  
a  szögesdróttal  körülkerített  egykori  szolyvai  honvéd  lakta-
nyába. 

A láger két, nem egyforma területből állott, egymástól  szö-
gesdróttal elkerítve. A nagyobbik felében őrizték az egyszerú 
foglyokat, a kisebbik részében pedig az ún. politikai  rabokat.  

A  negyvenen  felülieket  is  más  rekeszbe  irányították.  így  
választottak  el  sok  apát  a  fiaitól.  Ekkor  kerültem  el  én  is  
apámtól...  A  szögesdrótokon  keresztül  kiabáltunk  egymás-
nak... 

Én és több száz sorstársam  az egyik istállóban  helyezked-
tünk  el.  A  rendes  épületeket,  a téglaházakat  a  parancsnok-
ság tisztjei,  az alkalmazottak  foglalták  el.  

...Sokat  gondolkoztam  azon,  vajon  miért  éppen  Szolyván  
létesítettek fogolygyújtő- és elosztótábort? Azt hiszem, hogy 
kivételesen jó  földrajzi fekvése  miatt:  csomópont  volt.  A  he-
gyek  is  úgy  veszik  körül,  mint  valami  várfal.  Innen  köny-
nyebben  lehetett bennünket  elszállítani.  

...A  foglyokat  búzös  istállókban  helyezték  el,  ahol  levegő  
is  alig  volt.  A  trágya  az még  korábbról  ott maradt,  nem  pu-
colták  ki.  Az  esőzésektől  a  tető  is  átázott,  meg  az  emberek  
is.  Egyesek  pedig  gyengeségből,  lustaságból,  míg mások  ha-
nyagságból  nem jártak ki  a latrinára. Az is veszélyes volt. A 
kocka  alakú  gödrön  egy  gerenda  volt  átvetve,  odament  az  



illető,  leguggolt,  megsiklott,  beleesett,  vége volt,  belefulladt  
az  ürülékbe.  Sokan  beleestek.  De  olyan  is  volt,  akit  mi  ki-
húztunk.  Hoztak valami vízifecskendőt  és azzal mostuk le...  
Az  istállók  mögött  fél  méter  vastagságú  volt  a  szögesdrót  
gomolyag, több rétegben... Ezt legjobban Vári Fábián  László  
költő édesapja tudná elmondani. Mert ő át akart rajta menni. 
Ez  azelőtt  történt,  amikor  16  embernek  sikerült  a  lágerből  
kiszökni...  Amikor  ő próbálkozott...  elkapták...  Órák hosszat  
ott fenn,  a drót  tetején  hagyták  állni...  Fölötte  még  dróthu-
zalok is voltak kifeszítve... Abba kapaszkodva,  csimpaszkod-
va állott szegény, háttal a láger felé. Ezt én magam is láttam. 
Minket  az istállóból  ki is kergettek, hogy megmutassák,  így  
jár, aki szökni próbál... Akkor arról is szó volt, hogy ki fogják 
végezni,  végül  megkegyelmeztek  neki...  

A  tábor  területe  4  vagy  5  hektár  lehetett.  En  a  nyolcas,  
majd  a  tízes  istállóban  voltam.  12  ilyen  istálló  volt,  mind-
egyik  hosszabb  lehetett  mint  30 méter.  A belsejében  három  
emeletes  ácsolt priccsek  sorakoztak.  

A  láger  egyik  részében  szervezték  a  cseh  önkénteseket  a  
felszabadító  seregbe.  Én  is jelentkeztem.  De  ez  nem  is  volt  
olyan  egyszerű.  Egy  cseh  vagy  szlovák  hadnagy  elé  kellett  
menni... Az elkezdett csehül beszélni. En nem értettem  csak  
a  vezényszavakat,  meg  azt,  hogy  mikor  születtem,  hol  szü-
lettem,  milyen  nemzetiségű  vagyok...  A  legnagyobb  hiba  az  
volt, hogy magyarnak vallottam magamat... Akkor azt mond-
ta: — Szakra  krucifiksz! Nincs  rám szükség!  Mehetek.  Nem 
azért jelentkeztünk, hogy a harctérre vágytunk, hanem meg  
akartunk szökni, ki akartunk kerülni  a drót közül. De az így 
jelentkezett  önkéntesek  közül  többen  pórul jártak.  Végül  a  
szolyvai  lágerben  kötöttek  ki.  Például  Sz.  J.,  aki  abban  az  
időben Tiszaújhelyen  tanítóskodott,  1938 előtt a cseh  hadse-
regben  is  szolgált, jól  tudott  csehül,  podporucsik,  vagyis  al-
hadnagy volt,  1944 novemberében önként jelentkezett a cseh 
hadseregbe, meg még többen, így B. József is Ti s zaúj helyről. 



Ö hadapródőrmester  volt.  Elég  az hozzá, hogy ezek még egy 
ellenőrzésen  mentek  keresztül,  hogy  nem  csináltak—e  vala-
mit  a  kommunisták  ellen.  De  aztán  kiderült  róluk  valami,  
ott Homonnán.  Jól  elverték  őket...  Egyszer  csak nézzük:  mi  
a  fene! Többen  is  cseh  katonaruhában, jól  kitetoválva,  sán-
tikálva, rogyadozva jönnek befelé...  Ok mondták  el, hogy mi 
volt. Ezt  a B. Józsefet is  alaposan  helybenhagyták.  Ott  Ho-
monnán  az  egyik  zsidó  ráismert:  — Te  vagy  az,  Árpád  iva-
déka? Te nagy magyar! — Valóban magyarok voltak, de nem 
nacionalisták.  És akkor B. Józsefet levetkőztették  meztelen-
re.  Láncokkal  körülkötözték  a  felsőtestét...  Az  alsótestét  is  
jól  megmarkolászták.  És akkor akácfabotokkal  verték-ütöt-
ték  azt  a  láncot.  Úgyhogy  az  egész  hátán,  felsőtestén  cafa-
tokban  forrott  össze  a hús.  Ilyen  állapotban  lökték  vissza  a  
szolyvai  lágerbe Homonnáról,  és még jó  néhány  társát is.  B.  
József nagyon szívós ember volt. Az apja is 90 körül  élt, öten 
voltak  testvérek.  Még csak egy halt meg közülük.  Erős fajta 
mind... 

A táborban aratott  a hastífusz 

A szolyvai lágerben sok ezren lehettünk, de állandóan hoz-
ták-vitték  a deportáltakat...  Szorongtunk  mint  a  hangya...,  
egymás hegyén-hátán.  Az  etetésünkről  nem  gondoskodtak.  

Hazulról hoztak nekünk ennivalót. Mielőtt megkaptuk vol-
na, a felét ellopták. A szovjet katonatisztek,  akik az  ellenőr-
zéssel voltak megbízva,  amikor meglátták  az elemózsiás  ko-
sarak,  bátyúk  tartalmát,  a  szájuk  tátva  maradt.  Azt  
mondták:  Ezeknek  nem  adni  kell,  hanem  elvenni.  Meg  is  
tették...  Általuk  talán  soha  nem  látott  araszos  szalonna  la-
pult a tarisznyában.  Gusztusos  kolbász,  meg minden  finom-
ságok. Volt olyan, aki nyíltan beismerte, hogy ilyet még soha 
nem  látott.  Ezt  a várpalánkai  sváboktól  tudom,  akik  néha  



fordítottak  nekünk.  Közülük  sokan  a  csehek  alatt  Munká-
cson  orosz  nyelven  végezték  a  gimnáziumot  vagy  a  tanító-
képzőt. Hát ők jól beszéltek oroszul.  Sokan voltak velem  Be-
reg  megyei  svábok.  Többnek  a  nevére  most  is  emlékszem:  
Pajer, Tranteher,  Strausz  Jenő,  Hennel  Vilmos,  Magáj  Pali  
meg János. Aztán velem volt a sváb származású Várpalánkai 
Miska,  aki  erre magyarosította  a nevét. Az oroszok őket  né-
meteknek tartották, azzal vádolták, hogy segítettek a német 
hadseregnek,  amikor bejöttek  Kárpátaljára.  

Lengyelországból  is hoztak egy csomó svábot. A szovjet ka-
tonák azokat is gyűlölték, de mégis írnokoknak és más lágeri 
vezetőknek  őket  tették  meg,  mivel jól  beszéltek  oroszul  és  
ukránul  is. Mi megint csak háttérbe szorultunk, annak  elle-
nére,  hogy  minket  nem gyűlöltek  ennyire.  

A cigányság viszont az első pillanattól kivételes helyzetben 
volt.  A  lágerben  rajtuk  keresztül  akarták  éreztetni,  hogy  
mennyire  nagy  az  egyenlőség,  a  humanizmus...  így  a  cigá-
nyokat  azonnal  be  is  osztották  konvojoknak.  Piros  karsza-
laggal jártak,  puskát, dorongot  kaptak.  A legdurvábbak  vol-
tak. Talán  minden  második  őr cigány  volt.  

Más  népcsoportok  képviselőit  is  összeszedték  a  deportá-
láskor.  Például  a románokat.  Főleg  erdélyieket,  akik  a  ma-
gyar  hadseregben  teljesítettek  szolgálatot.  Ezeket  magyar  
bakaruhában fogták el, nem érkeztek átöltözni. Mivel  Romá-
nia kiugrott a háborúból,  követelték, hogy engedjék őket ha-
za.  Teljesen  elkülönítették  tőlünk  és  „dutuebe  drákuztak",  
vigyen el  az ördög...  Könnyű  munkához jutottak,  a konyhán 
dolgoztak.  Könnyen  hozzájutottak  az élelemhez.  Ok  nem  is  
titkolták  előttünk,  hogy  minket,  magyarokat  gyűlölnek, jól-
lehet  a magyar  hadsereg  katonái  voltak...  

Voitak  itt  magyar  ajkú  zsidók  is,  őket  szintén  a  fronton  
fogták el, mint  munkaszolgálatosak,  a magyar  hadsereghez  
tartoztak...  Itt  aztán  egy-két  hét  alatt  sikerült  tisztázniuk,  
hogy ők zsidók. Talán egy hónapig is velünk voltak ott Szoly-



ván.  Szintén  kiváltságos  helyzetbe  kerültek,  megkülönböz-
tetett bánásmódban  részesültek...  Közülük  egyesek  bosszú-
vágyból  mindent  megtettek  azért,  hogy  minket  elveszejtse-
nek...  Volt  ott  egy Svarc nevezetű férfi, akiről  azt  mondták,  
hogy  Fancsikán  útkaparó  volt.  Nem  igazolta  le  senki.  О  is  
kiadta magát orvosnak.  Oltogatta az embereket tífusz  ellen,  
mégpedig  mellbe,  nem  a lapocka  alá. Két nap  alatt  az  oltás  
után  akkorára  nőtt  meg  az  ember  melle,  mint  egy  futball-
labda  és  tele  lett  gennyel.  El  sem  lehet  mondani,  mekkora  
magas  lázzal,  kínokkal járt  az  oltás.  Persze,  akinek  rendes  
szérumot adtak,  az könnyen vészelte  át a dolgot. Velem  volt  
egy helyiségben egy beregszászi borbély, aki egyébként anya-
országbeli  volt,  Sebők  nevezetű...  A  másik  nevére  már  nem  
emlékszem. Ez a jól megtermett, értelmes férfi hagyta magát 
beoltani... Három nap alatt hatalmasra megnőtt a melle. Ak-
kor  ő  ezt  magának  borotvával  kivágta,  amivel  csak  tudta,  
tisztogatta  a sebet.  Hát  ő  megmaradt...  De  labda  nagyságú  
sebhely  maradt  a mellkasán.  Mikor  én ezt láttam,  kerültem 
az  ún.  „injekciósokat".  Valahogy  ösztönösen  irtóztam  tőlük.  
Másrészt  pedig  arra gondoltam,  hogy  itt valami  nincs  rend-
jén.  Az  orosz  szanitécek  készakarva  fertőznek  meg  bennün-
ket... Az injekciós tűket nem főzték ki. És nem hagytam ma-
gam  beoltani.  Minden  hajnalban jöttek  a  partizánok,  hogy  
oltásra  felsorakoztassák  a jónépet.  Jöttek  az  akácfabotok-
kal... Én pedig leléptem, megszöktem...  De egyszer aztán fel-
figyeltek  rám. El  akartak fogni, hogy beoltassanak...  Üldöz-
tek  körbe-körbe  a  8-as  számú  istállónál.  Végül  már  nem  
bírtam  futni  és  bemenekültem  az  egyik  helyiségbe.  Elkiál-
tottam  magam:  —  Gyorsan  lökjetek  rám  valamit!  Ezt  meg  
is tették. Lélegzetvisszafojtva feküdtem a rongyok alatt... Tü-
zetesen  átkutatták  a helyiséget...  Most  az egyszer  ütlegelés  
nélkül  megúsztam...  



Amikor  dögész  voltam 

Itt  Szolyván  már  a harmadik  napon  beosztottak  a  szani-
técekhez.  Egyik  napon  a  holttesteket  pakoltuk  szekérre,  a  
másik  napon  ástuk  a  gödröket,  hantoltunk.  Két  lovasfogat  
hordta  szünet  nélkül  a halottakat  a láger  melletti  temetke-
zőhelyre. Egy gödörbe húsznál több holtat is  beletuszkoltak.  
Nyolcan-tízen  voltunk  egy  brigádban.  Naponta  körülbelül  
száz-százhúsz  ember hullott el. Különösen  a frontot megjárt 
katonák  között  aratott  szaporán  a tífusz,  akiknek  a  szerve-
zetét  már  előzőleg  legyöngítette,  megviselte  a front.  Eleinte  
nagy volt  a megrendülés,  az iszonyat,  de  csakhamar  belefá-
radtunk. 

Úgy  pakoltuk  fel  fogoly társainkat  a  szekérre,  mint  a  bú-
zakévét,  egyszerre  25—30 embert. A  szekeret naponta  meg-
raktuk  négyszer-ötször  is. Volt,  hogy  nem  is  győztük.  Más-
napra  is maradt.  A  halottas  kamra  is  tele  volt.  

Az  egészségügyiek  a halottak bal bokájára kis cetliket  ra-
gasztottak. Hogy ez milyen célt szolgált, fogalmam sincs. Ez-
zel  a  cetlivel  együtt  temettük  el  őket.  Egymásra  dobálva,  
hegyén-hátán. 

Volt  olyan,  aki  még akkor  is nyöszörgött,  meg is  mozdult,  
amikor  hánytuk befelé  a földet.  

Mi  mondtuk  is  az őröknek,  hogy húzzuk  ki  a gödörből,  de  
a  katonák  erről  hallani  sem  akartak.  És  akkor  a  levegőbe  
eresztettek  egy-egy  figyelmeztető  sorozatot.  Egy  ilyen  tö-
megsírba  néha  negyvenet,  ötvenet  is  eltemettünk.  Ebbe  a  
mindennapi  látványba  az  ember  úgy  belefásult,  hogy  már  
semmi  sem  számított.  Nem  is  volt  ereje  sajnálkozni,  köny-
nyezni.  Gépiesen  cselekedtünk. Mindenki  éhezett. Nem tud-
tunk normálisan  gondolkodni...  

Az  őrök,  a  katonák  nem  mutattak  sajnálatot.  A  parancs-
nokság  félvállról  vette  a  tömeges  elhullást.  Ha  pusztulunk,  
hát  pusztuljunk  el  mind  egy  szálig.  A  hiányzó,  általuk  fon-



tosnak  tartott  létszámot  úgy  tartották  fent,  hogy  útközben  
mindig  elfogtak  annyi  embert,  hogy  feltöltsék  a  hiányzó  
mennyiséget...  Aki meghalt, azt csak leírták...  Ök szerintem 
nem  tartoztak  számadással  senkinek...  Az  otthonmaradot-
takhoz ekkor már eljutott a hír, hogy milyen  embertelen  kö-
rülmények  közé kerültünk, mert  az ételhordó asszonyok ha-
zahord ták  a szomorú  híreket...  De  ugyan  kihez  is  fordultak  
volna  segítségért?..  A  hatóságok  gyorsan  igyekeztek  eltün-
tetni  a nyomokat.  Ezért  később  egy  nagy  területet  leaszfal-
toztak, benzinállomást  építettek  a sírok  egy  részére.  

Hajcsáraink:  magyar  partizánok...  

Már megelégeltem az állandó temetést,  ezért  az egyik tár-
sammal  úgy  döntöttünk,  hogy  lelépünk  egy  kis  időre.  Már  
három napja bujdokoltunk az egyik épületből a másikba, mi-
kor  véletlenül  szembetaláltuk  magunkat  a  nyolcas  istálló  
mellett  a kegyetlenségéről  hírhedt  partizánnal,  Bénivel,  aki  
már  korábban  el  akart  engem  intézni...  Most  is  felemelte  
akácfa furkósbotját — egyébként ez volt a magyar partizánok 
szimbóluma — és le akart ütni... Szörnyű káromkodások  kö-
zepette  eredt  a  nyomomba.  A  tízes  istállóban  leltem  mene-
déket.  —  Agyonverek  mindenkit,  ha  nem  adjátok  ki  a csir-
kefogókat!  —  ordította...  Majd  elrohant,  hogy  segítséget  
szerez,  mert  ő  egyedül  vagy  harminc  ember  között,  akik  
mindannyian  elszántan néztek vele farkasszemet,  nem mert  
tovább  randalírozni,  megérezte  az elszántságot.  Végül  meg-
adtam magam Béninek.  A barátom nagyon beteg volt. Ezért 
aztán úgy döntöttem, hogy a partizánok bosszúját átvállalom 
csupa szolidaritásból,  hiszen  kibírok  egy  botozást...  Míg  Bé-
nivel  dulakodtam,  hátulról  a  szárnysegédje  úgy  fejbe  kólin-
tott  a  botjával,  hogy  azonnal  elvágódtam.  Eszméletemet  
vesztettem, majd társaim mondták, utána is agyba-főbe rúg-



tak. Amikor már mozdulni  sem tudtam, bezártak a halottas-
kamrába... 

Miután  magamhoz  tértem,  csak  azt  éreztem,  hogy  rette-
netesen  szomjas  vagyok.  Minden  testrészem  sajog.  Elöntött  
a  forróság,  aztán kirázott  a hideg. Hogy ne a betonon  hever-
jek,  ráfeküdtem  az  egymásra  dobált  halottak  halmára.  De  
hovatovább már egyfolytában vacogott a fogam, a halottakról 
leszedett rongyokból  fekhelyet készítettem magamnak...  Mi-
re  felébredtem,  már  hajnalodni  kezdett...  Nyöszörgésre  let-
tem  figyelmes...  Rémülten  állapítottam meg, hogy egy  halál-
sápadt  magyar  honvéd,  tüzér  tizedes  motyog  mellettem  a  
halottak  társaságában  egyre  érthetőbben,  egyre  hangosab-
ban,  rámszegezve  fakó  tekintetét...  Tagoltan  elmondta,  ho-
gyan  és miért került ide...  Hallgatott egy sort.  Aztán  elered-
tek  könnyei.  Én  is  elérzékenyültem.  —  Téged  is  halottnak  
véltek, öcsém? — kérdezte halkan a katona. — Nem — mond-
tam.  —  Engem  inkább büntetésből  dobtak  ide...  Aztán  egy-
más mellé kuporodtunk,  hogy azzal  a kis meleggel,  ami  még  
a  testünkben  megmaradt,  egymást  melegítsük.  Elmondta,  
hogy  N.  Jánosnak  hívják,  Nyíregyházán  született.  Öt  gyer-
meke  van, harmincnyolc éves, a civil életben  ácsmester.  Alig  
pislákolt  hadifogolyban  az  élet...  

A halottas kamra pedig színültig  telve volt hullával.  A fél-
meztelen  meg teljesen  csupasz  holttestek máglyába  dobálva  
hevertek...  Néhányuknak  keskeny  ragtapasz  volt  a  bal  bo-
káján, amelyre  állítólag nevük volt ráírva. Elmondtam  én is  
sorstársamnak  —  aki  nem lehetett  több 40 kilónál,  annyira  
elaszott  az éhezéstől,  csontváznak  is beillet volna —, hogy  a  
partizánok azért hagytak helyben, mert nem akartam tovább 
dögész  lenni...  

A  szélesre  tárt  ajtón  belépett  két  magyar  katonaruhába  
bújtatott  partizán,  a  Béni  meg  a Muhar,  és  elkáromkodták  
magukat:  —  Hijnye!  Hogy  az  a  drótszakállú  úristen  tegye  
akárhová  ezt  a  két  undok  firget,  hát  ezek  mégse  döglöttek  



meg! No, majd gondoskodom én rólatok... De ahogy tekintete 
találkozott a barátjáéval, Muharéval, aki rosszallólag ingatta 
meg  a fejét, csak köpött  egy jókorát  és vele  együtt  kifordult  
a halottas kamrából... Még fel sem fogtuk a helyzetet, amikor 
két  szanitéc  rohant  be  hozzánk,  a  feltámadt  foglyokhoz.  
Azonnal  a kórházba  szállítottak bennünket,  ahol  forró  teát,  
szuhárit (kétszersültet),  kámforinjekciót kaptunk...  Délután  
már  visszakerültünk  az istállóba.  Az  ismerősök  úgy  néztek  
ránk, mintha egy más planétáról kerültünk volna oda. Nagy 
János,  aki majdnem  két  éve fogyasztotta  a szovjet  hadsereg  
kenyerét,  szinte  rogyadozott  az  éhségtől,  a  gyengeségtől,  
most  abban  reménykedett,  hátha  akad  ezeknél  a  civil  fog-
lyoknál  egy kis  hazai  elemózsia.  Akadt  is.  Evett,  utána  úgy  
magához jött,  hogy táncra perdült,  énekelt.  A köréje  csődült  
tömeg egyre inkább követelte táncolva éneklést egy falat szá-
razkenyér  fejében. Végül  N. János összeesett.  Láza  újra fel-
szökött,  már csak  percekre  tért  magához.  Nyíregyházán  élő  
családját,  feleségét,  gyerekeit  emlegette.  Pulzusát  már  alig  
lehetett  érzékelni.  Most már teljesen  a végét járta...  Közben  
egy  éltesebb,  olyan papkülsejú  férfi emelkedett  fel  a  tömeg-
ből. Beszélni kezdett, imát mondott a haldoklóért: „Arra kér-
lek  Istenünk,  szüntesd  meg  a háborút,  az  emberölést,  a  ra-
bokat  szabadítsd  ki  a gonoszok  karmai  közül  és  adj  mind  a  
világ  végezetéig  tartó  békességet,  örökkön-örökké  tartó  bé-
két  és  boldogságot,  a  mi  Urunk  Jézus  Krisztus  nevében,  a  
Megváltó  érdemeire  való  tekintettel...  Ámen."  Mindenki  
könnyes  szemmel,  remegő  hangon  ismételte  az Áment.  Még  
N. János, a nyíregyházi tüzér tizedes is felült, mintha semmi 
baja  sem  lenne.  Körülhordozta  tekintetét  a  szenvedő  töme-
gen, komótosan keresztet vetett magára, elköszönt  halkan  a  
családjától  név  szerint,  és  a bajtársaitól,  nekem  kezet  nyúj-
tott, s rövid idő múlva  a szeme fennakadt,  a szája tátva  ma-
radt,  soha többé  nem szólalt  meg...  

Azon  az  estén,  abban  az  istállóban  tizenheten  zárták  le  
örökre a szemüket. Rettenetesen sajnáltam a halottaiból  fel-



támadt  és  most  újra  elhunyt  katonát,  akinek  a  ruhájából  
már  csapatosan  távoztak  a  tetvek  is.  A  szívbemarkoló  pré-
dikációt  a  papnak  készült  Sz.  I.  tartotta,  aki  Tiszabecs,  Ti-
szakór ód... főjegyzője volt, de mindenki  Imre bácsinak  szólí-
totta... 

N.  János  halálának  Muhar  meg  Béni  örült  a  legjobban...  
Mint később kitudódott, Nagy Jánossal együtt estek fogságba 
még 1943 januárjában a Don-kanyarban.  Ok ketten beálltak 
partizánnak  és  elvégezték  az  antifasiszta  partizánképző  is-
kolát, míg társuk, Nagy János inkább a hadifogolytábort vá-
lasztotta, nem  akart szembefordulni  a  sajátjaival.  

...Hogy  ki  volt  Muhar  és  Béni?  Külsőleg  le  tudom  írni  
őket...  Széles vállú, szélesképú,  kockafejű, lapáttenyerű  föld-
műves, gazdálkodó volt a Béni... A másik, a magas, vöröské-
pű, hosszú orrú, görbe hátú a Muhar.  Ö azért nem volt olyan 
nagy gazember,  mint  a másik. Az  ezekhez  hasonlók  a tábor 
belső  őrei  voltak.  Magyar  katonaruhában,  orosz  télisapká-
ban, ún. usánkában, piros karszalaggal jártak.  Furkósbotok-
kal ellátva ügyeltek a belső  rendre.  Ok nevezték ki a foglyok 
közül  a századparancsnokokat  és századírnokokat.  Ok  sora-
koztatták,  hajkurászták  munkára  Szolyván  éjszakánként  a  
népet.  Persze géppisztolyos szovjet katona azért mindig volt 
a  közelben...  

Béni,  állítólag,  Csongorra való volt. Róla  azt mondták,  itt  
van neki  a nagybátyja is, de nem akarja őt ismeri. A  kisdob-
ronyiak  is  keresztülnéztek  rajta.  Korábban  a földijei  hozzá  
fordultak segítségért. Ismerni sem akarta őket... Szóval, ezek 
a hozzátartozói, közeli ismerősei azt beszélték, hogy  Csongo-
ron H. Bertalan néven ismerik.  О volt a szolyvai  táborban  a  
legdisznóbb, a legundokabb,  a legpiszkosabb. Mindig azt fúj-
ta: — Üssed a büdösvigit!  Üssed!  És az akácfabottal  mindig  
ütött bennünket,  ahol  csak  ért.  



Karácsony  a lágerben 

„...Karácsony  este  volt,  1944  karácsonya.  Kint  tombolt  a  
hóvihar.  A  foglyok  rongyokba  burkolózva  próbálták  megvé-
deni  magukat  a  szolyvai  hegyek  felöl  betörő  hideg  széltől.  
Egymást melengették kiaszott testükkel. Most a katonák szi-
gorúbban  őrizték  a lágert,  mint valaha.  Dupla  őrség  cirkált  
a kerítésen kívül... Attól tartottak, hogy a tábor lakói valami 
földöntúli, valami isteni  erő sugallatára, hatására erőre kap-
nak és  kitörnek.  

Közben  az  istálló  foglyai  a  zord  körülmények  közepette  
elkezdték  a  karácsonyi  énekeket  el-elcsukló,  alig  hallható  
hangon dudorászni. Először csak kettesével-hármasával.  Az-
tán egyre nagyobb tömegben, egyre nagyobb hangerővel. Míg 
végül  kialakult  a béke  szent  ünnepének  estéjén  egy  szívből  
jövő,  szinte  zokogó  szent  ének:  

Csendes  éj,  szentséges  éj,  
A  világnak  álma  mély.  
Csak  egy  szeghajú  gyermek  felett  
Virraszt  gondosan  a  szeretet...  

A szomorú,  szívettépő  karácsonyi  hangulat egyre  mélyeb-
ben hatolt  a láger lakóinak  a szívébe. Aztán kisvártatva  fel-
csendült: 

Krisztus  Urunknak  áldott  születésén,  
Angyali  verset  mondjunk  szent  ünnepén...  

Végül  pedig:  

Szívünk  vígsággal  ma  betölt,  
Mert  ígéret  szerint  felkölt.  
Istenfélők  számára  
Az  igazság  fényes  napja,  



Új  szövetség  felkent  papja  
Eljött,  kit  sok  nép  várva....  

Itt  a tömeg fokozatosan  elhallgatott...  E szent  karácsonyt  
fekete vagy  véres  karácsonynak  is  lehetett  nevezni...  Kará-
csony első napján, az is lehet, hogy felsőbb utasításra, a láger 
szinte minden épkézláb emberét a Szolyva melletti hegyekbe 
zavarták  fát  szerezni  a konyha  részére,  mert  a  foglyoknak  
„meleg ételre" volt szükségük, különösen ezen a napon. Több 
mint  valószínű,  némi  nevelési  célzat  is  rejlett  a  dologban.  
Hiszen  most,  szerintük,  főképpen  az  ellenség  karácsonya  
volt. 

...Karácsony első napjának hajnalán az eddiginél jóval  na-
gyobb  felhajtást  rendeztek  a szolyvai  gyűjtőtáborban  a par-
tizánok.  Hajnali  háromkor  már  egzecíroztatták  a  fagy-  és  
éhhalállal  küszködő  koldustömeget  a betonná  fagyott  udva-
ron... A szokásos létszámellenőrzés most sem maradt el. Újra 
csattogtak  a számológépek golyói,  ismételten  egymásba  kel-
lett  karolni,  majd  újra  letérdelni,  hogy  a  végén  ismét  csak  
ne  stimmeljen  a  létszám.  Újra  feltűnt  a  rücskös  képű,  fél-
szemű tatár kapitány  is, aki hiányzó bal  szeme helyén  most  
nem  körkötést,  hanem  meleg  gyapjú  darabot  viselt,  alóla  
vészjóslóan  meredt  ki  egy  fityegő  vattacsomó...  Egész  lénye  
azt  sugallta,  most  megleckézteti  a  kiszolgáltatott,  ártatlan  
tömeget... 

...A  főkijáratnál  terelték,  számolták  kifelé  az  embereket,  
hogy aztán pár méterrel  odább újra felsorakozzanak  az állig 
felfegyverzett  őrök gyűrűjében...  Elindultunk  a hegyek  felé,  
ahol  a  fahasábok  hevertek.  Fáradt,  könnyes  tekintettel  és  
teljes tüdővel szívtuk magunkba a tiszta hegyi levegőt... Ami-
kor  azonban  elindultunk,  hogy  a  fahasábokat  a  vállunkra  
emeljük, kellemes meglepetésben volt részünk. E karácsonyi 
napon majd mindenkihez jött látogató, s az ölrakások mögött 
várakoztak  szerencsétlen  hozzátartozóikra.  



...Anyám  is  előbukkant  hirtelen  az  egyik  farakás  mögül.  
Óriási  elöl-hátul  lelógó, háton  átvetett  zsák-csomaggal...  A  
katonák  először  megtorpantak,  géppisztolyukat  lövésre  ké-
szen csípőjükhöz szorították.  A következő  pillanatban  azon-
ban  lehanyatlott  a  kezük  a  szívfacsaró  látványtól.  A  rend  
felbomlott.  A  táborlakók  könnyezve  ölelgették  egymást.  Az  
őrök tanácstalanul pislogtak. Végül felismerték, hogy itt nem 
valami  gonosz  cselről,  hanem  bensőséges  családi  jelenetről  
van szó. Hiszen a szív csak nem kő. Különösen, amikor a sok 
szíves  unszolásra  a farkasétvágy  meg  az  ízes  falatok  látvá-
nya  az  őröket  is  levette  a lábukról:  ellenség,  fogoly,  hozzá-
tartozó  nekibuzdult  az evésnek,  ivásnak...  

Az egyik korosabb harcos, hogy lássuk,  az ő mellében  sem  
kő  van,  hanem  szív,  keresztet  vetett  először  magára  aztán  
meg édesanyámra,  utána valamennyien  nekiláttak  a falato-
zásnak... Ekkor jobban szemügyre vettem az anyámat: a lába 
rongyokba volt burkolva...  Elkapta a tekintetemet,  szomorú-
an legyintett: — Hagyd el fiam, az egyik katona, amikor meg-
látta,  hogy  csizmában  vagyok,  lerángatta  a  lábamról.  Egy  
kis fiatal taknyos.  Szó nélkül  engedelmeskedtem,  le  is  lőhe-
tett volna,  akkor hogyan hoztam volna  el neked  és  apádnak  
ezt  a  két  csomagot.  Apád  miért  nincs  itt?  —  kérdezte...  —  
Csak  a fiatalokat zavarták ki.  Ö a kis lágerben van  mindig.  
Elviszem a csomagot neki is. — Anyám közben elmesélte, mi 
történt  azóta, hogy  eljöttünk. Adóval, beszolgáltatással  zak-
latják  őket  folyton.  Aki  nem  teljesíti,  azt  belágerezéssel  fe-
nyegetik. Tizenhat éves öcsémet befogták  kényszermunkára  
az egresi repülőtér építéséhez, mert tovább bővítik. A húgom 
és  lánytársai  nem járhatnak  a  fonóba,  csoportosulni  tilos.  
Arról  is  beszámolt,  hogy  valakit  mindennap  kirabolnak  a  
fegyveresek,  hogy  akik  rabolnak,  azok  nem  a hadsereg  ka-
tonái,  hanem  banditák...  A bíró  is  hordja  házunkba  a  kato-
nákat. Már az egyik hízót megették. Megittak két hordó bort. 
Ha  szól  az  ember,  a  bíró  gőgösen  csak  annyit  mond:  „Hol  



kerék,  hol  talp,  húgom!"  Elhurcoltak  benneteket,  hogy  ve-
lünk,  védtelen  nőkkel  azt  tegyék,  amit  akarnak.  Nem  szól-
hatunk  erélyesebben,  mert rögtön  azt vágják hozzánk:  „Ku-
lák  vagy  az  anyád  istenit,  pofa  be!  Mert  ha  nem,  
betapasztom..." 

Lassan szürkülni  kezdett.  A katonák is mozgolódtak már.  
Csak annyi időm maradt, hogy tiszta inget váltsak. Úgy szo-
rítottuk  egymást  édesanyámmal,  mintha  már  soha  többé  
nem látnánk  egymást.  A katonák türelmetlenségükben  már  
ordítoztak.  Sőt,  az  egyik  őr  felszólításként  kibocsátott  egy  
sorozatot. 

A felsorakozott  karaván  nekivágott  a lejtőnek.  Hazai  éle-
lemmel,  otthoni  hírekkel...  Az  őrök  pedig,  akik  pár  perccel  
előbb  még  emberibb  arcukat  fordították  a foglyok  és  hozzá-
tartozóik  felé,  most  újra  nekivadulva  szitkozódtak.  A  hely-
zetet  súlyosbította,  hogy a lágerből  kutyákkal  erősítés  érke-
zett,  hogy  távol  tartsák  tőlünk  a  hozzátartozóinkat.  A  
kapunál  egyesével  számoltak meg minket...  Még azon az éj-
szakán  átszöktem  édesapámhoz.  Elmondtam  neki  a  történ-
teket.  Igen  elszomorították  az  otthoni  események.  Küszkö-
dött  a  könnyeivel.  Kellemetlen  érzés  fogott  el.  Azelőtt  soha  
nem láttam  könnyezni  az  apámat.  

Legyengültünk,  eltetvesedtünk  

...Az istállóban, ahol emberek ezrei szorongtak, hétről hét-
re egyre kibírhatatlanabb búz terjengett. A trágyát még min-
dig nem takarították el. Az ammónia csípte az ember szemét, 
facsarta  az  orrát.  A búzt  még  az is fokozta,  hogy  a  foglyok,  
különösen  a betegek,  maguk  alá piszkoltak.  Az  éjjeli  világí-
tást  dobozokból  készült  fáklyákkal,  mécsesekkel  oldották  
meg,  ami füstölgött  és igen kellemetlen  szagot árasztott.  Az  
ajtókat a decemberi hideg miatt nem lehetett nyitva tartani, 



mert  akinek  a helye  az ajtó  közelében  volt, megfagyott.  Hi-
szen  a  rongyos,  hiányos  öltözék  nem  nyújtott  védelmet.  A  
legsiralmasabb  állapotban  a lábbelink volt. Az  árnyékembe-
rek rongyokba bugyolálták  a már félig vagy teljesen  megfa-
gyott  lábukat.  A  foglyoktól  fogságba  esésük  pillanatában  a  
szovjet katonák  elszedték  a lábbelit,  órát, borotvát  és  az ér-
tékesebb  holmit.  A  civil  foglyokat  pedig  menet  közben  vet-
kőztették le... Az istálló kb. ötven méter hosszú és nyolc mé-
ter széles volt. Középütt két méter széles út vezetett az egyik 
ajtótól  a  másikig.  Kétoldalt  emeletes  priccs  állt,  rogyásig  
megrakodva emberekkel. Hasonlóan zsúfolt volt a „földszint" 
is, ahol nemrég még a lovakat abrakolták.  így  aztán  három-
szintes  fekvőhely  alakult  ki  mindkét  oldalon.  Legalább  hét-
ezren  voltunk  benne  összezsúfolva,  akár  a  heringek  a  kon-
zervdobozban.  Az  idősebbek,  gyengébbek  meg  a  betegek  az  
első  és  a második szinten voltak...  A párnája majdnem  min-
denkinek a bakancsa volt, mert a zoknikat is elszedték.  Mire 
megtörtént a „honfoglalás", kb. hajnali háromkor elkezdődött 
újra a sorakozó. Először kivilágos-kivirradtig  létszámmegál-
lapítás,  utána  reggeli  kiosztás.  

Az ember éjjel-nappal, még álmában is csak az ennivalóra 
gondolt. Almunkban csámcsogtunk.  Csurgott  a nyálunk.  Ar-
ra gondoltunk,  ha hazamegyünk,  mennyit  eszünk  meg  egy-
szerre.  Végül  megpróbáltam  magam  is  a priccset  rágni,  ha-
rapdálni... A fogaim még jók voltak. A forgácsot szopogattam. 
De nem mertem  lenyelni.  Féltem,  hogy  kiszúrja  a  beleimet.  
Szóval  az  éhség  őrületbe  képes  kergetni  az  embert.  Ennél  
nagyobb betegség a világon nincs... Letargiába estünk. Egye-
sek, ilyen állapotba esve, kótyagosan jártak-keltek  az udva-
ron.  Minden  kavicsot,  limlomot  megpiszkáltak,  a  szájukhoz  
emeltek.  Ez  addig ment,  míg  az  illető  teljesen  le  nem  gyen-
gült. Az ilyen gyengélkedőket  elszállították,  s külön  gondoz-
ták.  Itt kategóriák  voltak:  aki még nem volt  pisztrófiás,  aki  
még mozogni bírt, annak folyton dolgoznia kellett. Ez nagyon 



megviselt  mindenkit,  a  gyenge  idegzetűeket  természetesen  
jobban. A gyengélkedők napjában egyszer kaptak 60 dekányi 
kenyeret  a rendes  étkezésen  kívül  és két kockacukrot.  Ez  a  
betegség jobbára  csak  a volt katonákon  vett  erőt...  Volt,  aki  
búskomorságba  esett.  Felvették  a  gyengélkedőbe,  ott  volt,  
amíg meg  nem  halt...  

Szolyván  még  gyakran  küldtek  hazulról  csomagokat.  A  
szegény jó magyar fehérnép bátran ide is eljuttatta  hazulról  
a  finom  búzakenyeret,  sonkát,  szalonnát,  kolbászt,  befőttet,  
lekvárt. Ennek láttán  a szovjet katonák  lélegzete  is  elállott.  
Eleinte csak gyanakodva nézegették  a sokféle  finomságot.  A  
legtöbb  eledelt  ugyanis  nem  ismerték.  De  mikor  rájöttek,  
hogy  minden,  amit  a  csomagokban  találnak  finom  élelem,  
úgy megdézsmálták,  hogy mire  a szegény foglyokhoz  került,  
már  csak  a fele  maradt  meg...  Sokszor  el  is  tulajdonították  
teljesen. 

A  nagybátyám,  aki  cseh volt  valamikor,  és  tudott  az  oro-
szokkal  gagyogni,  az  egyik  tiszttel  összepaktált:  ha  őt  és  a  
barátját hazaviszik Feketepatakra a családjához  látogatóba,  
akkor ott egy autónyi élelmet összegyűjtenek, s elhozzák ide, 
a  szolyvai  lágerbe...  Még  abban  is  megegyeztek,  hogy  ezer  
pengőt  fizetnek  jutalmul.  Az  élelmiszercsomagból  is  ré-
szesülni fognak. El is mentek Feketepatakra. A három földi-
met — a nagybátyámmal ment K. Gusztáv meg T. Gusztáv — 
két katona meg egy  tiszt kísérte  el.  Megrakták  élelemmel  a  
kocsit.  Az  egész falu  összeszedte,  amije  csak volt.  Amikor  a  
nagybátyámék  visszakerültek  a  lágerbe,  szinte  berúgták  
őket  a kapun,  és  sohase  látott  a csomagokból  senki  semmit.  
Jóanyám  elmondta,  hogy  még  meleg  szvettereket,  alsót  is  
csomagolt  nekem, hogy legyen mivel  leváltani  azt  a  koszos,  
tetves  alsóneműt...  így  csaptak be  a szoldátok  mindenkit...  

...Szóval  az élelmet  is  elkobozták....  
Egyre  kegyetlenebbek  lettek...  Sőt  óráról  órára.  Például  

éjfél után két-három  óra körül is felzavartak minket.  Élvez-



ték, ha az időjárás rossz volt. Aki lassúbb volt, abba belerúg-
tak, mint  a kutyába. Rohanás ki,  s jött  a névsorolvasás.  Na-
ponta  a  nevemet  ötször-hatszor  hallottam.  Sorakozó  pedig  
többször  volt,  mint  névsorolvasás.  Itt  már  külön  századpa-
rancsnokot  kaptunk.  írnokot  a  foglyok  közül  választottak.  
Feladata  az volt,  hogy  amilyen  papírhoz jut,  arra  írja  fel  a  
bajtársai  nevét.  A  reggeli  7  óráig  tartott.  Mielőtt  visszaen-
gedtek  volna  bennünket  a  szálláshelyünkre,  először  kiállí-
tották  azokat,  akiket valamilyen  munkára  készültek  beosz-
tani.  Én  mindig  beleestem.  De  igyekeztem  meglógni.  
Ilyenkor  visszamentem  a bűzbe,  a piszokba.  Ott  meg  ment  
a találgatás,  a vitatkozás,  a levélírás, és arról folyt a beszéd, 
hogyan  kéne  megszökni.  

Az  egészségügyi  szolgálatot  teljesítő  orosz  nők  egy  kissé  
mintha  szolidárisabbak  lettek  volna  a  katonákhoz  képest.  
Közvetlenebb kapcsolatban itt Szolyván nem álltunk velük... 
Ennyi  összezárt  férfiban eleinte  a homoszexualitás  is  kiala-
kult.  Volt  ilyen  eset  is.  Abban  az  istállóban,  ahol  háltam,  a  
fölöttem  lévő  priccsen  egy  tiszakeresztúri  ember  meg  egy  
ungvári pincérkölyök közötti viszonyról tudok. Éjjelente egy-
mást  babrálgatták.  De  ez  különösebben  nem  érdekelt...  A  
továbbiakban  az emberekből  a nemi vágy teljesen  kiégett.  

Különben  a homoszexuálisokat  kiközösítették,  a  közösség  
megvetette  őket.  Ez  volt  az  én benyomásom.  Csak  sajnálni  
tudtam az otthon maradt lányokat, özvegyeket,  asszonyokat, 
sokuknak  szíve  választottja  soha  nem  tért  haza.  Feketepa-
takon  az  én időmben  legalább 40 lány  maradt  pártában...  

Vasúti  híd építése  Szkotárszkén  

...Kb.  éjfél  után kettőkor rendelték  el  a sorakozót.  Ezen  a  
szilveszter utáni sorakozón bizony sok ember otthagyta  a fo-
gát,  ha  addig  még  nem  verték  ki  a  partizánok...  Az  a  sok  



legyengült,  tetves  fogoly szinte mezítelenül  ücsörgött  kint  a  
tábor udvarán  15—20 fokos hidegben,  3—4  óra hosszat.  Ily  
módon  tehát  1945. január 1-je megtizedelte  a szolyvai  láger  
lakóit...  De  valahogy  azért  úgy volt  ez  a  halál tábor,  hogy  a  
létszámát soha semmiféle dögvész nem csökkentette.  ...1945  
januárjának hajnala megjövendölte, hogy nemcsak az év első 
napja lesz keserű, hanem az utolsója is. Ez az év volt a legke-
gyetlenebb  az elhurcoltak számára. A félszemű,  ragyásképű  
tatár  kapitány  Küklopsz  módjára  hordozta  körül  a  tekinte-
tét: mosolyogva élvezte a hiányosan öltözött, vacogó,  didergő  
civil foglyokat... A hajnali egyhelyben topogástól sokan belá-
zasodtak.  Alig  álltak  a  lábukon,  hiszen  többen bevárták  az  
éjfélt szokás szerint: eldudorásztak halkan, erőtlenül néhány 
éneket. De az emberek fizikai elgyengülésével  együtt járt  az  
elfásulás. Elmaradt  a hangos újévi  köszöntő  is.  Igaz, nem  is  
érdemelt  az  1945-ös  év  különösebb  figyelmet,  mert  az  volt  
a legvészesebb...  Ennek az évnek a végén töltöttem be a hu-
szonnegyedik  életévemet...  Ebben  az  évben  az  elhurcoltak-
nak több mint ötven százaléka éh- és fagyhalál áldozata lett. 

...Kiválogatták az egészségesebbeket, sorba állították őket. 
Irány Szkotárszke. Cél: a felrobbantott vasúti híd felépítése... 
A  Szkotárszke  felé  vezető  úton  cuppogtak,  szortyogtak  a  
rossz lábbelik... Az őrség zömében idősebb harcosokból  állott,  
ezért  kevesebb  volt  a jobtvoju  mátyozás,  no  és  az  ütlegelés  
is.  A  kiválasztottak  létszáma  ezer-ezerkétszázra  volt  tehe-
tő...  A fogolysereg egyre nehezebben  szedte  a lábát. És  este-
felé  egy  tisztásra  terelték  őket.  A  parancsnok  itt  most  egy  
nyírott,  tömör  bajuszú  főhadnagy  volt...  Szigorúan  megpa-
rancsolta,  hogy  ezt  a tisztást  senki  se merje  elhagyni,  mert  
aki  szökni  próbál,  az  őrök  felszólítás  nélkül  lepuffantják,  
akár  a veszett  kutyát.  Egyébként  hét szál  szögesdróttal  kö-
rülkerítették  a  foglyokat,  amire  csengőt  szereltek  és  ha  az  
megszólal, sortüzet bocsátanak a tömegbe, reggel pedig min-
den  harmadik  embert  lelövik.  A  holtfáradt  foglyok  a földre  



zuhantak. Az  alvás  azonban  igen rövid  ideig tartott,  mert  a  
nedves, hideg talaj  a velőkig  hatott. A levegő  tizenöt  fok alá 
süllyedt. Végül egyesek nem bírták tovább, felálltak tornász-
ni,  majd  táncolni  kezdtek.  De  az  őr  rájuk  ordított,  hogy  fe-
küdj, mert lövök! Mire kimondta, már röfögött is a géppuska, 
nehogy a foglyok félreértsék a helyzetet. Közvetlenül  a fejek 
fölött süvített  a golyó... Sokan már azt remélték, hogy  a leg-
közelebbi  golyó  őket találja,  és akkor vége szakad  a szörnyű 
szenvedésnek... 

Hajnalban  az  ébresztőnél  legalább  kétszázan  maradtak  
örökre fekve. De hánynak lefagyott  a keze vagy a lába, vagy 
a  füle meg  az  orra...  A  reggeli  kiosztása  módfelett  egyszerű  
és praktikus volt. Libasorban kellett elvonulni a málhás  sze-
kér  mellett  úgy,  hogy  a jobb  tenyerét  előre  kellett  nyújtani  
az embernek. Ebbe osztotta bele  a napi  kosztot három  kato-
naféle szakács. Ez az adag a létfenntartáshoz kevés, az éhen-
haláshoz  sok volt...  

...A  tenyeres  reggeli  után  rövid  látszámmegállapítás  kö-
vetkezett,  beleértve  a  holt  lelkeket  is,  aztán  irány  észak...  
Napközben  olvadt. ...Az egyhangú menetelés után estére egy 
folyómenti üres, fából tákolt istállóhoz ért a megfogyatkozott 
fogolysereg. Itt kellett éjszakáznunk.  A rogyadozó  istállóban  
a  trágyával,  trágyalével  keveredett  esővíz bokáig ért.  A fog-
lyok  eleinte  a kiemelkedőbb  helyekre  húzódva  guggolásztak  
a bűzös masszában, mígnem az álom teljesen ledöntötte őket.  
Ezen az éjszakán ismét erős volt a lehűlés, kb. húsz fok hideg 
lehetett.  Aminek az lett az eredménye, hogy  az emberek be-
lefagytak a trágyalébe.  Reggel  a rabok,  akik  el nem  aludtak  
örökre,  úgy  szabadultak  a jégpáncél  fogságából,  hogy  ruhá-
juk jégberagadt  része beszakadt  a  páncélba...  

Teljesen ránk szürkült, amikor megérkeztünk rendeltetési  
helyünkre,  a szkotárszki viadukthoz.  A szabad ég alatt szál-
lásoltak  el ismét bennünket,  mégpedig  a hegyoldalon,  fiatal  
cserjék alatt töltöttük az éjszakát... Fenyőgallyból  csináltunk 



magunknak  ágyat,  arra feküdtünk, hogy ne fázzunk fel.  El-
indult  a  havas  eső,  úgy  néztünk  ki,  mint  a  moslékba  esett  
csirke.  Tüzet raktunk, mondhatni  egész  éjjel  virrasztottunk  
mellette... 

Állandó vizelési ingerünk volt, szinte félóránként ránkjött. 
Persze, olyanok is akadtak, akiknek minden igyekezetük  el-
lenére se sikerült a nadrágon kívül vizelniük, vagyis hólyag-
gyulladásuk  lett,  ami időnként görcsszerű  fájással  párosult.  

Egy rongydarabot dugtunk az ágyékunkhoz,  ami kissé fel-
melegítette  a fájó testrészt... A nyomorúságunk  csak fokozó-
dott,  megfájdult  a  vesénk  is.  Végül  még  ez  se  volt  elég,  a  
„hasmars"  is  ránkjött.  Reggel,  aki  egyáltalán  talpra  tudott  
állni,  elindult  a munkahelyre  reggeli  nélkül...  Ha azt  regge-
linek  lehet  nevezni:  kaptunk  egy  darab  szuharit  és  három  
deciliter  meleg  vizet.  Ami  ugyan  szörnyen  kevés  volt,  de  
olyan jólesett,  mintha  valami  lakomai  ellátásban  lenne  ré-
szünk...  Különösen  a meleg víz volt pótolhatatlan.  Most jött 
meg  igazán  az  étvágyunk,  éhséget,  ürességet  éreztünk...  A  
lerongyolódott  gárdát csapatokra  osztották.  Minket,  fiatalo-
kat az  első  kategóriába  soroltak...  Ez volt  a  legütőképesebb,  
testileg  legerősebb  csapat...  Az  ilyen  tizennyolc,  de  inkább  
húsz-huszonöt  évesekből álló legények mindössze kétszázan 
lehettünk...  Ezt  a csapatot  azután  szakaszokra, végül  pedig  
csoportokra osztották... A mi csoportunkat két mogorva har-
cos vette  irányítás  alá...  

Egy hatalmas  tekercs  drótkötelet  gördítettek  le  elénk  egy  
gépkocsiról...  Ezt  kellett  szétgubancolni.  A  drót  szétszedése  
nem  volt  könnyű  művelet,  mert  a  havas  eső  egy  pillanatra  
sem szünetelt  és a kezünk ráfagyott a drótra...  Hol  az egyik, 
hol  a másik  kezünket  igyekeztünk  zsebbe  dugni,  sokáig  ezt  
sem tehettük, minden mozdulatunkra  figyeltek...  

A drótok segítségével vontattuk  át az alagutakon  a hatal-
mas,  tizenöt-húsz  méter hosszú,  egy méter átmérőjű  farön-
köket  a híd  építéséhez,  melyet  az  alagút  másik  oldalán  tá-



tongó kilencvenöt méter mély szakadékon építettek a foglyok 
a vörös hadsereg  katonáinak  az  irányításával...  

A  szakadék  legmélyétől  kezdve  úgy  történt  a híd  építése,  
mint  valami  faépület  fundamentumának  a  lerakása.  A  ge-
rendák olyan sűrűn keresztezték egymást, mint a rosta  szá-
lai...  Szükség volt rá, hogy  a teherbírása  ne legyen kisebb  a  
vasbetonból  épült előzőnél, amit a visszavonuló németek fel-
robbantottak... 

Szinte  percenként  történt szerencsétlenség,  mert  a  havas  
csapadéktól  síkosak  voltak  a  farönkök...  Ha  egy-egy  fogoly  
a  mélybe  zuhant,  különösebb  megrázkódtatás  nélkül,  fásul-
tan vették tudomásul... Néhány jobtvoju máttyal  el volt min-
den intézve. Ha fogoly pottyant a mélybe, a közeli  erdőszélen  
ásták  el,  mint  az  elhullott  állatot...  Ha  pedig  vörös  katona,  
azt  elszállították...  Az  embereknek  nem  csak  a  teste  fásult  
el, hanem  a szíve,  a lelke is...  Szótlanokká váltunk,  a közlé-
kenységünk  szinte  a nullára csökkent.  Inkább csak vakkan-
tottunk egymásra...  A davaj pobisztrejet  meg  a jobtvoju  má-
tyot  a  rabtársaim  is  átvették.  Sorainkat  nem  csak  a  
lezuhanás, hanem  a különböző  szerencsétlenségek  és beteg-
ségek  is  szünet  nélkül  tizedelték...  A  nagy  magasságból  le-
potyogó  szegek,  lehulló  szerszámok  halálos  sérülést  okoz-
tak... Emlékszem, egyik alkalommal  egy vaskapocs  huppant  
az egyik katona usánkájára... Mégis kiloccsant az agyveleje... 
Természetesen  nem  naponta,  hanem  szinte  óránként  meg-
esett, hogy valaki valami miatt örökre eldobta kezéből a szer-
számot... Sőt, a leszóródó forgácsok, fahulladékok sem voltak 
veszélytelenek.  Az  internáltak  főképpen  a második  kategó-
riába  tartoztak. Az  ő feladatuk volt  a szerszámok, építő-  és  
egyéb  anyagok  kézbe  adása...  Az  alig  lélegző,  harmadik  ka-
tegóriás  csapat  az  építésnél  felgyülemlett  hulladékot  szállí-
totta  el  láb  alól.  így  ment  az  egy  teljes  hónapig...  Akkorára  
már teljesen hasznavehetetlenné  váltunk, mint  munkaerő...  
Létszámunk  is  a felére  csökkent.  



Aztán leváltottak minket... Jött egy újabb csapat deportált 
civil...  Ezek  valamivel jobb  erőben  voltak...  Egyik  reggel,  a  
váltás  előtt  úgy  három  nappal,  egy  hatalmas  farönk  szaba-
dult  el  és  siklott  bálna  módjára  a  mélybe...  Egyszerre  négy  
embert is halálra gázolt, hatot megsebesített. Én is könnyebb 
sérülést szenvedtem... A lezúduló gerenda egyik sarka hátba 
kapott,  úgy,  hogy  a  kabátot  a  hátamon  ketté  nyírta  és  ott  
kardvágásnyi  sebet  ejtett...  A  tarkómat  a  drótkötél  véresre  
horzsolta... Súlyosan sebesültek társasáságában  tehergépko-
csira raktak,  ismét visszajuttattak  Szolyvára.  

A szolyvai  rabkórházban  

...Abban reménykedtünk,  hogy  hazamehetünk.  Ezt  a szá-
mításunkat  keresztülhúzta  egy  szovjet  katonaorvos,  aki  ki-
derítette,  hogy  életveszély  nem  fenyeget  bennünket.  Ezért  
haza nem mehettünk... Beirányítottak a gyengélkedők tábori 
kórházába. Kötszert sem kaptam újat. Ahogy a körülmények 
engedték,  kimostam  a  gézt,  és  újra  bekötöztem  vele  a  seb-
helyet.  A nagybátyám,  aki ugyanott sérült meg, mint  korost  
és  mint  gyengélkedőt  két  hét  múlva  hazaengedték...  Még  a  
gyengélkedőben  voltam,  amikor  a szolyvai  elosztó  táborban  
újra felütötte a fejét a ílekktífusz, mi egyszerűen fej tífusznak 
neveztük, mert a láztól borzasztóan fájt a feje  mindenkinek.  

...Ennek  gyógyítására  ún.  egészségügyi  brigádot  szervez-
tek kimondottan zsidó nemzetiségűekből.  Ok ugyanis elősze-
retettel  vallották  magukat  egészségügyi  dolgozóknak,  sőt  
egyenesen  orvosoknak...  A lágerben  mindenféle  fertőző, jár-
ványos  betegség  ütötte  fel  a  fejét...  Ennek  egyszerű  a  ma-
gyarázata...  Hiszen  az  emberek  életmódja  teljesen  elütött  a  
normálistól.  A  tábor  foglyainak  összetétele:  magyar,  sváb,  
német, orosz, ruszin, szlovák, cseh, cigány, román stb. Persze 
a  magyar,  sváb,  a  német  egyszerűen  a  nemzetisége  miatt  



volt fogoly, azaz a nem megfelelő nemzetiség abban az időben 
halálos bűnnek számított. A többi nemzetiségű csak politikai 
fogolyként kerülhetett ide... A gyűjtőlágerekre, mint amilyen 
a  szolyvai  is, jellemző  volt  az éhség,  a kosz,  a hiányos  ruhá-
zat,  a  hideg,  valamint  a  tetű,  a  bolha,  a  poloska  és  egyéb  
paraziták. Ilyen körülmények között aztán könnyen felütötte 
fejét  a  sárgaság,  a  malária,  a  hastífusz,  a  flekktífusz  meg  
sok más, szinte  felsorolhatatlan  betegség...  

Én  először  húgyhólyag-  és  vesebántalmaktól  szenved-
tem... Aztán a különféle stresszhatások  miatt  a szervezetem 
egészen legyengült.  így a flekktífusz is könnyűszerrel  hatal-
mába  kerített...  

Az állandó éhségérzet egyszer csak megszűnt. Rázott a hi-
deg,  elöntött  a  forróság.  A  láz  egészen  az  eszméletlenségig  
fokozódott,  ami  őrjítő  fejfájással járt.  Estére már  tudatomat  
vesztettem.  Éjszaka újra láz gyötört, kegyetlen  szomjúságot  
éreztem... Gondolatban állandóan vizet ittam, havat  ettem...  
Mindig  mindenben  a hideget  kerestem...  Senki  sem  segített  
rajtam...  Néha,  amikor  délelőtt  kissé  feleszméltem,  láttam,  
hogy szobatársaim ugyanúgy szenvednek... Egyre többen ke-
rültek a halottaskamrába...  A lázhuilámok után az én  teste-
men is erősen viszkető  kiütések, vizenyős  fekélyek keletkez-
tek...  A  hajam  is  csomókban  hullott  ki...  

Úgy  három  hét  múlva  tértem  magamhoz...  Mikor  elmúlt  
a  láz,  a  szomjúság  helyett  ismét  az  éhség  gyötört...  Először  
csak  a priccsek mellett lépegettem,  míg végül  sikerült  a lat-
rinára is kilábalni... Sokan járni  is alig bírtak, nemhogy gya-
logolni.  Aki  azonban  belezuhant,  az  ott  lelte  halálát...  Ké-
sőbb, két-három  hónap  múlva  újra  kinőtt  a  hajam...  

A betegek  ápolását  szintén  a foglyokra bízták.  Ezenkívül  
egy  orvos  és két egészségügyis  tartott  ügyeletet.  Gyógyszert  
azonban  nem kaptunk.  A betegséget  az ápoló  rabok  is  meg-
kapták,  ők  is  amolyan  lábadozó  betegként  ápolták  a  társai-
kat, már  ahogy  tudták  és bírták.  Itt  még  ki  szeretnék  térni  



arra,  s  ezt  a  fogoly  egészségügyiektől  tudtam  meg,  hogy  a  
tífusz  és  egyéb járványos  betegségeket  ezúttal  is  az  úgyne-
vezett  „orvosok"  terjesztették.  Részint  szándékosan,  részint  
akaratlanul...  Az  injekciós  tűket  nem  főzték ki,  nem  fertőt-
lenítették, hanem az egyik szerencsétlenből  kihúzták,  a má-
sikba beleszúrták...  Akinek  addig kutyabaja  se volt, pár  óra  
múltán  már  a  hideg  rázta.  A  túszúrás  helye  feldagadt,  el-
szennyeződött...,  gyulladásnak  indult...  Az  illető  így  rövid  
időn belül  elpatkolt...  Keveseknek  sikerült mindezt  túlélni.  

...A szolyvai elosztótáborban  az élet lecsendesült, a foglyok 
megadták  magukat  sorsuknak.  Kezdtek  beletörődni  a  szen-
vedésbe, a megváltoztathatatlanba.  Egykedvűen fogadták az 
újabb  híreszteléseket,  megszokták,  hogy  leggyakoribb  láto-
gatójuk  a betegség,  a halál.  Befelé  fordult  mindenki,  önma-
gával  volt  elfoglalva...  Egyetlen  közös  vágyuk  volt:  mielőbb  
túl  lenni  ezen  az  áldatlan  helyzeten,  hogy  milyen  módon,  
milyen áron, az lényegtelen volt számukra. Szinte  irigyelték  
azokat  a rabtársaikat,  akiket  a deres  ló  a sírgödör felé szál-
lított,  örök nyugalmat  nyerni...  Kialakult  egy bizonyos  napi  
rezsim: hajnali  kettőkor sorakozó, reggel  négyig  népszámlá-
lás,  négytől-hatig  reggeli  kiosztás.  Utána  ismét  sorakozó.  
Munkáraosztás:  fahordás,  sírásás,  takarítás  stb.  Ebédért  
meg vacsoráért rendszerint nem kellett sorakozni,  mégpedig  
azon  egyszerű  oknál  fogva,  hogy  olyan  nem  létezett...  így  
értük  el  a  Gyertyaszentelő  napját,  amikorra  derékig  érő  hó  
borította  be  a szolyvai  láger  udvarát.  

Lengyel  földön 

...Már  napok  óta rebesgették,  hogy  újabb  menetet  indíta-
nak  Keletnek,  a  Szovjetunió  területére,  a fasiszták  által  le-
rombolt  tanyák,  falvak,  városok  felépítésére...  Különben  a  
férfiak színe-javát  már csapatonként  elszállították.  Itt  már  



főleg  csak  az  öregek  meg  a  betegek  maradtak...  Először  el-
hitették  velünk,  hogy  minket  rövidesen  hazabocsátanak,  
ránk  már  nincs  szükség.  Ezt  a lágerparancsnok,  a  katona-
orvosnő meg a tábor írnokai is megerősítették... Néhány  nap  
elteltével,  február egyik hajnalán váratlanul  mégis  bejelen-
tették  a  nagy  útra  való  indulás  napját...  Nincs  kegyelem...  
Hallani  sem  akartak  arról  tovább,  hogy  hazakerüljünk.  
...Számomra is örökre feledhetetlen percek voltak ezek... Va-
lami  olyasmi  vett  erőt  mindenkin,  mintha  most  másodszor  
és utoljára búcsúzna  szülőföldjétől.  

1945.  február 2-a  volt,  amikor  Szolyváról  Holubinén  ke-
resztül Turjaremete felé elindultunk, a hegyek között kanya-
rogva Perecsenyben kötöttünk  ki...  Egy éjszakára  a helyi  is-
kolában  voltunk  elszállásolva,  ott  aludtunk...  Itt  történt,  
hogy  létszám-megállapításkor  öt  ember  hiányzott.  így  az  
épületben kb. két órán át kutattak. Addig a jónépet puskatus 
meg  furkósbot  segítségével  vallatták,  mert  valakinek  csak  
látnia  kellett  az  eltűnteket,  a  szökevényeket,  de  senki  sem  
árulta  el  hollétüket,  pedig  sokan  tudták,  hogy  merre  van  a  
rejtekhelyük...  A  parancsnok  már  beletörődött,  persze  nem  
kis ,jobtvojuzások" kíséretében, hogy öt rabja kámforrá vált. 
Ott  álldogáltunk  majdnem  délig  a  sorban,  mert  azokat  ke-
resték... Aztán a hadnagy, legyintve egyet, megadta a paran-
csot az indulásra,  amikor az egyik szakaszvezetőjének  az  az  
ötlete támadt, hogy be kell gyújtani  a kályhába, hátha  a ké-
ményben  vannak.  így  is  cselekedett.  Izgatottan  figyeltük  a  
fejleményeket.  De  szegények  nem  bírták  ki  a  fojtó  füstöt,  
egyenként  potyogtak  le  a  kéményből.  A  parancsnok,  hogy  
példát  statuáljon,  a felsorakoztatottak  szeme  láttára  alapo-
san  helybenhagyatta  a szerencsétleneket.  Az  elfogottak  kö-
zött  volt  L. Sándor  gimnáziumi  tanár  is,  akivel  együtt  még  
néhány  héttel  azelőtt  kitűztük  Feketepatakon  a vörös  lobo-
gót  meg  a fehéret  is  a  templom  tornyába,  amikor  vártuk  a  
felszabadító  szovjet  katonákat...  Azóta  a  tanár  úr  szakálla  



olyanná  nőtt,  akár  a  keresztfán  szenvedő  Krisztusé,  sőt  az  
arca  is  olyan  gyötrelmes  szenvedésről  árulkodott.  A  korom  
is  felismerhetetlenségig  festette  meg  az  arcát.  Most  aztán  
elkezdték  őket ütni, verni, rúgni... Volt dolga az őrök puska-
tusának meg a két partizán bunkósának. Az elrettentő  példa  
annyira jól  sikerült,  hogy  a  három  rab  mozdulatlanul,  vér-
befagyva  hevert  a földön.  Ugyanis  ketten  sohasem  kerültek  
elő, nekik  sikerült  kereket  oldaniuk.  Ezek  nem bírtak  lábra  
állni...  A  málhás  szekérre  dobták  és  így  hozták  utánunk...  
Hogy  később hová tűntek,  azt  a mai  napig  sem tudom...  Hi-
ába  érdeldődtem  a békés  természetű  tanár után,  mindmáig  
nem  kaptam  hírt  felőle...  

...Akkor  a  két  ember  eltűnése  a  parancsnokságnak  nem  
okozott  különösebb  gondot.  Miért?..  Erről  tanúskodik  a  kö-
vetkező  eset is... Perecseny után menetünkkel szemben nem-
sokára egy lófogat kocogott. A gazda, mint  aki  érzi  sorsának  
a  balra  fordulását,  egészen  az  árokpartig  húzódott  a  szeke-
rével  és alázatosan megsüvegelte  a menet élén lóháton hety-
kélkedő parancsnokot. Amaz pedig viszonzás helyett azonnal 
megálljt vezényelt  és kiadta  a parancsot, úgy ahogy van, fo-
gatostul be a menetoszlop végére és kövesse a lerongyolódott 
rabokat.  A ruszin,  azaz kárpát-ukrán  paraszt  kézzel-lábbal  
magyarázkodott  és tiltakozó mozdulatokat tett. A választ is-
mét  a  puskatus  adta  meg...  Leszállították  a  fogatról  és  be-
vágták  a sorba...  A katonákat  nem  érdekelte  ilyenkor,  hogy  
ki milyen nemzetiségű, csak a pontos létszám... így már csak 
egy fogoly hiányzott. Persze, a sors a következőre se váratott 
sokáig... 

...így jöttünk  be  Ungvárra...  Az  ungváriak  láttak  minket.  
Jól  tudták,  hogy  magyarok  vagyunk...  De  a  ruszinság  úgy  
tett,  mintha  nem  magyarokat  vinnének,  hanem  összefogdo-
sott  bűnözőket,  gyilkosokat...  Akadtak  közöttük  olyanok  is,  
akik azt tartották rólunk, hogy Hitler testőrei vagyunk...  Ma 
ez  természetesen  nevetségesen  hangzik,  de  ilyen  beállított-



ságúak  is  voltak...  Határtalanul  gyűlöltek bennünket...  Azt  
vetették  a szemünkre,  hogy  mi, magyarok,  lenéztük,  üldöz-
tük a ruszinokat. Pedig az igazság az, hogy a ruszinok jobban 
megőrizték  anyanyelvüket,  kultúrájukat  a  több  évszázados  
együttélés  során,  mint  ukrajnai  testvéreik  a cárizmus  és  a  
sztálinizmus  idején.  Természetesen  túlkapások  voltak  a  
múltban,  de  ez nem irányult  a ruszinság fizikai, szellemi  és  
anyanyelvi  megsemmisítésére...  Ungváron  azt  is  tapasz-
taltuk a közbeszólásokból,  hogy az irántunk kimutatott  gyű-
lölet a ruszinok részéről korántsem volt általános... Megjegy-
zések,  replikák  voltak,  de  csak  egyesek  részéről.  A  többség  
az ungvári  magyarokkal  együtt könnyezve, néma  döbbenet-
tel  nézte  a  menetet...  

A  deportált  had  az  éjszakát  egyik  ung-parti  emeletes  is-
kola épületében (most az  1. sz. ukrán tannyelvű  középiskola)  
töltötte... Ungváron nem csaptak hozzánk senkit, mert  a vá-
rosból és a volt Ung megyéből már elhurcolták a magyarokat 
a  szolyvai  gyűjtőlágerbe.  Sok ungvári  is került  a  Szolyváról  
útnak indított  kétezer  fős  „csoportba".  

A Duklai-hágón  vánszorogtunk  át  
Ungváron  voltak  olyan hangok,  hogy  Szlovákia,  azaz  Ho-

monna felé visznek bennünket.  Ezt  a ruszin  sorstársainktól  
tudtuk  meg,  akiket  már  Ungvár  környékén  tereltek  erő-
szakkal  sorainkba...  Hajnalban  indultunk  el  Homonna  felé,  
a  város  népe  ekkor  még  ágyban  volt.  A  parancsnokaink  így  
akarták  elkerülni  a  kíváncsiskodók,  bámészkodók  összese-
reglését... 

A  hajnali  szürkületben búcsúztunk  el Ungvártól,  a mene-
tet  a Szobránc utcán  terelték  ki  a  városból.  

...Vasárnap volt.  ...Megállás nélkül meneteltünk...  Kókadt  
fejjel  vonszoltuk  magunkat  a lovas  őrség  két  sora  között.  A  
szitkozódások egyre záporoztak... Emlékszem, igen hűvös idő 



volt.  A  felhők teljesen bevonták  az eget. A  napnak színét  se  
lehetett látni... Aztán váratlanul hózápor hullott a nyakunk-
ba. A környékbeli  dombok is pillanatok alatt eltűntek a tom-
boló viharban.  Szinte percek alatt eltakarta a hólepel  a nyo-
mokat...  Csak  mi  nem  tudtunk  felfrissülni,  hiábavalónak  
bizonyult  a kísérőink  türelmetlen  nógatása...  

Enyhe  kapaszkodó  következett,  meg  egy  hosszan  elnyúló  
szlovák  falu.  Minket,  foglyokat  minden  szlovák  községben,  
településen  megbámultak.  Egyesek  sajnálkoztak,  mások  vi-
szont  gúnyolódtak...  

Mire a falu közepére értünk, a hó helyett apró, sűrű szemű 
dara hullott. Az ablakok megteltek nézőkkel. Az egyik házból 
ingujjra vetkőzött pirospozsgás  arcú fiatalember üres vedér-
rel  a  ház  előtti  kúthoz  közeledett.  Valószínű,  a  bátorságát  
akarta  a szovjet  katonáknak  bebizonyítani,  amit  még  azzal  
is  igyekezett  demonstrálni,  hogy  odakiabálta  a  menetnek,  
természetesen  gúnyolódási  szándékkal:  

—  Horthy  Mikolós  katonája  vagyok,  
a  vitéz  katonája...  

—- Most  mutassátok  meg!..  Milyen  nagy  vitézek  vagytok!  
Ti, Árpád  ivadékai!  

—  Csto  on  kricsit?*  —  kérdezte  az  egyik  fogolykísérő  a  
mellette  lépkedő  civil  svábtól,  aki beszélt  oroszul  is.  

A  kérdezett  lefordította.  A  katona  hirtelen  leugrott  a  lo-
váról és odafutott a legényhez. A vedret kirúgta a kezéből  és  
a géppisztoly csövével odaparancsolta a menetbe. Úgy, ahogy 
volt, ingujjban menetelt tovább velünk. Majd késő  este, kék-
re-zöldre  fagyva  kapott  egy  rossz  szovjet  katonaköpenyt.  
Teljes  lett  a  létszám...  

Eleinte újdonsült fogolytársunkat megvetően  méregettük.  
Kényszeredetten  vigyorgott  ránk.  Mivel  szót  váltani  senki  
sem  akart  vele,  egyedül  kezdte  a  gyónást.  Törte  a  magyar  

*  — M i t  kiabál?  



nyelvet.  Előadta,  hogy  Kisvárdán  szolgált  és  a  Horthy-féle  
magyar  hadsereg  katonái,  főképpen  tisztesei,  altisztjei  
mennyire  embertelenül  bántak vele  és  szlovák  testvéreivel.  
Minduntalan gúnyt úztek belőlük. Kínozták és verték, bükk-
fanyelvűeknek  titulálták  őket...  Megszökött  a  seregből.  

—  Magyar  nem  volta jó,  de  moszt  úty  látni  orosz  se jap. 
Sicko jedno...  Etyik  kutyát,  másik  ep! —  aztán  dühösen  le-
gyintett  és  szipogva  elfordult, mert megeredtek  a  könnyei.  

— Azzal  a különbséggel  — vágta oda az egyik magyar  —,  
hogy  azok legalább  enni  adtak,  de ezeknél  azt  se  kapsz!  

— Iken, matyroknál vót jó sok szála, vastak, elék kenyér...  
doszta meg hús, mek kávé,  fekete...  

...  Ettől  a pillanattól  egyenrangúvá  fogadtuk  őt mi,  az  in-
ternáltak. 

—  Hogy  hívnak —  kérdeztük  egyszerre  többen  is.  
—  Eny Volosin  Misa vágyom  —  felelte.  
— No,  kezet  rá,  hogy  nem  haragszunk.  
Aztán  keményen  egymás  szemébe  néztünk.  Szent  lett  a  

barátság.  Igaz,  ilyen helyzetben  könnyű barátokká  kovácso-
lódni, még  a tegnapi  ellenségből  is bajtárs  lesz. Misát  a ma-
gyar hadsereg nem tanította  meg magyarul,  de az orosz fog-
ság  igen.  Végül  velünk  volt.  Mikor  szabadult,  folyékonyan  
beszélt magyarul...  Magyar  érzelmű  lett...  

Amikor megérkeztünk Homonnára,  ott már a csehszlovák 
légió önkéntesei állomásoztak a szovjet hadsereg egységeivel  
együtt...  Amikor megláttak minket, szemükből  sütött  a gyű-
lölet... 

Homonnán  egy fészerben  éjszakáztunk,  a hideg  miatt  al-
vásról  szó sem lehetett,  de legalább száraz volt a csűr...  Haj-
nalban ismét riadó,  ellenőrzés  stb...  Enni  már  harmadnapja  
nem kaptunk. Az utolsó morzsáinkat  szedtük  elő, még  abból  
a  hazaiból,  amit  szeretteink  cipeltek  el  nekünk.  Víz  helyett  
pedig  menetelés  közben felkapkodtuk  a  hógombócokat...  



Derékig  érő  nagy  hó  volt  akkor.  Mintegy  200-an,  köztük  
sok ruszin származású hivatalnok, akik különböző  tisztsége-
ket  viseltek  a magyar  államban,  azok  taposták  ki  előttünk  
az utat... Csakhogy így is nehezen haladtunk. Az út meredek 
volt, és a Kárpátokban egyre nagyobb, vastagabb hóréteg fo-
gadott  bennünket...  Olyannyira,  hogy  az  apró  termetű,  szí-
vós, mokány hegyi  lovakról  is leszálltak  a fegyőrök, mert lo-
vaik  szügyig  süppedtek  a  megkásásodott  hóban.  így  aztán  
embernek,  állatnak  egyaránt  kemény  megpróbáltatás  volt  
átvánszorogni  a Duklai-hágón.  Azért is, mert a menet  élére  
állított politikai foglyok voltak a legidősebbek,  a leggyengéb-
bek... Ezért csak araszolgatva haladtunk előre... így értük el 
a lengyel határt, a Kárpátok keleti lejtőit... Sokan, különösen 
az idősebb generáció tagjai, mikor átlépték Magyarország ha-
tárvonalát,  könnyeiket  hullatták  a  vastag  hórétegre.  Alko-
nyodófélben búcsúztunk el hazánktól. Megéreztük, sejtettük, 
hogy  a menetelők  legtöbbje  nem  tér  többé  haza,  a sors  nem  
adja  meg  nekünk,  hogy  viszontláthassuk  szülőföldünket,  
kedves  falunkat,  epekedő  családunkat...  

A  szanoki  gyűjtő táborban 

A  menet  aztán  egész  nap  kanyargott  a  Kárpátok  keleti  
lejtőin. A lengyelek lakta vidéken cammogtunk... Az itt lakók 
több szimpátiát tanúsítottak  a magyar foglyok iránt, mint a 
szlovákok meg a ruszinok. Tejjel meg pogácsaszerű  kenyérrel  
közeledtek felénk, de a komisz őrök megakadályozták  az át-
adását. Meglehet, nem is annyira rosszindulatból voltak szigo-
rúak, hanem a rend felbomlásától  tartottak. Vagy bennük volt 
egyszerre mindkettő. Különben a lengyelek nem rejtették véka 
alá, hogy  nem nagyon  szimpatizálnak  a  sztálinistákkal.  

...Miénk volt  a második  olyan csoport,  amelyet  Szolyváról  
nem  Sztarij  Szamborba,  hanem  Szanokba  vittek.  A  Sztarij  



Szambor-i  gyűjtőtábor  zsúfolásig  megtelt,  számunkra  ott  
már nem volt hely. És ahogy a túlélő társaimtól tudom, Szta-
rij  Szambor volt  a legrettenetesebb  hely.  

A  szanoki  tábor  egy  lapos  domboldalon  terült  el.  Egyik  
oldalát enyhe emelkedő, a másikat pedig egy kis hegyi  patak  
határolta...  A jókora  területen  fekvő  emberkínzó  láger  úgy  
körül volt hálózva szögesdróttal, hogy még átlátni se lehetett 
rajta.  Szögesdrót-gombolyagból  állott  az  egész  alkotmány.  
Körülötte  az  elmaradhatatlan  „kakasülő",  a  géppisztolyos  
katonával.  A foglyok a tábor területén úgy nyüzsögtek,  akár  
a  tetvek...  

Már  az  első  pillantásra  meggyőződhettünk  arról,  hogy  a  
szanoki  gyűjtőtábor  rosszabb,  mint  a  szolyvai.  ...Először  is,  
a  hazától,  az  otthontól  most  már  teljesen  elszakították  az  
elhurcoltakat.  így  sem  élelemből,  sem  ruházatból  utánpót-
lást  nem  kaphattunk.  

Másodszor:  a  szálláshelyünk  is  rosszabb  volt...  Nagyobb  
volt  a  zsúfoltság,  büdösebb  és  nehezebb  a  fekhely.  Az  eső  
egyenesen a rabokra csepegett, mert a födém olyan volt, mint 
a rosta.  A priccsek közötti bejáró  csupa sár volt. Az  udvaron  
pedig  lábszárközépig  ért  a  latyak.  Tisztálkodásról  szó  sem  
lehetett.  Ivóvizet  nem  adtak  soha,  de  az  is lehet,  hogy  nem  
is volt. Ellenben minden héten egyszer kötelező volt a fürdés, 
egy tágas hodályban. A tisztálkodás úgy történt, hogy az elő-
ző este az ún. századparancsnok és írnok közölte a soros szá-
zaddal,  hogy  holnap  ennyi  és  ennyi  órakor  „fürdőbe"  kell  
menni.  Éjfélkor már sorakozni  kellett, mert  az ún.  „szauna"  
állandóan foglalt volt.  Ezért  a soron  levő  fogolyszázad,  hogy  
egy  ügyesebb  század  el  ne  foglalja  a  helyét,  illetve  meg  ne  
előzze, meztelenre vetkőzött. A levetett rongyot  a fogoly  ma-
ga kötözte batyuba: a nadrágszíjával, ha nem volt, akkor ma-
dzaggal.  Egyszóval  a  rab  leleményességétől  függött,  mivel  
köti  össze  a  cuccát.  Különben,  ha  szétbomlott,  ruha  nélkül  
maradt,  s  ha  emiatt  talán  megfagyott  vagy  súlyosan  meg-



hűlt, hát Istenem... Miért nem volt ügyesebb?.. Utána az ún. 
szanitécek,  akik  rendszerint  borbélyból  meg egyéb  ügyeske-
dőkből verődtek össze, mert nekik ezért dupla adag  ennivaló  
járt mindenből,  a ruhaköteget összeszedték  és fertőtlenítőbe 
hordták.  Itt azonban  a tetvek  és egyéb paraziták  nem  pusz-
tultak  el, mert  a  gőzölés  felületes volt.  Sőt,  mondhatom: jól 
átmelegedtek,  mert  a rab  testhőmérséklete  már  gyengének  
bizonyult.  De kedvezett  a fertőtlenítés  a serkéknek  is,  mert  
legalább  ki  tudtak  kelni.  így  aztán  a  szegény  fogoly,  mire  
visszakapta  a  rongyait,  vele  együtt  kapott  egy  újabb  éhes  
tetű-ármádiát  is.  

A  következő  lépés  az volt,  hogy  a borbélyok jó  életlen  bo-
rotvával lenyúzták a csontvázemberekről  a szőrzetet.  Utána  
a  lemeztelenített  és  felsebzett  részeket  klórmeszes  kotyva-
lékkal  bemázolták...  

Ezt  követően  minden  négy  rabra  adtak  egy  disznóvá-
lyúnak  beillő  —  mert  olyan  tiszta  volt,  mint  a disznó  ete-
tője —  teknőt,  ebbe öntöttek  2 liter vizet,  hogy abban füröd-
jenek  meg.  Ennek  csak  a  szállítása  okozott  gondot.  A  
beszerzés  nem,  mert  ott  csörgedezett  a láger udvarán...  Te-
hát, hajói  számolok, egy-egy fogoly fürdéséhez elegendő volt  
fél  liter hólé.  Máskülönben  az udvar másik felében levő  víz-
hez  senki  sem  közelíthetett,  különben  halállal  lakolt,  mert  
a  szögesdrót  sövény  mellett  húzódott.  Mivel  egy-egy  ilyen  
tisztálkodási  művelet  alkalmával  minimum  három  órát  kel-
lett  anyaszült  meztelenül  várakozni,  a fürdőbe bizony  senki  
sem  vágyott...  

Az  igazat  megvallva,  egy-egy  ilyen  tisztálkodási  művelet  
után  a foglyoknak  legalább  ötven százaléka  dobta  el  örökre  
a  kanalat...  A  szerencsétlenek  úgy  igyekeztek  egymást  né-
mileg felmelegíteni, hogy szorosan egymáshoz lapultak,  és a 
szélsőket  egy  idő  múlva  középre  engedték.  A  felmelegedés-
nek ezt a módszerét még Szolyván találtuk ki, de akkor még 
ruhában voltunk,  most pedig  meztelenül...  



Olyan magyarokkal  is találkoztunk,  akiket korábban  hoz-
tak ide a szolyvai lágerből. Több mint ezren jöttek ide. Voltak 
ismerőseim  is  köztük,  egy feketepataki  születésű  ember,  P.  
Bálintnak hívták, az apja kovács volt... Elmondták,  hogy  mi  
vár itt  ránk...  

A  legrosszabb  az volt, hogy  éjfélkor  felsorakoztattak  ben-
nünket...  A létszámmegállapítás  után következett  az  élelem 
kiosztása...  Tulajdonképpen  enni  napjában  egyszer  adtak,  
azt  is  éjfél  után.  Hogy  miért,  még  ma  sem  tudom.  Talán,  
hogy  a foglyok sose tudjanak pihenni,  soha se tudják  magu-
kat  kialudni.  

Pedig  az  éhség  is  elég volt  ahhoz,  hogy  fizikailag  teljesen  
tönkre  menjünk.  

Lehet,  azért  kaptuk  éjjel  a  kosztot,  hogy  másvalaki  meg  
ne lássa, mit eszünk. Vagy  attól  tartottak rabtartóink,  hogy  
a szappanos vízhez hasonló löttytől olyan erőre kapunk, hogy 
leszereljük  az  őrséget  és  a sötétben  megszökünk.  Pedig jár-
tányi  erőnk  sem volt,  hogyan  kelhettünk  volna  birokra  egy  
liter mosléktól  a fegyveres  őrökkel?...  

...A napirend szerint Szanokban  a rabok egyszerre  kapták  
meg éjfélkor a früstököt, az ebédet, meg a vacsorát.  Ez pedig 
ötszáz  gramm  kenyér volt,  de olyan,  mint  a sár... Ám  az íze 
jobb  volt  a  legfinomabb  tortánál.  Volt,  aki  két-három  nye-
léssel  eltűntette  az  orra  alatt,  volt  olyan,  aki  órák  hosszat  
csipegette,  szagolgatta,  nyalogatta.  Persze  legtöbbjük  egy-
szerűen befalta... Utána kaptunk fél liter, mint már említet-
tem, szappanos vízre  emlékeztető  szupot, avagy levest,  amit  
a foglyok zöme egy hajtásra kihörpintett  abból a koszos kon-
zerves  dobozból,  amelyben  eredetileg  amerikai  szólyabab  
liszt állott,  s amit a foglyoknak sohasem volt módjukban  ki-
öblíteni  vízhiány  miatt...  Evőeszköze  nem  lehetett  az  elhur-
coltaknak.  A kanalat  is csak később  engedélyezték.  Hogy  az  
a kenyéradag sohasem volt ötszáz gramm, az már egy másik 
téma... Elvett belőle a pék, elvett a főnökség...  Lopott belőle, 
aki szállította, lopott,  aki szeletelte, aki szétosztotta  és min-



denki,  akinek csak módjában  állott. Ezek után  el lehet  kép-
zelni,  mennyi  maradt  nekünk,  s bizony  panaszt  csak  az  Is-
tennek  tehettünk...  

Általában mire véget ért az éjfél utáni étkezés, a sorakozó, 
a  létszámellenőrzés,  a munkára  való beosztás,  már  virradt.  
Ez a tortúra se volt kisebb a szolyvainál, mert amíg Szolyván 
a fagy, a hideg kezdte ki az emberek egészségét, itt az örökös 
pocsolya  —  ami  legalább  húsz  centi  vastag  volt,  és  ette  az  
embernek  a lábbelijét,  a  lábát.  

A fogolynak  soha nem volt alkalma,  hogy  a bakancsát  ki-
pucolja, a lábát megmossa vagy legalább száraz kapcát, ron-
gyot tekerjen  a megbetegedett  lábára. Soha nem melegíthet-
te meg a lábát. Még ma is pontosan kirajzolódnak a lábomon 
azok  a részek,  amelyeket  majdnem két évig soha nem  állott  
módomban  normálisan  megmosni  vagy  átmelegíteni.  Nem  
csoda, hogy  az emberek a szanoki  lágerben  is úgy  hullottak,  
mint  ősszel  a legyek...  Itt a halottakat  csak éjjel  szállították  
el. Hogy hová, nem lehetett tudni. Az elhantolást is az egész-
ségügyiek  végezték,  a  dögészek,  ahogy  a  foglyok  nevezték  
őket...  Állítólag  a  tetemeket  valahol  a  távoli  erdőkben  elé-
gették.  De  olyan  rémhírek  is  keringtek,  hogy  szappant  főz-
nek  belőlük.  Ez  azonban  nem  lehetett  igaz,  mert  a  rabok  
zöme  éppen  amiatt múlt ki, mert  a szervezetük táplálék  hi-
ányában  annyira lesoványodott,  hogy  azon  egy  mákszemnyi  
zsír  nem  sok,  de  annyi  se  volt.  A  harmadik  verzió  szerint  
disznót hizlaltak velük a hadsereg számára, ami szintén alig-
ha  hihető...  

...Egy  szó  mint  száz,  a  konyha,  a  fürdő  és  a  katonaság  
részére  itt  is  fa  kellett,  s  azt  mi  hordtuk.  Itt  is  vállon,  de  
sokkal  kegyetlenebb,  embertelenebb  módon, mint  Szolyván.  
A rab itt nem maga választotta ki azt a fadarabot, amelyiket 
öt-hat  km távolságról vállán kellett  a táborba  cipelni. Azt  a  
rönköt kellett felvennie, amelyikre a katona rámutatott... Ha 
az illető vonakodott, akkor még egyszer akkorát tettek a vál-



Iára. így aztán mindenki  szó nélkül támolygott  a rája  kisza-
bott farönkök alatt.  Persze megtörtént  aztán, hogy az  inter-
nált roskadozott  a teher alatt, de Istenkém, mire való  a pus-
katus?!  Ha  aztán  a szerencsétlen  annak  a biztatásával  sem  
bírta szusszal, hát legfeljebb összerogyott... Jött a hab a szá-
ján.  Aztán  nyögve,  nyöszörögve,  kissé  rángatózva  hevert,  s  
végül  fennakadt  a  szeme.  

Közben  a menetnek  nem  volt  szabad  megállni,  söt,  gyor-
sabb  ütemben  kellett  cipekedni.  Pár  pillanat  múlva  aztán  
eldördült  egy lövés, esetleg kettő... Ami  biztos,  az biztos...  

Volt  azonban  ennek  a  kiruccanásnak  egy  másik  veszélye  
is.  Olyan  csúszós  és  meredek  szakadék  mellett  vitt  az  út,  
hogy ha az ember véletlenül lenézett, megszédült, vagy  meg-
csúszott, menthetetlenül a mélybe zuhant, ahonnan számára 
többé visszaút  nem volt.  Oda utána már nem egy-két  golyó,  
hanem  egész  sorozat  repült.  Egy  ilyen  fahordó,  rönkcipelő  
rabcsapat  kivonulásakor  egy  alkalommal  az  emberek  kü-
lönös  látványnak  lehettek  szemtanúi.  A  csapatban  volt  egy  
középtermetű, köpcös fogoly, aki állítólag továbbszolgáló  ka-
tona volt. Mielőtt bezupált, civil foglalkozásként a bűvészke-
désnek és a szertornászásnak volt megszállottja. Mikor más-
fél  méternyi  élősövény  kerítés  mellett  haladt  el  a  csapat,  
mindenki szeme láttára és ámulatára átpattant rajta és már-
is eltűnt amögött  a sötét  sűrű erdő bozótjában. A  domboldal  
facsemetéinek  sűrű ágai azonnal  elnyelték a szökevényt.  Az  
út, amelyen  a foglyok haladtak,  a cserje fölött tekergett.  így  
aztán az őrök hiába tüzeltek, hiába üldözték, a mutatványos 
elmenekült.  De  hogy  ezt  a  látványos  szökést  miért  éppen  
most  és itt hajtotta végre,  ma sem tudni.  Hiszen  ezt  megte-
hette  volna  sokkal  korábban,  még  Magyarország  területén.  
Egyébként  a  foglyok  úgy  okoskodtak,  hogy  ezt bizonyára  a  
rabőrző  katonák parancsára  tették,  hogy  ezután még  szigo-
rúbb  legyen  az  őrizet,  méginkább  legyen  okuk  a  gorombás-
kodásra.  A  menetet  azonnal  leállították,  törökülést  paran-



csoltak  a  sáros  erdei  úton  és  egy  méternyire  lehettek  egy-
mástól.  Alig  félóra  múlva  egy  szakasznyi  géppisztolyos  ro-
hant  lélekszakadva  a  rabokhoz.  Három  fegyveres  pedig,  
akiknek  a  hátán  a puska  vadász  módjára  volt  átvetve,  fej-
búbra  tolt  sapkával,  pórázon  tartott  kutyával  egyenesen  a  
cserjésnek lódult, s pillanatok alatt eltűnt. A foglyokat persze 
ütlegelések, fenyegetések, káromkodások,  szitkozódások  kö-
zepette  újra sorba állították,  aztán ötösével  letérdepeltették  
és  egymásba  karoltatták.  Legalább  ötvenszer számolták  így  
át  őket,  miközben  a  szélsők  mindig  kaptak  egy-egy  ütést  
vagy  rúgást.  Jó  kétórányi  késéssel  egymásba  karolva,  meg-
erősített  őrség  kíséretében  kellett  a rönkökért  rohanni  még  
beesteledés  előtt. Ez  a nap még a pokol  kínjánál  is  rosszabb  
volt.  Hiszen  a rönköket  is futva kellett  cipelni. Nagy volt  az  
izomlázunk,  szinte jártányi  erőnk  sem volt.  Ekkor  határoz-
tam  el,  hogy  bizony  többet  fáért  még  akkor  se  megyek,  ha  
azonnal  falnak  állítanak  is.  

...Igyekeztünk is innen mielőbb elmenekülni. A szanoki  lá-
gerben jó  két  hétnél  többet  nem  húztunk  le.  Itt  már  voltak  
németek, franciák, olaszok is... Ide már civil lengyel svábokat 
is  hoztak.  Többen  is  megfogadtuk,  hogy  a  legelső  menettel  
továbbállunk  innen,  bármi  áron  is...  

A  századparancsnok  másnap  hiába  ordítozott,  káromko-
dott,  fenyegetőzött.  Mi  egy  páran  bizony  nem  voltunk  haj-
landók többé a bordásban részt venni. Végül maga a parancs-
nok is belátta nyomorúságos  helyzetünket,  és békén  hagyott  
bennünket.  Kb. félévi raboskodás  után még együtt voltam a  
11 feketepatakival.  Összetartottunk.  

Ezentúl mindig azt fürkésztük, mikor szerveznek menetet, 
hogy  elhagyhassuk  ezt  az  átkozott  poklot.  Mindegyikük  ér-
deklődött,  szimatolt.  

...Egyszer  aztán  a  bejárati  kapu  előtt  csoportosulást,  to-
borzást  pillantottam  meg.  Közéjük  vegyültem,  tudakozódni  
kezdtem. Egyesek azt erősítették, hogy fáért kell menni, ami-



töl majdnem kirázott a hideg. Mások szerint viszont kirajzást 
szerveznek... 

Ezt a hírt gyorsan földijeimnek is tudomására hoztam. Fi-
gyelmeztettem  óket,  hogy  készenlétben  legyenek.  Aztán  
visszasompolyogtam  újabb  információszerzésre.  Egyszer  
csak azt halljuk, hogy a tisztek egymás között a Kaukázusról 
beszélnek. Erre felvillant többünknek a szeme, hisz ez meleg 
vidék. Ezt rögtön közöltem a földijeimmel. Összeszedtük ma-
gunkat, tarisznyánkat.  Tíz percen belül  ott volt a kapu  előtt  
velem  együtt valamennyi  feketepataki  sorstársam.  

Rövid tanácskozás után úgy döntöttünk, hogy a menetosz-
lopnak nem  a végére,  hanem  a közepére  állunk...  

A T. testvérek közül Lajos véletlenül  lemaradt  az  öccsétől.  
...Éppen  nála  szakították  meg  a  sort,  ott  telt  ki  az  ezredik  
ember...  Meg  egy  unokaöccs  és  nagybátyja  szintén  így  sza-
kadt le  egymástól...  Cserélni  nem lehetett.  Kuss  volt...  

Jó két hétig  marhavagonban...  
A vasútállomás  felé vittek bennünket.  Ez volt  a  legszigo-

rúbb őrség, amit valaha is  el bírtunk képzelni.  Most  minden 
két-háromszáz  méter  után  meg  kellett  állni,  egymásba  ka-
rolni, letérdepelni. Utána tíz-tizenöt perc  létszámellenőrzés.  
Az eső valamelyest kimosta ruháinkat, de térdtől lefelé csor-
gott rólunk  a  sár.  

Vad, morcos arca volt mindegyik őrnek, amit még fokozott 
a  szemükbe  húzott  tányérsapka,  amely  kék-piros  színben  
pompázott  fejükön.  A  vállpántjuk  vérpiros  volt.  Szúrós  te-
kintetüket  egy pillanatra  sem vették le rólunk.  Kegyetlenül  
sújtottak  le  azokra,  akik  lemaradoztak.  Mindez  arra  enge-
dett következtetni,  hogy a rabőrök  óriási tapasztalattal  ren-
delkeztek. 

Futólépésben  kellett  megtenni  az  öt  kilométernyi  utat  az  
állomáshoz.  Persze,  karöltve.  Nem volt  szabad  egymást  egy  



pillanatra sem elengedni. így aztán sem előrebukni, sem egy-
mást  megelőzni,  sem pedig  elesni  nem  lehetett.  

Mikor kiértünk az állomásra, már várt bennünket  az üres 
marhavagonsor.  Ezt  látva,  a  sok  ember  fellélegzett,  hogy  
most egy kis időre békén hagyják őket. De most is tévedtünk. 
Elhelyezkedtünk,  már  úgy,  ahogy  a  hely  megengedte.  Egy  
ötven férőhelyes kocsiba lovakból kb.  10 fér be. Közülünk ide 
százat  zsúfoltak be.  Csak  úgy  tudott bármelyikünk  megfor-
dulni, ha  a szemben  fekvő  orrával  összeért  az övé. így  aztán  
egymás  arcába  fújtuk  az  elhasznált  levegőt.  Ez  arra  kény-
szerítette  valamennyiünket,  hogy  az egész  sornak  (két  sor),  
azaz negyvenkilenc embernek kellett egy miatt megfordulni.  
Tehát, folyton forgolódni kellett. Először csak káromkodtunk 
egymásra, végül  aztán szabályszerű verekedések  robbantak  
ki.  A  helyzetet  az  is  súlyosbította,  hogy  a  vagon  ajtajával  
szemben  volt  elhelyezve  az „illemhely",  ami  abból  állt,  hogy 
egy  csatorna  darabot,  kb.  fél  méter  hosszú  bádoglemezt  ki-
dugtak  a  kocsi  oldalába  vágott  lyukon.  Annak  egyik  vége,  
ami nyitott volt, negyven cm-re benyúlott  a vagonba,  ez volt 
az ülőke, szélessége kb. tíz-tizenkét  cm, amire persze  ráülni  
nem lehetett.  A mozgó kocsin félig guggolva  ebbe kellett  be-
letalálni a rabnak, ha azt akarta, hogy az ürüléke meg annak 
a bűze ne utazzék vele  együtt.  Még szerencse volt,  hogy  egy  
rab napi átlagos eledele nem haladta meg a száz gramm szu-
hárit és az egy deciliter folyadékot, amit a vasútvonallal  pár-
huzamosan versenyt futó árokból merítettek két-három  na-
ponként  egyszer  a  katonák,  és  adták  be  a  fél  zsáknyi  
szuharival egyszerre. Az internáltak többségének hasmenése 
volt,  ennél  fogva  kénytelenek  voltak  önmagukat  meg  a  tár-
saikat lerondítani.  Sohasem szerettem tülekedni,  számomra  
csak a vagon  ajtajánál jutott hely. Ez volt egyébként  a kocsi 
legszellősebb,  s egyúttal  leghuzatosabb  és a legkényelmetle-
nebb  helye,  mert  valahányszor  kinyitották,  azaz  félretolták  
a vagon  ajtaját,  nekem  mindig  fel kellett  cihelődnöm.  



...A  vagonírozás  után  —  akár  a  mesében  —  három  nap,  
három  éjjel nem nyitották ránk az ajtót. Háromszor  huszon-
négy  óra múlva  aztán megállt  a szerelvény.  Lehullt  a lakat, 
kinyílt  a vagonajtó.  Bekukkantott  egy  fegyveres:  

—  Kaput jeszty,'jobtvoju  maty?*  
— Nyet,  no jeszty  bolnoj.  
—  Szkolyko?  
—  Tri.  
—  Málo, jobtvoju  máty!  
Utána  megjelent  másik  két  katona.  Az  egyik beadott  egy  

vedér, árokból merített vizet, a másik egy félzsáknyi  piszkos,  
poros szuharit. — No, osszátok szét — mondta. Mind a „víz", 
mind a szuhari elosztása első ízben eléggé fegyelmezetten  és  
igazságosan  ment  végbe.  Most  kb.  kétszáz  gramm  szárított  
kenyér jutott fejenként. Azt  aztán ki-ki  a maga  vérmérsék-
lete  szerint juttatta  a  gyomrába.  A  vízből  azonban jutott  a  
földre, illetve  a padlóra  is.  

Tulajdonképpen  csak  most vált  világossá,  hogy  a  kísérők  
miért voltak  annyira harcias kedvükben.  Abban  a kupéban, 
amelyikben  mi, feketepatakiak  is utaztunk,  volt  két  vlaszo-
vista  fogoly  is,  de  az  egész  különítményben  harmincnál  is  
több  volt.  Az  a  hír járta,  hogy  valami  Vlaszov  nevű  szovjet  
tábornok  a hadtestével  együtt  átállt  a fasiszták  oldalára...  

Mint már  említettem,  a mi vagonunkba  is  került  két  vla-
szovista,  akik közül  az egyiket Petriknek  hívták.  Edzett fia-
talember  volt.  Ez  mindennap  úgy  tornászott,  úgy  ugrált  a  
vagon  végében  a  néhány  szál  deszkából  alkotott  priccsen,  
akár a majom  a fán. Az idősebbik,  Ivan, már nem volt  olyan  
mozgékony.  A  viselkedése  is  több  emberségről  tanúskodott,  

*  —  Halott  van,  b....  meg  az  anyád?  
—  Nincs,  de beteg  van.  
—  Mennyi?  
—  Három.  
—  Kevés,  b....  meg  az  anyád!  



mint  a  Petriké.  Egymást  rendszerint  úgy  szólították:  Petre  
meg  Ivane vagy  Petriku  és  Ivanku.  

Petriku  volt  a véznább,  a  sápadtabb,  az  agresszívebb,  de  
erősebb.  О vette  kezébe  a  szuhari  és  a  víz  elosztását,  de  a  
vagon lakóinak  az irányítását is. Természetesen,  mivel  min-
denkinek  maga  felé  hajlik  a  keze,  magának  háromszor,  a  
barátjának  meg  kétszer  annyit  osztott,  mint  a többi  halan-
dónak.  Szólni  azonban senki  sem mert, mert ö volt a legjobb 
kondícióban, így a legagilisabb, legverekedősebb.  S ha valaki 
csak egy fintorral elárulta, hogy  nincs megelégedve,  azonnal  
ütött.  Egyszóval  kegyetlenül  basáskodott.  Minden  pillanat-
ban,  a legkisebb  koccanásnál  is  ott termett  és az ököl jogán, 
a maga módján igazságot szolgáltatott. Mindezek ellenére az 
őrök  is  csak vele  tárgyaltak.  

Láthattuk,  a rabok nap mint nap hogyan veszítenek  mind  
fizikai,  mind  lelkierejükből.  Hogyan  mennek  szemlátomást  
tönkre  a bezártság,  az éhezés  folytán. Míg  az emeleti  fekvő-
helyet, ahol legalább tízen tudtak volna viszonylagos  nyuga-
lomra találni,  a két vlaszovista  birtokolta.  

Különösen  nehéz  volt  a  helyzete  egy  hatalmas  termetű  
sváb származású, vörös  szakállú magyar honvédnak,  Hartli  
bácsinak,  aki  akkor  a  negyvenkettedik  életévét  taposta.  
Nagy  darab  ember volt.  Az  éjszakát  rendszerint  a  szomszé-
dainak  a  lábán  keresztbe  fekve,  a  véce  közelében  töltötte,  
mert  a  távolabbiak  már  a  puszta  közeledésére  elkezdtek  
ágálni, hogy mit  akar,  nem látja, hogy nincs mellettük  hely.  

Egyszer  az  történt,  hogy  Hartli  bácsi  keresztbe  feküdt  a  
lábamon.  Először  csak  kértem,  hogy  szálljon  le  a  lábamról,  
mert  megszűnt  benne  a  vérkeringés  és  elzsibbadt.  De  nem  
reagált  a szép  szóra.  Erre  dühbe gurultam  és nagy  nehezen  
kiszabadítottam  az egyik lábamat  és erősen  megtoltam  vele  
az öreg  harcost,  de  az bizony  nem vett  tudomást  róla,  azaz,  
hogy  egyben  mozdult.  Azonnal  megértettem,  vagy  inkább  
megéreztem,  hogy  itt  olyasmi  történt,  hogy  szép  csendesen  
kiadta  a  lelkét.  



Reggel, amikor a katonák szokás szerint ajtót nyitottak és 
bedobták  a szuharit  meg  a vizet,  a szokásos  kérdésre,  hogy  
„kaput  jeszty?",  a  foglyok  azt  válaszolták,  hogy  „da",  azaz  
van. 

Aztán  ismét  csak  a  minden  lében  kanál  vlaszovisták  se-
gédletével  kidobták  a holttesteket  az  árokba.  

A vonatból,  különösen  most, hogy  majdnem fél napot  ros-
tokoltunk  egy  féreeső  vágányon,  nyugodtan  szemügyre  ve-
hettük  a  környékbeli  terepet.  Döbbenetes  látványban  volt  
részünk.  Valószínű,  csatamezö  lehetett  itt,  mivel  rengeteg  
csontváz  hevert  szanaszét.  

A szökési  kísérlet  megszervezése  

A  két  vlaszovista  önzésének,  a  foglyok  megfigyelése  sze-
rint, volt egy másik oka is. A testvéri szeretet valahogy fura, 
természetellenes  módon  perverzitássá  alakult.  Azért  nem  
fért  el  több  ember  a  polcon,  mert  intim  kapcsolat jött  létre  
kettejük  között...  

A  rozoga  szerelvény  több-kevesebb  pihenövel  állandóan  
délkeletnek  tartott.  Néha  azonban  rákapcsolt  a  sebességre,  
szinte  félő  volt,  hogy  az  állandó  rángatózástól,  hintázástól  
szétesik a marhaszállító vagon. Szívesen vettük volna, ha az 
öreg rabszállító szétesik mint valami kártyavár, mert akkor,  
feltehetőleg véget  ért volna  a szenvedésünk.  Az  egyik  isme-
rősöm,  aki  magyar  honvédként  esett  fogságba,  egy  másik,  
ugyancsak  ismerős  szakaszvezetővel  véletlenül  a  bevagoní-
rozáskor az állomáson civil földijeivel került össze. A fogságot 
legtürelmetlenebbül  a volt  szakaszvezető  mesterlövész  földi  
viselte el, akinek valamilyen úton-módon sikerült még a szu-
ronyát  is  elrejtenie,  s a kocsiba becsempésznie.  Aztán  azzal  
a  szúró-vágó  szerszámmal,  különösen  éjszakánként,  az  il-
lemnyílást sikerült akkorára tágítani, hogy egy ember kibúj-



hatott  rajta.  Természetesen  kilencvenkét  embernek,  mert  
hárman már elbúcsúztak  az élettől, az észjárása  is  legalább 
annyiféle,  ahányan  vannak.  Különösen  a  Petrikunak  nem  
tetszett  a  dolog,  de  egyelőre  nem  nyilvánított  véleményt,  
csak  várt.  Amikor  a  „vészkijárat"  már  annyira  elkészült,  
hogy csak két mm-nyi  tartotta,  közbelépett  és nem  engedte  
fogolytársának  a múvelet  folytatását. Amikor  másnap  meg-
jelent  az őrség, hogy elvégezze  a szokásos ceremóniát,  a vla-
szovista bemutatta  a műveletet, hogy a magyarok szökni ké-
szülnek. 

Úgy  rajzottak be  a rabőrök  a vagonba, mint a  lódarazsak,  
mikor  vihart  észlelnek.  Két  perc  alatt  mindenkit  a  kocsi  
egyik végébe püföltek és anyaszült meztelenre  vetkőztettek.  
Aztán  minden  rongy darabjukat  aprólékosan  átkutatták.  
Akinél  olyasmit  találtak,  amivel  szúrni vagy vágni  lehetett,  
még  ha  az  nem  is  egyéb,  mint  egy  kiélezett  kanálnyél,  az  
megemlegette,  amit  kapott,  még  halála  órájában  is.  A  fog-
lyokat  a szükség vitte rá, hogy  a kanaluk  nyelét  élezzék  ki,  
mert  a késüket,  akár zseb-,  akár konyhakés volt,  elszedték.  
Ezért  semmiféle  vágóeszközük  nem  volt  még  arra  se,  hogy  
a kenyerüket  szétporciózzák.  Töréssel  nem lehetett  egyenlő-
en, igazságosan elosztani, mert egyszerűen  szétmorzsolódott.  
Tehát vágóeszköz  mindenképpen  kellett.  

Alaposan  helyben  hagytak  mindenkit.  Akácfabotot  hasz-
náltak. Valószínű azért, mert szívós, kemény, súlyos  és nem 
törik.  A két szerencsétlent  legutoljára  hagyták.  

Egyikük  egy  kétballábas  oroszvégi  B.  Vili  nevezetú  sváb  
suszter volt, aki szétmállott öltözéke helyett egy német utász 
szerelékét  öltötte  magára,  és  úgy  őrizte  a  dikicsét,  mint  a  
szeme  fényét, mert  —  annak  a segítségével,  —  az volt  a re-
ménye, hogy  — könnyebben  megússza  majd  a  száműzetést,  
hiszen suszterre mindig, mindenütt szükség van. De  amikor  
a bőszárú utászcsizmát lerántották az őrök a lábáról, a susz-
terkés kigurult belőle. B.-nek  az amúgy is sápadt arca most 



a  szivárvány  minden  színében  villódzott.  Odavetették  őt  is  
a  főbűnöshöz.  

A  harmadik  egy  alföldi  katonazenész  volt,  akinél  valami  
cimbalomkulcsot  fedeztek  fel,  amelynek  fémfénye  és  a  for-
mája szokatlan volt az őröknek. így aztán már hárman álltak 
súlyos  vétkeikkel  az  ítélőszék  elé.  Mindhármójuknak  egy-
szerre  estek  neki  a katonák.  Voltak vagy  tízen.  

A  muzsikust  addig  pofozták, rugdosták,  gyomrozták,  míg  
össze  nem  esett.  A  példastatuálást  fülsüketítő  kiabálás  és  
káromkodás  kísérte.  No meg  csattogások,  püffenések  és jaj-
veszékelő,  szívbemarkoló  ordítás  és segélykérés.  De ki  mert  
volna  olyan  szituációban  és fizikai  erőnlétben  megmoccani?  
A susztert már akácfafurkóssal  is tángálták, sőt az egyik őr, 
nyilván  a legvérszomjasabbak  egyike,  tenyerének  az  élével  
ütötte  a  tarkóját  meg  a  torkát,  mint  ahogyan  a  házinyulat  
szokták agyonverni, mikor aztán orrán-száján elindult a vér, 
félrehúzták,  hogy  tágasabb  hely  maradjon  a  mesterlövész  
kezelésére.  Szegényt  leírhatatlan  vadállatisággal  rugdalták  
agyon.  Hiába  ömlött orrán-száján  a vér,  nem hagyták  abba  
az öldöklést. Végül elkapták, a magasba lendítették és a pad-
lóhoz vágták.  Mikor aztán szadista vérszomjukat  kielégítet-
ték,  kipirulva,  beleizzadva,  káromkodva,  köpködve  kiugrál-
tak  a vagonból.  Fél  óráig  néma  csönd,  csak  a  szipogások  és  
orrfújások hallatszottak.  

A rémülettől  megdermedt  rabok  csak lassan ocsúdtak fel.  
A holttestet  a vécé mellé helyeztük, mert az őrök  szántszán-
dékkal  a vagonban  hagyták.  Nyilván  azért,  hogy  fogolytár-
sainak  legyen  ideje  alaposan  megszemlélni,  mi  történik  az-
zal,  aki  szökésen  töri  a fejét. A  cél persze  az volt, hogy  lelki  
ráhatást  is  gyakoroljanak  a szerencsétlenekre.  A  stresszha-
tás jót  tesz a védteleneknek,  kialakul  az ún. feltétlen reflex, 
s  akkor  elmegy  a kedvük  a szökéstől,  vagy  egyszerűen  kép-
telenek lesznek rá. Az idősebbek, akiknek  a Fátum úgy ren-
delte, hogy másodszor  is megkóstolják  az orosz  fogolykenye-



ret,  felháborodva  magyarázták,  hogy  a  szökés  miatt  még  a  
cár katonái sem műveltek ilyen alávalóságot, hiszen nemzet-
közileg is elismert tény, hogy a hadifoglyoknak egyetlen joga 
van:  a szökés.  A várpalánkai  sváb vérbefagyva,  mozdulatla-
nul  feküdt.  Mindenki  meg  volt  győződve,  hogy  ő  is  halott.  
Egyszer  csak,  úgy  éjfél  tájban  feljajdult.  B.  Vilmos  életben  
maradt. Persze, hónapokon  át halottsápadt volt és mindenét 
fájlalta,  de legfőképpen  a nyakát meg  a torkát.  A  katonaze-
nész  egész  éjjel  nyöszörgött.  Csak  hajnal  felé  szenderedett  
el.  О pedig  a gyomrát  meg  a máját fájlalta.  Ez a barnapiros 
kölyök,  aki mindössze  tizenkilenc  éves volt,  sohasem  nyerte  
vissza  arcának  eredeti  színét.  

Azon  az  éjszakán  még  ketten  dobták  el  a  kanalat.  Egy  
hadifogoly meg egy polgári személy.  Mindketten  felül voltak 
a negyvenen. A megfigyelés szerint a tizennyolc éven  aluliak  
és a harmincötön felüliek úgy hullottak, akár ősszel a legyek. 
Persze,  közülük  is  inkább  a  katonafoglyok,  mert  az  ő  szer-
vezetüket  már  a  front  is  megviselte.  Másnap,  mikor jött  a  
szokott szertartás, három volt ismét a halottak száma. A gyil-
kosok  azonban  meglepődve,  de  talán  mintha  egy  kis  meg-
könnyebbüléssel  vették volna tudomásul, hogy  a halott  nem  
ugyanaz a három, akit tegnap helybenhagytak.  A  halottakat  
a sorstársak cipelték ki a vagonból, rendszerint abba az árok-
ba,  amelyikből  a vizet kaptuk, s azzal véget ért  a gyászszer-
tartás.  V.  Lacinak is  az jutott  osztályrészül.  Várhatta  a kis-
fia,  aki  ma  már  maga  is  kis  híján  ötven  éves,  s többször  is  
elmondták  neki  édesapja  tragikus  halálát...  

...A szerelvény  valahol  a Kaukázus  felé  zötyögött,  itt  már  
érződött  a tavasz. Az emberek kíváncsian lestek ki az egyet-
len, tenyérni  rácsos  ablakon.  

Most már rendszerint  mindennap  ki kellett helyezni  két-
három  elhunytat  „örök  nyugalomra"  a vasút  sáncába.  Mire  
a  rabszállítmány  átzötyögte  a  széles  Kubányt  és  elérte  a  
Kaukázus előhegyeit, a „hálókocsi" tágas lett. Egy reggel erős 



szélzúgásra,  hullámverésre  és  kavicsok  csörömpölésére  éb-
redtünk.  Elértük  a  tengert...  

Mikor  végre  a  szerelvény  becsörömpölt  Ocsamcsirába,  a  
Fekete-tenger  keleti  partjára,  már  1945  áprilisának  vége  
felé járt  az  idö.  

Grúziában. Az ocsamcsirai  munkatáborban  

A hosszú utazás után szomjúságérzetünk odáig fokozódott, 
hogy  a  vasút  árkából,  tócsákból  oltottuk  égő  szomjú-
ságunkat.  Itt már a szovjet^grúz katona nem eresztett  soro-
zatot  az  áldozat  hátába, hanem  fejcsóválva  mondogatta:  

— Eh-eh,  oh-oh.  
Persze,  fűzött  hozzá  egyebet  is,  de  mi  magyarok  többet  

nem értettünk belőle. Az állomáshoz közeli útszakaszon  ket-
té osztották rongyos seregünket.  A nagyobbik fele ottmaradt 
Ocsamcsirában,  a többit  elszállították  Kutaisziba.  

Az  egyik  feketepataki,  aki  vizet  szürcsölt  az  árokból,  le-
maradt  tőlünk.  Emiatt  egy  évvel  később  látta  meg  szülőfa-
luját. Tizenegy  feketepataki  maradt  velem.  

Na  igen,  a  lágerünk.  Az  ocsamcsirai  láger  is  olyan  volt,  
mint  a  többi.  Két  és  fél  méter  magas  szöges drótkerítéssel 
körülölelve, amely ugyanúgy göngyölgött, tekergőzött, kígyó-
zott, mint általában, s amely szintolyan áthatolhatatlan volt,  
mint  az  előzőek.  A lágert  körülvevő  „kakasülők"  is  szakasz-
tott  mása  a  korábbiaknak:  kb.  három  és  fél  méter  magas,  
deszkából  eszkábált  dobozszerű  építmény,  amelyre  hágcsón  
kellett  felmenni,  s innen  a szélrózsa  minden  irányába  el  le-
hetett  látni  és szükség  esetén  lőni.  

Ocsamcsira  egy lapályos  helyen  terült  el. Nyugat  felől  ki-
sebb folyócska volt  a közelében,  a Rionyi. Ez volt a Kolhida-
síkság. 



A fogolylétszám  ezer fő lehetett,  mert  összesen  tíz  század  
sorakozott  kora  reggelenként  a  lapályos,  tócsákkal  teli  ud-
varon.  A  tábor  a  legkülönbözőbb  nemzetiségekből  verődött  
össze. Volt  ott magyar,  orosz, ukrán, cseh, román, olasz,  né-
met,  sváb, lengyel,  angol stb. A  zömét mégis magyarok,  len-
gyelek  és románok  alkották, mivel  a magyarokból  négy  szá-
zad,  a  lengyelekből  három,  a  románokból  szintén  három  
század  telt  ki.  Igaz,  a magyarok  között  is  volt  legalább  egy  
századnyi sváb, az ún. lengyelek között is valódi lengyel nem 
lehetett  több  egy  századnyinál,  a  többi  német  volt.  A  romá-
nok között  is volt vagy  száz  erdélyi  magyar.  Ami  közös  volt  
bennük, az, hogy az ezer főnyi táborlakónak  a kilencven szá-
zaléka polgári  fogoly  volt.  

A sorakozás itt is korán kezdődött. Az ügyeletes őr,  aki  az  
átjárót,  illetve  a kaput  őrizte,  felkeltette  a  lágerparancsno-
kot, ő pedig a századparancsnokokat,  azok pedig felzavarták 
a  századokat.  Következett  a  sorakozó,  a  létszámellenőrzés,  
majd  a  reggeli.  

A konyhán egyesével kellett a porció-kiosztóablak  előtt el-
vonulni, ahol a fogolynak egy cseréptálba löttyintették a früs-
tökjét, mellé  egy fakanalat  és kétszáz  gramm kenyeret  dob-
tak,  ami  nem  volt  egyéb,  mint  egy  öklömnyi  nagyságú,  
tepsiben  sült  pogácsaszelet  formájú  fekete  kenyérdarabka.  
Könnyűszerrel  lehetett  gyúrni,  formálni,  akár  az  agyagot.  
Igaz,  hogy  otthon  a torta  sem ízlett  úgy, mint  az  a  darabka  
sárkenyér, ami egyébként tele volt pelyvával. A cseréptálban 
fél liternyi répaleves lötyögött, benne egy-két darabocska ré-
paszelettel,  ritkább  esetekben  káposztahulladékkal.  Utána  
ismét sorakozó  és  munkaelosztás.  

Délben  a  menű  ugyanaz  volt,  annyi  különbséggel,  hogy  
megtoldották  kétszáz  gramm  kásával,  ami  ugyan  sohasem  
volt  több  százötven  grammnál.  

A vacsora ismét kása, persze az ún. „második fogás". Mind-
egy,  hogy  miből  volt,  azt  mindig  kásának  hívták.  Lehetett  



az burgonyából, búzadarából, kukoricakásából vagy apró hal-
ból  készítve.  

Itt  az  étkeztetés  már  rendszeres  volt,  csakhogy  annyira  
zsírtalan,  sovány  és kevés.  Persze  a szakácsok  és a  konyha-
malacok, ahogy a nép titulálta a konyhán segédkezőket, olya-
nok voltak, mint  a hízók levágás  előtt. Akinek,  mint  nekem  
például,  ismerősöm  nem  volt  a konyhán  vagy  a  környékén,  
aki néhanapján egy kis többlet-moslékkal toldotta volna meg 
a kosztját, bizony az nagyon leromlott. Négy hónap alatt har-
minc kg-ot veszítettem  a súlyomból. Különben  ezzel így volt  
a tábor  hetven  százaléka.  

A  helyzet  odáig  fajult,  hogy  a táplálékunkat  kénytelenek  
voltunk  kecskebékával  kiegészíteni,  amit  a  munkahelyün-
kön  sikerült  fogni.  Természetesen  nyersen  fogyasztottuk,  
azonmód,  hogy  szétmarcangoltuk  a  szerencsétlen  négylábú  
csúszómászókat,  mivel  sem  késünk,  sem  sónk,  sem  tüzünk  
nem  volt.  

...  A  „rendszeres"  étkeztetés  következménye  az  lett,  hogy  
foglyokat, akiket arra kényszerítettek,  hogy a háború  okozta  
károkat — bár  itt  a Kaukázusban  annak nyomát  látni  nem  
lehetett — helyrehozzák,  rövid időn belül újabb  elhalálozási  
hullám  sújtotta.  

A  táborlakók  egyharmada  valami  vízibetegséget  kapott.  
Feldagadt  mindenük,  még  a herezacskójuk  is  oly  nagy  lett,  
mint egy kétliteres tejes csupor. Csak éppen nem tej, hanem 
sárvíz lötyögött benne. Aztán, amikor akkorára dagadt, hogy 
már  a térdüket verdeste,  kifakadozott  és szivárogni  kezdett  
a tartalma, de sohasem fogyott ki teljesen, hanem nyálkázott 
mindaddig,  míg  az  illető  el  nem  dobta  a  kanalat.  Ez  volt  a  
harmadik  csoport.  Sorrendben  a második csoport,  már  amit  
az  egészségi  állapot,  illetve  az  alultápláltság  alakított  így,  
az  ún.  dystrophiásokból  állt.  Ezeket  nem  dolgoztatták,  ha-
nem  csak  etették,  még  fehér  kenyeret  is  kaptak,  méghozzá  
mindenből  dupla  adagot.  



Az  első  csoportba  tartoztak  az  ún.  „munkaképesek".  Sze-
rencsére  ide tartoztam jómagam  is meg  a barátaim.  Egyéb-
ként a foglyok ilyetén kategorizálását  orvos végezte.  Mégpe-
dig igen sajátos, primitív módon. Meztelenre kellett vetkőzni 
és  az  orvos  színe  elé  járulni.  О  pedig  a  fogoly  tomporába  
csípett, és ha fel tudta csípni rajta a bőrt, azt jelentette, hogy 
egészséges,  mehet  dolgozni.  Ha  esetleg  másnap  már  kidőlt  
az  élők  sorából,  az már nem  az  orvos  hibájából  történt.  

...Ocsamcsirában két fiatal szovjet tiszt volt a munkatábor 
vezetője.  Az  egyik  kapitányi  rangjelzést  viselt.  О volt  a  pa-
rancsnok.  A kora  harmincöt-negyven  között  lehetett.  Az  öl-
tözéke,  az uniformisa eléggé kopott volt. Komoly férfihoz, ha 
úgy tetszik, emberhez méltó módon viselkedett. Nyoma  sem  
volt  benne  a  gyűlöletnek,  a  gorombaságnak.  Sápadt  arcú,  
szőke  hajú  volt.  Mintha  örökké  töprengett  volna  valamin.  
Gondterhelt  arcán, különösen  a szeme sarkában már jelent-
keztek  a szarkalábak.  Mindig elnézően mosolygott, mint va-
lami  megértő  pedagógus.  Különben  sohasem  tudódott  ki,  
hogy  mi  volt  a  civil  foglalkozása,  de  hogy  nem  katonának,  
hanem embernek született, az bizonyos. Sovány, magas alak-
ja  szinte  árnyékként  suhant  a  foglyok  között.  Soha  nem  
mondta  senkinek,  hogy álljon  arrébb.  A fejét folyton úgy be-
húzta  a  nyaka  közé,  mint  az  árokparton  gubbasztó  gólya.  
Reggeli  ellenőrzés  alkalmával  mindig  szelíden  és  halkan  
szólt, mintha mindenkitől  elnézést  akart volna kérni.  Még a 
mosolyában  is volt valami bocsánatkérés-féle.  Minden  való-
színűség szerint orosz nemzetiségű lehetett. Az idősebb nem-
zedék  szerint  szibériai  orosz,  azok  olyan  jólelkű  emberek,  
mondogatták. 

A másik, akinek letyenánti  (hadnagyi) rangja volt,  ponto-
san  az ellentéte.  Huszonöt  év körüli lehetett. Állandóan  ele-
gáns.  Amerre  elhaladt,  csak  úgy  dőlt  utána  a  híres  orosz  
kölni  illata, bár ő maga ukrán ember volt.  Tele gyűlölettel  a  
rabok  iránt.  Különösen  a magyarokat  utálta.  Krumpli  orrá-



val úgy szaglászott  a levegőben, mintha folyvást  kémkedne.  
Valóban  fenn  hordta  az  orrát.  Barnapiros  arcát  elálló  fülek  
ékesítették.  A  hajzata  szinte  koromfekete  és  olyan  göndör,  
mint a báránybunda. Egészében véve nem volt csúnya, mert 
talán a mindig pedáns egyenruha feledtette arcának a durva 
vonásait. No meg a nőiesen vékonyra borotvált vagy gyomlált 
szemöldök. Serbli orra alatt szabályosan barázdált felső ajak 
és keskeny, kegyetlenségre, szadizmusra utaló ajak húzódott 
meg. Apró kökényszeme szúrt, mint a vasvilla. Sohasem mo-
solygott. Egész lényéből megvetés áradt. Nem is beszélt, csak 
röfögött,  mint  valami  vadkan.  Olyan  volt  a  hangja,  mint  a  
repedt fazék kongása. A szeme előtt se fogoly, se katona meg 
nem  állhatott,  mindenkibe  belemart.  Egyszóval  a  külseje  
nem volt  összhangban  a belsejével.  

Egyik  nap  az  orosz  kapitány,  a másik  nap az  ukrán  had-
nagy teljesített szolgálatot a táborban. Mikor a kapitány „de-
zsurált",  a koszt is jobb volt. A konyhára nem mehetett  csak  
úgy  akárki,  felfalni  a rabok  kevéske  kosztját.  A  konyhama-
lacokra  se volt  szükség vízhordás, favágás  és holmi  kondér-
meg edénymosogatás  címén.  Sőt még a katonák, illetve  őrök  
se  sérafikálhattak  ki-be,  a  tányérokat  nyalni.  A  kapitány  
maga  is  ott  étkezett,  ahol  a  foglyok.  Ugyanezt,  amit  az  in-
ternáltak,  ugyanolyan  cseréptálból,  ugyanolyan  fakanállal.  
Az asztalfőn a lágerparancsnok ült. Természetesen úgy, hogy 
mindenki  láthassa.  Igaz, korántsem  fért  el  mindenki  az  ét-
kezdében, még kevésbé  az asztalnál,  ellenben  az udvar  elég-
gé tágas  volt.  

...Csak  a  tizedik  napon  vezényeltek  ki  munkára.  Abba  a  
brigádba, amelyik a lágertől mintegy háromszáz  méternyire  
a  vasúti  kocsikból  rakta  ki  a  lavórnyi  kovakő  eredetű  szik-
ladarabokat,  amelyek  annyira  lehorzsolták  a bőrt  a  foglyok 
ujjairól,  hogy  estére  már vér  szivárgott  belőlük.  

Felsebzett kézzel pakoltam  az érdes, sőt éles, lukacsos  kő-
darabokat.  Míg végül  sikerült megmutatni  a kezemet az  or-



vosnak,  aki  aztán  megkönyörült  rajtam  és  kétnapi  pihenő  
után  egy másik  csoportba  osztott be  néhány  sorstársammal  
együtt.  Mégpedig azokhoz, akik csillével  szállították  a köve-
ket.  Nekik  rakodni  nem  kellett,  csak  üríteni,  ahhoz  pedig  
elegendőnek bizonyult  a tenyér használata, mert a kocsi bil-
lenős volt.  Azt  kellett  az oldalára  fordítani.  

Az ocsamcsirai  lágerben  magyar és német fogolytisztek  is  
voltak. Nem magasrangúak." A legkisebb rangú zászlós, a leg-
nagyobb  pedig  őrnagy.  Kb.  kétszázan  lehettek.  Már  ott  vol-
tak,  mikor  a szanoki  menet  megérkezett.  

Különben nem is ez a lényeg,  hanem  az, hogy a tiszturak, 
mind a magyarok, mind a németek, nem azt a kosztot  ették,  
amit  a többi lágeristák, hanem sokkal jobbat. Számukra  kü-
lön  konyhát  állítottak  fel,  külön  helyiségben.  Oda  az  egy-
szerű  foglyoknak  nem  volt  szabad  a  lábukat  betenni.  Ok,  
akárcsak  a  gyengélkedők,  a  fekete  kenyér  mellé  fehéret  is  
kaptak. Azonkívül  külön cukoradag járt nekik.  A levesük,  a  
kásájuk,  a második  fogás  is  ízletesebb  és  sűrűbb volt,  mint  
a többieké.  És mindehhez  még nem is dolgoztak,  csak  heve-
résztek. Aztán megmagyarázták,  hogy úgymond, ez  nemzet-
közi megállapodás:  a tiszteket különb elbánásban kell része-
síteni. 

A  fogolytisztek  számára  nem  volt  kötelező  a  munka,  de  
aki  önként jelentkezett,  azt  nem utasították  vissza.  Persze,  
közvetlen fizikai munkára nem vállalkoztak az urak, de haj-
csárkodásra  igen.  Mint  például  K.  Károly  magyar  királyi  
hadnagy  úr. Azért hangsúlyozom  az urat, mert még a láger-
ben  is  szigorúan  megkövetelték,  hogy  rangjukon  szólítsák  
őket, természetesen hozzátéve az úr jelzőt is. Sőt, még a szov-
jet  személyzet  is  úgy nevezte  őket.  

A hadnagy úr tehát önként, valószínűleg szórakozásból je-
lentkezett.  Míg  a  lágeristák  éhségtől  remegő  gyomorral  és  
reszkető  kézzel  emelgették  a mázsás  köveket,  ő  kiválasztott  
egy  sima  felületűt,  amelyre  ráhelyezte  zsírpárnától  terebé-



lyesedő  hátsó  fertályát,  és  onnan vezényelte  a robotot.  Min-
den szava, mozdulata  olyan volt, mintha sortüzet  vezényelne.  

Az  orosz  fogolyőr  egykedvűen  méregette  a  brigádvezetöt,  
aki a saját fajtáját szemmel látható élvezettel  gyötri.  Olykor  
azonban  úgy  tűnt,  hogy  ő  is  megvető  pillantásokat  lövell  a  
volt magyar királyi hadnagy irányába, aminek néha egy-egy 
jobtvoju  máty  aláfestésével  adott  nyomatékot.  Egyszóval  
Karcsinak joga  volt  parancsolni  az  ocsamcsirai  fogolytábor-
ban  is.  „Hiába,  aki  úr,  a pokolban  is úr" —  tartja  a  szólás.  

...Mikor  már  elegendő  mennyiségű  követ  szállítottunk  a  
partra, elkezdődött a folyó sarkantyúzása. Előzetesen a vízbe 
facölöpöket  vertek,  aztán  rekettyével  körülfonták,  illetve  a  
foglyokkal  elkeríttették  azokat  a kanyarokat,  amelyek  ára-
dásukkal veszélyeztették  a lakosságot,  a termőföldet, a lakó-
házak  épségét.  

A  lágeristák  többségét  később  irányították  a  tengerpart  
menti  munkára.  Tíz  zárt vasúti  teherkocsi  szállította  a fog-
lyokat  a  tengerpartra.  Lapátokkal,  csákányokkal  és  egyéb  
munkaeszközökkel  felszerelve. Kb. 700 embert vittek  napon-
ta  kavicskitermelésre  és  a vagonok  megpakolására.  Noha  a  
kocsik  ajtajait  a negyven-negyvenöt  fokos hőségben  berete-
szelték, még külön egy-egy  géppisztolyost  állítottak  melléje.  
A  zárt kocsikban  csak úgy lehetett  elhelyezkedni,  mint  ara-
tás előtt  az érett búzakalászoknak,  ülésről  szó  sem  lehetett.  
Igaz,  az út  nemigen  volt  hosszabb  tíz  kilométernél.  

A tengerpart üdülésre alkalmas hely volt. A természet gyö-
nyörűségét  azonban  elcsúfította  az  a  tény,  hogy  a  foglyok  
etetéséről  a  munkáltatók  szándékosan  megfeledkeztek.  Vé-
gül  már  mindenki  menekült  a  tengerparti  „üdüléstől".  Ter-
mészetesen  ez nem volt egyszerű, mert reggelenként  valósá-
gos hajtóvadászatot indítottak azok ellen, akik megpróbálták 
kivonni  magukat  ebből  a munkából.  Minden  őrszem  köteles  
volt felismerni  és másnap előállítani  a hozzá beosztott  rabo-
kat. 



Egy szép napon az történt, hogy három magyar sógor meg-
szökött.  Az  irányt  ösztönösen  az  őserdőnek  vették.  Délután  
három körül lehetett az idő, mikor fergeteges  hirtelenséggel  
beterelték  a foglyokat  a vagonokba.  Nem  tudtuk  mire  vélni  
a  dolgot,  mivel  nem  láttuk  a  szökési jelenetet,  csak  közben  
értesültünk  társainktól  a történtekről.  Az  őrök vadul  püföl-
tek mindenkit, akit elértek. Közben persze üvöltöztek. A fog-
lyok is szidták meglépett társaikat, mivel ők is miattuk  kap-
tak.  Mi  titokban  a  menekülőknek  drukkoltunk,  hogy  
honnan,  honnan  nem,  alig  fél óra múlva,  ahogy  bevergeltek  
bennünket  a  marhavagonokba,  a  vonat  még  el  sem  indult,  
szakasznyi  katona  loholt  habzó  szájú  csaholó  vérebekkel  a  
szabadulás után áhítozók nyomába. Aznap a rabok nemhogy 
ebédet,  még  vacsorát  sem  kaptak.  Este  hét  körül  a  három  
véresre tépázott magyar rabot hátrakötött kézzel, kutyafalka 
és  szakasznyi  géppisztolyos  kíséretében  berugdosták  félig  
eszméletlen  állapotban  a láger  kapuján.  

Természetesen  olyan kondícióban és felkészületlenül  a há-
rom  tiszaháti  magyarnak  esztelenség  volt  nekivágni  olyan  
erdőnek,  amelyen  a  sűrűségtől  még jó  bőrben  levő  emberek  
se tudnának egykönnyen áthatolni. Arról már nem is szólva, 
hogy  se útismeretük,  se nyelvtudásuk,  se erejük, se  élelmük 
nem  volt.  

A három foglyot  a hajnalcsillag  már munkában  találta.  A  
láger  kellős  közepén  gödröt  ásattak velük.  Mellettük  az uk-
rán hadnagy, egy géppisztolyos  és a serényen segédkező  sza-
kállas, fogolyból  előléptetett  táborparancsnok  helyettes,  aki  
egyúttal  a tolmács  szerepét  is  betöltötte.  

Mikor  a többi rab ezt meglátta,  a rémülettől  megdermedt.  
Az  egész  úgy festett, mintha  a saját sírjukat ásatnák  velük.  
A  reggeli  létszámellenőrzésig  el  is  készültek  vele.  Akkor  a  
három  a felsorakoztatott  láger szeme láttára  a piperkőc  uk-
rán  hadnagy  a gödör  szélére térdepeltette  és kurta  taglejté-
sek közepette  erkölcsi  prédikációba  kezdett:  



— Látjátok ezt  a három gazembert,  ezt  a három  hazaáru-
lót, ezt a három élőhalottat,  ezt a három hullajelöltet?  Ezek-
nek a szökevényeknek megvannak számlálva a perceik. Már 
a  gödröt  is  megásták  maguknak,  amelybe  élve  dobatom  be  
őket... 

A hadnagy szája tajtékzott, szemmel láthatólag lovalta be-
le magát  szadizmusába.  

Tovább nem bírta indulatait féken tartani, ezért nekiesett  
a három előtte térdeplőnek és csizmájával eszeveszetten rug-
dosta őket, főképpen az arcukat. Kirugdosta a fogaikat. Egyi-
küknek még az egyik szemét is. A láger felmorajlott, és most 
már  elszabadult  volna  a  pokol,  de  a  géppisztolyos  őrök  is  
megvadultak  és  lövöldözni  kezdtek,  mintha  csak  a  fronton  
lennének.  Igaz,  csak úgy,  a  levegőbe.  

A hadnagy  elviharzott,  a kedélyek lecsillapodtak.  E  pilla-
natban  a mindig józan, kiegyensúlyozott,  szimpatikus  orosz  
kapitány  oszoljt  vezényelt,  az  őröket  kiparancsolta  a  láger-
ből, a foglyokat pedig bezavarta  a barakkokba.  A három sze-
rencsétlenhez  azonnal  orvost hívatott,  aki  elsősegélyben  ré-
szesítette  és befektette  őket  a  kórházba.  

Éjjel megeredt az eső. Reggelre telefolyt az udvaron  táton-
gó,  sírnak  ásott  gödör.  Az  ügyeletes  ukrán  tiszt  az  elfogott  
dezertőröket  beállította  a gödörbe,  a derékig  érő vízbe...  Né-
hány  napig bírták,  aztán  fájdalmukba  belepusztultak.  

Akkor  Ocsamcsirában  ismét  pusztított  a járvány.  Az  em-
berek  hullottak.  Újra  beindultak  a  temetkezések,  amibe  
megint  bevontak  engem  is.  

Főnökünk egy Dombóvári nevű tizedes volt. Mivel azonban 
maguk  a dögészek is dögrováson voltak, kevésnek  bizonyult  
az  erejük  ahhoz,  hogy  egymás  holttetemét  tisztességesen  
elhantolják.  A  tizedes  ezen  úgy  segített,  hogy  az  ásóval  a  
halottnak a lábát térdben, mivel ott volt leggyengébb, a porc-
korongnál kettépattintotta. A meztelen holtak alig különböz-
tek  a csontváztól.  Mivel  Dombóvárinak  kezdettől  a temetke-



zés volt  a fö foglalkozása — úgy hívtuk:  a fődögész —,  meg-
lehetősen  nagy  gyakorlatra  tett szert  a tetemek  megcsonkí-
tásában. Mert így egyharmadával  rövidebb gödröt kellett ás-
ni.  Különben  a fődögész  elég jó  kondícióban  volt,  mert  neki  
dupla koszt járt  a foglalkozása révén. Egyébként  eléggé fura 
figura volt.  Katonaruhát  viselt,  de kalapot  hordott.  Állandó  
fanyar  mosolyával  úgy  hatott,  mintha  egyszerűen  élvezné  
bajtársai pusztulását.  A halottakat is úgy szabdalta,  mintha  
a világ legtermészetesebb  szakmáját  űzné.  Halott  lágercim-
boráihoz  úgy  beszélt,  mintha  élnének.  Ilyeneket  mondott:  
„No,  komám,  neked  se  töri  fel  a  lábadat  többet  a  bakancs.  
Te  sem  eszel  több  paszulyt.  Nem  fújod  többet  a kását.  No,  
testvér, te is túl vagy a nehezén, nincs több gondod."  Persze,  
ha minden bajtársát,  akit elföldelt, megsiratott  volna,  talán  
ő  se  szellemeskedett  volna  többé.  Igaz,  amilyen  a  fizetés,  
olyan  a temetés.  Bár  nem éppen  a fizetségen múlott,  hogy  a  
foglyok nem tudták egymás tetemét megfelelő mélyre helyez-
ni, hanem a fizikai erőnlét hiányzott. így esett aztán meg az 
a nem mindennapi  látvány, hogy a következő  napon,  amikor  
megint  eldobta  valaki  a  kanalat,  az  előző  napon  földdel  le-
takart  halottnak  csak  a  hűlt  helyét  találták.  Pontosabban  
nem  is  hűlt  helyét,  hanem  azt,  hogy  egész  falka farkas  ma-
rakodik  a  csontjaikon,  szétmarcangolva  rágcsálják  őket  az  
akácos melletti  árokparton, ahol a fogolytemető volt.  Ocsam-
csirában  tehát így  tértek  örök nyugovóra  a  rabok.  

... Egy napon engem is elkapott a hasmars. Békén is hagy-
tak  egy  ideig,  míg  el  nem  kezdődött  a  takarítás.  Az  egész-
ségügyi  felelős  pedig  a  már  említett  vlaszovista  Petre  volt,  
aki belémkötött.  Követelte,  hogy álljak be az ő emberei  közé  
takarítani.  Hiába  magyaráztam,  hogy  hasmenésem  van.  
Nem  hagyott  nyugton.  Mivel  parancsának  nem  tettem  ele-
get,  jól  helybenhagyott.  Megpróbáltam  ugyan  védekezni,  
ugyanolyan  fiatalos hévvel, mint  otthon, ha sérelem  ért,  ne-
kilendültem  Petrikunak,  aki  könnyűszerrel  a  földre  terem-



tett.  Megszégyenülve  vettem  tudomásul,  mennyire  gyenge  
vagyok.  A további  ütlegelésektől  csak az mentett  meg, hogy 
az  orosz  kapitánnyal  éppen  belépett  a  kolozsvári  születésű  
P. Mihály,  a helyettes,  aki  oroszra fordította  a  panaszomat.  
Ö  volt  a  tábor  tolmácsa.  A  parancsnok  ezért  kihallgatásra  
rendelte  Petrikut,  akiről  kitűnt,  hogy  a  hadnagy  jobbkeze,  
ezért  eltitkolta  a  kapitány  előtt  a kilétét.  Mikor  a  lágerpa-
rancsnok tudomást szerzett arról, hogy Petre hazaáruló, még 
aznap  elvitette  valahová.  Többet  őt az  ocsamcsirai  lágerben  
nem  látták,  de  azután  mintha  a  hadnagy  is  megváltozott  
volna,  lecsendesült  és  nem  üldözte  olyan  szadista  módon  a  
foglyokat. Az a szóbeszéd járta, hogy ő is valamiféle dezertőr, 
csak még nem  sikerült  teljesen  leleplezni...  

IJazafelé? Nem!  Tbiliszibe!  

Örömmámorban  úszott  az  ocsamcsirai  fogolytábor.  Végre  
ennyi  éhezés,  szenvedés,  megaláztatás  és  megpróbáltatás  
után mégiscsak hazamehetünk. Gondolatban a remény szár-
nyakat  adott.  

A  következő  napon  tisztázódott,  hogy  csak  a  polgári  fog-
lyokat engedik haza, a hadifoglyok, elsősorban a tisztek, még 
maradnak,  hogy  tovább  szenvedjenek  a szovjet  állam  ellen  
elkövetett bűneikért. Voltak olyanok is, különösen az időseb-
bek között,  akik  egyszerűen  nem mertek  örülni.  

Pár nap óta munkára se kellett kimenni, kapitány is olyan 
derűsen járt-kelt  a foglyok között,  mint  valami jólelkű  sok-
gyermekes  apa  a családjában.  Harmadnap, június  első  nap-
jaiban,  egy  fényárban  úszó  feggelen,  elkezdődött  a  polgári  
foglyok sorakoztatása.  A beígért jó koszt, az új ruha azonban 
elmaradt,  de ki törődött most komolyan ilyesmivel.  Majd fel-
öltözünk  otthon,  annyija még mindenkinek  megakad.  



A foglyok átvételére  újabb katonák érkeztek  a helyszínre.  
Ezek fognak benneteket hazakísérni, mondta  a jó  ember bú-
csúzóul.  Közben  szinte  meghalt  bennem  a  vér,  mert  egy  
ugyanolyan rücskösképű kapitányt fedeztem fel a kísérők kö-
zött, mint  az  a félszemű  tatár  kapitány volt.  A  szomszédja-
imat  oldalba  is  böktem,  hogy  felhívjam  erre  a  figyelmüket.  
Észrevettem,  hogy  ennek  mind  a két  szeme  megvan  és  sző-
kébb is, mint amaz volt. Az új kapitány, úgy látszik, mindkét 
szemével jól látott, mert észrevette  a könyökjelzéseimet,  mi-
közben  széles  mosollyal  hozzám  fordult  és  megkérdezte,  s  
egyúttal  válaszolt  is.  —  Kudá  igyos,  bljágy?  —- ami  így  for-
dítható:  —  Hová  mégy,  te  kurva?  —  Haza,  mi?  És  széles  
szája,  ha  ott  nincs  a  füle,  a  kaján  vigyortól  körül  szalad  a  
nyakán.  A  szívembe  szúrt  ez  a megjegyzés,  de  az  általános  
derűs  hangulat  nemsokára  ismét  magával  ragadott...  

Elindult  a menet. A vagonok már ott tátongtak  a sínen.  A 
beszállás  gyorsan  és  fegyelmezetten  ment.  Ki  ne  szeretett  
volna  mihamarabb  otthon  lenni?  A  nagy  hőség  miatt,  vagy  
inkább  azért,  hogy  az  emberekben  valóban  a hazatérés  be-
nyomását keltsék, az ajtókat be sem zárták.  Sőt még  őrséget  
sem  állítottak  a  vagonokba.  Ki  kételkedett  volna  ilyen  kö-
rülmények között? Még az idősebbek is abbahagyták a zsém-
belődést, a siránkozást. Két-két  ember kapott egy konzervet  
meg  egy  kenyeret,  amit  azonmód  majdnem  mindenki  el  is  
fogyasztott.  A  szerelvény  nyolc  óra  körül  futott  ki  az  állo-
másról  és a hegyek között kanyarogva egyfolytában robogott  
délután  ötig.  A „nagy"  reggeli  után  a hangulat  még  bizako-
dóbb  lett.  A  tele  has,  a jó  kaukázusi  levegő,  a vagonba  be-
áradó hűs szellő, a zöldellő hegyek látványa, az a tudat, hogy 
végre  szabadok  vagyunk,  csakhamar  nótát  csalt  a  foglyok  
ajkára. Eleinte  csak halkan, majd teljes hangerővel  zengett:  
Kis  lak  áll  a nagy  Duna  mentében  kezdetű  dal.  

...Mint említettem,  öt óra felé járt  az idő, mikor  a kerekek 
nyikorogva lassítottak és megállottak a tbiliszi állomás egyik 



mellékvágányán.  A  katonák,  akik  csak  könnyű  fegyverrel  
voltak  felszerelve,  azonnal  a  vagon  ajtajához  siettek  és  a  
megrökönyödött  internáltakat kiszállásra  szólították  fel. Az 
emberek először nem mozdultak, csak hol egymásra, hol meg 
az  őrökre meredtek,  és egyre  azt hajtogatták,  hogy mi  haza  
akarunk menni,  nem  ide.  

— Nekünk  azt ígértek, hogy minket  hazaszállítanak.  
Sokan már káromkodtak,  az anyjukat szidták az őröknek, 

de  mind  hasztalan.  Odahívták  P.  Mihályt,  aki  eleinte  csak  
szép szóval magyarázta,  hogy szálljanak  ki  emberek,  értsék  
meg, hogy nagyobb vagonokat, utasszállító  kocsikat kapunk. 

— Nekünk  ez  is megfelel  —  ordították  a foglyok.  
—  Emberek,  legyen  eszük,  maguk  foglyok  —  raccsolta  a  

szakállas.  — Nem lehet magukat  ilyen ruhában  hazaenged-
ni.  Fürdetni  és fertőtleníteni  is  kell  magukat,  hogy  haza  ne  
vigyenek valami  nyavalyát.  

Az emberek reményüket vesztve, mint szárnyaszegett  ma-
darak,  kecmeregtek  ki  a  teherkocsikból.  

A rongyos csapat megcsappant holmijával  5 kilométernyit 
gyalogolt, míg beért egy parkhelyiségbe. Ott aztán  meztelen-
re vetkőztettek  mindannyiunkat  és  a levetett  rongyhalmazt  
a  közelben  felállított,  kereken  guruló fertőtlenítőbe  dobták.  

Alig  telt  el  egy  félóra,  a fertőtlenítő  lángra  lobbant  és  az  
őrök meg a rabok szeme láttára hamuvá égett. Jóformán csak 
a  nadrágszíjunk,  a sapkánk meg  a lábbelink  maradt  meg.  

—  No,  most  mi  lesz?  —  kérdezgettük  egymástól.  Még  az  
a szerencse, hogy itt pőrére vetkőzve se hűlhet meg az ember. 

— Nappal nemigen — toldották meg egyesek —, de mi lesz 
éjjel? Az éjszakát azért nem lenne mulatság így tölteni.  Csak  
adnak  tán valamit  ránk — vélekedtek  mások.  

A problémát  azonban  eléggé  ötletesen  oldották  meg  a  lá-
gerfőnökök. Ahogy voltunk,  sapka  a fejben, nadrágszíj  a  de-
rékon,  bakancs  a lábon,  mint  valami  abesszin  katonasereg,  
„sorakozó"  és  irány  a város  kellős  közepe.  



— Nótát  az  élen  —  vezényelt  P.  Mihály,  és  a  foglyok  ke-
servükben  rázendítettek.  

A  fél  város  apraja-nagyja  utánunk  csődült.  De  a  menet  
aligha  számított  ritka  látványosságnak,  mert  azt  már  ta-
pasztaltuk  Ocsamcsirában,  hogy  a férfiak  és  nők  anyaszült  
meztelenül  fürödtek együtt a folyóban. És ez is csak  Grúzia,  
ha nem  is  Ocsamcsira.  Egyszóval,  a házakon,  különösen  az  
emeleteken  ablakok tárultak és addig bámultak bennünket,  
míg  csak  el  nem  túnt  a  menet  a  szemük  elől.  Egyesek  ne-
vettek, mások mosolyogtak. Az idős nénik könnyezve bújtat-
ták  arcukat  a  tenyerükbe.  Jó  félórányi  gyaloglás  után  egy  
négyszintes  iskolaépületbe  érkeztünk.  Mindenkinek  adtak  
egy-egy  olyan  köpenyt,  amelyikben  kilenc  macska  se  fogott  
volna  meg  egy  egeret.  Voltak  azonban  olyanok  is,  akiknek  
nem jutott  köpeny,  ezek  közé  tartoztam  én  is.  Már  hűvösö-
dött,  fázni  kezdtem.  A villanyok  is  égtek,  amikor egy  teher-
gépkocsi  állott  meg  az  iskola  udvarán  és  vadonatúj,  kékre  
festett munkaruhát  osztottak  ki nekünk.  Persze,  alsóneműt  
nem adtak,  de így is egészen megkönnyebbülve  éreztük  ma-
gunkat. Azon az éjszakán  úgy, ahogy voltunk,  a puszta  pad-
lón háltunk. Mégis úgy aludtunk, mint a bunda. Azóta,  hogy 
hazulról  elhurcoltak minket, még soha nem éreztük  magun-
kat  olyan  kényelemben,  mint  most.  Ezen  az  éjszakán  egye-
lőre  nem  csípett bennünket  sem  a tetű,  sem  a bolha. 

...A  reggeli  ébredés  után vettük  észre, hogy nincsenek  őr-
zőink.  Erre  olyan  éljenzés,  hurrázás  tört  ki  belőlünk,  hogy  
az utánunk ébredők nem tudták mire vélni, és ránk ripakod-
tak. Ekkor betoppant egy mladsij letyenánt, azaz alhadnagy, 
aki  egykedvűen  körülnézett  és  rákezdte  fátyolos,  monoton  
hangján: Podjom! Podjom!  Podjom!  

Aztán  hírül  adtuk mindenkinek,  a többi  terembe  is  beha-
tolva, hogy immáron  nem vagyunk  foglyok többé, mert  nem  
őriznek  minket.  Az  emberek  az  ablakokhoz  rohantak,  meg-
győződtek,  hogy  nem kacsa,  amit  hallottak.  



Nemsokára  ismét  megjelent  az  ügyeletes  tiszt,  aki  most  
már szigorúbb volt  és  az udvarra parancsolta  az  internálta-
kat, ahol ismét sorakozni kellett, ami egyszerre elvette a ked-
vünket.  A homokkal  leszórt sima udvaron  ott álltak az  isko-
lai tornaszerek és előttünk a rücskös képű kapitány meg egy 
hóka képű szerzsánt (szakaszvezető),  aki egyre csak azt fúj-
ta,  mint  valami  papagáj:  „Viszilej,  viszilej".  Ezért  tőlünk  a  
Viszilej  nevet  kapta,  a  kis  mladsij  letyenánt  „Podjom"  lett,  
a  kapitány  meg  „Rücskös".  

A  kapitány  most beszédet  intézett  hozzánk:  
—  Mától  fogva  egy  szabad  ország  szabad  polgáraiként  

élhettek.  Ezentúl  nem  fogtok  éhezni  és  nem  fogtok  ingyen  
dolgozni,  mint  a kapitalistákra.  Számotokra  megszűnt  a ki-
zsákmányolás,  a rabszolgasors.  Kárpát-Ukrajnát,  amely  te-
rületet nemrég a dicső Vörös Hadsereg bátor harcosai  felsza-
badítottak  a  kizsákmányolók  uralma  alól,  elűzve  onnan  a  
rabló  fasiszta hadakat,  amelyet  több mint  ezer  éve  elvettek  
tőlünk  a  magyar  rabló  hódítók,  most  ismét  keblére  szoron-
gatja  az  ukrán  nép,  amely  az  idősebb  testvérrel,  az  orosz  
néppel  kart  karba  öltve halad  a szocializmushoz,  a  kommu-
nizmushoz vezető úton. (Most fújt egyet, körülhordozta  szür-
ke  szemeit  a  hallgatóságon,  megtörölte  tenyerével  a  homlo-
kát.)  Hazánk  soknemzetiségű  állam,  amelyben  több  mint  
száz nemzetiség  és kisebb-nagyobb népcsoport él. Törvénye-
ink demokratikusak. Szövetséges államunkban minden nem-
zet  boldogul.  Hazánk  népei  testvéri  egységben,  egyenlőség-
ben, barátságban,  egy összeforrott  családban  élnek.  Nálunk  
megszűnt  az  embernek  ember  általi  kizsákmányolása,  a  ki-
sebb népek elnyomása, minden  polgár egyenlő jogokkal  ren-
delkezik. Remélem (most szigorúan mustrálta szúrós  szürke  
szemével  a tömeget,  mintha  csak azt fürkészné, hogy  ki  mit  
gondol,  esetleg mond),  hogy  ti, maroknyi  magyarok  is  eggyé  
olvadtok velünk, beleilleszkedtek  a mi hatalmas testvéri  kö-
zösségünkbe!  (Ismét  fürkésző  pillantások.)  De  szeretném  



nemcsak  remélni,  hanem  tudni,  szovjet  hazátokat  sohasem  
hagyjátok  cserben,  hogy  sohasem  lesz  belőletek  hazaáruló,  
ellenkezőleg,  jó  hazafiakká  váltok.  Persze,  tudjuk  mi  azt,  
hogy  a kezdet nehéz,  mert benneteket  egy másik, egy  ellen-
séges államban neveltek szolgahűségre. Mi azt mondjuk: „Ha 
nem  tudsz,  megtanítunk,  ha nem  akarsz,  megnevelünk,  sőt  
rákényszerítünk.  Bízom abban, hogy erre nem fog sor  kerül-
ni, bízom  benne,  hogy  mire  hazaértek,  valódi  szovjet  embe-
rekké  váltok...  

A taps azonban elmaradt, pedig a lágerparancsnok  ugyan-
csak rákezdte. Rosszallóan, összevont szemöldökkel adott en-
gedélyt  a früstökre. 

Alig bírtunk magunkhoz térni, felocsúdni a „fennkölt han-
gú" szónoklattól.  Az iménti  bizakodó  hangulat  eltúnt.  

—  No,  most  vagyunk  aztán  igazán  az  Isten  markában.  
Most  már  mindegy,  hol  leledzünk,  Kárpát-Ukrajnában,  a  
Kaukázusban vagy Vlagyivosztokban, mindenképpen az övé-
ikhez tartozunk. Most már azt tesz velünk, amit akar, hiszen 
szovjet állampolgárokat  csinált belőlünk  akaratunk  és  bele-
egyezésünk  nélkül.  Mert  már  még  az  ördögnek  se  kellünk.  
Nincs,  aki  szót  emeljen  értünk.  Hej,  az  a  disznó  Hitler,  ez  
mind  az  ő  művének  az  eredménye!  Hogy  döglött  vón  meg,  
még  az  anyjában! —  fenyegetőztek  öklüket  rázva  a foglyok.  

...Azon a napon nem dolgoztunk, mert ruhaneműt,  alsóne-
műt  osztottak.  Aztán  mindenkit  az  adataival  belajstromoz-
tak egy hombár-könyvbe.  Ebéd után másfél  órai pihenő  volt.  
Utána jött  a védőoltás, tífusz ellen kaptunk erős oltásokat  a  
lapocka alá. Ezt másnaponként többször megismételték,  ami  
eléggé  fájdalmas  volt.  Egy  hétig  is  érezte  az  ember  a  meg-
göbösödött  túszúrás  helyét.  Sokakat  a hideg  is  kilelt.  

Néhány  napi  pihenő  után  beindult  a  munka.  Kora  haj-
nalban  már berregtek  a tehergépkocsik  az  iskolához  vezető  
kaptatón.  A  különféle  szervezetek  úgy  jöttek  az  ingyen  
munkásokért, mint a rabszolga-kereskedők.  Alkudoztak, vi-



tatkoztak  a  rücskös  képű  kapitánnyal.  Megforgatták,  meg-
tapogatták  az  embereket.  Egyszóval  tipikus  rabszolga-ke-
reskedés  folyt.  

...Ezután  a helyzet valamennyire  normalizálódott,  mert  a  
foglyok  egy  része,  köztük  mi,  feketepatakiak  is,  az  ún.  
Tbilsztroj  cégnek  dolgoztunk  egész  nyáron.  Azt  a  feladatot  
kaptuk,  hogy  a Tbiliszi  központjában  álló  egyik római  kato-
likus  templomot  romboljuk  le.  Amikor  Hitler  seregével  hit-
szegöen  megtámadta  a  Szovjetuniót,  az  itt  élő  németeket  
Sztálin  Szibériába  száműzte.  A  római  katolikus  németek  
temploma  is fölöslegessé  vált.  A  sors  keserű  fintora,  hogy  a  
száműzött németek templomát magyar száműzöttekkel  rom-
boltatták le.  Én is  a falak bontásán  dolgoztam...  

...Lassan nemcsak  az éneküket, hanem  a grúzok  beszédét  
is  érteni  kezdtük.  Egyébként  a  grúzok,  a  kaukázusiak  az  
ország  lakosságának  alighanem  a  leggazdagabb,  legművel-
tebb  és  igen jólelkű  rétege.  Valahányszor  bekopogott  a  há-
zukba valaki, mindig  szívesen látták és minden  alkalommal  
megkínálták. Sőt még útravalóval és pénzzel is ellátták. Per-
sze,  minderre  csak  az  utolsó  félévben jöttünk  rá,  mikor  a  
kaput  fegyveres  őr nem  vigyázta.  

A  templomrombolásnál  azonban  még  fegyveres  katona  
strázsált. A munkahely területét és a szállást még nem hagy-
hatta  el  úgy  egyszerűen  az új  szabad  szovjet  állampolgár.  

Átköltözés  a téglagyárba 

1945  nyarán  áttereltek  minket  Tbiliszi  Vache  nevezetű  
téglagyárába. 

Megint  eltűntek  a géppisztolyos  újoncok, helyettük  csupa  
sima derékszíjas, negyven és ötven év közötti, borostás  arcú,  
komor tekintetű  katona vette  át  az őrködést.  Kissé  oldódott  
a  feszültség,  lazult  a fegyelem. 



A  téglagyárban  nem  voltunk  többen  kétszáznál.  Reggeli  
után  betereltek  minket  a  téglagyár  udvarára,  mintegy  250  
méternyire  az  étkezdétől.  Itt  már  várakoztak  a  hajcsárok,  
Valikó  és Aram.  Valikő  az  alsó  telepnek volt  a  brigadérosa,  
negyven  körüli,  igazi  hajcsártípus.  Örökké  dühös volt,  min-
dig  veszekedett.  Az  a  típus,  aki  ökör  alatt  is  borjút  keres.  
Számára  az ember  még  a szerszám  értékét  sem ütötte  meg,  
egy  rossz  lapátot  is többre becsült,  mint  a  munkást.  

Aram  olyan 50 év körüli lehetett, aki inkább  ravaszkodás-
sal  igyekezett  hatni  a  munkásaira...  

A  hajcsárok  felsorakoztattak  és  két  részre  osztottak  ben-
nünket.  Én  a rosszabbik  helyre  kerültem,  az  alsó  gyártelep  
udvarára, Valikhoz, aki nemcsak agresszív volt, hanem meg  
is rázogatta  a munkásait,  különösen  a foglyokat.  

Első  nap  egy  roggyant  téglaégető  kemence  belső  romjait  
kellett  kihordani  az  udvarra  egy  kupacba.  Mivel jó  csonto-
zatú és kiállású  fiatalember voltam, Valikó állandóan rajtam 
tartotta  a szemét,  és  a munka  nehezét  velem  akarta  végez-
tetni.  Egyik  alkalommal,  mikor  saroglyán  téglát  szállítot-
tunk, odaugrott  és  a 20 darabhoz  még feltétetett  tizet (1  db  
= 4 kg). Káromkodva követelte, hogy másodmagammal  emel-
jük  fel  és  cipeljük  kb.  150 méterre.  Természetesen  nem  bír-
tuk  ketten  felemelni  a  80  kilogrammot.  Ezért  nekemugrott  
és jól  megrázott.  Én pedig  felkaptam egy lapátot, hogy  fejbe  
vágom. Persze ő kicsavarta a kezemből, leköpködött, lefasisz-
tázott  és  karcerbe  záratott  a  katonával.  Akkor  voltam  éle-
temben  először  magánzárkában.  A  karcer  a  szállásunk  tő-
szomszédságában volt. Előzőleg valami festékraktár lehetett. 
Ezt  abból  állapítottam  meg, hogy bokáig  ért benne  a festék-
por,  amit beszívni  bizony nem volt egészséges  dolog.  Később  
ez  a karcerhistória  még nagyon  sokszor  megismétlődött  kü-
lönböző  okok miatt. Fekhely, takaró nem volt benne,  hanem  
a  sötétben  tapogatózva  felfedeztem  egy  fémlemezt  és  arra  
feküdtem.  A  zárkaőr  parancsára  a bakancsomból  ki  kellett  



húzni  a fúzőt, leoldani  a nadrágszíjat  és odaadni  a  karceres  
katonának. 

Először  csak kétszer  huszonnégy  órát  kaptam,  ami  aztán  
idővel  tízre  nőtt.  

Mikor  letelt  a büntetésem,  a  felső  téglagyárba  Aramhoz,  
az örményhez  kerültem.  

Ödön  bátyám  és  Guszti  bácsi  is Aramnál  dolgozott.  Őket  
már betanították formázóknak, ez azt jelentette, hogy  az át-
kevert  sármasszát  csillével  odaszállították  a kezük  alá.  Ne-
kik  azt  fel  kellett  rakniuk  az  asztalukra,  ott  ismét  puszta  
kézzel átgyúrni, az asztalra homokot szórni, abban  meghem-
pergetni.  Aztán  egy  négyrekeszű,  deszkából  ácsolt  formába  
rakták és egy vaslemezzel  a tetejét  elsimították, majd  lefor-
dították  a földre. Minden  deportáltnak  1000 darabot  kellett  
naponta kiformázni, amiért persze nem fizettek, enni  is csak 
annyit adtak, hogy éhen ne halj unk. De államkölcsönt  tőlünk 
is  szedtek.  

...Úgyszólván önellátók voltunk. Most aztán ismét célpont-
tá  váltam  Sz.  Gáborral  együtt,  mindenképpen  formázókat  
akartak belőlünk  faragni.  

...A  sima derékszíjas,  fegyvertelen  katonaőrök  délig jófor-
mán  nem  is  mutatkoztak,  déltől  azonban  résen  voltak,  kü-
lönösen engem és néhányunkat őriztek fokozott figyelemmel. 
Minden egyes alkalommal,  ahányszor kimentünk  a városba, 
szöknünk kellett. A tettenérés vagy egy cservonyecbe  került  
vagy minimálisan egy 24 órai zárkával volt büntetendő.  Per-
sze,  a visszaesőket,  mint jómagam  is voltam,  öt,  sőt  tíz  fog-
danappal  büntették.  A  kiszökések  alkalmával  elsősorban  
munkát  kerestünk.  A civil  lakosság,  aránylag jól  megfizette  
a fizikai munkát, különösen  a szakmai jártasságot  értékelte  
nagyra. 

A  városi  kiruccanásokról  tehát  nem  tudtunk  lemondani.  
Azt  a hasunk diktálta.  Mióta  felvettük a lakossággal  a  kap-
csolatot,  52 kg-ról  64-re  híztam. Dolgoztunk a városban,  ha  



munka  nem  akadt,  csellengtünk,  kéregettünk.  Voltak  meg-
szokott, ismerős helyeink. Nekem is volt egy állandó helyem, 
ahová  egy  nagydobronyi  társammal,  Sz. János  bácsival jár-
tunk.  Ebben  a  tömbházban  egy  fiatal  építészmérnöknő,  Za-
genthi  Natália  lakott  Thengiz  nevű  6  év  körüli  kisfiával.  A  
féije őrnagyként harcolt Románia területén. Göcsörtös fatus-
kókat hasogattatott velünk. Jani bácsival,  aki akkoriban  fe-
lül  volt  a 40-en,  hozzáláttunk  a feldarabolásukhoz.  Nekem  
nehezen ment, sőt a balta nyele is eltört. Erre a háziasszony 
behívott  engem.  Azt  hittem,  meg  fog  szidni.  Ahelyett  azon-
ban  teával  és  kenyérrel  kínált  és  kifaggatott,  hogy  ki  és  mi  
vagyok. Mert hogy nem favágó, mondta, az biztos. Jani  bácsi  
otthon  erdei  munkás  volt, jól  ment  neki  a  tuskók  aprítása.  
Megmagyaráztam,  ahogy  tudtam  a  mérnöknő  asszonynak,  
hogy  a  társam  is  éhes,  őt  is  behívta.  Jó  pár  napig  tartott,  
mire  végeztünk  a  tuskókkal.  Kaptunk  50—50  rubelt.  Igaz-
ságtalannak  éreztem, hogy én is annyit kapjak, mint  a Jani 
bácsi,  aki  többet  dolgozott.  Húsz  rubelt  neki  adtam  az  
enyémből.  Nehezen  fogadta  el.  A  fiatalasszony  kijelentette,  
hogy bármikor szívesen  lát, ha ki tudok szökni.  Én  örömmel  
fogadtam  el  az  ajánlatát.  

...Bennünket  nem  csupán  az  éhség  hajtott,  hogy  ki-ki-
ruccanjunk  a  városba,  hanem  sok  minden  más.  Például  a  
kultúra  hiánya.  Lakhelyünk  egy  barlangszerű  parazita-
fészek  volt,  soha  semmiféle  kulturális  rendezvényben  nem  
volt  részünk.  Bár  alakult  egy  spontán  „műkedvelő"  csoport,  
amelynek  a tevékenysége  abból  állott, hogy  a pesti  riporter,  
a fogatlan A. István esténként felolvasta humoros írásait.  Ily 
módon  lopott egy kis derűt sanyarú  életünkbe.  Utána  aztán  
ki-ki  a  maga  hangulatához  és  tudásához  mérten  vers-  és  
mesemondással járult hozzá a „műsorhoz". Végül rendszerint 
T.  Pál,  egy  Ercsibe  való  hirtelenszőke,  göndörhajú  fia-
talember  mutatta  be  a  tudományát,  ami  kígyótekergést  
utánzó  mozdulatokból  és  tigrist  vagy  oroszlánt  imitáló  hor-



kantásból  állott.  Különben  szeretett  nagyokat  mondani,  ló-
dítani. 

Rengeteg népmesét mondott  egy idősebb, sárgásbarna  ar-
cú, nagybajuszú kisdobronyi  bácsi. Ha nem tévedek,  Hadar-
nak  hívták...  Már nem emlékszem  mindenkinek  a  nevére.  

Levelezés 

Több mint  egy esztendő  telt  el, mire megírtuk, majd meg-
kaptuk az első, repeső szívvel várt háromszögletű levelet ha-
zulról.  Csupa  szomorú  dologgal  volt  tele.  

A  levelezést  nem  a  hivatalos  formában  kezdtük  el,  mert  
ilyen  nem  volt.  Hanem  a  téglagyárba  való  átköltözésünk  
után,  szintén  nem  legális  körülmények  között,  de  a  segítő-
kész lakosság lehetővé tette, hogy életjelt adjunk magunkról  
és  kapjunk  az  otthoniakról.  Én  az  első  levelet  a  Zagenthi  
Natália  címére  kaptam.  Ma  is  emlékszem  erre  a  címre:  G.  
Tbiliszi,  ul.  Perovszkaja  Nr.  12. Mikor  elküldtem  az  első  le-
velemet,  szegény  Natáliát  majdnem  mindennap  boldogítot-
tam  látogatásommal.  Másfél  hónapba  telt,  míg  megkaptam  
az  első  választ.  A  fiatal  grúz  nő  így  is  annyira  átélte  velem  
a várakozás  gyötrelmeit,  hogy  megkönnyezte  az  első  levele-
met. Ezüst tálcán nyújtotta  át nekem anyám kezeírását,  ez-
zel  is demonstrálta,  mennyire  együttérez  az  elhurcoltakkal.  

Szóról  szóra le kellett neki  mindent  fordítani. Ezzel  is  so-
kat  tanultam  oroszul.  Le  nem  vette  rólam  a szemét  a  levél  
végéig. 

Öröm  és bánat kavargott  a szívemben.  Örültem jó  anyám  
sorainak,  bánkódtam  egy  igaz  lelkületű  nő  sorsán.  Titkon  
összecsókolgattam  a gyűrött papírt,  amelyet  anyám keze  írt  
tele,  amelyet  az  ő  drága  ujjai  érintettek,  és  majd  minden  
órában  újraolvastam,  végül  már kívülről  tudtam  tartalmát.  
Ödön bátyámnak  meg az ismerősöknek,  illetve  falubelijeim-



nek is felolvastam,  hiszen  részben  nekik is  szólt. Anyám  le-
vele  a „hálónkban"  kézről  kézre járt.  Mindenki  meg  akarta  
érinteni  azt  a  darab  papírt,  amely  olyan  hihetetlenül  nagy  
utat tett meg, amely itt most szimbólum volt, a szülőhazának 
egy darabját jelentette. Azt a helyet, amelyről azt képzeltük, 
hogy talán már nem is létezik, hogy talán már a föld színéről 
is  eltörölték,  és  soha  az  életben  nem látjuk viszont.  A  levél  
lázba  hozta  a  nyomorultakat,  zümmögtek,  mint  a  méhkas.  
A  sápadt  arcok  kipirultak,  a bágyadt  szemekbe  visszatért  a  
fény. Milyen  hatást vált  ki  egy egyszerű  levél! Mennyi  biza-
kodással  töltötte  el  a  már  majdnem  teljesen  elfásult,  remé-
nye vesztett  szíveket.  

A honvágy  úgy  eluralkodott  rajtunk, hogy  átjárta  minden  
porcikánkat,  egész lényünket, hogy  amikor hajnaltájt  mégis  
elszenderedtünk,  álmunkban  szeretteinket  ölelgettük.  Azon  
az  éjszakán  gondoltam  ki, hogy  mit  kellene  tennünk.  

Először  is  írnunk  kell  a  Legfelsőbb  Tanácsnak.  Úgy  hal-
lottam, hogy a Szovjetunióban van egy külön tanács, amelyik 
a nemzetiségi kérdéssel foglalkozik. Meg is szövegeztem gon-
dolatban,  hogy mit fogunk írni. Mindenekelőtt  meg kell  tud-
nunk,  hogy  miért  hurcoltak  bennünket  ide.  Ha  pedig  már  
így  történt,  miért  nem  engednek  már  haza.  Hiszen  épp  ele-
gen  pusztultak  már  el  közülünk.  Miért  nem  részesítenek  
bennünket  normális  ellátásban?  Miért  nem  adnak  rendes  
kosztot,  ruházatot,  ágyneműt  stb.  Végül  kik  vagyunk  mi,  
mert  mi  nem  harcoltunk  a  szovjetek  ellen  sem  szóval,  sem  
puskával.  Tisztázzák  a helyzetünket  annál  is inkább,  mivel  
mi  most  már  szovjet  állampolgárok  lettünk.  Továbbá  tilta-
kozunk  az  ellen,  amit  itt velünk  művelnek,  illetve  ahogyan  
bánnak  velünk,  mint  valami  rabokkal.  Mondják  meg,  mi  a  
bűnünk, hogy ítélet nélkül, valószínűleg  Moszkva tudta  nél-
kül  raboltak  el  bennünket  hazulról,  mint  valami  gonoszte-
vőket,  mint  gyilkosokat.  

Mindezt  másnap  este  előadtam  a  szállásunkon.  Nappal  
nem  lehetett  ezt  megbeszélni,  mert más-más  csoportokban  



dolgoztunk. Sokáig töprengtem, milyen legyen a megszólítás. 
Urat íijak-e vagy elvtársat? Végül is azt fundáltam ki, hogy 
se egyiket  se másikat,  hanem  egyszerűen:  

Mélyen  tisztelt  Nemzetiségi  Tanács!  

Minket,  alulírottakat  és  rajtunk  kívül  még  legalább  
ötvenezer  embert,  főképpen  magyar  nemzetiségűeket,  de  
vannak  köztük  svábok  is,  egyszerűen  félrevezettek.  
Mondhatjuk  azt  is,  hogy  becsaptak.  1944.  november  
16-án  a felszabadító  Vörös Hadsereg  katonái  az  ottho-
nunkból  elhurcoltak  bennünket,  akár  a  madarat  a fé-
szekből.  Kidoboltatták,  hogy minden  férfi  18 éves  kortól  
60  éves  korig (később  az 50—60  közöttieket  hazaenged-
ték) jelentkezzen  a községházán  háromnapos  munkára.  
Aki  nem jelentkezik,  annak  a hozzátartozóit  felkoncol-
ják.  Úgy  hatott  ez ránk,  mint  derült  égből  a  villámcsa-
pás,  hiszen  olyan  lelkesedéssel  vártuk  a  szovjeteket,  
hogy  le sem  tudom  írni.  Bennük  láttuk  a  felszabadító-
inkat.  Szálasi  is  el  akart  bennünket  vitetni,  de  neki  
egyszerűen  nem  engedelmeskedtünk.  Elbújtunk,  mert  
nem  bíztunk  benne.  Tudtuk,  hogy  ő a nép ellensége,  aki  
nem  igaz  ügyért  harcol.  Hogy  lehet  az,  hogy  az  a  had-
sereg,  amelyik  a  nép felszabadításáért  harcolt,  elhur-
coltatott  bennünket  hazulról,  mint  valami  bűnözőket?  
Méghozzá  ilyen  szégyenletes  módon,  három  napra,  mi-
közben  már  több  mint  egy  éve  robotolunk  itt,  akár  a  
rabok.  A  szállásunk  rosszabb,  mint  az  istálló,  a ruhá-
zatunk  rongy,  a  kosztunk  akár  a  kóbor  kutyáé.  Arról  
már nem  is beszélve,  hogy az elhurcoltaknak  eddig  több  
mint  a fele  vagy  megfagyott  vagy  éhen  halt.  

Kérjük,  szíveskedjék  az  ügyünket  kivizsgálni.  Annál  
is  inkább,  mivel  mi  már  szovjet  állampolgárok  va-
gyunk. 

Tbiliszi,  Tisztelettel:  
1945.  december  9.  



Itt következtek  az  aláírások,  több mint kétszáz.  Ezzel  az-
tán  elmentem  Zagenthi  Natáliához,  aki  lefordította  orosz  
nyelvre és velem átmásoltatta. Nem merte vállalni, hogy fel-
adónak az ő címét tüntessük fel, hanem a láger címét jelöljük 
meg.  Azt  tanácsolta,  ne  adjuk  postára, juttassuk  el  a  helyi  
minisztériumba.  D. Ferenccel  vállaltuk  ezt.  Vállalkozásunk  
nem  volt  kockázatmentes,  mert  a  minisztérium  bejáratát  
géppisztolyos katona őrizte. Ferivel úgy beszéltük meg, hogy 
míg  ő cigarettát  kér az őrszemtől,  én addig beszökök.  Úgy is 
tettünk, de az őr észrevett, csak e^y pillanatot késett.  Éppen 
egy  nő  állt  a lift  előtt belépésre.  Én abban  a pillanatban  ér-
keztem,  és  én  is beléptem  a felvonóba, Natália  már jó  előre  
kioktatott, hogy hová, hányas szobába kell mennem.  Megta-
nított jó  néhány  grúz  szóra,  arra  a  pár  mondatra,  amit  az  
ezredesnek mondjak,  akihez mennem  kell.  Katonásan  rákö-
szöntem  a  tisztre,  aki  rám  emelte  tekintetét  és  dús  bajsza  
alatt kedélyesen  elmosolyodott,  miközben  hellyel  kínált.  Az-
tán elkezdett kérdezgetni. Először grúzul, aztán meg oroszul, 
de  a  tudományom  e  két  nyelven  hamarosan  kimerült.  Én  
pedig  nem vártam, hogy tovább  nyaggasson, hanem  átnyúj-
tottam  neki  a petíciót.  О nyomban  átfutotta, néhány  szána-
kozó pillantást vetett  rám,  telefonált vagy két helyre,  aztán  
kurtán  csak  annyit  mondott:  „Ládno"  és jelezte,  hogy  elme-
hetek.  Ahogy  leértem  a  lépcsőkön,  mert  most  már  gyalog  
mentem,  kilestem,  hogy  a katona mikor sétál  háttal  és  rög-
vest  kiugrottam  az  ajtón.  A  bajtársam  a  széles  út  túlsó  ol-
dalán  várt  rám.  Megkönnyebbülve  ölelgettük  egymást.  Fu-
tótűzként  terjedt  el  a hír,  hogy  sikerült  a kérvényt  beadni.  

Olyanok  is  akadtak,  akik  nem  helyeselték  ezt  a  lépésün-
ket.  Pedig  ők maguk  is aláírták  a folyamodványt.  Sőt,  egye-
sek vészjóslóan fenyegetőztek, hogy majd meglátjuk,  mi lesz 
ennek a vége. Eddig  még csak úgy ahogy megvoltunk,  félig-
meddig  szabadok,  még  akkor  is,  ha  éheztünk  és  fagyoskod-
tunk. Ennek minden bizonnyal  az lesz a vége,  mondogatták,  



hogy újra fegyveres őröket adnak mellénk,  sőt  az is  megtör-
ténhet,  hogy  emiatt  a  két  tacskó  miatt  Szibériában  kötünk  
ki.  Mit  kell  ezekre  ilyen  komoly  dolgokat  bízni,  hiszen  élet-
tapasztalatuk  még  egyáltalán  nincs.  A  szóbeszédre  a  lelke-
sedésünk  nekünk  is  lelohadt.  Már  vádolni  kezdtem  maga-
mat.  Forgolódtam  éjszakánként  a priccsen,  alig jött  álom  a  
szememre. Természetesen  a többség, különösen  a fiatalok, a 
pártunkat fogták. Megint jöttek  a remények  és kételyek  kö-
zött hányódó egyhangú, szürke hétköznapok. Olykor annyira 
elkeseredtem,  hogy  féltem,  hogy  újra  hívatnak,  rám  ül  az  
NKVD és politikai foglyot csinálnak belőlem meg a barátom-
ból, aki miatt szintén magamat vádoltam. Attól is tartottam, 
hogy  akadnak  majd,  akik  képesek  lesznek feljelenteni.  Sze-
rencsére  egyelőre  nem történt  semmi.  

Talán  már  el  is  felejtette  mindenki  a  dolgot,  mikor  kb.  
három hónap múlva hívattak a parancsnokságra.  Csak meg-
tudták,  hogy  én  meg  D.  Ferenc  vittük  a  panaszos  írást  a  
minisztériumba.  Elkezdődtek  a  szokásos  vallatások,  fagga-
tások,  ijesztgetések, bár  ezúttal mintha  nem lett volna  a ki-
hallgatás  annyira goromba, de a jegyzőkönyvezés,  az  aláíra-
tás  most  sem  maradt  el.  Míg  az  előző  kihallgatások  
alkalmával  mindig  az  érdekelte  a vallatókat,  úgy  adták  fel  
a kérdéseket, hogy hány kommunistát  öltél meg, hány kato-
nát lőttél  le, hol,  melyik frontszakaszon  harcoltál  stb.,  most  
inkább  az  otthonmaradottak,  a  családi  állapot  iránt  érdek-
lődtek.  Persze,  a ránkripakodás  most sem maradt el: —  Ha-
zudsz,  parazita...  

Mikor tehát véget ért az egész ceremónia, közölték velünk, 
hogy  a minisztérium  válaszolt  a kérelmünkre  és azt  íija:  

rövidesen  hazamentek,  de  addig  becsülettel  kell  helyt-
állnotok,  mert jóllehet  már  a mieink  vagytok,  de azt be 
kell  látnotok,  mikor  hazulról  eljöttetek „önkéntes  mun-
kaszolgálatra",  hogy  felépítsétek,  amit  leromboltatok,  
akkor  mégis  csak  egy  ellenséges  állam  fiai  voltatok.  



Ezzel  aztán  az  ügy  egyelőre  lezárult.  Befejezésül  olyasmi  
történt, ami addig még sohasem. Kezet nyújtott  az NKVD-s 
tiszt  és  visszaküldött  bennünket  a  többiekhez  dolgozni.  A  
bajtársak  vegyes  érzelmekkel  várták  a  választ.  Közöltem,  
hogy ezúttal másként beszéltek velünk, és a minisztériumból 
utasítást  kapott  a  lágerparancsnok,  hogy  rövid  időn  belül  
engedjenek bennünket haza. A hír bombaként hatott. A tár-
saság  zöme örömmámorban  úszott.  

Pesszimisták,  tamáskodók  azonban,  mint  mindig  és  min-
denütt, most is akadtak.  Sőt,  az elragadtatásomat  is inkább 
mások  kedvéért  erőltettem.  Magam  sem  voltam  róla  meg-
győződve  száz  százalékosan,  hogy  amit  közöltek  velünk,  az  
mind igaz.  Ennek ellenére  egy kissé  mégis  megkönnyebbül-
tünk  mindannyian,  mert  azt  mindenképpen  hittük,  hogy  
most már  Moszkva  is  tudomást  szerzett  rólunk,  tehát  a  mi  
helyzetünk  ezentúl  nem  egyenlő  az  emberrablás  tényével...  

A kedélyhullámok elültek. A szabadulás ideje ólomlábakon 
közeledett.  Csigaháton  vánszorgott  az  idő.  Csupán  egy-egy  
téglagyári  esemény,  többnyire munkahelyi  szerencsétlenség  
korbácsolta  fel  a  kedélyeket.  

Amióta híre futott, hogy a „plennije"-ket,  ahogy ők hívtak 
bennünket  (grúzul  pedig  pleniberija),  rövidesen  hazaenge-
dik,  a főnökség  oly savanyú  pofát vágott,  mintha reggeli  he-
lyett  mindig egy-egy  deci  (szto  gram) ecetet  ittak volna.  Az  
igazgató fűt-fát ígérgetett: ezután fizetést fogunk kapni, jobb 
kosztot, jobb  kvártélyt,  még  paplant  is.  Sőt,  nem  átallottak  
agitációhoz folyamodni, csak maradjunk ott, ne menjünk ha-
za.  Mindenünk  lesz.  

Mi azonban  egyre  nehezebben  hordtuk  a rabláncot,  egyre  
türelmetlenebbül  vártuk  a  szabadulást.  Ezért  aztán  sztráj-
kot hirdettünk. Esténként megbeszéltük, kinek mit kell  ten-
nie,  hogy felfigyeljenek  ránk.  

...Azon  a  napon  tragédia  történt.  A  földet  úgy  termeltük  
ki, hogy a fal legalján másfél méternyi katlant  (bemélyedést)  



vájtunk  úgy,  hogy  a 3—4  m magas  fal  aztán  magától  leom-
lott,  vagyis  beszakadt.  Közben  egyikünk  állandóan  figyelt,  
és  ha  parányi  rögök  hullottak  és  repedezni  kezdett  a  fal,  
elordította magát, hogy futás! Mi abban a pillanatban  ugrot-
tunk,  és  nyomunkban  leomlott  a  fal,  ami  10—15  tonnányi  
földtömeget  jelentett.  Mivel  Andók  úgy  mozgott,  mint  az  
ólomkatona, rázuhant  a hatalmas földtömeg és maga alá te-
mette.  Mi  azonnal  hozzáláttunk,  hogy  kiássuk,  de  mire  ki-
szabadítottuk,  már halott volt,  orrán,  száján  ömlött  a vér.  

...Mikor  a  deportáltak  már  kezdtek  elkanászosodni,  a  fe-
gyelmet azzal állították helyre, hogy egyszerűen kihirdették:  
aki fegyelmi vétséget követ  el a jövőben,  azt ezután jegyezni 
fogják  és  amikor  parancs  érkezik  a  hazabocsátásunkról,  a  
bűnösöket  egyszerűen  visszatartják.  A  társaság  megszep-
pent  és visszaállt  a régi  fegyelem.  Senki  sem  akart  rabszol-
gaságban  élni.  A  fegyelemmel  együtt  azonban  az  éhezés  is  
visszatért,  mert  a  polgári  foglyoknak  az  állami  menázsi  bi-
zony nagyon  kevés volt ahhoz, hogy  az Aram és Valiko  által  
megszabott normát teljesíteni bírják. Hiábavaló volt minden 
biztatás,  minden  fenyegetőzés,  még  az  a jól  bevált  is:  „Ha  
nem  teljesíted  a  normát,  nem  mégy  haza."  A  társaság  két  
hét  alatt ismét legyengült  és  csellengett,  mint  ősszel  a légy.  

Hajcsáraink  pedig egyre dühödtebben jártak-keltek.  Vas-
villa  szemükkel  kísérték  az  ingyen  munkások  teknősbéka  
járását, munkáját.  Ha elkapta  őket a dühroham, akkor  szit-
kozódtak anyanyelvükön,  hogy még a nyáluk is fröcskölt,  de 
most már csak 5—6 méternyi távolságról követték a rabokat. 
Tettlegességre  nem  vetemedtek.  

Hazatérés. Amikor az anyaföldet 
megcsókolhattam... 

1946. május  elsejét írták.  A nap, mint  Grúziában  mindig,  
most  is  ezüstös  fénnyel  árasztotta  el  a  Kaukázust.  Tbiliszi  



örömmámorban  úszott.  A vörös  transzparensek  erdeje  a vá-
ros  középpontja  felé  tartott.  A  tbilisziek  csillogó  szemekkel  
és  pirosló  arccal  harsogták  a jelszavakat. 

— Éljen Sztálin!  Éljen a Szovjetunió Kommunista  Pártja!  
Éljen  a Vörös  Hadsereg!  

Minket,  újdonsült  szovjet  állampolgárokat  nem  engedtek  
ki az utcára. Ünnepek alkalmával felfegyverzett őrség vigyá-
zott  a szabadságunkra,  a testi  épségünkre.  Most  is  úgy  tör-
tént.  Még  az  étkezdébe  is  fegyveresen  kísértek  bennünket.  
Onnan  láttuk  a felvonulást.  Persze,  az  ünneplésnek  ilyetén  
megnyilvánulása:  a sok zászló, a rengeteg vörös feliratos dra-
péria  a  mi  számunkra  még  szokatlan  volt.  A  sok  „hurrá"-t  
pedig egyszerűen nem értettük. Lám csak — mondogattuk —, 
ilyen  az, ha a proli  mulat, hogyha  örül!  Mi  pedig szidtuk  az  
ünnepet, mert a bezártságban meghatványozódott  az  éhség-
érzetünk. Munka közben még jobban  elviseltük az üres  gyo-
mor  korgását,  ott  kevesebb  időnk  maradt  a  beleinkre  gon-
dolni.  Most pedig  egyéb témánk nem  akadt,  mint  a  hasunk  
meg  a  szabadulásunk.  A  bennfentesek  (konyhamalacok,  a  
specialisták,  a svábok, akik közül többen is anyanyelvi  szin-
ten beszélték az oroszt, hiszen Munkácson orosz nyelvű gim-
náziumot végeztek) tudni vélték, hogy az ünnepek után már 
valóban hazaengednek  minket.  

Végre  megtörtént  a  csoda!  Május  első  napjaiban  megjött  
az oly áhított, várva várt Messiás!  Kihirdették  a  szabadulá-
sunkat.  Természetesen  hangosan  örülni  most  se  mertünk,  
mert  egyszer már „hazaengedtek"  bennünket.  

Két  tényezőnek  tulajdonítottam  a  hazabocsátásunkat:  a  
kérvénynek  és a norma nem teljesítésének.  Ezt  a véleményt 
többen  is  osztották.  Noha  semmit  sem  fizettek  a  munkán-
kért,  legalábbis  nekünk  nem,  mégsem  volt  kifizetődő  szá-
mukra a munkateljesítményünk, mivel legyengülve nem bír-
tunk dolgozni. Az  a szóbeszéd járta, hogy a parancs  már rég 
megvolt  a  hazaengedésünkről,  de  mindaddig,  míg  dolgozni  



bírtunk, nem  léptették  életbe.  Miután  már kifacsartak ben-
nünket,  akár  a citromot,  hajlandók voltak  elengedni.  

Elérkezett tehát a nagy pillanat. Kisorakoztattak bennün-
ket  a  szűk  udvaron.  Kihirdették,  hogy  senki  semmit  nem  
vihet  magával,  csak  amit hozott.  Még  csak  egyetlen  fényké-
pet vagy  egy  tájképet  sem, mert  aki bármit  vinni  merészel,  
otthon  helyett  Szibériában  fog  kikötni.  Én  egy  fényképet,  
amely  az  előtt  a  téglaégető  előtt  készült,  amelyben  dolgoz-
tunk,  meg  egy  parányi  képet  (mindössze  egyetlen  pálmafát  
ábrázolt)  már jó  előre  elrejtettem  a  sapkám  bélésében,  így  
motozáskor  nem találták  meg.  

Csak most jött  a legnehezebb  pillanat.  Az  anyaországiak-
nak ki kellett  lépniük  a sorból.  Pillanatok  alatt  kellett  dön-
tenem,  mert  én  ugyan  Kárpátalján  születtem,  de  Debre-
cenben  tanultam,  s  az  okmányaim  (születési  anyakönyvi  
kivonat, bizonyítványok  és egyéb iratok) ottmaradtak.  Mité-
vő legyek, hiszen tanulmányaimat Debrecenben még nem fe-
jeztem  be.  Hirtelen  megjelent  előttem  édesanyám  epekedő  
tekintete,  az  öcsém,  a húgom  és  az  apám  arca, valamint  az  
otthon  és végül  a  honvágy  —  s  ez  eldöntötte  a sorsomat.  A  
sorban  maradtam.  

Aztán jött ismét  a lelkifröccs,  amit  az  én előzőleg már be-
mutatott  NKVD-s  hadnagyom  produkált.  Következett  a  
számbavétel, illetve a személyünk felleltározása, az adataink 
elkönyvelésé.  Majd  a névsorolvasás,  amikor  is  a hadnagy  és  
még  két  másik  tiszt  színe  elé  kellett járulnunk,  akik  meg-
vizsgáltak bennünket minden oldalról, sőt egyeseket,  többek 
között  engem,  a letyenánt  végigtapogatott.  

Szünet következett,  a háromtagú bizottság  tanácskozásra  
vonult  vissza.  Csak jó  két  óra  múlva  kaptunk  parancsot  az  
újbóli  sorakozásra,  amikor  ismét  elkezdődött  a  számlálás.  
Addig  ott  ácsorogtunk,  vagy  a  motyónkra  ereszkedtünk  a  
tűző  napon,  míg végül  parancsot  kaptunk  az  indulásra.  

Három  órai  gyaloglás  után  megérkeztünk  egy  külvárosi  
elhanyagolt épülethez, ahová újra beszállásoltak bennünket. 



Ismét elszontyolodott  a társaság. Csak az villanyozott fel va-
lamelyest,  hogy  az  addigi  rongyainkat  leszedték  rólunk  és  
vadonatúj  alsóneműt: egy inget és egy alsónadrágot,  fölé  pe-
dig  kék  színű  munkaruhát  kaptunk.  így  aztán,  mert  a  kö-
penyünket,  aminek  egyik  fele  takaróul,  a  másik  fele  meg  
matracul szolgált, elvették. Hideg éppen nem volt, de éjszaka 
azért  felfért volna  a  takaró.  A  fejünk  alá  ismét  csak  a  láb-
belink került,  amire  rátettük  a sapkánkat,  az volt  a  vánko-
sunk.  Persze, most nem bakancsban jártunk, hanem  úgyne-
vezett „csusztrik"-ban,  ami nem volt egyéb, mint egy elnyűtt  
autógumi  külsőből  kivágott  téglalap  alakú  gumidarab,  az  
egyik végét  összehajtottuk  és összefogtuk  egy darabka  drót-
tal, hátul teljesen nyitott volt, abban jártunk, róttuk a város 
aszfaltos  utcáit,  ami  a tűző  naptól  valóságos  kulimásszá  ol-
vadt.  Ha  az  ember  nem vigyázott,  a  lábáról  a  gumibocskor  
beleragadt  a  nyálkás  masszába,  többé  ki  nem  emelhette.  
Mindezektől  eltekintve  mély  álomba  merültünk.  

Jómagam  azonban  most sem  aludtam.  Két  ok miatt:  a fe-
jemnél  ki  volt  törve  az  ablak,  a  lábam  felől  pedig  az  ajtó  
hiányzott. A mellettem levő priccs úgy járt előre-hátra,  mint  
a hegedüvonó, és recsegett, mint a száraz fenyő a tűzön. Haj-
naltájt félálomban el is kiáltotta valaki  magát: „Tűz van!" A 
társaság  rémületében  egymást  gázolva  nekirohant  az  ajtó-
nak.  Mivel  azonban  ott  egyszerre  nem  fért  át  mindenki,  az  
ablaknak rontottak, és az összes, még meglévő  üvegtáblákat  
kitörték. Ordítozva ugráltak ki az ablakon. Az üvegcserepek-
től kinek keze, kinek lába vérzett. Volt  aki  az arcát  karcolta  
vagy  vágta  össze.  Én  ébren  voltam,  tisztán  láttam  a  hely-
zetet.  Tudtam,  hogy  mi  az  oka  a pániknak.  Mégis  elhittem  a  
tűzvészt, és én is kirohantam. Az őrszem, mert már csak egy 
szál  katona  vigyázott  ránk,  szintén  rémülten  futkosott.  Vé-
gül kiderült, hogy  tűzvésznek,  hál'  Istennek,  nyoma  se  volt.  

Mikor  a  dolog  tisztázódott,  megkönnyebbülten  nagyokat  
nevetett a társaság. Nemsokára bejött egy tiszt, kijelentette, 



hogy este vagonírozunk, tehát senki ne hagyja el az épületet, 
mert  aki  ittmarad,  az magára  vessen.  Mivel  még csak  déle-
lőtt  9 körül járt  az  idő,  sokan  úgy  döntöttek,  köztük  én  is,  
hogy elbúcsúzunk a kedves ismerőseinktől, akik olyan önzet-
lenül  és  oly sokat  segítettek  rajtunk,  nyomorultakon.  

Nem  sokat  gondolkodtam  hát,  hanem  nekivágtam  az  út-
nak, hogy elbúcsúzzam Zagenthi  Natáliától,  a  fiatal  építész-
mérnöknőtől. Igaz, mindegyikünkben motoszkált  a gondolat, 
hogy  talán  csak  nem  eresztenek  el  bennünket  üres  kézzel.  
Csupán  azon  izgultam,  hogy  otthon  legyen  jótevőm.  Sze-
rencsémre  otthon  volt.  Mikor  elmondtam,  mi járatban  va-
gyok,  először  kissé  elszomorodott,  aztán  örült,  együtt  
nevettünk.  Majd  hirtelen  becsomagolta  minden  élelmi-
szertartalékát: egy fél buhánkát meg egy darabka sajtot. Az-
tán  előhúzott  egy  piros  cservonyecet  és  átnyújtotta.  Kissé  
szabadkoztam,  mert  úgy  tartottam  illőnek,  különben  alig  
vártam  a könyöradományt.  Utána gyorsan feltette  a szamo-
várt,  készített  egy  kis  grúz  teát,  de  harapnivaló  már  nem  
jutott hozzá, csupán egy kockacukor. Náluk az volt a szokás, 
hogy  a szájukba vették  a kockacukrot,  azon  keresztül  szür-
csölték a teát, bár az ürességtől  korgott  a gyomrom.  Közben  
elérzékenyültem,  mert  eszembe  jutott  a  kisfia,  a  Thengiz,  
aki  most járt  első  osztályba.  Istenem,  mit  ad  neki  ebédre,  
hogyha  hazajön?  Ezért  úgy  döntöttem,  a  csomagot  ottha-
gyom. Közben  elbúcsúztunk.  Ismét homlokon  csókolt és újra 
megismételte: 

—  Olyan  vagy,  te  még,  mint  az  én  Thengizem,  tiszta  és  
ártatlan. 

Üdvözölte  a hozzátartozóimat,  különösen  az anyámat.  Az-
tán  egy  darabka  papirosra  ráírta  a  címét,  miközben  azt  
mondta íijak, ha haza érkeztem. Kezet szorítottunk, és hátra 
sem  tekintve,  könnyeimmel  küszködve,  kiléptem  az  ajtón.  
Natália  azonban  észrevette,  hogy  otthagytam  a csomagot  és  
utánam  futott.  Szemrehányóan  nyomta  a  kezembe,  én  szó  



nélkül  a  hónom  alá  szorítottam,  mert  a  meghatódottságtól  
szólni  nem  tudtam.  О  észrevette,  és  az  arcát  a  tenyerébe  
rejtve  zokogott.  Pár  lépés  után  visszapillantottam,  hogyan  
integet  kis  kezével,  én viszonoztam.  Soha többé nem  láttuk  
egymást... 

...Jó délutánra járt  az idö,  mire visszakecmeregtem,  mert  
közben  még  el  is  tévedtem.  A  szívem  a  torkomban  vert  és  
bánni  kezdtem  a búcsúzkodást.  Épp jókor  érkeztem,  mert  a  
szabadulók  már  megkapták  a  parancsot  a  felkészülésre.  A  
nagybátyám  ismét rosszallólag  korholt.  

Fél  óra  múlva  belépett  egy  szerzsánt,  parancsot  adott  az  
indulásra,  amit ismét sorakozó és népszámlálás előzött meg. 
Mire véget ért a ceremónia, besötétedett. Az esthomály  leple  
alatt  indultunk  haza,  akárcsak  hazulról  az  idegenbe.  De  
most  immáron  még félannyian  sem  maradtunk.  

Rossz nevelésben részesültem, még mindig nem  tanultam  
meg tolakodni.  Ismét a vagon  ajtajában rekedtem,  ami  most  
csupán  annyival  módosult,  hogy  az  ajtó  nem  közvetlenül  a  
fejem  fölött  nyílt,  hanem  csak  mellettem.  így  aztán  tűrhe-
tőbben  lehetett  elviselni.  Mivel  azonban  minden  rosszban  
van valami jó  is, vagyis  minden kár haszonnal jár,  legalább  
megvolt  az az előnye, hogy  könnyebben  ki  tudtam  bámulni,  
mert hazafelé  is  marhavagonokban  utaztunk.  

1946.  május  13-án  indultunk  el  Grúzia  fővárosából,  Tbi-
lisziből.  A  társaság  egykettőre  elfoglalta  a helyét. 

Ahányan csak elfértünk az ajtónyílásban, mindannyian ki-
bámultunk  a langymeleg  csillagos  éjszakába.  Tbiliszi  fényei  
is  kigyúltak.  Kirajzolódott  előttünk  a  völgyben  a város  pa-
norámája, ahol az első „hazaindulás" után még egy évet húz-
tunk le. Az anyaországiakat  Kutaisziba  szállították,  ők  még  
egy  évet  robotoltak  ott.  

Mindössze két katona kísért bennünket: egy sztársina meg 
egy szerzsánt.  Ok láttak  el bennünket ún.  „száraz  koszttal",  
amitől eléggé felkopott az állunk. Olyannyira, hogy Kisinyov-



ban  eladtam magamról  az alsóneműt,  egy lángosért.  így az-
tán  csupán  a munkaruha  fedte  a  testemet.  

—  Fekete  gőzös,  vigyél  vissza  a  hazámba,  
Sej,  hadd  boruljak  a kisangyalom  vállára...  

—  zendített  rá  a kínhaláltól  megmenekült  csoport,  mikor  
az  első  kábultságából  magához  tért,  és Tbiliszi  utolsó  szilu-
ettjei is  eltűntek  a csillagos  éjszaka  félhomályában.  

...Utunk eléggé viszontagságos és lassú volt.  13 nap kellett 
hozzá,  hogy  Máramarosszigetre  érjünk.  Ugyanis  Románia  
sarkán  keresztül jöttünk. 

Szűk  két  hét  kellett  tehát  hozzá,  hogy  a  marhavagonok  
berobogjanak velünk az említett városba, egy elosztó lágerbe. 
Itt  újabb  vizsgálatoknak,  különböző  ellenőrző  tortúráknak,  
orvosi  vizsgálatnak,  injekciózásoknak  vetettek  alá  bennün-
ket.  Naponta  többször  is  derékig  meztelenre  vetkőzve,  fel-
tartott kézzel, mintha csak most estünk volna igazán fogság-
ba, egy-egy „egészségügyi sorfal" között kellett átvonulnunk. 
Közben azt fürkészték, kinek van a hóna alatt valami  gyanús  
heg, amiből arra következtettek volna, hogy az illető  minden  
bizonnyal  az SS-ek  kötelékében  szolgált.  

Jaj volt  még  annak is,  akinek valaha valami  furunkulus-
féle  vagy  annak  a nyoma  éktelenkedett  a  hóna  alatt.  Már-
pedig  ilyen  is  volt  vagy  három.  Árva  fejük  aztán  hiába jaj-
veszékelt,  bizonykodott,  esküdözött,  nem  volt  kegyelem,  
szigorúan elkülönítették őket. Hogy hová lettek, azt nem volt 
módunkban  megtudni,  mert többé  sohasem láttuk  a  szeren-
csétleneket. 

Kilenc napot töltöttünk Máramarosszigeten.  A tizedik na-
pon nagy csinnadratta közepette, fúvós zenekar kíséretében, 
katonás rendben, lépést tartva a Tisza hídján átkísértek ben-
nünket  Aknaszlatinára.  Csakhamar  a  főtéren  ácsorogtunk.  
Reggeli  9 óra volt.  Aknaszlatina  lakossága  körében  pillana-



tok alatt elteijedt  a jövetelünk híre, mert odavalósiak  is vol-
tak velünk a lágerben. Ha emlékezetem nem csal, több mint 
húszan lehettek, akiknek azon nyomban rendes ruhát hoztak 
a  hozzátartozóik.  Mikor  a helyszínen  átöltöztek,  még  a volt 
fogolytársak  sem ismerték meg őket, annyira  megváltoztak,  
visszanyerték emberi arcukat. A tiszt pedig átkozott bennün-
ket, mert ismét más katonát adtak mellénk, egyszerűen nem 
akarta őket visszafogadni. Mikor azonban hiába  kotorászott  
az  oldalán  fityegő  térképtáskában,  megállapította,  hogy  az  
igazolványok, amelyekkel  minket szabadon bocsátottak, saj-
nos  Szigeten  maradtak,  s  ezért  vissza  kell  mennünk  ismét  
Romániába  az  elosztó  lágerbe,  a  szlatinaiak  úgy  eltűntek,  
mint  a kámfor. 

Én  se  sokat  spekuláltam,  uccu,  vesd  el  magad!  Hirtelen  
nem  tudtam  tájékozódni,  hát  nekirohantam  egy  tiszaparti  
határőrnek,  aki  azonnal  állj—t  ordított,  de  én  nem  álltam  
meg,  csak  rohantam  ellenkező  irányba,  ahol  a kertek  alján  
ribizlibokrok  sorakoztak,  oda vágtam be  magam.  

A határőr  sem teketóriázott,  azonnal  lőtt,  csak úgy  nyírta  
a  bokrot,  de  szerencsére  nem  talált  el.  Mikor  egy  sorozatot  
kibocsátott,  hamar  az árokba vetettem magam. Újra lőtt,  én 
ismét levágódtam az árokba. Hogyisne gondoltam, most fog-
tok  már  megölni,  mikor  megint  hazai  földre  értem.  Engem  
ugyan többé nem visztek el hazulról  élve — füstölögtem ma-
gamban.  Úgy  mentem  az  árokban,  a műút  mellett,  kúszva,  
fülelve, hason csúszva egészen Taracközig. Hogy mennyi ide-
ig tartott, nem tudom. Mikor hátralestem, akkor vettem ész-
re, hogy nem vagyok egyedül.  Mögöttem  legalábbis  még hú-
szan  kúsznak.  Mikor  már  semmi  gyanúsat  nem  észleltem,  
felegyenesedtem,  és bevártam  a  többieket.  

Összegyűltünk és egyenesen az állomásra mentünk. Nem-
sokára  megjött  a  vonat.  Felszálltunk.  Mivel  azonban  még  
most  sem  éreztük  magunkat  teljes  biztonságban,  az  ablak  
mellett  helyezkedtünk  el;  ha  valami  baj  lenne,  kiugrálunk  
rajta. Nem volt  semmi baj, még  a jegyet  sem  ellenőrizték.  



így jutottunk  el  a nagyszőlősi  állomásra,  ahol  a  peronon  
egy  feketepataki  fiatalasszonyt  pillantottam  meg,  aki  csak  
azután  ismert  meg,  mikor  bemutatkoztam í Nagy  Jenő  va-
gyok  — mondtam.  Az  volt  az  első  kérdése,  nem láttam-e  a  
férjét, mert  az még  nem tért  haza.  

Sajnos,  az  ő férje  nem jött  haza,  ott pusztult  el.  F.  Árpád  
három  árvát  hagyott  maga  után.  Nagy  nyomor  szakadt  rá-
juk,  mint  ahogyan  még  sok  más  olyan  családra,  ahol  a  ke-
nyérkereső  családapa  elpusztult  az  értelmetlen  háborúban.  
Feketepatakon  hat  ember veszítette  el  így  az  életét.  A  még  
értelmetlenebb  lágerben  pedig  legalább  hétszer  annyi  feke-
tepataki  pusztult  el.  

A  nagyszőlősi  állomáson  több  várakozóval,  főképpen  
asszonyokkal  találkoztam.  Mindegyiküknek  az  volt  az  első  
kérdése, nem láttam-e  a férjüket, a fiúkat, a fivéreiket.  Saj-
nos, kevés biztatót tudtam mondani. Mikor én édesanyámról  
érdeklődtem,  csak annyit  mondtak,  hogy  még  él.  

Felszálltam  a  keskenyvágányú  vasútvonalon  veszteglő  
kisvonatra,  és  elindultam  a  rabságból  szabadultak  közül  
egyedül,  a  most  már  bizonnyal  hazavezető  úton.  Ez  volt  a  
legnehezebb. A kis kávédaráló olyan lassan cammogott, mint 
még  soha,  amit  még  az  is nehezített,  hogy  minden  ismerős,  
ismeretlen  körém  gyúlt,  kérdezősködött,  érdeklődött.  Végül  
megérkeztünk  a Csornij Potok-i  állomásra.  

Ma  sem  tudom,  hogyan  történhetett,  ki  vitte  hírül  az  ér-
kezésemet,  de  félúton,  az  anyai  nagyapám  kertje  végében,  
amikor  fogadásomhoz  híven  lehajoltam  az  anyafóldet  meg-
csókolni,  toppant  elém  anyám.  A nyakamba borult,  megcsó-
kolgatott  és  kissé  jobban  szemügyre  véve  menten  elájult.  
Ijedtemben  majdnem  úgy jártam  én is. Aztán  gyorsan  leha-
joltam,  az  odasereglett  szomszédasszonyok  segítségével  fel-
emeltük  és  hazatámogattuk.  Pár  pillanat  pihenés  után  fel-
eszmélt,  a  fia  immáron  a  sok  meghurcoltatás  után,  ha  
csont-bőr  formában  is, de  hazatért.  



—  Fiam,  mit  főzzek  neked?  —  volt  első  kérdése.  —  Mit  
ennél,  drága lelkem? —  érdeklődött  tovább.  

—  Csak  negyven  darab  túrós  palacsintát,  rég  nem  látott  
drága jó  anyám —  válaszoltam.  

Tíz  perc  múlva  már  sült  a  palacsinta,  abból  a  pár  kilog-
ramm lisztből, amit nekem tartogatott, ha hazajövök.  Finom 
tejfölös túró is került bele, amit a szomszédoktól kapott, mert 
nekünk már az se volt. Csak a cukor hiányzott belőle,  ahhoz,  
hogy  békebeli  legyen  az  íze,  mint  azokban  a  szép  időkben,  
amikor  még kék egünket  nem csúfították  az öldöklő  háború  
rút  felhői.  Negyven  helyett  egy  szuszra  most  csak  négyet  
bírtam  megenni.  Kisvártatva  azonban  ismét  négyet.  Úgy-
hogy  pár  órán  belül  elpusztítottam  kb.  húsz  darabot,  de  az  
éhségérzetem,  noha a torkomban  éreztem  az eledelt,  s olyan 
lett  a gyomrom,  mint  a dob, nem  szűnt.  

Családi  körben  

1946. június  6-át  írtak  ezen  a napon.  Ez  kissé  több  volt,  
mint  a beígért három nap —  állapítottam  meg.  Úgy  látszik,  
ez  nem  volt  mese,  mert  a  mesében  három  nap  tesz  ki  egy  
évet.  A  mi  esetünkben  pedig,  a  dolgozók  országában,  ahol  
Sztálin  hatalmasabb  volt,  mint  maga  a  teremtő  Isten,  565  
nap  számított  háromnak.  Azaz  188-szor  több,  mint  a  nor-
mális emberi számítások szerint is. Arról már nem is beszél-
ve,  hogy  hány  embernek  került  az  életébe  a  három  napos  
munka. Úgy látszik, a sztálinista pribékek hiányoztak a ma-
tematikaórákról. 

...Az öcsém, aki időközben megférííasodott, gyorsan fát ap-
rított,  a húgom pedig,  aki  eladólánnyá fejlődött,  gyorsan be-
fűtött a kemencébe  és elégette  a ruhámat,  a bakancsomat,  a  
sapkámat.  Meleg víz volt  a mosakodáshoz.  Gyorsan  lemosa-
kodtam tetőtől talpig. Édesanyám a tisztaszobában  ágyazott.  



Még  alám is párnákat rakott.  Olyan furcsa volt minden!  Hi-
ába  áramlott  be  a  nyitott  ablakon  az  eső  utáni  hűs  levegő,  
hasztalan  süppedtem  bele  a  puha,  tiszta,  üde  ágyneműbe.  
Hiába  nem  szívta  a tetű,  a  poloska,  a bolha  a véremet,  s  a  
fejem  alatt  a  büdös,  kemény  bakancs  helyett  puha  párna  
volt,  nehezen jött  álom  a  szememre...  

...Amikor felébredtem,  a pitvarban már  a szomszédok,  ro-
konok, ismerősök vártak rám. Alig jelentem meg az ajtóban,  
ezernyi  kérdést  szegeztek  nekem.  A  tizenegy  pataki  közül,  
akikkel  együtt  voltunk,  még  csak  én  voltam  itthon.  Azzal  
vádoltak, hogy én őket becsapom. Nem igaz, hogy vissza kel-
lett  menniük  Máramarosszigetre  az  igazolványukért,  meg-
haltak,  ez  az  igazság,  és  kórusban  sírtak.  Még  anyám  sem  
hitt  nekem!  

— Mondd meg nekik az igazat,  fiam, hisz úgyis  kitudódik.  
Hasztalan  esküdöztem.  Szerencsére  Sz.  Gábor  kivételével  

másnap  mindenki  hazajött.  Aztán  Gabinak  a  szülei  estek  
nekem,  akinek  a  fiával  nemcsak  bajtársak,  gyerekkori  paj-
tások, hanem barátok is voltunk, hogy hová lett a  fiúk. Száz 
százalékos,  hogy már rég halott, mondogatták,  hiszen  a cso-
portképen  sincs  rajta.  Hasztalan  volt  minden  érvelésem.  

Gábor csak egy hónap múlva került haza. Az történt, hogy 
Szlatináról  ő is megszökött,  de őt elfogták  és egyik helyről  a  
másikra  hurcolták,  míg végül  tisztázódott  a helyzete.  Végül  
is  Ungváron  engedték  szabadon.  Elképzelhető,  mit  éltek  át  
a szülei, míg előkerült. Egyébként  az édesapja jó  kommunis-
ta hírében  állott.  Az igazság  azonban  csupán  az, hogy  szim-
patizáns  volt.  A  sógor,  T.  K.  volt  kommunista,  aki  csupán  
egyedül  képviselte,  azaz  képviselte  volna  az  egész  falut,  il-
letve  Feketepatakot,  de már rég  meghalt.  

...Csütörtöki napon értem haza, de csak vasárnap  mentem  
templomba. A láger valahogy mindent a fejtetőre állított ben-
nem. De amikor megkondult  a harang, mindig  elérzékenyül-
tem  és talán nosztalgiából,  de vonzott  az  Isten  háza.  Vasár-



nap tehát, mint majd két esztendőnek  előtte, kicsíptem  ma-
gam.  Persze,  a régi ruhám  csak úgy lötyögött  rajtam,  mégis  
úgy  éreztem,  mintha  nemcsak  kívülről,  hanem  belülről  is  
megtisztultam  volna.  Könnyűnek  éreztem  a testemet,  a  lel-
kemet. A testem csakúgyan könnyű volt, hiszen 30 kg hiány-
zott  a  normális  súlyomból,  pedig  naponta jócskán  szedtem  
magamra. 

A  templomban  két  karzat  volt  egymással  szemben  a  fia-
talok számára:  a kis és nagy karzat. A fiúk az első  áldozásig  
a  kicsibe jártak,  utána  a  nagyba.  Mikor  felmentem  a  nagy  
karzatra, meghatódva álltam meg az ajtóban. Egyrészt azért, 
mert megilletődtem, másrészt, mert meglepődtem, olyan ke-
vesen  voltak  a legénykorú  fiatalok.  Hiszen  még  sokan  nem  
kerültek  haza, még többen  pedig  odapusztultak  a  lágerben.  
Felnőttek  is  kevesebben,  mint  annak  előtte.  A fehérnép  lét-
száma legalább a négyszerese volt a férfiakénak. Felcsendült 
az „ím  béjöttünk  nagy  örömmel"  kezdetű  zsoltár.  

Még most is emlékszem, milyen szívbemarkoló  könyörgést  
mondott  a lelkipásztor  az egész világért,  esedezett  az  embe-
riségért,  azokért,  akik  élve  hazatértek.  Közösen  mondtunk  
imát  azokért,  akik  ártatlanul  odahaltak...  Legvégül  pedig,  
mintha egy villamos szikra egyszerre gyújtotta volna lángra 
a  szíveket,  felcsendült,  minden  tiltás  ellenére  a himnusz.  

—  Isten,  áldd  meg  a  magyart...  

És  a  szemekben  megjelentek  a  fájdalom,  a  keserűség  
könnyei... 

1988  őszén  



Az elhurcolt patakiak Tbilisziben. A felvétel  1946 február-
jában készült a Vaké nevü téglagyárban.  Balról jobbra Nyíri 
Sándor, Nagy Jenő, Tihor  Gusztáv (meghalt),  Homoki  Ödön  
(meghalt),  Kádár  Gusztáv,  Dacsinec  Ferenc  (meghalt),  Da-
csinec  Pál.  A fotót  egy  grúz  ember  készítette.  



A  Hágai  Nemzetközi  Bíróságnak  az  
1944  őszén a Vörös Hadsereg  által  el-
hurcolt kárpátaljai férfilakosság nevé-
ben 

Beadvány 

A  dolgok  mai állása szerint  lehetetlennek  tűnik,  hogy  
1944  őszén Amerika,  Anglia,  sőt  még Franciaország  is  
áldását  adta  volna  arra,  hogy  a  magyarokat  úgy  kell  
kezelni,  mint  afféle  bűnös  nemzetet,  ill.  mint  háborús  
bűnösöket,  s  mint  ilyeneket,  kollektív  módon  vonja őket  
felelősségre  a győztes  Vörös  Hadsereg  vezetősége.  A  té-
nyek  azonban  makacsul  bizonyítják,  hogy  a  revans,  
amely  a kommunista  párt  tanítása  szerint  idegen  volt  
a  szovjet  állam  korifeusaitól,  mégis  megtörtént.  Sőt,  
olyan jól  sikerült,  hogy  azoknak  a fétfiaknak,  akiket  a  
„felszabadítók"  ún.  három  napos  munkára  hurcoltak,  
csak  alig  a  fele  térhetett  évek  múlva  haza,  de  azok  is  
csak ember roncsokként;  a többi  ott lelte halálát  a  Szov-
jetunióban,  amely,  mint  tudjuk,  a  bölcs  kommunista  
párt  vezetése  alatt  kártyavárként  omlott  össze.  Mivel  a  
szovjet  liderek körömszakadtáig  tagadták,  hogy  valaha  
is  elhurcoltak  volna  valakit,  ezért  a  túlélők  arra  kény-
szerülnek,  hogy  illetékesebb  hatóságokhoz  forduljanak.  
Annál  is  inkább,  mert  sérelmeiket  az  új,  önálló  Ukraj-
na  sem  hajlandó  orvosolni,  csupán  hitegetve  elodázni.  

Jómagam  ezt  az  ügyet  (rehabilitási  kérelmet)  még  
1983-ban  beindítottam,  vállalva  a  felelősségre  vonás  



kockázatát  is.  Persze  nem  sok  eredménnyel.  Az  akkori  
kijevi  minisztérium  leküldte  az ügyet  az  Ungvári  Szak-
szervezeti  Székházba  kivizsgálásra.  Huszonkét  olyan  
túlélőt  írattam  alá,  akik velem  voltak a lágerben.  Ung-
vár azzal  a kifogással  utasította  el a kérelmemet,  hogy  
ez  egy  egyéni  akció.  így  nincs  jogomban  tanúk  alkal-
mazása.  Azóta  legalább  tízszer fordultam  a felettes  ha-
tóságokhoz,  de  semmi  eredmény.  Pardon,  mégis  van  
valami.  Most  már  nem  számít  főben  járó  bűnnek,  ha  
beszélünk  róla.  Erről  a  témáról  1989.  november  24-én  
is szóltam  a KMKSZ  beregszászi  emlékkonferenciáján,  
ahol  több  ország  képviselői  is jelen  voltak.  Akkor  ott  
azt követeltem,  (követeltük),  hogy  az akkori  kommunis-
ta párt  moszkvai  felelősei,  vezérei  kérjenek  bocsánatot  
az  elhurcoltaktól,  azok  hozzátartozóitól,  számítsák  be  
duplán  munkaidőnek  a  deportálás  időtartamát,  és  fi-
zessenek  jóvátételt,  mint  ahogy  eddig  azt  már  a  világ  
minden  normális  államának  az  illetékesei  megtették.  

Mindezt  azzal  indokoltam  (indokoljuk  még  ma  is),  
hogy  ha  a  nácik  háborús  bűne  (jogosan)  nem  évült  el  
még  ma sem,  ha a holocaust  miatt  (helyesen)  még  most  
is  bíróság  elé  lehet  őket  állítani,  miért  nem  lehet  ben-
nünket  is  rehabilitálni?  Holott  ez sem  volt egyéb,  mint  
tömeges  népirtás.  így  nálunk  is felelősségre  kell  vonni  
a  bűnösöket,  vagy  legalábbis  megnevezni  őket.  Sajnos  
a csiga is gyorsabban  halad,  mint a mi  rehabilitációnk,  
hiszen  csupán  48  esztendővel  ezelőtt  történt  ez  az  el-
hurcolás,  tömeggyilkoló  emberrablás.  Az  illetékesek az-
zal  érvelnek,  hogy  csak  az  elítélteket  lehet feloldozni  a  
bűneik  alól;  akiket  ítélet  nélkül  hurcoltak  a  halálba,  
azokat  nem.  Felmerül  a  kérdés:  melyik  nagyobb  bűn,  
az  emberrablás  vagy  a  koncepciós  ítélethozatal?  A  
KMKSZ  vezetősége  is  tett  már  lépéseket,  cikket  publi-
kált  a  Kárpáti  Igaz  Szóban,  de  mindez  csupán  írott  
malaszt  maradt.  Pedig  már az  Ungvári  Rehabilitációs  
Bizottság  titkára  is  sokallja  a  huzavonát,  valamint  
egyes  tagjai  is.  Egyébként,  hogy  mennyire  őszinte  ez  a  



sajnálkozás,  nem  tudhatjuk,  mivel  semmiféle  haladás  
nincs.  Valami  olyasféle  tiltakozás  lehet  ez  is,  mint  a  
volt pártállam  idején.  Hiszen  ők is (a volt  vezetők)  csu-
pán  az  ígéretekben  voltak  bőkezűek.  Valahogy  úgy  néz  
ki ez az egész,  mint  azt a népi  bölcsesség  megállapítot-
ta: „ígérd  meg,  ne  add  meg,  sose  károsodsz  meg!"  Va-
lószínű,  azt  várják,  hogy  egyetlen  túlélő  se  maradjon  
életben,  hiszen  pár  száznál  már  nem  lehetünk  többen.  

Az  illetékesek  közül  többen  is úgy  vélik,  hogy  nem  ők  
követték  el  ellenünk  a  bűnöket.  Pedig  egy  állam,  akár  
egy  személy  is,  az  örökséggel  együtt  ne  csupán  a  pozi-
tívumokat,  hanem  a  negatívumokat  is  fogadja  el.  
Ugyanis  van jogutódlási,  ill. jogfolytonossági  törvény  
is. 

Azt  hiszem  (hisszük),  hogy  egy  majdnem  fél  évszá-
zadnyi  hitegetés  elegendő  bizonyíték  arra,  miszerint  a  
jövőben  sem  szándékoznak  orvosolni  a mi  sérelmeinket,  
ezért  fordulunk  bajaink  orvoslásáért  a  nemzetközileg  
illetékes  hatóságokhoz.  Úgy  véljük,  hogy  az  ügyünk  
nem  tűr  további  halasztást.  Vagy  egy  háború  ürügyén  
az  ártatlan  polgári  lakosokat  kell  felelősségre  vonni  
azért,  mert  paranoiás  soviniszták,  nacionalisták  és  a  
felső  tízezrek  érdekei  úgy  kívánják?  Miért  mindennek  
az ártatlan néptömegek  isszák meg a levét1? Bízunk  ben-
ne,  hogy  a  világszintű  fórumok  mihamarabb  pozitív  
határozatokat,  intézkedéseket  hoznak  fél  századot  ké-
sett  ügyünkben.  

Tisztelettel: 
sorstársai  nevében  

Nagy  Jenő  túlélő  
1992.  április  15.  



Nagy Jenő 

A  magnófelvételről  lejegyzett  emlékirat  szerzője  a  törté-
nelmi  ugocsa  megyei  Feketepatakról  18  évesen  elhurcolt  
Nagy  Jenő  túlélő,  aki  a  nagyszőlősi  magyar  középiskola  
nyugdíjas  pedagógusaként  Ungváron  telepedett  le.  Az  ő  ne-
véhez fűződik az internáltak rehabilitálásának  kezdeménye-
zése  és  az  átélt  lágertörténetek,  versek  közzététele  Kárpá-
talján.  Ebben  a  kötetben  a kárpátaljai  magyarság  1944-es  
tragédiáját  mondja  el  a véletlen  túlélő  sorstárs:  Nagy  Jenő.  
Akkor az ukrán bolsevista nacionalizmus, a sztálinizmus kö-
nyörtelen hóhérrendszere segítségével hurcoltatta el Kárpát-
alja bűntelen,  magyar  férfilakosságát.  Az  elhurcoláshoz,  az  
éhen háláshoz, a kivégzéshez akkor elég volt magyarnak len-
ni  ezen  a  tájon.  Az  egyéni  tragédiák  tízezreit  és  a  magyar  
nemzet vérveszteségét  mutatja be  az  emlékirat.  
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A Magyar Köztársaság Művelődési  és Közoktatási  Minisz-
tériuma  pályázatot  hirdetett  1992-ben  a  határon  túli  ma-
gyar  könyvek  kiadásának  támogatására.  A  pályázat  célja,  
hogy a Magyarország  határain túl élő magyar szerzők  anya-
nyelven  írt  műveit  támogatásban  részesítsék.  A  pályázatra  
ajánlott  kéziratok jegyzékét  Kárpátaljáról  a  Kárpáti  Kiadó  
magyar csoportja állította össze és az Intermix Kft budapesti 
képviseletén  keresztül  nyújtotta  be.  

A  bíráló  bizottság  az  első  fordulót  követően  a  következő  
műveket  részesítette  támogatásban:  
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„...Itt  Szolyván  már  a  harmadik  napon  beosztottak  a  
szanitécekhez.  Egyik  napon  a  holttesteket  pakoltuk  a  
szekérre,  a  másik  napon  ástuk  a  gödröket,  hantoltunk.  
Két  lovasfogat  hordta  szünet  nélkül  a  halottakat  a  láger  
melletti  parknyi  nagyságú  temetkezőhelyre.  Egy  gödörbe  
húsznál  több  holtat  is  beletuszkoltunk...  Volt  olyan,  aki  
még  akkor  is  nyöszörgött,  meg  is  mozdult,  amikor  
hánytuk  befelé  a  földet.  Mi  mondtuk  is  az  őröknek,  
hogy  húzzuk  ki  a  gödörből.  De  a  katonák  erről  hallani  
sem  akartak.  A  levegőbe  eresztettek  egy-egy figyelmeztető 
sorozatot...  Ebbe  a  mindennapi  látványba  az  ember  úgy  
belefásult,  hogy  már  semmi  sem  számított.  Nem  is  volt  
ereje  sajnálkozni,  könnyezni.  Gépiesen  cselekedtünk.  Min-
denki  éhezett.  Nem  tudtunk  normálisan  gondolkodni...  
Aki  meghalt,  azt  csak  leírták...  Az  otthonmaradottakhoz  
ekkor  már  eljutott  a  hír,  hogy  milyen  embertelen  kö-
rülmények  közé  kerültünk,  mert  az  ételhordó  asszonyok  
hazahordták  a  szomorú  híreket..  De  ugyan  kihez  is  
fordultak  volna  segítségért?.."  




