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AJÁNLÓ
„Emlékezz! hordd heggyé a múltat
de ne csak kiabálj! Tedd a dolgodat!
Türelmes csendben várd a csodát.
Kövek, csontok beszélnek hozzád.”
            (Bordács Ilonka: Emlékezz!)

Emlékezz! - szólít meg bennünket a vers. Kötetünk arra a szolgálatra rendeltetett, amelyet 2003 óta
a Kecskés László Társaság, civil szervezet felvállalt. Gyûjtjük az 1945-48 között, a benesi dekrétu-
mok által elüldözött, deportált magyarság keserves, gyászos emlékeit. Eddig két visszaemlékezé-
seket feldolgozó és történészi elemzéseket tartalmazó könyvet, s kettõ verseskötetet adtunk ki.

Jelen könyvünk hármas egységû, talán elsõ ránézésre eklektikus tartalmúnak tûnhet.  Meg-
szólaltatjuk a Bíborost, az üldözötteket és az utódokat. A Bíborost, aki percet sem habozva, azon-
nal, minden számára elérhetõ eszközzel a magyarságot védte a szovjet megszállás és egy gyenge,
bátortalan magyar kormány ideje alatt.  A Bíboros a szlovákiai magyarok védelmezõje, azoké, akik
leírták szenvedésük történetét, s egyben azoké is, akik fiatal utódokként megírták, mit tudnak a
nagyszüleikkel történtekrõl. A Bíboros a példa, miként kell helytállnunk magyarságunk védelme-
zésében, a visszaemlékezõk vállalták magyarságukat, s ezért deportálták vagy kitelepítették õket,
a fiatalok pedig nem felejthetik el a magyarságukért szenvedõket.

Mindszenty József hercegprímásról mondta valaki: „Megrendítõ és páratlan, hogy milyen büsz-
kén és fájdalmasan szereti a nemzetét és a hazáját.’’  A történelmi Magyarország képét és emlékét
melengetõ szeretettel õrizte a szíve mélyén. A magyar földet egy hatalmas misekehelynek látta. ,,A
kehelyvölgy a magyar alföld, a kehely pereme a hegyláncolat köröskörül’’. És ennek a kehely-Magya-
rországnak minden darabka földjét a sajátjának és minden lakóját a testvérének tekintette. A Herceg-
prímás a Dunán át érkezõ menekültektõl közvetlenül és hitelesen értesült a történtekrõl, és azonnal
magyar testvérei mellé állt. 1945. október 15-én megrázó hangú pásztorlevélben tárta hívei és az
ország közvéleménye elé az üldözöttek kétségbeejtõ helyzetét, az embertelenségek beláthatatlan
sorozatát: a Szudéta-vidékre való deportálásokat, a bebörtönzéseket, internálásokat, a kiutasításokat,
a magyar intézmények megszüntetését és a magyar anyanyelv használatának a megtiltását. A Herceg-
prímás mindent megtett, hogy a közvélemény mozgósításával a bátortalan kormányt erélyesebb kiál-
lásra kényszerítse. Még Prágába is el akart menni, hogy személyes intervenciójával Benes elnököt
jobb belátásra bírja, de nem kapott beutazási engedélyt.

A kegyetlen tettekrõl szóló panaszát eljuttatta a szlovák püspöki karhoz, a Vatikánba, az amerikai
és angol bíborosokhoz, az angol királyhoz és Washingtonba Truman elnökhöz. A nyugati sajtó
megfelelõ tájékoztatásáról is gondoskodott.  Hogy végül is olyan megállapodás jött létre a két állam
között, amely a csallóközi és Garam vidéki magyarok nagyobbik részének otthonában való megma-
radását biztosította, az – nem utolsó sorban – Mindszenty bíboros érdeme volt.  ,,A kollektív depor-
tálás – állapította meg a Hercegprímás Dinnyés Lajos miniszterelnökhöz intézett táviratában – minden
elõzetes válogatás nélkül, bármilyen célból és indokolással történjék is, embertelen...’‘

Kívánom, hogy minden politikai vezetõ, akit egy nép hatalomhoz juttat, olvassa el ezt a
könyvet. Olvassa el, s talán más, jobb ember lesz belõle, olvassa el, s talán megérti, mit várunk tõle,
olvassa el, s talán hat rá a bíborosi példa, olvassa el, s talán
„egyszer megérjük
valami nagy csoda folytán
itt „Valahol Európában”
a megkínzottak, becsapottak
nagy igazát.”
(Bordács Ilonka: Emlékezz!)

                                                                                                                      Nemes Andrásné
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I.
A BÍBOROS
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„HÛSÉG AZ ÚR ISTENHEZ, KRISZTUSHOZ,
A NAGYASSZONYHOZ,

AZ EGYHÁZHOZ, ÉS A MAGYAR HAZÁTOKHOZ!”
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Mindszenty József, Pehm (Csehimindszent, 1892. márc. 29. – Bécs, 1975. máj. 6.): esztergomi
érsek, bíboros, Magyarország hercegprímása, legitimista politikus. Szombathelyen végezte a
teológiát, 1915. jún. 12-én pappá szentelték. Káplán Felsõpatyon, hittanár Zalaegerszegen; a
Tanácsköztársaság idején kiutasították Zala vármegyébõl. 1919. okt. 1-tõl zalaegerszegi plébános,
férfi- és nõi zárdát, iskolákat, egyesületeket, nyomdát alapított. Címzetes apát (1924), pápai prelá-
tus (1937). 1944. márc.-tól veszprémi püspök. Apor Vilmos, Shvoy Lajos püspökkel, Kelemen
Krizosztom fõapáttal közös emlékiratban Szálasihoz folyamodott, hogy ne tegye ki a Dunántúlt az
utóvédharcok pusztításainak. A nyilasok ezért 1944. nov. végén Sopronkõhidán bebörtönözték,
ahonnan 1945. március végén a csendõr fegyõrség megszökésekor szabadult. XII. Pius pápa
esztergomi érsekké nevezte ki (1945. szept.). Az 1945-ös ngy.-i választások ügyében a püspöki
karral együtt körlevelet adott ki, mely ellen a koalíció pártjai tiltakoztak. 1946-ban bíborossá nevez-
ték ki. Ellenezte a népi demokratikus reformokat, különösen az iskolák államosítását (1948. jún.
16.). Mindenekelõtt hûtlenség, a köztársaság megdöntésére irányuló bûncselekmények gyanúja
miatt 1948 decemberében letartóztatták; a népbíróság tanácsa koncepciós perben életfogytiglani
fegyházra ítélte, azonban egészségi állapotára való tekintettel egy idõ után a felsõpetényi püspöki
nyaralóban tartották házi õrizetben. 1956. okt. 31-én a forradalom és szabadságharc oldalára állt
katonák Bp.-re hozták. Nov. 3-án rádióbeszédet mondott, amelyben a földreform felülvizsgálására
célzott. Nov. 3-ról 4-ére virradó hajnalon az USA budapesti nagykövetségén menedéket kért és
kapott; ezután tizenöt évig itt tartózkodott. 1971 õszén végleg elhagyta Magyarországot, Bécs-
ben telepedett le. VI. Pál pápa 1973-ban lemondásra szólította fel; miután ezt megtagadta, a pápa
az esztergomi érseki széket megüresedettnek nyilvánította. Körutat tett az USA-ban. A bécsi
irgalmasok kórházában halt meg. Mariazellben temették el (máj. 15.). Hamvait 1991. május 4-én
helyezték örök nyugalomra az esztergomi bazilika prímási sírkápolnájában.
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Mindszenty Józsefet 1944. március 25-én szentelték püspökké. Így õ még nem vehetett részt
az 1944. március 14-én tartott püspökkari értekezleten. Ezt követõen viszont Serédi Jusztinián
hercegprímás nem tartott püspökkari értekezletet. Ugyan Serédi tárgyalt Sztójay Döme miniszter-
elnökkel a zsidó – köztük a megkeresztelkedett zsidó – lakosokat illetõ kormányintézkedésekrõl,
erõteljesen elmarasztalva, elutasítandónak tartva azokat. Hangoztatta: „ az egyéni bûntett bírói
megállapítása jogerõs ítélet nélkül is jogfosztó, magyar polgártársainkat és katolikus híveinket,
hittestvéreinket pedig ok nélkül megalázó rendelkezéseket”  vissza kell vonni, …, jogos  bírói
ítélettel megállapított bûntett nélkül senkinek emberi jogait ne sértsék.”

Mindezt megelõzõen Mindszenty, veszprémi püspök március 14-én kelt  levelében határozot-
tabb lépésekre sürgette Serédi hercegprímást, aki akkor diplomatikusan leintette a püspököt.

Sztójay elsõ korlátozó rendelkezései után elterjedt, tévesen, hogy akik áttérnek valamely
keresztény vallásra, azokat mentesítik a korlátozó intézkedések alól. Mind a fõpásztorok, mind a
papok világosan tudták, hogy nem a megtérés, hanem a vészhelyzet vezeti a tömegeket a keresz-
ténység kérésére.

Mindszenty püspök – aki köztudottan minden tekintetben szigorúan ragaszkodott az egyhá-
zi törvénykönyv paragrafusaihoz – ezúttal rendhagyó módon nem csak hozzájárult a tömeges
megkereszteléshez, hanem a jelentkezõk szeretetteljes fogadására utasította papjait. VII. Egyház-
megyei körlevelében már utasít erre vonatkozóan. Mindszenty mindenben egyetértett Serédinek
a kormánnyal szemben támasztott követeléseivel, de azt is világosan látta, hogy a tárgyalásoknak
és levélváltásoknak nincs eredménye.

Igen rossz néven vette a Sztójay kormány embertelen intézkedéseit. Határozott és félelmet nem
ismerõ egyénisége bátran szembeszállt és erélyesen követelte, hogy a jogtalanságoknak legyen
vége. Teljes erejével, tekintélyével kiállt keresztény méltóság létére a zsidóság deportálása ellen.
Azután 1945-ben a borzalmak folytatódtak, ám nem magyarhonban, hanem Csehszlovákiában.

A PÜSPÖK KIÁLLÁSA A ZSIDÓK DEPORTÁLÁSA ELLEN
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A szlovákiai magyarok és a magyarországi németek ügyvédje

1945 tavaszán az emigrációból visszatérõ Benes elnök Kassán, a csehszlovák kormány ideiglenes
székhelyén kijelentette, hogy ,,Csehszlovákia a csehek és a szlovákok állama és senki másé.’’ Ez a
fenyegetés az állam északi karéjában élõ szudétanémeteknek és a Duna-vonal fölött zárt tömbben
elõ 650.000 magyarnak szólt.

Az embertelen fenyegetést kegyetlen tettek követték. A szudétanémetek kiûzésével egyide-
jûleg megkezdõdött a Dél-Szlovákiában õsidõk óta ott élõ magyarok likvidálása is.

A Hercegprímás a Dunán át érkezõ menekültektõl közvetlenül és hitelesen értesült a történ-
tekrõl és azonnal magyar testvérei mellé állott. 1945. október 15-én megrázó hangú pásztorlevél-
ben tárta hívei és az ország közvéleménye elé az üldözöttek kétségbeejtõ helyzetét, az embertelen-
ségek beláthatatlan sorozatát: a Szudéta-vidékre való deportálásokat, a bebörtönzéseket, interná-
lásokat, a kiutasításokat, a magyar intézmények megszûntetését és a magyar anyanyelv használa-
tának a megtiltását. ,,Történik mindez – írta – a szerencsétlen zsidókon már kipróbált eszközökkel...
Azonos eszközökkel nagyrészt ugyanazok az emberek, csak más szempont szerint és más szín
alatt, üldözik már hetek óta a keresztény magyarokat...’’

A panaszt eljuttatta a szlovák püspöki karhoz, a Vatikánba Montini bíboros helyettes-állam-
titkárhoz, Griffin angol és Spellman amerikai bíboroshoz, VI. György angol királyhoz és Washing-
tonba Truman elnökhöz.

És közben otthon is megtett minden tõle telhetõt, hogy a közvélemény mozgósításával a
bátortalan kormányt erélyesebb kiállásra kényszerítse. Még Prágába is el akart menni, hogy sze-
mélyes intervenciójával Benes elnököt jobb belátásra bírja, de nem kapott beutazási engedélyt. A
nyugati sajtó megfelelõ tájékoztatásáról is gondoskodott. Hogy végül is olyan megállapodás jött
létre a két állam között, amely a csallóközi és garamvidéki magyarok nagyobbik részének otthoná-
ban való megmaradását biztosította, az – nem utolsó sorban – Mindszenty bíboros érdeme volt.

 ,,A kollektív deportálás – állapította meg a Hercegprímás Dinnyés Lajos miniszterelnökhöz
intézett táviratában – minden elõzetes válogatás nélkül, bármilyen célból és indokolással történ-
jék is, embertelen...’’

Ezt az elvet nemcsak a dél-szlovákiai magyarok üldözésével kapcsolatban hangoztatta, hanem
akkor is, amikor a magyar kormány megindította a német kisebbség kitelepítésére irányuló akcióját.

,,Mi, – így érvelt a Hercegprímás – akik 1944-ben az akkori kormánynál minden tõlünk telhetõt
megtettünk a zsidók deportálása ellen, Istentõl kapott hivatásunk tudatában szükségesnek tartot-
tuk a felszólalást a németek számkivetése ellen is, annál is inkább, mert híveinkrõl van szó...’’

Arra az ellenvetésre, hogy a hitlerista propaganda hatása alatt a svábok közül sokan hûtle-
nekké, sõt árulókká lettek, emlékeztetett a 48-as szabadságharc aradi vértanúira, akik közül öten
németek voltak; megnevezte azokat az értékes tudósokat, mûvészeket, írókat, akiket a német ki-
sebbség adott a magyarságnak és idézte azokat a névtelen német származású százezreket, akik
teljes beolvadásukkal növelték népünk erejét.

,,Tiltakozunk az ellen, – folytatta – hogy egyes csoportok, tudniillik a bundisták és SS-ek
hazafiatlan viselkedése miatt büntessenek kollektív felelõsség alapján ártatlanokat, sõt olyano-
kat is, akik a Hûség Mozgalomban való részvételükkel tanúsították a Hazához való ragaszkodá-
sukat...’’

Az 1947. október 2-án kiadott és az ország minden katolikus templomában felolvasott közös
püspökkari körlevélben újra visszatért erre a kommunisták által sûrûn hangoztatott önigazolásra.

,,Ám büntessék meg – írta – a bûnösöket bûnük egyéni tárgyilagos kivizsgálása és szabály-
szerû megállapítása után akár deportálással, akár kitelepítéssel. Ez ellen senkinek szava nincsen és
nem is lehet. De minden válogatás nélkül, kollektív alapon történõ kitelepítés ellen a legkiáltóbban
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szót kell emelnünk, mert az ilyen kitelepítés – történjék az bárminõ címen – embertelenség, az
emberi jogok éles hangoztatása idején különösen az...’’

A körlevél végén szomorúan bevallja, hogy, bár a hazai német kisebbség jajszavát eljuttatták
mindenhová és ,,mindazokhoz, akik felettünk hatalmat gyakorolnak, de alig van visszhang.’’... ,,Az
elvek, az emberi jogok és az emberszeretet védelmében azonban – teszi hozzá – még a pusztában
kiáltónak szerepérõl sem enged lemondani kötelességünk és lelkiismeretünk...’’

Nyugat-Németországban még ma is emlegetik, hogy a második világháború után Mindszenty
bíboros – és vele a magyar püspöki kar – volt az egyetlen vezetõ személyiség, aki nyíltan és bátran
védelmébe vette a Hitler és a nemzetiszocializmus bûnei miatt üldözött német kisebbséget.

,,Amióta 1971. szeptember 28-án el kellett hagynom nekem is hazámat, azóta kisebb-nagyobb
megszakításokkal járom a világot és keresem az egész földgolyóra szétszóródott magyarokat:
Torontótól a Fokföldig, San Franciscótól Új Zélandig. Most eljutottam Dél-Amerikába is. Miért
teszem ezt 83 súlyos esztendõvel a vállamon? – Azért, mert erre kényszerít a világon legárvább
népem szolgálata, amit elvállaltam akkor, amikor boldogemlékû XII. Pius pápa 1945. IX. 16-án –
hazánk legújabb történelmének talán legnehezebb esztendejében – kinevezett esztergomi érsek-
nek és ezzel Magyarország hercegprímásának. Mi a célja ezeknek a látogatásaimnak? – Az, hogy
a számkivetés immáron 30. esztendejében hitet és reményt öntsek a lelkekbe, ha már csüggeteg.
Hitet, hogy nem volt hiábavaló eddigi küzdelmetek, ha hívek maradtok apátok és õseitek szent
örökségéhez, amit Szent István király hagyott reánk végrendeletében. És ez a végrendelet így
szól: HÛSÉG az Úr Istenhez, KRISZTUSHOZ, a NAGYASSZONYHOZ, EGYHÁZHOZ, és a ma-
gyar HAZÁTOKHOZ!

Szétszórtságban lehetetlen mindenkit elérnem. Ezért írom ezt a körlevelet, hogy írott szavam
elérje a kisebb magyar csoportokat, sõt az összes magyar családokat is. Ha le is szakított benne-
teket nemzetünk Életfájáról ez a legnagyobb történelmi vihar, s messze világrészekbe sodort, ne
váljunk örökre elhalt rügyeivé, elszáradt leveleivé a Magyar Életfának!”

„Az új kardinálisok közül – mondta neki XII. Piusz pápa 1946. február 21-én – te leszel az elsõ,
akinek vállalnod kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot!’’

  ,,Mártír volt, aki csodálatos helytállással viselt el testi és lelki szenvedéseket egyházához és
népéhez mindvégig kitartó hûségében. Korszakunknak, egy olyan korszaknak a vértanúja, amely-
ben új mártírtípust teremtett az ideológiai és politikai okokból támadt vallásüldözés... Tisztelettel
és nagyrabecsüléssel hajlunk meg ez elõtt a modernkori vértanú elõtt...’’ (König bécsi bíboros-
érsek temetési prédikációjából)
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MEGNEHEZEDETT AZ ÚR KEZE FELETTÜNK

A hercegprímás 1945 októberi körlevele
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- A hercegprímás körlevelésnek (1945. október) másolata
(Prímási Levéltár  Esztergom)
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II.
AZ ESPERES

(részlet a beküldött életút-leírásból)
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SZERETETTELJES MEGEMLÉKEZÉSSEL
SZÜLÕFALUMRA, EGYKORI GYÜLEKEZETEIMRE

ÉS SZEMINÁRIUMI HALLGATÓIMRA

BODROGMEZÕ – PÓLYÁN, CSICSER, BAJÁNHÁZA, MÁTYÓC – VAJKÓC, KISTÁRKÁNY,
ÁGCSENYÕ, BÉLY, LELESZ, BACSKA, LEGENYE, ALSÓMIHÁLY, KÁZMÉR, BISTE,

MAGYARBÕD, PETÕSZINYE, KIRCHLINDACH,
BÉS, ISKE ÉS KATECHETIKAI SZEMINÁRIUM, KASSA

Pándy Bertalan
(ny. esperes)
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ELÕSZÓ

Ezt a régen tervezgetett könyvet a múlt év (2002) nyarán írtam. A kéziratot Pozsonyba küldtem be
a Madách kiadóba. Ez év tavaszán kaptam az értesítést, hogy írásomat kiadják, de  a szûkös anyagi
keret miatt csak kis példányszámban.  A kiadásra még nem került sor, de közben az egyházi sajtó-
ban arra a felhívásra lettem figyelmes, hogy a Kecskés László Társaság Alapítvány, amely szív-
ügyének tekinti, hogy a Beneš-dekrétumok elszenvedõinek a sorsát a közvélemény elé tárja,
pályázatot hirdet a Magyar Tudományos Akadémia gondozásában megjelenõ visszaemlékezések
megírására. Ez a felhívás azért keltette fel a figyelmemet, mert az én könyvem is visszaemlékezés
eddigi életutamra, amely egy kicsit korrajz, és egy darabka történelem, illetve egyháztörténelem is.
Közben könyvem majdnem minden fejezetében megmutatkozik, hogy a Magyarországra történt
kitelepítések, a Csehországba és a Szovjetunióba történt deportálások által okozott szenvedése-
ken túlmenõen, mennyi szenvedést hozott a Beneš dekrétum a szülõföldjén, tehát Felvidéken
maradt véreink életére is. És errõl – sajnos – ma sem lehet csak múlt idõben beszélni.

Engem a második világháború vége felé a Szovjetunióba hurcoltak el szülõfalumból, ahon-
nan közel három év elteltével kerültem haza. Közben újra meghúzták a trianoni határokat, és
szülõfalum újra Csehszlovákiához került. Szülõföldemen a magyar iskolákat a benesi politika szel-
lemében becsukták. A front elõtt Sárospatakon jártam a gimnáziumba, de attól újra országhatár
választott el, amely szintén zárva volt.  Útlevelet senki sem kaphatott. Mivel annak idején csak
késve kezdhettem középiskolai tanulmányaimat, és a Szovjetunióba hurcolás miatt újabb három
évet vesztettem, az utolsó két osztály még hátra volt. Számomra nem volt más megoldás, csak az,
hogy a határon átszökve Sárospatakon folytassam az évek óta megszakadt stúdiumot. A Beneš
dekrétum eredményeként tehát én is részese voltam a kényszer áttelepülésnek. Két év múlva,
érettségi után aztán visszatértem szülõföldemre.

A Beneš-dekrétum másik szenvedõ alanyának, a Szudéta német népnek a története világszerte
ismert. Az elsõ világháború után részekre szaggatott Magyarország utódállamaiban élõ magyarság
története és valós helyzete azonban csak nagyon hiányosan, és ami még rosszabb, eltorzítottan
ismerõs. Ezért örvendetes számunkra, hogy van Magyarországon egy alapítvány, amely szívügyének
tartja, hogy a Beneš dekrétum szenvedõ alanyainak a visszaemlékezéseit írásban is, és filmalkotások-
ban is a szélesebb nyilvánosság elé tárja. Egy ilyen alkotás-sorozatnak, mivel az a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia gondozásában történik, nemzetközi súlya lehet. Ez azért szükséges, mert kevesen
tudják, hogy az a lavina, amely a Beneš dekrétum által zúdult Magyarországra, nem 1945-ben indult el,
amikor a dekrétumot kiadták, hanem évtizedekkel azelõtt. Beneš és Masaryk egy kis csoport cseh
emigráns kíséretében Angliában, Franciaországban és az Egyesült Államokban már az elsõ világhá-
ború kezdetén olyan gyûlöletkeltõ aknamunkát kezdtek, amelynek kitûzött célja Ausztria-Magyaror-
szág szétrombolása volt.  Londonban, Párizsban és Amerikában sajtóirodákat létesítettek, és kiadvá-
nyaikban lélektani tervszerûséggel szerkesztett híreket közöltek a Magyarországon élõ nemzetiségek
elnyomásáról. A tényeket meghamisítva a háború kirobbanásáért Magyarországra hárították a fele-
lõsséget.  Beneš 1915-ben adta ki Párizsban hírhedt „Romboljátok szét Ausztria-Magyarországot”
címû kiáltványát. Olyan tervszerû propagandamunkát fejtettek ki, hogy az egész Közép-Európára
kiterjedõ politika sugalmazóivá váltak. Olyan széleskörû összeköttetéseket szerveztek, amelyben tõ-
keerõs pénzemberek, bankárok, ügyvédek, szabadkõmûvesek, állam és kormányfõk is elfogadták és
támogatták koncepciójukat. Még magát az Egyesült államok elnökét, Wilsont is megnyerték politiká-
juk támogatására. Pedig a nemzetiségek elnyomásáról terjesztett propaganda durva rágalom volt.  A
magyar uralkodókat a nemzetiségek iránti magatartást illetõen is az a szellemiség hatotta át, amit Szent
István király egy levélben kötött Imre fia lelkére: „A vendégeknek és idegeneknek adj helyet orszá-
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godban. Hagyd meg nyelvüket, szokásaikat, mert gyenge és törékeny az az ország, melynek csak egy
nyelve és azonos szokásai vannak. Ne légy igazságtalan, de légy mindig jóságos azokkal szemben,
akik hozzád jönnek letelepedni. Bánj velük olyan jól, hogy jobban érezzék magukat nálad, mint bár-
mely más országban”. Hogy ezt a tanácsot az évszázadok folyamán milyen becsületesen alkalmazták
a királyok, arról Szekfû Gyula történész így ír: „A magyar középkor méltán nevezhetõ a kisebbségek
aranykorának”.  A Magyarországon élõ nemzetiségek nyelvi megújulási mozgalmai és irodalmi köz-
pontjai nem a nemzetiségek anyaországában, hanem Magyarországon alakultak ki.  Az elsõ világhá-
ború elõtt, pl. Erdélyben több román iskola volt, mint Romániában. A Magyarországhoz tartozás
idején, miden szlovák falunak is saját iskolája volt. A legkiválóbb szláv és román nyelvészek a budai
egyetemen tanultak, és saját nyelvükön adták ki írásaikat. Ezek a konkrét tények azt mutatják, hogy a
magyar elnyomást hirdetõ propaganda a történelmi Magyarországra vonatkozóan, hazugság. Pedig
a 13. század tatárdúlása, és a 16-17. század török megszállása utáni korszakokban az uralkodók egyre
több idegen nemzetiségû népet telepített le az országban. Ennek ellenére a 19. század elsõ feléig ezek
a népek szép egyetértésben éltek a magyarokkal. A késõbbi feszültségeket a felvilágosult abszolutiz-
mus uralkodójaként emlegetett II. József németesítési törekvése okozta, a 18. század végén. Ez az
uralkodó az egész országban a német nyelvet akarta hivatalos nyelvvé tenni. Ez ellen minden nemze-
tiség tiltakozott. A bécsi udvar úgy akarta ezt az egységes ellenállást megtörni, hogy a kisebb nemze-
tiségek és a legnagyobb „nemzetiség,” a magyarok közti egyetértést próbálta megtörni. Erre a feszült-
ség szításra az adott bizonyos hivatkozási alapot, hogy a magyar kormány 1844-ben, amikor eltörölte
a hivatalokban a latin nyelvû hivatalvezetést, elrendelte, hogy a latin helyett a magyar legyen a
hivatalvezetés nyelve. Ennek eredményeként a késõbbiekben akadtak már a magyarok és a nemzeti-
ségek között feszültségek, de egy-két sajnálatos esettõl eltekintve, amely éppen szlovák-magyar
viszonylatban történt, jó egyetértésben éltek együtt ezek a különbözõ nyelvet beszélõ népcsoportok
a régi Magyarországon. Feszültségek minden emberi közösségben, még a legharmonikusabb csalá-
dokban is adódnak az együttélés folyamán. Ezt nagyította fel, torzította el, és használta fel
országromboló céljainak az elérésére az a Beneš által vezetett cseh emigráció, amelynek kitûzött célja
volt, hogy a csodálatos természeti és gazdasági egységet alkotó régi Magyarországot, amelyben a
nemzetiségek évszázadokon át példás egyetértésben éltek együtt, szétszaggassák, és a saját hatalmi
törekvéseiket megvalósítsák.

  A Trianoni Békeszerzõdésen, megdöbbentõ tények elé állították az 1920. január 7-én megér-
kezett magyar küldöttséget. Foglyokként fogadták, és a Madrid palotában rendõrségi õrizet alatt
tartották õket. A bizottság tagjai szinte teljes egészében elfogadták Beneš és társai elõkészített
néprajzi, földrajzi adatait, és a határok meghúzását illetõ sugallatát. Pedig az adatok tele voltak
földrajzi és néprajzi képtelenségekkel és hazugságokkal. Pl. Az akkor szerkesztett Csehszlovákia
keleti határvonalául, amely elválasztja Magyarországtól, a hajózhatónak nevezett Ronyva folyót
rajzolták be. Közben Ronyva folyó nem létezik, mert a Ronyva nem folyó, hanem egy kis patak,
amely forró nyári idõben néha közel áll a kiszáradáshoz, és amelyen olyankor még egy kis papírha-
jó is elakad. A bizottság tagjai pedig nem ismerték annak az országnak a természeti, földrajzi és
néprajzi tényeit, amely fölött Trianonban majdnem halálos ítéletet hoztak. A magyar küldöttség
vezetõje Apponyi Albert gróf  rámutatott  a „békeszerzõdésben” levõ adatok és argumentumok
hazug és igazságtalan voltára,  de azt senki sem vette figyelembe.  A magyar delegáció sajnálattal
vette tudomásul, hogy a „trianoni béke nem más, mint rosszul informált, és tévútra vezetett bírák
mûve, a szomszédok sóvárgásának a gyümölcse, összekötve a nagyhatalmak bûnös tudatlansá-
gával.” A nagy békebírák nem ismerték azon nemzetek néprajzának, földrajzának és történelmének
az alapelemeit, melyeknek sorsát rendezniük kellett. Wilson pl. állandóan összetévesztette a szlo-
vákokat a szlovénekkel”. A magyar küldöttség vezetõje a fenti tények láttán azt kérte, hogy az
ország nemzetiségi területein tartsanak népszavazást, hogy kihez akarnak tartozni; Magyaror-
szághoz-e, aki jogosan meg akarja õket tartani, vagy a szomszéd államokhoz, amelyek különbözõ
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indoklással magukhoz akarják õket csatolni, mondta Apponyi gróf. Ezt a kérést is visszautasítot-
ták.  Így nemcsak a nemzetiségi területeket, és annak népeit, hanem három és félmillió magyart is
elszakítottak területtel együtt az anyaországtól.  Az autonomista szlovákok egy küldöttsége is
megjelent Párizsban, hogy a szlovákok részére népi referendumot kérjen. Beneš azonban a francia
rendõrség segítségével erõszakkal eltávolíttatta õket. A szlovákokat is megkérdezésük nélkül
csatolták az akkor összekovácsolt Csehszlovákiához. Így alkalmazták Trianonban a népek önren-
delkezési jogának sokat hangoztatott jelszavát.

 A trianoni békeszerzõdéshez kötõdõen, mivel magában a békeszerzõdésben a kisebbségi
jogok rendezetlenül maradtak, ún. „Kisebbségi szerzõdéseket” írattak alá az utódállamokkal. Ezzel
kapcsolatban Yves de Daruvár többek közt ezt írja: „ Ezek az államok kötelezték magukat arra, hogy
a területükön élõ kisebbségek nemzetiségét, nyelvét, javait, tiszteletben fogják tartani és a szerzõ-
dés végrehajtását a Népszövetség felügyelete alá helyezik. Fogadalmaikat azonban nemcsak hogy
nem tartották meg, hanem annak éppen ellenkezõjét cselekszik. Tervszerûen és hidegvérrel hágják
át a kisebbségi szerzõdéseket. Céljuk, hogy kiirtsák, vagy beolvasszák a kisebbségeket, ami logi-
kus folytatása annak az erõszaknak, amivel ezeket a kisebbségi területeket megszerezték. Õk a
magyarokat elnyomóknak nevezték,  országaikban ezzel szemben a legcsekélyebb autonómia
biztosítását is megtagadják, és ezenkívül az elnyomásnak olyan módszereit alkalmazzák, amelyek-
re sohasem volt példa a régi Magyarországon.”

 Ott valóban soha nem hirdettek ki kollektív bûnösségi elvet egyetlen nemzetiségre vonat-
koztatva sem. Nem tiltották meg az anyanyelv használatát, nem deportáltak, nem telepítettek ki
senkit az országból, és nem tettek hontalanná senkit a saját szülõföldjén anyanyelve, nemzetisége
miatt. Ennek épp az ellenkezõje történt. Sokszor és nagy tömegben telepítettek be, és állampolgá-
rul fogadtak idegeneket. Az ott élt másnyelvû népek tudatosították ezt, és szívesen vallották
hazájuknak az országot.

 A Bécsi döntés alapján  Magyarországhoz visszacsatolt területen ismét arra törekedtek,
hogy a nemzetiségek, otthon érezzék magukat Magyarországon. Gróf Teleki Pál, Magyarország
akkori miniszterelnöke 1940-ben egy külön kiadványt szentelt a „Magyar nemzetiségi politika”
kérdésének. Az alábbiakban ebbõl idézek néhány mondatot: „Mindenkinek vitathatatlan joga a
maga anyanyelvét, õsi szokásait, tradícióit ápolni, és a magyar államnak kötelessége más anya-
nyelvû polgárait ebben a törekvésben támogatni. A nemzeti kisebbségek kulturális egyenjogúsá-
gának a biztosítása sok minden egyébbel együtt szentistváni tradíció”… Hangsúlyozza, hogy a
nemzetiségek által is lakott területeken az állam nem propagálhatja, hogy a szülõk a magyar isko-
lába írassák gyermekeiket. A szülõk szívük szerint dönthetnek, hova íratják be gyermekeiket.
Akkor (1940) március 15-én meglátogatta Kassát és környékét, és Kassán egy nagy közösség
elõtt tartott beszédében elmondta, hogy látogatása során olyan panaszt hallott, hogy leventeok-
tatók propagálják szlovákok közt a magyar iskolát, és annak létesítése érdekében aláírásokat
gyûjtenek. Biztosította hallgatóságát, hogy õ és parancsára a kultuszminiszter az ilyen kérvénye-
ket papírkosárba dobják, mert az ilyen kérvények nem a nép igazi óhaját fejezik ki.

A kiadványban beszél arról az akaratáról, hogy a nemzetiségi területen a közigazgatási tiszt-
viselõk, és a lakossággal hivatali kötelességteljesítés során érintkezõk, kötelesek a kisebbséggel
annak anyanyelvén beszélni. Ha nemzetiségi emberek között teljesítenek szolgálatot, és nem be-
szélik a nemzetiség nyelvét, elõbb kötelesek nyelvvizsgára menni, és csak annak eredményes
letétele után dolgozhatnak nemzetiségi területen. Teleki gróf tehát az elsõ világháborút követõ
magyar sorstragédia után is  tudatos és következetes folytatója volt a magyar  szellemi és történel-
mi örökségnek.

* * *
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 Ez az elõszó nem volt benne életrajzi visszaemlékezésemnek tervében. Nem írtam szerzõi elõszót,
mert úgy gondoltam, hogy a visszaemlékezésekben, annak korrajzában, úgy is kibontakoznak minden
olvasó elõtt életem  eseményeivel együtt azok a történelmi mozgatórugók is, amelyek az élet esemé-
nyeit motiválják. Most mégis örülök, hogy az elsõ sorokban leírt körülmények arra késztettek, hogy
megírjam ezt az elõszót, a benne levõ rövid történelmi visszapillantással együtt. Örülök, mert ez a
visszaemlékezés – reménységem szerint – egy részét képezi annak a visszaemlékezés sorozatnak,
amelyben sorstársaim és kortársaim közül sokan leírják az idõk viharába került életük sok hányattatá-
sát, küzdelmét és keservét. Nemes célkitûzése a Kecskés László Társaság Alapítványnak, hogy ezek-
nek az eseményeknek a széles nyilvánosság elé tárását szívügyének tekinti. Miközben ennek örülök,
azt is tudatosítom, hogy sorstársaim közül – éppen azért, mert a történelem viharaiban olyanok
voltunk, mint a hulló falevelek, amelyeket sodor az idõk szele – kevesen tudtak idõt és erõt venni
ahhoz, hogy  viharokba került életünk eseményeinek a szélesebb összefüggéseit, történelmi mozgató-
rugóit is megismerjék. Azért tartottam szükségesnek, hogy ebben az elõszóban egy kicsit ezekre az
összefüggésekre is rámutassak. Áldásos lehet ez az olvasóknak is, ha az egyéni életsorsokat feltáró
visszaemlékezésekkel együtt, a sok balsors által tépett magyar nép történelmének ezt a szakaszát egy
kicsit közelebbrõl is megismerik. Ez azért sem mellékes dolog, mert ennek az ismeretnek a gyümölcse
a ma egyre fontosabbá váló, határokon is átívelõ nemzeti egység tudatának az erõsödése lehet.

Ennek a beszámolónak, és sorstársaim visszaemlékezéseinek a hátterében – még akkor is, ha ezt
sokan le sem írták –, ott van ez a név: Eduard Beneš. Ez a közepes tehetségû, de nagy és sok
gonoszságra képes, nemzetileg fanatikus gyûlölködõ ember volt az elsõdleges sugalmazója a régi
Magyarország szétdarabolásának az elsõ világháború után, a második világháború után pedig a nem
szláv lakosság üldözésének, kitelepítésének és deportálásának. Mindennapi életünk eseményeibõl
tudjuk, milyen nagy hatással lehet életünk alakulására egyetlen ember is. Ha azt az egy embert Isten
Lelke vezeti, általa áldássá, vagy békességet találóvá, szeretetet árasztóvá, gyógyulóvá, széppé vál-
hat az életünk. Ha azt az embert azonban a világ lelke, a gyûlölködés szelleme vezeti, általa könnyessé
lehet a kenyerünk, és gyötrelmessé az életünk. Fokozott mértékben igaz ez akkor, ha egy ilyen ember
hatalmi pozícióba kerül. Akkor milliók életét megkeserítheti, és népek jövõjét szenvedésbe döntheti.
Beneš ilyen ember volt. Jelentékeny részben az õ munkájának az eredménye a mi viharvert életünk.  De
mi nem azért beszélünk errõl, hogy mi is gyûlöletet szítsunk más néphez tartozó, más nyelven beszélõ
embertársaink iránt. Azok nem tehetnek róla, hogy közülük valaki népek szenvedését okozta. Nekem
is voltak jó cseh barátaim, akikhez, míg éltek, testvéries szálak fûztek. Egy közöttük éppen azért sietett
segítségemre nehéz helyzetemben, mert magyar vagyok. Õ a prágai Comenius fakultás dékánja volt,
és mint ilyen vívott harcot azért, hogy engem, mint hontalan üldözött magyart felvegyenek a fakultás-
ra. És ezt a magyaroktól kapott sok egykori jótétemény törlesztésének tekintette.  Mi azért beszélünk
ezekrõl az életünket megtépázó eseményekrõl, hogy a szeretet lelkületével emlékeztessünk: Emberek,
vigyázzatok, amennyire csak tehetitek, sohase segítsetek hatalmi hatáskört jelentõ pozícióba gyûlöl-
ködõ lelkû, hatalmi mámorban élõ agresszív embereket! Ne adjatok szabad utat környezetünkben,
országunkban, világunkban a gonosznak! Ha ezen a könyvön keresztül is eljut ez az üzenet embertár-
sainkhoz, és az gyümölcsöt terem, akkor igyekezetem és visszaemlékezést író sorstársaim igyekezete
nem volt hiábavaló.

 „Gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá,
hanem hogy a gyertyatartóba tegyék,
és világítson mindazoknak,
akik a házban vannak.”

 „Minden féltett kincsnél jobban õrizd meg szívedet,
mert onnan indul ki minden élet.”
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GYERMEKKOR

 Az ember élete õszén is szívesen idézi vissza a gyermekkort. A legtöbb ember úgy gondol vissza
gyermekkorára, mint élete legszebb idõszakára. A kisgyermek azért boldog, mert nincsenek gond-
jai. Hamar felfedezi, hogy olyan emberek veszik körül, akik õt szeretik, akiknek õ drága kincse.
Ételérõl, italáról, öltözetérõl, pihenésérõl, a szülõk gondoskodnak. Mindent megadnak neki, amire
szüksége van. Neki csak jelezni kell, vagy késõbb, amikor már beszélni is tud, szólani kell, hogy
szüksége van valamire. A gyermek boldogságának az  a tapasztalat az alapja, hogy életét, szükség-
leteinek a kielégítését  fenntartás nélküli gyermeki reménységgel rábízhatja azokra, akik õt szeretik.

 Kár, hogy ez a tiszta gyermeki boldogság hamar kopni, fogyni kezd. Akkor kezd kopni,
édesanya, vagy édesapa kezét. Egyre gyakrabban hangzik ajkán ez a rövid mondat: „én magam.”
Addig olyan jó volt szorítani a különbözõ forgatagban a szülõk kezét, hogy ne amikor az egyre
jobban öntudatra ébredõ gyermek  kezdi egyre gyakrabban elengedni az sodorja el õt az áradat.
Késõbb egyre kevésbé fél az elsodródástól, egyre inkább úgy gondolja, hogy õt nem fenyegeti ez
a veszély, õ a sodrásban is megáll, hazatalál.  A pszichológusok szépen meg is tudják magyarázni,
hogy ez az állapot a fejlõdés természetes velejárója. Sõt azt is mondják, hogy a jó szülõ igyekszik
már a gyermekkorban önállóságra nevelni gyermekeit, mert úgysem kísérhetjük gyermekeinket
végig az egész életúton. Ez igaz, de az is igaz, hogy a nagyon korai önállósodással együtt a
gyermek nagyon korán veszíti el a gyermeki védettségnek és szeretettségnek a boldogságát is. És
ha a felnövekvõ, vagy felnõtt fiatal úgy érzi, hogy most már nincs kire támaszkodni, ezzel nemcsak
gyermeki védettségének a boldogságát veszítheti el, hanem egyre nehezebben elviselhetõ konf-
liktus helyzetekbe is juthat. A kitûzött célok felé rohanva összeütközésekre, sebesülésre vagy
sebesítésre kerülhet sor. Így válik az ember, akinek az a küldetése és kiváltsága, hogy a másik
embernek segítõje, testvére legyen, a másik ember farkasává, megsebzõjévé.

A sebesítésnek és a sebesülésnek ezt a veszélyét akarja velünk Isten kikerültetni, amikor
Szentlelke által hangzó Igéjén keresztül mindenkit hitre hívogat. A hit csodálatos erõforrás.

Boldog ember az, aki Istennek ezt a hit ajándékát elfogadja, és környezetében szavai és tettei
által gyümölcsözteti. A hitben élõ, talán sok terhet hordozó egyszerû ember olyan kincset tud adni
szeretteinek, amit a hit nélküli akkor sem képes adni, ha milliói vannak. Ilyen kincs az, ha pl. valaki
azzal indítja az életútra felnövekvõ gyermekeit, vagy úgy búcsúzik tõlük a halálhoz készülve, hogy
azt mondja: „Gyermekeim, én most elbocsátlak benneteket, el kell engednünk egymás kezét, de
veletek marad Isten, aki minket is, titeket is örökkévaló szeretettel szeret. Õ nem hagy el soha, õ
veletek marad, õ titeket is örökkévalóságra hívogat. Csak ti se hagyjátok el õt sohasem.

Akik ebben a hitben töltik a földi életet, azok nem fognak, nem akarnak egymásra taposó
életet élni, sebeket osztogatni, hanem igyekeznek sebeket gyógyítani.  És így a saját sebeik is
könnyebben gyógyulnak, környezetükben pedig áldássá válnak.

Engem ilyen áldott szülõkkel ajándékozott meg Isten.  Pedig súlyos keresztek nehezedtek
életükre, életútjukon sok volt a tövis. Jó apám katonaként szenvedte végig az elsõ világháborút.
Sok, emberileg reménytelen helyzetben tartotta meg életét Isten.  Két gyermekük még az elsõ
világháború elõtt gyermekként meghalt. A torokgyík akkor még majdnem teljesen gyógyíthatatlan
betegség volt. Harmadik gyermekük, fiuk, akkor született, amikor kiütött a háború. Közben két-
három évvel azelõtt eltemették szüleiket is. Így jó anyám egyedül hordozta a gyermeknevelés, és
az otthoni sok munka terhét, a mintegy 9 hektárnyi mezõgazdasági területen is. A háború végén a
sok sebbõl vérzõ országot szétdarabolták, – mint tudjuk – területének kétharmadát ún. utódállam-
okhoz csatolták, és mindezekhez még kártérítés fizetésére kötelezték. Így került szüleim lakhelye, a
Bodrogközben levõ 600 lelkes kisközség is, amit aztán Po¾any-nak, Pólyánnak neveztek el, az új
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államként létrehozott Csehszlovákiához. Itt született a háború után fiatalabbik testvérbátyám, és
az új állam létrehozása után mintegy 5 év múlva én is, mint szüleim ötödik gyermeke. Ez az állapot
alig elviselhetõ fizikai és lelki megterhelést jelentett az itt élt népnek. Szüleim szerették hazájukat.
Mélyen lelkükbe íródott népünk lelki-szellemi, irodalmi és történelmi öröksége. A falvakban ez
akkor még nem volt általános, de szüleimnek egyszerû lakásunkban kis könyvtára volt. A könyvek
között elsõ helyen volt a könyvek könyve, a Szentírás. Mi gyermekek, drága lelki szellemi öröksé-
get kaptunk tõlük.  Így lettem én lelkipásztorrá.

 A szülõi ház mellett az iskola és a templom volt gyermekkorom másik két kedves helye. A
faluban két egy tantermes iskola volt. A felvégen volt a görög katolikusok, az alvégen pedig a
reformátusok iskolája. Én az utóbbiba jártam. Mindkettõt csak az utca választotta el a templomtól.
Az iskolákban a hét minden hétköznapján folyt a tanítás, úgy, hogy a gyermekek az iskolából
hazamentek ebédelni, és a tanítás délután négy, fél öt óráig folytatódott. Tanítónk Kövendy
László volt, aki a templomban nemcsak a kántori, hanem mint lévita, az istentiszteleti szolgálatokat
is végezte. Gyülekezetünk a királyhelmeci gyülekezet leányegyháza, ahonnan a lelkipásztor csak
az úrvacsorai istentiszteletek alkalmaira jött ki hozzánk, a többi alkalmak során tanítónk helyette-
sítette õt. Ez többletmunka volt ahhoz a nem könnyû feladathoz, hogy az iskolában, az egyetlen
tanteremben, nyolc osztály tanításának, nevelésének a gondja nehezedett vállaira. Tanítónk ezt
nagyon jól meg tudta oldani. A délutáni tanítási órák középpontjában rendszerint az irodalom és a
történelem állt. Nemes egyszerûséggel beszélt nagy íróinkról, költõinkrõl, majd történelmünk ne-
vezetes eseményeirõl. A gyermekek rendszerint ilyenkor mondtak el egy-egy megtanult verset.

Szavai nyomán szinte magunk elõtt láttuk honfoglaló õseinket, a tatárjárás, mohácsi vész, és
sok balsors által tépett népünk történelmének sok kedves és könnyes mozzanatát. A novemberi,
decemberi korai alkonyatban sokszor csak a hangját hallottuk, õt magát, a kivilágítatlan teremben
már alig láttuk, de a történelmi múlt képei, amelyeket elénk tárt, lelkünkbe vésõdtek.  Csak az akkori
közelmúlt eseményeirõl alig szólt valamit. Nem csak azért, mert tudta, hogy mi, egyszerû falusi
gyermekek nem értenénk meg, hanem azért is, mert õ maga sem értette, nem is érthette, hogyan
történhetett meg a Kárpát medencében az elsõ világháború után az, ami megtörtént, ami minket is
kisebbségi sorsra ítélt. Ma, jó nyolcvan év távlatából sem tudnak az oknyomozó történelem
szakemberei sem hiteles és objektív képet rajzolni az akkori eseményrõl. Annyit azonban már ki
mernek némelyek mondani, hogy nagy igazságtalanság történt.

Szülõfalumról talán éppen azoknak a téli alkonyatoknak a képei maradtak bennem a legmara-
dandóbban, amelyek az iskolából hazamenéskor vésõdtek lelkembe. Lábunk alatt ropogott a fris-
sen hullott hó.  A friss hóból gyermekes pajkossággal hógolyókat gyúrtunk, és azt egymás felé
dobáltuk. Az egyszerû házak ablakaiból a petróleumlámpa halvány fénye egy kicsit a mi utunkat is
megvilágította. Már gyermekfejjel is átéreztem, mennyi sokféle élethelyzet van azokban az ottho-
nokban, ahonnan fény szûrõdik utunkra. De abból is megéreztem valamit, hogy adventben, kará-
csony közeledtével sok szívben olyan fény villan fel, amely elûzi a békétlenség, hidegség és
rosszakarat sötétjét, amit semmiféle emberi fényforrás sem tud elûzni. Már akkor is volt valami
sejtelmem az érzékeink fölötti világról.

Otthon aztán úgy folytatódtak ezek a gyermekkori téli esték, hogy elõbb leírtam, megtanul-
tam iskolai feladatomat. Se ennek a végzésekor, se az után nem vonulhattam oldalra, hogy valami
szórakozást keressek magamnak, vagy testvéreimmel játszódjak. Nem tehettem ezt, mert egyszerû
otthonunkban télen csak egy fûtött szoba volt, így mindenki ott tartózkodott. A testvéreimmel
való játékra pedig azért nem került sor, mert egyik testvérem nyolc, a másik pedig 12 évvel volt
idõsebb tõlem. Õk már nagy fiúk voltak.

A ház esti programjához tartozott, hogy két – három szomszédasszony átjött hozzánk, és
fontak, amit aztán tél vége felé a szövés követett. Sok szép háziszõttest készítettek a fonalból.

A fonó-estéken, ha kértek, szívesen olvastam valamit a fonóknak. Adventre már elsõosztá-
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lyos koromban folyékonyan olvastam. A fonóknak eleinte meséket, majd a „Magyar történelmi
arcképcsarnok” könyveibõl olvastam.  Késõbb, nagyobb iskolás koromban, elõkerült a Biblia is.

A nyarak mozgalmasabbak voltak. A különbözõ nyári munkáknál mi gyermekek is segítettünk
a mezõn. Nekem, a legkisebbnek, aratáskor, pl. a kötélkészítés volt a feladatom.

Aztán segítettünk összehordani a kévéket, hogy azt keresztbe rakják. Ha jó termés volt, akkor
az aratási munka nagyobb részét szüleink átadták a szlovák idénymunkásoknak. A hegyek közt élõ
szlovákok minden nyáron lejöttek a sík vidékre, és örültek, ha családjainknál aratási munkát kap-
tak. Szorgalmasan dolgoztak, és boldogok voltak, ha aratási munkájukból egész évre biztosítva
volt családjuk kenyere. Ilyenkor ezek a szlovák családok a munkaadó magyar család vendégei
voltak, szállásuk, étkezésük biztosítva volt. A munkaadó gazdák rendszerint elõzékenyek voltak
munkásaikhoz.  Az aratók munkabére minden tizedik kereszt volt, de szinte íratlan törvénnyé vált,
hogy amikor az aratás befejezõdött, és a kereszteket a gazda csûrébe, vagy a csûr melletti asztagba
behordták, az aratók maguk választották ki, a munkabért jelentõ kereszteket. Cséplés után aztán
kiderült, hogy nem csapták be magukat. Boldogan szállították haza a telt zsákokat, és egy év
múlva ismét jelentkeztek.

* * *

Mint annak a kornak a családjai, szüleim is szívesen ápolták a rokoni kapcsolatokat. Ez nem
volt nehéz, azokkal a rokonokkal, akiktõl nem választott el a háború után meghúzott országhatár.
Édesanyám szülõfalujától, a légvonalban alig 10 km-re levõ Kisrozvágytól azonban országhatár
választott el. Én csak 12 éves koromban, jutottam el „anyaországi” nagyszüleimhez és unokatest-
véreimhez, amikor a határokat – sajnos csak ideiglenesen – eltörölték.

 A velünk azonos családnevet viselõ rokonok jelentékeny része a szûk 6 km-re levõ Bacskában
él. Nagyapám onnan származott. A család már szétágazott, a legtöbb azonos nevû családhoz már
nem fûznek rokoni kapcsolatok. Volt ott azonban egy család, amely még ápolta szüleimmel a rokoni
kapcsolatot. Pedig már ez is távoli ág volt. De azért minden nyáron meglátogatták egymást. A
bacskiaknak egyik ilyen nyári látogatása mélyen lelkembe vésõdött.  A rokon házaspár magával
hozta ötéves kislányát is. Személyében kitûnõ játszótársam érkezett. Nekem otthon nem volt
játszótársam, mert fiútestvéreim már nagy fiúk voltak. Ennek a mosolygós rokon kislánynak a
játékos jókedve egészen elbûvölt. A különbözõ gyermekjátékokban nagyon jól megértettük egy-
mást. És amikor este haza kellett mennie, nagyon szomorú lettem. Õ hazament, de én mindig
magam elõtt láttam mosolygós lényét.  Éjjelenként is róla álmodoztam. Nem értettem, mi történt
bennem. Sokáig számomra is rejtély volt, mi van velem. Végre megoldódott a rejtély. De addig még
sok viharon kellett keresztül mennie életemnek.

Az anyai ág rokonai közül csak azokkal tudtuk tartani a kapcsolatot, akiktõl nem választott el
országhatár. A határ menti Nagygéresen édesanyámnak két húga volt férjnél.

Egyikük férje az ottani vasútállomás fõnöke, és egyben a község bírója volt. Széles látókörû,
haladó gondolkodású ember lévén, keresztül tudta vinni, hogy községében a legsúlyosabb gaz-
dasági válság idején, a húszadik század harmincas éveinek a kezdetén bevezettette a villanyt.
Ezzel erõs húsz évvel elõzte meg a környékbeli községek elektromos árammal való ellátását. Az õ
látogatásuk is kedves ünnep volt otthonunkban. Nagyon tudtak a gyermekek nyelvén beszélni,
és engem különösen vonzott az a szép fényes fedelû láncos zsebóra, amit a rokon férfi a zsebében
hordott. Amikor meg akarta nézni, hány óra van, kivette zsebóráját, és annak fényes fedelét
gombnyomással kinyitotta.  Én a gombnyomást nem vettem észre, és amikor megkérdeztem, hogy
nyílt ki az óra fényes fedele, azt mondta, hogy arra csak rá kell fújni és kinyílik. Így aztán az óra
kettõnk közt kedves játékszer lett, amit idõnként elõvett, ráfújt, – közben észrevétlen megnyomta
a gombot –, és az óra fedele felpattant. Örült, hogy ezzel csodálatba ejtett.  Egy ilyen látogatás
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alkalmával nagyon kérték szüleimet, hogy engem engedjenek el hozzájuk egy néhány napra.
Mivel én is vágytam hozzájuk menni, szüleim karácsony után elvittek Nagygéresbe, hogy a kará-
csonyi vakáció végéig ott maradhassak. Ez 1932-ben volt, amikor az elemi iskola elsõ osztályába
jártam. Ennél a rokoncsaládnál csodálatos dolgokkal találkoztam. A lakószoba egyik sarkában egy
kis asztalkán, tányér alakú, talpas, fekete színû szerkezet volt. Nem tudtam mi az. Vendéglátóim
leültettek a kis asztal mellett levõ székre, a fekete talpas szerkezet alsó részén megnyomtak egy
gombot, és a különös szerkezetbõl erõs férfihang zengett a szobában. Meglepetve ugrottam fel a
székrõl, kerestem a beszélõ bácsit, de a bácsi nem volt sehol sem. Késõbb a szerkezetbõl egy kis
zene csendült fel, majd a beszélõ bácsi ilyet mondott: Halló, rádió Budapest. Így tudtam meg, hogy
azt a különös szerkezetet rádiónak hívják. Csodálkozásom aztán még nagyobb lett, mert kezdett
alkonyodni, és a nagynéném egy mozdulata nyomán ragyogó fény töltötte be a szobát. Arra
gondoltam, hogy otthon az esti lámpagyújtás egy kis szertartás. Elõbb puha tiszta ronggyal meg
kell tisztítani a lámpaüveget. Aztán petróleumot kell önteni a lámpába, majd le kell tisztítani a
petróleumos kanóc hamvát. Végül a kanócot gyufával meg kell gyújtani, és a lámpaüveget a
helyére kell tenni. Szülõfalumban, és a környezõ falvakban sehol nem volt még sem villanyvilágí-
tás, sem rádió. Akkor éjjel nehezen aludtam el. Sok ismeretlen dolog vett körül, amit nem értettem
meg. Azon tépelõdtem, hogyan jön az a ragyogó fény azokon az oszlopokon levõ drótokon át a
szobákba és az utcai lámpákba is, és hogyan tud az a távoli hang ilyen messzire jönni és a bezárt
szobákba is eljutni.

Nagyon jól éreztem magam ebben a számomra különös világot jelentõ rokoncsaládban. De
közeledett a vakáció vége, és már a hazamenésre gondoltam, amikor váratlanul megbetegedtem, és
betegségem gyorsan fokozódott. A faluban élõ orvos rokonaink hívására hamar megérkezett, injekci-
ót és orvosságot adott. Az éjszakát félig öntudatlan állapotban töltöttem, de kábulatomban is foglal-
koztatott, hogy a szobában gyakran változik a fény színe. Évek múlva tudtam meg, hogy az orvos azt
rendelte, hogy az éjszaka minden órájában más színû villanyégõt csavarjanak be, hogy ezzel a beteg
gyermek öntudatát és gondolatait ébren tartsák. Az orvos áldott eszköz volt Isten kezében betegsé-
gem gyógyításában. Meggyógyultam. Sok év múlva tudtam meg azt is, hogy az orvos az elsõ két nap
folyamán nem fûzött reménységet gyógyulásomhoz. Torokgyíkom volt.

KIRÁLYHELMEC

Repültek az évek, és örömmel hallottam, hogy szüleim továbbtanulásomról tanácskoznak.
Legidõsebb testvérbátyám már építész nagybátyánknak, édesapán öccsének az alkalmazott-

ja volt. Másik bátyám a gazdaságban akart maradni, de aztán õ is építõipari szakiskolában végzett,
majd vasúti alkalmazott lett. Bátyáim erõsebb fizikumúak voltak, jól helytálltak hivatásukban. Én
viszont sápadt vézna gyerek voltam, és nagyon szerettem tanulni, olvasni. Ezek a körülmények
késztették szüleimet arra, hogy elõsegítsék továbbtanulásomat. Továbbtanulási szándékomat azon-
ban nagyon megnehezítette az a tény, hogy az akkor még színmagyar Bodrogközön, sõt a Latorca
túlsó partján levõ Ungvidék magyar részén sem volt egyetlen magyar  gimnázium sem. A viszony-
lag közeli Sátoraljaújhelytõl és Sárospataktól határ zárt el. Királyhelmecen 1936-ban végre meg-
nyílt egy magyar középfokú tanintézet, az ún. polgári iskola. De erre a célra csak egy Lénárt nevû
család családi házát tudták az ügyben zörgetõk megszerezni. Az azelõtti években, a városban
korszerû emeletes alapfokú szlovák iskolát, és pedagóguslakást építettek. Arra gondoltam, hogy
beiratkozom a királyhelmeci polgári iskolába, ezt 1936-ban meg is próbáltam, de nem volt hely.
Ugyanígy hely hiányában nem kezdhettem meg Királyhelmecen a következõ iskolaévet sem. Ezál-
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tal két iskolaévet a kezdet kezdetén elvesztettem. Végre 1938 szeptemberében felvételt nyertem
ebbe az iskolába. Közben számunkra örvendetes események történtek. Megtört a trianoni békepa-
rancs érvénye, és környékünk is visszacsatolódott az anyaországhoz. Miután a Királyhelmecen
letelepedett szlovák pénzügyõrök és tisztviselõk a határrendezés nyomán családjaikkal elköltöz-
tek, ezzel lényegében kiürült az új szlovák iskola is, és helyet kapott benne a magyar polgári iskola.

Így lettem én is a szép új iskola tanulója. Ez azonban sok erõfeszítésbe került. A községek közt
akkoriban még nem létezett autóbuszforgalom. Családunk egyetlen kerékpárja legidõsebb test-
vérbátyám tulajdona volt, aki mint nagybátyánk építésvezetõje, néha 15 km-nyi utat tett meg
naponta munkahelyéig. Én tehát naponta gyalog jártam az 5 km-re levõ iskolába. Õsszel és télen,
amikor rövidek a nappalok, reggelenként még sötétben indultam a sokszor ködös tájon az iskola
felé. Az út egy része mezei út volt, amely nádas mellett és sûrû bokrok közt vezetett. Lehetett volna
köves úton is menni, de az 3 kilométernyi  többlet gyaloglást jelentett volna. Nagy volt az öröm, ha
bátyámnak valamikor szabad napja volt, és megkaphattam kerékpárját. De ez ritkán fordult elõ.
Csak a legzordabb hófúvásos, szeles téli idõben maradtam egy kevés ideig Királyhelmecen élõ
nagybátyáméknál. Szívesen hívtak, szerettem is õket, de nekik is három iskolába járó gyermekük,
tehát unokatestvérem  volt, és ezen kívül egy  leleszi anyai unokahúguk is náluk lakott a téli
idõben. Nem akartam õket túlterhelni. Így az iskolába és vissza, naponta mintegy három órát
kellett gyalogolnom.  De örültem, hogy tanulhatok.

 Mikor a második osztályba jártam, súlyosan megbetegedett édesanyám.  Kórházba vittük õt,
megoperálták, de rövid átmeneti javulás után betegsége újra súlyosbodott. Nagyon jó anya volt,
nagyon szerettem õt, és betegségével családunk belsõ tartóoszlopa ingott meg. Mindnyájan
megrendültünk, amikor kezelõorvosától megtudtuk, hogy betegsége gyógyíthatatlan. Amikor a
harmadik osztályt befejeztem, õ már csak morfium cseppek szedésével bírta elviselni a fájdalmakat.
Elõfordult, hogy a fájdalmak miatt a szokottnál több gyógyszert volt kénytelen bevenni, így éjjel
gyógyszer nélkül maradt volna, de én vállaltam az éjjeli utat Királyhelmecre, és igyekeztem, hogy
a fájdalomcsillapítóval minél hamarabb hazaérkezzem. Testvéreim akkor távolabbi munkán voltak,
édesapám pedig a rá nehezedõ sokféle munka terhe alatt nagyon kimerült volt. Az õ terhét akartam
könnyíteni ilyenkor gyógyszerhozó útjaimmal.

SÁTORALJAÚJHELY

Édesanyám súlyos állapota a vakáció folyamán arra késztette szüleimet, hogy legalább a követke-
zõ iskolaévre próbálják könnyíteni iskolába járásom terhét. Tudták, hogy nekem az iskolaév gyásszal
fog kezdõdni. Úgy rendezték el a dolgot a két nagygéresi nagynénémmel, hogy nekem otthont
adjanak, és élve annak az áldásával, hogy Sátoraljaújhelytõl már nem szakít el országhatár,
Királyhelmec helyett Újhelybe iratkozzak be az iskolába. A Géres és Újhely közti 20 km-es utat
vonattal tehettem meg. Elesett tehát a naponkénti 10 km-es gyaloglás az iskolába menéssel. A
polgári iskolának az utolsó éve következett, és részben ez, részben a telt osztály megnehezítette
felvételemet Újhelybe. Jeles bizonyítványomra való tekintettel végül mégis felvettek. Nagy
könnyebbség volt, vonattal járni iskolába.

Szeptember közepén meghalt édesanyám. Hétvége lévén, éppen otthon voltam. Világok om-
lottak bennem össze. A temetés után nagyon nehezen mentem vissza Géresbe, új otthonomba,
annak ellenére, hogy ott sok szeretettel vettek körül, mind a felnõttek, mind kortárs unokanõvére-
im. Barátnõikkel együtt mindent elkövettek, hogy megvidámítsanak.  De én akkor nagyon sebzett
lélek voltam
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 Az iskolában, amely a Sátorhegy oldalán, a tûzoltó torony mellett épült, új fiú voltam, még
nem voltak barátaim. Nem is volt erõm, kedvem, barátkozni.  A temetés utáni elsõ tanítási napon,
amikor az elsõ óra után kicsengettek, ki se mentem a második emeleti osztályból, pedig ez szabály-
ellenes volt. Megálltam az ablaknál, keletre révedõ tekintettel. Nagyon árvának, elhagyottnak
éreztem magam. Az õszi verõfényben a látóhatár peremén felsejlett a királyhelmeci kettõs halom.
Attól nem messze észak felé nyugszik szülõfalum temetõjében, koporsóba zárva sokat szenvedett
édesanyám.

 Attól keletre pedig nem messze van Bacska, ott él a kedves távoli rokonkislány, akivel kilenc
évvel ezelõtt, amikor szüleivel eljött hozzánk látogatóba, egy felejthetetlen játékos vasárnap dél-
utánt töltöttem el. Csillogó szemét, mosolygós lényét az óta is sokszor magam elõtt látom. Aztán
arra gondoltam, hogy talán már az õ arcáról is lehervadt az egykori gyermekmosoly, mert négy
évvel ezelõtt, amikor õ 10 éves volt, õ is elvesztette édesanyját. Egy valószínûleg rozsdás szög
megsebezte a lábát, vérmérgezést kapott, és az orvosok késõn fedezték fel a fertõzés forrását.
Tehát õ is, úgy, mint most én, félárva lett. Ezért lélekben még közelebb éreztem magam hozzá.
Merengésembõl a csengõ éles berregése ébresztett fel. Kezdõdött a következõ óra. Vissza kellett
térni életem kemény valóságaihoz.

PATAKI DIÁK LETTEM

Lassan véget ért ez a számomra hosszú iskolaév, és ezzel véget ért polgári iskolai stúdiumom is.
Jólesett, hogy a záró ünnepélyen dicséretet kaptam. Nekem azonban nem volt hosszú vakációm.
Egy néhány napig még géresi rokonainknál maradtam, aztán megköszönve jóságukat, hazatértem
szülõfalumba. Gyermekkori álmom volt, hogy pataki diák legyek. De amikor annak az ideje eljött,
Sárospatak és szülõfalum közt országhatár volt, nem mehettem Patakra. Adott élethelyzetünkben
inkább szüleim közelében akartam maradni, azért vállaltam  a gyaloglás miatt nem könnyû helmeci
polgári iskolában való tanulást. Az volt a tervem, hogy a polgári iskola után leteszem a különbözeti
vizsgát a gimnázium elsõ négy osztályának a latin és görög anyagából, és folytatom tanulásomat
a gimnázium ötödik osztályában. A vizsgához való készülésben két gimnazista barátomtól, Kövendy
Lászlótól és Bodnár Józseftõl kaptam segítséget, akik kassai gimnazisták voltak. Vágyam abban is
teljesült, hogy közben Patak felé szabad lett az út, így tehát Patakra jelentkeztem be vizsgára, ami
õsszel meg is történt. Sok volt a tananyag, és kevés volt az elõkészületi idõ, ezért a vizsgán nem
tudtam csillogni, de levizsgáztam, és pataki diák lettem. Az ötödik osztályhoz csatlakozhattam,
ahol ismét „új fiú” lettem. Nagy öröm volt számomra, hogy ebben a nevezetes egyházi tanintézet-
ben külön ifjúsági bibliaórákra, és irodalmi önképzõköri munkára volt lehetõség. Nem örültem
azonban a számomra túl kemény matematika óráknak. Ezt a tantárgyat mindig ridegnek és tanára-
ikat hideg, száraz embereknek tartottam. De azért kibírtam õket, és õk is engem.  Közben egyre
jobban tornyosultak a háború viharfelhõi.  A hatodik osztály tanéve váratlanul megrövidült, mert
1944. március 23-án Sárospatakra is bevonultak a német katonák és az iskolaév egy néhány nap
múlva befejezõdött.

A katonai frontokról egyre ijesztõbb hírek érkeztek. Egyre több férfit hívtak be katonai szol-
gálatra. Szálltak a SAS-ok.  Ugyanis a katonai behívókra rá volt nyomtatva ez a három betû: SAS,
ami azt jelentette; siess azonnal segíteni. De azért a remény, az életösztön, a humor, ezekben a
nehéz idõkben is élt az emberekben. Számomra ennek a bajban is derûs lelkületnek egyik példája
volt öreg szomszédunk, Bálint János bácsi. Akkor nyáron töltötte be 95. életévét. Fiatal korában a
harmadik szomszédfaluból jött võnek Bodrogmezõre, mai nevén Pólyánba.  Sokáig a faluban is
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gubás János bácsinak nevezték õt, mert gubakészítõ mester volt. De aztán a guba kiment a divat-
ból, és János bácsi is csak nagyon ritkán, egy-egy kemény téli napon vette fel kedves gubáját.
Vagy akkor, ha kirázta a hideg. Ez a nagyon kellemetlen betegség, amit maláriának, váltóláznak is
neveztek, azzal járt, hogy hol égetõ forróság, hogy reszkettetõ hideg érzése hullámzott az ember
testében. Ez a betegség néha János bácsit is gyötörte. Ilyenkor két gubát is magára terített, és ha
ez a betegség forró nyári idõben tört is rá, a gubák mellett még azt is kívánta, hogy „bárcsak a Nap
is többedmagával sütne”.

Mint falvainkban mindenütt, a János bácsiék háza elõtt is volt egy deszkából készült lóca,
ahol szívesen üldögélt, és örült, ha az arra járó-kelõ emberekkel közben szót válthatott. Én is
szívesen elbeszélgettem vele, mert sok mindenre emlékezett a régi idõkbõl. Sok, számomra kedves
dolgot tudott mondani nagyapámról, akit nem ismerhettem, mert születésem elõtt 16 évvel halt
meg. Úgy beszélt nagyapámról, mint a község értelmes és igazságos bírójáról, aki sok jót tett a
község lakosainak.

Egy este felé azzal a kérdéssel mentem a lócán üldögélõ János bácsihoz, hogy hogyan
töltötte a napot?  Kérdésemre mosolyogva ezt válaszolta: „Várom én is a behívót”. Ezzel azt fejezte
ki, hogy nemcsak a fiatalok kapnak napjainkban gyakran behívót, õ is várja a végsõ behívót, a
hazahívó halált.

A feszült háborús helyzetben néhol a középiskolás fiúk is kaptak behívót valamilyen munka-
szolgálatra. Sárospatak mellett, ahol egy helyen vitorlázó repüléshez alkalmas terep volt, a röpte-
ret nagyobbítani akarták. Erre a munkára hívtak be középiskolásokat. Szülõfalum néhány középis-
kolásával együtt én is kaptam ilyen behívót. Ezzel kapcsolatos élményünket   egy tréfás hangvé-
telû verses krónikában írtam meg. Ennek a krónikának az a lényege, hogy mivel a röptér nagyob-
bításának a munkája erõs fizikumú munkásokat igényel, a behívott iskolásokat elõbb orvosi vizs-
gálatnak vetették alá.  Ezen az orvosi vizsgán engem zakatoló szívû gyenge fiúnak minõsítettek, és
hazaengedtek.

HÁBORÚS FELHÕK

Nem sokáig maradhattam otthon. Néhány nap múlva felhívást kaptam, hogy vonuljak be könnyebb
munkaszolgálatra. Ennek nem örültem, de egyidejûleg érkezett egy levél idõsebb testvérbátyám-
tól, amelynek nyomán lehetõséget találtam munkaszolgálati kötelezettségem megoldására. Bá-
tyám Aknaszlatinára kapott vagy egy hónappal azelõtt behívót, ahol azonban mint építészeti
szakember, egy ott székelõ erõdítési kirendeltség alkalmazottja lett. Azt írta, hogy ha engem is
hívnának diák munkaszolgálatra, az õ cégjüknél munkát biztosítana nekem, és lakását is meg tudná
velem osztani, tehát családias körülmények közt tölthetném a munkaszolgálatot.  Természetes,
hogy éltem ezzel a lehetõséggel. Bátyám lakása a városka szélén, egy kis katonai röptér mellett
volt. Az erõdítési kirendeltség központja egy közeli épületben volt, ahol aztán munkahelyemet
kijelölték. Szigorúan bizalmi feladatot kaptam. Rám bízták a kirendeltség KT (katonai titkok) jelzésû
iratainak az iktatását.

Közben egyre jobban tornyosultak a háborús felhõk. Majdnem mindennap voltak légiriadók.
Ilyenkor a sóbánya 25 m mélyen levõ olyan helyeire kellett lemenni, ahol a kibányászott só helyén
már tágas „csarnokok” voltak. Estenként gyakran voltak fölöttünk légi csaták. Az éjszakát egyre
gyakrabban borították fénybe a ledobott „Sztálin gyertyák”.

Néha akaratlanul is belekerültem egy-egy beszélgetõ csoportba, ahol a „Máramarosi bércek-
ben” erõdítést építõ emberek a munkájukról beszélgettek. Azt mondták, hogy nincs olyan erõs
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hadsereg, amely az általuk készített erõd-rendszeren át tudna törni. Valóban nem törtek át rajta.
Nem volt rá szükség. Egy szép napon jött a hír, hogy a románok utat nyitottak a szovjet sereg elõtt.
Így könnyen bevonultak a Kárpát medencébe.

A román nyitás után nyilvánvalóvá lett, hogy nincs értelme az erõdítések további építésének. A
munka abbamaradt, a kirendeltség emberei október elején csomagolni kezdtek. Olyan tervek voltak,
hogy a csoport egyelõre a Dunántúlon telepszik le.  Bevagoníroztunk, és elindultunk nyugat felé.
Vagy kétórai út után a szerelvény megállt a nyílt pályán. Megtudtuk, hogy felrobbantották elõttünk a
vasúti pályát. Egy jó napot vesztegeltünk a pályán, amíg a pályát olyan állapotba hozták, hogy
tovább lehetett menni. Amikor szülõföldem felé közeledtünk, arra gondoltam, hogy jó lenne, ha meg-
szakíthatnám az utat, és egy néhány órára, esetleg egy napra, haza mehetnék. A vezetõk közt is
bizonytalanság és tanácstalanság uralkodott. Végül is engedélyt kaptam az út megszakítására. Ma-
gamhoz vettem egy néhány hivatalos pecsétes nyomtatványt, hogy legyen hivatalos úti okmányom
a továbbutazáshoz, és a bélyi állomáson leszálltam a vonatról. Innen szülõfalumig még 8 km gyaloglás
várt rám, de az út Bacskán vezetett keresztül. Reméltem, hogy találkozhatom a kedves rokon kis-
lánnyal, Pándy Etelkával. Találkoztunk. A háborús feszültséggel terhes állapot ellenére egy kedves
órát töltöttünk együtt. Õ még nem tudta, mi van az én lelkemben. Nem tudta, hogy látogatásom rokoni
látogatás-e, vagy valami más. Az idõ nem volt alkalmas arra, hogy ilyenekrõl beszélgessünk. Haza-
mentem. Szombat este volt. Örültem, hogy vasárnap szülõfalum templomában lehetek. Úgy döntöt-
tem, hogy az utat csak hétfõn reggel fogom folytatni.

Közben váratlan dolog történt. Szomszédunk kopogtatott be hozzánk, és mintha futva jött
volna, lelkesen, lihegve mondta, hogy vége lesz a háborúnak. Elbeszélte, hogy van már a faluban
egy telepes rádió, a görög katolikus papnál, és tõle kapták a hírt, hogy ma az ország kormányzója,
Horthy Miklós rádióbeszédben jelentette be, hogy Magyarország kilép a háborúból. Azt mond-
ta, hogy kár minden csepp további vérontásért, és üzente a katonáknak, hogy ne harcoljanak
tovább. A hír hamar szétfutott a faluban, és az emberek a házak elõtti lócák körül a várható
fejleményekrõl beszéltek.  A kormányzó beszéde örömhír volt, mégis sok félelem szorongatta a
szíveket. Különösen este, amikor jött az újabb hír, hogy a kormányzó beszéde után a nyilaske-
resztes párt vezére, Szálasi Ferenc magához ragadta a hatalmat, felszólította a katonákat a harc
folytatására, és kihirdette, hogy a szökevény katonákat statáriális intézkedéssel azonnal kivég-
zik. Az emberek mindenütt döbbenettel beszéltek a legújabb hírekrõl, hiszen majdnem minden
családból távol volt valaki. A feleségek féltették távol levõ férjeiket, az anyák fiaikat. Ha a kor-
mányzó parancsára hallgatva elindultak hazafelé, veszélyben van az életük.  De úgy is veszély-
ben van, ha az új hatalomra hallgatnak. Én magam is tépelõdtem, mitévõ legyek. Mint munkaszol-
gálatos, hivatalosan a hadsereg fennhatósága alá tartozom. Mint ilyen, félhivatalosan szakítot-
tam meg utamat. A nálam levõ hivatalos „nyílt parancsok” és igazolványok lehetnek életmentõk
is, de hozhatnak halált is. Veszélyes itthon maradni is, útnak indulni is. Édesapám arra gondolt,
hogy talán el lehetne valahova rejtõzni. Aztán errõl is lemondtunk, ez is túlságosan kockázatos
lett volna. Végül is hétfõn hajnalban a gondosan elõkészített okmányokkal nekivágtam az útnak.
Budapesten megdöbbentõ kép fogadott. A háborúnak ebben az idõszakában a nagyobb állomá-
sokon, pályaudvarokon katonai eligazító csoportok, vagy hivatalok voltak. A keleti pályaudva-
ron meg is találtam ezt a hivatalt, és érdeklõdtem a 22. sz. erõdítési kirendeltség csoportja iránt,
de csak annyit tudtak, hogy szombat este  jelentették érkezésüket, de az azután bekövetkezett
általános zûrzavarban nem tudnak róluk többet.  A város utcáin tankok cirkáltak. A zsidó polgár-
társak nagy sárga csillagot hordtak ruhájukon. A parlament épületének a felülete sok helyen
lyukacsos volt, ami azt jelezte, hogy az épület körül harcok voltak.

Tudatosítottam, hogy ebben az általános zûrzavarban nincs más megoldás számomra, mint
hazamenni. Örültem, hogy a vonatról való leszálláskor nem csak egy pecsétes úti okmányt hoztam
magammal. Így kitölthettem papírjaimat a Budapest- Csap vonalra. Nagy izgalmak közt, de szeren-
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csésen hazaérkeztem.  Bátyám másnap ért haza.  Neki civil munkaokmányai voltak, nem volt olyan
nagy veszélyben. Az erõdítési kirendeltség feloszlott.

Otthon újabb rossz hírek fogadtak. Szálasiék mozgósítottak. Nagybetûs hirdetmények is
közölték, hogy minden 18. életévét betöltött fiú köteles azonnal bevonulni. Én már betöltöttem a
18. életévemet. Kortársainkkal gyors megbeszélést tartottunk. Senki sem akart bevonulni. Vállal-
nunk kellett döntésünk kockázatát. Úgy döntöttünk, hogy kimegyünk a közeli, mintegy három
kilométerre levõ erdõbe, és ott rejtekhelyeket keresünk, vagy készítünk magunknak. Viszünk ma-
gunkkal néhány napi száraz élelmet, de közben összeköttetésbe leszünk éjszakánként a faluval, és
figyelemmel kísérjük az események alakulását. A kortársak, akik az elõzõ napot is otthon töltötték,
tudták, hogy az erdõségben katonák vannak. A kormányzó rádiószózata után sokan rögtön ott-
hagyták alakulatukat, és útnak indultak. Szálasiék fellépése és statáriális intézkedése nyomán
azonban mindnyájan veszélybe kerültek,  és az erdõségekbe menekültek. Így vágtunk neki mi is a
Latorca partján végighúzódó erdõnek. Ha jól emlékszem, 12-en voltunk. Jó rejtekhelyeket talál-
tunk, néhol egy kis védõárkot is ástunk.  A faluból minden este kijött két ételhozó, és tõlük tudtuk
meg a legfrissebb híreket.

Egy alkalommal forró helyzet alakult ki körültünk. Egy csapat nyilas katona és csendõr jött
bujdosásunk erdejébe. Nyilván megneszelték, hogy ott fiatalok bujkálnak, akik nem teljesítették a
bevonulási parancsot. Veszélybe kerültünk.  De a fenyegetõ veszélyt idejében észrevették az erdõben
levõ katonák. Tüzet nyitottak a közelgõ nyilas csapatra. A tüzet ezek is viszonozták, de hamarosan
elnémultak, mert észrevették, hogy az erdõben gépfegyverrel és golyószóróval felszerelt katonák
vannak.  Isten csodálatosan gondoskodott mindnyájunk megmenekülésérõl. Féltünk, hogy másnap
nagyobb csapattal visszatérnek. Hála Istennek, erre nem került sor. Õk is féltették az életüket.

Két hét múlva aztán azt a hírt kaptuk a faluból, hogy a helyzet elcsendesedett. A bevonulási
parancsot nem ismételték meg. Reménykedve hazaszállingóztunk.

 Otthonlétünk harmadik napján azonban váratlan dolog történt. A kisbíró, aki a közérdekû
közleményekre dobszóval hívta fel a falu népének a figyelmét, a következõ üzenetet hirdette végig
a falun: „A leventeoktató kéri a 18. évet betöltött fiatalokat, hogy saját érdekükben azonnal gyûl-
jenek egybe a leventeotthonban, mert nagyon fontos közölni valója van.” Ezt jó jelnek tekintettük.
Én is arra gondoltam, hogy a leventeoktató bizonyára hivatalosan meg akarja erõsíteni, hogy nem
kell bevonulnunk, nyugodtan végezheti mindenki a maga dolgát. De nem ez történt. A terem
elõszobájában gyülekeztünk, ott adták tudtunkra, hogy oktatónk mindenkivel külön akar beszélni,
és majd mindenkit név szerint fognak a terembe szólítani. Mindenki akkor tudta meg, amikor
beszólították a terembe, hogy itt cselszövés történt. Oktatónkkal együtt egy katonatiszt ült az
asztalnál, egyeztették a beszólított fiatal személyi adatait, és mindenkinek kiosztották a katonaru-
ha egyes darabjait.

Egyben kiadták a parancsot a civil ruha levetésére, és a katonaruha felöltésére. Mindnyájun-
kat megdöbbentette ez a nem várt fordulat, de nem tudtunk rajta változtatni.

Ez november elsõ hetében történt. Még egy napot tölthettünk otthon. Így még megtudhat-
tuk, hogyan történt a cselszövés: A keleti frontról visszavonulóban, a faluban tartózkodott egy
katonai alakulat. A kormányzó rádiószózata után ebbõl az alakulatból is sok katona elindult haza.
A tisztek ezt elõbb nem is nagyon bánták, mert maguk is gondoltak a hazamenésre, de féltek, hogy
ha azonnal indulnak, egy esetleges változás során súlyos felelõsség terhelné õket. A változás
nagyon hamar be is következett, és a statárium miatt a tisztek már nem mertek a hazamenésre
gondolni. Ott maradtak, és féltek a megszökött katonák miatti felelõsségre vonástól. Közben
baráti kapcsolatot kötöttek a leventeoktatóval, aki a görög katolikus iskola pedagógusa volt. A
falu népe nem tudta meg, ki volt a kezdeményezõ, de az nyilvánvalóvá lett, hogy a leventeoktató
hozzájárult ahhoz,  hogy a leventéket csellel összehívják, katona ruhába öltöztessék, és elvigyék.
Így akarták pótolni  a szökés által megfogyott létszámot.
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A katonai alakulat, amelynek szekeres részlege is volt, szülõfalumból Imregre ment, és ott jó
néhány napot idõzött. Ott tudtam meg, hogy az alakulat egyik tisztje, – aki összeszedésünknél
nem volt jelen –, ismeri édesapámat. A tiszt tartalékosként kapott bevonulási parancsot, civilben
a Fonciere biztosító társaság kassai kerületi irodájának a vezetõje volt. Ennek a biztosítónak
szülõfalumban édesapám volt a helyi megbízottja. A lakosság több mint felének a biztosítását õ
intézte. A tiszt, amikor megtudta kinek a fia vagyok, nagyon dicsérte édesapám jó munkáját.
Mondta, hogy az általa készített kötvényekkel a kerületi irodában sohasem volt probléma. Talán ez
az ismeretség hozta magával, hogy Imregrõl még visszatérhettem szülõfalumba. Ugyanis egyik
elhurcolt társam a tisztektõl azt a feladatot kapta, hogy érdeklõdje meg szülõfalunkban, lehetne-e
ott az alakulat lovainak zabot venni. Erre az érdeklõdõ útra õt én is elkísérhettem. Otthon rögtön
átöltöztem civilbe. Nem tartottam magam katonának, hiszen elhurcolásom törvénytelenül és ezen
túlmenõen csellel történt. A magyar törvények szerint a fiúkat húsz éves korban vitték katonának.

ELHURCOLÁS

A hazaérkezésünk után következõ napon, – november végén, – megérkeztek a faluba az oroszok.
Szovjet zóna lettünk. Két nap múlva összeszedették a falu férfijait, különösen a fiatalokat, azzal,
hogy csak egy kis munkára (malinkij robotra) viszik az összeszedett embereket.. Ebbe a hálóba én
is belekerültem. Nagyon elkeseredtem. Amikor már örültem, hogy otthon maradhatok, akkor jött a
még nagyobb baj. Fegyveres õrök kíséretével egy közben hosszú sorrá nõtt csapattal Csap felé
vittek és az orosz õr szavaiból megsejtettem, hogy ott vagonokba akarnak rakni. Erõsen estele-
dett. Egy kukoricaföld mellett mentünk el. A kórót bizonyára nem volt ki levágni. A legközelebbi õr
pár lépésnyire elõttem ment. Úgy éreztem, hogy hátam mögött a közvetlen közelben nincs õr. A
szívem hevesen dobogott. Most, vagy soha. Az egyre teljesebb sötétben oldalra léptem, és már a
kukoricásban voltam. Egy kis ideig mozdulatlanul álltam. Csend.  Az õrök nem vettek észre, sike-
rült lemaradnom. Ez nagyon jó, de most hova menjek? December van, és lassan éjszaka. Haza nem
mehetek, az oroszok bizonyára névsort készítettek az elhurcoltakról. Napokon át környékbeli
rokonoknál húzódtam meg, de úgy, hogy kívülállókkal ne találkozzak.

Hosszú kálvária következett. Úgy éreztem, hogy számomra nincs sehol hely, ahol biztonság-
ban maradhatok. Minden jel arra mutatott ugyan, hogy az oroszoktól nem fogok tudni tartósan
kiszabadulni, de szülõfalumban, vagy környékén nem akartam még egyszer a kezükbe kerülni.
Végre egy éjszaka átléptem a szovjetek által megszállt zónát. Újra magyar zónába jutottam, de ez a
zóna mindig kisebbedett, mert az oroszok nyugat felé meneteltek. Egy Rozsnyó elõtti, a fõúttól
oldalra esõ faluban, Jólészen, bolyongásom közben találkoztam egy fiatal katonatiszttel. Megtud-
tam tõle, hogy nem is olyan régen õ is pataki diák volt, és miután emberiességérõl is meggyõzõd-
tem, õszintén kitártam elõtte helyzetemet és segítségét kértem. De mondtam neki, hogy nem aka-
rok a hadsereg kötelékébe tartozni. Úgy segített, hogy személyi írnokává tett. Így már ételem
italom biztosítva volt. Hosszú kálvária után jutottunk el Mosonmagyaróvár környékére. Ott 1945
nagypéntekjén egy hirtelen indított akna, majd géppisztoly tûzön át ismét orosz kézbe jutottam.
Enyhén megsebesültem. Isten kegyelme a tûzön keresztül is megõrizte életemet.

Az oroszok onnan ismét géppisztolyos õrök kíséretével vittek tovább. Ismét fogoly lettem.
Gyõrbe vittek, ahol már egy szúrós drótsövénnyel és õrtornyokkal ellátott tábor várt. Embertelen
körülmények közt töltöttünk ott öt hetet. Akkor ismét õrök kísértek Komáromig. Az éjszakát az
öreg vár udvarán töltöttük, és másnap egy Hetény nevû község vasútállomására vittek, ahol
hangos davajozások közt vagonba raktak bennünket. A vagonok ablakai is szöges dróttal voltak
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behúzva. Egy vagonban negyvenen voltunk.  A vagon egyik sarkának a padlóján lyukat fúrtak, ez
volt a WC. Forró májusi napok voltak. A szomjúságunk még nagyobb volt, mint az éhségünk.
Reggelenként, amikor az ajtót megnyitották, megkérdezték, nincs e halott a vagonban.

 A szatmárnémeti állomáson egy megrázó élményünk volt. Vagonunkban az egyik fiatal fiú a
pályaudvar peronján meglátta az édesapját.  Az állomásokon rendszerint sokan igyekeztek megkö-
zelíteni a foglyokat vivõ szerelvényeket. Mindenki keresett valakit, hiszen sok-sok családban a
harcok idején hónapokig nem tudtak egymásról a családtagok. Apa és fiú a szögesdrótos vagon-
ablakon keresztül szerettek volna egymással kezet fogni. Az õrök az apát elzavarták. Mindketten
hangos sírásra fakadtak. Erre a géppisztolyos õr megragadta az apát, és a vagonajtót egy kicsit
megnyitva hangos szitkok közepette bedobta a fiához. Az egymásra talált családtagok most már
együtt zokogtak. Mindketten foglyok lettek.

 Amikor szerelvényünk bedöcögött a kolozsvári állomásra, éppen én álltam a bedrótozott kis
ablaknyílásnál.  Az állomásépület romos volt. A háború nemcsak az embereket sebezte, pusztítot-
ta, hanem az épületeket is. A peronon itt is sokan voltak. Az orosz õrök igyekeztek távol tartani a
vagonokhoz közeledõket. Egy asszony hirtelen a mi vagonunkhoz futott, és a kezében lévõ kis
kenyeret felém nyújtotta. Éhesek és szomjasak voltunk. Amikor megláttam, hogy a néni felém
igyekszik a kis kenyérrel, a kis ablaknyíláson boldogan nyújtottam felé a kezem. Már szinte szám-
ban éreztem a kenyér finom ízét. De abban a pillanatban ott termett az orosz õr, és amikor a kenyeret
már éppen megfogtam, kiütötte azt a kezembõl. Az evés elmaradt, az éhség megmaradt. Mikor
ennek az eseménynek a sokkjából felocsúdtam, arra gondoltam, hogy nagyon zokon esett ugyan
a már kezembe jutott kenyérnek az elvesztése, de Isten ezen az eseményen keresztül sokrétû
tanítást adott nekem. Elõször is azt, hogy a legeldurvultabb, legkegyetlenebb világban is mindig
vannak emberek, akiket az õ Lelke vezérel. Ezek tudnak a másik emberért áldozatot hozni, önzetle-
nül szükséget enyhíteni, jót tenni. Ilyen volt ez a kenyeret hozó néni. Ahogy közeledett a vagon-
hoz, szinte ragyogott az arca, hogy most valakinek, aki nehéz helyzetben van, örömöt szerezhet.
Neki is fájt, hogy ez nem sikerült, de az ilyen lelkületû embert a kudarcok nem térítik le a szeretet
útjáról. A következõ tanítás ezen az eseményen keresztül az volt számomra, hogy a durva lelkû
embert sajnálni kell még akkor is, ha minket sebzett meg, mert nem tudja, mit cselekszik. A harmadik
tanítás pedig az, hogy Isten a rosszból is tud jót kihozni. Mert az, hogy a kenyeret nem kaphattam
meg, nagyon rossz volt. De ha megkaptam volna, megoldhatatlan problémát hozott volna nekem.
Úgy sem tudtam volna egyedül hozzáfogni az evéshez, amikor a vagonban velem együtt éhezõ
sorstársaim vannak. Azt a kis kenyeret 40 részre elosztani pedig lehetetlen lett volna. Az éhes
sorstársak egymás kezébõl tépték volna ki a falatnyi kenyeret, összevesztek volna, és a végén
mindenki éhen maradt volna. Így pedig nem került sor erre a háborúságra, békében maradtunk.

Szerelvényünk végállomása a romániai Foksány volt. Esteledett, amikor kijöhettünk a vago-
nokból és bevittek a nagy gyûjtõtáborba. Az egész napi étlenség után ott már egykori benzines
hordókban fõzték a káposztalevest. Néhány napot töltöttünk ebben a táborban, ahova be tudtak
jönni – valószínûleg az õrök segédletével – olyan emberek, akik a foglyok éhségébõl hasznot
akartak húzni. Jó néhányan eladták nekik arany karikagyûrûjüket, vagy rejtegetett órájukat egy kis
élelemért. Nekem nem voltak ilyen értéktárgyaim. Az én értéktárgyam a Biblia volt, amit ebbe a
táborba is sikerült az ellenõrzés során bevinnem. A testi táplálék sokszor hiányzott, és számomra
nagy áldás és erõsítés volt a lelki táplálék.
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UKRAJNA – KIJEV

Néhány nap múlva aztán új csoportokkal összekeverve ismét vagonba zsúfoltak és kelet felé
vittek bennünket. A célállomás,  – mint érkezésünk után megtudtuk, – Kijev volt. Egy nagy faba-
rakkba kísértek az õrök, amely szintén szúrós drótsövénnyel volt körülvéve. A barakkban emeletes
deszka-priccsek voltak. Szalmazsákot, párnát, takarót senki sem kapott. Kihirdették, hogy külön-
bözõ munkahelyekre fogják a csoportokat beosztani, és akik a munkanormát teljesítik, azok ké-
sõbb kapnak szalmazsákot.

Az ott brigádnak nevezett 30 fõs csoport, amelynek én is tagja voltam, a kijevi röptéren
kapott munkát. A repülõgépek betonkifutóját akarták nagyobbítani, és ehhez elõbb sokféle elõké-
szítõ munkára volt szükség. Elõször is követ kellett törni. Hatalmas kõdarabokat hordtak a röptér
szélére teherautókkal, és a kõdarabokat nagykalapáccsal kisebb darabokra kellett szétzúzni. Ez
nagyon kemény munka volt, és mi gyengék voltunk.  A munkanormát senki sem tudta teljesíteni.
Ez pedig nemcsak azt jelentette, hogy nem lehetett szalmazsákra számítani, hanem azt is, hogy a
grammra kimért kenyéradag is kisebb lett. Ez pedig testi erõnk további fogyását váltotta ki.

A lágerban egy este kihirdették, hogy a konyhára táblát, feliratot kell készíteni, és kérték,
hogy jelentkezzen egy ehhez értõ „specialista”. Miután ezt több napon át hirdetgették, és „speci-
alista” nem akadt, tapogatództam, hogy milyen kívánalmakat támasztanának a keresett specialista
felé. Megtudtam, hogy egész egyszerû munkáról van szó.  Adnak egy nagybetûs könyvet, az
abból kivett orosz betûmintákat papírra, majd arról egy erre a célra elkészített, deszkára kell ráraj-
zolni, és kifesteni. Engem nagyon vonzott az, hogy ígértek egy pár darab fehér papírt, és ceruzát
is. Nagyon szerettem volna ezekhez a dolgokhoz hozzájutni, de a munkáért nem fizettek egy
kopejkát sem, így azoknak beszerzése számomra reménytelen volt.

Megörültem, hogy a konyha-tábla elkészítésének a vállalásával papírhoz, és ceruzához jutok.
A táblát sikerült elkészítenem. A munka után maradt egy pár darab fehér papírom, és  – elõre
kialkudott módon – megtarthattam a kapott jó tíz centis ceruzát is. Így kezdtem el oroszul tanulni.
A munkahelyen minden nap megkérdeztem egy néhány tárgy, vagy fogalom nevét valamelyik
orosztól, azt leírtam, és megtanultam. Egy néhány hét múlva már kezdtem oroszul gagyogni.

A tábor udvarán minden reggel és minden este „népszámlálás” volt.  Szakaszonként (brigá-
donként ) ötösével kellett sorba állni, hogy az orosz õrök megszámláljanak bennünket. Ez néha túl
nehéz feladat volt egyik-másik õrnek. Összezavarodtak, nehezen tudták a létszámot megállapítani.
Egy este két ember hiányzott. Megállapították, hogy a hiányzók a röptérépítési csoportok egyiké-
hez tartoznak. Az õröknek riadót rendeltek el, nagy zajjal dübörgõ katonai terepjáró kocsikkal
indultak hangos szitkok közt a hiányzók keresésére. Késõ este jöttek vissza, de a két hiányzó
embert nem találták. Emiatt a táborban is nyugtalan éjszakánk volt. Másnap reggel jött két acsar-
kodó õr a megtalált foglyokkal. A munkába indulás elõtt szörnyû jelenetnek voltunk tanúi. A két õr
a két foglyot  a felsorakozott brigádok elé állította. A következõ pillanatban géppisztolykattogás
jelezte, hogy kivégzés történik. Rémült döbbenettel álltunk az udvaron. Az egyik visszahozott
fogoly életben maradt. Az õrök egyike felcsapta a géppisztollyal tüzelõ társa kezében a géppisz-
tolyt, így a golyózápor egy része a levegõbe repült. A géppisztolyos õr aztán ráordított az életben
maradt fogolyra, hogy vegye hátára vérzõ barátja tetemét, vigye el a szakaszok elõtt, és kiáltsa,
hogy így jár, aki szökni próbál. Egy néhány lépés megtétele után azonban õ is kimerülten rogyott
össze. Nem halt meg, de sokáig képtelen volt felállni.  Nekünk közben már munkába kellett menni,
és estére csak annyit tudtunk meg a táborban maradt gyengélkedõktõl, hogy az életben maradt
társunkat elvitték valahova. Így abban sem lehetünk biztosak, hogy valóban életben maradt-e,
vagy valamelyik büntetõ táborba vitték õt. Errõl a két társunkról annyit tudtunk, hogy mindketten
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Nógrád megyeiek voltak. Szökési kísérletük részleteirõl is csak késõbb tudtam meg bizonytalan
hitelességû adatokat, egy jobb érzésû fiatal õrtõl, akivel a munkahelyen, a kõtörésnél volt néha
alkalmam szót váltani. Tõle tudtam meg, hogy a két sorstársunk a betonkifutó széle mentén földbe
helyezett csatornarendszeren keresztül próbált megszökni. A rendszer betonkarikái állítólag közel
1 m szélesek, és abból a közeli falu szélén tudtak kimenni. Egy pár kilométert sikerült nyugat felé
menniük, míg elfogták õket.

A kõtörésnél német fogolytársakkal dolgoztam együtt. A betonkifutó szélén három-négy
repülõgép volt oldalra állítva. Az egyiken, amelyik egész közel volt a mi kõcsomónkhoz, éppen két
orosz szerelõ dolgozott. Megszoktuk, hogy az oldalra állított gépek körül mindig orosz szakembe-
rek mozognak. A mellettünk álló géppel valami problémájuk volt. A két német fogolytárs arról
beszélgetett egymással, hogy az a gép, amely mellett az orosz szerelõk tanakodnak, és amellyel a
jelek szerint nem boldogulnak, a Messerschmidt nevû gép, amely a német hadsereg leggyorsabb,
és a háború folyamán híressé vált vadász gépe volt. Lekicsinylõen beszéltek az ugyancsak oldalra
állított gépek egyikérõl, amelyet Ratá-nak neveztek. Az volt a szovjet légierõ leghatékonyabb,
leggyorsabb vadász gépe, de  – mint mondták  –, sokkal lassúbb, mint a német gép.  Másnap a
szerelõk még mindig izgatottan le-fel járva vitatkoztak a Messerschmidt körül.  A két német fogoly-
társ, akivel másnap is együtt törtük a követ, figyelte a gép körüli mozzanatokat, és a Messerschmidt
motorjának technikai adatairól beszélgettek egymással. Beszélgetésükben sok technikai szakkife-
jezés volt, és én ebbõl arra következtettem, hogy ezek a német kõtörõtársak, otthon repülõgép
szakemberek voltak. Beszélgetésükbe aztán egy kicsit én is bekapcsolódtam, és megtudtam, hogy
nem tévedtem. Sõt, a két német azt is elárulta, hogy õk sejtik, mi baja van a Messerschmidtnek.
Megkérdeztem tõlük, hogy akarják-e, hogy ezt megmondjam az orosz szerelõknek.  A két németet
váratlanul érte ez a kérdés. Lelkük mélyén, – mint aztán elárulták, – õk is gondoltak rá, hogy azt a
motort szívesen rendbe szednék, de elhessegették maguktól ezt a gondolatot, mert attól féltek,
hogy ez számukra veszélyt jelenthetne. Elõbb egymással tanácskoztak, aztán azt mondták, hogy
ha merem, mondjam meg az orosz szerelõknek, hogy õk szívesen megpróbálnának nekik segíteni.
Magam is éreztem, hogy keményfába vágtam a fejszét. Már bántam is, hogy nem gondoltam át
alaposabban a dolgot, és a németeknek segítségemet ajánlottam. Némi tépelõdés után végül
mégis szóltam az orosz szerelõknek. Azok elõbb hitetlenkedve néztek ránk, majd egymással ta-
nácskoztak. Tanácskozásuknak az lett az eredménye, hogy egyikük elment a géptõl, és vagy egy
jó félóra múlva az õrség egyik katonájával tért vissza. A két németnek feltettek még néhány
kérdést. Nekem kellet vállalnom a tolmács szerepét. A német fogolytársak elmondták, hogy õk
szakképzett repülõgépmotor technikusok. Végül is engedélyt kaptak, hogy segítsenek az orosz
szerelõknek, de a gép mellé állították a külön õrkatonát.  A fogoly németeknek pedig azt a paran-
csot adták, hogy mindig csak az egyik fogoly mehet fel az orosz szerelõvel a gép motorjához, de
szükség esetén válthatják egymást. Feszülten vártam, tudnak- e a németek segíteni. Még egy óra
sem telt el, és felzúgott a gép motorja. A két német fogoly tehát jól vizsgázott. Egy kis idõ múlva
egy orosz pilóta jött oda, aki az egyik orosz szerelõvel próbarepülést végzett.

Két német fogolytársam ezzel befejezte a kõtörési munkát. Újra szerelõk lettek, mint valamikor
otthon. Továbbra is külön õrt állítottak a gép mellé, amelynél dolgoztak, de egyre jobban megsze-
rezték az orosz szerelõtársak bizalmát. Kitûnõ szakembereknek bizonyultak. Késõbb megtudtam
tõlük, hogy az egyik gép karbantartási munkájának a befejezése után felkínálták nekik, hogy
egyikük részt vegyen a próbarepülésen. Õk azonban ezt visszautasították. Arra hivatkoztak, hogy
õk otthon is csak a szerelõcsarnokokban dolgoztak, nem szakemberei a repülésnek. Így még
jobban bíztak bennük.

Néhány hét múlva egy napon újra az én kõcsomóm közelében javították az egyik
Messzerschmidt gépet. Ott volt a két német fogolytárs is. Egyszer csak a gépben levõ német
hangosan lekiáltott társának, hogy hamar vigyen fel neki valamit. Nem értettem, nem hallottam jól,
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mit kellett felvinni, csak azt hallottan: siess, mert baj van. A másik német hirtelen fel lépett a géphez.
Ebben a pillanatban felzúgott a motor, és a gép futott a kifutón, majd hirtelen felemelkedett. Mire
a lent maradt orosz szerelõk és az õr  felocsúdtak, a gép már a levegõben volt. Az õrség géppisz-
tolytüze már nem veszélyeztethette a menekülõket. A közelben nem volt más Messerschmidt gép.
Néhány perc múlva egy Rata géppel szállottak fel hogy utánuk eredjenek. De azt már én is tudtam,
hogy azzal nem érik utol a menekülõket.

Rejtély számomra, hogy német kõtörõtársaim hogyan szervezték meg ezt a szökést, de az
biztos, hogy alaposan elõkészítették. Én azonban ott maradtam, és folytatnom kellett az erõmet
egyre jobban meghaladó kemény munkát. Az orosz parancsnokság engem faggatott, hogy mit
tudtam a két német tervérõl. Azzal gyanúsítottak, hogy a németek engem is beavattak szökési
tervükbe. Valószínûleg komoly problémám lett volna ebbõl az ügybõl, de egyre gyengébb lettem,
erõm rohamosan fogyott, így békét hagytak. Szinte biztosra veszem, hogy a két német megszaba-
dult nemcsak a kõtöréstõl, hanem a fogságból is. Ha nem jutottak volna el haza, vagy valamilyen
számukra biztonságos területre, elfogták, és visszahozták volna õket a táborba. Én szívem szerint
áldott hazaérkezést kívántam nekik.

Megjött a hideg õsz. A még hazulról hozott vastagtalpú cipõt a táborban tõlem is elvették, és
helyette fatalpú, vászon felsõrészû lábbelit adtak. Ebben majdnem újra kellett tanulni a járást. A
vastag, fenyõfadeszkából készített talp azonban hamar elhasadt, a vászon felsõrész pedig a tartó
szögek kihullása, vagy a vászon szögek melletti kiszakadása miatt lassan leszakadt a talpról. Ezen úgy
segítettünk, hogy a leváló talpat spárgával kötöttük a felsõrészhez. A spárga azonban vagy lecsú-
szott, vagy járás közben szétszakadt. Egy reggel, amikor útban voltunk a röptéri munkahelyre, egyik
cipõm talpa teljesen leszakadt vászon felsõrésztõl, így saját talpammal tapostam a fagyos deres utat.

MEGBETEGEDTEM

A nehéz munka, a hiányos öltözet és a nagyon gyenge étkezés miatt egyre gyengébb lettem.
Minden fogolytábornak volt egy orvosa. A mi táborunk orvosa jóakaratú ember volt, de nem volt,
vagy alig volt gyógyszer, és a mostoha életkörülményeket az orvos sem tudta megváltoztatni. A
foglyok erõnlét szerinti kategóriákba voltak sorolva. A nagyon legyengültek az  (OK) kategóriába
kerültek. Ez az OK jelzés a német „ohne Kraft” kifejezésnek a rövidítése, ami magyarul azt jelenti:
„erõtlen”. Ezek az erõtlenek már nem mentek munkába. Én is ilyen OK jelzésû, erõtlen lettem.
Testileg már teljesen összetörtem. Nagy áldás volt számomra a Szentírás. A saját testi erõmbõl már
csak a reménytelenségre tellett. Gondolatban fel feltört lelkembõl a háborús búcsúdalnak e verse:

„Nem látlak én téged többé sohasem,
Te sem látod, hogyha könnyes a szemem.
Ahol majd le fognak tenni,
Síromra nem borul senki.
Senki, aki él, tavasz sem fakaszt rám zöldet.
Elhordja rólam a földet, messze majd a szél”

De az Igén keresztül adott lelki erõt Isten. Az üres barakkban leültem egy csöndes zugban, és
balzsam volt számomra a Szentíráson keresztül megszólító Isten szava: „Ne félj, mert én veled
vagyok”. Erõtlenségemben tapasztaltam meg, mennyire igaz, amit a prófétán keresztül mond Is-
ten: „Akik az Úrban bíznak, erejük megújul”.
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Két napot töltöttem erõtlen betegként a táborban, amikor bejött a tábor udvarára egy rozoga kis
teherautó fogolytáborunk orvosával, és engem feltettek a sofõr melletti ülésre. Órám nem volt,  nem
tudtam regisztrálni a múló idõt, de legalább három-négy órát zötyögött velem az öreg teherkocsi, amíg
beértünk egy nagy erdõbe. Az erdõben is mentünk még egy darabig, ahol közben kisebb települések,
tisztások, szántóföldek is voltak. Így érkeztünk meg egy ottani körülmények közt korszerûnek mond-
ható egyemeletes épülethez, ahol megálltunk, és engem bevittek ebbe a házba. Ott tudatosítottam,
hogy kórházba hoztak. Miután lefektettek egy ágyra, szédülés vett erõt rajtam. Úgy éreztem, hogy
forog velem a világ. Aztán egy orvosnõ állt meg ágyamnál, megnézte a pulzusomat, és kiment a
kórterembõl, amelyben rajtam kívül még hárman voltak. Pár perc múlva egy ápolónõ jött be, és egy
tablettát vetetett be velem. Elaludtam. Kusza álomképek villantak fel elõttem. Otthon voltam. Õszülõ
édesapám örült, hogy hazamentem. Aztán Sárospatakon voltam, az õsi kollégiumban,  ahol már régen
megkezdõdött az eljövetelem óta már második iskolaév. Álmomban is tudtam, hogy én fogságban
vagyok, nem mehetek osztálytársaimmal együtt az iskolába. Aztán felvillant elõttem a kedves rokon-
kislány arca. Náluk ültünk az elsõ szoba díványán, és õ mosolyogva nézett rám, mintha várná, hogy
mondjak neki valamit. Én akartam is beszélni, de nem tudtam megszólalni.  Felébredtem. Reggel volt,
és a szobában orvosi vizitet tartott az orvosnõ és egy ápolónõ. Újra erõs szédülés nehezedett rám.  De
ebben a szédült félig öntudatlan állapotban is érzékeltem, hogy az orvosnõ azt mondta; Zautra kaput,
ami azt jelenti, ez holnapra meghal. Szerettem volna neki valamit válaszolni, de – akárcsak azelõtt
álmomban-, újra nem jött ki a hang a torkomon.

A napot ilyen szédüléses, félig öntudatos állapotban töltöttem. Éjjel felületesen, félig ébren
szunyókáltam. Reggelre átment rajtam a szédülés, kezdtem magam jobban érezni.  Amikor újra
orvosi vizit volt, csodálkozva állt meg ágyamnál az orvosnõ, és most már nem rólam beszélt,
hanem velem. Ezzel a kérdéssel fordult hozzám: „Kak igyot gyela? = Hogy vagy?

Köszönöm, jól, válaszoltam. Aztán tört orosz nyelven mondtam meg neki, hogy tegnap reg-
gel hallottam, mit mondott rólam a vizitnél. Nem volt erõm reagálni arra, amit mondott, de lelkem
mélyén kábult állapotomban is az a tudat volt, hogy nem halok meg. Elmondtam neki, hogy én nem
halhatok meg Oroszországban, nekem haza kell menni. Isten engem innen haza segít, mert terve
van velem. Nekem még otthon, az én hazámban sok tennivalóm lesz. Bizonyára nagyon meglepte
az orvosnõt ez a váratlan fordulat, és mindaz, amit mondtam neki. Mosolyogva mondta: „Biztos
nem halsz meg, haza fogsz menni.”

Több mint egy fél évet töltöttem a kórházban. Késõbb az orvosnõ elmondta nekem, hogy a
kórházba ékezésemkor orvosilag reménytelen állapotban voltam. Testsúlyom 44 kg volt, a bõr
szinte rám volt feketedve. Szervezetem élettani funkciói akadoztak. Megtudtam, hogy a kórház,
ahova vittek, a nemzetközi vöröskereszt intézményeként mûködik. Ezen az intézményen keresztül
kapják a nyugati gyógyszereket és tápszereket a veszélyes állapotba került hadifoglyok ápolásá-
ra. Az egész Szovjetunió területén négy ilyen kórház volt létesítve.  Amikor mindezeket megtud-
tam, hálát adtam Istennek, hogy halálosan beteg állapotomban ebbe a kórházba segített. Azt is
megtudtam, hogy a sok ezer kimerült, erõtlenné lett fogolynak csak a töredéke jut el egy vöröske-
resztes kórházba. Az én volt táboromból se vittek oda senkit. Az egész kórházban, – amelyben 40-
45 fogoly volt-, egyedül voltam magyar. Késõbb tudtam meg az orvosnõtõl, hogy olyan gyógy-
szerek és tápszerek voltak a kórházban, amihez a Szovjetunióban a civilek sem juthattak hozzá.

Ahogy múltak a napok, úgy gyarapodott az erõm. Volt a kórházban egy fiatalabb orvos is,   de
a fõorvos az orvosnõ volt, aki szükséges esetben sebészi feladatokat is végzett. Ez a fõorvosnõ
engem azzal bízott meg, hogy ha mûtétekre kerül sor, legyek az egyik kisegítõ asszisztense.

Egy késõ este egy fiatal német hadifoglyot hoztak be, akit sürgõsen operálni kellett. Közben
elment az áram és a mûtétet petróleumlámpa mellett kellett az orvosnõnek elvégezni. A fogoly a
munkahelyen, valami átrakodásnál nyers krumplihoz jutott, amivel úgy jóllakott, hogy bélcsava-
rodása lett. Már a mûtéttel sem lehetett megmenteni életét.
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Közeledett karácsony szent ünnepe. A kórház szép helyen, fenyõfák közti kis tisztáson fe-
küdt. Közben azt is megtudtam, hogy az erdõ, amelyben vagyunk, a hatalmas kiterjedésû neveze-
tes Briánszki erdõség. Õrök kíséretében néha kivittek az erdõbe, hogy ne legyünk mindig a zárt
falak közt. Az erdei utacskák mentén, aztán egy kicsit az úttól távolabb is szomorú jelek utaltak
arra, hogy az erdõnek azon a részén a háborúban súlyos harcok dúltak. Arra lettünk figyelmesek,
hogy a fák között avarral, száraz falevéllel félig elborítva páncél sisakok vannak. Az õrök megen-
gedték, hogy megnézzük ezeket a sisakokat. Így tudtuk meg, hogy minden sisak egy ott meghalt
katona emlékét hirdeti. A sisak alatt mindenütt ott volt a koponyacsont. Ha tovább kapartuk a
száraz falevéltakarót, megtaláltuk a katona csontvázát és fegyverét is. Nem volt ki a halottakat az
erdõben összeszedje, eltemesse. Szomorú emlékei voltak ezek annak a pusztító háborúnak, amely-
nek gyötrelmét mi ott, mint hadifoglyok viseltük.

Karácsony elõtt megérkezett a kórházba a vöröskeresztes tábori posta. Sajnos, én nem kap-
tam a várt lapot. Kijevben mi is kaptunk ilyen tábori lapokat, betartottuk a parancsot, hogy arra
nem lehet írni többet 25 szónál, de visszajelzés még nem érkezett. Elhurcolásom óta a második
karácsony közeledik, és én édesapámtól, testvéreimtõl nem kaptam semmi életjelt. Azzal vigasztal-
tam magam, hogy élnek, hogy talán írtak is, de engem közben más helyre, a kórházba hoztak, és
nem volt ki  kinyomozza a kórház tábori számát, hogy utánam küldje a lapot. Késõbb tudtam meg,
hogy valóban írtak, de azt a lapot nem kaptam meg.

Megérkezett a karácsony. Lélekben otthon voltam, együtt ünnepeltem szeretteimmel a csa-
ládban, és kedves kis templomunkban. A valóság pedig az volt, hogy a briánszki erdõ mélyén
vagyok, egy hadifogoly kórházban. Környezetemben senki nem beszélt magyarul. Szenteste a
német fogolytársak együtt voltak az étkezõben. Én is lementem hozzájuk. Lélekben õk is otthon
voltak.  Én voltam az egyetlen, akinek Bibliája volt, de az természetesen magyar Biblia volt. Csak
gimnazista diák voltam, amikor elsodort hazulról a háború vihara, de úgy éreztem, nekem kell
fogolytársaimnak elolvasni a karácsonyi evangéliumot és beszélni egy kicsit Isten megváltó sze-
retetérõl.  Megtettem ezt. Otthon a középiskolában a német nyelvbõl is jó alapot kaptam.  Fogság-
ban pedig gyarapodott nyelvismeretem. Már jól beszéltem nyelvüket, és elmondtam köztük, hogy
Isten nemcsak otthon, hanem az idegenben is velünk van, és meg tudja áldani itt is ünneplésün-
ket. Fogoly életünk áhítatos csöndjébe és sötétségébe belevilágított Isten Igéjének a fénye.
Hiszen azon a sötét betlehemi éjszakán, az elsõ karácsonykor, a világ világossága lépett bele
elesett, bûnben vergõdõ világunkba. Az jött el a fölre, amelyen az óta is annyi sokszor eluralkodik
a sötétség, tombol a háborúság, és ahol ma is annyi sok könny és vér folyik, aki szereti és
megváltja az embert. Õ maga mondta el, hogy Isten azért küldte õt, „hogy a töredelmes szívûeket
meggyógyítsa, a foglyoknak szabadulást hirdessen, és hogy szabadon bocsássa a lesújtottakat.”
Könnyhullajtások között is áldott karácsony volt ez ott az idegenben.

Fel-felvillant bennem sokszor a gondolat, hogy Isten a sír szélérõl hozott vissza, és remény-
séggel gondoltan a szabadulás napjára. Áprilisra testsúlyom 62 kg-ra emelkedett. 174 cm-es test-
magasságomhoz mérten ez még kevés, de én egész addigi életemben vézna, gyenge testalkatú
voltam, így állapotomat már jónak tartottam. A kórház orvosai becsületes orvosokként végezték
munkájukat, úgy éreztem, hogy hozzám különösen jóakaratúak voltak. Örültem a gyógyulásnak,
de megborzadtam attól a gondolattól, hogy a kórházi kezelés befejezése számomra a kijevi elõzõ
táborba való visszaküldésemet jelentheti. Borzadtam a kõtöréstõl. Mégsem ez történt.

 Amikor elbocsátottak a kórházból, egy közeli kis fogolytáborba vittek, ami a kórháztól kb. 15
km-re lehetett, és ahol csak 60-70 fogoly volt. Ez a tábor tehát szintén az erdõben volt, és a foglyok
munkája fakitermelés volt. Voltak ennek a munkának nehéz részei is, de a kõtöréshez képest ez jó
munkahely volt.

Csak néhány hétig voltam ebben a táborban, de ott is szereztem olyan tapasztalatokat, ame-
lyek az akkori szovjet-orosz állapotokra jellemzõek voltak. Nemcsak a foglyok, hanem az orosz
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lakosság egy része is alultáplált volt. A tábor orosz õrsége is éhezett. Ezt különös módon adták
tudtára a foglyoknak. A fakitermelés akkor a tábortól kb. 30 km-re lehetett. A közelben volt egy
tisztás az erdõben, amelyben elõzõ nyáron krumplit termeltek. Õsszel a krumpli termés egy részét
földvermekbe helyezték, úgy, hogy a kiásott földdel jó vastagon betakarták a krumplit. Az orosz
õrök megállapodtak a sofõrrel, akinek a teherautójára estére fel voltak rakva a farönkök, hogy
estére egy kis külön fuvart fognak csinálni. Három fogolynak kiadták a parancsot, hogy menjenek
velük. A krumplivermekhez vitték õket, ahol egyik vermet megbontva, gyorsan meg kellett rakniuk
egy néhány zsákot krumplival, és a zsákokat fel kellett tenni a teherautóra, a vastag rönkök közé.
Annak a mezõgazdasági telepnek a távolabbi részén, ahol a krumplivermek voltak, volt egy õrbó-
dé is. Tehát a mezõt õrizték. A mozgást az õr a teherautó indulásakor vette észre. Elkezdett a kocsi
után lövöldözni, de a „krumpli tolvajok” már távol voltak, így a krumpli szerencsésen megérkezett
a fogolytábor õrségének a szállására. Õk aztán megosztották a zsákmányt a fogolytábor konyhá-
jával. Egy ideig tehát a foglyok is jobban élhettek

SZOVHOZ

Egy néhány hét múlva aztán tíz fogolytársammal együtt engem is felraktak egy teherautóra, és jó
néhány órányi kocsikázás után érkeztünk meg egy nagy állami gazdasághoz, amit ott „szovhoz”-
nak neveztek. A telepen egyszerû házikók, és nagy mezõgazdasági épületek voltak. A foglyok
részére ott is volt egy barakk-épület, amelynek lakóit akkoriban szedték össze több fogolytábor-
ból. Másnap aztán meg kellett szervezni a „brigádokat”, amelynek élén, mint minden nagyobb
táborban, a brigadírosnak nevezett parancsnokok álltak.

A következõ nap reggelén, a reggeli „népszámlálás” után egy katonatiszt és egy civil szemlél-
te meg a fogoly-csoportokat. A tiszt a tábor orosz parancsnoka, a civil pedig a szovhoz vezetõje
volt. Itt osztották be a foglyokat a gazdaság különbözõ területein végzendõ munkára.

 Amikor a táborparancsnok és a civil gazdaságvezetõ a mi brigádunkhoz jött, kétszer is el-
mentek a sorok közt, mintha valakit keresnének. Végül két fiatalt kiszólítottak a sorok közül. Az
egyik én voltam, a másik pedig, – mint késõbb megtudtam, – egy óbudai 19 éves fiú. Mikor már
elõtte álltunk, felém fordult, és nekem szegezte a kérdést: Te vagy az, aki ért oroszul?  Miután
igennel válaszoltam, ezt mondta: „Te specialista vagy. Ti ketten külön munkát kaptok, itt a telepen
fogtok építeni egy patikát.” Megijedtem. Tiltakoztam, hogy nem vagyok specialista, az építéshez
nem értek. Mondtam neki, hogy engem gimnazista diákként hoztak el hazulról, még nem lehettem
szakember. Minden tiltakozásom hiábavaló volt. Azt mondta, hogy meg fogjuk próbálni, és majd õ
mindig megmondja nekünk, hogy mit akar, és hogyan akarja a munkát végeztetni. Mindjárt el is vitt
a helyre, ahol a patikát fel kell építeni. Azt is megtudtuk tõle, hogy a patikát nem az emberek, hanem
az állatok gyógyszereinek tároló helyeként építtetik. Itt a telepen nem sok ember van, mondta a
szovhoz vezetõje, azoknak itt nincs szüksége patikára, de óriási állatállományunk gyógyítását
biztosítani kell. Kiadta az utasítást, hogy ma kezdjük meg az elõkészületeket, és holnap már hozzá-
fogunk a munkához.

Az építendõ patika helyének környékén nem láttam semmi építkezési anyagot. Csak egy
bomba alakú, nagy fél bomba méretû vastag falú fém edény volt a terepen. A vezetõ elmondta,
hogy, az általam bomba alakúnak vélt fém edény valóban „bomba” volt, de nem robbanóbomba,
hanem élelmiszer bomba. A második világháborúban az USA szövetségese volt a Szovjetuniónak.
A háborúban aratott gyõzelemhez az USA az orosz fronton is hozzájárult. Nemcsak úgy, hogy a
szovjet hadsereg elõrenyomulását sok helyen bombázásokkal készítették elõ, hanem úgy is, hogy
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a nehéz helyzetbe került hadseregnek élelmet szállítottak. A rettegett amerikai nehézbombázók
bombaterhének egy része ilyenkor élelmiszer szállítmány volt. Az élelmiszereket két részbõl álló
bomba alakú vastag falú alumínium edényekbe csomagolták, és a két részt fémpántokkal fogták
egybe. Amikor ezek a „bombák” földet értek, az oroszok a bombák fémpántjait szétcsavarozták, és
az élelmet szétosztották.

Az egykori amerikai élelmiszer bombáknak egyik nagy fémteknõje volt az építendõ patika
terepén. Ezt azért helyezték oda, hogy majd abban kell keverni a „maltert”, a patika falaira. Lassan
aztán az is tisztázódott, hogy a patika falait nem kõbõl, vagy téglából kell építeni, hanem sövény-
bõl. Tudtam róla, hogy valamikor dédapáink korában, a mi falvainkban is építettek  a szegény
emberek ilyen pacsit házat. A sövény pedig nekem már közelebbrõl is ismerõs volt, mert falvaink-
ban a kertek mezsgyéjére sokszor még a háború elõtti években is sövénykerítést készítettek. Ilyen
kerítések készítésénél serdülõ koromban én is segédkeztem.

Lassan kezdtem megbarátkozni a gondolattal, hogy építési vállalkozók lettünk. Azzal bíztat-
tam magamat és óbudai fogolytársamat, aki csüggedezõ, borúlátó fiú volt, hogy ilyen ház építésé-
hez nem kell nagy tudomány, csak bátorság, figyelmesség, és erõs akarat. Igyekeztem bátorítani
csüggedezõ társamat, és mondtam, hogy ha ketten erõs akarattal összefogunk, és átgondolva
próbáljuk végezni a munkát, Isten segítségével számolva felépítjük a patikát.

Számomra vonzó volt a gondolat, hogy ez valójában egy kiváltságos munkahely lesz, mert
nem kell reggelenként kivonulni a brigádokkal a mezõre, hanem önállóan dolgozunk, idõnket
magunk osztjuk be. Az elvégzendõ munka nem lesz norma szabályokhoz kötve és így a fogságban
is lesz egy kis szabadságunk.

Másnap egy erõs három és fél méteres karóval megrakott kis teherautó jött az építendõ patika
helyére. Ezeket kell méterenként leásni a földbe 80 cm mélyre, hogy a készítendõ fal tartóoszlopai
legyenek. A 9x8 méteres külsõ méretû területet két fallal kellett három részre osztani, hogy az
épületben három helység legyen.

A mennyezet is pacsitból készült. Amikor már a karók be voltak a földbe állítva, meghozták a
fonáshoz szükséges, hosszú hajlékony zöld vesszõszállítmányt. Kezdetben a fonás is nehézkesen
ment, de késõbb egész szép fonott falat tudtunk készíteni. A mennyezetnek szánt fonott sövénye-
ket úgy készítettük, hogy azok egyben tetõt is helyettesítsenek, tehát lejtésük legyen. Ezekre a
vakolás után vastag kátránypapír fedõanyagot rögzítettünk. Ezért azokat két oldalról kellett felrak-
ni, és a részek megerõsítésérõl, stabilitásáról is gondoskodni kellett.

Munka közben sok olyan probléma merült fel, amit mi megoldhatatlannak gondoltunk.  Isten
segítségével a végén minden ilyen probléma megoldódott. Külön gondot jelentett az ajtók és
ablakok nyílásának a megoldása. Aztán rájöttünk, hogy ez nem is olyan nagy nehézséggel meg-
oldható.  Reménységünk felett jól sikerült a hajlékony zöld vesszõk fonása is.  A vakolással eleinte
sokat keserveskedtünk. A maltert a bomba-teknõben kavartuk. Csak sok kísérletezés után jöttünk
rá, milyen összetételû és milyen sûrû malter kell ahhoz, hogy az ne hulljon le a falról, mennyezetrõl,
tetõrõl. Kezdetben nem tudtunk bánni a kõmûveskanállal sem, és az azzal falra csapott malter
lehullott. Az elsõ napokban marokkal nyomkodtuk az anyagot a fonott sövényfalra. Aztán már a
kanalat is tudtuk használni.  A szovhoz vezetõje naponta megnézte, mit dolgozunk. Akkor is
elismeréssel nyugtázta igyekezetünket, amikor látta, hogy nehezen birkózunk meg a feladattal. Én
mindig csak arra kértem, hogy ne sürgessen, ne „davajozzon,” nekünk sokkal több idõre van
szükségünk a munka elvégzéséhez, mint a szakembereknek. Ezt meg is értette, és hagyta, hogy
nyugodtan dolgozzunk. Szerencsére nem volt vad orosz. A munka közben felmerült problémák
során tudatosítottam, milyen nagy hasznát veszem azoknak a tapasztalatoknak, amelyeket ács-
mester, majd építész bátyám mellett szereztem. Az otthoni két legutóbbi gimnáziumi tanév nyári
vakációjának egy részét ugyanis testvérbátyám építkezéseinél töltöttem. Kisegítõ munkát végez-
tem építkezései különbözõ szakaszain, hogy a következõ iskolaév kezdetéhez egy kis pénzt keres-
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sek.  Igaz, hogy akkor még nem gondoltam arra, hogy nemsokára elhurcolt diákként orosz hadifog-
ságba kerülök, de az építkezéseknél szerzett tapasztalatok a pacsit-patika építésénél segítettek
bizonyos problémák megoldásában.

A patika erõs öt hónapi munka után elkészült. Amikor a vakolás és simítás is kész volt, kész
ajtókat és ablakokat hoztak, amelyeket már a gyártó cég hivatásos szakemberei raktak be. Ennél a
munkánál mi csak inasok voltunk. A munkát a tábor parancsnoka vette át a szovhoz vezetõjével
együtt. Kifejezték megelégedésüket, és nagy dicséretet kaptunk.

A dicsérettel együtt a parancsnok kapitány ígérte, hogy jutalmul elküld Moszkvába, (Moszk-
va közelében voltunk) és ott találkozhatok Sztálinnal. Én ezt tréfának vettem, de õ komolyan
gondolta. Õszintén megmondtam neki, hogy én nem Sztálinnal szeretnék találkozni, hanem õszülni
kezdõ édesapámmal és testvéreimmel. Ez azt jelentette, hogy én nem Moszkvába vágyom, hanem
haza. Egy pár nap múlva újra megszólított, és azt mondta, hogy ha nem is akarok Sztálinnal
találkozni, õk elküldenek engem Moszkvába egy politikai tanfolyamra. Ezt is próbáltam elhárítani,
egy pár nap múlva egy zajos terepjáró kis katonai autóval mégis bevittek Moszkvába, és otthagy-
tak.  Az iskolázás a város peremvidékén volt, így én valójában nem láttam Moszkvát.

Ez a küldetésem azonban balul ütött ki. A tanfolyam néhány kezdõ óráján a társadalmi formák
kialakulásáról és fejlõdésérõl beszéltek, kezdve a primitív „õskommunizmustól”, az ún. modern szoci-
alizmusig. A fejlõdés taglalásánál hamar eljutottak a marxista filozófiához. Engem nagyon elszomorí-
tott ennek a filozófiának az a sarkalatos alaptétele, hogy a társadalmi élet fejlõdésének az alapja és
mozgató rugója az anyag. Az egyik elõadás után, kint a folyosón megmondtam az elõadónak, hogy
nekem ez a marxista filozófia idegen. Nem hiszem, hogy az egyén és a társadalom fejlõdését, az
emberiség jövõjét csak anyagi összetevõk formálják. Lelki, szellemi összetevõk elismerése, elfogadá-
sa, és az azokkal való élés nélkül rideggé, beteggé és veszélyessé válik a legjobb irányúnak gondolt
fejlõdés is. Ezzel az õszinte beszédemmel be is csaptam magam mögött a tanfolyam kapuját. Két nap
múlva visszavittek a szovhozba, ahova  – mint aztán megtudtam, – azt az írásbeli értesítést küldték,
hogy alkalmatlan vagyok politikai nevelésre. Én ezt a kudarcot diadalnak tartottam.

ÚJRA KIJEVBEN

Közeledett a tél. A szovhozban télen nem volt szükség a hadifoglyok munkájára. November utolsó
napjaiban teherautókra raktak bennünket és újra Kijev-be vittek vissza. Ott egy nagy központi gyûj-
tõtáborba, az ún. bunkerlágerbe  kerültünk. Ezt a tábort a háború folyamán a németek építtették az
orosz hadifoglyok részére, most telve volt német és magyar, hazulról elhurcolt civil, és katona hadifog-
lyokkal. Abban a félig földbe ásott, sok hosszú  bunkerbõl álló táborban talán többen, mint kétezren
voltak. A tábornak a lakói legalább felerészben átmenõ emberek voltak. Különbözõ táborokból vitték
oda a foglyokat. Ott összekeverték, és csoportonként más táborba küldték az embereket. Így kerültem
én egy kb. 50 emberbõl álló csoporttal a 32-es számú kijevi táborba

Ebben a táborban odaérkezésünk elõtt csak 60 német és 30 magyar hadifogoly volt. A brigá-
dok szervezése nagyon nehezen ment. Volt ott vagy 20 ismerõsöm, akikkel részben az elsõ, 20-as
számú kijevi, részben pedig a szovhozi táborban voltam együtt. Ezek velem együtt egy csoportba
tömörültek, azzal, hogy mi képezzünk néhány hozzánk csatlakozó ismeretlennel együtt egy brigá-
dot. Közben az ismerõsöknek az volt a kívánsága, hogy én legyek a brigádvezetõ. Én ezt a kérést
visszautasítottam. Azért nem akartam brigádvezetõ lenni, mert a munkahelyeken a brigádvezetõ
volt az orosz munkáltató hajtó embere. A brigádvezetõnek kellett az embereket a munkahelyen
hajszolni, hogy többet dolgozzanak. Pedig az emberek jelentékeny része agyon volt hajszolva, le
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volt gyengülve. A brigádvezetõk ezért a munkáért dupla adag levest kaptak. Ez a mindig éhes
emberek szemében nagy dolog volt. A dupla adag levesért irigyelték a brigádvezetõt. Némelyek
azonban nemcsak irigyelték, hanem szidalmazták is. Azt mondták, hogy könnyû a brigádvezetõ-
nek hajszolni a többieket, mert õ két adag levest kap. Ezért utasítottam vissza a brigádvezetõi
felkérést. Azt mondtam, hogy inkább éhezek a többi fogolytárssal együtt, de belõlem ne átkozza ki
senki a dupla adag levest. Végül akadt a hozzánk csatlakozott tíz között egy tõlem jóval idõsebb
fogolytárs, aki brigádvezetõ lett.

Közben brigádunk fele egy építkezési munkahelyre került, bent a városban, Kijevben. A háború
alatt a Puskin utca 5 szám alatti emeletes épületet   – több más épülettel együtt – bombatámadás érte.
A romos házak újjáépítésére hadifoglyokat rendeltek ki. Így újra építõ munkás lettem.

Bent a táborban az orosz táborparancsnok és politikai tiszttársa, egy másik kapitány, kiadták
a parancsot, hogy a megnövekedett tábor minden brigádvezetõje készítsen brigádja tagjairól
kimutatást. A kimutatásnak tartalmazni kell a pontos személyi adatokat. Az esti népszámlálás után
több alkalommal kihirdették, hogy ha valaki tud orosz betûkkel írni, az jelentkezzen az orosz nyelvû
kimutatások munkájának az elvégzésére. Sokat tépelõdtem, mit tegyek.  Szívesen vállaltam volna
ilyen munkát, de már azt is tudtam, hogy ha a foglyok közt valaki nyelvtudásával kiemelkedik a
többiek közül, azt az orosz tisztek gyanúsnak tartják.

Ebbõl a megfontolásból kiindulva nem jelentkeztem, hogy tudok oroszul írni. Arra is gondoltam,
hogy nem tudok tökéletesen írni, hiszen csak a fogságban tanultam meg valamennyire oroszul.

Egy este azonban brigádunk vezetõje nagyon kérlelt, hogy a mi brigádunk kimutatását ké-
szítsem el oroszul. A munka után fáradt is voltam, meg ki is akartam kerülni az esetleges gyanúsí-
tásokat, ezért nem akartam vállalni a kimutatás készítését. Amikor azonban elõvett egy néhány
ívpapírt, amit az orosz tiszttõl kapott, és azt kezében lobogtatta, újra erõt vett rajtam a papír utáni
vágy. Az utóbbi idõben már csak itt-ott tudtam egy-egy õrtõl, vagy valamelyik orosztól a munka-
helyen, egy néhány cigarettapapírt szerezni. Az orosz cigarettapapír jóval vastagabb és nagyobb
volt, mint a hazai cigarettapapírok. Amióta rendes papírhoz nem jutottam hozzá, ezekre a cigaretta-
papírokra írtam az orosz szavakat, hogy valamicskét gyarapodjon orosz szókincsem. Most hogy
újra egy néhány nagy ívpapírt láttam a brigádvezetõ kezében, a papír kedvéért végül mégis elvál-
laltam az orosznyelvû kimutatás elkészítését.

Barakkunkban itt is emeletes priccsek voltak. A brigádvezetõk fekhelyénél a priccs mellett volt
egy egyszerû kis asztal, és két egyszerû szék, hogy a kimutatás készítés munkáját tudják elvégezni.
Akkor este ennél az asztalnál ültem, hogy megkezdjem a kimutatás készítését. Mellettem az egyik
oldalon magyar, a másik oldalon német fogolytársak üldögéltek a priccs szélén. Egyszer csak hangos
szmírno (vigyázz) kiáltás jelezte, hogy a barakkba belépett a tábor orosz parancsnoka. Végigment a
priccsek közt és odaért a mi asztalunkhoz is. Az asztal mellett megállt, kezébe vette az ívpapírt, amelyik-
re már néhány fogolytárs adatait éppen feljegyeztem. Szigorúan rám nézett és megkérdezte:

– Te tudsz oroszul írni?
– Valamennyire tudok – válaszoltam.
– Miért nem jelentkeztél, amikor kérdeztük, hogy ki tud oroszul írni?
– Mert tudatában vagyok, hogy nem helyesen írok.
– Te mi vagy? – Kérdezte.
– Venger, (magyar) vagyok – válaszoltam.
– Akkor miért beszélsz fritzül? – kérdezte.
– Mert a Fritzek (németek) nem tudnak magyarul.
A kapitány egy kicsit elgondolkodott, majd ismét szigorúan rám nézve ezt mondta: Most már

tudom mi vagy te. Kém vagy, aki a háborúban itt kémkedtél a Szovjetunióban. Ezért tudsz fritzül is,
magyarul is, meg oroszul is. (Az oroszok a németeket sokszor Fritzeknek nevezték, mert sok Fritz
nevû van köztük).
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Kétségbeesve tiltakoztam. Mondtam a kapitánynak, hogy soha nem jártam a Szovjetunió-
ban. Nem hitt nekem. Azt mondta, hogy csak a kémek beszélik ezeket a nyelveket. Ha nem így
lenne, akkor a többi magyar is beszélne oroszul, vagy németül.  Magyaráztam neki, hogy a többi
fogoly idõsebb, és majdnem mindnyájan egyszerû munkás emberek, Én viszont gimnazista, isko-
lás vagyok, az én munkám, foglalkozásom a tanulás. Természetes tehát, hogy én itt, a fogságban
is akarok tanulni. A többieknek, akik már régen jártak iskolába, ez nehezebben megy. Nem sikerült
õt meggyõznöm. Berzenkedve elém nyomott egyet az asztalon levõ ívekbõl és parancsolta, hogy
írjam le, amit diktál. Remegve vettem újra kezembe a tollat. Ezt diktálta: Da zdrasztvujet szovjetskaja-
vengerskaja druzsba (Éljen a szovjet-magyar barátság). Amikor aztán kezébe vette a papírt, és
elolvasta, amit írtam, még jobban dühbe gurult. Azért gerjedt olyan nagy haragra, mert nagy
izgalmamban a „szovjetszkaja” szót kis sz-szel, a „vengerskaja” szót pedi nagy V-vel írtam. Ordítva
kérdezte, hogy miért nem írtam min a két szót egyformán nagy, vagy kis kezdõbetûvel. Ezzel
kifejeztem, hogy a szovjeteket kicsire, a magyarokat pedig nagyra becsülöm. Tehát önzõ gonosz
kém vagyok, és ezt, mint fogoly is ki merem fejezni. Haragos ordítozása közben annyira felkorbá-
csolódott benne az indulat, hogy megragadta a széket, amelyen addig ült, hogy rám sújtson vele.
Én ijedten a felsõ priccs széle alá hajtottam fejemet, de közben a szék  lendületét felfogta a felsõ
priccs deszkája. Így a fejem egyben maradt, a szék lába pedig eltört. Ilyen csodálatos tud lenni
Isten életmentõ kegyelme.

A veszedelem azonban ezzel nem hárult el. A kapitány az õrség után kiáltott. Pillanatok alatt
ott volt két fegyveres katona, akik a kapitány parancsára bedobtak engem a tábor szélén levõ
karcerba. A karcer egy földbe ásott verem volt, amit a foglyok fegyelmezésére készítettek a tábo-
rokban. Miközben az õrök engem a karcerhez vittek, a kapitány nagy haragosan még ennyit
mondott nekem: Holnap megkapod megérdemelt büntetésedet. Amikor rám kattant a karcer ajtajá-
nak zára, nagyon feldúlt lelkiállapotban voltam. Sok kérdés, sok gondolat forgott agyamban:
Milyen büntetéssel akar sújtani az a kegyetlen akarat, amelynek most ki vagyok szolgáltatva?
Szibéria, vagy valami még szörnyûbb dolog?  Aztán imádságos reménységgel Istenhez sóhajtot-
tam. Szívem zakatolása lecsendesedett, megbékéltem sorsommal.

Talán egy erõs órát töltöttem így el a karcerban, amikor a nagy csendet a zár erõs csikorgása
törte meg.  Mit akarnak ezek velem, most, éjszaka? Az õr bekiáltott, hogy jöjjek ki a karcerból, és
menjek helyemre a barakkba. Egy kicsit megkönnyebbültem. Nem tudom, mi következik, de most
legalább lefekhetek. Akkor éjjel azonban nagyon keveset aludtam. Újra lejátszódtak bennem az
este eseményei. Hallottam az elhangzott szavakat, láttam a mozdulatokat, és éreztem a kapitány
vodkagõzös leheletét. Azt monda, hogy reggel kapom meg a büntetést.

HADIFOGOLY PARANCSNOK

Reggel újra ott álltunk ötösével felsorakozva, számlálásra, a tábor nagy udvarán. A brigádok elõtt
ott állt a kapitány. Remegtem. Odajött a mi brigádunk elé, szigorúan rám nézett, majd intett, hogy
álljak ki a sorból, és álljak elõre a brigádok elé. Feszült csendben álltam a többiek elõtt. Közben az
õrök befejezték a számlálást, és jelentették a kapitánynak, hogy nem hiányzik senki. Ezek után a
kapitány felém fordult, és a szokottnál sokkal halkabban ezt mondta:  „Amit most mondani fogok,
hirdesd ki a magyaroknak is és a németeknek is.” Aztán egy kicsit várt, mintha azon gondolkodna,
hogyan is mondja el azt, amit mondani akar, majd így szólt. „Mától kezdve a tábor hadifogoly
parancsnoka ez a mellettem álló fogolytársatok P. B. lesz”. Meglepõdtem. Nem mertem hinni a
fülemnek. Átvillant rajtam a gondolat, hogy a kapitány durva tréfát ûz velem. De a parancsot
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teljesítenem kellett, mindkét csoport felé tolmácsoltam az elhangzott mondatot. A mi brigádunk-
ban tapsvihar ütött ki.  A kapitány aztán arról mondott egy néhány mondatot, hogy milyen köte-
lességei vannak a hadifogoly parancsnoknak, és hogy a hadifogoly parancsnok utasításait min-
denkinek meg kell tartani.

Amikor tudatosítottam, hogy ami itt történik, az nem tréfa, legszívesebben tiltakoztam volna.
Jó lett volna elhárítani a rám helyezett felelõsségnek a terhét. De azt is tisztáztam magamban, hogy
esetleges tiltakozásom ugyanúgy felesleges, esetleg veszélyes lenne, mint a tegnap este kilátásba
helyezett büntetés elleni tiltakozásom lett volna. Csöndesen hálát adtam Istennek ezért a nem várt
fordulatért, és kértem õt, adjon lelki testi erõt a rám váró feladatok teljesítéséhez.

A Szovjetunió hadifogoly táboraiban a hadifogoly parancsnoknak széles hatáskört adtak.  Õ
szervezte meg a munkacsoportokat, és õ jelölte ki a csoportok munkahelyét. A különbözõ munka-
helyek vezetõi nem az orosz parancsnokságnak jelezték, hány fogoly munkást kérnek, hanem a
hadifogoly parancsnoknak. A parancsnoknak tehát hatalma volt az emberek fölött, kellett, hogy
tudjon parancsolni. Én nem tudok parancsolni. A szervezés is gyenge oldalam. Egyéniségemnek
ezek a tulajdonságai már fiatal koromban is megmutatkoztak, és egész életemen végig kísérnek.
Parancsolás helyett igyekszem az emberekkel megbeszélni közös dolgainkat, és annak alapján
cselekedni, még akkor is, ha sokszor rá kellett jönnöm, hogy a kitûzött fontos és közös cél elérése
így sokkal nehezebb, mint parancsszóval lenne. Mert az emberek sokszor a saját jövõjük építése
ellen is tiltakoznak, ha azért ma kell terhet venni magukra. E miatt a sokszor tapasztalt tény miatt
fordult valamikor velem is elõ, hogy nem engedtem a szûk látókörû visszahúzó erõknek, és a
szükséges jót, (pl. késõbb az egyházi építkezéseket), a tiltakozók ellenére is megvalósítottuk. A
tiltakozók elõbb utóbb rájönnek, hogy a felújított, vagy újonnan épített objektumok mindenek-
elõtt az õ javukat munkálták, az õ jövõjük útját egyengették, még akkor is, ha annakidején tiltakoz-
tak ellene. De ezek a felismerések már késõbbi idõben születtek, mint lelkipásztori szolgálatom
során szerzett tapasztalataim gyümölcsei.

Visszatérve a fogolytáborban történt eseményekhez, én eldöntöttem magamban, hogy min-
den lehetséges erõfeszítést megteszek annak érdekében, hogy fogolytársaim élete a táborban
elviselhetõvé váljon. Sok táborban éppen a hadifogoly parancsnok durvasága és lelkiismeretlen-
sége tette gyötrelmessé a foglyok életét. Éppen a mi 32-es táborunk múltja is jó példát szolgálta-
tott erre nézve. Mint említettem, a táborban a mi odaérkezésünk elõtt csak 60 német, és 30 magyar
hadifogoly volt. A tábor német hadifogoly parancsnoka következetes szándékossággal, igazság-
talanul jelölte ki a foglyok munkahelyét. A munkahelyekre, ahol hadifoglyokat dolgoztattak, orszá-
gos viszonylatban az volt jellemzõ, hogy nem mindenütt méltányolták a foglyok helyzetét, és
munkáját. Mindenütt normát szabtak ki az elvégzendõ munkára. Aki a kiszabott normát teljesítette,
annak megadták a 100%-ot. Aki kevesebbet teljesített, annak kevesebb, valamikor csak 50-60%-ot
adtak. A foglyok étkezésének a mennyisége és minõsége pedig azon múlott, hogy milyen százalék-
ra teljesítették munkahelyükön a normát. A foglyok a táborokban, ahol én dolgoztam, nem kaptak
egy fillér fizetést sem. Az én kezemben a fogság közel 3 éve alatt nem volt pénz. Ezt a fizetés
elmaradást azzal indokolták, hogy a foglyok országai sok hadi kárt okoztak a Szovjetuniónak, és a
kárt a foglyoknak kell helyre hozni. A foglyok tehát kötelesek ingyen dolgozni. A foglyok ellátásá-
nak a terhét részben az állam, részben a munkaadók fizetik. A munkaadók pedig a teljesített munka-
norma alapján  fizették le a tábor orosz parancsnokságának a munkadíj meghatározott részét. Ez azt
jelentette, hogy amelyik brigád pl. a munkanormát csak 50%-ra teljesítette, az után a brigád után a
munkahely a meghatározott munkadíjnak az 50%- át fizette be a tábor parancsnokságának. Ez azt
hozta magával, hogy a kevesebb pénzért kevesebb élelmiszer alapanyagot és kenyeret lehetett
venni. A kevés százalékot kapó brigádok tehát kevesebb kenyeret, vékonyabb ételt kaptak. Ennek
pedig az lett az eredménye, hogy az emberek éheztek, és fokozatosan legyengültek. Viszont azt,
hogy a munkateljesítményt hány százalékosnak minõsítették, nem annyira a normakönyv, mint
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inkább a munkaadó belátása, jóakarata határozta meg.  A rosszakaratú munkaadók rendszeresen
kevés százalékot adtak.

Mivel a 32-es táborban odaérkezésünk elõtt két brigád mindig arra a munkahelyre volt küld-
ve, ahol rendesen adták a százalékot, egy pedig mindig oda, ahol nagyon kevés százalékot adtak,
a kevés százalékot kapó brigád rendszeresen éhezett. Az éhezõ brigád, – akik éppen a magyarok
voltak, – kérték a német hadifogoly parancsnokot, hogy az õ brigádjukat is küldje a jobb százalé-
kot adó munkahelyre. A parancsnok ezt nem volt hajlandó megtenni, és ennek az lett a következ-
ménye, hogy az elkeseredett éhes emberek a parancsnokot egy este úgy megverték, hogy állítólag
törött kézzel és törött bordával szállították a kórházba. Ez közvetlen a mi odaérkezésünk elõtt
történt, tehát amikor odaérkeztünk, nem is volt hadifogoly parancsnoka a tábornak. Több más
körülménnyel együtt valószínûleg ez az állapot is késztette az azelõtt rám dühöngõ kapitányt,
hogy parancsnokká tegyen.

A hadifogoly parancsnok feladata volt a naponkénti étlap (menju raszkladkaja) összeállítása
is. Õ adta ki a konyhának naponta a munkaszázalékok alapján vételezett produktumokat és a
kenyeret is. Õ vételezte két munkatárs segítségével a tábor raktárából az élelmiszer alapanyagokat,
lisztet, korpát, káposztát, paszulyt, olajt, kását, esetleg apró sós halat és (a levesbe) egy kevés
húskonzervet.

A kapitány új munkaköröm másnapján külön kihallgatásra rendelt magához. Sajnálatát fejezte ki
„tegnapelõtt esti” keménysége miatt, és örömét fejezte ki, hogy személyemben olyan munkatársa lett
a tábor ügyeinek a rendezésében, aki vele is, a táborban lévõ nemzetek tagjaival is szót ért. Soha többé
nem vádolt azzal, hogy a háborúban, mint kém dolgoztam országukban. Bizonyára átgondolta, hogy
ez lehetetlen, hiszen akkor még szinte gyermek voltam. A továbbiakban aztán szigorú utasításokat
adott arra nézve, hogy a konyha éléstáráért is én hordozom a teljes felelõsséget. Ne merjek azért
onnan senkinek élelmet adni. Ha ezt a parancsot megszegem, Szibériába számûznek.

Új munkakörömben tehát nem kellett már éheznem, de sokszor úgy éreztem, hogy erõm feletti
terhet raktak rám ezzel a feladattal.  Közben közeledett a karácsony ünnepe. Számolgattam, hogy
ez lesz a harmadik karácsony, amit idegenben töltök. Karácsony hetén ebbe a táborba is érkeztek
vöröskeresztes lapok. Én újra nem kaptam semmit. 1944 novemberében hurcoltak el hazulról,
Azóta nem kaptam onnan semmi életjelt. Pedig a szovhozi táborban, szeptemberben sikerült két
vöröskeresztes laphoz hozzájutnom, és így nemcsak a szülõi házba írtam, hanem végre a kedves
rokon kislánynak is küldhettem egy lapot. Most is azzal vigasztaltam magam, hogy a válasz
elmaradásának a cím megváltozása, tehát más táborba költöztetésem az oka.

NORMA-HARC

  Karácsony hetén megkezdõdtek a problémák a munkahelyekkel. A táborból 26-27 munkahelyre
jártak dolgozni az emberek. 5-6 nap elteltével már tudtam képet alkotni, melyek azok a munkahe-
lyek, ahol nagyon kevés százalékot adnak. A munkahelyeken több munkaerõre lett volna szükség,
mint amennyit a tábor ki tudott elégíteni. Azért azt tettem, hogy ahol háromszor-négyszer egymás-
után kevés százalékot adtak a brigádnak, oda nem küldtem munkásokat. Néhány nap múlva meg-
indult a lavina. Jöttek a felborzolt munkaadók   veszekedni, és munkásokat követelni. Egyértelmû-
en megmondtam nekik, hogy ha több százalékot adnak, kapnak, ha nem adnak több százalékot,
nem kapnak munkásokat a táborból.

Megmagyaráztam nekik, hogy ha munkásaink kenyéradagját az alacsony százalék miatt felére
csökkentik, még annyit se bírnak dolgozni, mint most. Emiatt öt mérges munkaadó elment az orosz
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parancsnokhoz, hogy panaszt emeljenek ellenem. Panaszukat úgy mondták el a kapitánynak, ahogy
azt saját érdekeik diktálták. Azt mondták, hogy a fogoly parancsnok a munkaerõ megvonásával
szabotálja a náluk beütemezett munka elõrehaladását. Ezzel a demagógiával sikerült haragra lobban-
tani a kapitányt, aki engem ismét magához rendelt. Dorgált, hogy radikális munkaerõ megvonásommal
visszaélek hatáskörömmel. Én viszont próbáltam megmagyarázni, hogy intézkedésemmel az õ táborá-
nak, az itt lévõ embereknek a javát szolgálom. Mondtam, hogy ezek a munkaadók ingyen akarják
dolgoztatni az embereket, és ezzel nemcsak úgy zsákmányolják ki õket, hogy fizetést nem adnak nekik,
hanem úgy is, hogy kiveszik a szájukból azt a kicsit nagyobb darab kenyeret, ami elég erõt adna ahhoz,
hogy jobban bírjanak dolgozni. Ezek a munkaadók drasztikusan durva módon cselekszik azt itt, amivel
Marx a kapitalistákat vádolja. A kapitánynak elõbb ellenvetései voltak, de amikor az utóbbi mondato-
kat mondtam, elcsendesedett, és végül azt mondta, hogy igazam van. A munkahelyeken is szétfutott
a hír, hogy a kapitánynál tett panasszal nem értek el semmit, és a mi táborunkból csak a munkát
becsületesen méltányoló munkaadók kapnak munkásokat. Ennek a mi táborunkra nézve aztán meg is
lett az eredménye. Eljutottunk odáig, hogy senki sem kapott csökkentett kenyéradagot, és a levesek
is lisztesebbek, korpásabbak, tehát vastagabbak és táplálóbbak lettek.

 A karácsonyestét ebben a táborban is megünnepeltük. A fogolytársak itt karácsonyfát is
állítottak, amelyre apró, papírból kinyírt díszeket aggattak. Újra elolvastam a karácsonyi evangéli-
umot. Néhány keresetlen szóval beszéltem Isten szeretetérõl, amely otthonlevõ szeretteinkkel
együtt minket is átölel. Azután mindenki, aki tudott és akart énekelni, anyanyelvén énekelte a
kedves karácsonyi énekeket. Én magamban hálás szívvel csöndesedtem el Isten elõtt. Lelkem
mélyén újra átéltem a szabadítás csodáját. Az elõzõ karácsony elõtt a halálosnak mondott beteg-
ségbõl szabadított ki Isten, a briánszki erdõben levõ kórházban. A mostani karácsony elõtt pedig
egy halálos veszélyt jelentõ szék-csapás elõl készített szabadítást. Máskor is, de különösen a
karácsonyi és év végi napok estéin sokat beszélgettem fogolytársaimmal. Az ilyen ünnepi idõ-
szakokban különösen érzékeny az idegenbe sodródott embereknek a lelkivilága. Lélekben ilyen-
kor mindenki otthon van, az otthonról, a otthoniakról beszél.

 A tábor orosz vezérkara feladatának tartotta a foglyok politikai tájékoztatását is. A kapitány
szorgalmasan olvasta a központi pártlapot, a „Moszkvai pravdát” (Moszkovszkaja pravda) és a
neki nagyon tetszõ, vagy nagyon nem tetszõ dolgokat el akarta mondani a foglyoknak is. Nekem
esténként is sok dolgom volt, mert a konyha részére vacsora után kellett elkészítenem a másnapi
menüt, amit mindig a szakácsokkal is megbeszéltem. A menü alapján kellett aztán kiszámítani és
kimérni a másnapi étkezéshez szükséges alapanyagokat. Ezek miatt a dolgok miatt éjszakánként
rendszerint késõn feküdtem le. De a kapitánynak rendszerint az ilyen késõ esti órákban volt
számomra valami fontosnak tartott mondanivalója. Õ az esti órákban gyakran a tábor orvosnõjé-
vel szórakozott, úgy nézett ki, hogy együtt olvasták az újságot is, és megbeszélték, mit kellene
annak tartalmából a foglyokkal közölni. Az egyik este már éjfél után fejeztem be munkámat.  Alig-
hogy lefeküdtem, és szunyókálni kezdtem, megrázott valaki. A kapitány állt mellettem a Pravdát
lobogtatva. Haragosan harsogta felém: „Nagy Ferenc utyikal (elszaladt, megszökött). Hirtelenjé-
ben azt sem tudtam, ki az a Nagy Ferenc. De õ rövid címmondat felolvasást tartott nekem az
újságból, és így megtudtam, hogy Nagy Ferenc, Magyarország akkori külügyminisztere megszö-
kött, és az Egyesült Államokba ment. Akkor nagy álmosan azt találtam neki mondani, hogy akkor
Nagy Ferenc már jó helyen van. Aztán nevetve azt is hozzátettem, hogy ha tehetném, én is
szívesen megszöknék innen, de én nem Amerikába, hanem haza mennék. Egy-egy ilyen éjszakai
újságolvasás után másnap estére aztán összehívta a tábor népét, és az újságcikk nyomán megtar-
totta politikai elõadását. Nekem pedig tolmácsolni kellett.

Egy másik ilyen alkalommal, pl. egy miskolci diákokkal kapcsolatos hírt tárt a tábor népe elé,
akik megvertek és súlyosan megsebesítettek egy szovjet tisztet.  Amikor éjjel ennek az újságcikk-
nek a vezérmondatait elolvasta elõttem, – mivel tudta, hogy én is diák vagyok, – ezt kérdezte



48

tõlem: Te is megtennéd ezt? Nem, súlyos ok nélkül soha nem tennék ilyet, – mondtam  –, de biztos
vagyok benne, hogy azok a miskolci diákok se tettek volna ilyet, ha a tiszt nem követett volna el
valami nagyon rosszat ellenük, vagy valamelyik családtagjuk ellen.

Volt a tábor õrcsapata közt egy katona, aki ha tehette, kereste a velem való beszélgetés
alkalmait. Ez a katona háború folyamán a Magyarországra bevonuló szovjet hadsereg tagjaként
egy ideig Magyarországon volt. Tudott egy néhány szót magyarul is. Lelkendezve beszélt ma-
gyarországi emlékeirõl, a kör alakú nagy magyar kenyérrõl, amelybõl egy alföldi falusi családnál õ
is annyit ehetett vastagon megvajazva, amennyit akart. Álmodozva beszélt arról, hogy Magyaror-
szágon nem mérik ki a gazdáknak grammra a kenyeret, és a többi jó eledelt sem szûken osztogatják.
Sóhajtozva beszélt egy lányról, aki miatt le akart maradni alakulatától, hogy Magyarországon
maradva feleségül vegye azt a lányt, és így mindig annyi vajas kenyeret, és más jó magyar ételt
ehessen, amennyi jólesik. A lemaradás nem sikerült, és ez a terve majdnem az életébe került.

 A tábor közelében levõ nagyraktárból tíznaponként vételeztük a konyha részére az élelmiszer
alapanyagokat. A raktáros egy 55 év körüli értelmes és nyíltszívû ember volt. Kölcsönösen örül-
tünk a vételezés alkalmainak, mert közben elbeszélgettünk egymással.

Sok mindent elmondott nekem, amit – mint mondta, – otthoni polgártársainak nem merne
elmondani. Szörnyülködve beszélt, pl. Sztálin kegyetlenkedéseirõl. Azt mondta, hogy irigyel ben-
nünket, foglyokat, mert most nekünk ugyan nehéz a fogolysors, de ha átvészeljük ezt a nehéz idõt,
mi hazamegyünk, és egy normális emberi szabadságot adó életrend vár reánk. De nekik ott kell
maradni. És õk, akiket a kelet-európai országokban hivatalosan felszabadítóknak neveznek, oda-
haza a saját országuknak a rabszolgái.  Kijevben voltunk, tehát õk a háborúban átélték a német
megszállást is. Egyszer megkérdeztem tõle, hogy a német megszállás idején mi volt a véleménye a
népnek Hitlerrõl és hadseregérõl. Azt válaszolta, hogy Sztálin és Hitler egyformán gonoszok. A
német hadsereg ellenségként szállta meg õket, és néhol szörnyû dolgokat is véghez vittek. De
voltak dolgok, amelyek nagyon elgondolkodtatták õket. A német megszállás elõtti idõben nagyon
rossz volt az élelmezési helyzet, és a szovjet hatóságok nem tudták biztosítani a lakosság rendsze-
res ellátását. Amikor a németek megszállták õket, pár napon belül normálissá, rendszeressé vált a
lakosság élelemmel való ellátása. Sokan feltették a kérdést: hogy lehet az, hogy saját hatóságaik,
akik ismerik a hazai erõforrásokat, tehetetlenül és tétlenül mentek el saját erõforrásaik mellett, és a
háborúra való hivatkozással hagyták, hogy szenvedõ népük az alapvetõ fontosságú dolgokban
is szükséget lásson. A megszálló ellenséges hadsereg pedig pár napon belül tudta biztosítani a
lakosság rendes ellátását. Amikor aztán a német hadsereg kivonulásra kényszerült, és ismét a
szovjet sereg uralta az otthoni helyzetet, újra elakadt az élelmezés normális biztosítása.

Bent a táborban egy este ismét furcsa helyzetbe kerültem. Az orosz parancsnok, a kapitány
akkor este nem az újsággal jött be hozzám, hanem egy követeléssel. Azt akarta, hogy adjak neki a
konyha spájzából ennivalót, mert megéhezett. Elõbb tréfának véltem a dolgot, de amikor a követe-
lés egyre erõsebben hangzott, láttam, hogy nem tréfáról van szó. Akkor pedig az a gondolat
vetõdött fel bennem, hogy a „fõnök” bizonyára próbára akar tenni, hiszen induláskor éppen õ adta
a szigorú parancsot, hogy senkinek ne merjek semmi élelmet adni a konyha éléskamrájából, mert
ha ilyet tennék, szibériai számûzetés lenne a büntetésem. Így aztán az ismételt követelésre azt
mondtam: Kapitány úr, én köteles vagyok teljesíteni az ön parancsát, ezért az éléskamrából senki-
nek nem adhatok élelmet.  Erre õ elõbb mérgelõdéssel felelt, aztán elkezdett magyarázkodni, hogy
egy fontos feladatnak a megoldásában az orvosnõ segít neki, munka közben megéheztek, és ezért
akar mindkettõjük részére egy kis harapnivalót vinni. Nehéz helyzetbe kerültem. Átgondoltam,
hogy veszélyes lehet az is, ha kérését teljesítem, de az is, ha nem teljesítem. Végül úgy döntöttem,
hogy a kérést nem teljesítem. Mérgesen távozva csapta rám az ajtót.

Egy néhány nap múlva, egy este megismétlõdött ez a jelenet. Amikor bejött, azzal kezdte
mondanivalóját, hogy megdicsért, amiért parancsát teljesítem, rendelkezését megtartom. De most
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õk újra megéheztek – mondta  – , és nagyon jót tennék velük, ha egy kicsit megvendégelném õket.
Ez így egy kicsit másképpen hangzott, mint az elõzõ esetben, de azért nem mertem igent mondani
neki, vonakodtam. Végül tiszti becsületszavát adta, hogy kettõjükre vonatkoztatva felment paran-
csának a betartása alól, nem kell semmi büntetéstõl félnem. Ezt hallva ott motoszkált fejemben a
gondolat, hogy a szépen hangzó tiszti becsületszó is csak szó, ami elrepül. Tudtam, hogy katona-
tiszteknél a tiszti becsületszónak súlya van, de arra is gondoltam, hogy ha mégis kelepcébe
csalnának, nem lenne mivel bizonyítanom, hogy ez a becsületbeli nyilatkozat elhangzott. Viszont
azt is tudtam, hogy írásbeli nyilatkozatot nem kérhetek tõle, mert õ azt tõlem nagy sértésnek
venné, és nem is merne ilyen nyilatkozatot adni. Közben bejött az orvosnõ is. Az volt az érzésem
hogy jelenlétével hallgatólagosan alá akarja húzni a kapitány kérését, engem pedig bátorítani akar,
hogy ne féljek azt teljesíteni. Így már mertem eleget tenni az elhangzott kívánságnak. A következõ
hónapokban aztán ez a kívánság kb. hetenként egyszer megismétlõdött.

 * * *

Születésnapomon a tábor lakói váratlan meglepetésben részesítettek. Nagy örömömre szol-
gált, hogy a táborban levõ fogolytársakkal kölcsönösen jó emberi kapcsolat alakult ki.  Mindnyá-
jan tudták, milyen harcot vívtam és vívok a munkaadókkal a százalékot illetõen, ami az étkezés
javulását hozta, és aminek mindenki örült. Ezért az emberek hálásak voltak,  tiszteletben, megbe-
csülésben részesítettek. Különösen a német fogolytársak értettek hozzá, hogy megbecsülésüket
kifejezzék. Születési dátumomat valószínûleg akkor figyelte meg valamelyik mellettem levõ fogoly-
társ, mikor még a barakkban a brigád tagjainak személyi adatait írtam össze. Más forrásból nem
tudhatta senki, mikor van a születésnapom. Külön kis parancsnoki fülkémben  – távollétemben –
három csokor orgonát helyeztek az asztalra. Mint megtudtam, nem könnyem jutottak a virághoz.
Pénze senkinek sem volt. Törték a fejüket, hogyan fejezzék ki köszönetüket azért, amit értük,
köztük megteszek, hogy fogolysorsunk elviselhetõbb legyen. Estefelé, munkából hazajövet, két
brigád a város (Kijev) egyik félreesõ parkja mellett ment el, amelynek szélén egy hosszú orgona-
bokor sor volt. A foglyok szóltak az õröknek, sikerült nekik megmagyarázni, hogy parancsnokuk-
nak ma ünnepe van, és az orgonára mutogatva jelezték, hogy abból szeretnének szakítani. Míg két
fogoly az orgonát tépte, õrök „vigyáztak” rájuk. Így kerültek a csokrok az asztalomra, és mellettük
voltak az egyes brigádok nevében apró papírdarabokra írt köszöntések, áldáskívánások. Ez nagy
meglepetés volt számomra. Örültem, és megköszöntem fogolytársaim õszinte ragaszkodását.  Ez
volt életem 21. születésnapja, Oroszországban, egy fogolytáborban. És ez volt az elsõ születés-
nap, amit tudtom nélkül mások ünneppé szenteltek. Mi otthon sem szoktuk a születésnapokat
különösebben ünnepelni. Már a szülõi házban megtanultam, hogy az élet, az idõ Isten ajándéka.
Ha növekedik éveink száma, az nem a mi érdemünk, tehát nem ok arra, hogy önmagunkat ünnepel-
jük. Ez inkább alkalom arra, hogy hálát adjunk Annak, aki napjainkhoz napokat, éveinkhez éveket
told, hogy alkothassunk, és szeretteink, embertársaink közt áldássá lehessünk. Mi így ünnepeltük
mindig zajtalan csöndes hálaadással a születésnapokat.

Ahogy múltak az évek, a hónapok, úgy erõsödött bennem a vágy a szabadulás, a hazamenés
után.  Azt számolgattam, hogy iskolás vagyok, de a kisebbségi magyar sors és háborús idõk
vihara miatt már öt iskolaévet elvesztettem. Normális életkörülmények közt élõ iskolás kortársaim,
akiket nem sodort el a háború vihara, már három éve leérettségiztek. Nekem még két iskolaévem
van az érettségiig. Lelkemben már régen ott volt a vágy, hogy lelkipásztor, és ha lehet orvos is
lehessek. Nagyon mélyen éltem át a fogság életet pusztító, testet-lelket tépõ nyomorúságait.
Átéltem, milyen nagy és életet fenyegetõ veszély a sok éhezés, gyenge táplálkozás, és az, hogy a
legyengült embereket erõfeletti munkába hajszolják. Elfogy a testi erõ, és az ember összeroskad.
De ez a nagy veszély ott válik könnyen tragikussá, ahol a lelki erõ, a hit is elfogy. Több fogolytá-
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borban éltem. Ahol arra volt lehetõség, a munkában megfáradt emberek estenként csoportokba
verõdve beszélgettek, sóhajtoztak az otthon, a család után. Ilyenkor mindig akadtak a csoportok-
ban emberek, akik nagy megfáradásukban és elkeseredésükben ilyeneket mondtak: „Nem me-
gyünk mi innen soha haza”.  Ez veszélyes volt, mert egy kicsit erõsödve sem volt senkinek sok
ereje. A csüggedés, a reménység feladása rendszerint maga után vonta a testi erõ elfogyását.
Soha nem fogjuk megtudni, hogy hány ezer honfitársunkra borult rá az idegen föld azért, mert
elvesztették reménységüket.

SZÖKÉS

Egy este a munkából hazajövõ brigádok némelyike azzal a hírrel jött be a táborba, hogy munka-
helyükön a munkavezetõ valami olyasmit súgott meg nekik, hogy nemsokára haza fognak menni.
Nem volt ritka jelenség, hogy a munkahelyen egy-egy orosz ilyet mondott a búsongó hadifog-
lyoknak: „Skoro domoj” (Nemsokára hazamentek). Néha nem volt ez más, mint emberi jóakaratból
fakadó vigasztalás. De néha valóban kiszivárogtak olyan hírek, hogy a környezõ fogolytáborok-
ból rövidesen hazaengednek egy fogolycsoportot. Ezt úgy szokták alkalmazni, hogy egy ilyen
felsõbb rendelkezés után minden táborból a meghatározott számú gyengébb embereket engedték
el.  Két nappal e hír után, estére ismét dolgozó szobájába rendelt a tábor kapitánya. Ott volt vele
a tábor orvosnõje is. Papírok voltak elõttük, amely – mint késõbb megsejtettem –, a tábor lakóinak
orvosi lajstroma lehetett.  Ebbõl kiírtak 22 nevet, amit a kapitány azzal az utasítással adott át
nekem, hogy a szekrénybõl vegyem ki azoknak a foglyoknak a személyi íveit, akiknek a neve rajta
van a nekem átadott névsoron. Minden hadifogolynak volt egy négyoldalas személyi íve, ame-
lyen a személyi adatokon kívül sok más kitöltött, és üres rubrika volt. Közben a kapitány elõkészí-
tett egy szöveget, amit azzal az utasítással adott át nekem, hogy azt írjam rá minden kivett ívnek az
utolsó széles rubrikájába. A kapitány közben tudtomra adta, hogy holnap reggel egy fogolycso-
port indul haza, és nekem kell õket a négyes számú gyûjtõtáborba átvezetni. Miután ezt tudtomra
adta, az orvosnõvel együtt átment a szoba túlsó sarkában lévõ asztalkához. Ott egy kis ideig még
nézegették az elõzõ lajstromot, aztán cigarettára gyújtottak, és szórakozva poharazgattak. Én
mindenekelõtt átolvastam a leírandó orosz szöveget, és közben az asztalon lévõ személyi ívek
közül csöndesen kivettem még egyet.  A kivett ívek utolsó széles rubrikájába írandó szöveg
tartalma az volt, hogy az illetékes minisztérium mikor kelt, és hányas számú rendelkezése alapján
bocsátható haza az illetékes hadifogoly. Ezt a szöveget azonban nem huszonkét, hanem huszon-
három ívre írtam rá. Az utolsó az én ívem volt. Jelentettem a kapitánynak, hogy a szöveg írásával
kész vagyok, szíveskedjen azokat aláírni és lepecsételni. Sûrû cigarettafüst gomolygott körülöt-
tük, és úgy nézett ki, hogy a poharazgatás is megtette a magáét. Mégis megnövekedett a pulzu-
som, amikor az íveket egymás után a kapitány elé helyeztem aláírásra. Õ az íveket szórakozás
közben gépiesen aláírta, engem pedig utasított, hogy az asztalon lévõ pecséttel mindegyiket
pecsételjem le. Nem is sejtette, hogy az én ívemen is ott van az elbocsátó szöveg, amit õ aláírásával
hitelesített. Az ott maradók személyi íveit, utasítására, visszahelyeztem a szekrénybe, amit õ lecsu-
kott. A hazamenõk íveit pedig magamhoz vettem.

Másnak reggel számláláskor a 22 hazamenõ már ott állt külön a többi brigád elõtt, a kapitány
rövid elbocsátó beszédet mondott nekik, és mielõtt elindultam velük a bunker lágernek nevezett
négyes számú gyûjtõtábor felé, ahol én már ismerõs voltam, azt az utasítást adta, hogy ne jöjjek
addig vissza, amíg a hazamenõk a gyûjtõtáborból ki nem mennek a vasútállomásra. A gyûjtõtábor
nagy irodájában az íveket leadtam a hazamenõk adminisztrációs részlegére, ahol azoknak alapján
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készítik el a hazamenõk egyszerû névsorát. A különbözõ táborokból hozott csoportok a nap
folyamán megfürödtek, és tiszta alsóruhát kaptak. Ez a fürdésnek nevezett folyamat egyszerû pléh
mosdótálakból történõ mosakodás volt. Ebben nem vettem részt, mert én a táborunkból tiszta
alsóruhában jöttem el. Nem is akartam ebben a folyamatban a mieink elõtt mutatkozni, mert nehéz
lett volna nekik magyarázatot adni arra, hogy miért állok sorba velük a mosdótálra és arra a 3-4 liter
vízre várva, amelyben mosakodniuk kellett. Sok izgalmam volt azon a napon. Azon nyugtalankod-
tam, hogy esetleg nem ment-e a mi táborunkból a gyûjtõtábor illetékes részlegére telefonjelentés
is, hogy onnan 22 fogoly indul haza. De közben azzal vigasztaltam magam, hogy 23 személyi ív van
az irodában leadva, és mindegyiken ott van az elbocsátó szöveg, a hivatalos aláírás és pecsét.
Amikor délután az állomás felé készülõ csoportok ott sorakoztak a kijárati sorompó elõtt, és is
megkerestem a mi csoportunkat, és közéjük álltam. Nem értették a dolgot és én sem kezdhettem
magyarázkodásba, mert nem tudtam, hogy alakulnak a dolgok. A csoportunknak azt mondtam,
hogy nagyon szeretnék én is hazamenni velük, de ha ez nem lesz lehetséges, legalább elbúcsúzok
még egyszer tõlük az állomáson. Közben izgulva vártam a sorompók felnyitását és a névsorolva-
sást. Amikor a sorompó felnyílott, a mi csoportunk elõtt négy más csoport tagjai mentek át egyen-
ként a felnyílt sorompók alatt. Végre sorra került a mi csoportunk is. Lélegzet visszafojtva vártam,
elhangzik  – e a nevem. Elhangzott, és én boldogan léptem a csoport sorompón kívül álló tagjai-
hoz. Az állomáson ismét marha vagonokba szálltunk be. Egy kis ideig nyugodtan voltam, mert a
szerelvény megindult nyugat felé, és tudtam, hogy kijevi táborunkban most még nem keres senki.
Reggel azonban nyugtalanul gondoltam arra, hogy távollétem nyilvánvalóvá válik. A munkába
menõ brigádok beosztása ugyan egész hétre rögzítve volt, tehát a munkába menésnél nem lesz
fennakadás. De a kapitánynak reggelenként rendszerint van valami utasítása s ezért nekem olyan-
kor mellette kell lennem. Sok nyugtalanító kérdés kavargott bennem. Mit tesz, ha tudatosítja, hogy
nem tértem vissza este a táborba? Reméltem, hogy nem gondolt arra, hogy az elbocsátottakkal
együtt én is a vonatban vagyok. Tudta, hogy ez hivatalos elbocsátó nélkül lehetetlen. Azt viszont
nem gondolta, hogy ezt az elbocsátó levelet éppen õ írta alá. Ha pedig ezt esetleg késõbb észre is
venné, nem merne errõl jelentést tenni, mert azzal önmagának tenne rosszat. Valószínûleg riasztani
fogja az õrséget, de azt is tudja, hogy azzal sem valószínû, hogy célt érne, mert én civilben jártam,
és ruhámon nem volt semmi hadifogoly jelzés. Ilyen gondolatokkal nyugtatgattam magam, de
azért nyugtalan voltam.

Másnap délután a romániai Foksányba érkeztünk. Ez már ismerõs hely volt, mert itt jövet
közben is be kellett menni az ottani gyûjtõtáborba. Most is ki kellett szállni a vagonokból, és ismét
õrök kísértek a tábor felé. A kapu elõtti sorompónál meg kellett állni, várni. Egy néhány perc múlva
felnyílott a sorompó és egy kb. húsz fõbõl álló csoportot engedtek ki a táborból, két fegyveres õr
kíséretével. Ezek a kijövõ emberek mind feltûnõen szomorúak voltak. Ahogy jöttek ki, csak néhány
szót tudtunk velük váltani. Így tudtuk meg, hogy õk felvidékiek, tehát csehszlovákiaiak. Már
útban voltak haza, de az itteni szûrõlágerben jöttek rá, hogy lakhelyük ismét Csehszlovákiához
tartozik. Miután pedig Benes köztársasági elnök kijelentette, hogy Csehszlovákiának már nincse-
nek hadifoglyai a Szovjetunióban, nem mehetnek haza. Ezért most viszik õket vissza a Szovjetuni-
óba. Ezért voltak olyan szomorúak. Amikor ezt megtudtam, megrémültem. Én is felvidéki vagyok.
Jaj nekem, ha innen engem is visszaküldenek a Szovjetunióba!

Bent a táborban másnap reggel kihirdették, hogy a következõ csoport útnak indításának az
elõkészítéséhez kérik azokat, akik tudnak oroszul írni, hogy jelentkezzenek. Rajtam kívül még egy
jelentkezõ volt. Bevittek egy nagy irodahelyiségbe, ahol egy hosszú asztalon le voltak rakva az
egyes ideérkezett csoportok nekem már ismerõs személyi ívei. Megmagyarázták, hogy feladatunk
lesz az ívek átnézése, az esetleges rendellenességek, vagy nem világos dolgok jelentése, és az ívek
alapján a hazaindulók névsorának az összeállítása. Kértem, hogy vigyenek a Kijevbõl érkezett
csoportok kimutatásaihoz, mert azoknak egy részét ismerem, könnyebben tudom az adatokat
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áttekinteni. Ezt a kérésemet teljesítették, és néhány perc múlva ismét kezembe volt a saját személyi
lapom. Ennek a lakhely, ország rovatába odaérkezésünkkor Vengrija, Magyarország volt írva.
Annak idején azt diktáltam be, mert akkor, amikor hazulról elhurcoltak, szülõfalum Magyarország-
hoz tartozott. A késõbbiekben valaki a Vengrija szó után ceruzával egy kérdõjelt tett, és utána írta:
Csechoslovakija, de azt is megkérdõjelezte. Én a Vengrija szó utáni kérdõjelt töröltem, és a szót
aláhúztam. Ennek alapján készült az egyszerû névsor, amit hazainduláskor a sorompónál fognak
felolvasni. Így vészeltem át a foksányi szûrõtábor veszélyeit.

ÚJRA MAGYARORSZÁGON

Nagy volt az öröm, amikor közel kétnapi utazás után szerelvényünk megérkezett Debrecenbe.
A pályaudvaron ünnepélyes fogadásban részesítették, és megvendégelték a hazaérkezõ hadifog-
lyokat. Ezt a fogadást a Hadifogolygondozó Kirendeltség és a Nõszövetség készítette elõ. Külö-
nös érzés volt újra magyar földön lenni, és nõi ajkakról is magyar szót hallani. A hadifogoly
gondozó Kirendeltség minden hazaérkezõnek adott egy igazolványt, amely a vonattal továbbuta-
zóknak menetjegyet is jelentett. Debrecenben is konstatálták, hogy szülõföldem ismét Csehszlo-
vákiához lett csatolva, és azt tanácsolták, hogy mindenekelõtt utazzak Budapestre, igazoljam
magam a tõlük kapott igazolvánnyal és kérjek tõlük úti okmányokat a hazamenéshez.

 Budapesten, a Csehszlovák Nagykövetségen kellemetlen meglepetés ért. Azt mondták, hogy
Csehszlovákiában nem élnek magyarok. E kijelentésüket azzal igyekeztem megcáfolni, hogy csalá-
dunkra és sokszázezer ott élõ magyarra hivatkoztam. Erre azt válaszolták, hogy élt ott egy kisebb
csoport elmagyarosodott szlovák, de akik magyarnak vallották magukat, azok áttelepültek Ma-
gyarországra. Ha tehát családunk tagjai magyaroknak vallották magukat, akkor õk már nem élnek
Csehszlovákiában. Ez megdöbbentett, mert édesapámról és testvéreimrõl nem tudtam semmit.
Adtak egy budapesti címet, az ún. Kitelepítési  Kormánybizottság címét, és azt mondták, hogy ott
bizonyára megtalálom családtagjaim magyarországi címét. A Kitelepítési Kormánybizottság hiva-
talában átnézték a kitelepítettek hosszú névjegyzékét, de családunk nevét nem találták. Visszatér-
tem tehát a Csehszlovák Nagykövetségre, és tudattam velük, hogy családunk nem települt át
Magyarországra, tehát szülõföldünkön, a Felvidéken élnek. Kértem, hogy adjanak úti okmányo-
kat hazatérésemhez. Nagyon barátságtalanul és udvariatlanul azt válaszolták, hogy úti okmányo-
kat csak abban az esetben adnak, ha szlováknak vallom magam.  Ezt nem tehettem meg. Mondtam
nekik, hogy mindenkinek drága kincse az a lelki – szellemi örökség, amit õseitõl örököl. Ezt becsü-
letes ember nem teheti vásári portékává. Ennek a beszélgetésnek az lett az eredménye, hogy nem
kaptam úti okmányokat a hazamenéshez. Végül csak arra kértem õket, hogy a Debrecenben kapott
„Hazatérõ hadifogoly igazolványra” tegyék rá a nagykövetség pecsétjét. Ezt sem tették meg.
Közölték velem, hogy ha magyar vagyok, nincs keresnivalóm Csehszlovákiában.

 Nagyon elszomorított ez a lelkiismeretlen magatartás. Nagy kockázat vállalással jutottam
szülõföldem közelébe, és amikor már közel vagyok hozzá, megtiltják hazamenetelemet. Nem volt
más választásom, mint okmányok nélkül nekivágni a magyar  – csehszlovák országhatárnak.
Mielõtt a határhoz értem volna, kedves volt iskolavárosomban, Sárospatakon megszakítottam az
utat. Egykori osztálytársaim már nem voltak ott, régen leérettségiztek. Mégis jó volt találkozni
ottani tanáraimmal, ismerõseimmel. Tájékozódtam a közeli országhatár környékét illetõen, és ismét
vonatra szállva átmentem az országhatárt jelentõ Sátoraljaújhelybe. Arra gondoltam, hogy a nálam
lévõ debreceni igazolvánnyal nekivágok a határsorompónak, és ha nem engednek át, éjszaka
átmegyek a határt jelentõ Ronyva pataknak egy távolabbi részén. Ez az a nyári száraz idõszakban
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alig 2-3 lépésnyi patak, amelyet a trianoni határok meghúzásakor Eduard Benes köztársasági elnök
hajózhatónak nevezett.  Szorongva mentem a határsorompó felé. A határon nem volt semmi forga-
lom, mert a határok gyakorlatilag zárva voltak. Útlevelet senki nem kapott. A sorompónál álló
magyar õr igazoltatott, és amikor megmutattam neki debreceni igazolványomat, nem tudott velem
mit kezdeni, és odahívott egy egyenruhás tisztviselõt, egy fináncot. A finánc rápillantott Debre-
cenben kapott igazolványomra, majd kutató tekintettel végignézett rajtam, és megszólított:  „Te
vagy az Berti?” A sok rossz esemény után ez kedves meglepetés volt.  A finánc legidõsebb
testvérbátyám egykori bélyi katonatársa volt, aki annak idején gyakran meglátogatta bátyámat
otthonunkban és így találkozgattunk. Nem volt természetes, hogy megismert, mert én akkor még
kisdiák voltam.  Õ a Magyarországhoz való visszacsatolás után pénzügyõr lett, és amikor a hábo-
rú után újra a trianoni határokat állították vissza, szolgálati helyén, a Magyarországhoz tartozó
Sátoraljaújhelyben  maradt.  Így találkoztunk mi a határsorompónál.  Õ aztán szólt szlovák kollégá-
inak, bemutatott nekik, mint földit és jó barátot, és kérte õket, hogy mint orosz fogságból hazaté-
rõt, engedjenek át a határon.  Ilyen csodálatosak tudnak lenni Isten útjai.

Szülõfalum a határtól 40 km-re van.  Pénzem nem volt. De nagyon szerettem volna szülõfalu-
mat vonattal megközelíteni, hogy minél elõbb otthon lehessek. Elmentem a szlovák-újhelyi vasút-
állomásra, ahol másfél órai várakozás után érkezett az elsõ vonat. Várakozás közben az állomáson
jelentettem a jegypénztárnál, hogy nincs pénzem jegyet váltani, de haza szeretnék menni. Az
állomásfõnök a vonat kiindításakor szólt a jegykezelõnek, hogy ne kérjen tõlem menetjegyet.

A perbenyiki állomástól már csak gyalog tehettem meg a hátralévõ tíz km-nyi utat. Gyalog
mentem, de úgy repültem, mintha szárnyaim lennének. Húzott a rég nem látott kedves otthon,
szeretteim. Ezt a boldog viszontlátást soha nem fogom elfelejteni.

HAZAÉRKEZTEM

Hazaérkezésem után szülõföldem sok kedves embere látogatott meg. Az öröm mámorában élve
sokszor szinte úgy éreztem, hogy mind az, ami velem, körülöttem történik, álom. Álom az, hogy otthon
vagyok. Álom, hogy körülvesznek szeretteim, hogy mindenkivel édes anyanyelvünkön beszélhetek,
és hogy nem kell vissza menni a szúrósdrót sövénnyel körülvett hadifogolytáborba, amelynek õrtor-
nyaiban fegyveres õrök vigyáznak, hogy senki ne merjen a hazamenésre, szökésre gondolni.

Ez a zavartalan öröm azonban nemsokáig tartott. Két nap múlva egy olyan látogatóm érkezett,
akit nem ismertem, és aki úgy mutatkozott be, hogy õ szülõfalum komiszárja. Így tudtam meg, hogy
minden magyar falu élére egy szlovák tisztviselõt küldtek, akit komiszárnak neveztek, és akinek az volt
az elsõdleges feladata, hogy a község lakosait meggyõzze, hogy szlováknak vallják magukat. Ezt a
folyamatot reszlovákizációnak nevezték.  A komiszár elõször úgy tüntette fel látogatását, mintha csak
engem akarna üdvözölni hazaérkezésem alkalmából. A beszélgetés folyamán aztán nyilvánvalóvá lett,
hogy ismeri élethelyzetemet, tudta rólam, hogy gimnazistaként hurcoltak el hazulról a front átvonulá-
sakor, és hogy most bizonyára szeretném folytatni tanulmányaimat. Tudta azt is, hogy Sárospatakon
jártam gimnáziumba. Felhívta a figyelmemet arra, hogy Csehszlovákiában nincsenek magyar iskolák.
A határok le vannak zárva, útlevelet senki sem kaphat. Tanulmányaimat tehát csak itthon folytatha-
tom. Aztán diplomatikusan figyelmeztetett, hogy itthon sem folytathatom tanulmányaimat minden
további nélkül. Csehszlovákiában élünk, és aki itt haladni, érvényesülni akar, annak az államalkotó
nemzet tagjává kell válni. Õ segíteni akar nekem, hogy folytathassam tanulmányaimat, ezért hozott
magával egy nyomtatványt, amit csak ki kell tölteni, alá kell írni, és dolgaim rendezõdni fognak. A
nyomtatvány, amit alá kellett volna írni, egy „reszlovákizációs” nyilatkozattal záródott. Ez a nyomtat-
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vány, és az egész folyamat, amit minden eszközzel kitûzött céljuk szerint akartak véghez vinni, azt a
gondolatot sugallta, hogy a felvidéki lakosság teljes egészében szlovák, de a magyarok elnyomták
õket, elmagyarosították a szlovákokat, és most minden ilyen eltérített szlovák vissza akar térni a
szlovák nemzethez. Engem nagyon elszomorított ez a történelemhamisításra épülõ elmélet, és a ko-
miszárnak is elmondtam azt, amit Budapesten a Csehszlovák Nagykövetségen mondtam, hogy meg
akarom õrizni, és tovább akarom adni õseink lelki-szellemi örökségét. A nyomtatványt tehát nem
töltöttem ki, és a nyilatkozatot nem írtam alá. A komiszár azzal a kijelentéssel fejezte be látogatását,
hogy Szlovákiában nincs jövõm.

Néhány napi otthonlét után, amikor kezdtem megismerni az otthoni helyzetet, rádöbbentem,
hogy a komiszárnak egy dologban igaza van. A pillanatnyi helyzetben Szlovákiában valóban
nincs jövõm. De volt reménységem, hogy nem marad ez így örökké. Helyzetemet nehezítette az a
tény is, hogy szlovák nyelvtudásom gyenge volt. Bodrogközi szülõfalum és környéke színmagyar
lakosságú volt. Az elsõ Csehszlovák Köztársaságban Trianon után  a magyar nyelvterületen már
csak azért is megmaradtak a magyar elemi iskolák, mert a hirtelen változás után nagyon kevés
szlovák, vagy szlovákul is beszélõ pedagógus volt. A magyar elemi iskolában kötelezõ volt ugyan
a szlovák nyelv tanítása, de kevés nyelvész pedagógus volt. Középiskolai tanulmányaimat 1938-
ban, Magyarországhoz való visszacsatolásunk éveiben kezdtem meg, akkor nem volt szükség a
szlovák nyelvre. Az iskolában és a fogságban eredményesen birkóztam a szükséges idegen nyel-
vekkel, de a szlovák nyelvben való elmélyülésre nem volt szükségem.  A fogságból 1947 szeptem-
berében kerültem haza. Kész lettem volna szlovák nyelvismeretemet gyors tempóban gazdagítani,
de magyar nemzetiségûként nem vettek fel a szlovák gimnáziumba. Nem maradt tehát más válasz-
tásom, mint az, hogy a lezárt határok ellenére visszamenni Sárospatakra. Jónéhány kortársam és
sorstársam volt kénytelen ezt az utat választani. Pedig ez sok kockázattal, küzdelemmel, és testet-
lelket igénybe vevõ erõfeszítéssel járt, nemcsak a nagy akadályt jelentõ határok miatt, hanem a
magyarországi iskolába járás anyagi terheinek legális úton való megoldhatatlansága miatt is.

* * *

Tehát döntöttem, hogy tanulmányaim folytatására visszamegyek Sárospatakra.  De úgy érez-
tem, hogy nem mehetek el addig, amíg meg nem látogatom a kedves rokon kislányt, Etelkát,
Bacskában. Lelkileg egyre erõsebben kötõdtem hozzá. Fogságom éveiben tõle sem kaptam élet-
jelt. Ott is sokat gondoltam rá. Három év hosszú idõ. Arra is gondoltam, hogy talán már férjhez is
ment.  Édesapámtól és testvéreimtõl otthon annyit már megtudtam, hogy nem õ ment férjhez,
hanem a nõvére, így most a háztartás gondja rá maradt. Sajnáltam, hogy ilyen nem könnyû feladat
nehezedett rá, mert a háború utáni idõkben sok minden hiányzott a háztartáshoz szükséges dol-
gokból is. Az alapvetõ élelmiszerek is, mint például tej, cukor, jegyre voltak adagolva. Jegyre, vagy
külön kiutalásra lehetett vásárolni ruhaanyagokat és lábbelit is. De azért egy kicsit örültem is,
hogy így az otthonhoz van kötve, és nem tud hirtelen férjhez menni.

Látogatásomra most is feszült körülmények közt került sor, mert a látogatás napjának éjjelén,
(vasárnap délután volt) kénytelen voltam nekivágni a bizonytalan kimenetelû határon való átke-
lésnek. Amikor megérkeztem hozzájuk, vendégeik voltak. Az ott élõ rokonság három tagja látogat-
ta meg éppen õket. Mindnyájan szívesen fogadtak, és örültek, hogy megszabadultam a fogság-
ból. Záporoztak felém a kérdések a fogságban töltött életemmel kapcsolatban. Ilyen körülmények
közt egyszerûen nem volt alkalom rá, hogy vele egy kicsit külön elbeszélgessek.  Sietnem kellett
haza, mert nehéz útra kellett indulnom.
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ÉJJELI SZÖKEVÉNY

Ilyen elõzmények után szedem össze legszükségesebb ruhadarabjaimat, személyi dolgaimat és
fiatalabb testvérbátyámmal együtt, aki segített dolgaimat cipelni, az éjszaka leple alatt, átléptük az
országhatárt. Az iskolaév már majdnem egy hónappal azelõtt megkezdõdött. A diákotthonok,
internátusok már mind telve voltak. Végül otthonra leltem, és felvettek a gimnázium hetedik osztá-
lyába is. Az új osztálytársak négy-öt évvel fiatalabbak voltak, mint én.  Az osztály fele lány volt.

Amikor már otthonom is volt egy pataki diákgárdában, megpróbáltam írásban pótolni azt
amire hazulról eljövetelemkor nem volt lehetõség. Levelet írtam Bacskába, a kedves rokonkislány-
nak, Etelkának. Megírtam, hogy szeretem õt, hogy õt gyermekkori együtt játszásunk óta szívem-
ben hordom, és komoly terveket szövögetve gondolok rá szeretetteljes reménységgel. Erre a
levélre vagy három hét múlva jött meg a válasz. Meleg hangvételû kedves levél volt, köszönte,
hogy írtam neki, de vallomásommal kapcsolatban nem írt semmit. E helyett küldött magáról két
szép képet. Képküldését így indokolta: Mivel neked nehéz hozzánk eljutni, és nagyon ritkán
találkozhatunk, hogy mégis veled legyek, küldök két képet. Kérlek, válassz a kettõ közül, és a
másikat küldd vissza. Én ezt nagyon kedves, ügyes válasznak tartottam arra, amit én írtam neki. A
válasz azért volt lányosan ügyes, mert az egyik kép visszaküldésének a kérésében jeladást láttam
arra, hogy folytatni akarja a levelezési kapcsolatot. Ez a kapcsolat aztán nem túl gyakori, de
folyamatos volt. Levelére azt válaszoltam, hogy én már régen õt választottam, és mivel mindkét
képen õ van, egyiket sem küldhetem vissza. Én csak így tudtam udvarolni.

Számomra nagy öröm volt, hogy ilyen nehéz kitérõ után, és a nehezítõ körülmények ellenére is
folytathattam a tanulást. De akármilyen kockázatos és nehéz volt az éjszakai határ – átlépés, idõként
vállalnunk kellett ezt. Ebben nagy segítséget jelentett számomra, hogy az országhatárt olyan helyen
léptem át, ahol a határ mentén mind Szlovákiában, mind Magyarországon nagynénéim, unokatestvé-
reim, rokonaim voltak ez a két határ menti község Nagygéres, és Kisrozvágy. Az átkelések során a
cirkáló határõrök vagy fináncok többször elfogtak. Ez mindig szidásokkal, néhány órás becsukással,
büntetéssel járt. Ezeknek az alkalmaknak az emléke is mélyen belém vésõdött.

Felsorolok ezek közül egy néhány epizódot: 1948 pünkösd hetének a vége felé Dobos László
Sárospatakon tanuló, királyhelmeci diáktársammal vágtunk neki az éjszakai határátlépésnek. A
határ szlovák oldalán a nagygéresi gazdáknak éppen búzatáblái voltak. A felhõ alól kibúvó hold
fényében elõttünk néhány lépésre hirtelen felcsillant valami. Ezzel egyidejûleg ez a szlovák mon-
dat hangzott el: Stoj, vidím ta (állj, látlak). Hirtelen lefeküdtünk a földre, és ezzel eltûntünk a nagyra
nõtt szõkülõ búzavetésben. Egy néhány percnyi csönd után újra többször megismétlõdött szlo-
vákul: látlak, látlak! Közben közeledõ léptek zaját hallottuk. Erre mi kénytelenek voltunk azzal
válaszolni, hogy a búzában a léptek zajával ellentétes irányban kúsztunk. Egymásnak pedig azt
suttogtuk A fényesgombos fináncok nem mondanak igazat. Nem láthatnak, mert a földön hasa-
lunk, és a búza eltakar minket. Jó ideig tartott ez az elõlük való bújócskázás, De vagy két óra
elteltével abbamaradt a kiabálás, és a léptek zaját sem hallottuk többé. Elfáradtak a fináncok,
mondtuk egymásnak. De mi is elfáradtunk, és a csöndben a búzamezõ közepén elszenderedtünk.
Mikor felébredtünk, már kezdett hajnalodni. Körültünk csönd honolt. Óvatosan felemelkedtünk
és a korahajnali félhomályban szerencsésen bejutottunk a faluba.

1948 januárjában népszámlálás volt Magyarországon. Anyagi gondjaimon enyhíteni akar-
ván, elvállaltam, hogy Sárospatak egy részén elvégzem a családokban a népszámlálási ívek kitöl-
tését. Karácsonyra azonban haza akartam menni. Elfogadtam néhány iskolatársamnak azt a kéré-
sét, hogy vigyek nekik olcsó szlovákiai tornapapucsot, amelynek forintban megkapható árára
szintén nagy szükségem lett volna. December 31-én a koraesti órákban mentem át a határon, hogy
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január 1-jén a népszámlálási munkát Patakon megkezdhessem. A határon szerencsésen átjutottam,
és megnyugodva ültem le unokanõvéreméknél a vacsorai asztalhoz, amikor betoppant két határõr
katona, akik felszólítottak, hogy csomagjaimmal együtt kövessem õket. Ott kellett hagynom a
feltálalt vacsorát, és a kb. 5 km-re lévõ Cigándra követni a határõr katonákat. Az éjszakát egy ottani
laktanyaszerû épületben töltöttem egy fûtetlen sötét szobában. Másnap tovább akartak vinni
Miskolcra, de hosszú huzavona után errõl lemondtak, a tornacipõket azonban elvették tõlem.

Egy borús sötét éjszakán ismét útban voltam haza.  Hirtelen léptek zaját hallottam, és már egy
közelgõ alak vonalai sejlettek fel a sötétben. Az ilyen helyzetben az ember rendszerint lefekszik a
földre. Én is ezt tettem. De csönd lett, és nem láttam semmit. Egy jó néhány percnyi „pihenés” után
felkeltem, hogy folytassam utamat. Abban a pillanatban felsejlett elõttem a szembejövõ alak is.
Megijedtem, de már nem volt más választás, mint az út folytatása. Pár pillanat múlva találkoztunk,
és szótlanul mentünk el egymás mellett.  Az is egy sorstárs volt.

Közeledett az érettségi. Feltétlen szükségem volt egy új öltönyre, és kiegyenlítetlen számlák
gondja is rám nehezedett. A problémák orvoslására úgy ütemeztem be a hazamenést, hogy a húsvéti
ünnepek alatt a királyhelmeci, és környékén levõ gyülekezetekben fogok végezni legátusi szolgálatot.
Ebben a körzetben szülõfalum gyülekezete is benne volt. Sokan valószínûleg sejtették, hogy nem kis
problémáim vannak az érettségi elõtt, és így legátusi szolgálataimat meghatóan szépen jutalmazták.
Örültem, hogy meg lesz kiadásaimnak az anyagi fedezete. De akkor is, mint minden más hasonló
esetben, amikor ilyen anyagi problémákat kellett megoldani, veszélyek és akadályok tették bizonyta-
lanná a megvalósítás lehetõségét. A koronát nem lehetett forintra váltani. Ezért azt valami árúba kellett
fektetni, amit Magyarországon forintért átvesznek tõlem. Könnyítõ körülmény volt, hogy voltak
„megrendeléseim” is. Egy pataki ügyvéd vékony írógéppapírt kért indigós sokszorosításhoz. Néhá-
nyan ismét tornapapucsokat kértek. De elõttem állt a legnagyobb veszély, a határon átjutás, és a
dolgok átjuttatása. Ebben az esetben nagy, és nehéz szállítmányról volt szó, mert a papír nehéz. A
határnak ismét testvérbátyám segítségével vágtam neki. Szerencsésen átjutottunk a határon. Testvé-
rem még akkor éjjel vissza is tért. Az éjszakát rokonainknál töltöttem Kisrozvágyon, édesanyám
szülõfalujában. Másnap reggel autóbusszal indultam Patakra. Patakra érve már reménykedtem, hogy
dolgaim jól rendezõdnek. De a buszban két civil ruhás úr is utazott, akik Sárospatakon, amikor cso-
magjaimat leraktam, felszólítottak, hogy nyissam ki a csomagokat. Az eredmény az lett, hogy hosszú
jegyzõkönyvet vettek fel, és mindent, amit hoztam, elvettek. Az elkobzási jegyzõkönyveken a Sátoral-
jaújhelyi Pénzügyõrség pecsétje volt. Hiába mondtam el nekik, hogy miért kényszerültem ezeknek a
dolgoknak az áthozására, figyelembe se vették. Õk bennem csempészt láttak, akit keményen meg kell
büntetni. Én pedig keserûen konstatáltam, milyen sorsra jutottunk mi, kisebbségi helyzetbe kényszerített
magyarok. Hontalanok és üldözöttek vagyunk otthon, szülõföldünkön, de idegennek tartanak, és
szankciókat alkalmaznak ellenünk anyaországunkban, Magyarországon is.

Csomagjaim elkobzása katasztrofális helyzetbe hozott. Képtelen voltam dolgaimat rendezni.
Budapestre utaztam, hogy megpróbáljak valamelyik minisztériumban segítséget kérni helyzetem
orvoslására. Több helyre bekopogtattam. Egyik helyrõl a másikra küldtek. De az ügyet mindenütt
fagyos közönnyel, hivatalos hidegséggel kezelték. A jóakaratnak, megértésnek és testvériesség-
nek semmi jelét nem mutatták. Úgy éreztem, hogy ügyem intézését az is megnehezítette, hogy egy
egyházi iskolának a maturandusa voltam. Ez már a Rákosi korszak volt. Egy darabig türelmes
reménységgel hordoztam ezt a fagyos ügyintézést, de a végén kifakadtam. Kemény, keserû szava-
kat mondtam. Ez nem maradt eredménytelen. A tisztviselõ elgondolkodott. Személyében végre
olyan emberre találtam, aki tudott és akart emberségesen gondolkodni. Segíteni akart és segített.
Közben szavaiból azt is kiéreztem, hogy ez a megértés rá nézve is kockázatos, de vállalta ezt.  A
végül megszületett megoldásnak nagyon megörültem.  Kirótt rám  10 forint büntetést, és utasítást
adott a sátoraljaújhelyi pénzügyõrségnek, hogy a büntetés befizetését igazoló szelvény felmuta-
tása után haladéktalanul adják vissza az elkobzott dolgokat.



57

Amikor ezzel a papírral Sátoraljaújhelyben a pénzügyõrségre mentem, az illetékes tisztviselõk
nem hittek a szemüknek.  Végül némi bizonytalankodás után mégis visszaadták elvett dolgaimat.
Azt mondták, hogy ilyen még nem volt szolgálati éveik alatt, hogy „csempész árút” minisztériumi
parancsra visszaadjanak. Elhittem nekik, mert erre az egy visszaadásra is igen nehezen került sor.

Legfontosabb anyagi dolgaim tehát rendezõdtek. Meg volt a nagy izgalommal várt érettségi
vizsga is. Most már továbbtanulásommal kapcsolatban kellett konkrét döntést hozni. Mindenekelõtt
teológiára készültem, de szerettem volna orvossá lenni is. A teológiai stúdium Patakon lett volna a
legjobb, mert ott már otthonos vagyok, és a teológiai internátus biztosítva lenne számomra. De
nagyon éreztem az egyházellenes politikai feszültséget és ennek egyik mellékzörejeként már levegõ-
ben lógott az egyházi gimnázium államosításának, és a teológia megszüntetésének a gondolata.

* * *

Amikor csomagjaim visszaadásának az ügyében Budapesten jártam, találkoztam egykori pa-
taki iskolatársammal, a szintén felvidéki Tolvaj Bertalannal, aki  akkor már a Közgazdasági Egyetem
hallgatója volt, és arra kért, hogy érettségi után menjek fel hozzá az egyetemre. Sorstársak lévén
arra gondolt, hogy együtt beszélgessünk az én továbbtanulásom lehetõségérõl.  Érettségi után
teljesítettem ezt a kérését. Beszélgetés közben derült ki, hogy õ szerette volna, ha én is Pesten
folytatnám tanulmányaimat az õ egyetemén.  Rövid beszélgetés után bemutatott dékánjuknak, aki
az orosz nyelv tanára volt. Bemutatkozás után elmondta a dékánnak, hogy két éve jöttem haza
orosz fogságból, beszélhet velem oroszul is.  Akkor még frissen emlékezetemben volt az orosz
nyelv, de az óta amióta hazajöttem nem beszéltem senkivel ezen a nyelven. A dékán egy néhány
perces beszélgetés után azt mondta, hogy ezt a beszélgetést vizsgának minõsíti, és felvesz az
egyetemre, az orosz nyelvszak harmadik szemeszterébe. Számomra nagyon jó lett volna az elvesz-
tett évekbõl egyet visszakapni, de nem tudtam ezt a kedvezõ ajánlatot elfogadni.  Iskolatársamnak
is, a dékánnak is köszönetet mondtam kedvességükért, de visszatértem Patakra, és Patakról a
következõ éjszaka haza. Ezzel pataki diáktanyámat véglegesen elhagytam, és minden „vagyono-
mat” becsomagolva átkeltem a határon. Úgy nézett ki, mintha a szlovák határrendészek már vártak
volna rám. Bekísértek géresi laktanyájukba, órákon át vallattak, a következõ éjszakán át fogdájuk-
ban tartottak, majd pénzbírságot róttak ki rám, és hazaengedtek.

* * *

Távollétem alatt Csehszlovákiában is történt némi változás. 1948-ban a kommunisták vették
kezükbe a hatalmat, ami a sok rossz mellett annyi jót is hozott, hogy a kitelepítéseket és deportá-
lást megszüntették. Jó ideig megmaradt azonban a jogvesztettség és ezzel együtt a hontalanság.
Hontalanok voltunk szülõföldünkön. Egyházunknak azonban nem volt itt teológiája. A keleti
országrész teológiája Patak volt, és akik ott kezdték meg a stúdiumot, ott maradtak akkor is, amikor
újra országhatár lett Patak és a Felvidék közt. A határzárlat azonban nagyon gyötrelmessé tette a
határon kívüli tanulást, és a felvidéki teológusok némelyike Pozsonyban, az Evangélikus Egyház
teológiáján, némelyek pedig Prágában, a Cseh Testvér Egyház teológiáján kezdte a stúdiumot.
Mindkettõnek voltak akadályai és nehezítõ körülményei. Én Prágában kezdtem érdeklõdni.

Pándy Bertalan (ny. esperes)
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III.
A TÚLÉLÕK
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„JÉGHIDEG VONATOK, ÖSSZEFAGYOTT KISGYERMEKEK,
SÍRÓ ASSZONYOK, MONOTON ZAKATOLÁS.”

Ha behunyom a szemem, még most is magam elõtt látom valamikori önmagamat. Megrettenve és
értetlenül állok anyám mellett, aki kisebb testvéremet könnyezve szorítja magához.

Vajon jut-e majd tej a kicsiknek? Lesz-e fedél a család feje felett? S vajon milyen munka jut
majd a családtagoknak?

Ilyen és hasonló gondok aggasztották, de a válaszra nem jutott idõ. Csomagolás, indulás! És
mindez parancsra. Arra az embertelen parancsra, ami családok ezreit tette földönfutóvá, sorsokat
tört ketté és embereket szakított el egymástól.

Sokszor elgondolkodom, vajon miért velünk kellett ennek megtörténnie. Vajon kinek ártot-
tunk mi és a többi szerencsétlen sorsú ember? S nyomorúságunk okozói Isten elõtt el tudtak-e
számolni szörnyû döntésükrõl?

Jéghideg vonatok, összefagyott kisgyermekek, síró asszonyok, monoton zakatolás. Ez az a
vonat, amelyik Csehországba indul? Az eltiportak és kisemmizettek szerelvénye?

1947 januárjában deportáltak minket, mint magyarokat, Szlovákia déli részérõl, egy kis köz-
ségbõl, Karváról. A kitelepítést gyermekként éltem át, az események úgy játszódnak le elõttem,
mintha filmet néznék. Családunk kálváriáját azért írom le, hogy képet adjak a kitelepítésrõl, hogy ne
legyen elfeledve, lekicsinyítve a magyarok meghurcoltatása. Azt szeretném, ha gyermekem, uno-
káim és mások is megismernék a múlt kegyetlenségeit.

 A reszlovakizálást az egyszerû parasztember nem vállalta. Ez példamutatás volt magyarság-
tudatból abban az idõben, amikor ez még komoly következményekkel járt.

Az internálást megelõzõ orvosi vizsgálat is csak szemfényvesztés volt. Erre példa annak a
húszéves lánynak az esete, aki tüdõbajos volt, mégis mennie kellett. A kitelepítést követõen két
hónap múlva meghalt. Írásomban a valós tényeket írtam le, nem hallgattam el semmit, nem is tettem
hozzá. A kitelepítés az egész családot megviselte szellemileg, fizikailag és anyagilag is.

A szomorú út

Zimankós, hideg szél fújt és nagyon havazott, amikor 1947 telén a Karva községbe vezetõ utakat
elállták a katonák. Sem ki, sem be nem jöhetett senki, megkezdõdött az internálás. (Karva Dél-
Szlovákiában, a Duna folyam bal partján terül el, Rév-Komáromtól 31, Párkánytól 20 kilométerre. A
lakosok száma kb. 800 fõ, római katolikus vallásúak. Fõleg mezõgazdasággal foglalkoznak.)

A mi házunk udvarába is befordult egy nagy teherautó és a katonák elkezdték feldobálni a
bútorokat, ingóságokat. A bejáratnál és a kert végében õrség állt, hogy senki se szökhessen meg,
Anyám sírt, nem akarta elhinni, hogy apró gyerekekkel, télvíz idején ki akarnak minket telepíteni. A
kishúgom másfél éves volt, én elsõ osztályba jártam – hétéves voltam. A többi testvérem idõsebb
volt. Kíváncsian figyeltem, mi történik. A ruhaféléket, edényeket és az élelmet nagy ládákba rakták.
Mikor a mozdítható dolgok már a kocsin voltak, apám megbízta nagybátyánkat, hogy vigyázzon a
házra, a tehénre és a malacokra. Amikor sötétedni kezdett, akkor indult csak el velünk a teherautó
a köbölkúti vasútállomásra. A tetején, egy szalmazsákon ültünk. Anyánkhoz bújtunk, aki pokróc-
ba csavarva védett mindet a jéghideg havas esõtõl, a szemébõl egész úton folytak a könnyek.

Az állomáson egy piszkos tehervagonba dobálták be a bútorainkat. Rajtunk kívül még más
családot is elhelyeztek ebben a vagonban. A vagon ajtaját ránk zárták, nehogy valaki megszökjön.
A sarokba egy vödröt tettek, ez volt az illemhely, amit pokróccal elkülönítettek a többi résztõl.
Mivel rettenetesen fáztunk, a férfiak beállítottak egy rozoga kályhát, aminek a csövét ki lehetett
dugni. Sajnos a tüzelõ kevés volt, olyannyira, hogy még a zsámolyt is össze kellett vágni.
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Nagyobb állomásokon a vonat megállt, a katonák kinyitották a vagonajtót. Egy személy
kiszállhatott vízért és kiüríthette a vödröt is. Kishúgom nagyon sírt hiányzott neki a tej. Mindnyá-
jan elkeseredettek voltunk, kilátástalannak láttuk helyzetünket, kegyetlen igazságtalanságnak
tartottuk mindazt, ami velünk történik.

A megérkezés

Néhány napos fagyoskodás, zötykölõdés után érkeztünk meg Csehország Szudéta-vidékére,
Zatecba. A vagonajtót kinyitották, mi nézhettünk kifelé, de kiszállni ekkor sem lehetett. Egykettõre
jöttek a gazdák, akik többször elsétáltak a nyitott vagonok elõtt és mustrálgatták a bentlevõket.
Majd egy-egy férfit kiszólítottak és tolmács segítségével megkérdezték, hány éves, hány tagú a
család stb. Ha a munkaerõ megtetszett nekik, a gazda felfogadta a szóban forgó családot, legtöbb-
ször mezõgazdasági munkára. Ez az egész nem sokban különbözött a rabszolgavásártól.

Apám sokáig nem egyezett meg senkivel. Már utolsók voltunk a vagonban, mikor a tolmács
azt mondta, ha nem szegõdünk el, még pár napig itt kell fagyoskodnunk. A vagonban sem marad-
hatunk, holminkat ki fogják onnét rakni, minket pedig váltakozva fognak majd õrizni a csendõrök,
ameddig „meg nem jön az eszünk.” Anyám már szinte könyörgött apámnak, hogy ne válogasson,
hiszen úgysem tudjuk, melyik gazda milyen. Ilyen körülmények között kerültünk Bitozevesbe
Pokorny gazdához. A cseh gazda furcsállotta anyánk kedvetlenségét, csillapíthatatlan zokogását.
Õ ugyanis úgy tudta, hogy a család önszántából jött csehországi munkára.

Mikor a vagonból a gazda kocsijára való átrakodásra került sor, akkor derült ki, hogy húgom
és én annyira átfáztunk, hogy nem tudtunk lábra állni.

Bitozeves kis falu, Zatectól 20-25 km-re, Postolyprutytól kb. 5 km-re lehetett. A lakosság
mezõgazdasággal foglalkozott. Gyümölcsöt, zöldségfélét, gabonát, burgonyát, répát és sok kom-
lót termesztettek. A falu katlanszerû völgyben helyezkedett el, a Chomutovka folyócska szelte
ketté. A Cseh- Középhegység nyúlványai érintették a falu északnyugati részét.

Mikor odaérkeztünk, egy szép, nagy ház elõtt állt meg velünk a kocsi. Emeletes ház volt, hatalmas
udvarral, istállókkal, különféle melléképületekkel. Ez volt a gazda háza. A konyhába hívtak minket,
meleg tejjel kínáltak, ami nagyon jól esett. Húgommal alig tudtuk megfogni a bögrét, annyira átfázott
a kezünk. A tejet egy német asszony adta, aki cselédként dolgozott a gazdánál a fiával együtt.

Mikor egy kicsit megmelegedtünk, elvittek minket a részünkre kijelölt házhoz, ami a falu
végén, a fõút mellett volt. Három helyiségbõl állt, két szobából és egy konyhából. Picike ablakok-
kal, a konyha alatt pincével. Az egész udvar nem lehetett több 40 négyzetméternél. Az udvaron
volt még két kis kamra is. A házból jó volt a kilátás, magasabban helyezkedett el, mint a szomszé-
dos házak. A szobaablak elõtt hatalmas feketenyárfa hajladozott. Ráláttam az ágyból és nagyon
féltem, hogy ha rádõl a házra, mi ott halunk meg.

Már késõ este volt, mire berakodtunk. A takarításra másnap került sor. Anyám és nõvérem
felsúrolták a padlót, megmosták az ablakokat. A férfiak hordták a vizet egy forrásból, ami kb. 200
méterre lehetett. A ház elõtt és az udvarban is rend lett. Amikor Pokorny gazda meglátta, nagyon
elcsodálkozott, milyen szép rendet teremtettünk az elhanyagolt házban.

A kitelepített németek házai

 A ház, amibe beköltöztünk egy német erdészé volt. Ebben az utcában még öt- hat ház volt lakó
nélkül, de a falu egész területén sokkal több.

 Az utcánkbéli házakat sorra látogattam. Nem voltak bezárva. Elõször a szomszéd házba
mentem be, talán ez volt a legérdekesebb. Az ablakba állított baba csalt oda. Félve mentem be.



63

Kísérteties látvány fogadott. Úgy tûnt, mintha csak valahová kimentek volna a ház lakói. A kony-
hában az asztalon négy csésze árválkodott, bennük a penészes maradék. A négy tányérban szin-
tén penészes kenyérdarabok, evõeszközök árulkodtak arról, hogy a házban talán nem is olyan
régen még zajlott az élet. A hálószobában vetetlen ágyak, szétdobált ruhák, a sarokban játékkocsi.
Elképzeltem, hogy egy kislány  majd hazajön a szüleivel és jól fogunk játszani. A szüleimtõl  tudtam
meg, hogy nem jönnek haza, mert kitelepítették õket, huszonöt kilogrammos csomaggal. Azért,
mert németek voltak.

 A többi házban is hasonló látvány fogadott. Némelyikbõl éjszaka fény szûrõdött ki, máskor
zajok hallatszottak. Azt mondták, a szökött németek bujkálnak bennük. A cseh gazdák nagyon
óvatosak voltak. Este bezárták a kapukat, szabadjára engedték harapós kutyáikat. Az utcára senki
sem merészkedett.

A szomszédok

Baloldali szomszédaink Shitzék voltak, egy hattagú család. A nagymama német volt. Az internálás-
tól megmenekült, mert veje, aki cseh volt, jótállt érte. Ilyen módon aztán maradhatott a lánya is,
Shitzné. Három leányuk közül a legidõsebb volt Irma, aki polgáriba járt. A középsõ, Helena, velem
egyidõs lehetett. A legkisebb Erika volt.

A család földmûveléssel foglalkozott, szolgálójuk nem volt. Minden munkát maguk végeztek. A
nagymama fõzött, takarított. Lányával együtt sokat dolgoztak. Shitzné etette az állatokat, baromfiakat,
sertéseket, teheneket. A határban is munka várt rá. A teheneket késõ este fejte, másnap már vitték a
tejet a városba eladásra. Shitz úr, a gazda kétlovas fogattal járt dolgozni a határba.

A nagymama szerette a magyarokat. Húgom többször átszökött hozzájuk, anyánk tiltásának
dacára. Mikor érte mentünk, láttuk, hogy az idõs asszony szeretettel mesél neki könyvbõl. Mivel
csak németül tudott, húgom jó pár szót megtanult tõle.

A Shitz lányoknak külön szobájuk volt az emeleten, benne sok-sok szép könyv és játék.
Ágyaikon gyönyörû, rózsaszínû virágos takaró.

A konyha is nagyon praktikus volt. Egyik részében volt a tálaló a hosszú, masszív asztallal,
nyolc székkel. A másik részben volt  tálaló a polcokon, vakablakokban szinte minden kéznél volt.
A konyha talaja csempézett volt, a vezetékes víz, a szekrényhez rögzített kenyérvágó szintén
modern dolognak számítottak akkoriban.

Az iskolában

Egy hónap is eltelt, mire iskolába vittek. Semmit nem értettem, senkit sem ismertem. Az iskola elég
messze volt tõlünk, szép, emeletes épületben volt, ablakaiban virágok.

A földszinten lakott Dostál tanító úr, aki bizony nem szerette a magyarokat, sõt, gyûlölte õket.
A cseh gyerekeknek szép ruhájuk volt, színes ceruzáik, kifestõik, ceruzafaragójuk, szép táskájuk,
tollaik. Az én ruháim viseltesek, kopottak voltak. Egyetlen egy kockás füzetem volt, abba írtam
mindent egy rövid tintaceruzával. Fél életemet odaadtam volna olyan színezõkért, mint amilyen a
cseh gyerekeknek volt. Kis papírkofferben vittem szerény holmimat az iskolába. Nagyon féltem,
ugyanis a tanító úr elõszeretettel adott nekem tenyerest. Jól tudta, hogy nem értem a nyelvüket,
mégis elém tette padszomszédom könyvét azzal, hogy olvassak belõle. Természetesem nem egé-
szen azt olvastam, amit kellett volna, így hát a „kiérdemelt büntetés” nem sokat váratott magára.
Itthon anyám tanított olvasni és számolni. A számok nevét hamar megtanultam, így a fejszámolás-
sal nem volt probléma, de az olvasással bizony sokat küszködtem.
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A cseh gyerekek hamar észrevették, hogy a tanító úr nem szeret, így õk is csúfolni kezdtek,
löködtek lefelé a lépcsõn. Amikor leestem, kinevettek, folyott az orrom vére is. Senki sem vett
védelmébe. Dostál tanító úr annyira nevetett rajtam, hogy csak rengett a kövér hasa.

A naptárból és anyánk imakönyvébõl már egészen elfogadhatóan olvastam, mikor akadt egy
cseh barátnõm. Kölcsönöztem az olvasókönyvét és megtanított a cseh betûkre is. Pár hét sem telt
bele, már csehül olvastam, egy év múlva beszéltem is a nyelvüket.

Vasas Katalin – Búcs
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„A CSALÁDOT AZ TARTJA ÖSSZE, HA CSAK A SZÉP EMLÉKET
ZÁRJUK A SZÍVÜNKBE”

Visszaemlékezésem 51 év után is felidézi a sok-sok kedves gyermekkori történetre, ami megtört a II.
világháború, majd a felvidéki magyarok kitelepítése. Drága jó szüleim úgy neveltek, hogy a család
lelki gyötrelmekkel együtt is összetartson.

Juhász Matild vagyok, 1935. március 5-én születtem ANDÓDON ötödik gyermekként szüleim-
nek. Két nõvérem csecsemõ ill. 10 éves korában meghalt, az andódi temetõben alusszák örök álmukat.

Boldog gyermekkoromat szülõfalumban, az összetartó rokonság körében éltem, 1947. május
19-ig. Sajnos ettõl az évtõl már kezdetét vette az általános rettegés, melyet már mi gyerekek is
átéreztünk. Szüleim nap, mint nap kapták a hivatalos leveleket. Tartalmát akkor még nem ismertük,
csak találgattuk játék közben, ugyan mi is fog történni.

A háború után egy évig nem jártam iskolába, mert szüleim mindenáron magyar iskolába
szerettek volna beíratni, és mivel erre az egy év elteltével sem volt lehetõség, a faluban élõ minden
magyar gyerekkel együtt, csehszlovák diák lettem. A tanító bácsink egy szót sem tudott magyarul.

Kitörölhetetlen emlék maradt számomra, mikor egy alkalommal a padok között sétálva, észre-
vette, hogy egyik társamnak olya ceruzája van, melynek vége piros-fehér-zöld színû. Elõvette a
zsebkését és levágta, egy bizonyos távolságból a szenesládába dobta. Engem ez a cselekedet
nagyon megdöbbentett, és akkor értettem meg, az otthoni családi beszélgetések lényegét. Édes-
apám esténként a magyar történelemrõl, nagy magyarjainkról mesélt nekünk.

Nem fogadta el édesanyám tanácsát, hogy valami kibúvót keressünk arra, hogy ne telepítsék
ki a családot. Édesapám tudta, hogy a magyarságért felvidéken mennyit kell szenvedni, és mennyi
megaláztatást kell átélni. A család vállalta, a meghurcolást az ó hazában, hogy magyar emberek
között élhessen.

1947. május 19-én falunkat nagy katonai teherautók meglepték, háborús hangulatot idézve.
Mi gyermekek megriadtan szaladgáltunk egyik utcából a másikba, és néztük melyik pajtásunk
családját viszik az udvardi állomásra. Sírástól és jajveszékeléstõl hangzott a falu. Sírtunk mi is idõs
dédszüleinkkel együtt. Az otthon maradt gyermekpajtások vigasztaltak, majd írunk levelet, lehet,
hogy városban fogtok majd lakni ( falusi gyereknek akkor ez elérhetetlen vágy volt).

Elérkezett a nagy esemény, a mi családunk volt azon a napon akit bevagoníroztak. A szomszédos
üres telek felõl jött 10 üres teherautó, a kertkapun keresztül iszonyú dübörgéssel. Beálltak a portára és
pakolták fel a család ingóságait. Szavakkal nem lehet kifejezni, hogy mi volt akkor az udvarban.

Az otthon maradt rokonság, kedves jó pajtásaim, mind ott voltak az udvarban. Sírás-zokogás
és nagy félelem szállt meg minket, hiszen akkor még senki sem tudta, hogy hová fogunk kerülni,
Magyarország melyik részére.

Szegény jó nagyanyám mikor pakolták össze a ládákat, eszébe jutott, hogy konyharuhából
tarisznyát varrjon, gondolva, hátha olyan sorsra jutunk még, hogy koldulnunk kell (de hála Isten-
nek nem volt szükség).

A bevagonírozással édesapámnak incidense volt a csehszlovák vasutassal, mivel az elõzetes
tájékoztatás ellenére a zárt vagonok közé bekerült egy nyitott is, melybe a gazdasági gépeket, takar-
mányt rakták. (A szerelvény 75 vagonból állt.) A reklamáció után a munkások durvábban rakták fel a
dolgainkat úgy, hogy a vetõgépet - az ott tüsténkedõ – édesanyám lábára lökték. Bal lábszárán csont
felületén bõrét kb. 20 cm hosszúságban zúzódás érte, amit utazásunk során az ápolónõ kötözött. Más
ellátásra nem volt mód és lehetõség, egész nyáron nyílt sebe volt, amit maga ápolt.

Az utazás során Vác és Göd között a mellettünk elhaladó mozdonyból szikrát kapott a nyitott
vagonban lévõ takarmány és kigyulladt. A távolban dolgozó mezõgazdasági munkások vették
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észre, és ordították, hogy tûz van! Tehetetlenül és kétségbeesve álltunk. A mozdonyvezetõ ügye-
sen lekapcsolta a vagon, majd az emberek – akik a határban dolgoztak – rohantak segítségünkre.
A vágány mellett egy kis patak volt, amibõl vizet, majd a végén már sarat merítettek vödrökkel az
oltáshoz. (Jegyzõkönyv mellékelve.) Szegény szüleim nem kaptak kártérítést a nagy utánajárás
ellenére sem.

Utunk során voltak vasútállomások, ahol meleg étellel várt a Vöröskereszt minket, de enni a
szorongások miatt senki nem tudott. A szerelvény Hortobágy területén, Debrecenhez közel kb. 1-
2 órát állt a nyílt pályán, nagy meleg volt ezért leszálltunk a vagonokból, a férfiak beszélgettek és
feltették a kérdést egymásnak, nem Oroszországba visznek bennünket! Hiszen olyan közel va-
gyunk már a határhoz.

Este 10 órára érkeztünk meg Nyíregyháza vasútállomására, ahol már anódi rokonok vártak,
mivel õk elõzõ nap érkeztek oda. Megtagadták a vagonokból való kipakolást, mert szinte lakhatat-
lan lakásokba akarták elhelyezni õket. Akkor mindenki azt követelte, hogy ha azt a minõségû házat
nem kapjuk amibõl elhoztak, akkor vigyenek bennünket vissza. A tiltakozás csak egy éjjel tartott,
mert a kitelepítõ bizottság intézkedett felettünk. Nem volt helye reklamációnak. A hét vagonunk-
hoz odafaroltak a teherautók és megkezdõdött a kipakolás. Édesapám, mire – formaságokat elin-
tézve – megjött már indulni is akart az elsõ autó. Úgy kellett megállítani, hogy hová indul, hisz a
kezében más a papír és a cím. A kétségbeesés közepette, – hogy védje amit lehet, – engem 12
évesen egy teherautóra tett rá, hogy út közben a rakodómunkások le ne dobáljanak valamit. Én a
három idegen rakodómunkással és megrakott plató egyik sarkában meghúzódva, idegen környe-
zetben végigsírtam az utat (16 km). A nyírségi homok könnyeimmel keveredve véresre sértette az
arcomat. Az emberek jóindulatúak voltak, vigasztaltak, mondogatták, hogy az elõttünk lévõ autón
az édesapám van, de ez egy kislányt nem nyugtatott meg.

Megérkeztünk a Bundás bokorba, ahol két rossz házat kaptunk, ami gyakorlatilag lakhatatlan
volt. A „szérökbe” és az úgy nevezett tornácon voltak a bútorok elrakva és ott is aludtunk két
hétig. A kitelepítõ bizottság ekkor más címet adott Sulyán bokor. (Nyíregyházától 12 km-re.) Itt
telepedtünk le, drága szüleim szerint ideiglenesen, mert mindig az élt bennünk, hogy vissza kell,
hogy vigyenek minket. Hosszú-hosszú éveken keresztül, ha két felvidéki összetalálkozott, az elsõ
kérdés az volt, mikor megyünk haza, nem hallottál még róla?

Szüleink-, nagy- és dédszüleink, hogy milyen lelki traumán mentek keresztül, szavakkal kife-
jezni nem lehet. Engem, mint gyermeket, ez a 2-3 hétig tartó stressz úgy viselt meg, hogy ha
teherautó búgását hallottam, elmondhatatlan rosszullét (hasmenés, hányás) ért, ez kb. 3-4 évig
volt így.

Az ott élõ sulyánbokri szomszédok és emberek, nagy részvéttel, szeretettel és segíteni-aka-
rással álltak mellénk, ez enyhítette a nagy fájdalmat. Pajtásaim itt is hamar voltak, akiket még a mai
napig is szeretek és kapcsolatom van velünk, annak ellenére, hogy 1954-tõl nem lakom ott. (Szüle-
im, 1958 tavaszán Komárom megyébe Kecskédre költöztek, hogy közelebb legyünk a szülõföld-
höz.) Az új környezetben, új szokások között nehéz volt a beilleszkedés. Megkezdõdött az
otthonmaradottakkal a levelezés. Tanyánkra egy héten egyszer jött a postás. Ha levelet kaptunk
az ünnepnap volt. Míg nem jött újabb levél, addig mindennap elolvastuk az elõzõt, hogy szerette-
inket a közelünkben érezzük. Édesanyám nagyon sokat sírt, nem tudta elfogadni a sorstól, hogy
négy gyermekkel, ilyen körülmények közé került. Édesapám mindig vigasztalta, de a jó Isten erõt
és kitartást adott hozzá, hogy átéljék ezeket a küzdelmeket. Egy évet a tanyán jártam iskolába, majd
Nyíregyházára jártam be, ami azt jelentette, hogy szeptember-október-április-május hónapokban
míg jó idõk voltak kerékpárral jártam, (napi 24 km) a téli hónapokban pedig magánházaknál laktam.
Gimnazista koromban kollégista lettem. Honvágyunk kiolthatatlan a mai napig is. Sok Andódon
maradt iskolatársammal, pajtásommal leveleztem. Leveleink elõször Pozsonyba mentek cenzúra
alá, utána kaptuk meg kölcsönösen.
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Kecskéden sok andódi telepedett le, azzal a gondolattal, hogy ha a határokat megnyitják,
közelebb legyünk a hazatéréshez.

Az emlékek kitörölhetetlenek, és igaz a megfogalmazás, hogy „két haza egy szívben”, mert
szülõföldem Andód, mindvégig hazám marad. Felnõtt lányom, aki Tatán született, telefonon mondja,
anyukám hazamegyünk. „De jó! Mondom én, várlak benneteket. De nem Kecskédre, Andódra!”
Mondanom sem kell, hogy két hétig mindig könnyes lett a szemem, ha ez a mondata eszembe jutott.
Kicsik voltak, sokat utaztunk együtt a szülõföldre, közben sok kedves emléket elmeséltem nekik, a
templomot, temetõt mindig meglátogattuk. Most már nélkülem is így teszik és Õk is „haza” mennek.

Ui.: Édesapám, aki 1898. március 15-én született, most volt születésének 100 éves évforduló-
ja, a halálos ágyán fiának meghagyta végakaratként, hogy sírjára az unokái ne virágot vigyenek a
születésnapján, hanem kis magyar zászlót tûzzenek rá! 1947. május 19-tõl nemzetiségi környezet-
ben (szlovák, majd német) élte le életét, megbékélve és ezt a békességet ránk hagyta örökül, immár
MINDÖRÖKRE!

Pohlmüller Györgyné Juhász Matild – Andód-Kecskéd
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„A CSEH PIACOKON 1500  KORONA VOLT A MAGYAR EMBER ÁRA”

1946. júniusában az andódi Községházán megjelentek a szlovák Kitelepítési Bizottság emberei,
hogy számba vegyék, kiket lehet a faluból a Szudéta-német területekre kényszermunkára deportál-
ni. Az összeírás viszonylag gyorsan megtörtént. Ezt követõen az érintett lakosokat gyorsan név
szerint ki is értesítették, hogy kinek kell Csehországba kényszermunkára mennie három napi ellá-
tással, és a három napra elegendõ fehérnemû garnirunggal. Az én testvérem, Czuczor Elemér is
szerepelt a deportáltak névsorán, aki Lajos öcsémet „váltotta volna fel”, tekintettel arra, hogy
Lajos – orvosi igazolás alapján – is képtelen volt megerõltetõ fizikai munka végzésére. Márpedig
Csehországban ez várt volna rá. Elemér azonban ebben a vészterhes idõben Andódtól távol
tartózkodott, s helyette ezért Édesapámat vitték el. Késõbb, mikor hazajött Andódra a hatóságok
kicserélték Édesapámmal. Így váltotta egymást testvér a testvérrel; apa a fiával! Elemér öcsémet
(aki 1925-ben született) az iskolából összeszedett fiatalokkal helyezték egy transzportba ( a szlo-
vák katonaság praktikusan az újvári középiskolákból szedte össze a gyanútlan „munkaerõt”).
Amikor 30-40 fõ összejött, akkor az iskola udvarára hajtották õket, s vigyáztak arra, hogy nehogy
valaki megszökjön közülük. Az eljáró hatóságok közölték a riadtan összefutó szülõkkel, nagyszü-
lõkkel, hogy nyugodtan menjenek haza, mert a fiatalok csak reggel lesznek elszállítva, az éjszakát
még Újváron töltik. Amint a rokonság hazament, azon nyomban megjelentek a katonai teherautók,
s megkezdték a fiatalok bepakolását. A hosszú út során a karaván elhagyta Prágát is, s a fiatalok
megrökönyödve tapasztalták, hogy egészen a német határig szállították õket, egy kis szudéta-
német faluba. A kiszállásukkor két meglepetés is ért õket. A szlovák katonák a kis fehérnemûs
csomagjukat azonnal elvették. A másik meglepetés ennél sokkal megalázóbb volt. A hangos be-
mondó ugyanis közölte: „Megérkeztek a magyarok. Közülük erõtõl és fizikai teherbírástól függõ-
en, 1500 cseh koronáért vásárolhatja meg a helyi lakos a neki legalkalmasabb magyar fiatalt!”
Modern rabszolgavásár volt ez a javából, a magát demokratikusnak és polgárinak tartó, mindig is
demokratikus hagyományokat ápoló Csehszlovákiában.

 A fiatalok hollétérõl két hétig semmit nem tudhatott a rokonság, de Andód község lakossága
sem. A szülõk azonban ebbe nem nyugodhattak bele. Csoportosan, vonatra ülve utaztak a Szudéta-
német területekre, s ott érdeklõdtek hollétükrõl, de senki nem adott felvilágosítást. Így a keresésükre
indult Édesapám és Keresztapám is dolgavégezetlenül, szomorúan érkezett meg Andódra. Épp hogy
megérkeztek, másnap levél jött öcsémtõl, amit Édesapám olvasott fel, nagy szomorúsággal. E levél
tudatta velünk öcsém hollétét. Így nem volt más választás, Édesapám és Édesanyám másnap ismét
vonatra szálltak, és megérkeztek a megadott címre sok más andódi szülõvel együtt.

  Elemér testvérem egyedül dolgozott egy cseh gazdánál, mert akkor még Csehországban sem
álltak olyan jól anyagiakkal az emberek, hogy több dolgozót is tudtak volna foglalkoztatni. Ahogy
Édesapámék a megadott házhoz érkeztek, az udvarban éppen csépeltek. Szegény Elemér öcsémet ott
fedezte fel Édesapám. Lábán egy nagy faklumpa volt, karján pedig egy széles fehér szalag (mint
késõbb megtudtuk, e fehér szalaggal jelölték meg a magyarokat a cseh nagygazdák)! Édesapám hívó
szavára sírva rohant hozzájuk Elemér öcsém. Elmondhatatlan volt örömük, hogy újra találkozhattak.
Mint késõbb kiderült, a cseh nagygazda úgy tudta, hogy a magyar fiatalok önként jöttek a szudéta
földre dolgozni. Õk semmit sem tudtak a deportálásról. Elemér gazdája és gazdasszonya nagyon
jószívû és emberszeretõ volt. Édesapám elmondása alapján nagyon restellték magukat, és igazán
megsajnálták szegény Elemér öcsémet, hisz õ akkor alig múlt 20 éves. Édesapám nagyon összebarát-
kozott a cseh gazdával, s annak feleségével, akik felajánlották, hogy segítenek Elemérnek megszökni.
A gazdának minden nap jelentést kellett adni Elemér viselkedésérõl, munkavégzésérõl. A cseh nagy-
gazda nem kis kockázatot vállalva felajánlotta, hogy csak 24 óra elteltével fogja jelenteni Elemér
szökését az illetékes hatóságnál. Így is történt. Öcsémnek sikerült megszöknie. Õ volt az elsõ magyar
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ember, aki e nem kis veszéllyel járó „feladatra” vállalkozni mert. Késõbb tudtam meg, hogy merész
vállalkozása után példáját még sok andódi fiatal követte. Sokszor csoportosan, éhesen, rongyosan és
fázva, az éj leple alatt közelítették meg Andódot.

A szlovák hatóságok hazaérkezésükkor már nemigen törõdtek velük. Hisz ettõl sokkal fontosabb
dolguk akadt : második éve tartott már ugyanis a felvidéki magyarok Magyarországra telepítése!

Emlékezetem szerint a kitelepítés 3 hullámban zajlott le Andódon. A mi családunk a 2. transz-
portba került 1947. május 29-én, Szent Pünkösd napján. Bevagonírozásunk az érsekújvári állomá-
son történt, ami az 1945. évi amerikai láncos bombázások következtében ekkor teljesen romos
állapotban volt. Innét irányították a transzportokat Nyíregyházára, ahová 1947. június 5-én érkez-
tünk meg (húgom nem jött a családdal. Neki el tudtuk intézni, hogy Andódon maradhasson).
Szerelvényünket kitolták egy kirakodó vágányra, ahol egy egész éjszakán át rostokoltunk, és csak
másnap kerültünk abba a házba ahol jelenleg is élünk (akkor az utca neve Felsõpázsit u. volt, most
pedig Derkovics utca).

Soha nem fogom elfelejteni, hogy amikor a mellékvágányra kitolták a szerelvényünket, rövide-
sen megjelentek a Betelepítõ Bizottság emberei, akik meleg ebéddel vártak bennünket. Igazi magyaros
fogadtatás volt ez. Hatalmas katonai kondérokban fõtt finom babgulyással. Nem feledhetem az érke-
zésünkre felállított hatalmas, nyárfa törzsekbõl és leveles ágakból elkészített MÁJUSI DIADAL KA-
PUT sem, pedig ennek immár 50  esztendeje is hogy elmúlt. Jól emlékszem arra is, hogy a bizottság
emberei minden vagonra ráírták, hogy mely család melyik bokor, melyik házába költözzön. Szüleink
összefutottak. Érthetetlen volt számukra a sok BOKOR név. Nem tudtuk hogy a BOKOR elnevezés
virágbokrokat, fûzfabokrot, vagy erdei bokrot jelent? Mert a mi szókincsünkben csak ilyen bokrok
léteznek. Aztán lassan megszoktunk mindent, de ha nyugati szél támad a csallóközi fûzfások és
mocsári tölgyesek savanykás illatával, csak haza gondoltunk. Az áldott Csallóközre, minden õsünk
nyughelyére, gyermekkorunk csodálatos nyaraira, és ökörnyálas szép õszeire.

Czuczor Olga  Andód – Nyíregyháza
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EGY SZÓ…

Sorsok, népek rengetegében,
Ha sokszor utat is tévesztett,
Mégis ment elõre a népem.
Bár kereszt, s bitó kísértette,
Hogy igába hajlítsa nyakát!
Mégsem hagyta magát!

Gyakran nyúzta két-három ura,
S megtöltötte a mások hasát.
Hold meg hamis fény csalogatta,
Ahogy ûzött Sámán – urat, s basát.
Éhséget tûrt… Irtotta korság…
Mégsem hagyta magát!

Zivataros századok raja
Nem törte meg kemény gerincét,
Láp, erdõ, sziklahegy bújtatta,
Ha kényurak akarták a vesztét.
S most felhág a gátra gyõztesen!
Nem vár köszönetet!

Szanyi József
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„ELSÕ UTUNK AZ ISTEN HÁZA VOLT…”

Fiatal asszonyként Andódon ért a híre a megfellebbezhetetlen, és félelmet keltõ „társadalmi pa-
rancsnak”, a deportálásnak.

 Ma is még jól emlékszem a napra: 1947. február 17-e volt. Ekkor leánykánk csupán 5 eszten-
dõs volt, de Õ is, férjemmel együtt a csehországi deportálási listára került fel. Férjemmel úgy
döntöttünk, hogy nekünk csak – kisgyermekünk védelme, és jövõje érdekében – csak egy lehetõ-
ségünk maradt: A SZÖKÉS!

 Andód községbõl a cseh katonák több családot, köztük sok fiatallal, mint az állatokat hajtot-
tak bennünket a Községházára, és ott közölték velünk, hogy melyik család melyik napra csoma-
goljon össze, mert teherautón fogják majd az érsekújvári állomásra bevagonírozni. Mi mikor meg-
tudtuk, hogy menthetetlenül Cseh-Morvaországba fognak deportálni bennünket, továbbra is a
szökés gondolata érlelõdött meg bennünk. Úgy határoztunk, hogy kisleányunk feltétlenül Andódon
fog maradni, és ott fog bujkálni – sajnos – a hatóságok elõl. Kis gyermekünket egy igen rendes
családnál Cseri Józsi bácsinál (órás mester volt Andódon) fogjuk elhelyezni, akinek felesége
Maris néne vállalta, hogy vigyáz rá, és nevelni, taníttatni fogja. Elhatározásunkat tett is követte.

Közben a cseh katonák állandóan a házakat járták, hogy meddig jutottak a deportáltak csomag-
jainak összekészítésében. Bennünket arra szólítottak fel, hogy faládákba pakoljunk. Szökésünk sike-
rében bízva a faládákat téglával pakoltuk tele, így azok eléggé súlyosnak bizonyultak (Andódról akkor
még tudomásom szerint: Szarka Mancit és Szarka Lacit is deportálták. Õk még ma is Morvaországban
élnek. Róluk biztosan többet tudna Andódon maradt testvérük: Szarka Gyula. Negyedik testvérüket:
Szarka Ilonát  is nagyon keresték a cseh katonák, de Õ még idõben – a kertek alatt – Szimõbe tudott
elszökni. Ott bujkált sokáig. Közben, ahogy konszolidálódott a helyzet, férjhez ment, s ma is ott él
Szimõn). Három ládát raktunk így tele. Mondtuk is, hogy ez minden holmink, hisz ekkor mi az
anyósoméknál laktunk. Szerencsére így minden ingóságunk náluk maradt.

A pakolásnál a cseh katonák nagyon keresték kisleányunkat. Kiabáltak, hogy hol van, hisz Õ
is rajta van a deportálási listán. Mondtuk, hogy Õ nincs velünk, Bátorkeszin van. Ott tanul szlová-
kul a rokonainknál. Így a végeláthatatlan és félelmekkel teli útnak férjemmel vágtunk neki. Még az
összecsomagolásunk elõtt egy újvári családdal meg volt beszélve – õk nagyon közel laktak az
újvári állomáshoz, és egy kis mozit üzemeltettek, ha sikerül, a vagonból megszököm és náluk
fogom magam meghúzni -, hogy Õk elbújtatnának engem. Mikor a vonatba berakták ládáinkat,
kértem a vagont õrzõ cseh katonát, hogy engedje meg, hogy a nagy út elõtt még WC-re mehessek.
Ezt megengedte. Én gyorsan a már említett moziba futottam be, ahol rögtön – házkutatástól is
tartva – biztonságosan elbújtattak. Éjjel viszonylag nyugodtan aludhattam, nappal azonban min-
dig a mozi nézõterében ültem. Ott néztem meg minden filmet háromszor is egy nap, egy hónapon
keresztül. E családot, amelyet minden emberi tisztesség megillet, ezután hagytam el. Üzentek
ugyanis, hogy férjem Vágsellyénél, még jóval az állomás elõtt kiugrott a vonatból. Az arca, és a
keze súlyosan megsérült, bõr alig maradt rajta. Nagyon betegen, súlyos sebesülten érkezett vissza
Andódra. Viszonylagos gyógyulása után férjem – még az 1947. május 31- i andódi kitelepítéseket
megelõzõen – összebeszélt Deák Kálmánnal, hogy a családunk is (bár mi Csehországba voltunk
ismét deportálásra felszólítva) Magyarországra fog átszökni, az oda kitelepítendõ andódi csalá-
dokkal. Ez a sors várt ugyanis szüleimre is. Amikor 1947. május 31-én a kitelepítést megindították
a faluból, és ekkor szüleimet is kitelepítették, megbeszéltük Édesapámmal, hogy a vagonjuk bepa-
kolásánál, a széna mögé fogunk bebújni férjemmel. Így is történt minden. Szobnál, amikor a cseh-
szlovák és a magyar részrõl a hivatalos papírok alapján az átadás-átvétel volt, kisleányunk édes-
anyám bõ szoknyája alá volt elbújtatva. Édesanyám lába be volt fáslizva, mellette mankó, és görbe
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bot volt (hogy az igazoltatás során ne kelljen felállnia), elõtte pedig egy asztal, amin – a figyelem-
elterelés végett – babot válogatott. Így tudta jól takarni gyermekünket.

Férjemmel még a szénarakás mögött megbeszéltük, ha szüleim segítségével sikeresen átjut-
nunk a határon, akkor az elsõ olyan állomáson, ahol a vonat huzamosabb ideig fog tartózkodni,
elsõ utunk az Isten házába fog vezetni! Ez a magálló Vác városa volt.

Mi könnyes szemmel, szénásan- szalmásan, egymást leporolva kerestük meg az Isten házát,
ahol hálát adtunk a JÓISTENNEK, hogy szerencsésen MAGYAR FÖLDRE segített bennünket.
Azt a csodálatos érzést, soha nem fogom elfelejteni, amíg csak élek!

A rokonokkal telt szerelvény azután megérkezett Nyíregyházára. A mi részünkre a magyar
hatóságok nem tudtak házat biztosítani, mivel nem tudtak érkezésünkrõl. De azután mégis sikerült
házat kapnunk, mert amit mások nem vettek át (egy rossz állapotú düledezõ tanyát) mi azt elfogad-
tuk, mert lakni, és új életet kezdeni valahol csak kellett. Ez a tanya az ún. Ferenc-tanya, volt, de
késõbb már nekünk sem felelt meg, és 3 hónap múlva az Újtelek-bokorba költöztünk a nagybácsi-
kánkhoz, mert az épület gyakorlatilag összedõlt, minden toldozgatás-foltozgatás ellenére. Mikor
késõbb nagy nehezen már „lábra álltunk” sok utánajárás után István-bokorba költözhettünk.

Itt éltünk, míg végre Nyíregyházán sikerült egy házat vennünk, kétkezi munkánk és sok
szenvedésünk eredményeként. Itt elõször földeken dolgoztunk, majd férjem alkalmazták a nyír-
egyházi AGROKER-nél raktárosként. Késõbb a bútorüzlet igazgatójává nevezték ki.

Így haladtunk elõre az életpályánkon. Férjem sajnos 1987-ben meghalt. Én pedig leányom, és
az unokám családjával élek együtt békességben és szeretetben.

Jelenleg ismeretlen
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„ÉDESAPÁM MAKACSUL HITTE, HOGY MÉG EGYSZER
VISSZATÉR…”

Az 1947.  az egyik legszomorúbb év az életemben.

Nem voltam ekkor már gyermek, de még felnõtt sem, ezért nézze el tisztelt Olvasó ha a visszaemlé-
kezéseim nem tükrözik a teljes valóságot. Andódon születtem, az érsekújvári járásban, 1931-ben.
Igazi, színmagyar község volt ez. Arra, hogy õseim itt éltek, tanúság a temetõben sorakozó Szõke
és Czuczor sírfeliratok. 1938-ban, amikor a magyar csapatok bevonultak Felvidékre, nagy volt az
öröm, ünnepeltek az emberek. Mint késõbb kiderült, nagy árat kellett fizetnünk ezért (is).

Miután Eduard Benes 1944 után a kormány élére került, a szlovákiai magyarok sorsa nagyon
nehézre fordult. Csak „büdös magyarok” voltunk, mindenhonnan „za  Dunaj” hallatszott felénk. A
magyar nemzetiségû közalkalmazottakat elbocsátották, a magyar iskolákat bezárták. Nagyon sok
magyar gyerek, akiket a szlovák iskolába a szülõk nem engedtek, nem végezte el a 8 osztályt.
Magasabb fokú iskolába magyar származás miatt nem vettek fel senkit. Apám középgazdának
számított, háza, 12 hold földje volt. Megjárta az I. világháborút, a galíciai frontot. Folyékonyan
beszélt szlovákul, a háború alatt németül is megtanult.

1944-ben 53 éves volt. Ekkor, decemberben behívóparancsot kapott azzal, hogy 30 napra
teljes lovas-társzekér felszereléssel kell jelentkeznie az andódi községházán. Egész télen a német
felszerelést szállította, mint ahogy mondogatta utána, frospont volt. Végül is csak tavasszal jött
vissza gyalog, mert amivel elment, az mind odaveszett.

Anyám egyedül maradt otthon velem a legidõsebbel. Én akkor 13 éves voltam, a többi test-
vérem még fiatalabb. A 20 éves nõvérem kórházi kezelés alatt állt, a bátyám pedig 1940-ben tény-
leges katonai szolgálatra vonult be, és csak 1948. november 30-án jött vissza. Õt 1945. augusztus
1-én kényszermunkára Szocsiba hurcolták, így mire visszatért, minket már áttelepítettek Magya-
rországra.

Idõközben Csehszlovákiában elkezdõdtek a deportálások. Sok rokont, ismerõst már elvittek
a cseh területekre, a Szudéták vidékére, hiszen kellett a hely, a föld a magyarországi szlovákoknak.
Ekkor már járták a magyar falukat az ottani szlovákok (Andódra fõként Tótmegyerrõl jöttek), hogy
mindenféle felszerelést, használat tárgyat szinte ingyen felvásároljanak. Apám is – mivelhogy
több, mint 5 hold földdel rendelkezett – megkapta a fehér cédulát, várhatta a kitelepítést, amely
1947. májusának végén következett be. Szlovák katonák minket és még több mint 80 családot
elõbb teherautóra, majd vonatra raktak. Engem az rázott meg legjobban, és hagyott bennem mély
nyomot, amikor a rokonoktól, barátoktól és ismerõsöktõl búcsúzkodni kellett. Ekkor értettem meg
igazán, és döbbentem rá arra, hogy mi is történik velünk végérvényesen, függetlenül a mi akara-
tunktól. Emlékszem arra, hogy indulás elõtt mindenki az akkor 3 és fél éves öcsémet kereste,
akit úgy kellett erõszakkal kihozni a lakásból. Ott bújt el az egyik sarokban, ahol összekupo-
rodva ömlött  a könnye, és ahol csak azt hajtogatta, hogy nem akar sehová sem menni. De a
tehervonat elindult. Velünk.

1947. május végén elindultunk honfitársainkkal, s mint számûzöttek utaztunk a nagy ismeretlen
és a bizonytalan jövõ felé. Az út Nyíregyházáig hosszú és fáradtságos volt. Féltünk. Féltünk, mert
azzal is ijesztgettek minket, hogy  mindenkit a Dunába  ölnek. Kimerültünk, mert ember, állat, felszere-
lés és termény utazott összezsúfolva. Az embertelen körülmények mindenkit megviseltek. Anyám a 2
legkisebb testvéremmel kénytelen volt másik vagonban aludni, elõzõleg a sertésvizelet alájuk folyt.

A közös sors nagy összetartást kovácsolt. A férfiak a nyugtalan állatokat gondozták, és
vigyázták a megélhetésünket jelentõ értékeinket, a nõk a családot igyekeztek ellátni. A Nyíregy-
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házára telepített anódiak nagy többsége rossz körülmények közié került, az itteni igen szegény
sorsú, áttelepülésre önként jelentkezõ tirpákok lakásaiban kaptak helyet. Nekünk Marcsek József
és Kocka András tanyáját utalták ki Nyíregyházától 6 km-re, a Kovács-bokorban.

Az 1947. június 6-án történt megérkezésünkkor mindkét tanya igen elhanyagolt állapotban
volt. Még hetekig kellett a szabad ég alatt aludnunk, mindaddig, amíg a lakást a magunk részére
lakhatóvá nem tettük. Elmondhatatlanul sok volt a bolha, az egér ezért oda jószerivel bemenni sem
lehetett. Bár a gazdasági épületek is romosak voltak, apám mégis örült, mert mint mondta, szorga-
lommal megteremtjük majd az új otthonunkat. Különösen az elsõ évek voltak nagyon nehezek,
hiszen otthon elvetettünk, itt pedig mûveletlen földek vártak ránk. Ez a homokos föld jóval hitvá-
nyabbnak tûnt annál, mint amit otthagytunk. Idõvel a gondos és szorgalmas mûvelés hatására
ezek a földek is jó termõre fordultak, ezzel a mi életünk, sorsunk is jobb irányba indult. Apám az
1950-es évek végén még egyszer visszautazott Andódra. Elõtte is, utána is makacsul hitte, hogy
egyszer visszatér. Hitte ezt akkor is, amikor rajta kívül ebben már senki sem bízott.

A gyökerek megmaradtak és megmaradnak!

                           Fazekas Péterné Dr. Szõke Anna Andód-Nyíregyháza
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„HISZ AKKOR MINDENKI AZ ÕRÜLETBEN ÉLT…”

1946-ban Édesapám valamennyi testvérét Csehországba deportálták 30 kg-os csomagokkal. Minde-
nüket Andódon kellett hagyniuk; mind a házban, mind a gazdasági udvarban. Az állatok és az apró
baromfik az istállóban maradtak. E „feltételekkel” került deportálásra Édesapám testvére Czuczor
Alajos és felesége is, hat gyermekükkel együtt. Az otthon maradt állatállományukat szerencsére a
rokonság és a szomszédság biztonságba helyezte, hasonlóan a lakásuk berendezési tárgyait is, Ezzel
elkerülték, hogy minden értéküket a Magyarországról áttelepült idegen családok „hordják szét”.

1947-ben már a mi családunkra került sor. Ránk már nem a csehországi deportálás, hanem a
magyarországi kitelepítés várt, mint minden andódi családra. A csehországba deportáltakkal ellen-
tétben mi minden ingóságunkat elhozhattuk Andódról, még azt a marok andódi földet is, amelyet
emlékül hoztunk el magunkkal. Hárman voltunk testvérek; Lipót a kitelepítéskor 19 éves, pincér-
nek tanult Érsekújváron. Iskoláit abba kellett hagynia. Ferenc testvérem 16 éves volt, Õ nem tanult
szakmát. Jómagam akkor 14 éves voltam, és Érsekújvárba jártam gimnáziumba. Az én tanulmánya-
imat is „derékba törte” a kitelepítés. Családomat egyenesen Nyíregyházára az ún. Puposhalom 20/
a. sz. házba telepítették ki. A Puposhalom-határrész Nyíregyházától a legtávolabb még a Tanya-
bokroktól is távolabb helyezkedett el. Körülöttünk nem voltak szomszédok. Nem láttunk mást,
csak a végtelen határt, és egy „irdatlan” pusztát. Iskoláinkat, szakmánkat sajnos egyikünk sem
folytathatta. Számunkra csak a megélhetésért való küzdelem, és a föld maradt. Szegény szüleim is
napkeltétõl-napnyugtáig a földeken dolgoztak öreg ökreinkkel, mivel nekünk lovaink  nem voltak.
A Puposhalom 20/a. sz. ház, úgy ahogy volt, viszonylag elfogadható feltételeket biztosított szá-
munkra. Hisz mi testvérek is a „felnõtté válás lépcsõin voltunk”, így sokat segíthettünk szüleink-
nek. A mindentõl való nagy távolság is a munkára ösztönzött bennünket.

Így gazdálkodtunk teljesen magunkra hagyatkozva mindaddig, amíg a T.SZ. „világ” be nem jött.
Visszatérve a hosszú, vagonban töltött utazásra (míg Andódról Nyíregyházára értünk), em-

lékszem, hogy az egyik állatokkal teli vagonunkban egyik tehén megellett. Édesapám az egyik
állomáson engedélyt kért arra, hogy pár napig egy külsõ vágányon várakozhassunk mindaddig,
amíg a tehén és vele a borjú meg nem erõsödik, mert a szerelvényünkkel utazó idõsebb gazdák
egyre csak azt hajtogatták: „ilyen beteg állat nem szállítható!” Így aztán pár nap után csatlakoz-
tunk a folyamatosan erre haladó andódi szerelvények egyikéhez.

Arra is jól emlékszem, hogy amikor a szerelvényünk megérkezett a nyíregyházi pályaudvarra,
a Betelepítési Bizottság egy nagy kondér bablevessel várt bennünket, mivel érkezésünk az ebéd
utáni idõszakra esett. Jól emlékszem arra is, hogy érkezésünk napján kezdõdött meg „szortírozá-
sunk” a különbözõ határokba, illetve tanyákra. De arra is emlékszem, hogy földet nem kaptunk
annyit, mint amennyit kényszerbõl Andódon kellett hagynunk. Jól emlékszem arra, hogy idõköz-
ben elfogyott a krumplink. Az új ültetés pedig még nem hozott termést, ezért Édesanyám bement
– vagy három hét múltán – Nyíregyházára a kormánybiztoshoz  (Õ 1947-ben egy Szendrei nevû úr
volt), hogy adjanak segítségül addig nekünk egy kis krumplit – hisz Nyírség a krumpli „hazája”
volt – míg az új termés alkalmas lesz a felszedésre, de akkor rettenetesen elutasították Édesanyá-
mat. Nagyon ordítottak szegénnyel és csak azt kiáltozták: „ örüljön hogy most mindene megvan,
mit akar még?” Tudom, hogy akkor Édesanyám nagyon sírt. Azt is tudom, hogy azt mondták:
„gyorsan kell vinni az elmegyógyintézetbe”, mert sajnos „eszét vesztette”. Ha nincsenek ott
ismerõsök – akik éppen ott intézték ügyeiket -, akkor e szörnyû tett, be is következhetett volna, de
Õk váltig állították, hogy „ a néninek nincsen semmi baja, csak a nagy fájdalomtól és kilátástalan-
ságtól veszítette el minden reményét!” Jól emlékszem arra is, hogy e napokban minden felvidéki
magyar ember kimerültségben szenvedett, HISZ  AKKOR MINDENKI  AZ  ÕRÜLETBEN ÉLT!

                                  Varga Jánosné Czuczor Berta  Andód – Nyíregyháza
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„ÁLMOMBAN OLYKOR ÚJRA EGYÜTT VAN AZ EGÉSZ CSALÁD”

A csehországi deportálások és kényszermunkák idején nõvérem (Czuczor Jolán) már férjnél volt,
tehát már külön családnak számított. Az õ férje illetve annak családja a községházán a „deportálás-
ra kijelölt személyek listájára” már felkerült, így Jolánt semmi sem menthette meg a csehországi
deportálástól, illetve kényszermunkától.

Mikor  Jolánék megtudták, hogy rövidesen jönnek értük a teherautók, szüleimnél bújtak el
férjével együtt. Sokáig bujkáltak így, de végül mégis „ kelepcébe” csalták õket, s a deportálásuk
szomorú valóság lett. A cseh katonák nem csak Jolánékat vitték el, vitték a 78 éves nagymamát
(Vígh Anna) és a 10 éves unokát (Czuczor Jenõ) is. Nem törõdtek a szülõk szétválasztásával. Egy
volt a fontos; hogy Cseh – Morvaországban minél elõbb szorgos magyar kezek ápolják az állato-
kat és mûveljék a földet!

Az én esküvõm 1947. május 11-én volt. Nászutunk már egy marhavagonban volt, mivel
szüleimmel együtt engem is kitelepítettek Magyarországra, férjemmel Szûcs Alajossal együtt.

A Morvaországba kitelepített nagyszüleim, és testvéreim még az esküvõm elõtt értesítettem
és kéretem õket, hogy látogassanak haza Andódra, de sajnos nem engedték õket haza. Közben
megtörtént a mi Magyarországra telepítésünk is. Így egy jó ideig nem is láthattuk egymást, és
családunk immár visszavonhatatlanul kettévált.

Testvéreimet (Kálmán, Jolán, Vince) 1952-ben hazaengedték  (velük 1956-ban találkoztam
elõször) és õk végleg Andódon telepedtek meg. Mindhárom ott nyugszik az andódi temetõben,
szegény József öcsém pedig valahol Oroszországban, a Don-kanyart övezõ domboldalak tömeg-
sírjainak valamelyikében.

Közben Édesanyánk  1956-ban, Édesapánk 1965-ben hunyt el Nyírteleken. Testvéreim Édes-
anyámnak már csak a temetésére tudtak eljönni.

Egyetlen életben maradt testvérem Jolán (Prohászka Jánosné, a fia: Prohászka Vilmos) volt,
akivel többször tudtam találkozni Andódon, de mint említettem már õ sincs sajnos az élõk sorában. Így
szétválasztott bennünket a sors, pedig de nagyon szerettük egymást, a szülõket és a nagyszülõket!

Most már én is elmúltam 80 esztendõs. Vecsésen élek, mindenbe beletörõdve. Sokszor vissza-
sírom a szép andódi fiatalságomat, s álmomban olykor újra együtt van az egész család!

                                   Szûcs Alajosné Czuczor Anna  Andód – Nyíregyháza
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„SZEGÉNY KISGYERMEKEINKET EGY RUHÁSSZEKRÉNYBEN
DUGTUK EL A SZLOVÁK HATÓSÁGOK ELÕL”

1945. januárjában TAKSONYFALVÁN esküdtem meg feleségemmel, született ROMÁN MÁRIÁ-
VAL. Rá egy évre 1946-ban született meg elsõ gyermekünk, aki mindössze hat hónapos volt akkor,
amikor megkaptuk a PARANCSOT, hogy Csehországba deportálnak bennünket, a szudéta  néme-
tek birtokait átvett cseh nagygazdák megsegítésére, akik nem tudták ellátni a sokáig árván maradt
német nagybirtokokat, az õrzés nélkül kóborló állatállományt. Tekintettel arra, hogy kis gyerme-
künk szervezete e válságos napokban komoly betegséggel küzdött, kértem egy igazolást az or-
vostól, hogy gyermekünk képtelen e hosszantartó utazást elviselni. Az egyébként is jószívû
orvos megadta a kért igazolást, így mentesültünk a deportálás alól.

1947-ben a szüleim megkapták az ún. fehér cédulát, mely alapján rájuk a menthetetlen kitele-
pítés várt Magyarországra. A fehér céduláért minden családtagnak 20 cseh koronát még ki is
kellett fizetnie. Én csak azért nem kaptam, mivel én deportálásra voltam ítélve e válságos napok-
ban. Szüleim nagyon idõsek voltak, nem akartam, hogy egyedül vágjanak neki a hosszú útnak.
Mindenképpen mellettük szerettem volna lenni. Így kértem a Kitelepítési Bizottságot, hogy én is,
- illetve a családom is – szeretne az idõs szülõkkel Magyarországra tartani. Mivel nem volt fehér
cédulám a szlovák Kitelepítési Bizottság ezirányú kérésem nem méltányolta. Nagy gondban vol-
tunk, hogy mit csináljunk. Egyik leánytestvérem (Mészáros Gizella)  KARLOVY VARY-ban dolgo-
zott (idõközben itt férjhez is ment egy cseh férfihoz), neki volt fehér cédulája, de mivel férjhez ment
kitelepítésre már nem kötelezhették. Így nem volt más teendõm, mint fehér céduláját megszerezni,
amivel feleségemet a határon tudom áthozni. Jómagam pedig a bátyám nevére szóló fehér cédulá-
val léptem át a határt (bátyám a DON-kanyarnál harcolt, ott is esett fogságba, de a szlovák
hatóságok errõl mit sem tudva, nevére is kiállították a fehér cédulát). Szegény kisgyermekeinket –
mivel õk aztán semmilyen papírral nem rendelkeztek – egy ruhásszekrényben dugtuk el a szlovák
hatóságok elõl.

A szekrényeket a határállomás elõtt ajtajukkal szembefordítottuk (sõt erre a rövid idõre be is
szögeztük), hogy ellenõrzés során ne kelljen azokat kinyitni. Személyi adataink után ugyanis a
hatóság kutakodott. Azt a fehér cédulával lehetett egyértelmûen igazolni. Így aztán a „szökés”
helyett (ebben az idõben nagyon sokan vágtak neki Magyarországnak, minden papír nélkül,
vagyonukat hátrahagyva a Dunán, az Ipolyon át „szöktek” át, sokszor a csehszlovák katonaság
golyózáporára közepette) névcserével tudtunk átjutni Magyarországra.

A szobi állomás után újra saját nevünkön szerepeltünk: Mészáros Ferencként, illetve Mészá-
ros Ferencné, született Román Máriaként. Magyarországon már teljes biztonsággal élhettünk
szüleimmel együtt, és senki nem keresett minket a „hamis papírjaink” miatt.

Itt élünk ma is a Debrõ bokor 16. sz. alatt. Házasságomból született 13 gyermekem és 43
unokám! Én 81 éves vagyok, feleségem 79 éves. Rokonaink mind Taksonyfalván maradtak. Õket
nagyrészt Csehországba deportálták. Tõlünk annyival voltak szerencsétlenebbek, hogy csak sze-
mélyes holmijaikat vihették magukkal. A kitelepítésük napján már az ajtóban várt rájuk az „új
honfoglalók” bocskoros hada, akik nincstelenül, vagyon nélkül érkeztek, Csehország területérõl,
illetve Békéscsabáról. Így foglalták el a magyarok hátrahagyott szép házait, teljes kényelemmel.
Rokonaink – miután Benes elnök meghalt – egy év múlva hazamehettek Taksonyfalvára. Mivel
házuk nem volt egy darabig a rokonságnál húzták meg magukat, majd a helyzet konszolidálódásá-
val, a községháza segítségével visszakapták eredeti lakásaikat, a telepeseket pedig visszaküldték
Csehországba. A Jó Isten így rendelkezett felettük!

                          Mészáros Ferencné Román Mária Taksonyfalva – Nyíregyháza
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„EGY NAGY RUHÁS KOSÁR AZ ÉN HÁBORÚS BABAKOCSIM...”

„Dolog… az ablak a fenyõ parkba tárva…
Élvezd, hogy lélek vagy te, ki büszkén fellebeg,
Rossz álom mind a többi: a könnyek és rabok,…”
                                  (Tóth Árpád: Egy régi ház elõtt)

Nem tudom, hogy az 1947-ben mindössze két és fél éves kislány töredékes emlékképei, és
fõként a szülõk, nagyszülõk, ismerõsök fájdalmas, már-már valóságként megélt, belém ívódó
történetei mennyire szolgálják az emlékezést, de azt tudom, hogy hitelesek, és a mi családunk
sorsa alapjaiban megegyezik az azonos terheket cipelõ sok-sok család sorsával.

A gyökereim szülõvárosomban, Komáromban vannak, miközben kiteljesedni, élni itt, Békés-
csabán tudtam. Bármennyire alakíthatjuk életünket, nem tudunk dacolni a korral, a világgal, amibe
születünk. Hát jöjjenek az emlékek, amelyek vagy örökké szépek, vagy örökké éles szilánkokként
részeink lettek!

1944 márciusában, az akkor 21 éves édesanyám a Nádor utcában ment éppen, és a feldübörgõ
német motorok zajától megtorpanva állt meg a Szentháromság szobornál. Félt, mint mindenki, és
közben ijedten gondolt arra, hogy valószínû kisbabát vár. Így volt ez valóban, és boldogan vállalt
azokban az embert próbáló idõkben is. Akárhányszor Komáromba megyek, mindig megdobban a
szívem, a könnyeimmel küszködöm, amikor meglátom a Szent András templom méltóságteljes
tornyait. Jelkép ez számomra, mert nemcsak itt esküdtek a szüleim, itt kereszteltek meg engem,
hanem a közelben lévõ plébánia pincéinek erõs falai védtek minket az irtózatos bombázásoktól.
Egy nagy ruhás kosár az „én háborús babakocsim”, mindig készen állt arra, hogy nagyanyám és
édesanyám rohanjon velem a biztosnak vélt helyre. Szívszorító emlék az a történet, amelyre oly
sokszor emlékeztek anyukámék.

A pici életet mentõ, mindent kockáztató, rohanások alkalmával többször találkoztak egy pappal,
aki egyik alkalommal megállított minket, és azt kérte, hogy mondják meg, ugyan mit mentenek ebben
a kosárban?! Amikor felhajtották a takarót, és az elképzelt anyagi, tárgyi értékek helyet egy csecsemõt
lehetett látni, hirtelen megáradó könnyeivel küszködött a lelki békét sugárzó pap. Tudom hogy az
életem kezdete milyen nehéz volt, és édesapám is csak másfél éves koromban láthatott igazán, hiszen
megszületésemkor a frontra vitték. A háborúnak vége lett, a családunk is megmaradt. Nem számított,
hogy bombatalálat érte a házat, hiszen éltünk, és ez volt a legfontosabb!!!

Nemcsak a családom, hanem a sokat szenvedett város is megvédett engem, ezért hát csak
hála és köszönet! Jött a várva várt Béke!!!

Jó volt itt élni, ebben a pici Kis utcában a kórház és a vasút közelében. Szerették egymást a
szomszédok, magyarok, szlovákok, és csehek. Hittünk a boldogságban, a becsületes életben,
bíztunk az erõnkben, mert a háború után erre nagyon nagy szükségünk volt.

Akkor még nem tudtuk, hogy az elképzeltnél is sokkal több erõ kell...
1947. július 10-én, hosszú és keserves út után, marhavagonokban érkeztünk meg a csabai

vasútállomásra. Az út a vártnál tovább tartott, azt sem tudtuk hová hoznak minket. Szobnál sokáig
állt a vonat, még ennivalót is kaptak a szobiak együttérzésük kifejezéseként. A csabai állomáson
rengetegen voltunk. Meggyötört, elcsigázott emberek. A fogadóbizottság vezetõje köszöntõ sza-
vakat mondott, majd engem kiválasztott a tömegbõl, magasra emelt, és azt mondta:

„Ez a kislány jelképezze a csabaiak és a betelepítettek új, és közös életét!!!”
Filmkockaként él bennem az emlék, amikor teherautóval megérkeztünk az „új” házunkba, a

Horvát utcába. Az autó megállt, mert egy birsalmafa nagy ágaival hirtelen az ablakra csapódott. Ez
a kép kísér még ma is, nem felejtem. Azóta sok-sok év telt el, itthon éltünk, de az otthonra gondol-
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tunk. A szép takaros, vízvezetékes, négy szobás házunkra. Megkezdõdött itt is az élet, hiszen élni
kell. Nem volt munkahely, fogyott a pénz, csak a bánat nem.

Lassú volt a felemelkedés. Hinni sem akarták az emberek, hogy maradni kell. Bontatlan ládák
sorakoztak, minden a padláson, hátha ki sem kell bontani. Nem így lett! Miközben már a remény is
fogyott, az élni akarás erõsödött. Esténként, sok-sok estén, emlékszem, hogy nagyapám, és édes-
apám, tervezgetni kezdett. A két konyhát, a két szobát, és az istállót hogyan tudjuk két család részére
lakhatóbbá tenni. Drága nagyapámnak, aki jószívû, tisztes iparos mester, ács volt Komáromban, és itt
700%-ra teljesítette a tervet, amirõl újdonsült sztahanovistaként nem is tudott, mivel „csak úgy dol-
goztam, ahogy szoktam” – mondta, már alig volt lelkiereje. Így ezermester, éles eszû, és szorgalmas
édesapámra maradt a munka nagy része. Átalakítás, foltozgatás, barkácsolás, vízvezeték szerelése, a
nehéz ötvenes években.

Szerettem, tiszteltem, és sajnáltam õket. A betelepültek összetartottak, ez erõt adott nekik, és
lassan az itteniekkel is összebarátkoztak. Miközben itt éltünk nem felejtettük el Komáromot, a
várost, a régi barátokat, és amikor már lehetett, mentünk haza.

1956 nyara az elsõ látogatási idõpont. Valóságos népünnepély volt a megérkezésünk. Min-
dennap ebéd-, vagy vacsora meghívás, hosszú, hosszú beszélgetések. Emlékszem egy szombati
napra, amikor szüleim reggel kimentek a piacra, és este felé érkeztek meg, teljesen feltöltõdve a
találkozások örömétõl.

A hazalátogatások rendszeressé váltak. Sajnos a házunkat a tervezet kórház bõvítése miatt
lebontották, de van még kapaszkodó! A három gesztenyefa, ami a házunkkal szemben állt. Még ma
is élnek! A látogatások emlékei közül sokat lehetne mesélni, de egy, az 1997-es 50 éves találkozó
soha nem felejthetõ. A városba érve nem keresztanyámhoz mentünk azonnal, hanem autóval
körbe a városon. A Kossuth tér, a Rozália, a Kis utca környéke és a viadukt. A mesélések soha nem
fogytak ki az édesanyámból, ezért akkor is tudott újat mondani.

„Látod, itt a viadukton vitt minket a vonat, éjfélkor indultunk valahova, sírva és összetörve.
Édesapád kollegái fáklyákkal világították meg a hidat, így búcsúztak tõlünk.” Nem tudtam könnyek
nélkül hallgatni. A találkozó sohasem feledhetõ élmény volt. A szívbemarkoló, de nem túl érzelmes
mûsor, a köszöntõ beszéd, az emlékplakettek név szerinti kiosztása, az egymást fürkészõ „régi”
Komáromi emberek, fiatalok, akik már csak képviselhették az elhalt szülõket, rokonokat, a bottal
színpadra menõ öregek, akiknek talán ez volt az utolsó látogatása a szülõvárosban! Mind, mind
felejthetetlen, és csak köszönet érte.

A fogadáskor rögtönözve, de belsõ indítékra, én ezt szavakba is öntöttem, és mindnyájunk
nevében hálás szívvel megköszöntem!!!

Jelkép nem lettem Békéscsabán, de itt nõttem fel, tanár és iskolaigazgató lettem, itt voltam
iskolás, itt születtek a gyermekeim, itt temettem el drága nagyszüleimet és édesapámat, és itt
élvezem ma is, teljes testi és szellemi egészségû édesanyám, Komáromi visszaemlékezéseit. Bár az
életem itt teljesedett ki, a családom, a barátaim és tanítványok sokasága vesz körül, a gyökereimet
soha nem felejtem el!!!

A halottaim már nem mesélhetnek, de meséltek annyit, és tiszteltem, szerettem õket annyira, hogy
helyettük a szép, emlékek és sebzõ szilánkok közül néhányat legalább így megörökítettem. Bármilyen
nehéz volt a katasztrófákkal teli 20. században élni, az életüknek mégis volt értelme! A legutolsó
látogatásomkor elmentem a három gesztenyefához. Elképzeltem a velük szemben álló házunkat, ma-
gamba szívtam a régi otthon melegét. A gesztenyefák tövénél ibolyák nyíltak.  Szedtem egy csokorra
valót, gondosan papírba csomagolva elhoztam, nagynénémnek és édesanyámnak.

Tudom, hogy ez volt életük egyik legméltóbb ajándéka, amit csak adhattam!!!
Bízom abban, hogy egyszer az én gyermekeim is szednek nekem ibolyát, a
GESZTENYEFÁK  ALÓL!!!

Fülöpné Fischer Katalin – Békéscsaba
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„HA MEGHALOK EGY MARÉK IMELYI FÖLDET TEGYENEK
A ZSEBEMBE.”

Pinke Mihály vagyok, Imelyen születtem 1932. ápr. 30-án. Az én szívemben két haza lakozik, az
egyik a szülõföld, ahová magyarnak születtem és 15 éves koromig nevelkedtem, megtanultam írni,
olvasni. Itt éltem át a II. világháborút, a nehéz hónapokat,  mikor Apám fogságba került. Gyermek-
kori jó barátaimmal felfedeztük a Nyitra folyó szépségeit, miénk volt akkor az erdõ, mezõ minden
madara, virága.

A másik haza a szívemben az a hely, ahol most élek, ahová 1947. aug. 12-én befogadtak,
Magyarország, ahol magyar lehetek.

15 éves koromban gyermekfejjel éltem át az áttelepítést, annak minden borzalmával együtt!
Nem volt jó akkor a Felvidéken magyarnak lenni. Mivel az õseim mind magyar származásúak
voltak, az Apám is annak vallotta magát. Ez volt az egyetlen bûnünk, nem kívánatos személyekké
váltunk, hontalanok lettünk. Ezért nemsokára 1947 . februárjában meg is kaptuk a fehér lapot.
Rettegve vártuk az értesítést, hogy mikor kerül ránk a sor.

Augusztus elején értesítettek bennünket, hogy pakoljunk össze. Jöttek a teherautók, beáll-
tak az udvarra, felpakoltunk és felvittek Érsekújvárra, a bevagonírozásra.

Imelyrõl több család is áttelepítésre került ez alkalommal. Az egyik családról szörnyû emléket
õrzök. Bató István bácsi családja már Érsekújváron volt, velünk együtt volt bevagonírozva. Õ otthon
maradt, mert az állatokat csak másnap tudták szállítani. Utolsó estéjén elment a kocsmába, ahol egy
szlovákkal összeszólalkozott, aki fejbe lõtte! Másnap jöttek Érsekújvárra családért, visszapakolták
õket a faluba. Eltemették a családfõt az imelyi református temetõbe, õ örökre a szülõföld lakója maradt.
A család nem maradhatott sokáig, késõbbi idõpontban Baranyába lettek áttelepítve.

A rokonok, barátok elkísértek bennünket Érsekújvárra, elbúcsúzkodtunk egymástól, azóta
elszakítva éljük az életünket, egyre kevesebben. Apám, Anyám testvéreim már meghaltak, de az
unokatestvéreimmel még tartjuk a kapcsolatot.

Három napig tartott az út az ismeretlenbe. Én a lovakkal meg a tehenekkel utaztam egy
vagonban. Segédkeztem az etetésnél, itatásnál. 1947 aug. 12-én megérkeztünk Nyíregyházára az
esti órákban. A vasútállomáson éjszakáztunk. Másnap reggel teherautóra pakoltak bennünket és
Kovácsbokorba, Gutyán Mihály házába lettünk irányítva. Az állatokat a nõvérem Julianna (17
éves), és az öcsém Kálmán (11 éves) vezették ki. Meglepõ látvány fogadott minket, ugyanis a ház
romos volt, ajtók, ablakok összetörve. A szomszédban ismerõsökre leltünk, Andód községbõl
korábban idetelepített magyar családokat: Szõke Istvánékat és Juhász Alajosékat. Õk segítettek,
vigasztaltak bennünket, összebarátkoztunk velük. Az elsõ estét az öcsémmel az istállóban töltöt-
tük, az állatok mellett az egyik sarokban a szalmán aludtunk.

Lassan a házat is lakhatóvá tettük, és elkezdtünk a megélhetésért küzdeni, dolgozni. A leltár
szerint földeket kaptunk, amit megmûveltünk. Ki voltunk szolgáltatva, napszámba jártunk, nehéz
volt a beilleszkedés az új környezetbe, mert sokáig csak „új magyaroknak” szólítottak minket.

Apám 1956. május elején ment elõször haza Imelyre a már Nyíregyházán 1948 márciusában
született öcsémmel. 1995-ben halt meg, az utolsó éveiben is emlékezett az apám az áttelepítésre,
aug. 12-én minden évben felidézte a múltat.

Én gyakran hazalátogatok, mert erõs a kötõdésem a szülõföldhöz, a faluhoz. Olyankor végig-
látogatom a még élõ rokonokat, a temetõben megkeresem elhunyt szeretteim sírjait.

1997-ben részt vettem az 50 éves találkozón. Jól esõ érzés volt, hogy nem felejtettek még el
bennünket. A templomban az üresen maradt helyek vártak ránk, és nem hiába, mert mi mentünk, és
menni fogunk amíg élünk. Emlékezünk minden évben Nyíregyházán is a temetõben felállított
emlékmûnél gyermekeinkkel, unokáinkkal együtt. Örökül hagyom nekik az emlékeimet, a szülõföld
szeretetét és egy kívánságomat: Ha meghalok, egy marék imelyi földet tegyenek a zsebembe.

Pitke Mihály – Imely, Nyíregyháza
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„JÖTTEK VAGY ÖTEN, EGYIKÜK MEGÁLLT A HÁZUNK ELÕTT
ÉS AZT MONDTA A TÖBBIEKNEK, HOGY EZ AZ Õ HÁZA...”

Molnár Kristóf vagyok, születtem 1927-ben Csata községben. A csehországi deportálást 1945. elsõ
hónapjában éltem át, mikor is 100-nál több bajtársammal együtt (engem mint leventét ) a német
katonák gyalog hajtottak el Érsekújvárig. Ott az idõsebeket külön választották, minket pedig másnap
vagonokba zártak. Elindult velünk a vonat, ami éjjel-nappal ment. Mikor megérkeztünk, barakkokba
zsúfoltak minket. 3-4 hétig éltünk a barakkokba. Páncélos riadót rendeltek el, mert az oroszok gyorsan
nyomultak nyugat felé. Prágában kötöttünk ki. Ide elkísért egy hadnagy is, aki tudott magyarul és arra
agitált minket, hogy menjünk vele. Arra hivatkoztunk, hogy holnap elmegyünk, csak elõtte megfür-
dünk. Csakhogy az éjszaka folyamán „ellopták” a hadnagyunkat, hiába vártuk három napon keresztül.
Május 5-én délelõtt fél tizenkettõkor kitört a forradalom. 4-5 óra múlva egy rendõr elvitt minket egy
lovardába, ahol sok borzalmas dolog történt velünk. Május 8-án éjfélig el kellett hagyni Prágát. Így
egyeztek meg a németek a csehekkel. Prágából Pilsenbe kellett mennünk gyalog, 90 km-re, ott volt az
amerikaiaknak a gyûjtõ táboruk. A németek itt tették le a fegyvert.

Mikor az amerikai hadifogságból hazakerültem, vasúti hídépítésnél dolgoztam. Késõbb Csa-
ta községbõl 300 személyt internáltak Glumucba – köztük engem is... Az internáló táborból átirá-
nyítottak (mind egy faluból) Krebengbe az állomásra cukorrépát dobálni. A környékbeliek elmond-
ták nekünk, hogy Csatáról a rokonok meglátogathatnak minket. A községházánál aki kijött meglá-
togatni, igazolást kért. Mi is írtunk haza, hogy küldjenek igazolást, amit egy ismerõs asszony
elhozott Krebengbe, de csak ötünknek. Szombaton megraktuk a vasárnapi vagonokat, hogy csak
hétfõn keressenek. Azzal az ürüggyel, hogy fodrászhoz megyünk, elszöktünk. Brünben igazoltat-
tak a csendõrök, de mivel másnak a nevén szerepeltünk nem lettünk gyanúsak. Két hétig nem
mertünk az utcára menni, mert nem csak a csehektõl, hanem a saját fajtánktól is tartanunk kellett.
A többi öt társunk Krebengben maradt.

Az amerikaiak 32 személyre adták ki a papírt, hogy jelentkezzenek Pozsonyban az orosz
konzulnál. Egy idõs néni azt tanácsolta, hogy ha kérdeznek bennünket, hogy magyarok vagyunk-
e, válaszoljuk azt, hogy igen, de ne menjünk a konzulhoz, mert akik jelentkeznek, két nap múlva
elviszik a Szovjetunióba. Mindenünket eladtuk, amink volt a vasúti jegyért, amivel aztán Párká-
nyig jutottunk el.

Az áttelepítést 1947 õszén élte át a családom, mikor is az anyaországból Szarvas és környéké-
rõl az itteni szlovákok eljöhettek megnézni felvidékre az itt kijelölt házaikat. Házszám szerint meg
volt adva, hogy ki, melyik házba költözhet be. Jöttek vagy öten, egyikük megáll a házunk elõtt és
azt mondta a többieknek, hogy „ez az Õ háza.” Ez a ház pedig a miénk volt, amit édesapám 1927-ben
maga épített. Édesanyám csak sírt, sírt. Azok az emberek akik megkapták a fehér lapot, már nem
dolgoztak csak várták a teherautókat, amelyek nemsokára meg is érkeztek. A teherautóra felpakol-
tuk ingóságainkat és állatainkat, és azok elvittek minket a 12 km-re fekvõ Zseliz vasútállomására,
hogy az itt maradt rokonok vagy szomszédok nehogy el tudjanak tõlünk búcsúzni. Zseliz vasútál-
lomásán vagonokba pakoltak minket és vagyontárgyainkat. Elindult velünk a vonat, és minket
áttelepítettek. Mezõtúrig értünk, ott a szerelvényt az utolsó vágányra húzták. Mezõtúron több
mint egy hetet töltöttünk, mivel az itteni szlovákok még nem hagyták el házaikat.

Szarvas és Csabacsüd környékére 60-70 családot telepítettek ki. Mi is ide kerültünk egy kis
tanyába amiben volt egy szoba és egy 2 méteres konyha. Ide telepítették be a bátyámat és négy
családját, édesanyámat és engem.

A szûkös hely miatt a szalmazsákokat be kellett húzni a gangtól – amit két faoszlop tartott és
cseréppel volt befedve – minden este, reggel pedig vissza a gangra, hogy valahogyan elférjünk.



82

Az otthon hagyott ingatlanunk 20%-át sem érte, amit itt kaptunk. A bútoroknak a sok rakodástól
egy lába sem maradt.

És mekkora lelki fájdalmat okoztak több ezer családnak, mert szétválasztották Õket. Nem egy
mezõvároshoz vagy községhez telepítették a családokat, hanem szétszórtan. Az én családomat is
külön helyezték el, így történt, hogy édesanyámat, az egyik bátyámat és családját valamint jóma-
gamat ide Csabacsüdre, egy nagynénémet és a sógoromékat Békéscsabára, másik bátyámat Bu-
dapesten, a harmadik bátyámat pedig Kiskunhalason telepítették le. Ez volt Rákosi Mátyásnak a
sokat emlegetett „dicsõ politikája”.

Visszatérve azokra a kitelepítettekre akiket a szudéták helyére telepítettek: Csata községet
körülzárta a katonaság, hogy ne menekülhessen ki senki a faluból. Aki nem a faluba valósi volt,
annak a Községházán igazolást adtak errõl. Ennek birtokában a katonák kiengedték õket. Akiket a
Szudéta területekre vittek, azokat teherautóra rakták, de azt már nem tudom, hogy ezeket az embe-
reket hol vagonírozták be, mert nem mertünk kérdezni. A csehek féltek a németektõl. Nem merték
elfoglalni az üres lakásokat, viszont az ottani magyaroknak mindenben kedvezményt megadtak. A
csehek az állataiknak szaporulatait mind megtarthatták. Bizonyos idõ után normalizálódott a hely-
zet és vagy ott maradtak, vagy hazajöttek lakásukba. A beilleszkedés nehezen ment, bár földterü-
leteinket megkaptuk, de nem volt sem igásállatunk, sem pedig gépünk, amivel megmûvelhettük
volna azokat. A beadásokat nem tudtuk teljesíteni, végül édesanyánk felajánlotta a földterületet a
magyar államnak.

Röviden így emlékezem azokra az idõkre, mikor el kellett hagynunk otthonainkat.

Molnár Kristóf – Csabacsüd
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„HITEGETTEK BENNÜNKET, EZ CSAK ÁTMENETI ÁLLAPOT,
VISSZATÉRHETÜNK A FELVIDÉKRE...”

1949-tõl mezõberényi lakosnak számítok. Elõtte õszintén szólva meg sem fordult a fejemben, hogy
Békés megyét kellene keresgélnem a térképen. A sors mégis úgy hozta, hogy az életem javát már
itt fogom letölteni. Gyermekem már itt született 30 évvel az áttelepítésemet követõen.

A magyar-csehszlovák lakosságcsere értelmében 1948. novemberében a lévai járás Csata
községbõl szüleimmel és bátyámmal lettem áttelepítve Mezõberénybe. A négytagú család-
ból sajnos már csak egyedül élek. A kitelepítésünk körülményeit csak emlékezetbõl tudom
felidézni.

1948. elején az esztergomi bencés rend gimnáziumában tanultam, de májusban már a rende-
zetlen körülmények miatt Ipolyságban (ma: Sahi) érettségiztem. Utána néhány hónapig Csehor-
szágban dolgoztam, majd hazamentem és szüleimmel a saját szántóföldjeinken gazdálkodtunk, míg
fel nem kerültünk a kitelepítésre kötelezettek listájára. Amikor ezt az értesítést megkaptuk, az
áttelepítési miniszteri biztos azt ígérte, 5 év múlva visszatérhetünk a szülõföldünkre.

Fájó szívvel ugyan, de mégis pakolnunk kellett, otthagyni a megszokott életünket, a rokona-
inkat, a barátainkat. Nem volt könnyû. A családom 8 vagonnal indult az idegenbe. A Csatán maradt
helybeliek mind kikísértek bennünket az állomásra. Egy cigányzenekar a Himnusz eljátszásával
búcsúztatta a hazájukat elhagyni kényszerülteket. Bent a vagonokban az emberek a „Ballag már a
vén diák”-ot énekelték. Mindenki sírt és sírt. Az is, akit vitt a vonat, az is, aki ott maradt.

A nyolc vagon elõször nem is tûnik kevésnek, de bizony egy életet nem lehet ennyi szerel-
vénybe zsúfolni. Hozhattunk magukkal jószágot: sertéseket, lovakat, teheneket, tyúkokat, kutyát.
Továbbá hintót, néhány bútordarabot, ruhákat, élelmet. Minden nagyobb értéket képviselõ tulaj-
donunkat ott kellett hagynunk: házat, házhelyet építõanyagokat. Ott maradtak a megélhetésünket
adó földjeink, a szõlõskert és a gyümölcsös.

Amikor megérkeztünk a mezõberényi állomásra, édesapám 3 napig nem volt hajlandó kipakol-
ni a vagonokból. Még akkor is hitegettek bennünket, ez csak egy átmeneti állapot, visszatérhe-
tünk a Felvidékre hamarosan. A másik gond, hogy belterületen nem volt már üres ház. A községtõl
4 km-re lévõ tanyát ajánlották fel a mellette lévõ 15 kataszteri hold földterülettel annak ellenére,
hogy odahaza dupla földterületünk volt. Csatán a házunk a központban helyezkedett el, közel a
község házához, templomhoz, üzletekhez.

A csatai házunkat igazán rendezetten hagytuk el. A mezõberényi tanyát elhanyagolt állapot-
ban kaptuk meg, amit elõször meszelni kellett, hogy be tudjunk költözni. Odahaza a lakásunkhoz
nem messze volt egy nagy házhelyünk, ahol két nagy kertes családi házat építettek fel azóta,
részben az általunk vásárolt és otthagyott építõanyagokból.

A szülõfalum a Garam völgyében fekszik, ahol jó minõségû löszháti földterület van. Vadállo-
mányban is gazdag volt ez a terület, amely vadászati lehetõséget is biztosított A csatai település
már akkoriban is iparilag fejlettnek számított: cukorgyár, nagy malom, konzervgyár és paprikama-
lom mûködött.

A kártalanítások során nem kárpótolt mindezekért, amiket az elõbbiekben felvázoltam egyik
állam sem. Az ingatlanjainkról a tulajdonjogunkat átírták a lakásunkba beköltözõk nevére.

Persze a Csatára való visszaköltözésre már nem volt soha többé lehetõségünk. A régi földinkkel
kezdetben többször volt Békéscsabán találkozónk, ami az idõ elõrehaladtával egyre elmaradozott,
és a rendszer is azt sugallta, felejtsünk inkább.

Mezõberény lakossága jó példa több nemzetiség békés egymás mellett élésére. Svábok,
tótok, magyarok összefogását manapság egy emlékmû jelképezi a Fõ téren. Az elõzõekben ecse-
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telt anyagi károsodásokon túlmenõen még nagyobb, lelki fájdalmat okozott, hogy ott kellett hagy-
ni az õsi hazát, a szülõföldet.

Ma már én is elmúltam 75 éves, az egzisztenciális hátteret itt építettem ki magamnak és
családomnak. Mezõberényt tekintem hazámnak. Nagyon szeretném, ha már én nem is kaptam
semmi kárpótlást az õsi tulajdonból, de a gyermekemet kárpótolnák. Amikor még egészségileg
könnyebben tudtam mozogni és már lehetõség is volt utazásra, felkerestük a szülõföldemet, meg-
mutattam minden emléket a családomnak, virágot vittünk a régi rokonok sírjaira.

Ma már az egészségem is gyenge, ezért le kell arról tennem, hogy személyesen intézzem a
kárpótlásomat, de talpraesett kis feleségem ebben is segítségemre van. Lányom kutatja a család-
fáját, fogékony a Trianont feszegetõ kérdésekre. Tehát úgy érzem a családom is tisztában van
gyökereivel, amirõl nem felejtkezik el, és továbbadja a késõbbi nemzedéknek.

Muzslay János – Mezõberény
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PÉCSI VISSZAEMLÉKEZÉS

Valakik évtizedek óta mindent elkövetnek, hogy a magyarság elfelejtse múltját. Egy amnéziás
nemzetet lehet igazán kezelni. Szerencsére vannak még néhányan akik ezt megakadályozzák. Ahogy
tehetik, szóban írásban, emlékbeszédben.

Visszaemlékezés Pécsett a szülõföldjükrõl kitelepített felvidéki magyarok sorsára, a mil-
lenniumi ünnepségek alkalmából...

Kedves Testvérek!

Emlékezzünk vissza arra az idõszakra, amikor 50 évvel ezelõtt szeretett Garam-menti szülõföl-
dünkrõl kitelepítettek bennünket, majd Magyarországon nemsokára a kommunista diktatúra üldö-
zöttjei lettünk.

Emlékeinkkel egészen 1945 tavaszáig kell visszanéznünk, amikor Eduárd Benes, a csehszlo-
vák emigráció elnöke Londonból Moszkván keresztül megérkezett Kassára. Ott nagy beszédet
tartott, s ennek során kijelentette, hogy 1938-ban az elsõ Csehszlovák Köztársságot a szudétané-
met Heinlein Párt és a szlovákiai Magyar Nemzeti Párt bomlasztotta széjjel és ekkor  neki emigráci-
óba kellett távoznia. Hogy ez még egyszer ne fordulhasson elõ, a most megalakítandó új Csehszlo-
vákiából ki fogja telepíteni az összes németet és magyart. 1945 júniusában népszámlálást végez-
tek. 1945. augusztus l-jén kiadta a hírhedt rendeletét, amely szerint, aki a népszámláláskor német-
nek vagy magyarnak vallotta magát, annak augusztus l-tõl kezdve megszûnt a csehszlovák állam-
polgársága és az áttelepítésig semmilyen joga nincs. Tehát ezután ránk nem vigyázott se cseh
csendõr, se szlovák partizán, mindenki csak támadott minket. A szlovák partizánok a hegyek közül
fegyverrel lejöttek a magyar lakta síksági vidékekre és itt kiválasztottak maguknak egy-egy ven-
déglõt, malmot, üzletet és éjszaka fegyverrel kényszerítették a magyar tulajdonost, hogy 20 kg-ot
csomagoljon össze, mert leviszik a Dunához és átteszik Magyarországra. A határon azonban a
magyar határõrök azzal az indokolással, hogy az áttelepítés ügye még nincs elrendezve, nem
vették át õket. Ekkor a partizánok a Duna-parton hagyták a magyar családokat. Már nem mehettek
a magyarok vissza, mert a vagyonukban már benne ült a partizán család. A párizsi béketárgyalá-
sokon 1946-ban Csehszlovákia minden magyar kitelepítését követelte, de a nyugati hatalmak,
fõleg az ausztrál és az újzélandi diplomaták kompromisszumos megoldást javasoltak. Benes sze-
rint annyi szlovák van Magyarországon, amennyi magyar Csehszlovákiában. Ezt a magyar béke-
delegáció cáfolta. Benes hátsó gondolata az volt, hogyha Magyarországról a félmilliós sváb
lakosságot kitelepítik és ehhez a magyarországi szlovákok számát is hozzáveszik, akkor éppen
elegendõ hely jutna minden csehszlovákiai magyarnak. Azonban a magyar kormány, amint politi-
kai lehetõségei megengedték, a szovjetek által követelt és elindított sváb kitelepítést leállította és
csak a kölcsönös, önkéntes lakosságcserét tudta kompromisszumként elfogadni. Erre is csak azért
kényszerült, mert Csehszlovákia megkezdte körülbelül 30 ezer magyar család deportálását csehor-
szági kényszermunkára, vagyis rabszolgamunkára. Ez Csehszlovákia történelmi szégyene. Cseh-
szlovákia jogot kapott arra, hogy Magyarország területén a szlovákok visszatelepítése érdekében
propagandát fejthessen ki. Ez igen nagy erõvel folyt. Így többek közt a pozsonyi Szlovák Nemzeti
Színház színészgárdája is sok helyen tartott itt elõadást. A tótok által lakott városokban, falvakban
színi elõadásokat tartottak, hazafias verseket mondtak és szónoklatokat tartottak, s fõ érvük:
„várnak Titeket az õsi szlovák hegyek vissza, várnak, csak gyertek vissza”. A jómódú tót gazdák
nem óhajtották itt hagyni birtokaikat, vagyonukat, s így inkább a szegényebb tót nép és a polgá-
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rok, szellemi vezetõk, papok, tanítók vállalkoztak az áttelepülésre, mert meggazdagodással ke-
csegtették õket. Megkezdõdött mindkét országban a lakosságcserére kijelöltek listáinak összeírá-
sa. A lakosságcsere létszám szerint történt, s ennek során a csehszlovák hatóságok a jómódú,
nagyobb birtokkal rendelkezõ magyar paraszti családokat jelölték ki. Elsõsorban az 5 kataszteri
holdnál nagyobb birtokkal rendelkezõ földtulajdonosok kerültek a kitelepítési listákra, s azokat is
a szlovákosításra kijelölt városokból és falvakból nacionalista szemlélettel írták össze. A szegény
földmûves magyar családokat pedig csehországi rabszolgamunkára vitték el. Eleinte gondban
voltunk, hogy minket is csak kisebb csomagokkal tesznek át, de a magyar diplomáciának annyit
sikerült elérnie, hogy ingóságainkat magunkkal vihetjük. A földbirtok-különbözetet államközi el-
számolással ígérték elrendezni, de mi a földjeinkért a csehszlovák államtól a mai napig sem kaptunk
kárpótlást. Az államközi megállapodás szerint a vasúti szállítást a csehszlovák állam a lakásunktól
a vasútállomásig a közúti szállítást pedig a magyar állam vállalta. Az én szülõfalum Kiskálna a
Garam folyó jobbpartja mentén, azaz Lévától nyugati irányban fekszik. A szlovák újságok azzal
gúnyosan vádoltak minket, hogy bizonyára ócska teherautókkal „skatulyákkal” fognak a lévai
vasútállomásról szállítani, hiszen Magyarországnak nincsen Skoda autógyára! Nagy volt a meg-
lepetésük, amikor a MÁVAUT 10 tonnás amerikai gyártmányú nyergesvontatói végigdübörögtek
Léva utcáin. Ilyen gépkocsikat még Csehszlovákiában sem láttak. Mi az elsõ csoportban nyolc
család voltunk egy tehervonatra beosztva. A tehervonatot a lévai vasútállomáson állították ki.

Kiskálnáról vittek minket és ingóságainkat a magyar teherautók. Rettenetesen fájt nekünk
õsi szülõföldünk kényszerû elhagyása, de legalább minden ingóságunkat elhozhattuk. Mi jómódú
családok voltunk, ezért kellett nyolc család részére egy teljes vonatszerelvényt kiállítani. Úticélként
Mohácsot jelölték ki. Egy hétig tartott az utazásunk, de végül is Pécsen rakták ki a vonatunkat: itt
az Áttelepítési Bizottság vezetõje közölte velünk, hogy a Baranya megyei Nagykozár községbe
fognak bennünket telepíteni. Nagykozáron a lakosság fele sváb,  fele horvát volt. Akkor már
horvátok voltak a falu vezetõi, Tito-szimpatizánsok, akik nem szerették a magyarokat. Amikor az
Áttelepítési Bizottság megjelent Nagykozáron és közölték a faluval, hogy felvidéki magyarokat
telepítenek oda, a horvát nemzetiségû vezetõség bement Pécsre a fõispánhoz (akkor még a Kis-
gazda Párt vezette az országot és kérték, hogy ne telepítsenek oda minket, mert õk nem akarnak
magyar „bicskásokat” a falujukban látni. A fõispán kijelentette nekik, hogy Nagykozár ugyan-
olyan magyarországi falu, mint a többi, ezért a törvény rájuk is vonatkozik, a felvidékieket pedig
oda fogják telepíteni). Nagykozáron körülbelül 50 hold állami tartalék föld volt részünkre fenntart-
va, de a horvátok gyorsan bevetették kukoricával. Úgy gondolták, hogy ha nekünk nem hagynak
földet szabadon; akkor majd önként is otthagyjuk a falujukat.

Nehéz rakodással sikerült bútorainkat, állatainkat, mezõgazdasági gépeinket Nagykozárba
szállítani. Megdöbbentünk azonban, amikor már odaértünk, hogy a falu utcáin nem lehetett ma-
gyar szót hallani, csak horvátot és németet. Viszont nagy élmény volt számunkra, hogy az újborsi
Zengõ hegy aljából a baranyai Zengõ hegy aljába kerültünk!

Másnap megérkezett hozzánk a megyei földhivatal tisztviselõje és megpróbálta a nyolc felvidéki
család között elosztani a tartalék földet. Ekkor derült ki, hogy a tartalék földeket a horvátok bevetették
maguknak és ezért nekünk a családonként járó 15-15 hold helyett csak 6-8 hold föld jutott. A földhiva-
tal tisztviselõje a felvidékiek ügyének intézésére engem jelölt ki. Így aztán naponta kellett tárgyalnom
a falu horvát vezetõivel. Kértem, hogy mutassák meg nekünk a földjeinket, amelyek a falu határában
kis parcellákban egymástól távol feküdtek. Az egyik alkalommal a határszemle során a horvát vezetõ-
jük azt mondta nekem: „maguk ott sem kellenek, meg itt sem kellenek!”  Ekkor felsóhajtottam: „Atyám!
Mit vétettünk, hogy még a saját hazánkban is így beszélhetnek velünk?” Ekkor eszembe jutott a bibliai
idézet, amikor Jézus tanítványaival kijõve a zsinagógából, egy vak embert találtak az út szélén. A
tanítványok azt kérdezték Tõle: „Mester! Ki vétkezett? Ez a beteg, vagy a szülei, hogy vakon szüle-
tett?” Jézus így válaszolt: „Sem õ, sem a szülei nem vétkeztek! Az csak azért van, hogy Isten dolgai
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nyilvánvalóvá legyenek rajta.” A mi esetünkben sem mi vétkeztünk, hanem Benes csehszlovák elnök,
amikor bosszúja miatt kitelepített minket szülõföldünkrõl, azonban Benes uralkodása nem tartott
sokáig, rövidesen meghalt, sõt, hûséges munkatársai is börtönbe kerültek. Külügyminiszterét; Jan
Masarikot pedig megölték. A sors kiszámíthatatlan, hiszen 1948-ban a kommunisták puccsal kerültek
ugyan hatalomra, de Gottwald elnök a „szocialista testvériség” érdekében kénytelen volt a magyarok
állampolgárságát engedélyezni. Ez némi enyhülést hozott a felvidéki magyarságnak, s megszüntette
az áttelepítést, de kezdõdött a kommunista terror ott is, nálunk is. A Nagykozárra telepített felvidéki
magyarok földbirtokviszonyai rendezõdtek, de az õszi betakarítások után 1950 tavaszán megkezdõ-
dött a kommunista Rákosi politikai és gazdasági terrorja, szigorú termény- és állatbeszolgáltatással,
valamint élelmiszerjegyek bevezetésével. Az 1950. évi õszi betakarítás után a mi falunkban is megjelent
a politikai rendõrség (az ÁVÓ) és a padlásokról lesöpörte a termést. Ahol nem találtak a beszolgáltatás
szerint elõírt terményt, állatot, onnan elvitték börtönbe a családot. Ekkoriban aludtak ki a falusi ke-
nyérsütõ kemencék, mert az édesanyáknak nem volt mibõl családjuknak kenyeret sütni. Ez azonban
nem csak testi éhezést, hanem lelki megrázkódtatást is jelentett. Aztán jött a „kulák-lista”. Ebbe mi
felvidékiek is belekerültünk, hiszen mi otthonról cséplõgépeket is hoztunk. A kommunista rendeletek
szerint minden cséplõgép tulajdonost kizsákmányolónak, kuláknak minõsítettek, elhurcolták, meg-
verték és börtönbe zárták. Elvették a földjét, a gépeit, sõt még a házát is. Ekkor változott át a felvidékiek
élete „baranyai fogsággá”, hasonlóan a zsidó nép babiloni fogságához. Ezt követte az 1956-os forra-
dalom, amikor hazaszeretõ magyar szívünk a szabadság reményében nagyot dobbant, de csakhamar
a szovjet tankok nyomában ismét csak az elnyomás és börtön következett. 1958-ban megkezdõdött a
szövetkezetek szervezése. Ennyi szenvedés után a felvidéki kitelepítettek felismerték, hogy nincs más
kiutunk, akár tetszik, akár nem, elkerülhetetlen a belépés. A szövetkezetben olyan új gazdákkal kerül-
tünk össze, akik korábban a pécsi szénbányákban voltak munkások, és még a vetõgépet se tudták
beállítani. Ezért aztán a tapasztalt felvidékiek közül sokan hamarosan a szövetkezetek vezetõségébe
kerültek. A Nagykozárra történt betelepítésünk után többször is begyalogoltunk Pécsre a református
templomba istentiszteletre és Nyáry Pál tiszteletes úrnál szórvány-gyülekezetként jelentkeztünk. Ezt
követõen Pécsrõl a tiszteletes urak kijártak Nagykozárra. Édesapám lett a gyülekezet gondnoka. Hogy
mennyire nem hagyott el minket az Úr , annak fényes bizonyítéka a gyönyörû bolyi református
templom amelyet szorgalmas felvidéki kitelepített magyarok építettek fel, és amelynek karcsú tornya
mutatja nekünk az irányt. Kedves Testvérek!

A XX. században két antikrisztus uralkodott a világban. Az egyik Hitler, a másik Sztálin volt.
Hitler Istennek ókori népét, a zsidóságot akarta kiirtani, Sztálin pedig Isten újkori választott népe,
a kereszténység hitét akarta elpusztítani. A zsidóknak a testét égették meg, belõlünk pedig a hitet
akarták kiölni. Krisztus urunk azonban másfelé fordította a történelem szekerét, megmentett min-
ket. Hiszen ma is összegyûltünk istentiszteletre, hálát adni. Most
pedig én, aki az antikrisztus elleni fegyveres harcban 1944-ben a
Székely földön megrokkantam, világgá kiáltom, hogy él Krisztus,
aki isteni hatalmával lesöpörte a világtörténelem színpadáról mind-
két antikrisztus rendszerét és gyõzött a Hit, mert „Te voltál és egy
erõs Isten és Te megmaradsz minden idõben!” Szeretett Felvidéki
Testvéreim! Halljátok meg a nekünk szóló mai örömhírt: „Üldözöt-
tek vagyunk, de nem elhagyottak, letipornak, de el nem veszünk,
csak kelj fel és járj, a hit, a remény és a szeretet útján! Ámen!

Varga László Pécs
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SE FENN, SE LENN...

Ülök egy kósza felhõ szélén,
S lábam lógatom az üres térben.
Nézem bírálón- s fagyos szél ér-
A táncot valahol messze. Lenn? ... Fenn? …
Se fenn, se lenn…

Tejutas csillagrendszer robog,
Vándorol végtelen világûrben,
És egy kis sárcsepp, a földön forog
Benne, halad együtt velünk s velem,
Se fenn, se lenn…

Utunkban újabb lencseszemek
Pici fénye is ránk csodálkozik-
Sok-sok nap- mondják a bölcs könyvek-,
S mégis hideg van, a szívem fázik!...

Kiáltanék, én parányi lény.
Hangom elvesz a nagy mindenségben.
Torkom elszorul. Fogy a remény.
A Kozmosz ásít rám csak süketen
Se fenn, se lenn…

Az ég eltûnt a tinta éjben,
Ahol nincs évszak, se nappal, se év...
S mire szétnézünk, hajunk õszben,
És távozóban van a csillagrév...

Ülök kosza gondolat- felhõn.
A lábam a semmibe lógatom...
Hány ember tûnik el merengõn,
Míg az ûrben e por rohan vakon!
Se fenn, se lenn...

E porszem sok-sok kicsi lény,
Ember, de kit feszít nagy Gondolat,
Megvasalja a csillagot még,
Fel ül rá s az ûrben tovahalad.
Se fenn, se lenn…

Csillaga legyõz, idõt, teret,
Nehézségi erõt atomszárnyon,
Véle élõlény, ki vég s kezdet
nélküli hideg Nagy-ûrt ostromol:
Se fenn, se lenn…
                                          Szanyi József
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„ANYÁM ÁLMÁBAN IS NASZVADI TEMETÕBEN BOLYONGOTT...”

Második generációs áttelepültnek számítok, hiszen én már Nyíregyházán, az új helyen születtem
nõvéremmel együtt, de három idõsebb testvérem még csecsemõ- és iskoláskorban volt 1947-ben.
Szüleim elmondásából tudom, hogy soha nem gyógyuló sebként tátong lelkünkben Naszvad
elvesztése, sokat emlegették a Nyitra folyót, Érsekújvárt, mint szûkebb hazát.

Az 1947-es áttelepítés sokkhatásként érte a falut, de a mi családunkat több ok miatt is.
Naszvad községben született már az ükapám is, és mindenki magyarul beszélt, a szlovákot késõbb
se voltak hajlandók átvenni, bár az iskolában a felszabadulás után már kimondottan kötelezõ
nyelvvé vált. A falu színmagyarnak számított és ez lett a veszte. Megmagyarázhatatlan (pontosab-
ban egyesek meg tudták magyarázni), hogyan kerülhették el némelyek az áttelepítést. Egy biztos,
azok, akik a fõ utca mellett takaros házakban laktak, mindenképpen beleestek az „utazó keretbe”,
hiszen elsõként az õ portájukra vetettek szemet a Magyarországról „háztûznézõbe” csoportosan
átruccant, szlovák nemzetiségûnek valló önkéntesek. Visszafelé ez a dolog nem mûködött. A
felvidékieknek erõszakos úton kellett elhagyniuk szülõföldjüket. Mehettek a bizonytalanba, az
ismeretlenbe, tíz esetbõl tizen a szegénységbe, vagyonvesztésbe. Az áttelepítés azért volt az
édesapámnak különösen fájdalmas, mert rendes katonai szolgálatát a harmincas években mint
cseh katona töltötte le (Csehül sem értett.) Akkor két év volt a szolgálat. Ausztria bekebelezése
után Németország Csehországot készült megtámadni, s az ország nyugati határán édesapámnak a
cseh államhatárt kellett volna védelmeznie. Szerencsére a várt  támadás akkor elmaradt, leszerelték,
de rövidesen kitört a  II. világháború, és az 1914-es születésû apámat „SAS” behívóval
„berukkútatták”, (anyám szava) majd késõbb Horthy katonájaként a keleti frontra dobták sokad-
magával együtt. Katonahistóriából tudom, hány naszvadi jó pajtás vérzett el idegen földön. Õ
maga szerencsésnek mondhatta magát, mert a Don-kanyarnál megsebesült ( mindkét lábát átlõtték
egy partizán rajtaütéskor), így élte túl a voronyezsi katasztrófát. Zavaros történelmi idõket éltek,
akkor már magyar katonának tekintették  a felvidéki fiatalokat, akiknek Szovjetunióban a németek
szövetségeseiként kellett a magyar hazáért a vérüket ontani. Gyakorlatilag  a németek kényszerítették
õket az együttmûködésre. Aki ellenszegült, a helyszínen azonnal fõbelõtték. Több, mint öt év
frontszolgálat után joggal érezhette úgy apám, joga van a nyugodt élethez a szülõföldjén. Ezalatt
anyám mint fiatalasszony három karon ülõ gyermekkel próbálta átvészelni a háborút a hátország-
ban. Lassan hozzászokott ahhoz, hol a szlovák, hol a magyar katonaság rekvirálja el a jószágot, a
téli élelmet, nem törõdve a falun maradt éhes szájakkal, gyermekekkel. De hát ilyen a háború. S a
békekötés utáni idõszak sem volt könnyebb.

1947 kora õszén a kalászosokat már learatták, de a takarmány még lábon állt jött a pecsétes
írás, menni kell. Rá rövid idõre teherautók álltak be az udvarba rakodómunkásokkal és pakoltak fel
mindent és mindenkit. Olyan fokú volt a döbbenet, hogy senkinek sem jutott eszébe tiltakozni,
szervezkedni. Az emberek nem akarták elhinni, hogy ez igaz lehet. Hogy indok és felfogható ok
híján egyszerûen kizsuppolják a falu népét, szétszórják a családokat. Szüleimet különösebben
soha sem foglalkoztatta, hogy a földjük melyik állam területén fekszik, õk nyugodt életet akartak és
gazdálkodni a földjeiken, politikával nem törõdve. Akkor egészen más értéke volt a termõföldnek,
pláne falun. Ez képezte alapját az évszázados házasodási szokásoknak is. Akinek volt földje, annak
biztosított volt a megélhetés, bátran tervezhette a jövõjét. A nincstelenek meg eljártak napszámba,
haszonbérbe. Jelentõs földterülettel rendelkezett a falusi plébános, az õ földjét is meg kellett
mûvelni. De sokat emlegették a szüleim az idõs Wiedermann Károly plébános urat, meg a helybeli
kántort is. Apámat gyermekkorában beadták a paphoz cselédnek. Ott kapott rendes kosztot és
nevelõdött is, megbecsülték. Naszvadon a mindennapok szerves része volt a hitélet, a rendszeres
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templomba járás. Ettõl is megfosztották az embereket az áttelepítéssel. Soha többé nem jött létre az
élõ közösség, melynek testébõl kitépve az új hazában már esély sem volt a régi életmód folytatá-
sára. Hol voltak itt fonók, tengeri fosztások?

Maga az áttelepítés úgy zajlott, mint egy háborús cselekmény: erõszak, kényszer alkalmazá-
sával. A családot, jószágot némi élelemmel, bútorzattal bevagonírozták Érsekújváron. Körülbelül
egy hétig tartott az utazás. Ritkán állt meg a vonat, hogy megetessék, megitassák az állatokat.
Fogalmuk sem volt, hová tartanak. Budapestnél derült ki, hogy az õ szerelvényüket Nyíregyház-
ára irányították. Miután megérkeztek, további talány maradt, hol lehet Alsóbadúr, az új otthon.
Lovaskocsival zötykölõdve az úttalan poros földutakon végre megérkeztek. A tanya zsebkendõ-
nyi, Isten háta mögötti helyen volt, az épület meg, ami rajta állt, kb. egy naszvadi tyúkistállónak
felelt meg. A mi családunk akkor nyolc tagot számlált: az anyai nagyszülõk, egy férjhez nem ment
nagynéni és apámék ötödmagukkal. Vagy az állatoknak, vagy a családnak nem jutott fedél. Így
apám kijárta, hogy egy másik, közeli ingatlan is a tulajdonába kerüljön, inkább kettéosztotta a
családot. Arról nem regél a fáma, hogyan élték túl az 1947-es év telét, ugyanis a távozók semmiféle
élelmet, takarmányt nem hagytak hátra, a saját maguk termelte kukorica betakarítására meg odaha-
za nem hagytak idõt. Valószínûleg ínséges esztendõ köszönthetett rájuk. Azt hallottam, hogy a
következõ tavaszon az elültetett krumplihéjból bõséges termést szedtek fel, ami isteni csoda,
hiszen rendes vetõmagból sem termett soha annyi.

Alsóbadurra és környékére (beleértve Kordován és Újtelek bokor) valami 10-12 naszvadi és
más felvidéki családot telepítettek, de Alsóbadúr vegyes jellegû ma is. Tirpákok, áttelepültek
békén megfértek egymással, elõfordult vegyes házasság is.

1947-ben meglehetõsen hitetlenül fogadták a jövevényeket. Apámnak például megjövendöl-
te a szomszédja, hogy hamarosan éhen fog pusztulni gyermekeivel együtt, ha nem követi az õ
példájukat, és nem kel hajnali 4 órakor, túrva a földet mikulásig. Apám ezermester volt, szõni,
faragni, hordót készíteni mesterfokon tudott, ráadásul értett a legfontosabbhoz: a szervezéshez,
így tudomány nélkül csakugyan bekövetkezett volna a tirpák gazda jóslata. Remekül irányította a
birtokába került 9 hold földön folyó mezõgazdasági munkálatokat, egyre népesebb családja eltar-
tását fûrészmunka vállalásával biztosította. Szükség is volt erre, mert hamarosan jöttek az ember-
próbáló ötvenes évek, siránkozásra, önsajnálatra nem volt idõ, a napi gondokat kellett mondani, s
egészen a téeszesítésig úgy tûnt, nem roppan össze. A föld „önkéntes” beadása a közösbe olyan
csapás volt számára, amihez képest az áttelepítés is eltörpül talán.

Anyám lelkileg érzékeny alkatú lévén nehezebben heverte ki az otthon elvesztését. Álmában
is a naszvadi temetõben bolyongott, régi történeteket elevenített fel újra és újra, hogy ki ne törölje
az emlékezet. Szoros kapcsolatot tartott fenn a sorstársakkal, akik amiben tudtak, segítették egy-
mást. Ízes palóc kiejtése volt, 80 évesen halt meg 1999-ben. Ötven évig vágyott haza, s végül,
mikor az unokája már autóval elvitte volna, nem ment, nem akarta látni, mivé lett Naszvad. Olyan-
nak akarta megõrizni, ahogyan benne élt.

A többi család is nehezen tért magához. Voltak, akik hónapokig ki sem csomagoltak, mond-
ván, hamarosan ki kell derülnie, hogy itt valami fatális tévedés történt, és hazatérhetnek. Voltak
olyan családok, például Tóth Vincéék, akik, a hatvanas években elköltöztek Tátra, Komárom
megyébe. Igaz, hogy az még magyar terület, de közelebb volt Naszvadhoz, mint Nyíregyháza.
Apám testvéreinek családját a szélrózsa minden irányába telepítették. Egyik testvére Budapesten
ragadt, oda is nõsült, ketten Szulokra kerültek Somogy megyébe, ketten Sátoraljaújhelyre. Az apai
nagyszülõket, akiket soha nem láttak többé, csak temetésükön, Császártöltésre telepítették. Az a
nõvére apámnak, aki férjével nem a faluközpontban lakott, Naszvadon maradhatott. Teljesen szét-
szóródott ez a népes család, elválasztotta õket a földrajzi távolság.

Súlyosbította a kiszolgáltatott, keserû helyzetet az, hogy nyíltan nem lehetett évtizedekig
még jajszót sem hallatni. Olyan volt akkor a politikai kurzus, hogy sokkal kisebb dolgokért is
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börtönbüntetés járt. A háború utáni újjáépítés idõszakában szigorú beadási rendszer volt falun
szinte az 1956-os fordulatig, tojásszámláló fináncok jártak a kertek alatt, kényszergazdálkodás
folyt és szoros „tervszerûség”. Az akkori hatóságok mesterfokon szervezték meg a közigazgatást:
egy fûszál sem nõhetett a tudtuk nélkül. A tervek az elvonás mértékére vonatkoztak, csak a fejada-
got hagyták vissza.

Több, mint 20 év kellett ahhoz, hogy kigyulladjon a villany Alsóbadúron, legyen köves út,
buszközlekedés. Akik 1947-ben érkeztek, zömmel nem élnek már. Egy generáció élete úgy telt el,
mintha visszafelé utaztak volna az idõben, de mégsem volt hiába, hiszen a 80-as évekre már ezek a
kis bokortanyák felfejlõdtek Naszvad 1947-es színvonalára. Megállapításaimat saját tapasztala-
tomra alapozom. 1997-ben az andódi találkozó kapcsán módom volt Naszvadra is ellátogatni,
nyomok, emlékek után kutatva. Fényképfelvételeket készítettem a naszvadi templomról és arról az
épületrõl, amely vala szüleim otthona volt. A rég összedõlt badúri ház helyén álló épület ma jobb
állagú. A Naszvad felé vezetõ mezõgazdasági dûlõutak hasonlóak, még az akác gyakorisága is.
Nincs hátrányban ma az, aki ide született, behozta a lemaradást az a „hontalan” nemzedék, amely
belakva kényszer szülte új tartózkodási helyét, otthont teremtett „idegenben” is.

Számomra, aki már ide születtem, csak egy érdekes eredettörténet csupán az, ami szüleim
számára magándráma volt.

                                                                   Simonics Borbála Naszvad-Nyíregyháza
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„BÍZTAK ABBAN, HOGY EGYSZER MÉGIS HAZAMEHETÜNK
MINDENNAPI ÁLMAINK CSODÁLATOS FÖLDJÉRE...”

1947-ben, mikor május 31-én a kitelepítés megindult Andódról, szüleim is megkapták, az ún. „fehér
cédulát” amelyet igen fájó szívvel vettek át. Talán a jó Isten közbenjárása lehetett - mondhatom
így - , hogy nem kerültünk sorra, mivel Nagyapám olyan nagyon beteg volt, hogy az akkori orvosi
vizsgálat is igazolta: „nincs szállítható állapotban”, azért kitelepítését, - s így a családét is - , a
hatóságok nem szorgalmazták.

1948-ban sajnos Nagyapa meghalt. Az 1947-ben kitelepített andódiak lakásaiba a békéscsa-
baiak annak rendje és módja szerint beköltöztek. Õk is megkezdték itteni életüket és beilleszkedé-
süket. Õket többször is meglátogatták az „otthon” maradt békéscsabai rokonok, s mikor meglát-
ták, hogy milyen szép házakba költöztek be, s milyen nagy portával, földterülettel rendelkeztek,
elfogta õket az irigység. Azon nyomban bementek az andódi Községházára, és kérték az elöljáró-
ságot, hogy telepítsenek még ki Andódról magyar családokat, hogy nekik, és még pár békéscsa-
bai rokonuknak biztos helye, és megélhetése legyen itt Andódon.

Nem volt mit tenni, az elöljáróság elõvette az 1947-es kitelepítési listát, és megnézték, hogy
kik maradtak vissza, és miért. Ezt követõen újból elrendelték, hogy legalább öt családnak kell
elhagynia Andódot. Ki kell települniük Magyarországra. Ekkor 1948. év nyarán ismét szárnyra
kapott a hír „a kitelepítés hivatalosan is folytatódik”! Így családunkra sem várhatott más, mint a
szomorú valóság: mennünk kellett. Szegény szüleim nem akartak menni. Féltek a hosszú úttól és az
„idegentõl” . Más választásuk azonban már nem lehetett. Házunkat ugyanis idõközben már „ki-
utalták” egy békéscsabai szlovák családnak, akik röviddel, kitelepítésünk elõtt meg is jelentek
udvarunkban. Nem volt mit tennünk, indulnunk kellett! A szlovák katonák katonai teherautóra
pakoltak bennünket, és azután Érsekújvárra kisérték a családot. Ott rostokoltunk több mint két
hétig öt andódi családdal. Ugyanis szlovák vasutasok nem tudtak egy Magyarországra menõ
szerelvényt összeállítani. Nem tudták, hogy mit is csináljanak velünk.  Ekkor a Szlovák Kitelepí-
tõ Bizottság a bevagonírozott magyar családokat visszaszállíttatta Andódra, hogy a termést
takarítsák be, a kerteket kapálják meg , és a gyümölcsöket szedjék le! Ekkor már a mi házunk el
volt foglalva. Amelyik családnak a háza még üres volt, oda költöztünk össze valamennyien; a
betakarításra hazarendelt magyarok. Itt éltünk összezsúfolva mindaddig amíg a ránk szabott beta-
karítási munkákat el nem végeztük. Amikor elvégeztük feladatunkat, a szlovák katonaság ismét
autókra pakolta a szerencsétlen családokat, és ismét irány az érsekújvári állomás! Mire újra beva-
goníroztak bennünket, az állomási hangosbemondó közölte, hogy „a kitelepítés a mai nappal
megszûnik”!  Megtudtuk azt is, hogy Benes elnök meghalt, és így vége szakadt a magyarok
kálváriájának.

Az állomáson felkeresett bennünket a Szlovák Kitelepítõ Bizottság, és  közölte velünk, hogy
ha nem akarunk Magyarországra utazni, hazamehetünk ANDÓDRA, de házainkat már nem vehet-
jük birtokba, mivel oda békéscsabai szlovákokat telepítettek. Az említett 5 andódi családból tudo-
másom szerint 2 család visszament ANDÓDRA , 3 család (velünk együtt) megindult Magyaror-
szágra, mivel nekünk már nem volt hely, hol fejet hajtsunk.

A három mindenre elszánt andódi családdal megint csak nem tudott mit kezdeni az érsekújvá-
ri Állomás Fõnökség, és a Szlovák Kitelepített Bizottság, ezért  hozzá csaptak más hasonló sorsú
felvidéki családokhoz bennünket, hogy a kívánt nagyságú vonatszerelvény összeállhasson. E
szerelvénnyel indultunk aztán – mint késõbb kiderült –, TÓTKOMLÓSRA. Itt olyan házat kapott
a családunk, amiben csak egy szoba-konyha volt, így sajnos a 8 tagú családunknak igen szûkös-
nek bizonyult. Ezért az ottani betelepítési bizottságághoz fordultunk, hogy szeretnénk mi is a
többi andódi lakost követve Nyíregyházára települni, hogy legalább ismerõsök, falubeliek között
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élhessünk új hazánkban (!?). Szüleim az ismételt nagy út elõtt felkerekedtek, hogy a családnak
helyet keressenek a Nyíregyháza melletti KOVÁCS BOKORBAN. Ott keresték meg a rokonságot
és érdeklõdtek, hogy hol is találhatnak üres házakat, tanyákat. Találtak is egyet, melynek a neve
MAGYPUPOS BOKOR volt. Hazatérve drága szüleim a Betelepítõ Bizottsághoz fordultak, hogy
hadd mehessünk a falubeliek után Nyíregyházára. A tótkomlósi vasútállomás ingyen a rendelke-
zésünkre bocsátott egy kisebb vonatszerelvényt, még a bepakolásnál is segítkeztek. Így kerül-
tünk azután Nyíregyházára, NAGYPUPOS BOKORBA. Beilleszkedésünk nagyon nehéz volt, mi-
vel a várostól 18 km-re laktunk. Minden személyes ügyünket a távolság ellenére is ott kellett
intéznünk. Nem volt köves út, sem telefon, de nem volt villany sem. Így nagyon nehéz volt élnünk.

Szegény szüleim sokáig ki sem pakoltak. Minden ingóságunk hónapokig a ládákban maradt.
Bíztak abban, hogy egyszer majd mégis hazamehetünk mindennapi álmaink csodálatos földjére:
ANDÓDRA!  Szegény édesapám mindig csak azt hajtogatta: „talán megadja drága Istenünk, hogy
egyszer majd az andódi temetõben nyugodhatunk!” Sajnos ez a vágya már nem teljesülhetett. Itt
temettük el, távol az õseinktõl és meggyötört hazánktól!

Így éltünk aztán itt a NAGYPUPOS BOKORBAN az andódi Czuczor Jenõ családjával és több
diószegi családdal, mert ott bizony mindnyájan összetartoztunk mi felvidéki magyarok. Függetle-
nül attól, hogy melyik faluból származtunk. Az Isten megáldja valamennyiüket!

                                 Holecskó Mihályné Czuczor Otília Andód-Nyíregyháza
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Kivonat a pozsonyi Új Szó 2003. július 10-i Könyvjelzõ mellékletébõl.

EGY(-KÉT) CERUZA TÖRTÉNETE

A Tersánszky regényt olvastam éppen, amikor rátaláltam Tipary László „El kell menni katoná-
nak” címû könyvére. Az említett regénnyel ellentétben itt nem a ceruza, hanem maguk a katona
füzetekbe, illetve dalos füzetekbe bejegyzett szövegek vándorolnak: az ezekbe foglalt kedves
népdalokat, balladákat, katonanótákat vagy éppen a saját szerzeményeiket másolták nagy buzga-
lommal könyveikbe a bajtársak.

A dalos füzetek és katonafüzetek, valamint az azokban megõrzõdött szövegek a világháborúk
elsõsorban a második világégés közismert, a korabeli rádióban sugárzott propagandadalaival,
katonanótáival szemben talán kevésbé ismertek, Tipary László gyûjtése ezért is fontos forrás.
Mintegy alulról, a közkatona szemszögébõl láttatja a katonaéletet, segítségével árnyaltabb képet
kaphatunk a háborúk vagy a boldog békeidõk bakáinak mindennapjairól. Az itt bemutatott dalos-
könyvek, füzetek alkotói, összeállítói tényleges katonaidejüket töltõ katonák, akik ilyenformán
örökítették meg a katonaéletben szerzett jó vagy éppen kellemetlen élményeiket; máskor az ott-
honról hozott kedves dalokat, versikékkel is bejegyezték füzeteikbe. Tipary László - sok más
érdekes korabeli dokumentum (pl. fényképek, képeslapok katonai elbocsátó lapok) mellett – há-
rom ilyen katonafüzetet és egy emlékkönyvet mutat be, Ipolyság környéki jó tollú kiszolgált
katonák féltve õrzött kincseit. Tipary személyesen ismerte, ismeri is az egyes szerzõket, kiknek
elõbb vázolja az életútját, majd ismerteti a katonafüzeteik tartalmát (és ami külön dicséretre méltó,
pontos leírást ad magukról a füzetekrõl is). Mindegyik bemutatott katonafüzetben megtalálható -
nem is egy - (tüzér) hiszekegy, - litánia, - miatyánk, a legismertebb egyházi hitvalló és bibliai
szövegek rendkívül szellemes, „katonásított” átirata. Egyik kedvencem a Szent Péter gonoszsága
címû Hornok Pál-szerzemény, amely szerint Jézus mikor a katonát teremtette; pontosan tollba
mondta Péternek, mi is jár a bakának (72. 0., Pl.: „...tejeskávé, fehér kenyér, puha...”), a nagyothalló
Péter azonban a következõket jegyezte le: „Testgyakorlat, zupa.” Az egyes füzetekben rokon az is,
hogy szerzõket hasonló okok, körülmények ösztönözték az írása. Mikor verselt hát a katona?
Mikor napos voltam, unalomból... (31. 0,) vagy, „egy szép vasárnap délután...” (7. 0,). A könyvek-
ben szereplõ írások mind mûfajilag, mind témájukat tekintve meglehetõsen változatosak: az emlí-
tetteken kívül vannak itt levelek (a szülõknek, kedvesnek), népballadák, népdalok, nóták, szelle-
mes és olykor sikamlós versikék, a naiv rigmusoktól (a következõ akár Szabolcska Mihály tollából
is szökkenhetett volna: „Bokorban epedõ kislányka ül, /Tiszta éghajlat. Mindenfelõl, / Mégis egy
kis madár ül az ágon, / Aranyos lepke csüng a virágon.” A szintén remekbe sikerült folytatás a 38.
oldalon olvasható...), a „Petõfi-klasszikusokra” emlékeztetõ sorokon át a már-már Adyt idézõ
bor(z)ongásig (Összeomlás, Hornok Pál verse - 74. 0.).  A katonatársak bizonyára ismerték egymás
szerzeményeit (hiszen elõszeretettel másolták õket saját füzetükbe), sõt valószínûleg véleményez-
ték is azokat. Hogy az öncenzúra is mûködött, erre Medgyesi Pál katonafüzete a példa, amelybõl
az elsõ hat lap hiányzik. Tipary László szerint maga a szerzõ kurtította meg a füzetet, mert az ide
jegyzett versek vaskos szavakat tartalmazhattak. A könyvben szereplõ katonafüzetek szerzõi kö-
zött van, aki még az elsõ világháború elõtti idõkben katonáskodott, és olyanok is akadnak, akik
már a csehszlovák hadseregben szolgáltak. Az imént említett palásti születésû Medgyesi Pál
tényleges katonai szolgálatát még a Monarchia idejében töltötte, „Ferencz Jóska” bakájaként (akit
aztán egyik saját költeményében szerepeltet is), majd harcolt az elsõ világháborúban. Medgyesi
született poéta, fõleg ha udvarlásról van szó. Verseivel valószínûleg egyidejûleg több hölgyet is
boldogított. Figyelemre méltó, hogy a „civilben” ácsmester Medgyesi milyen ügyesen bánik a



95

szavakkal: „...lehetek-e az Ön fõigényese a jövõ boldogságára? – kérdezi Annuskától. Saroltának,
akinek egyfolytában a „bájos hajlamaira” gondol, azt kívánja, hogy levele az egészség mámorá-
ban” találja a kedvest, és arra kéri, küldjön „gyógyító balzsamot”, vagyis választ, hogy ezáltal újra
érezhesse a „túlboldogság gyönyöreit”. A Mariskának szánt levél befejezetlen maradt, s ami meg-
íródott belõle, elmarasztalja a lányt, amiért titkolózik („…sötét homálytengerbe takartál...”), pedig
Medgyesi, a daliás tüzér, így ír: õ a legszigorúbb szolgálatnak is terhére érted életemet reszkíroz-
tam.” Ilonkának és Juliskának versben vallott szerelmet a gáláns udvarló Tanulságos a Szerelmi
levél a házasságról címû Medgyesi- költemény. Hornok Pál katonafüzete kalandos úton jutott
Tipary László birtokába. A Horvátiban született Hornok azoknak a felvidéki magyar fiúknak egyike
volt, akik Csehországban, egész pontosan Terezínben szolgáltak 1927-29 között. Míg Medgyesi
szövegeit német kifejezések tarkítják (mivel akkoriban a német volt a vezényleti nyelv), Hornoknál
több cseh nyelvû katonai kifejezés található, de vannak itt cseh nyelvû bejegyzések is, amelyeket
a cseh katonatársak, barátok másoltak a füzetbe. Arról, hogy az új vezényleti, nyelv elsajátítása
mennyi gondot, fejtörést okozott a magyar fiúknak, a Hornok Pál versébõl vett idézet is tanúsko-
dik: „Ahogy a felvezetõ tõlem elmegy, / A furcsa két szó a nyelvemrõl is elmegy. / De ha az a jelszó
eszembe nem jön, / Akkor jaj nekem, ha vizsgálják a posztot.” A Késõn címû költeménybõl kiraga-
dott pár sora akár az összeállítás mottójául is szolgálhatna: „Repül az idõ, változik minden, / Ami
volt tegnap, az ma már nincsen. / ... Meg lesz minden emlék, itt ebben a könyvben, /Olvasd, kedves
rózsám, olvassátok többen.” (76. 0.) Az ugyancsak Horvátiban született Csala Ferenc Prága Ruzín
nevû városrészében szolgált 1932-34 között. Az õ feljegyzéseinek különlegessége, hogy a katona-
füzetében egy magyar-cseh szótárt vezetett, a katonai szolgálattal kapcsolatos legfontosabb kife-
jezések jegyzékét, sõt rendkívül alapos feljegyzéseket is készített a korabeli csehszlovák hadsereg
szervezeti felépítésérõl.

Tipary László érdeme, hogy a könyvben bemutatott három katonafüzet és egy emlékkönyv
mellé a korhangulat hitelesebb megidézéséért több rövid ismertetõt is beépített, amelyekben be-
mutatja az I. világháborút megelõzõ évek katonáinak életét. A hontnádasdi Piatrik József számára
1909-ben, illetve kilenc évvel késõbb kiállított katonai elbocsátó iratok kapcsán szól az obsitról, az
obsitosokról, a Messze van még a Terezíni kaszárnya címû fejezetben pedig a 9 csehszlovák
hadseregben szolgáló magyar fiúk sorsát követi figyelemmel. Tipary László könyve is jó példa
arra, hogy van még feltárni, felfedezni való sze(g)lete múltunknak, s akár egy kopott, ócska füzet
a padláson-is micsoda „értékeket “ rejthet. (Lilium Aurum, Dunaszerdahely 2003)

B. Mánya Ágnes
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Tipary László

A JESENÍKI FÜRDÕBEN

Gräfenberg – ma Jeseník, gyógyforrásaival
a hegyek felé kaptatva inal.
Fenyõk és tölgyek, vén jegenyefák,
– Századokat õrzõ szép mesevilág.

A Kolonáda – gyönyörû fasor,
Priesznitz ültette õket egykoron.
Közepén kápolna szundít hallgatag,
Priesznitzék hamvai nyugszanak alant.

Magyar oroszlán – egy nagy bronzszobor,
felette sok száz kismadár dalol.
Magyar sorok õrzik – mindenki tudja meg:
„Priesznitznek, az emberiség jótevõjének”
„Állítva a magyarok által” – rajta ez is áll.
Õk állították. –  És Vörösmarty Mihály
sorai állnak arany betûkkel itt, –
kiket gyógyulni hozott ide a hit,
„Priesznitz vízében gyógyírra lel
Haynau után a sajgó kebel.

Az egyik dombon nagy Kõ-obeliszk,
boszorkányokat égettek el itt.
Szörnyû tettekrõl lángnyelven beszél,
emlékezzen rájuk, aki ide tér.
Több forrás vizébõl szüntelen csobog
a gyógyító víz. – És ím boldogok,
akiknek a fürdõ gyógyulást hozott,
mint, kik itt jártak egykor „a magyarok”.

Az egyik forrás – nyíl s tábla mutat:
„Rumunskí pramen” – ott a domb alatt.
S magyar, ha odaér, olvas – nagy a csalódás,
a felirat magyar, ez : „Zsófia forrás”.

Hiába, az évek megkoptatták régen:
Románná vedlett a magyar név szerényen.
De az oroszlán még magyarul beszél,
miközben sörényét borzolja a szél...

                                              Jeseník, 1977.
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„MINDIG AZ ÓHAZÁT TEKINTETTÉK „OTTHONUKNAK”!”

Örültünk, hogy Önök pártfogásba vették a Szlovákiából kitelepítettek ügyét. Szüleimet, nagyszü-
leimet a Benes dekrétum alapján telepítették ki Szlovákiából.

Török Ildikó és Török Szilvia, az unokák írjuk le, mi is történt a kitelepítés során. Az alábbiakat
hiteles feljegyzések, dokumentumok és nagymamánk elmondása alapján írjuk le.

Nagymama, Török Andrásné Nyírõ Margit született Alsófegyvernek 1921. június 31-én. Át-
telepítették õket: 1947. május 3-án. Áttelepítették nagyszüleimet, édesapám testvérét és a közvet-
len rokonokat.

Fehér lapot osztottak, hogy Alsófegyvernekrõl a falu lakosságának felét telepítették ki, a
legtöbbet Baranya megyébe. Magyarországi autók vitték a holmit Zselízre, onnan jöttek el vago-
nokkal Villányig. Villányba derült az ki számukra, melyik faluba kell menniük. Nagyszüleimnek,
illetve dédszüleimnek ott maradt: szõlõ, pince, présház felszereléssel, földek (15 hold + Sándorréti
legelõ). Édesapám már itt született, de édesapám testvére még az Ó hazába. Nagypapám meghalt,
nagymamánk szokott ritkán beszélni ezekrõl a dolgokról. Könnyek között, de ritkán beszélnek
errõl, a szörnyû élményrõl. Mindig az Ó hazát tekintették „Otthonuknak.” Nagymamám soha sem
ment Szlovákiába, nem bírt volna találkozni a régi ismerõsökkel, és nem tudta feldolgozni egyik fia
halálát. Édesapánk testvére 21 évesen halt meg, a katonaság alatt egy vétlen balesetben. Az ott
„elvesztett” tárgyakért, földekért kevesebb jutott itt nekik. Nagypapánk meghalt 1994 októberé-
ben, néha beszélt az ottani idõkrõl, de mindig sírva fakadt, ha az ottani barátairól vagy ismerõseirõl
beszélt.

A magyar kormánytól azóta sem kaptak kárpótlást, és csak az  Orbán kormány „foglalkozott”
ezzel a kérdéssel.

Török Szilvia, Török Ildikó Villánykövesd
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„SZÜLEIMET, NAGYSZÜLEIMET MARHAVAGONOKBA RAKTÁK,
SZALMÁRA FEKTETTÉK ÕKET.”

Tisztelettel vettük  hírül, hogy Önök foglalkoznak a kitelepítettek ügyével. Szüleimet, nagyszüle-
imet a Benes -dekrétum alapján telepítették ki Szlovákiából. Török Tiborné (Somogyi Klára) va-
gyok, óvónõ, református hitoktató pedagógus.

Az alábbiakat hiteles feljegyzések (Biblia) és édesapám Somogyi Ernõ (sz.: Alsószecse, 1924.
augusztus 14.) elmondása álapján írom le. 1947. április 27.-én, ezen a szomorú napon hagyták el
szülõföldjüket, elhozták õket Baranyába sok megpróbáltatásra. A református pap kezdeményezte,
hogy akinek 5 holdnál több földje, vagyona van, az mind kapjon fehér lapot, így rákerült a kitele-
pítettek listájára. Másfél hónappal elõtte tudták, hogy lesz kitelepítés. Benes azt akarta, hogy
innen Magyarországról települjenek át a magyar szlovákok, bár õk nem tudtak szlovákul.
Alsószecsérõl csak azokat telepítették ki, akik vagyonosabbak voltak, a szegényeket egyáltalán
nem. Egy nap amerikai tundra kocsikkal jöttek értük, hordták õket Lévára. 16 vagont raktak meg.
Szüleimet, nagyszüleimet marhavagonokba rakták, szalmára fektették õket. Édesapámék ott hagy-
tak: 1 kh. szõlõt, présházat, pincét, fél hektár gyümölcsöst, 24 kh. jó termõföldet. Május l-jén értek
Szebénybe, illetve elõtte Mohácsra. Ezek a települések Baranyában találhatók. Szebényben kiállt
egy sváb ember fejszével és azt mondta: „ide senki sem teszi be a lábát.” 1946-ban itt Magyaror-
szágon el volt vetve a föld, abból kaptak 1-2 hold földet. Nagyapám csépelni járt, rossz hústól halt
meg, Mohácson temették el a református temetõbe augusztus 2-án. Anyai nagyszüleimet a Bara-
nya megyei Kiskassára telepítették, Újpetrétõl  nem messze van ez a falu. Szüleim a kitelepítéskor
Újpetrére költöztek. Édesanyám Somogyi Ernõné (sz. : Kálnai Lenke 1924. VIII. 15. Alsószecsel)
Édesanyám testvére és családja ott maradtak. Édesanyám testvére sz: Kálnai Ella (Pólya Lajosné
1922. VII. 13. Alsószecse.) Szörnyû tragédiákat éltek át, amikor temetésre, lakodalmakba vissza-
mentek  és találkoztak ismerõseikkel, rokonaikkal. Anyai nagyszüleimet, mint már leírtam szintén
áttelepítették. Nagyapám: Kálnai Ernõ (sz.: Alsószecse 1897. IX. 30.) anyai nagymamám, Kálnai
Ernõné (sz.: Kemény Vilma Alsószecse 1902. VII. 29.) Nagyapámat kuláknak nyilvánították és
1952. II. 9-én becsukták 6 hónapra a börtönbe. Ez nagyon megviselte az egészségét, ezért senki
sem kárpótolta a késõbbiekben. Nagyszüleimnek ottmaradt a föld a lévai hegyen, présház,  pince,
2 pár ló, 30 kh. termõföld, két ház. Az idõsebbek közül többen öngyilkosok lettek, ezt a terhet nem
tudták feldolgozni. Kárpótlást nem kaptak sem anyagilag, sem erkölcsileg, a Benes-üggyel a mostani
kormány nem foglalkozik. Orbán Viktor kormánya felvetette a kérdést, de érdemi tettek nem történtek.

Hála Istennek a vallásukat, hitüket megtartották, amit gyermekeiknek és unokáiknak átadtak.

Török Tiborné Somogyi Klára Villánykövesd
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VÁGFARKASDTÓL A VIHARSAROKIG

Szeretett és sokat siratott Szülõföldem

Tél volt, süvített a fagyos szél, de a szobában jó meleg volt. A régi vaskályhában pattogott a
tûz. Világosság volt, mert a nagy ablakon sok fény szûrõdött be, de világosak voltak az esték is,
mert az új házban a petróleumlámpát felváltotta a villany. De nagy öröm volt ez! – Az ablak alatt
húzódott sarokpad egyik ága, amin a kislány nagyon szeretett szaladgálni öröme is, haszna is volt
belõle. Innen kilátott az udvarra, az almafákra meg „Picire” a fekete kutyára. Õ volt a legjobb
játszótársa. Mégis az volt a legjobb, hogy a pad végében volt a sublót. Azon pedig mindig talált
valami finomságot: mákos pogácsát, rétest, húsvét táján „kõtést”1.  Az ablakkal szemben állt az
„ómárjom”2 és az ágyak. Felettük régi képek. A kislány sokszor nézegette a rajtalévõket, akikrõl
Öreg Szüle3 szokott mesélni. Egyiken a dédszüle és dédatya és a rokonok. – A kislány csak úgy
harisnyában szaladgált a szobában, konyhában, mert minden padlós volt. Így nem fázott a lába. –
Boldogan csodálta a szép, tágas, új házat, ami nem régen lett kész. A malteros láda még ott volt az
almafák alatt.

1 csíráztatott búzából készült süteményféle
2 almárium, szekrény
3 nagymama

A kislány és szülei a farkasdi ház „hambitján”. (3 éves) 1945.
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Ilyenkor, télidõben ráértek a felnõttek. Nem siettette õket a munka. Csak az állatokat kellett
megetetni. A lovak, tehenek pontosan tudták ennek az idejét, ha késett a gazda nyerítéssel, bõgés-
sel dorgálták meg. Nagy becsben voltak tartva! Különösen a lovak! Amikor befogták õket a szép,
zöldre festett, kovácsolt vassal díszített, felvidéki szekér elé, nemcsak a kocsinak kellett fényleni,
hanem a lovaknak is. „Öreg Atya”4 ezt így kívánta és tette.

Esténként, amikor az állatokat már ellátták, az édesapa sokat mesélt kislányának az õ gyer-
mekkoráról, játszótársairól, a farkasdi iskoláról, a tanító bácsiról. No, meg Aladárról a szép szál
cigánylegényrõl, akinek ügyes ujjai alatt csodálatosan szólt a hegedû. Mesélt az õ testvéreirõl, a
csínytevésekrõl, csõszködésekrõl a dinnyeföldeken. Néha még éneket is! Legtöbbet a „Csínom
Palkót.” Ezt már a kislány is vele énekelte.

Öreg Atya is mesélt. Sok igaz történetet. Elmagyarázta a kislánynak, hogy még az õ Öreg
Atyja és annak az Öreg Atyja is itt élt, lakott a Vág partján, Vágfarkasdon.

Tudod kislányom, mi nekünk ez a falu? - kérdezte és válaszolt is – Ez a mi szülõföldünk. Ebben
a református templomban kereszteltek mindnyájunkat.

4 nagyapa

A háttérben Öreg Szüle.
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Mesélt a Vágról. Elmondta, hogy sokszor ijesztgette a falu lakóit sok vizével. Olyan is volt ám, –
mondta – hogy éjjel és nappal is kinn voltunk a töltésen. Ott virrasztottunk, nehogy elöntse a népet.
– „Jól van má, necsak a rosszakat mongya róla kend!” – tette helyre a szót Öreg Szüle. „Há má
elfelejtette mennyi jót tett régen a dereglyézõknek?” – folytatta. Nekünk a Vág a legszebb folyó! –
szögezte le Öreg Szüle. A folyó védelmére most õ kezdett mesélni. – Még az én Öreg Atyám idejében,
amikor még nem volt meg a „Csángó”5, dereglyéken úsztatták le a Vágon a faluban megtermett
káposztát, zöldséget a Dunára. Aztán, amikor a Vág veszélyein szerencsésen átjutottak, akkor dél-
utánra vagy estére kikötöttek Komáromban. Onnan korán indultak tovább a Dunán Párkányba vagy
Budapestre, hogy reggel elsõk között ott legyenek a vásárba és jó vásárt csináljanak. – Tudod
kislányom, mi volt a legnagyobb ellenségük? – kérdezte Szüle. – Mi volt az? – kérdezte a kislány. Hát
bíz a szél volt! – mondta õ, s folytatta. Mesélte az én Öreg Atyám, hogy elõfordult, hogy több napig
is Komáromba kellett várakozni, mert akkora szél fújt. Egyszer a bástya alatt kapta el õket a szörnyû
szélvihar. Akkor nagyon nehezen kötötték ki a hajót egy fához. Máskor meg olyan sebes volt a víz, a
láncot dobták a vízbe, hogy lassítsák a dereglyét, és Komáromnál „lemacskáztak”, kikötötték a dereg-
lyét. – Látod kislányom szeretett is, segített is minket a Vág. – mondta elmerengve Öreg Szüle. – Így
vitték az öregeink régen a zöldséget, káposztát, hagymát eladni a váci, párkányi az esztergomi vásárra,
de a legtöbbet Budapesten adták el. Aztán  a pénzért onnan hozták a lisztet, kukoricát, bútort, ruhafé-
lét. Árujuk mindig elfogyott! Azért, mert a legjobbat a farkasdiak meg a negyediek kínálták. S mesélt,
mesélt Öreg Szüle. Szeme a távolba nézett, elmerengett a régi idõkbe, szeme megtelt könnyel. Máskor
meg jókat kacagott, vidám történeteket mesélt. A kislány pedig – aki az unokája volt – figyelmesen
hallgatta, magába itta minden szavát.

Az igazán csodálatos az volt, amikor Öreg Szüle leült és maga elé tette a köpülõt és köpülni
kezdte a vajat. Ilyenkor nem csak mesélést, hanem „írót”6 is kapott a kislány.

Öreg Szüle történetei, meséi hozzánõttek a kislány szívéhez, egyek  lettek vele, belõlük az õsei
történeteibõl nõtt zsenge lelke. Az emlékek hídján át belépalántálták õket. Igaz, sosem ismerte
dédszüleit és a sok régi történet szereplõjét, de gyermeki tudata csodálattal, szeretettel õrizte
emléküket. Õk voltak számára a nagy mesehõsök, a kincsek, a gyökerek.

Édesapja mesélt a hegyekrõl, amerre nyáron a dinnyét vitték eladni. – Nyáron majd elviszlek
magammal – mondta. – Csinálok neked jó helyet a sarogjában. – Jó lesz? – kérdezte. – Jó lett volna!
De útjukat mások tervezték már, s az nem a hegyek felé vezetett.

Az idõ lassan enyhülni kezdett. Új élmény várt a kislányra. Emlékezett rá, hogy ilyenkor
jönnek a „tõkehúzók.” De jó lesz ám tudni, hogy melyik nap érkeznek! Ez neki nagyon fontos volt!

Mikor jönnek azok a maskarák? – kérdezte édesapjától. – Majd szülök én neked. – hangzott
a megnyugtató válasz. Így is lett. Pár nap múlva így szólt édesapja: – No, kislányom! Holnap
jönnek a tõkehúzók. – A kislány azon a napon semmi kincsért ki nem ment volna az utcára. Csak az
utcai kaput figyelte.

Ezen a napon a falu fiatalsága maskarába öltözött, s úgy járták a falut. A csoportban többféle
maskara volt. Ez pontosan meg volt határozva. Lenni kellett menyasszonynak, võlegénynek,
harmonikásnak, jegyzõnek, kosarasnak. Egy legény pedig fehér gúnyába öltözött. Õ húzta a
fadorongot, a tõkét. Biztosította az utat. A kosaras kosarába tette a háziasszony az adományt:
tojást, kolbászt, szalonnát vagy pénzt. Mindezt a jegyzõ feljegyezte. A harmonikás zenélt és a
menyasszony meg a võlegény táncra perdült. A többiek bohóckodtak, beszélgettek a háziakkal.
Felismerni nem lehetett õket, mert álarcot viseltek.

Este aztán összejöttek valamelyikük házánál és mulatságot rendeztek. Elfogyasztották a sok
finomságot, amit összegyûjtöttek. Táncoltak egész éjszaka. E mulatság neve „pocita” volt. A
pocita bizony reggel is eltartott. Itt sok szerelem született és sokból még házasság is lett.

5 vasút
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Szóval, amikor az édesapa szólt a kislánynak, hogy jönnek a tõkehúzók, utána õ csak az utcai
kaput figyelte. Abban a pillanatban, amikor meglátta õket, Uzsgyé! Beszaladt a szobába. Eldobta
magát a padlón és gurult – gurult be egyenesen az ágy alá. Be egészen a falig! Nagyon félt ezektõl
a maskarásoktól. Azt hitte, hogy õt is el akarják vinni. Onnan az ágy alól aztán csak fél nap múlva
tudták elõcsalogatni, mert nem hitte el, hogy már elmentek.

Azt hitte még ott vannak és õt várják, hogy elvigyék a tojásokkal együtt. Tavaszodott.
Kezdõdtek a munkák a földeken. Volt földjük a Vágon túl is. Oda a kompon, vagy ladikkal mentek
át. Ezeken félt a kislány de nagyon szeretett oda menni. Amíg szülei dolgoztak, õ a Vág partján
szedte a vadvirágokat, nézte a gólyákat, madarakat. A vadregényes, vadvirágos pont a legkedve-
sebb helyek közé tartozott.

A hétköznapok után csodálatosan szépek voltak a vasárnapok. Két napnak mindig fenséges
volt a hangulata. Szerette a reggeli készülõdést. Felvettette „ünneplõ” ruháját. Öreg Atya is ün-
neplõt öltött, s nagy gonddal fényesítette az „ünnepi” csizmáját. Annak aztán nagyon fényesnek
kellett lenni! Megfogta a kislány kezét és együtt mentek a templom felé. A farkasdi emberek
Istenhívó, templombajárók voltak. A hit adott erõt mindennapi munkájukhoz, küzdelmükhöz.

Ebben a családias hangulatban, a szép új házban éltek a nagyszülõk, a kislány és szülei.
Dolgos emberek voltak, s jó ismerõi a Vág völgyének, a termõföldnek. A szorgos kezek munkáját
meghálálva bõven termette a zöldségfélét, káposztát, dinnyét. Ezzel jólétet biztosított a családnak.

Tavasz volt már. A kislibák is kikeltek. A bõ tavaszi esõtõl megtelt vízzel a ház elõtti árok.
Abban úszkáltak a kislibák, velük pancsolt a kislány. De nagy öröm volt! Azonban játékai, örömei
között érezte, hogy valami baj, bánatos hangulat lebeg a családban. A felnõttek sugdolóztak.
Néha könnyeket is látott. Eddig csak õ sírt, ha elesett, vagy amikor legurult a padlás lépcsõjén. Ezt
most nem értette. Késõbb már a szomszédok is sugdolóztak, sírtak. Emberek tûntek el a faluból.
Aztán mondták, hogy még a télen átmennek a befagyott Dunán. Át? Vajon hol van az az át? –
gondolkodott. Már nem csak Öreg Szüle könnyeit látta, már sírt az egész falu.

A húsvéti „takartnak”7 és a kõtésnek sem volt olyan jó íze, elrontotta a rájuk telepedett bánat.
Új eddig sosem hallott szavakat beszéltek a felnõttek, amit a kislány nem értett. Ilyeneket: háborús
bûnösök, ellenõriznek, felügyelnek, gondnokság alá vettek, kollektív, megtorlás, zsarolnak, üldöz-
nek... A sok új, ismeretlen szót nem értette, de érezte egyik sem jelent jót, mert akkor van könny
szemükben, amikor ezeket mondják. E szavakat eddig sosem hallotta. Vajon ki találta ki õket? Vajon
miért sírnak a felnõttek?

Idegenek jelentek meg a faluban. Mindeni rettegve figyelte õket, amint járták az utcákat és
mutogattak a házakra. A kislány éppen az utcán volt, amikor az úttest közepén megállt három férfi,
s számára érthetetlenül beszéltek. Így senki sem beszélt a faluban. Mutogattak a házukra. Meg-
ijedt! Azt már hallotta, hogy az nem jó, ha a házra mutogatnak. Beszaladt és szólt édesapjának. Õ
kinézett és visszajött az udvarra. Ezt mondta: „Csomagolhatunk, mert a mi házunkra mutogatnak.
Valamelyiknek éppen ez kell.” Az utóbbi hetekben sokat suttogott Öreg Szüle, Öreg Agya, édes-
anya, édesapa. Ezt látva a kislány nagyon figyelt. Próbálta megérteni, hogy mi a baj, mert ezt
érezte, tudta, hogy baj van. Mégpedig nagy baj! Érzékeny lelke ezt érzékelte. Értette ezt Öreg Szüle
könnyeibõl. Már nem jártak a templomba sem, de okát nem tudta.

Besse Zoltán a farkasdi református egyházközség egykori lelkipásztora Szalatnay Rezsõnek
írt levelében többek között ezt írta: „A gyülekezetemet most vasárnap, azaz e hó 20-án temetem.
Úrvacsoraosztással egybekötött Istentiszteletet fogunk tartani. Még eddig elég erõs szívvel vise-
lik a próbatételt, mindössze egy 76 éves ember dobta el magától az életet. ... Hozzátartozói nagyon
erõsen igyekeztek befolyásolni olyan irányban, hogy a temetésen mentegessem tettét, természe-
tesen sikertelenül, mert anélkül, hogy ítéletet mondtam volna felette, bizony megmondtam, hogy
6 a küpülésnél kicsapódó víz
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rossz példát adtál! Talán a kegyelem Istene megment bennünket a további emberi életek elsikkadá-
sától.” (1947. júl. 19.)

Nem kellett sokat várni. Már meleg nyár volt. Édesapa kapott egy papírt. Azt mondták meg-
kaptuk a „Fehér lapot”. Sírt az egész család. A lap valóban fehér volt, de ami rá volt írva sötét volt,
egy sötét elme szüleménye. A kislány csöndben üldögélt már nem volt kedve játszani sem. Az
egész falu a kalapálástól visszhangzott. Csinálták a „nagy ládákat” a csomagoláshoz.

Egy nap az édesapa próbálta elmagyarázni a kislánynak, hogy innen elviszik õket. Öreg Szüle
és Atya még marad, de majd õk is jönnek. Ezt a kislány nem értette. Nem értette, hogy miért viszik
el õket, hiszen õk és õ nem akarnak elmenni. Nem is érthette! Hiszen a felnõttek sem értették.

S eljött az októberi nap. A borzalom napja. Idegen emberek jöttek be a nagykapun. Betolatott
az udvarra egy nagy teherautó, amilyet a kislány még sosem látott. Most félt életében elõször
igazán és nagyon.

Édesapja az udvaron állt, odaszaladt hozzá és védelmet keresve hozzábújt, megfogta a kezét.
Mögöttük állt a „hambiton”8 Öreg Szüle és Öreg Atya. Az idegen marcona alak rákiabált az édes-
apára: „Pakoljon!” „Egy darabot se teszek fel.” Szólt a határozott válasz. – Az idegenek bementek
a házba és hordtak ki mindent az autóra. Az édesapa teste megrázkódott, száját összeszorította,
kislánya kezét még erõsebben fogta, magához húzta, mintha õt is el akarnák venni tõle. Könnyei
hullottak, folytak csendben. Küszködve nyelte zokogását, mert férfi létére szégyellte könnyeit.
Szégyellte azt, ami nem az õ szégyene. Kislánya felnézett rá, s gyermeki lelkében megszakadt
valami. Édesanyját, édesapját meg sosem látta könnyezni. Ezek a könnyek szakították el eddigi
életétõl, s attól, ami egy kisgyermeknek a legfontosabb, a biztonságérzéstõl. Remegett és félt, sírt
édesapjával. Érzékeny lelkével érezte, hogy vége a biztonságnak, amiben eddig élt, vége van Öreg
Szüle és Öreg Atya meséinek, a nagy ablakos szép háznak, a játszótársaknak, a Vág-parti virágok-
nak, a maskarásoknak, a szülõfalunak.

Az idegenek felpakolták a teherautót. Szülei is mentek az autón Vágsellyére. Ott bepakolták
õket a piszkos marhaszállító vagonokba.

A kislány ott maradt még az utolsó éjszakára Öreg Szüle szobájában. Sírt, sírt és kiabált.
Lefeküdt a konyha padlójára és gurult rajta egyik szobaajtótól a másikig. Kiabált egyfolytában: –
„Én itt akarok maradni!” – „Nem akarok elmenni!” – Nem akart felkelni a földrõl, mintha ártatlan kis
eszével kapaszkodni akart volna a földbe, ami az õ szülõföldje. Nem értette, gyermeki tudatával
nem tudata felfogni, hogy az idegenek hogy vihetik el õt ebbõl a házból, errõl a földrõl. Nem
értette, hiszen Öreg Atya azt mondta, hogy ez a mi szülõfalunk, szülõföldünk, arról mesélt, hogy itt
élt az õ Öreg Atyja és még annak az Öreg Atyja is. Hát, ha ennyien itt laktak, akkor hogy vihetnek
el minket idegenek, akik ezelõtt sosem jártak itt? Ezt nem értette! – Már késõ este volt. Öreg Szüle
lefektette õt a nagy ágyba, betakarta a rózsaszín huzatú nagydunnával. Ott jó volt, nagyon jó! A
nagy dunna biztonságosan elbújtatta, s elaludt. Elaludt utoljára a szülõföldön a szülõházban. Nem
tudhatta, hogy milyen sok esztendõ múlva fog újra itt aludni.

Hajnali sötétségben ébresztették, jött Keresztmama, az édesapa testvére. Sírva, zokogva
borult a kislány Öreg Szüle és Öreg Atya nyakába. Fájdalmán senki sem segíthetett. Indulni kellett
a Csángóhoz.

A vonattal Vágsellyére mentek. Meglátta szüleit az állomáson álló szerelvény mellett. Már
várták õt. A vagonok körül katonák álltak. A kislány félt tõlük. A vagonok körül ismerõs arcokat
pillantott meg. Farkasdiak mind. Látott õsz hajú öreg embert, síró öreg nénit. Egy asszony kezében
kisbaba. Az emberek nagyon szomorúak voltak. Sírtak sokan, mint a temetésen. Rettenet és féle-
lem költözött a kislány szívébe.

Keresztmama szívet tépõn búcsúzott. Betette a csomagot a vagonba, amit útravalónak készí-
7 töltött káposzta
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tett. Vigyázzatok magatokra! Ha már megtudjátok, hogy hová visznek, hol pakolnak le benneteket,
rögtön írjatok! – mondta és zokogva, tántorogva távolodott apró fejkendõs alakja. – Mi pedig
sírtunk, sírtunk egymásba kapaszkodva. Az utazás, az indulás pillanatai elõtt álltak. Október volt,
hûvös. Édesapja megmutatta a kislánynak a vagon belsejét. Orrát büdös szag csapta meg. Az
ágyakat felállították, hogy legyen hol aludni. Egy asztal a sarokban. Egy szakajtókosár a vagon
közepén. A többi a vagonokban.

Kislányom ez lesz a széked. – mutatott édesanyja a kosárra. Felakasztva egy petróleumlámpa
pislákolt. Hallani lehetett az állatok ijedt hangját a másik vagonból. A lovak ijedten nyerítettek, a
tehenek rémülten bõgtek.

– Beszállás! – szólt a hang. Álltak a vagon ajtajában, a szerelvény megmozdult. Borzasztó
pillanat volt! Utolsó pillantásukkal még búcsút vettek Sellyétõl. Csattogott a szerelvény. Éjsza-
kánként õrült robogással ment, nappal sokat állt. Ilyenkor etették, itatták az állatokat.

A kislány a szakajtókosáron ült. Az édesapa kissé megnyitotta a vagon ajtaját. Így nézte az
elsikamló házakat, fákat a tájat. Közben az járt a fejében, hogy Öreg Atya vajon mit csinál otthon?

Az édesanya furcsa csendbe burkolózott, rosszul érezte magát a fejét fájlalta. Orvos nem volt, aki
beteg lett annak ki kellett bírni addig, amíg célba érnek. Igen ám! De hol a cél? Ezt senki sem tudta!

A kislány lába tele lett borsónyi sebekkel. A harisnyát úgy kellett lefejteni róla, mert belera-
gadt a sebekbe. Fertõzést kapott a piszkos, embertelen marhaszállító vagonban. Tudták, sürgõsen
orvoshoz kell vinni. De az úton ez lehetetlen volt.

A szerelvény senki sem hagyhatta el. Beérkeztek Békéscsabára. Rohantak volna orvoshoz,
de az idegen helyen azt sem tudták, merre induljanak? Végül nagy nehezen találtak orvost. Az
utolsó percben! Fertõzés, vérmérgezés. Csodával határos módon a kislány meggyógyult. A jó
Isten megsegítette, életben tartotta.

Békéscsabán pakolták le õket, és még pár családot. A többiekkel elindult a szerelvény
Nagybánhegyes felé. Megint jöttek a teherautók, pakoltak. Egy város melletti rozzant, romos
tanyánál megállt az autó. A farkasdi házban az állatok istállója különb volt ennél! A látvány ijesztõ,
rémséges volt. Istálló, pajta nem volt. Így a hátul lévõ kamra lett az állatok szûkös lakóhelye. A
mezõgazdasági felszerelést nem tudták hová tenni. Az udvaron volt minden. Éjjel- nappal õrködni
kellett, mert elloptak volna mindent. A tanya körül éjjelenként sötét alakok jelentek meg. Félelme-
tes volt! Nem pakoltak ki a ládákból. Az édesapa elindult elintézni, hogy beljebb költözzenek.

Abban a rozzant, vályog tanyában töltötte a kislány élete legborzalmasabb napjait. Szom-
széd, játszótárs nem volt. Reggeltõl estig sírt és kiabált: – „Haza akarok menni!”

Sírt és emlékezett, lélekben gondolataiban ott élt a farkasdi házban. Álmaiban játszott a Lóger
gyerekeivel: Vilmikével, Karcsikával, Pityuval, Marikával. Egyedül volt és raktározta az emlékeit.
Semmi másra nem gondolt, csak az otthoniakra. Tudatában mélyen lerakódott minden, ami eddig
történt vele otthon Farkasdon. Semmi nem merült a feledés homályába. Késõbb felnõttként jött rá,
hogy ez a borzasztó két hét mekkora kincset ültetett el és õrzött meg az emlékeiben.

Egy hideg novemberi napon édesapja így szólt: – Elmegyünk innen. Találtam egy üres „T”
betûs házat. Befogom a lovakat, és te is velem jössz. – A kislány és édesapja felültek a kocsira, s
elindult velük a Juci meg a Manci, a két ló. Õket otthonról hozták. A hídon át Jamina  felé indultak.
Sáros, kátyus utakon mentek, mert az õszi esõ alaposan eláztatott mindent. Útjuk a Zsigmond
utcára vezetett. A tanya után egy utca! Ez már tetszett a nagykendõbe bugyolált kislánynak.

Hát ez a hét sem volt valami gyönyörûség!  Egy kis vályogház, aminek olyan pici ablakai
voltak, hogy alig látszottak. A konyhába felnéztünk és az eget láttuk. Belül vályogból rakott
tûzhely. A konyhai ajtótól nem messze egy másik ajtó, illetve egy ajtó nélküli nyílás. Ez az istálló
volt. – Otthon nem így volt! – kiáltott a kislány. – A farkasdi udvarban a Juci meg a Manci istállója
a kert hátuljában volt messze a lakóháztól. – Nem baj! – mondta az édesapa. Most ezt is kibírjuk.
Majd meglátod, jó szomszédok lesznek.
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Ekkor nyílt az utcai kapu. Bejött egy kisfiú egy fekete kutyával. Õ volt a „Pajti”. A kisfiú
éppen akkora volt, mint a kislány. Örült az új szomszédnak. Megmondta a nevét: õ Vincze Péter és
õk sem régen laknak itt. Õket Komáromból hozták és édesapja neve Vincze Károly. Újra nyílt az
utcai kapu. Bejött egy idõs, õsz hajú ember. Rosszul beszélt magyarul, néha kiegészítette a
kislány számára ismeretlen szavakkal. Segítõ szándékkal, jószívvel közeledett. A kislány rácso-
dálkozott az öreg bácsira. Neki hasonlított Öreg Atyára. Még hosszúra pödrött bajusza is éppen
olyan volt. Õ volt az Öreg Mitykó bácsi. Melegség járta át a kislány szívét. Örült. Édesapám!
Nagyon jó lesz ez a ház. Ide költözzünk! Nem baj, hogy kicsik az ablakok. Az sem baj, hogy a
konyhából látjuk az eget. A földes szobában majd cipõben járkálok. Én nem akarok visszamenni
a tanyára! – mondta. – Édesapja Öreg Mitykó bácsinál hagyta. Egyedül ment vissza a tanyára és
azonnal pakolt. – A költözés nem volt könnyû az esõáztatta, kátyús utakon, de a Juci meg a Manci
hûséges segítõtárai voltak. Az okos, szép lovak talán tudták, érezték, hogy õk az egyetlenek,
akikben bízik gazdájuk.

Megfeszült szép testük meg az istrángok és kihúzták a kocsit a kátyúból.
A beilleszkedés nem volt egyszerû! Pedig a kislány rögtön elkezdte az ismerkedést. Míg

édesapja pakolt, hurcolkodott õ végigjárta a Zsigmond utcai kis házikókat. Mindenhol megmond-
ta a nevét és azt, hogy õket Farkasdról hozták. Kis fejében az teljesen természetes volt, hogy
mindenki tudja az õ szülõfalujának a helyét, hiszen az a világ legfontosabb helye. Így hát minden
házba bement. Mindenkivel megismerkedett és mindenkitõl megkérdezte: „Tessék mondanyi hoz-
tak ide Farkasdról embereket?” Volt csodálkozás!

– „Hozták-e ide Csizmadia István vagy Amri bácsit? Õket mielõttünk pakolták fel és õk
rokonok. Õket keresem.” – Az új szomszédok mosolyogtak és mondták, hogy bizony ide nem
hoztak ilyen nevû embereket. Amint aztán édesapja végzett a hurcolkodással gyanútlanul elindult
bemutatkozni a szomszédoknak. Bement a környezõ házakba, de mindenhol egyformán moso-
lyogva fogadták. „Tudunk már mindent! A kislány itt járt, bemutatkozott és elmondott mindent.
Kereste a rokonokait. Azt is tudjuk, hogy a Juci meg a Manci a szomszéd „szobában” lakik. Csak
azt felejtettük már el, mit is mondott a kislány, hogy honnan jöttek?” – Az édesapa szívébe markolt
a szó: „jöttek”. Aki kimondta nem tudta e szó számára fájó, sértõ voltát. – „Mi nem jöttünk! Minket
hoztak! Erõszakkal!” – S elmesélte a fájó történetet. – Sokan nem hitték el eleinte, mert úgy tudták,
hogy a felvidéki magyarok is jelentkeztek, saját akaratukból jöttek, úgy mint a vályogviskó régi
lakói. Utoljára a legszélsõ házba ment be, ami a temetõ mellett volt. Ott lakott a kisfiú és szülei az
öreg mamával, õk voltak a Vincze család. Vincze Károly Komáromból. Ez a bemutatkozás bizony
könnyesre sikerült, de nagy volt az öröm is. Nekik üzletük volt otthon, ezért jelölték ki õket. –
Milyen jó, hogy földi is van a szomszédban! Mondta, amikor hazaért. Nagyon jó! – hagyta hely-
ben a kislány. Az a legjobb, hogy van a Péter meg a „Pajti” kutya. Õk lesznek a játszótáraim –
örvendezett. Az is eszébe jutott, hogy Öreg Szüle meséiben benne volt Komárom is. Akkor pedig
közel lehet Farkasdhoz, no ha közel van, akkor ott is olyan jó emberek lehetnek, mint a farkasdiak.
Így már két családot tudott a jó emberek közé sorolni: Öreg Mitykó bácsiét és a Vincze családot.
Aztán kiderült, hogy még egy felvidéki család került az utca végi házba. Õ Panyik Tibor Taksony-
ból, s az édesapa hamar meglátogatta õket is. Volt mirõl beszélgetni. A közös szülõföld, a Felvidék,
a közös fájdalom összekötötte a három magyar családot. Barátság, egymás segítése, összejárás
alakult ki. Mindez némi biztonságot adott. Az utca többi lakója tótnak vallotta magát. Volt, aki nem
is tudott magyarul. Az utcán tótul beszéltek egymással amit pedig nem értettek a felvidékiek.
Többen gyanakodva néztek rájuk és betolakodónak tekintették õket. Ez nagyon sérelmes volt a
magyar családoknak. Úgy érezték, hogy valóban „hontalanok” lettek.

A szülõföldrõl kitúrták, innen pedig kinézik õket. Az édesapa pedig szépen, türelmesen
magyarázta nekik, hogy nem saját jószántából költözött, hogy nem jelentkezett, hogy tõle és a
többiektõl senki sem kérdezte akar-e menni, vagy nem? Neki nem lehetett akarata, helyette mások
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döntöttek. Apránként elmondta nekik, hogy a Csallóközben, a Mátyásföldön, Farkasdon milyen
szorgalmas, dolgos nép él. Elmondta, hogy milyen házban élt a családja, mesélt a Vágmenti
földekrõl, a szép káposzta, dinnyetermésekrõl. Lassan, lassan enyhülni kezdtek. Volt, amit elhall-
gatott, amit nem mondhatott el az új szomszédságnak, mert arról tilos volt beszélni. Nem mond-
hatta el, hogy saját szülõföldjükön hogyan üldözte az akkori szlovák vezetés a magyarságot,
hogy bezárták a magyar iskolákat, hogy a papok nem prédikálhattak magyarul, hogy elvették a
magyarok mûhelyeit, üzleteit, malmait, hogy gondnokság alá vették a mezõgazdasági gépeket,
hogy ha szükségük volt valamire saját terményükbõl lopni kényszerültek, hogy mindent ellen-
õriztek, felügyeltek. Sokan a jeges Dunán menekültek, idegileg nem bírták elviselni a sok meg-
aláztatást. Többen a víz áldozatai lettek, mert beszakadt a jég. Összefogdosták az utcán az embe-
reket és elvitték õket Csehországba, s úgy árulták õket a cseh gazdák, mint a rabszolgákat,
embertelen módon megalázták a felvidéki magyarságot. Kimondták rájuk, hogy „kollektív hábo-
rús bûnös”, hogy „hontalan.” Pedig semmi bûnük nem volt! Csak egy! Az, hogy magyarok
voltak.

1946 májusában Fábry Zoltán a következõképpen szólt a cseh és szlovák értelmiséghez:
„Nyelvem, amely az emberi hang egyik legcsodálatosabb hangszere, kihágási objektummá szür-
kült. Újság a bûnös nyelvén nem jelenthet meg, rádiót tilos hallgatni. Lekonyult fejjel járok és
némán, és ha lehet ki sem mozdulok emberek közé. Vak, süket és mozdulatlan gettóélet ez minden-
képpen: a jogfosztott emberek szégyen és félelemmentes élete. Így folytatja: „És az ok? Egyetlen-
egy tény, vádak vádja: magyarságom. Magyar vagyok, tehát bûnös vagyok.” Így szól tovább:
„Magyar vagyok. A legmélyebb megalázottság fokáról, nyelvosztottan, szóbénítottan kiáltok
hozzátok, szabad emberek, írók és írástudók, kiknek némasága már feloldódott... A fasizmus
perében csak az antifasizmus lehet perdöntõ mérték... Amikor a vádlott most szót kér, a legszigo-
rúbb és e perben egyedül illetékes mérték alkalmazását kéri. Semmi többet. Antifasizmust. Igazsá-
got!” Szavai írása süket fülekre és üres fejekre talált. A „stószi Remete” szavai elvesztek a pusz-
tában... Pusztába kiáltott szavak lettek segélykérõ gondolatai. Minderrõl az édesapa nem beszélt,
most nem beszélhetett. Tél lett. Addigra a kis vályogházon megcsinálta a legfontosabb munká-
kat, hogy benne át tudják vészelni a fagyos napokat. Már volt mennyezete is a konyhának. Az
istállóra a Juci meg a Manci „szobájára” is került ajtó. Már õk sem fáztak, de nehezen szokták meg
az új helyet. Sokat nyeríthettek, nyihogtak, kapartak idegesen a lábukkal. A kislány nagyon
értette a lovak jelzéseit. Az édesapa sokszor mondta: „ A lovak idegesek.” „Biztos õk is szeretné-
nek „haza” menni”  - volt a kislány válasza, - hiszen õk is farkasdiak. Valóban jó szomszédok lettek
a közeli istállóban  a „szobájukban.” Hangjuk, nyerítéseik, megnyugtatta kislányt. Õket család-
tagként, cinkostársként tartotta számon. – Ugye apa – kérdezte egyszer – a Juci meg a Manci sem
érti azt, amit a szomszédok beszélnek? Ugye õk is csak a „farkasdi beszédet” értik – mondta.  – Az
édesapa ezen jót bazsalygott a bajsza alatt.  – Nem , nem értik – mondta. – Nem is fogják
megtanulni! – Én sem!” – volt a kislány szolidáris válasza. – Valahol itt kezdõdött cinkossága a
lovakkal, s kezdett kialakulni benne az „azért se!” tudat. Már benne voltak a télben. De mennyire
más volt ez, mit a tavalyi! A szép ház helyett egy kis viskó, omladozó fallal, vályogból. Nagy
ablakok helyett ablaknak nevezett apró lukak. Padlás szoba helyett gödrös, földes. Villany he-
lyett petróleumlámpa. Az édesapa elõvette, nézegette rendezgette a papírokat. Hangosan olvas-
ta az „új” szavakat: „kollektíve háborús bûnös”, „hontalan.” A kislány már némileg ismerte a
betûket. Az egyik papíron ezt olvasta: „Margita Csizmadiova hontalan”. Ezt a szót megértette,
mélységes fájdalmat okozott. Magát a szót megértette, de azt nem , hogy õ hogyan lehet honta-
lan, hiszen Farkasd az õ „hazája.” Fülébe csengtek Öreg Atya szavai: „ Ez a mi szülõföldünk,
szülõfalunk.” Kis fejében a két szó: haza és szülõföld örökre összeforrt. Egész télen sírdogált, a
tavalyi télre gondolt. A sarokpadra meg a sublótra, a régi fényképekre. No, meg Picire a kutyára,
Öreg Szüle meséire, meg az író savanykás ízére. Ez a tél nagyon szomorú volt.
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A szomszédok, de fõképp a gyerekek furcsán néztek a kislányra, amikor beszélt. Az otthonról
hozott szavakat, kiejtéseket bizony sokszor nem értették. Sõt a gyerekek kinevették. Ezzel mély
sebet okoztak lelkének. Ilyeneket mondott: „Én mámo „pudlutkát”9 észék. Vagy: „ Takartót”10 fõz
idesanyám.” Jókat nevettek, mert nem értették, hogy mit beszél a messzirõl jött kislány. Mérges
lett. Sértõdötten kiabált rájuk: „Puruttya”11, gyerékék, többet má ném is gyüvök 12ide jácconyi13!”
– No, ezt aztán végképp nem értették, hogy mit beszél dõltek a nevetéstõl. Valóban nem játszott
velük többé. Nem ment közéjük, lelkét bezárta. A farkasdi gyerekekre gondolt. Azok bezzeg megér-
tették minden szavát. Sõt! Úgy is beszéltek, mint õ. Kis eszével meghozta a döntést. A döntést, ami
sok évre szólt. Így: „Ezek itt nem a barátaim! Nem játszok velük! Azért se!” Gátlásos lett. Idegen-
nek, kirekesztettnek érezte magát.

Édesapja öt hold földet kapott, az otthoni helyett. Ennek örültek, mert biztonságot jelentett.
A szép, magyar beszédet az iskolában tanulta meg. Jól tanult. Kínozta a honvágy érzése, ezért

rengeteget sírt.
A szemben lévõ pici házból egy tót család indult a Felvidékre. Kislányuk Jucika egyidõs volt

vele. Sokat gondolkodott azon, hogy Jucika miért mehet oda, ahonnan neki el kellett jönni?! Ki
rendezte ez így? De szeretett volna velük menni…!

Tavasszal, nyáron szüleivel járt a Fürjesen lévõ földekre. Boldog volt, ha talált olyan vadvi-
rágot, amilyet a Vág partján szedett. Számára mindennek egyetlen mércéje volt: a Vág és Farkasd.
Mindent ehhez mért, hasonlított. Sajnos a mérce mindig alul maradt, kevesebbet mutatott. Jött a
számára szomorú hír. Öreg Atyáék nem jönnek. Leállították a telepítést. Tudta, hogy a „Fehérla-
pot” õk is megkapták. Alig várta a napot, hogy megérkezzenek. Ennek most vége! Sírt, sírt, sírt…

Édesanyja és édesapja sokat dolgoztak. A ház mögötti kert tavaszra, nyárra csodát hozott.
Kikeltek az otthonról hozott vetõmagok. A kertet édesapja szántotta fel elõször, elsõnek. Addig
csak ásóval, kapával mûvelték.

A Farkasdról hozott krumpli óriásira nõtt. Akkorára, hogy a szomszédok a csodájára jártak, de
még az édesapa is csodálta. Aztán sorban felszántotta a szomszédok kertjeit. Ültetnivaló krumplit
is adott a farkasdi fajtából. Enyhült a hangulat, a tartózkodás.

Jött a TSZ világa. A mezõgazdasági eszközök: eke, borona, henger, vetõgép, kocsi, mind
odakerült. Könnyek között búcsúztak el a Jucitól meg a Mancitól. Õk most egyedül költöztek a
TSZ istállójába.

1950-ben jött a hír, hogy Öreg Szüle beteg lett, gondolkodása zavaros. Azt írták, hogy nap-
hosszat az utcai kapuban áll és a fiát várja, akit kitelepítettek. Azt mondogatja: „Ott a fehér háznál gyün
má a fiam a Jóska, meg a „kislánko14” – Nem sokára meghalt. A temetésére nem engedték haza a fiát.
Így az otthoni temetéssel egyidõben Békéscsabán a református templom harangja szólalt meg. A
kislány és szülei a földes szobában imátkoztak. Így vettek búcsút Öreg Szülétõl. Ebben az idõben a
TSz-ben igen kevés volt az állatok eledele. Édesapa minden nap összeszedett egy kis szénát, zabot és
esténként  elment a TSz istállójába és titokban megetette a mi szép, okos lovainkat, segítõtársainkat.
Egyik nap éppen a ház udvarán volt a kislány, amikor dobogást hallott az utca felõl. Egy ló vágtatott,
majd megállt a kapu elõtt és keservesen nyerített, kandikált be a kapu fölött. Manci! Kiáltott a kislány
és kitárta a kaput. Manci pedig beviharzott az udvarra, az istállóban beállt a régi helyére. Nyerített,
nyihogott örömében. Mindhárman megkönnyezték. Megetették, megitatták, lekefélték, simogatták,
szeretgették. Beszéltek hozzá, mintha értené. Õ pedig egyfolytában nyalogatta gazdája ismert kezét.

8 folyosó
9 káposzta palántából készült levesféle
10 töltött káposzta, felvidéki módon
11 rossz, kutyarossz
12 jövök
13 játszani
14
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15 1946. február 27.
16 Életveszélyes fenyegetés miatt menekülésre kényszerítettek katona viselt családtagokat.

Látod kislányom, a Mancinak is honvágya van. – mondta az édesanya. – Búcsúzóul a kapuban még
kockacukrot is kapott. S visszavitték a TSz istállójába.

Ha a TSz kocsijába fogva az utcán a házuk elõtt mentek el, mindig nyerített egy nagyot. –
Köszönt. 1954-ben tudtuk meg, hogy Öreg Atya nagyon beteg. Édesapa megszerezte az enge-
délyt a hazautazáshoz. Természetesen magával vitte a kislányt is. A boldogság mérhetetlen volt!
– „Megyek haza!” – újságolta mindenkinek.

Hajnali sötétségben érkeztek a farkasdi állomásra. No, kislányom! Most aztán te mutatod az
utat! Te vezetsz! Lássam, hazatalálsz-e? – mondta az édesapa. – A kislány pedig boldogan rohant,
repült a Lóger felé... Öreg Atya megismerte õket. – Fiam, kislányom! – mondta, s hangja elcsuklott.
Csak sírtak, sírtak... Hang csak hosszú idõ múlva jött ki a torkukon. Boldogok voltak.

A kislány sokat ült Öreg Atya ágya mellett. Fogta öreg, ráncos kezét, s most õ mesélt. Mesélt
az útról, a piszkos vagonokról, a betegségérõl. Mesélt a rozoga tanyáról, a kis vályogházról, a
Zsigmond utcáról, a szomszédokról, az iskoláról, Öreg Mitykó bácsiról, Péterrõl és a Pajti kutyáról.
S persze a Juciról meg a Manciról. Öreg Atya csak most tudta meg a sok borzalmat, amit átéltek.
Mindezt levélben nem lehetett megírni, nem volt tanácsos.

A búcsúzkodás napja hamar eljött. Maradni csak addig lehetett, ameddig engedélyezték. Egy
hónap múlva jött a távirat: Öreg Atya meghalt. A kislány aki már nagylány lett szeretettel õrizte és
õrzi emlékét ma is.

Az édesanya állapota egyre romlott. Állandóan költözni akart. Gondolatai egyre zavarosab-
bak lettek. A költözés a rögeszméje lett. A gyógyszerek nem segítettek. A dekrétumok áldozata lett.

Elõbb az édesapa, pár évre az édesanya is elköltözött a Csabai temetõbe.
A kislányból lett nagylány leérettségizett Békéscsabán a gimnáziumban. Fõiskolai tanulmá-

nyait Szegeden végezte, pedagógus lett. Igazán és teljesen ott a fõiskolai évek alatt nyugodott
meg és nyílt meg a lelke. Tudatosult benne, hogy itt van itthon, ez a hazája, de az „otthon” szó ma
is Vágfarkasdot jelenti. Ezt a családja is tudja, átérzi. Férjével és kislányával - amikor már lehetett
– sokszor volt otthon, Farkasdon. Az úton Komáromot, Gútát elhagyva Negyed határánál mindig
elmondta nekik az idézetet, a költõ szavait, s ezzel köszöntötte szülõfaluját Vágfarkasdot:

„Gyalog szerettem volna jönni,
a porral lepett füveken mezítláb,
hogy frissen érezzem,
ha felmelegszik a szülõföld pora,
amikor megérkezem.”

(Váci M.)

A sokat síró farkasdi kislány megtalálta önmagát, élete célját. Kislányának sokat mesél a
Vágról, Vágfarkasdról, a deregélyésekrõl. Dédszüleit õ sem ismerte, de édesanyja sokat mesélt
neki Öreg Szülérõl, Öreg Atyáról. Szívébe zárta õket õ is, és szeretettel õrzi emléküket.

A sokat síró farkasdi kislány nem más, mint e sorok írója. Vágfarkasdon a Lógerben született,
Csizmadia Margit.

Csizmadia Margit Vágfarkasd
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„AZ OTTHONNAL ÖSSZEKÖTÕ SZÁLAKRA NAGYON VIGYÁZTAK,
A LEHETÕ LEGJOBBAN ÁPOLTÁK,

ÕRIZTÉK, NEHOGY MEGSZAKADJON.”

Pedagógusként sok gyermekkel találkoztam. Az ismerõsen csengõ nevekre megdobban a szívem:
Csiffáry, Anda, Czilula. Õk a leszármazottak, akik már Békés megye valamelyik településén születtek.
Emlékszem egy nagyon kedves találkozásra. Helyettesítettem egy osztályban, a gyerekeket nem
ismertem, de a naplóban egy jellegzetes farkasdi nevet láttam. Szünetben kérdeztem a kislánytól: „A
nagyapád hol lakik?” Válasz: „Nagybánhegyesen.” „Majd, ha mégy hozzá kérdezd meg tõle, hogy hol
született. Aztán keress meg engem és mondd meg a választ.” Egy hét múlva jön a kislány a válasszal:
„A nagyapám azt üzeni, hogy olyan messze született, hogy Margit néni úgysem tudja, hogy hol van
az a hely.” „Megkérlek – mondtam én, – ha legközelebb mész kérdezd meg a nagypapától hogy õ
tudja-e, hogy hol van a Lóger utca? De ezt most írd le, mert el fogod felejteni. Ilyen utca sehol a világon
nincs még egy.” Jött egy hét múlva mosolyogva, örömmel. Azt üzeni a nagypapám: „Most már
elhiszem, hogy az a Margó néni tudja, hogy hol van az a hely, aminek a neve Vágfarkasd, s én éppen
abban az utcában laktam.” Üdvözletét küldte. Ismerte a családomat.

Még egy igen kedves történet. Kiderült, hogy egyik tanítványom anyai nagyanyja negyedi. A
megye egyik kis településén Csanádalbestén él. Egyik nap, tanítás befejeztével egy idõs asszony
várt. Megszólított. „ Kedvesem! Maga az a farkasdi tanító néni?” – kérdezte. „Igen, én.” Beszél-
gettünk. Kértem, hogy írja le nekem, hogy a kötést hogyan kell csinálni. Tavasszal, húsvét táján
jött az unokája egy kis csomaggal. „ A mama küldi. Kötés van benne. Jó étvágyat kíván hozzá!”
Nagyon meghatódtam, mert utoljára Farkasdon ettem évtizedekkel ezelõtt. Ízére, zamatára régi
emlékek jöttek elõ. Öreg Szüle a nagy piros lábassal, amint dugdossa a kötés tésztájába a nádszá-
lakat. Ez a „csomag” ízével, illatával az otthon hangulatát idézte, s könnyeket csalt a szemembe.

A szavak és a fogalmak ma is keverednek az áttelepítettek gondolataiban. Mi vagyunk azok,
akiknek van itthona és otthona. Az „otthon” szó mögött ma is a Felvidék fogalma van. Másnak e
szó azt a helyet jelenti, ahol lakik. Mi nem akartunk máshol lakni! Az erõszak elvette házainkat,
földjeinket, de az „otthon” szó, mint helyhatározó, örökre összeforrt a fõnévvel: Felvidék. Ezt nem
tudták és nem tudják elvenni.

A leírt, kimondott, megalázó szó „hontalan”, sokszor kísértett bennünket. Hányszor mondták!
„Õk áttelepültek.” Nem azok vagyunk! – mondtam ilyenkor. Mi „áttelepítettek vagyunk! Mi nem
települtünk be sehová önszántunkból, saját akaratunkból. Az igének ez az alakja nem igaz! Az
igazságot a „ kitelepítettek” szenvedõ igealak fejezi ki. Igen! Elszenvedtük, hogy kitoloncoljanak
bennünket, elszenvedtük, mert mást nem tehettünk, elszenvedtük, mert akaratunk nem lehetett,
mert minket nem kérdeztek meg.

E szavak keveredését még ma is sokszor javítom ismerõseim beszédében. Sõt! Így is mondták:
„Õk a Felvidékrõl jöttek!” Nem sértésnek szánják, nem rossz indulatból mondják. Mindössze nem
tudják, hogy szavak és a fogalmak nekünk mást jelentenek. Amikor ezt mondják, akkor már nagyon
hangsúlyosan válaszolok, javítok. „ Mi nem jöttünk! Minket hoztak!”

Az áttelepítettek nagyon számon tartották egymást. Tudták, hogy kit, melyik családot hová,
melyik tanyára, melyik faluba, vagy városba vitték. Költözés esetén futótûzként mondták egymás-
nak az új helyét. Igyekeztek egymással szoros kapcsolatot tartani, segítették egymást. Sokan
összejártak, találkoztak. Így az otthonról jött híreket is tudták egymásnak tovább adni. Pontosan
tudták, mikor mi történt a szülõfaluban. Az otthonnal összekötõ szálakra nagyon vigyáztak, a
lehetõ legjobban ápolták, õrizték, nehogy megszakadjon. Éveken át úgy beszéltek a „ régi otthon-
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ról” , mintha ma is ott élnének. Ragaszkodva használták az otthonról hozott, jellegzetes szavakat.
Emlékeim között él, hogy a „nagyládákat” évekig nem pakolták ki, ha mégis elõ kellett venni

valamit, használat után rögtön vissza is tették. Úgy gondolták, ott legyen, ha indulni lehet vissza,
ne kelljen sokat csomagolni. Úgy emlékszem a „visszaút” reménye 10-15 évig élt bennük, aztán a
remény már elveszett. Gyermekeiken keresztül kezdtek kialakulni apró, kis „gyökereik”.

2001-2002-ben kezdtek el a magyar politikusok nyíltan beszélni a Benes-dekrétumokról. Végre
55 évi hallgatás után beszélni lehetett a borzalomról!

Akkor Nagybánhegyesen megkerestem az ott élõ farkasdiak között az elsõ nemzedék még élõ
tagjait, akik családfõként élték át a történelemnek ezt az embertelen részét. Fizikailag és lelkileg õk
viselték a legnagyobb terhet. A velük készített riportom 2002. március 21-én jelent meg a Békés
Megyei Hírlapban egész oldalas terjedelemben. Csizmadia Ambrus, Nagy Károly, Molnár Gyula,
Molnár Ilona és jómagam mondtuk el, írtuk le megalázó történetünket. Azt, hogy a Trianonban
Csehszlovákiának adományozott és emberemlékezet óta magyar lakta tájakról hogyan üldözték el,
hurcolták el a több száz magyar családot. S a  Magyarországról saját akaratunkból kivándorolt,
jelentkezett tótok beköltözhettek a vagonokba parancsolt, elhurcolt vagy eltüntetett szerencsét-
len magyarok házaiba. A szlovákok jelentkezése döntõ volt, hiszen annyi felvidéki magyar csalá-
dot tudtak a vagonokba parancsolni, ahány szlovák jelentkezett.

Szívünkben már béke van. Megkönnyebbülés a lelkünknek, hogy beszélhetünk, írhatunk arról
az embertelenségrõl, amit velünk szemben elkövetett az akkori Csehszlovák állam. Errõl 50 évig
hallgatnunk kellett. Beszélni nem lehetett róla, az iskolában sem volt benne a történelem könyvek-
ben.

A Benes-dekrétumok a történelem leghazugabb, legembertelenebb rendelkezés! A felvidéki
magyarság megfosztását, megalázását szolgálták. Kitelepítették, elûzték õket évszázadokra vissza-
vezethetõ szülõföldjükrõl.

A Benes-dekrétumok még ma is Európa és az Unió szégyene!
Az elûzött felvidéki magyarság itt az anyaországban megtalálta második otthonát. Itt vannak

halottjaink, családunk, gyermekeink. Itt dolgozunk, itt találtunk barátokra, de a Felvidékre mindig
emlékezünk, a szívünkben él. Az 58 évvel ezelõtti sebek begyógyultak, nincs bennünk gyûlölet.
Békességben élünk környezetünk más nyelvû népeivel, köztük a szlovák kisebbséggel is. A tör-
téntek azonban még ma is fájnak, s egy bocsánatkérõ szóért kiáltanak. Kiáltanak azért, hogy a
jelenlegi Szlovák kormány, Csehszlovákia utódállama törölje a még ma is élõ Benes-dekrétumokat!
Ezek ma az Európai Unió legnagyobb szégyenei!

A közeledõ kerek évforduló jó alkalom lenne arra, hogy ezt a gesztust a szlovák kormány
megtegye és eltörölje. A saját történelmének szégyenfoltját.

„Hogy a jövõben hihess, annak bizonyságát a múltjában kell megtalálnod.”
                                                                                                             (Viktor Hugo)

Ismeretlen szerzõ – Békéscsaba
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„SZLOVÁK PEDIG SOHA NEM VOLTAM, NEM IS LESZEK”

Észak-Komáromban születtem, abban a városban, amelynek „híres várát ellenség soha be nem
vette” – legalább is így tanultuk, hallottuk szüleinktõl. 1936. december 19-én láttam meg a napvi-
lágot, ötödik gyermekként a családban. (Két évvel késõbb még egy öcsém is született.) Õseim: a
Tóthok és Nagyok vastagnyakú kálomisták voltak, akik a várostól mintegy hét kilométernyire
fekvõ Duna-menti településen, Izsán éltek évszázadok óta. (Egy 1570-ben készült összeírás szerint
Izsán akkor mindössze 30 lakóház volt, s a családok közt két „Tót” nevû: Benedek és Márton
szerepelt. De a török kiütése után, a 18. század elején az õsvisszatelepülõi névsorában már Nagyo-
kat is találunk.)

Családom élete tisztes szegénységben telt el, annak ellenére, hogy nem voltunk nincstelenek,
hiszen házzal (házakkal) és hat hold földdel rendelkeztünk. Ennek jövedelme azonban nem volt ele-
gendõ a népes család eltartásához, „megélni kevés, meghalni viszont sok volt” – ahogy mondani
szokták. Ezt a szegénységet annál is inkább nehezükre esett elviselni szüleimnek, mert mindketten
viszonylag jobb módú családból származtak. Anyai nagyanyám (Bahtó Rozália) õsei perhetei kisne-
mesek voltak, valamelyik ottani rokon még a két világháború közötti idõben is õrizte a „kutyabõrt”, ami
aztán a háború és a kitelepítések alatt elvészelõdött. Anyai nagyapám, Nagy Ferenc nem volt ugyan
vagyonos, de a 13 magyar holdjához még az elsõ világháború elõtt vett hét holdat, így túsz holdas
gazda lett. (Ami kb. 15 kat. holdnak felelt meg.) Igaz, ezen késõbb négyen osztoztak.

Apai dédapám, Tóth József viszont már módos parasztnak számított a faluban: több, mint
harminc holdon gazdálkodott. Ezt azonban a családi hagyomány szerint idõsebb korában oly-
annyira elherdálta, hogy gyermekeire már nem sokat hagyott. (A teljes elszegényedéstõl, tönkre-
meneteltõl az mentette meg õket, hogy gyámság alá vetették apjukat.)

Szüleim – Tóth Vilmos és Nagy Etel – 1928-ban kifizették édesapám testvérét a szülõi házból,
mert addig három család élt egy fedél alatt. Azonban édesanyám még ezt követõen se nagyon
tudott kijönni nehéz természetû anyósával, ezért nagyapám halála (1933) után úgy döntöttek,
hogy építkezésbe fognak a Komárom tõszomszédságában levõ kisizsai telkükre, ahol akkor már
egy tucatnyi házból álló utca jött létre. Az izsai házat pedig (a szüle részére a hátsó szobából egy
kis helyiséget leválasztva), bérbe adták egy hentesnek.

Új lakóhelyünknek – amit Lövölde-dûlõnek hívtak a városiak a lõtérrel való szomszédsága
miatt – nagy elõnye volt a faluval szemben, hogy csupán másfél kilométerre esett a várostól,
ezáltal se édesapámnak nem kellett kétszer hét kilométert, gyalogolnia munkahelyére (Funk Mór
fakereskedésében volt állandó munkája), de a közelség jól jött két idõsebb testvéremnek, Ferinek
és Vilinek is, akik polgári iskolába jártak akkor már.

Aztán ahogy cseperedtünk, egyre szûkösebbnek bizonyult a szoba-konyhás kis ház. A zsú-
foltságot különösen nagyobb testvéreim viselték nehezen: Ferit amúgy is mindig a repülés foglal-
koztatta, s bár 1941-ben már kitanulta a pék szakmát, 18 évesen önkéntesnek jelentkezett a repülõ-
söknél. A repülõgépszerelõi végzettséget szerezte meg, késõbb szakaszvezetõi rangban oktató
lett. Vili pedig szabóinasnak szegõdött Budapestre egy gyermektelen rokonhoz. Nem szeretett a
fõvárosban lenni, pedig örökösnek akarták. Õ a földet imádta, igazán jó paraszt lett volna belõle,
ha nem úgy alakul a sorsunk (és a sorsa) ahogy alakult.

Szüleim szorgalmának köszönhetõen azonban így is kezdtünk egyrõl a kettõre jutni. Mivel
édesapámnak biztos munkahelye volt, a földeket rokonok mûvelték meg felesben. Meg volt hát a
mindennapi betevõnk, fõleg, hogy a baromfiakon kívül malacokat és kecskéket is tartottunk. Még
a háború elõtt felhúztak szüleim egy istállót is a ház mellé, és rövidesen egy kis üszõborjú is került
bele, amit mi Bimbónak neveztünk el. Egy-két esztendõ múlva olyan tehén lett belõle, hogy min-
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denki a csodájára járt: friss fejõsként 22-23 liter tejet adott naponta, ami ritkaságnak számított
abban az idõben. Az elsõ bikaborjút meghagyták szüleim, és vettek mellé még egy tinót, hogy
legyen két ökrünk, amikkel már saját magunk mûvelhetjük meg a földeket.

Ekkor ért bennünket az elsõ nagy csapás: Vili 1944. február 18-án agyhártyagyulladást kapott
és meghalt. Még 19 éves se volt szegény. A komáromi temetõben nyugszik.

A front közeledtével parancsba kaptuk, hogy még karácsony elõtt hagyjuk el házunkat, mert
Kisizsa stratégiailag olyan fontos helyen – a Vág és az Öreg-Duna találkozásánál – feküdt, hogy
számítani lehetett ott a harcok elhúzódására. (Ez a késõbbiek során be is igazolódott, mert az a rész
háromszor cserélt „gazdát”.) A két süldõt gyorsan levágtuk, a többi állatot pedig édesanyám
öccsének, Antal bátyámnak az istállójában helyeztük el Izsán, a Dani-telepen. Mi pedig a bérbe
adott házunk alatti pincében húztuk meg magunkat, ami egyben óvóhelyként is szolgált. (Ráadá-
sul fizetni se kellett a csikorgó hidegben.) A pince egyik felébe fûrészport hordott édesapám, azon
aludtunk. Amúgy mindenünket Kisizsán hagytunk, csak a legszükségesebb holmikat vittük ma-
gunkkal. Nem gondoltuk volna, hogy tavasszal, amikor vidékünkön elcsendesültek a harcok és
visszatérhettünk elhagyott otthonunkba, földre hintett szalmán és sok-sok tetûn kívül semmit se
fogunk találni a ház berendezésébõl, mert a különbözõ nemzetiségû katonák nem csak a bútorokat,
hanem még az ólakat is eltüzelték a tél folyamán.

Még ki se heverték szüleim Vili halálát és a háborús megpróbáltatásokat, amikor újabb ször-
nyû hír érkezett: 1945, március 21-én Pápán, egy bombázás alkalmával életét vesztette legidõsebb
bátyám, Ferenc. 22 évet élt. Édesanyám a hír hallatára neki akart menni a Dunának, de ekkor eszébe
jutottunk mi: ki nevel fel bennünket, ha õ nem lesz? Rájött, hogy élnie kell értünk.

1946-ban a szokásosnál korábban köszöntött be a tél, úgy, hogy november második felében
már fehér volt a határ. Az akkor már tizenöt házból álló Kisizsán futótûzként terjedt el a hír (amirõl
ugyan már addig is sokat beszéltek az emberek, de valahogy senki sem akarta elhinni,) hogy
hamarosan kezdõdnek a kitelepítések. Köztudott volt az is, hogy elsõsorban azok a családok
számíthatnak erre, akik nem voltak hajlandók reszlovakizálni, azaz szlovák nemzetiségûnek vallani
magukat. Nálunk még a nyár végén jártak az összeírók, de édesapám azt mondta nekik: – Az igaz,
hogy Tóthnak hívnak, de az a „h” betû a nevem végén azt jelenti, hogy magyar vagyok. Szlovák
pedig soha nem voltam és nem is leszek.

Ezt a két hivatalnok, ha kénytelen-kelletlenül is, de tudomásul vette a mondottakat és odébbállt.
December elején váratlanul betoppant hozzánk Jóska bátyám, édesapám testvéröccse. Már

jó ideje nem járt nálunk, mert hogy a nagypapa halála utáni osztozkodásnál összekülönböztek
szüleimmel egy mihaszna szekrényen. (Helyesebben nem a férfiak, hanem az asszonyaik között
tört ki a viszálykodás.) Aminek aztán az lett a vége, hogy bátyám fejszét ragadott és összevágta
az ócska bútordarabot, mondván: „Most már osztozhattok rajta”. A szekrény deszkáit késõbb
valóban eltüzelték fele-fele arányban, hanem a békesség azóta se akart helyrebillenni a két család
között.

Ketten voltak testvérek, de természetüket tekintve nagyon elütöttek egymástól. – Édesapám
inkább nyugodt, megfontolt ember volt, soha nem ment bele kétes kimenetelû vállalkozásokba.
Vele szemben Jóska bátyám egy szunnyadó vulkánhoz hasonlított, sose lehetett tudni, hogy
mikor tör ki. Nemhiába mondta megboldogult apjuk többször is: ez a két gyümölcs, ha nem is esett
messze a fájától, annyi szent, hogy csutkájával szembefordult egymással. Nyughatatlan természe-
tének „köszönhetõen” hosszú idõt húzott le dunai hajósként, bejárta fél Európát, sokféle emberrel
találkozott, s ekkor ismerkedett meg a kommunista eszmékkel is, melyek nagy hatással voltak rá.

– Ülj le sógor, hiszen elfáradtál – törölte le édesanyám az egyik széket. Bátyám belehuppant
a rozoga tákolmányba, hogy az csak úgy recsegett-ropogott alatta.

– Ti is megkaptátok a fehér-lapot? – kérdezte.
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– Meg – mondta édesapám. – Mindenki, még a gyerekek is kaptak belõle. Ott vannak a sublót
fiában, hozd ide anyjuk!

Édesanyám kivette a madzaggal átkötött paksamétát és átnyújtotta édesapámnak, aki olvas-
ni kezdte:

„Igazolvány – Igazolom, hogy Ön a Csehszlovákiából áttelepítésre kijelölt magyar nemzetisé-
gû személyeknek a csehszlovák kormány által a magyar kormánynak 1946. augusztus 26-án át-
nyújtott névjegyzékében szerepel... stb.”

A felolvasás után mindenki szótlanul meredt maga elé. A felnõttek – közéjük sorolva 18 éves
nõvéremet, Izát is, akinek akkor már komoly udvarlója volt egy városi vasöntõ személyében.
Próbálták ismét újragondolni mindazt, amit az imént már ki tudja hányszor olvastak, hallottak, de
mégsem akartak elhinni. Hogy mégis mennünk kell... csupán azért, mert nem tagadtuk meg ma-
gyarságunkat. Sovány vigasz, hogy minden mozdíthatót magunkkal vihetünk: a két ház, a hat
hold föld elvesztésénél is nagyobb szívfájdalommal jár a szülõföldtõl és a temetõkben nyugvó
hozzátartozók emlékétõl megválni. Ebbõl az idegtépõ csendbõl Jóska bátyám szavai zökkentették
ki a családot:

– Tudjátok mit? Én nem is nagyon bánom, hogy mennünk kell. Szüleim csodálkozással ve-
gyes hitetlenkedéssel néztek rá. Édesanyám szólalt meg elõbb:

– Nem értelek sógor. Hogy mondhatsz ilyet? Nem félsz, hogy megver az Isten?
Bátyám erre fölfortyant:
– Ugyan már! Ti begyöpösödött agyúak inkább az Istenetekben bíztok, ahelyett, hogy az

igazság pártjára állnátok. Higgyétek el nekem, hogy csak akkor lesz itt jó világ, ha nem lesznek
szegények és gazdagok, ha mindenkinek egyformán jut a javakból. Ezt az igazságos társadalmat
fogja megteremteni a kommunizmus, ami a Szovjetunióban már megvalósulóban van, de úgy
hallani, hogy Magyarországon is ebben az irányban mennek a dolgok, inkább, mint itt Csehszlo-
vákiában. Hát ezért nem bánom, ha áttelepítenek bennünket. Mert ott legalább szabad magyar
emberként élhetjük le az életünket.

Édesapám, mint általában, most is fenntartással hallgatta öccse fejtegetéseit.
– Az a világ, amirõl te beszélsz Jóska, soha nem jön el, mert az ember természete már csak

olyan, hogy nem vagyunk egyformák.
– Azt én se állítom, hogy minden ember egyforma, de azt te is beláthatod, hogy ami igazságtalan,

azt le kell rombolni, hiszen a napnál világosabb, hogy a szegények verejtéke által lettek a gazdagok
még gazdagabbak. Ezt az igazságtalanságot fogja eltörölni végérvényesen a kommunizmus.

– Ekkor édesanyám – tõle szokatlanul csípõs nyelvvel – vágott közbe: – Te tényleg a kommu-
nistákat kívánod? Hiszen azok nem csak istentelenek, hanem a csajkarendszert és a szabad szerel-
met is be akarják vezetni.

– Ez csak mesebeszéd – legyintett bátyám. – Én több, a Szovjetuniót megjárt emberrel beszél-
tem, azok mondták, hogy ott már megvalósult az emberiségnek az a régi óhaja, hogy aki nem
dolgozik, az ne is egyék. És ez a lényeg, nem a szabad szerelem!

– De téged szüleink öröksége, a ház, a föld nem érdekel? – vetette közbe édesapám.
– Ugyan, mi az a pár hold, amit örököltünk? Ti is jobban tettétek volna, ha eladjátok az izsai

házat a hentesnek, hiszen meg akarta venni, és az árát fölélitek. Mert most aztán mire mentek vele?
Itt hagyjátok a szlovákoknak.

Édesanyám egyetértõen bólogatott: – Erre mi is gondoltunk, de végül amellett döntöttünk,
hogy sok a gyerek, kell majd fedél a fejük fölé. – Meg ha eladjuk is, földet vettünk volna az árán a
hat hold mellé, ez az igazság – mondta édesapám.

Ekkor Jóska bátyám fölállt és búcsúzkodni kezdett. Mi gyerekek végig csendben hallgattuk
a felnõttek beszélgetését, mert tudtuk, hogy a gyereknek kuss, ha a nagyok beszélnek. Az imént
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hallottak azonban engem kíváncsivá tettek, hát megkockáztattam a kérdést: – Osztán Jóska bátya,
mivel visznek minket Magyarországra? – Mivel? Hát vonattal! – volt a válasz.

Örömömben fölkaptam Miklós öcsémet és forogni kezdtem vele. Hiszen ez nagyszerû! Vonat-
tal fogunk utazni! Mert megértem már tíz és fél esztendõt, de még soha nem ültem vonaton.
Hegyeket is csak messzirõl láttam. S most mindkét régen várt kívánságom egyszerre fog teljesülni!

A következõ (1947-es) év áprilisának végén kaptunk egy értesítést az áttelepítendõ magya-
rok pozsonyi megbízottjától, amelyben azt tudatták velünk, hogy a csehszlovák hatóságok a
lakosságcsere keretében az elsõ 3.461 család között telepítenek át bennünket Magyarországra.
Egy héttel késõbb pedig már a kitelepítés pontos dátumát is közölték, ami június 9-e volt. Hamaro-
san szlovák hivatalnokok jelentek meg nálunk és jegyzõkönyvet vettek fel az ott maradó ingatla-
nokról. Ezen még a kutat, és a fákat is feltüntették, amelyek „eddigi lakóhelye államának kizáróla-
gos birtokába mennek át.”

Nem volt hát mit tenni, akármilyen keservesen és fájó szívvel is, de hozzá kellett fogni a
pakoláshoz. Ebben elsõsorban az utcánkban lakó rokon, Máthé keresztanya és Antal bátyám,
édesanyám testvére segített. (Az õ kitelepítésükre a miénknél két nappal korábban került sor, ezért
õ már mindent összerámolt, ami mozdítható volt a házuknál.) Antal bátyám egyébként – Jóska
bátyámmal ellentétben – egy galambszívû, kimondottan vallásos „hivõ” ember volt, és bár köze-
lítette a negyvenet, kettecsként éldegéltek szülével. Egyszer meg is kérdeztem tõle, hogy miért
nem nõsül meg? Elmesélte, hogy huszonkét éves korában már volt menyasszonya, csak a mátka-
ságnak egy baleset miatt vége lett. A cséplõgépet húzták át kézerõvel a szomszéd portáról, s mert
markos legény volt, õ fogta a rudat. Nem figyelt eléggé, ezért az egyik kerék elõbb ért a mesgye
barázdájába, és a rúd olyan erõsen oldalba vágta, hogy nyomban vért hányt. Ezt követõen sokat
betegeskedett, hát nem nõsülhetett meg. Most meg már koros a családalapításhoz, meg aztán
minek is? Jól megvannak ketten a szülével.

Betegsége miatt Antal bátyám nem tudta mûvelni kis birtokát, ezért õ is bérbe adta földjeit. A
jobb megélhetésük érdekében vett egy harisnyakötõ-gépet, amivel elég szépen keresett. Ezenkí-
vül teljesen autodidakta módon megtanult hegedülni (kottáról és több szólamban is játszott!) a
saját maga által készített hegedûn, ami nem csak ránézésre egyezett meg a boltival, hanem olyan
szépen szólt, hogy öröm volt hallgatni.

A férfiak mindenekelõtt szétszedték a deszkából készült pajtát, amibõl aztán ládákat ácsoltak.
Ezekbe rakták az asszonyok a ruhanemûket, edényeket, miegyebeket. Közben ment a sírás-rívás,
kesergés:

– Jó maguknak keresztanyám, hogy itthon maradhatnak a sajátjukba, magukat nem bolygat-
ják, mint bennünket – mondta könnyes szemmel édesanyám.

– Én már hetven éves elmúltam gyerekem, az uram meg nyolcvan lesz. Nem lehet már az ilyen
öreg fákat átültetni – válaszolta keresztanya – mert azon nyomban elpusztulnak.

Édesanyám azért rákontrázott:
– Mink se vagyunk már fiatalok, gyökerei nélkül a mi életünk fája se élhet sokáig.
Antal bátyám, aki a közelben volt és hallotta a beszélgetést, vigasztalóan mondta:
– Bele kell hogy nyugodjunk az Úr akaratába, aki azt mondta: „A jövõtökrõl pedig ne aggo-

dalmaskodjatok, mert jó Atyátok gondot visel rátok.”
Vasárnapra kelve, ami június 8-a volt, már minden a ládákba került, s a csupasz házban

mindössze két szalmazsák, valamint néhány dunyha és párna maradt. A férfiak egy kölcsönvett
géppel az állatok részére bálázták a szénát-szalmát, mert azokat is szükségesnek tartották elvinni,
hiszen ki tudja, hogy hova kerülünk, mi vár ránk a nagy ismeretlenben? Elég baj, hogy a földeken
levõ zsendülõ búzát, rozsot, árpát és a még csak bokáig érõ kukoricát ott kell hagyni. Azokat már
majd más aratja le. Talán egy Békés megyébõl érkezõ szlovák, mert hogy mindenki azt beszéli,
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hogy õk jönnek a mi helyünkre, mi meg az övékére. A szlovák házát, földjét meg majd mi kapjuk
meg, föltéve, hogy van neki. Mert ha lenne, attól õ se szívesen válna meg.

Ebédre egy tyúkot vágott édesanyám, amibõl finom húslevest készített a konyhai rakott
tûzhelyen.

– Úgy fogyasszátok – mondta elcsukló hangon – hogy ez az utolsó ebédünk idehaza.
– Miért nem inkább utolsó vacsoráról beszél, mint ahogyan meg van írva a Bibliában –

próbált tréfálkozni a nálam három és fél évvel idõsebb testvérem, Jóska, de ezen most senki sem
nevetett.

Délután testvéreimmel kihajtottuk a legelõre Bimbót, Bárányt és a két, már igába fogható
tinót: Basát és Muszárt, hogy még egyszer jól lakjanak az otthoni fûvel. Szüleink pedig elmentek
a komáromi és izsai temetõbe, hogy búcsút vegyenek halottaiktól. (A két nagymamától, Antal
bátyámtól és Jóska bátyáméktól még az elõzõ nap elköszöntünk, amikor kikísértük õket az állomás-
ra. Abban állapodtak meg, hogy egy otthon maradó unokatestvérnek, Nagy József bátyámnak írja
meg mindenki, hogy hova került, s õ fogja velünk tudatni, hogy kit hova vetett a sors.)

Hétfõn reggel már mindenki kora reggel talpon volt Kisizsán, aki csak mozogni tudott. Raj-
tunk kívül ugyanis még négy családot telepítettek ki az utcából. Hat óra tájban megérkeztek az
UNRA teherautók, hozzánk is betolatott egy nagy kocsi. Négy segédmunkás végezte a rakodást,
nekünk hozzá se kellett volna nyúlni semmihez, de édesapám azért segédkezett, meg irányította a
rakodást, hogy valami meg ne sérüljön. Az elsõ fordulóval a bútorokat vitték el, ezekkel megtelt
egy vagon. A másodikba a bebálázott takarmány, a két hízónak való és a baromfiak kerültek – sok
egyéb holmi társaságában. A harmadikba lettek elhelyezve a szarvasmarhák, igaz ezeket édesapám
nem engedte teherautóra rakni, ezért a két tinót a szerszámokkal, mezõgazdasági eszközökkel és
mindenféle lim-lommal megrakott szekér elé fogta, a tehenek pedig a saroglyához kötve ballagtak
a komáromi vasútállomásra. Mi Jóskával és Miklóssal – és természetesen édesapánkkal együtt –
még az elsõ fordulóval mentünk ki az állomásra, és ott is maradtunk, hogy a holmikat felügyeljük.
Nõvérünk szerelmével volt elfoglalva és csak késõbb csatlakozott hozzánk.

Édesanyám maradt utolsónak a hûséges Sajó kutyával és Mirci cicával. Azért intézte így,
hogy egyedül búcsúzhasson el mindentõl, a macskát – mert nem akart vele menni – beletette egy
zsákba, amit a hátára vett, Sajó pedig követte õt. Csak ekkor jutott eszébe, hogy valójában nem is
tudja, hogy merre van a városi állomás, hiszen még soha életében nem járt ott. Ha ugyanis a
perbetei rokonokat látogatták meg és vonattal utaztak, mindig a közelebb esõ téglagyári megálló-
ban szálltak fel. Már a kétségbeesés kerülgette, hogy miként fog odatalálni, amikor észrevette,
hogy Sajó kutya földreszegezett orral követ valamit. Rájött, hogy az okos állat a szekér kerekeinek
nyomán megy, így minden nehézség nélkül kijutott a vasútállomásra.

Estére megtelt a 67 marhavagonból álló szerelvény. Ekkor még egyszer fájdalmas búcsút
vettünk a kilátogató rokonoktól, ismerõsöktõl.

– Aztán írjatok, hogy hova kerültetek – kérte Máthé keresztanya édesanyámtól, s még akkor
se akarta elengedni a kezét, amikor a mozdonyvezetõ két hosszú füttyel jelezte, hogy hamarosan
indul a szerelvény. A behemót gõzõs füstöt okádva, nagy erõlködéssel tudta csak megmozdítani
a hosszú kocsisort. A nyitott vagonajtóból sokáig integettünk az otthon maradottaknak, és amikor
a téglagyári megállóhoz értünk, még egy utolsó pillantást vetettünk Kisizsára és Izsa templomtor-
nyaira, amik a fák fölött piroslottak.

Érsekújvár, Párkány, Szob volt az útirány Magyarországig. Némelyik állomáson sokat vára-
koztattak bennünket, ezért már hajnalodott, mire a határhoz értünk. Párkányon szlovák fegyvere-
sek ellenõrizték a vagonokat, nézték meg a dokumentumokat. Egyszer csak nagy lármát hallottunk
a hátsó vagonok felõl. Jóskával nyomban odafutottunk, hogy személyesen gyõzõdjünk meg a
kiabálás okáról. Kiderült, hogy azért van az ijedelem, mert valaki, vagy valakik azt írták az utolsó
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vagonra az éj leple alatt jó nagy betûkkel: „VONATTAL MEGYÜNK, PÁNCÉLOSSAL JÖVÜNK!”
Az egyenruhások ennek az írásnak az elkövetõjét próbálták elkapni, de nem jártak ered-

ménnyel, így hát letörölték a feliratot és átengedték a szerelvényt a határon.
A szobi állomáson kaptunk egy halványzöld papirost, ami a Felvidéki áttelepülõk „személyi

lapja” címet viselte, és név, valamint születési dátum szerint a család minden tagja szerepelt rajta.
Mikor édesapám szétnyitotta a két lapból álló iratot, és a belsejét is átnézte, izgatottan szólt oda a
többieknek: – Nahát, az angyalát! Tudjátok, hogy hova vagyunk irányítva? Ezen Szakály-Mõgyész
szerepel célállomásként, az pedig a Dunántúlon, Tolna vármegyében van. Katonakoromban jár-
tam arra, hegyes-völgyes vidék.

– Hát nem Békéscsabára visznek bennünket a szlovákok helyére, mint ahogyan mondták? –
ijedt meg édesanyám. Erre a szomszédos vagonok „lakói” közül többen is odajöttek. Dezsõ sógor
a cserérõl a következõképpen vélekedett: – Iszen örüjjünk, hogy nem a kódis tótok helyére kerü-
lünk, mer hogy azoknak se rendes házuk, se fõggyük nincs, csak a csupasz seggüket viszik a mi
gazdaságunkba. A Tolna-Baranyában lakó svábok meg jó gazdák vótak, ott majd...

– De azt beszélik, hogy a svábokat az áttelepülõknek köll kiûzni a házaikból – vetette közbe
Sebõk Jóska bácsi. Az asszonyok ennek hallatára rémüldözni kezdtek: – Jaj Istenem, ettül ments
meg bennünket! – sopánkodott Böske néném. – Akkor Inkább a tótok helyére vigyenek, mer
azokra legalább haragszunk.

A további povedálásnak az vetett véget, hogy a mozdonyvezetõ két füttyjellel tudtul adta,
hogy nemsokára indulunk.

Szobtól távolodva a sok látnivaló a vagon félretolt ajtajához Amit, szegezett bennünket.
(hogy ki ne essünk, két keresztbe odaszögezett deszkával tett biztonságosabbá édesapánk.) A
Duna-kanyarhoz érve hátborzongató érzés volt látni a magas, szinte a fejünk fölé tornyosuló
sziklákat.

– Jaj, ránk ne essen valamelyik! – szólt aggodalmaskodva édesanyánk, de édesapánk meg-
nyugtatta õt: – Majd épp most fog ledõlni, azt gondolod?

Ekkor meg öcsém kiáltott fel cérnahangján: – Nézzék, egy kecske legel ott fönn!
Mind odanéztünk, ahova Miklós mutatott. – Muflon lehet az, nem kecske – igazította helyre

Iza öcsénket. – Az nem háziállat, vadon él a hegyekben.
Budapesthez közeledve még több látnivaló tárult a szemünk elé. Nagy emeletes házak, gyá-

rak mellett robogott velünk a vonat, egyszer aztán megérkeztünk a ferencvárosi
rendezõpályaudvarra, ahol megszámlálhatatlanul sok sínpár volt egymás mellett, rajtuk üres, vagy
megrakott szerelvényekkel. S mert alkonyodott, édesapám megetette, megitatta az állatokat, édes-
anyám pedig megfejte a teheneket. Aztán, mert még a reggeli fejésbõl is jócskán volt, arra gondolt,
hogy megpróbálkozik néhány liter eladásával, hátha kap érte pár forintot. Belészûrte hát a tejet a
kannába és elindultunk szerencsét próbálni.

Megszólított két vasutast, hogy nem tudnának-e vevõt nyolc liter tejre? Az egyik az idõsebb
rögtön kapott az alkalmon és mind megvette. Nyolc forintban egyeztek meg. Édesanyám a régi
szokás szerint megköpködte az addig csak hírbõl ismert pénzt, és azt mondta: „Apád, anyád
idegyüjjön!” Öcsém, kihasználva édesanyánk örömét, kérte, hogy vegyen a pénzen egy pakli
savanyúcukrot, amire már régen fájt a foga. Betértünk hát egy közeli vegyeskereskedésbe, ahol
egy forintért kaptunk egy stanecli cukorkát, a többin meg kenyeret és petrólt vett édesanyánk.

Már négy napja voltunk úton, amikor egy dunántúli állomáson hosszan elnyújtott füttyszó-
val jelezte a masiniszta, hogy kiadós várakozásra van kilátás, így hát mindenki leszállt, hogy
elvégezze a dolgát, de voltak, akik csalánt szedtek a disznóknak, friss füvet a jószágnak, vagy
tyúkhúrt a baromfiaknak. Mi Jóskával Sajót és Mircit vettük a gondunkba. Amíg a kutya és a
macska a vasút melletti réten bóklászott, mi az állomásépület mögött felfedeztünk egy cseresznye-
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fát, amirõl csábítóan integettek felénk a szép piros gyümölcsök, Felmásztunk hát a fára és lakmá-
rozni kezdtünk, amikor váratlanul két sípszó jelezte, hogy hamarosan indulunk. Gyorsan földre
szálltunk és keresni kezdtük az állatokat. Sajó jött is az elsõ hívó szóra, õt Jóska segítette föl a
vagonba, hanem a macskát sehol sem láttuk. Egyszer csak észrevettem, hogy tõlünk jó távolság-
ban Mirci a farkát jobbra-balra mozgatva erõsen figyel valamit. Ám hiába kiabáltam neki, az egeré-
szés annyira lekötötte a figyelmét, hogy rá se hederített a hívó szóra. Sajnáltam volna otthagyni
kedvenc macskámat, akivel szinte együtt nõttem fel, ezért odafutottam a szökevényhez, hogy
magammal vigyem, igen ám, de visszafelé szaladva láttam, hogy megindul a szerelvény. Szeren-
csére most is lassan, nyögdécselve tette meg az elsõ métereket, Így Iza segítségével, aki már
kétségbeesve rohant értem, sikerült felkapaszkodnunk az utolsó vagonra.

Aztán mégsem Szakály-Hõgyészen, hanem a szintén – Kapos-völgyi Keszõhidegkút-Gyönk
állomáson állt meg velünk véglegesen a vonat. Balról meredek dombok emelkedtek, szinte csalo-
gatva bennünket: „Gyertek gyerekek, másszátok meg lejtõinket!” Mi hárman öröm-ittasan futot-
tunk fel a tetõre. A levegõ kristálytiszta volt, szikrázóan sütött a nap, így zavartalanul gyönyör-
ködhettünk a kilátásban. A távolban falvak, templomtornyok tárultak a szemünk elé, lent, a völgy
közepén pedig a Kapos ezüstcsíkja kanyargott. Jó félórás szemlélõdés után a sok szép látnivaló
emlékével a tarsolyunkban igyekeztünk lefelé, hogy elújságoljuk szüleinknek, mi mindent láttunk
ott fent. Édesanyánk szemmel tartott bennünket és mindjárt faggatózni kezdett:

– No, mi újság van ott a hegytetõn gyermekeim?
– Jóska válaszolt helyettünk is: – Búza, rozs, kukorica terem ott is, ugyanúgy, mint nálunk a

sík vidéken. Ezt édesanyánk nem akarta elhinni, de föl se akart mászni, hiába hívtuk, hogy gyõzõd-
jön meg róla a saját szemével. – A ménkû megy oda a magasba, még leszédülnék! – mondta félig
tréfásan, félig komolyan.

Mi Jóskával, hogy bebizonyítsuk igazunkat, újra fölkaptattunk és egy marékravaló, már szõ-
külõ búzakalásszal tértünk vissza. Édesapánk elkérte a kalászokat, nézegette, morzsolgatta, aztán,
odaszólt Csóka Dezsõ bácsinak, akivel az imént beszélgettek: – Amondó vagyok, gazdag föld.

Másnap reggel teherautók jöttek értünk és vittek az állomástól 12 kilométerre levõ
Diósberénybe. Ott azonban nem módos parasztporták vártak ránk, hanem kevés kivételtõl elte-
kintve öreg, zsupfedeles házakat jelöltek ki részünkre, melyek sváb gazdáit akkor már Németor-
szágba deportálták. Emiatt aztán az izsai gazdák zúgolódni kezdtek és nyolc család (köztük mi is),
át se vette a ház kulcsát. Az összes holmit az udvaron hagyva (csupán édesapám vigyázott rájuk
éjszakánként), mi egy izsai ismerõsnek, Béber János bácsinak a pajtájában aludtunk éjszakánként,
nappal meg az utcákat róttuk.

A pórul járt gazdák panaszukkal a kitelepítést irányító megyei biztoshoz fordultak, aki ígéretet
tett arra, hogy intézkedni fog. Addig is azt ajánlotta, hogy költözzünk be egy ideiglenesen kiutalt
másik házba, hiszen nem lehet tudni, hogy mikor kerül sor panaszunk orvoslására, Mi ekkor egy
viszonylag jó állapotban levõ házba költöztünk, melynek elejét készakarva döntötte ki kõmûves
gazdája, abban reménykedve, hogy hátha így békén „hagyják õket – de tévedett szegény, mert
ennek ellenére õket is deportálták.

A sváb kõmûvesnek a kerten kívül nem volt földje, ezért aztán mi nem arathattunk az 1947-es
esztendõben. Még szerencsénk volt, hogy maradt az elõzõ évrõl pár zsák gabonánk, de ez még az
õsz végéig sem tarthatott ki, nemhogy újig. Fogalmunk se volt, hogy mibõl fogunk élni egész
télen, és ez nyomasztóan hatott a család hangulatára.

Augusztus közepe volt már, amikor értesítést kaptunk arról, hogy az illetékesek jogosnak
találták kérésünket és lehetõvé tették, hogy három másik település közül válasszunk. Ezek: Csi-
kós-tõttõs, Udvari és Budaörs voltak. Ez utóbbit nyomban elvetették, mert Tárnok Péter bátyám
szerint Budaörs határa csupa „küszikla”, nem magyar parasztnak való hely. Így aztán páran a
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Dombóvár közelében levõ Csikóstõttõsre utaztak, míg édesapám és két unokatestvére, Tárnok
Péter és József a nem messze levõ Udvariba kerékpározott. Végül – hosszas tanakodás után – úgy
döntöttek, hogy a legeldugottabb helyen fekvõ Udvarit választják, mert ott mutatkozott a legjobb-
nak a föld és a házak is elfogadhatóbbak voltak, mint Diósberényben.

Új, és véglegesnek tûnõ lakóhelyünkre is ugyanazok a teherautók vittek bennünket, mint
Diósberénybe. A dimbes-dombos vidéket látva Kurucz Kálmán bácsi megjegyezte: „Most osztán
tényleg össze-járjuk tónát-boronát”, ami valójában a hegyes-völgyes Tolnát és Baranyát jelentet-
te felvidéki tájszólásban.

Udvarinak egyébként nagyon szép határa volt: a meredekebb domboldalakat és dombtetõket
zömmel erdõ borította, a lankákon szántók és szõlõk voltak, lent a völgyekben pedig rétek, melyek
közepén tiszta vizû patakok csörgedeztek.

Érkezésünk idején már sokféle náció verõdött össze a mintegy 1.200 lakosú községben. Az öt-
hat helyrõl érkezett felvidéki telepeseken, a magyar és német nyelvû õslakosságon kívül jött a
faluba Pozsony környékérõl 1946. telén, a befagyott Duna jegén átszökve 17 olyan nincstelen
család is, akik valamilyen úton-módon kiszagolták, hogy Tolnában könnyûszerrel beleülhetnek az
elûzött svábság vagyonába. Mivel kivétel nélkül beléptek az MKP-be (kommunista pártba), rövi-
desen magukhoz ragadták a község irányítását: közülük került ki úgy a bíró, mint a párttitkár.
Hatalmukkal aztán eléggé gátlástalanul vissza is éltek. Mivel rajtuk múlott, hogy mely sváb család
mikor kerül kitelepítésre, ha felélték az elfoglalt házban található állatokat, terményeket, valamilyen
ürüggyel (volksbundista volt, vagy ha nem, hát a községben mûködött polgári olvasókörnek volt
a tagja), újabb német családokat ûztek el és vették birtokba ingatlanjaikat.

Ezek után aligha lehet csodálkozni azon, hogy elég gyakoriak voltak a civódások a faluban. Ki,
milyen házat, mennyi földet hagyott ott, és most mit kapott – ezek voltak a viszálykodás fõ okai. De az
se volt mindegy, hogy mi van, mi volt a kiebrudált németek házaiban, pincéiben, padlásain és az
ólakban, mivel nekik mindent ott kellett hagyniuk. Kezdetben a helybeliek egy kalap alá vették a
felvidékrõl érkezetteket, azt hitték, hogy mindnyájan önszántunkból hagytuk el szülõföldünket. Ezért
gyûlölködve néztek ránk. Az ellentétek csak azután oldódtak, amikor jobban megismertük egymást.

Udvariban mi a kitelepülések elõl egy közeli, magyarok által lakott faluba, Miszlára menekült
Breitestein Jánosék házát és 12 hold földjét kaptuk meg, akik a terményeket magától értetõdõen
akkor már learatták. A frissen érkezetteknek a határban jócskán szétszórt földeket a régi öregbíró
és egy elöljáró mutatta meg, és cövekeltette ki. Édesapám nem kis meglepetésére – hiszen akkor
már rég elmúlt az aratás ideje – a Magyalos nevû határrészben még lábon állt a búza. Úgy tûnt,
hogy ennek learatására már nem volt ideje elõzõ gazdájának.

Szüleim megörültek a nem várt ajándék gabonának, és elhatározták, hogy már másnap neki-
fognak az aratásnak. Mikor kora reggel kimentek, azt látták, hogy valakik az éjszaka folyamán
megelõzték õket, ráadásul nem csak learatták, de el is szállították a terményt, azért nyomban
elmentek a községházára, ahol elmondták a történteket a jegyzõnek és a bírónak. Mire a bíró a
következõ választ adta: – Ne csodálkozzanak ezen, hiszen sok éhes ember van a faluban. Legalább
maguknak se lesz több.

Édesapámat erre elfutotta a pulykaméreg: – Az istenit, maguk annak örülnek, ha mind egyfor-
mán szegények leszünk? Nem azt tanítja a kommunizmus, hogy mindenkinek bõven legyen?

– Most még nem tartunk ott! Még nem jött el a bõség kosara, azt elõbb meg kell teremteni! –
válaszolta a bíró. De a jegyzõ, aki már jól ismerte a botcsinálta bíró viselt dolgait, édesapám
pártjára állt. – Ezek az emberek – mondta dühösen – otthon hagyták a vagyonukat, földjeiken a
gabonát, hát jogosan kapnak helyette. Maguk meg: mit hagytak ott? A bolháikat, meg a tetveiket!
– Jegyzõ úr ezek szerint a kulákok pártján áll? Lesz még ennek következménye, ne féljen! – felelte
fenyegetõ hangon a bíró és elviharzott.
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Évvesztes lévén (decemberi születésû vagyok), 1943. szeptemberében írattak be szüleim a
komáromi Majláth iskola elsõ osztályába. Ez az év még viszonylag békés körülmények közt telt el,
de a következõ, 1944-es esztendõ már a háború jegyében zajlott le. S mivel decemberben el kellett
hagynunk lakóhelyünket, a tél folyamán nem jártunk iskolába. Április közepe volt már, mire újra
iskolába mehettünk. Ennek ellenére bizonyítványt kaptam a második osztály eredményes elvégzé-
sérõl. Mivel a Felvidéket ismét Cselszlovákiához csatolták, a tanítás nyelve is ettõl kezdve a
szlovák lett. Ez komoly nehézséget jelentett számunkra, mivelhogy egy mukkot sem tudtunk ezen
a nyelven mondani. Szüleim ennek ellenére bátyámat és öcsémet beíratták (persze õk se sokat
koptatták az iskolapadot), én azonban, mint a legjobb tehénpásztor, otthon maradhattam. Kaptam
ezáltal a sorstól két év felhõtlen szabadságot.

Így aztán áttelepítésünk után Udvariban – mert csak két osztályról volt bizonyítványom,
hiába voltam már majdnem tizenegy éves és legalább egy fejjel magasabb osztálytársaimnál – csak
a harmadik osztályba vettek fel. Ezt mindannyian tudomásul vettük, mert tisztában voltunk azzal,
hogy a több, mint két éves kihagyásnak „köszönhetõen” azt a keveset is elfelejtettem, amit a
zaklatott háborús évek alatt felszedtem. Az evangélikus iskolában két tanító oktatta a gyerekeket:
az alsó négy osztályt a szigorú, de emberséges Gondos tanító úr tanította, míg a felsõbb osztályo-
kat az igazgató-tanító, Endrõdi Sándor.

Áttelepítésünk után többször elõfordult, hogy összekülönböztünk a helyi gyerekekkel. Min-
denekelõtt a tájszólásunk miatt csúfoltuk egymást: mi ugyanis „iztünk”, a pénz helyett „pizt”, a
fûrész helyett „firiszt” mondtunk, míg az udvariak „tiknak” nevezték a tyúkot, „ümögnek” az inget,
és a „zargat” kifejezést használták a zavar, kerget helyett. Ám ezek a nézeteltérések egyre ritkábbá
váltak (ebben Gondos Gyula tanító úr is hathatósan közremûködött), és pár hónap alatt teljesen
meg is szûntek.

Jómagam – elsõsorban túlkorosságom miatt – meglepõ gyorsasággal értem utol társaimat a
tanulásban, úgy, hogy november vége felé már nem csak nyurga termetemmel tûntem ki a többiek
közül. Egy alkalommal a tanító urat valamilyen ügyben a községházára szólították. Mielõtt elment,
számtanpéldákat írt a táblára mind a négy osztály számára. Vigyázónak a negyedikes Gutermuth
Henriket állította ki, aki arról volt nevezetes, hogy könyörtelenül fölírt mindenkit a táblára, aki csak
pisszenni is merészelt.

A harmadikosoknak szóló feladatokkal gyorsan végeztem, s hogy unalmamat elûzzem, kitép-
tem kockás füzetem egyik belsõ lapját és rajzolni kezdtem rá. Kezem nyomán önkéntelenül eleve-
nedtek meg Kisizsa házai, a Vág, az Öreg-Duna, még a gólyafákat is megörökítettem.

Közben visszajött a tanító úr, és szokása szerint végigsétált a padsorok között, szemrevéte-
lezve, hogy ki mint végezte el feladatát. Úgy látszott, az én munkámra külön is kíváncsi volt, ezért
kézbe vette füzetemet. Ám amint felemelte, meglátta, hogy egy telerajzolt lap van alatta. Én ezt
gyorsan a padba akartam csúsztatni, de a tanító megfogta a kezemet. – Mi ez? – bökött fejével a
pad felé. Én azonban szemlesütve hallgattam. – Kérdeztem valamit! – dörrent rám a tanító úr. – A
példákkal elkészültem... – válaszoltam halkan, miközben homlokomat kiverte a hideg verejték. A
tanító azonban az orrom alá dugta a füzetlapot. – Én errõl beszélek! Nem volt mese, be kellett
vallanom az igazat. – Ez... ez... Kisizsa, ahol laktunk.

Gondos tanító úr kézbe vette a rajzot és hosszasan nézegette. Talán megérezhette, hogy
mennyire gyötör a honvágy, amit annak idején, amikor tíz évesen elkerült hazulról, neki is át kellett
élnie. Büntetés helyett gyengéden megsimogatta a fejemet, és az osztályhoz fordult: – Figyeljetek!
Karácsonykor ünnepélyt tartunk a templomban. Tanítás után kiosztom, a szerepeket, van még
négy hét, hogy alaposan betanuljuk. Dénes, te egy verset fogsz kapni, nagyon szép, majd meglá-
tod. Kisfaludy Károly írta.
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Alig vártam, hogy vége legyen az utolsó órának. A tanító úr ekkor bement a lakásukba, ami
egybeépült az iskolával, és egy idõ után könyvekkel a kezében jelent meg. Elsõként engem szólí-
tott a katedrához. – Ez lenne az! – mutatott a versre és átnyújtotta a könyvet. Mohón olvasni
kezdtem a verset:

Szülõföldem szép határa!
Meglátlak-e valahára?
Ahol állok, ahol megyek,
mindenkor csak feléd nézek.

Ha madár jön, tõle kérdem:
Virulsz-e még szülõföldem?
Azt kérdezem a felhõktõl,
azt a suttogó szellõktõl.

De azok nem vigasztalnak,
bús szívemmel árván hagynak.
Árván élek bús szívemmel,
mint a fû, mely a sziklán kel.

Kisded hajlék, hol születtem,
hej, tõled be távol estem!
Távol estem, mint a levél,
melyet elkap a forgószél...

                 Kisfaludy Károly

Amint végigolvastam a verset, az volt az elsõ gondolatom, hogy ez a költemény teljesen
rólunk szól, hiszen minden sora az én érzéseimet fejezi ki. Azt hittem, hogy Kisfaludy Károly egy
most is élõ személy, akit ugyancsak kiûztek szülõföldjérõl, azért tud ilyen szépen írni róla. Kissé
csalódva vettem tudomásul, amikor a nõvérem felvilágosított, hogy ez a költemény bizony már
jóval több, mint száz éve született.

Karácsonyra aztán örökzöld ágakkal, papírmasékkal szépen feldíszítettük a templom belsejét.
Az oltár elé pedig egy hatalmas fenyõfát állítottak a hívek, arra is rengeteg dísz került, ágain
gyertyák világítottak. Az ünnepély karácsony elsõ napján délelõtt tíz órakor volt, a kezdési idõ-
pontra teljesen megtelt a templom, még a karzatok is tömve voltak.

Az istentiszteletet ezen a napon a miszlai református tiszteletes úr tartotta, nagyon szép
beszédet mondott. Ezt követõen a templomi kórus énekelt, majd a nagyobb iskolások pásztorjáté-
ka következett. Ezután jött az én szavalatom. Mielõtt a fenyõ elé álltam volna, tanítóm a fülembe
súgta: „Bátran, hangosan, hogy mindenki értse.”

A tanácsot megfogadva hangosan, érthetõen mondtam el a verset. Érdekes, hogy egyáltalán
nem izgultam, csakis a szövegre összpontosítottam. Amint visszaálltam a helyemre, a tanító úr
elégedetten mosolygott rám és megveregette a vállam. Mikor pedig vége lett az ünnepi istentisz-
teletnek, minden szereplõ kapott egy kisalakú Zsoltárt, amibe a következõket írták:

„A vasárnapi iskolai szereplés emlékére, 1947. karácsonyán.
Endrõdi Sándor ig.tan. Gondos Gyula of.”
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Kint a templom elõtt szüleim és testvéreim vártak. Édesanyám magához szorított és azt mond-
ta: – Kisfiam, nem csak engem, hanem mindenkit megríkattál a verseddel.

Édesapám pedig csak annyit mondott: – Jól van gyerek.
„Két karácsony között”, egy december végi napon csak ketten voltunk otthon édesanyám-

mal. Testvéreim ugyanis Kocsolára utaztak rokonlátogatóba, édesapám pedig famunkázni ment az
erdõre unokatestvéreivel. Én, mint már annyiszor az utóbbi idõben, most is a régi Nagy-Magyar-
ország térképét nézegettem, mutatóujjammal végigkövettem elhurcolásunk útvonalát. Komárom-
hoz érve hirtelen ötlettõl hajtva megkérdeztem édesanyámat, aki harisnyákat stoppolt az ablaknál:

– Mikor írunk levelet keresztanyáéknak, hiszen megígértük, hogy megírjuk, hogy hova kerül-
tünk. Nem?

Édesanyám ölébe tette a stoppolófát és elgondolkozva mondta: – Nem bánom, hozz egy
dupla lapot a vonalas irkádból, aztán szedd elõ a tintát, tollat, de vigyázz, nehogy megint kiöntsd,
mint a múltkor, mert nem akarom ezt a terítõt is fölmosórongynak használni!

Egy-kettõre odakészítettem mindent az asztalra. Édesanyám odaült az asztalhoz, kis töpren-
gés után kézbe vette a tollat, belemártotta a tintába, és szép zsinórírással, amit még az öreg rektor
úrtól tanult, írni kezdte: „Kedves Keresztanya és Keresztapa! A Jó Isten áldását és kegyelmét,
valamint nagyon jó egészséget kívánok mindkettõjüknek. Mi hála Istennek egészségesek va-
gyunk. Bizony már fél év telt el azóta, hogy elszakítottak bennünket egymástól, Mink egy álló
hétig tartó utazás után Tolna vármegyébe kerültünk. Elõször Diósberénybe vittek bennünket, de
ott szalmatetõs öreg viskókat akartak adni, amiket nem fogadtunk el. Így kerültünk Udvariba. Ez
egy dimbes-dombos vidék, emiatt nehéz a földeket megmûvelni, nem mint otthon. Az utak is olyan
meredeken lejtenek, hogy lefelé menet be kell akasztani a szekér kerekét, hogy az ökrökre ne
szaladjon. Nekünk itt Breitestein János sváb gazda házát és 12 hold földjét adták oda, ami 17
helyen van elszórva a határban. Õk a deportálások elõl a szomszéd faluba menekültek, ahol isme-
rõsöknél húzták meg magukat. Gyakran találkozunk, mert a fiatalember hordja át lovaskocsival a
református tiszteletes urat a két hetente itt tartandó istentiszteletekre. (A másik vasárnap evangé-
likus pap jön.) Ilyenkor a mi (vagyis hát az õ) udvarunkba áll be a fogattal, mert hogy a lovak
maguktól is oda tartanak. Néha az apja is velejön, jól el szoktunk beszélgetni, mert nem haragsza-
nak ránk, igaz, mi se rájuk, mert mind tudjuk, hogy sorstársak vagyunk. A rokonságot teljesen
szétszórták. Szülémet Antallal a megye másik sarkába, Kocsolára telepítették, Ilkát és családját az
Alföldre, Csávolyra vitték, náluk a nagy messzeség miatt még nem is voltunk. Bözsiék, akik Perbetén
laktak, ide a szomszédos faluba, Gyönkre kerültek. Az uram testvére, Jóska az öregszülével ugyan-
csak Kocsolán van, írta, hogy nemsokára meglátogat bennünket. Kocsolán Vilmossal és Dénessel
még az õsszel voltunk, szülém nem tudja megszokni az idegen környezetet, azt mondta, hogy neki
abban a földben még holta után se lesz nyugodalmas pihenése, mert hogy ott még a gerlicék is azt
búgják: vi-di-ki, vi-di-ki. Ezért szeretne visszaköltözni a Duna magyar oldalára, Szõnybe, hogy
legalább az otthoni harangszót hallja. Szegény Antal alig bír bele lelket önteni, mert mindig sír,
szomorkodik. Az igazat megvallva mink se érezzük magunkénak se a házat, se a földeket, se
semmit. Pedig igen szép a táj, hogy szinte szemet-lelket gyönyörködtetõ, de ezt megszokni mi soha
nem fogjuk. Nekem a Duna hiányzik a legjobban. A múltkor nagymosáshoz Duna mosóport,
vettem, és amint mostam, úgy éreztem, mintha a nagy folyó partján álltam volna. Sírnom kellett.

Ezzel zárom soraim, Isten legyen velük, a viszont látásig: Etel”
Szilveszter délutánján Sajó hangos csaholással jelezte, hogy valaki idegen érkezett a házhoz.

Kinéztünk, hát Jóska bátyám álldogált a kapuban, egy jókora bõrönddel a kezében. – Isten hozott
testvér! – sietett édesapám bátyám elé, elparancsolva onnan az acsarkodó kutyát. – Kerülj beljebb
– mondta édesanyám. – Örülök, hogy betartottad ígéretedet és nem feledkeztél meg rólunk. – Hát
igaz, ami igaz, megjártam miattatok a Csíki-havasokat ezzel a nehéz csomaggal – felelte bátyám.



122

Nekem nagyon fúrta az oldalamat, hogy vajon mi lehet a bõröndben. Odébb akartam tenni, de alig
bírtam megemelni. Ezt látva Jóska bátyám elmosolyodott: – Mit gondolsz Dini, mit hozott a bá-
tyád? – Azzal felnyitotta a bõröndöt, és mindnyájunk megrökönyödésére négy jól megtermett hal
volt benne. – Hát ezeket meg hol szerezted? – kérdezte édesapám, mert tudta, rogy Kocsolának
még a közelében sincs folyó. – Mit gondolsz hol?  Hát fogtam! – válaszolt nevetve bátyám. – Nem
mondta Iza, hogy fölcsaptam halõrnek? Hiszen világéletemben vízi ember voltam, vagy nem?
Tudjátok van a falu határában a dombok közt két halastó, azokat tartom rendben, mert a földdel én
már nem akarok veszelõdni, hát egy hold kivételével mindtõl megszabadultam.

Édesapám ekkor kissé csalódottan jegyezte meg: – De te nem erre készültél odahaza! Nagy
terveid voltak... – Nagyot kellett csalódnom, az az igazság. Nálunk a faluban olyan emberek
kaparintották meg a hatalmat, akik csak annyit értenek a szocializmus eszméibõl, hogy: pont.
Ezekkel én nem vállalok közösséget, nem vagyok az elvtársuk.

– Nehogy azt hidd, hogy nálunk másként van, – mondta édesapám. – Itt is az ocsunak lett
nagyobb keletje, mint a tiszta szemnek.

Iza majdnem bosszúsan tekintett bátyánkra: – És maga ilyen könnyen feladja? Nem gondol-
tam volna...

Jóska bátyám nem hagyta befejezni, Iza szavaiba vágott: – Dehogyis adtam fel! Egy hónapja
voltam Szekszárdon, ahol beszéltem az MKP megyei titkárával. Õ megígérte, hogy amennyiben
visszaigazolják Izsáról 1922-ben kezdõdött párttagságomat, kineveznek a járási pártbizottságra
munkatársnak. – Ne politizáljatok mindig! – szólt édesanyám. – Van pár tányér kocsonya a pincé-
ben, egyetek inkább! Rögtön hozom.

Édesapám pedig hozzátette: – Én meg megkínállak egy kis saját borral. Igaz, nem lett sok, mert
csak augusztus végén kapott egy permetezést, de még van belõle egy demizsonnal, amit direkt
erre az alkalomra tartogattam.

A délután hátralevõ része kellemes poharazással telt el, szinte észre se vették, hogy sötétedni
kezdett. Felkerekedtek hát, hogy megnézzék az unokatestvéreket, Jóska bátyám ugyanis egy-egy
halat nekik szánt. Természetes, hogy mi Jóskával és Miklóssal velük tartottunk, hiszen amúgy is
gyakran összejártunk másod unokatestvéreinkkel.

Öreg este lett, mire hazafelé baktattunk. Útba esett a falu kocsmája, ahol már javában állt a
szilveszteri bál. Fújta a rezesbanda a kedvenc helyi nótát:

Úgy szép az élet, ha senki se zavar,
Van még a pincében száz liter kadar.
Csak egy liter kadarka kell,
Hogy az ember ne törõdjön semmivel.
A felnõttek, bár már jócskán volt ital bennük, úgy gondolták, hogy azért még meg tudnak inni

egy-két fröccsöt, ezért betértek az ivóba, mi addig az ablakon át szemléltük a benti forgatagot, Izát
is felfedeztük a táncolók között.

A söntés tele volt emberrel, óriási volt a hangzavar, ezért apámék abban állapodtak meg, hogy
csak édesapám áll be a pult elõtti sorba, bátyám pedig az ajtó elõtt várja meg õt. Mikor édesapám
nagy nehezen megkapta az italt, kifelé indult. Éppen nyújtotta testvérének az egyik poharat,
amikor egy kapatos õslakos befelé furakodva úgy meglökte a kezét, hogy a fröccs nagy része a
földre loccsant. – Nem tud vigyázni? – szólt rá édesapám, mire az visszaszólt: – Mér nem vigyáz
maga? Nem látta, hogy be akarok menni?

Ezzel valószínûleg napirendre is tértek volna az eset felett, ha közbe nem szól a helyi ember
barátja: – Mit vitázol ezzel a gyüttmentel? Inkább végy neki egy másik fröccsöt.

A „gyüttment”-re Jóska bátyám felkapta a fejét. Sose ijedt meg a saját árnyékától, hát most is
felgerjedt benne a régi virtus. Megkapta a két ember grabancát és olyan erõvel lódította õket fejjel
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egymásnak, hogy mindketten colstokként rogytak a földre. Eközben többen fenyegetõen vették
õket körül, s csak azért nem lett komolyabb verekedés a dologból, mert még idõben odajött az
erélyes falufelelõs rendõr (aki nem sokkal elõbb sikerrel akadályozta meg egy sváb ember meglin-
cselését, akit azért akartak felakasztani a Zsidó-kút gémére, mert rablóbandának nevezte azokat,
akik ki akarták õket ûzni otthonukból.) A rendõr, miközben fölírta Jóska bátyám nevét, címét,
megjegyezte: – Figyelmeztetem, hogy amennyiben komolyabb sérüléseket szenvedtek ezek az
emberek, számíthat a törvény szigorára. – Tegye csak a dolgát õrmester úr! – mondta lehiggadva
bátyám. – Csak tudja úgy vagyok vele, hogy nehezen viselem, ha a bátyámat igazságtalanul
pocskondiázzák.

Tóth Dénes – Vörs
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„MI VOLT A BÛNÜNK, CSAK A MAGYARSÁGUNK?”

Büntetésünk évei azon a bizonyos 1947. január utolsó hetében kezdõdtek, mikor egy nyugodnak hitt
napon, a Benesnek nevezett dekrétumnak elszenvedõinek kellett nekünk Felvidéki magyaroknak
válni. Katonaság szállta meg a falut, ez volt a jele a kitelepítésnek, a deportálásnak. Ezzel kezdõdött a
lakosok között a félelem, a nyugtalanság, kiket fognak a faluból, Berétkérõl deportálni?

Nemsokára a mi udvarunkban is megjelent egy katonatiszt és egy katona, kereste a családfõt
és közölte apámmal, hogy minket is deportálni fognak Csehországba mezõgazdasági munkára.

Így a mi családunk is azok közé a családok közé tartozik, akiknek el kell hagyniuk az otthonu-
kat, szülõföldjüket, vele együtt mindenüket. Közölte, hogy mit lehet elvinni, bútort, ruhanemût,
apró állatot, szemesterményt, élelmiszert.

A katonát az udvarban hagyta, hogy a család tagjai ne hagyhassák el az udvar területét. A
katona mondta a tisztnek, hogy még nem kézbesítette a deportálási dekrétumot (a kitelepítési
végzést) erre a válasz az volt, nincs. Sokan mások helyében mentek el, nem õk voltak a névsorban,
mivel megfizették a kitelepítési bizottságot.

A faluban végig ment a hír, kiknek kell elhagyniuk a falut, kiknek kell erõszakkal elhagyniuk a
szülõföldjüket, kiket számûznek kényszermunkára.

Elkezdtük a csomagolást, ládákba raktuk a szükséges dolgokat, sírva szomorúan, nem tudva
mi vár ránk, hova visznek bennünket.

Eközben a tiszt megint eljött és közölte, hogy másnap vagoníroznak be a „pelsüci” vasútállo-
máson. Én elgondolkoztam, hogy miért nem kaptunk dekrétumot bizonyosan valami igazságtalan-
ság van a dologban. Ezért elhatároztam, hogy míg másnap vagoníroznak én bemegyek Tornaljára
a Kitelepítési Bizottságra és panaszt teszek. Mivel apám kõmûves volt, én is kõmûvesnek tanul-
tam, megvolt a szerzõdésem, tehát nem vihettek volna el mezõgazdasági munkára. Az õrtõl elké-
redztem, hogy elmegyek korcsolyázni, de azonnal irányt vettem Gömör Panyit felé, ahol biciklit
kértem és Tornaljáig meg sem álltam. A Kitelepítési Bizottságnál nem akartak beengedni, de mivel
igazoltam magam és elõadtam a panaszomat, nem húzták az idõt, azonnal parancsba adták, hogy
nem szabad elvinni a családot, mivel igazságtalanul akarják elvinni.

Nagy örömmel mentem vissza Beretkére, nem gondoltam a meglepetésre, ami bekövetkezett.
Családi házunk ajtaja betörve. A komisszár úrnak átadtam a neki címzett levelet, hogy nem vihet-
nek el bennünket, de a levelet széttépve a földre dobta, és azt mondta – mit merészelsz T...os. Itt
már én parancsolok, és intett a katonáknak. Ezek karon kaptak és a katonai autóba erõszakkal
belöktek. Utána a pelsüci állomásra vittek. Ahogy a vagon ajtaját becsukták, már is elindult a
vonat, abból tudtam, hogy márcsak én hiányoztam.

Elszorult a szíven, nem sikerült a tervem, mert volt egy komiszár, aki megtagadta a parancsot,
az õ terve sikerült az enyém nem.

A vagonba megérkezésemkor a család megörült, hogy mind együtt vagyunk, de ezt követõleg
a szemünkbõl megindult a könny, mint a hó tavasszal olvadáskor a jégcsapon. Sirattuk az elveszett
hazát, az otthonunkat, szülõföldünket, szabadságunkat, a két kezünk által szerzett vagyonunkat,
az állatokat, a reményt az élethez. Mindenkinek volt mit siratni, nekem, mint a legfiatalabbnak az
elmaradt iskolai éveket. Fiatalon kellett a polgári iskolát abbahagyni a háború miatt, most meg az
ipari iskolát, ami a jövõm lett volna az élethez való megalapozásra. Ez volt a legnagyobb veszteség
számomra több, mint a sok százezer koronás vagyon, amit elvesztettünk, aminek más vette hasz-
nát, amit ez idáig sem kárpótoltak.

Döcögött velünk a tehervonat, a nagy hidegben, fûtetlen marhavagonban ártatlan magyarok
bûnösökké nyilvánítva, szenvedtünk de nem tudtuk miért, és még a mai napig sem tudjuk.
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Hiába sírt az ártatlan nép a vagonokban, nem adtak sem vizet, sem ennivalót, sanyargatva
ezzel is a bûnös magyarokat.

Két nap, két éjszaka szomorú utazás után megállt a vonat, a marhaszállító, a jihlavai vasútál-
lomás kipakoló részén, itt tudtuk meg hogy utunk végállomására érkeztünk. Nyíltak a vagonok
ajtajai, amelyet a katonák nyitottak ki. Már akkor ott vártak a cseh parasztok, hogy kiket válogas-
sanak ki a kényszermunkára vitt magyarok közül.

Nemsokára elkezdõdött a rabszolgák vásárlása, mindenki a jobb munkaerõs magyarokat ke-
reste, kinek, hogy sikerült. Gyerekes családok sokan voltak, akiket nem szívesen vitt magával egy
gazda sem.

A mi gazdánk egy  lovas szekérrel jött értünk, gondoltuk nem lehet valami jómódú, a szekérre
alig pár láda és zsák és fehérnemû fért fel. Apám ment vele, rábíztuk, hogy jól nézze meg, hova
visznek, milyen a lakás. Én anyámmal a vagonban éjszakáztam sok már családdal hasonlóan.

Reggel megérkezett a jövendõ gazdánkkal apám, ugyancsak egy lovas szekérrel, gondoltam
ezzel a szekérrel egy hétig sem lesz kiürítve a vagon. Megkérdeztem apámat, milyen lesz a laká-
sunk, õ összecsapta a kezét, a tenyerét, és zokogva mondta: – Egy szobánk lesz, de a gazda
szobáján keresztül kell járnunk, a konyha közös lesz. Megkérdeztem a gazdát nem tudna-e más
lakást biztosítani azt mondta, hogy nem. No mondtam neki mi nem is fogunk magánál dolgozni, el
is ment a szája íze.

A vezetõnél jelentkezve megkértem, hogy igazítson más gazdához, mert ennél nem megfelelõ
a lakás. Hamar került új gazda az már traktorral jött, felpakoltuk a bútort és a többi holminkat a
vagonból, de akkor meg jött az elsõ gazda, hogy õ miértünk 5000 koronát fizetett személyenként,
ki fogja azt neki visszaadni. Azt válaszoltam neki, hogy kérje attól akinek adta, elég szégyen hogy
pénzért adtak el minket.

Elindultunk a traktorral az új otthonunk felé, ami nem messze volt alig két kilométerre Juhlavától.
Közben apám már autóval ment, hogy elhozza az elsõ gazdához vitt holminkat.

Az alig 18 házból álló kis településen a lakásunk elég jó volt, vízvezetékkel, belsõ WC-vel.
Gondoltam, bárcsak minden jól végzõdne, de idõvel minden kitudódott, hogy nem otthon vol-
tunk.

Egy napot kaptunk a lakás berendezéséhez és másnap 1947. február 3-án már munkába kellett
állni, megkezdeni a rabszolgamunkát!

A gazda neve: Bohus Sligh, a falu: Horný Kosov. okr. Jihlava, a munkabeosztás a következõ-
en volt elõírva: Bene János az istállóban tehéngondozó, fizetése havi 1200 korona, depután 90 kg
kenyérgabona, napi 2 liter tej, tüzelõ fa, szén. Bene Jánosné Bene Irénke: Egyformán a mezei
növénytermesztésben, és reggel, este fejés. Télen napi 9 órát, nyáron 11 óra. Ebben benne volt a
fejés ideje is, a fizetés órabér, 18 éven felülinek 5,80 korona, 18 éven alulinak 5.60 korona. Bene
István: legfiatalabb, csupán 15 évesen lovakkal kellett dolgozni, vagy is kocsisként, órabér 5.60
korona, télen 9 órát, nyáron 11 órát.

Télen jeget fuvaroztam a Jihlavai sörgyárba, a munkások a halas tavon vágták a jeget és
rakták a lovasszánra. Nyáron az erdõrõl rönkfát fuvaroztunk a Jihlavai faraktárba, sokszor kétszer
is naponta. Volt velem egy német fiú, velem egyidõs 15 éves, nehezen birkóztunk meg a nagy
rönkfákkal, hiszen még mindkettõnknek az iskolapadban volt a helyünk, nem ilyen keserves erõs
munkát végezni.

Ez a német fiú azért dolgozott, amit megevett, moziba csak akkor jött, amikor én fizettem a
jegyét, az õ sorsa hasonlított az enyémhez. Ezt érdemeltük meg mi, magyar gyerekek. Azt a sanya-
rúságot le sem lehet írni, de még a mai napig is vannak akik ezeket el sem hiszik.

Minket órabéreseket minden héten megrövidítettek 2-3 órabérrel. Hetente volt a fizetés, de ha
reklamáltam az volt a válasz, a magyarok írástudatlanok, ezzel intézték el ha szólni mertem.
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Kõmûves munkát is sokszor kellett végezni, mivel meg tudta, hogy mindketten értünk hozzá,
de ezért se fizetett többet, mint a többi munkáért. Ám megmondtam neki megmutatom ki az írástu-
datlan, már akkor félt, hogy megverem ha sokat háborgat.

Így tellett az idõ veszekedésekkel egész 1947 karácsonyáig. A fizetést mindig anyám vette fel,
este fejés után, mondtam hogy ne vegye fel a fizetést ha kevesebbet akar fizetni, mint 5000 korona
mert járt a karácsonyi ajándék pénz is négy személynek. Anyám sírva jött a fejés után hozta haza
a 2 liter tejet, kérdeztem mennyit akart fizetni, mondta hogy 3000 koronát meg valami aprót. Én
akkor kijelentettem hogy holnaptól fogva a család nem dolgozik még egy órát sem. Már így is
eléggé megrövidített bennünket. Másnap karácsony elsõ napja volt, reggel jött kiabálva, a ma-
gyarok elaludtak, én csupán az ablakot nyitottam ki és úgy mondtam a magyarok nem aludtak el,
de ha magának nincs pénze a magyarok ingyen nem dolgoznak! Így a Sligh család kénytelen volt
karácsony elsõ napján is dolgozni, a Bene családnak pedig igazi ünnep volt az elsõ karácsony a
messzi idegenben. Tudtam, hogy be kell bizonyítani, hogy mi magyarok is jártunk iskolába és
tanultunk már valamit az életben. Karácsony után bementem Jihlavára a munkahivatalba jelenteni
a történteket, de a gazdánk megelõzött. Én gyalogosan mentem vissza, csak néném volt a laká-
sunkban, apámékat behívták a gazdához, õk nagyon féltek nem tudták, mi fog történni, az összes
iratainkat magamhoz vettem és mentem apámék után de nem engedtek be, míg a beszélgetés
tartott. Kinyílott az ajtó, a gyerekek nevelõnõje aki német volt, nyitotta ki és én beugrottam a
tárgyalás színterére. Nagyot néztek a bírák és kérdezték ki vagyok, mondtam, hogy az itt dolgozó
magyar család tagja. A gazda akkor kiment, én a munkakönyvemmel igazoltam magam, kérdezték
hogy akarok e tolmácsot, mert nem gondolták, hogy tudok csehül. Eddig nem sokra mentek, mivel
a szüleim nem értettek csehül, mondták hogy ismertessem a panaszainkat, miért nem akarunk
dolgozni, mert a gazdánk azt mondta, hogy õ többet fizet, mint amennyit mink ledolgozunk, több
kenyeret ad és tüzelõt és mégsem akarunk dolgozni. Megmutatta a könyvet, amibe a munkások
ledolgozott óráit vezette (nem csak mi dolgoztunk nála volt több munkása is) az ellenõrök átnézték
és azt mondták, keményfejû gyerek vagyok, nem akarok sok mindent megérteni. Ekkor odaadtam
a fizetési listákat és kérdeztem tõle, – ismeri-e a saját aláírását, ez volt a csattanó, a gazda felállt és
elhagyta a helyiséget. Kérdezték hogy mi lelte a gazdát, mondtam, hogy az ellenõrzés után rá
fognak jönni és odaadtam a fizetési listákat, hogy megértsék miért van az, hogy nem akarunk
dolgozni. Nem akarta a karácsonyi ajándékot sem kifizetni négy személynek. Amikor összeszámol-
ták, hogy mennyivel károsított meg bennünket, az elmaradott összeg több mint 12000 koronára
rúgott. Megkérdezték hajlandó-e kifizetni az összeget, melyre azt válaszolta. hogy igen.

Ezek után jött a békéltetés, akar-e továbbra is alkalmazni bennünket azt mondta igen. Azután
minket kérdeztek hogy akarunk-e nála dolgozni, azt mondtam hogy nem, kértem hogy engedjenek
bennünket haza, vagy ha nem lehet, akkor helyezzenek más helyre, de itt nem maradunk.

Megígérték, hogy a legrövidebb idõn belül intézkednek, hogy más helyre kerüljünk. Az új
hely keresése több mint egy hónapot vett igénybe, addig nem dolgoztunk, életünk legfájdalma-
sabb napjai következtek, nem kaptunk kenyeret, tejet, az volt a szerencsénk hogy még volt a
szülõföldünkben termett búza, amit elvittem a malomba és így a kenyérhez való megvolt.

A gazdag országban rabszolga sorsban, nem dolgozva, kegyetlen sanyarúságban tétlenség-
ben éltünk, nagyon hosszú volt a várakozási idõ, míg más gazdához kerültünk. Végre jött a távirat,
hogy a Trebici járásba Okavec faluban Eduárd Hasek gazdához utaltak bennünket. 1948. február
16-tól. A lakás kielégítõ volt, de nem olyan jó, mint a régi helyen. A munkabeosztás hasonló volt
mint az elõbbi gazdánál, itt már nekem is az állatokkal kellett dolgozni, sõt 8-10 db tehenet fejni
kétszer naponta. Apámmal 80 db állatot gondoztunk, ami között voltak növendék állatok és ló is.

Anyám és  a nõvérem a mezõn dolgoztak és õk is tehenet fejtek naponta kétszer. Apám
fizetése egy hónapra 1200 korona, 90 kg kenyérgabona, tüzelõfa, szén (apám odahaza kétnapi
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munkával kereste meg amit itt egy hónapra kapott). Itt is ugyanúgy órabérbe dolgoztunk 5.60 kcs.
napi 11 órát. Gyerek létemre 8-10 tehenet fejtem meg, a kezemet már nem éreztem. Panasznak helye
nem volt, el kellett szenvednünk amit a Benesi dekrétummal ránk mértek. A gazdánk meg volt
elégedve velünk, pontosan fizetett, néha még meg is dicsért bennünket, nem gyalázta a magyaro-
kat, nem úgy mint az elõbbi. Így dolgozgattunk az idegen gazdának a teheneit fejtük, míg a mienket
idegenek használták ingyen.

Ifjúságom legszebb éveit tanulás helyett más urat kellett szolgálni, szolgálnunk. Leveleztünk
az otthoni barátokkal, az építésszel akinél tanulnom kellett volna. Gyerekfejjel nekem kellett a
családi dolgokat intézni, hiszen én voltam a család tolmácsa, ezért haragudott is rám szegény
apám, sokat mondta, hogy ha te nem lettél volna velünk, már régen haza küldtek volna bennünket,
mert nem tudtak volna velünk mit kezdeni, mivel nem értünk egy szót sem, a gazda hiába paran-
csol, nem tudjuk mit kell csinálni.

1948 õszén már kaptunk híreket, hogy megszûnik a rabszolgaság, az üldöztetés. Mi a postát
a gazdaasszony címére kaptuk, illetve az övékével, így mondtam neki, hogy ha kapunk levelet
akkor már mi haza mehetünk, õk is fel tudjanak készülni, munkások után nézni. Megkaptuk nekünk
kellemes hírt, de a gazdának nem, õk nem örültek neki, hiszen õk meg voltak velünk elégedve,
rendesen dolgoztunk nekik. Megegyeztünk vele hogy 1948. szeptember 30-ig dolgozunk nála. A
vagont elõre ki kellett fizetni, 68000 koronába került, minden pénzünket erre raktuk össze, tudva,
hogy nem maradunk mindörökre rabszolgák, idegen népek járma alatt.

Idehaza a rokonság intézte a dolgokat, a lakásunkat más foglalta el, aki nem akarta elhagyni.
Sokat kellett javítani, míg rendbe szedtük de végre itthon lehettünk.

Mivel a vagon hamarább érkezett meg a Tornaljai (akkor már Safárikovoi) állomásra a szom-
szédok, rokonok. A lakás be volt rendezve, nekem és apámnak a munkahely, illetve a tanonciskola
be volt biztosítva. A szüleim hamarosan vettek tehenet, így a családnak a tejszükséglet be lett
biztosítva de a tehén 38000 kcs volt, amivel a csehországi kereset tartaléka kimerült. Ezért dolgoz-
tunk közel két évig, hogy haza tudjunk jönni a rabszolgaságból. Hogy mit vesztettünk el azokban
az években, nehéz volt utána rendbe hozni nem lehetett azt egybõl utol érni, a kártalanításra pedig
a mai napig hiába várunk.

Édesanyám utolsó óráiban magához hívott, hogy valamire szeretne megkérni, és közölte
velem utolsó kérését, ne álljak bosszút senkin az elhurcoltatásunk miatt.

Büntetésünk azon a bizonyos 1947 évi januári napon kezdõdött, de még a mai napig is tart,
bocsátassék meg, de feledni akik ezt átéltük, felejteni nem tudjuk.

Bene István – Domov Dochodcov, Rozsnyó
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AMI NEM HANGOZHATOTT EL...

(HARMINC ÉVE ELKEZDTÜK)

A harmadik kezdeményezésünk Kassán: a Batsányi Kör megalakítása azokban években vált lehe-
tõvé, amikor Csehszlovákia is a változásokra készült (tudjuk, 1968-ban be is következett az a
kísérlet, pánikszerûen). Kedvezõ körülmények már 1950-ben kezdtek kialakulni (tudjuk, az elsõ
kísérlet Magyarországon volt!) Európa e térségében. Kassa a változások városa volt – ahogy
akkor kezdtük már mondogatni – több száz éve! Elég csak Kazinczyt, Batsányit stb. említeni
kulturális téren, vagy az erdélyi fejedelemségeket.

A XXVIII. Kazinczy Napok – feltételezésünk szerint – mûsora ezt is tartalmazta volna. Ezért
a felszólalásokra egy pár szavas utalást erre is tettem volna. E jegyzetembõl (üggyel-bajjal szerzett
tapasztalatok alapján) idézek egy-két sort: „Kezdeményeztük a Kazinczy Napokat: a célunk az
volt, hogy egységbe összefogjuk a csehszlovákiai magyarságot. Ahogy már Losoncon is kísérle-
teztünk ezzel: saját költségünkön kiadtuk az elsõ magyar nyelvû irodalmi szemlét az Indulást...”

Ez volt a második kísérletünk! Sajnos, az élet törvényei szerint, tragédiát jelent: kilencen
kezdeményeztük a magyar egység felé vezetõ utat, s már csak magam maradtam életben. „Egyedül
nem megy...” – mondja a köznyelvi szólás – csak a visszaemlékezés: Csák István járási titkár,
Ferencz Ferdinánd, Gálik János, dr. Lóska Lajos, Ocsovay Imre, Sólyom László, Szabó Gyula
festõmûvész és a „külföldi” támogatónk (levelét, amit 1958. november 29-én keltezett Ungvárott)
Sándor László (az Indulás utolsó számában) megjelent 1960-ban közöltük: Ukrajna köszöntése
címen.

Most csak annyit ehhez: az elsõ számot 1957-ben készítettük és 1958 elején jelent meg! A
„felsõbb hatalmak” közbelépésére...

Az elsõ kezdeményezésünk – Kassán – még 1949-ben kezdõdött, ahogy sok helyén az akkori
Csehszlovákia magyarlakta területein, az egység megteremtésére.

A „lényegre” rámutatott az Új Szó 1997. április 14. száma az 1. oldalon (gazdag): „Az édes
anyanyelv! használata : emberi jog” c. alatt. S aki átélte a „Benesi” idõket, az tudja, mit jelentett
nekünk 1949-ben a Csemadok létrehozása!

Az azóta eltelt közel 50 év alatt azonban – különösen az utolsó években – ennek ellenségei
sok félelmet igyekeztek kelteni azokban, akik anyanyelvüket merték vagy merik használni: S nem-
csak Szlovákiában. De – ahogy a XXVIII. Kazinczy napokon is (vagy ma a rádióban, MTV-ben is)
elhangzott Ukrajnában is – tehát a Kárpátalján!

Ez a két adat is jelzi: a harmadik kezdeményezünk (a Kazinczy Napok) 1997-ben már eljutott
oda, ahová mi terveztük be. S érthetõvé teszi, miért kellett „kihagynunk” két évet is (30 év alatt így
lett csak 28-szor megszervezve).

Csak egy adat még – név nélkül – a kezdeményezõk közül nem egyet még az állásából is
„felmentették”. ahogy Losoncon is – itt, mivel halottra emlékezünk, kiírhatom a nevét is – megtör-
tént: Ferenc Frédi barátunkat) aki az ONV – a JNB kult. oszt. dolgozója volt Losoncról kitették
Fülekre, a múzeumba. Betegsége miatt – a mindennapi utazgatás: hó, nem hó, esõ, hideg miatt –
hamarosan sírba került. Ott nem – de ezt már befejeznem sem kell!

A tragédiák az életünkhöz tartoznak. Az üldözés – elnyomás – csak sokasítják a „modern
korban. Ahogy a Szabad Újságban megjelent kritikámban is említve volt: „az uszítás korunk poli-
tikája”. A védekezésre, ma már, a Csemadok, sem a „külön” lépegetõ politikai pártok és mozgalmak,
nem elégségesek! Ismert a régi római Nagybirodalomban szokásos – jelszó: DIVIDE ET IMPERA!



129

Már legalábbis azok számra, akiknek alapmûveltségük van... A „politika” ma is él vele. Tud-
juk, még pénzzel is megfizeti (díjak stb.) aki életben „segédkezik”.

Az egyetlen kiút – ahogy a XXVIII. Kazinczy Napokon megfogalmazták – létezik. A Kárpát-
medencei magyar nyelvvédelem 1997 cím alatt. Ehhez csak annyit: Kassa már kétszákilencven éve
„Európa” volt: mikor Rákóczi Ferenc a reformátusoknak is templomot adott. Abban a szellemben,
ahogy az erdélyi fejedelemségek ezt megvalósították! (Talán említeni sem kell) az országgyûlés
határozata szerint: teljes vallási és anyanyelvi egyenlõséget biztosítva!

Úgy Európában még ma sincs – kivéve Svájcot, Svédországot, Finn – és Magyarországot
(ahol az elmúlt évben a nemzetiségeknek önkormányzatokat választottak)! S még néhány államot,
ahol ez a folyamatban van... Azaz többszáz évvel megelõzték Európát... – azokat az államokat, ahol
üldözik – ma fokozottan – a nemzetiségeket!

A diktatúrák korunk válsága szellemében. Tegyük hozzá - ahogy már sokszor elhangzott - a
vad kapitalizmus szabályai szerint: „a pénz beszél, a kutya ugat...”

Szanyi József
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„MÍG POZSONYPÜSPÖKIN MEGHÚZÓDÓ, BÚJDOSÓ,
SZÖKÉSBEN LÉVÕ APÁM – ANYÁM, SORSUKAT

BETELJESÍTVE, ÖTÖDIK GYERMEKÜKET VÁRTÁK”

Alig eszmélõ csitri leányka emlékképei jönnek elõ most, 2005 februárjában elidõzve a múltban,
1947 tele furakodik gondolataimba. Akkor is a tél fehér leple borította be az oly békésnek tûnõ
falvakat, házakat ott Pozsonypüskökiben. Fülemben riadalommal hallom kapunk csengõjét ma is.
– Vagy ez már csak skrizofrén képzelet?

Az évtizedek múlásával, az évszakok ritmikus váltakozása eltorzult, nincs tél, nincs tavasz.
Ritka a tiszta szikrázó fehér borulat, s egyre zsugorodnak élõképeim.
Napot nem tudom, csak január hava.
Hatósági emberek hoztak házunkba ítéletet.
Mától ez már nem a ti házatok, nem a ti házatok, nem a biztonságot adó otthonotok.

,,PRIDELOVACI VYSSZER”
- Beosztási végzés-
Parancs munkaszolgálatra. IX 1945.88.dekrétum alapján.
Iktatva:252/+2/47
Transzport: I/22a/72
          Ismeretlen útra, mert
„Magyar voltál ezért”
Ladisláv Tukac
Ha nem engedelmeskedsz súlyos pénzbüntetés, börtön vár rád.
A VYMER Fehérszi (Béla) VOJTECH (1909)  nevére szólt, akinek saját tulajdonú lakása POD

BISKUPICE 28. szám volt.
A családtagok, akik távozásra ítéltettek az alábbiak:
Fehérvizi Alzbata: 1910 (okmányon tévesen 1912) ( 12: Hégely Erzsébet) F. B. – felesége

Fehérvizi Alzbeta: 1962 (u. Vozár Katalin) F. B. édesanyja, Fehérvizi Károly : 1931. F. B. fia, Fehérvizi
Alsbeta: 1933 F. B. lánya (tévesen 1938), Fehérvizi Katarina: 1938 F. B. lánya, Fehérvizi Ladislav:
1941 F. B. fia.

Elõre semmit nem tudtunk. Az irat kézbesítésének napján Karol – és Elsbeta nem laktak
otthon. Károly Pozsonyban tanult, nõvérem Léván volt egy kisgyermekes család szolgálatában.
Az akkor 85 éves özvegy nagymamánk már betegeskedett, ezért szüleim orvost hívtak hozzá,
hátha ezáltal menthetõ lenne sorstragédiánk. A kihívott orvos nem magyar volt, írott szöveget
nem tûrõ szavak kíséretében mondta ki a verdiktet: K. magyorszki jó lesz a vagonban meghalni
(megd…)! Tehát mennünk kellett. Fõ vétkünk, hogy nem volt hajlandó reszlovákizálni, ragaszko-
dott magyarságához!

Tény, hogy a csehszlovák kormány igyekezeteinek az erportjához tartozott, akiktõl meg kel-
lett tisztítani a déli határ mentén szlovák elemekkel vegyesen élõ magyarokat.

Tagadva ugyan, de munkaszolgálati  parancsok, állampolgári jogainktól megfosztva
otthahagyni kényszerülve otthonunkat, Cseh-, vagy Morvaországba deportáltak volna. Munka-
beosztásunkat bizonyára meghatározta a végzésen szereplõ – helység.

Nagymama tehát nem tudott megmenteni bennünket. Apám döntött, Magyarországra me-
gyünk! Reggel óta õrzött házunkból apám kimenekítette édesanyját, egyik lányához vitte.  Apám
második házasságából született, apja Fehérvizi Ferenc volt.
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Fél testvérei Kürt nevezetûek voltak. Másnap reggel Kürt Móni néni elszaladt testvéreihez,
megbeszélni mi legyen a mamával. Mire haza tért, nagymamánk egy kis széken kuporogva pohár-
ral a kezében, megállt a szíve, belehalt bánatába.

Engem 9 évesen, 6 éves öcsémet kézen fogva, az emlékezetes nap délutánján – a kertek alján
térdig érõ hóban bugdácsolva – szüleink elindítottak egy rokonunkhoz. Házunk megett egy ká-
polna volt, s egy birtok (dohányföld). Emlékezéseim szerint Krizsik nevû biztos tulajdona. Befoga-
dó rokonunk, aki a vasút utcában lakott Spezger Vilmos volt, akire majd késõbb utalok. Apám az
utcánk végében mûködõ malomban dolgozott, s szülei által örökölt pár hold földet mûvelte szabad
idejében. Disznókat nevelt s éppen a végzés kézhezvételét megelõzõ napon disznóvágás volt
nálunk.

Estére a ház õrzésére kivezényelt csendõrt apám behívta, s étellel, itallal megvendégelte a
jelenlévõket. Fenti invitálást megelõzõen apám az egyik szobánk hátsó falát kicsákányozta, s az
elszunnyadó õrzõk lankadt éberségét kihasználva szüleink kiszöktek saját házunkból, a menekü-
lés útját adó rögtönzött kapun keresztül. Bátyám és nõvérem elmenekülésérõl nem kellett gondos-
kodni, mivel nem tartózkodtak otthon.

Pár heti bujdosás után, nyilván közös sorsú és szimpatikus embercsoportok szervezkedése,
és nem utolsó sorban a magyar kormány propagandája nyomán, 1947 év  kegyetlen hideg telének
februárjában, lovasszánnal a befagyott nagy Dunán szöktünk át Magyarországra, Oroszvárra,
ahova két testvérem is utánunk érkezett. Itt elhelyeztek bennünket proszórikusan egy másik csa-
láddal közösen egy lakásban. Csóka István 5 gyermekkel (7 fõ), s mi 6 fõ. Nem volt könnyû az itt
eltöltött pár hónap. Tengettük napjainkat. Mi gyermekek csavarogtunk, s a férfiak haza- haza
szöktek (megélhetési útra csempészkedni a két ország között).

Apám 37 évesen az egyik napról a másikra megõrült. A „határsértés’’-kor beszakadt alatta a
befagyott Duna, melyen éppen illegálisan tartózkodott.

A felnõttek pár gyermeket átszöktettek- köztük engem is – az áradt Dunán nyaralni a roko-
nokhoz. Felejthetetlen emlékem, hogy három heti nyaralás után visszakívánkoztunk Oroszvárra,
és hárman gyerekek Pozsonyligetfalun keresztül gyalog nekiindulva szöktünk vissza. Ez nagy
kaland volt.

Kései ez az alapítványi igyekezet, akik többet részletesebb, hitelesebbet tudnának dokumen-
tálni, többségük már nincs az élõk sorában.

Ma lenne apám 95 éves, s ma kaptam a fájó hírt, hogy édesanyám ma február 27-én (apám
születése napján) 95 évesen elhunyt.

1947 õsze közeledtével ismert lett a határkiigazítási egység Rajkánál meghúzva, s mi ezért
elhagyni kényszerültünk Oroszvárt.

Ismét menekülés?
Ezúttal Ácsteszérre irányítottak bennünket, több hasonló családdal együtt.  Ez a község nem

fogadta be a „bevándorlókat’’. Végül választási lehetõséget kapva (jobb híján) Dunántúlon Zir-
cen állt meg a szerelvény, melynek utasai javak nélküli, megkeseredett emberek Olaszfaluban
jutottak otthonokhoz. Nyolc család érkezett, Csóka-Kovács-Strasszer nevû családokra emlék-
szem, de elõtte többen voltunk.

Még Pozsonypüspökin, meghúzódó, bujdosó, szökésben lévõ apám-anyám sorsukat betel-
jesítve, ötödik gyermeküket várták, s Mónika húgom 1947 októberében Olaszfaluba érkezésünk
másnapján szalmazsákon látta meg a napvilágot.

Ez az otthonunk villany nélküli, földes szobás, nyitott kéményû konyhás, teljesen üres lakás
volt. Üres lakóhelységek, üres kamra,  üres ólak, üres istálló, üres pince, üres pajta, gyümölcsfák
nélküli kerttel.

Nincstelenség, tél, 5 gyermek és a Rákosi korszak sok nélkülözéssel teli évei.
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Kaptunk a községtõl földet, mezõgazdasági szerszámokat ( úgy emlékszem megváltási árat
kellett fizetni). Lovaink, teheneink lettek, benépesült a baromfi udvar is. Mûveltük a földeket (a
gazdaság méreteire nem emlékszem), termeltünk búzát, rozsot, burgonyát, káposztát, marharépát.

De betakarításkor nálunk sem került sok gabona a kamrába.
Apám 1952-ben Eplénybe a rézbányába ment dolgozni, majd késõbb Dudaron dolgozott a

szénbányában. Még a mezõgazdaság kollektivitásának befejezésekor döntenie kellett, mezõgaz-
daságban termelõszövetkezetben dolgozik, vagy a bányába marad. Kétlakiságát fölszámolva a
földek a TSZ-nél – apám a bányában maradt.

Rokonaink mindannyian otthon maradtak Csehszlovákiában, akire már utaltam, Sperger Vil-
mos, anyám ikertestvérének, Hégely Gizellának férje, a községházán dolgozott, írnok-segédjegy-
zõként nem tudom milyen pozícióban, akitõl soha nem tudhattuk meg, hatáskörébe lett volna e
módja segíteni nekünk, a deportálás elkerülése ügyében.

Olaszfaluban éltük dolgos napjainkat, sokat nélkülöztünk. Veszprémben 56-ban érettségiz-
tem, anyám jött el a ballagásomra, s a nagy nap örömére 1 gömb 1 Ft-os fagylattal tudott megjutal-
mazni. Ebben a faluban meg itthon maradt svábok és magyarok laktak, hívõ katolikus falu volt,
nagyon dolgos, szorgalmas emberek lakták. Nagy szeretettel gondolok itt töltött gyermek éveim-
re. Mi gyerekek önfeledt játékaink közepette nem éreztük a szegénységet. Jó pajtások, jó szomszé-
dok voltak, konfliktusok nem voltak a helybéliek és a betelepültek között. Mi gyerekek felnõttünk,
szétszóródtunk az országban, fõként én, mert az Alföldre kerültem Békés megyébe Körikadán
községbe. Itt élek ‘44 óta. Mivel ilyen messzire kerültem a Dunántúlról, ezért nem volt alkalom, az
elmaradt évtizedekben a még akkor élõ rokonokkal ápolni a kapcsolatot.

Szüleim, nõvérem néha mentek Püspökire, nagyritkán túlról is érkeztek vendégek , de én soha
nem találkoztam velük. A szüleink generációja mind elment, s a leszármazottak elmaradtak egymás-
tól a mi családunkban. Anyámnak még testvére volt, József, János, Irén, Gizi. Anyai nagymamán-
kat Hégely Jánosné Kudlicska Amáliát, idõs korában áthoztuk Magyarországra, itt halt meg Zir-
cen. A kétlakiságunk felszámolásakor bányászlakásba költöztünk Olaszfaluból Zircre. Apám 1970-
ben ment nyugdíjba.

Az átélt szenvedések , megpróbáltatások, nélkülözések emléke apámnak soha nem engedte
meg hogy hazát találjon Magyarországon.

A szocialista országok rendszerváltása reménnyel töltötte el, várta a Benesi dekrétum ér-
vénytelenítését, s talán némi jóvátételét is. Egy házat pár hold földet hagytunk Pozsonypüspökin,
mindent otthagyva, a lakásból semmit nem hozhattunk ki, még egy vasszeget sem. Apám nyugta-
lan lelke 1995 december 25-én hosszú szenvedés után elszállt. Utolsó éveikben szüleim Erzsébet
nõvéremnél éltek.

Férjemmel nem sûrûn jártunk hozzájuk a nagy távolság miatt, s ha rövid idõre találkoztunk
nem sokat emlegettük a régmúlt idõket. Talán ahogy visszagondolok tabu is volt a téma. Most,
hogy az alapítvány hirdetményét olvastam, össze szorult a szívem. Nincs akivel felidézhetnénk,
kik voltunk, honnan jöttünk. Bátyám 1990-ben halt meg, nõvérem 2004 nyarán, s ma édesanyánk.
Két testvérem közül az egyik Magyarországon született öcsém meg 6 évesen lett  magyarországi
lakos. Õket a hirdetmény érzelmileg nem fogta meg.

Engem belsõ kényszer sarkalt, annál is inkább, mert már kilátás sincs talán, hogy a megbéké-
lés érdekében ezen szerencsétlen népcsoportért bármit is tenni akarna bárki is.

S végül még azért szánom rá magam ezen írásra, mert apám halála elõtt rám testálta egyetlen
foszlott papírcetli igazolt múltunk örökségét.

Gaál Sándorné, Fehérvizi Katalin – Körösladány
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KÁRPÓTLÁSI KÉRVÉNY

Férjemmel Juhos Maxival (született 1924. június 26-án magyar állampolgár). Szlovák területen
lakunk.

Elhurcolták õket 1945. január 2-án Somolyára szlovák területre. Elindulok 1945 január 9.-én
Hegyeshalomnál Németországba Sonthofen Koszlin Milten. 1945. május 1-én fogságban voltunk.
Szenvedés volt az osztályrészünk. Elengedtek haza bennünket 1946 január 28.-án. Felesége va-
gyok, Juhos Ilona (születtem 1927. május 28.-án Tisticén). Állampolgárságom magyar. Két lányom
és egy fiam van, két unokám, öt dédunokám. Járatom az újságot, amibõl tájékozódtunk a kárpótlás-
ról. Az Új Szót olvasom. Legelõször személyesen elmentem a járási vöröskereszt irodájába. Azt is
elolvastam az újságban ott kapok nyomtatványt. Folytattam az újságban a cikket a kárpótlásról.
Az  igazságminiszterbõl is küldtek kárpótlásról nyomtatványt. Ki kellett tölteni hivatalos személy-
nek és két embernek. Utána be kellett menni és ott hivatalos becsületbeli kijelentést kijelenteni és
aláírni. Együtt mentek Németországba kényszermunkára és egyszer jöttek haza. A sors megáldott
sok szenvedéssel, nélkülözéssel. Özvegy asszony vagyok. Megérdemlem a kárpótlást, mert sze-
gény vagyok és nagy beteg, cukor beteg. Itt küldöm a bizonyítékokat a kárpótlásról. Sokat foglal-
koztam minden kérvényt ajánlva sok pénzbe került. Hamar meghalt a férjem. Visszaemlékszem a
szomorú fájdalomra. Nagyon szépen köszönöm a segítséget és a levelem találjon meghallgatásra.

76 évesen élek egyedül, sokat kórházban vagyok. Nyugtassanak meg megelégedéssel.
Köszönöm szépen

Juhosvá Helena Tristice
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„MOST IS HALLOM A SOK SÍRÁST, AMI AKKOR ÉJJEL VOLT”

1947 szeptember 10. szomorú nap számunkra.
Bár még gyermek voltam, de emlékszem arra a szomorú napra, mikor szétszedték családunkat.

Mi az édesapám szüleivel laktunk egy családban, teljesen egy háztartásban. Édesapám édes-
anyámmal és két lány gyermekükkel együtt ki lettünk telepítve. A katonák rakták teherautóra majd,
tehervagonokba minden ingóságunkat. A  nagyszüleimnek nem volt fehér lapjuk, úgy õk ottma-
radtak a lakásban. Az én szüleim pedig Édesanyám szüleivel együtt lettek bevagonírozva, mint az
állatok. Egy hétig jöttünk, mert a szerelvényt sok helyen félretették. Nem tudtuk, hova megyünk.
Húgom csak két és fél éves volt, sírt, hogy haza megy és elvitték, hogy legalább a kicsi aludjon
nyugodtan. Édesapám megtudta, hogy éjjel indulunk. Ekkor egyik lovát kivezette, és lóháton
elment a húgomért az õ szüleihez. Az alvó húgomat majdnem  ott kellett hagyni. Ekkor tudtuk meg,
hogy több kicsi is otthon aludt. Kihozták a kicsiket és szinte jött az egész falu népe. Most is hallom
a sok sírást, ami akkor éjjel volt. Mindenkinek ott voltak a testvérei, rokonai. Bonyhádi állomásra
kerültünk egy hét vándorlás után. A vagon oldalára ráírtak egy bonyhádi címet. Minket gyermeke-
ket elvittek keresztszüleinkhez, mert õk akkor már Bonyhádon laktak. De mint mindig ott is volt
olyan ember, aki megfizette és elintézte, hogy az övé legyen a birtok, hogy ne vigyék messze a
várostól.

Így mi Keménybe kerültünk. Hetekig ládában állt minden az udvaron. Nem csomagoltunk ki,
mert úgy gondolták nagyszüleim és szüleim, hogy mi hamarosan vissza tudunk menni, de sajnos
ez nem történt meg. Többszöri kérvényezésre sem sikerült visszatelepülni.

Mi nagyszüleimmel együtt 14 tehervagonnal érkeztünk meg. Pákozdi nagypapámnak volt
cséplõgépje, ezért õ kuláknak lett az 50-es években nyilvánítva. Ez el is vitte minden vagyonukat.
Sok megpróbáltatáson mentünk keresztül.

1962-ben eljöttünk Komáromba. Sajnos ekkor már csak egy pótkocsis teherautóra volt szük-
ségünk. Még az éves termésünk is rajta volt. Így elszedtek tõlünk mindent. Itt mindent elölrõl
kezdtünk és legalább az vígasztalt, hogy  sajnos nagyszüleim 1968-1969-ben meghaltak, de sok-
szor hallottam tõlük, hogy legalább a szülõföldhöz közelebb kerültünk. Sajnos, szüleink is már rég
el vannak temetve. Nem tudtak otthon a szülõföldben pihenni, de mindenkinek a koporsójába
tudtunk tenni földet a Deáki szülõföldrõl, mert mikor telepítettek, hoztak magukkal a Deáki földbõl,
hogy  legalább a koporsóban legyen hazai föld, ha már nem tudtak visszamenni és a szülõföldben
nyugodni. Aki magyarnak vallotta magát, el kellett hagynia a szülõföldjét. Én 2 évig magántanuló
voltam. Titokban jártam egy magyar tanár lakására, akit szintén megfosztottak diplomájától, mert
magyar volt. Õ volt a rektor, aki megtanított írni, olvasni magyarul több magyar gyerekkel együtt.
Hálásak vagyunk ezért neki. Hisz õ is sokat reszkírozott, mert merte vállalni azt, ami tiltva volt.
Örülünk, hogy van ez a találkozó, mert így olyan rokonokkal és ismerõsökkel is tudunk találkozni,
akik több száz kilométerre vannak tõlünk. Soha ezt a borzalmas kitelepítést el nem fogom felejteni,
pedig már megöregedtem, de most is hallom a sok sírást, és látom ezt a fájdalmat.

Nagyszüleim és szüleim szemében voltak.

Keller Tiborné Komjáti Anei, Komárom
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DEPORTÁLÁS

Rejtelmes gépbúgás hallatszik távolból,
Hurcolják a népet kis szülõfalumból.
Hangos zokszó tör fel, búcsúzik a nép,
Elviszik a magyart, mindet, aki ép.
Nincs mentség számára, nincs más menekvés,
Csak a fehér lap és súlyos betegség.
Kevés bútorkáját autóra rakják,
Otthagyják a többit: földet, házat, marhát!
Amit szorgos kézzel összekuporgatott,
Ellenérték nélkül prédának ott hagyott.
Nem tehettek másképp, nem volt irgalom,
Mert elfojtott mindent erõs karhatalom.
Búcs községnek népe körül volt kerítve
Sûrû csatárlánccal, s nem volt menekvése.
Úton-útfélen portyázó járõrök,
Fegyveres katonák, csendõrök, rendõrök.
Az igazoltatásnak se szeri-se száma
Gyanús volt az ember saját falujába.
Hurcolják a népet messze idegenbe,
Hallatszik a sóhaj. „Istenem ne hagyj el!”
Szabadságra vágyott szülõfalum népe,
Mégis szolgaság lett szorgalmának bére.
Ahogy megérkeztek a szolgavásárra,
Megtudták, hol lesznek, melyik majorságba.
Olcsó lett az ember s préda a nemzet,
Sajnos nekik kellett elszenvedni mindezt.
Bárcsak a jó Isten könyörülne rajtunk,
Hallgatná meg imánk, amit rebeg ajkunk.
Ne sanyargatnának ártatlan népeket,
Köztük a miénket, a magyar nemzetet.
Látnák meg egymásban az Isten Teremtményét,
S követnék a szent atya jól ismert törvényét:
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”
ez volna a földön a legszebb parancsolat.
Ha erre alapoznánk az emberi békét,
Megérnénk a nagyvilág újjászületését!

Elhangzott id. Szigeti János elõadásában
Búcson, 1997. október 26-án a Kitelepített és deportált búcsi családok emlékére rendezett 50.
évforduló alkalmából.
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„SZEDIK MÁR AZ ÓLAT, HÁZAK TETEJÉT,
ELVISZIK A FALUNAK AZ ELEJÉT...”

„Nem mondhatom el senkinek,
Elmondom hát mindenkinek”

Nem történelmet akarok írni, ezt megtették helyettem, Dr. Paul Smidt (Hitler tolmácsa voltam),
Kádár Gyula, Farkas Vlagyimir (Minden kényszer nélkül), Gasztonyi Péter, stb. Simon Visenthal.
Legalább fél teherkocsi memoár van a könyvespolcokon.

Egy „ötéves” kisfiú emlékei

 Elsõ lapok, egy „ötéves” kisfiú emlékei-kifejezés módjával írja emlékeit, ez úgy változik, ahogy
múlnak az évek, – napjainkig.

 1938. november 7. Négy és féléves kisgyermeket édesanyja zsinóros ünnepi ruhábaN, meleg
nagykabátba öltöztet, és a szomszédokkal – Pál Géza illetve Tárnok Lajosékkal – indulunk a
községháza elé. Az öreg temetõnél volt felállítva a díszkapu, amin Karva és Dunamocs felöl vonul-
tak be a magyar katonák. Ott mondják a felnõttek, hogy néhány héttel ezelõtt (szeptemberben) a
búcsi legények magyar zászlót vittek fel a vízimalom mellett lévõ hatalmas nyárfa tetejébe, amit
látni lehetett – a magyar oldalon is.

A cseh csendõrök sokáig keresték kik voltak, de nem találták. Késõbb a bevonulás után úgy
beszélték, hogy a két derék legény Tárnok Lajos bátyám (szomszéd) és barátja Gaál Lajos voltak.

Dél tájban egy kétfedelû repülõgép sok-sok fehér nemzeti csíkos lapokat szór, micsoda él-
mény-repülõgép…!

Dél körül nótaszó hallatszik, megérkeznek a katonák, ez aztán az élmény, egyforma ruha...,
egyszerre lépnek... utána beszédek –, amit még nem igen értek. De a búcsi ünnepi ruhás lányok is
köszöntik õket. Én is odamegyek hozzájuk és sok-sok cukrot, csokit kapok tõlük.

Éjszakára nálunk is alszik egy lovas katona, a nyeregbe is feltesz.
Másnap sírva búcsúzok, azt hittem itt hagyja a nyerges lovat, ami a Fecske mellé volt bekötve.
Néhány évvel késõbb a „Visszatért Felvidék” címû könyvben találkozom egy búcsi fénykép-

pel. 2 magyarruhás lány között egy katona, alatta az írás: „Lányok, melyiket szeressem”.
1939. március 15. Édesanyám ismét a zsinóros ruhámat adja rám, és az általa horgolt (még ma is

õrzött) piros-fehér-zöld kokárdát tûzi a galléromra, valamint szintén „Õ” által vaRrt háromszínû zász-
lócskával az utamra indít. A házunkon pedig – amit ez idáig soha nem láttam – nagy nemzeti zászló. Az
utcán pedig olyan sok férfi és nõ közeledett felénk, amennyit a díszkapunál láttam utoljára.

Közöttük elvegyülve a kertünk alatt lévõ iskolához mentünk, ott „Nemzeti Dalt” szavaltak és
valami „krasznahorkáról” énekeltek. Majd elkezdett nagy pelyhekben hullani a hó.

1939. szeptember, az 1933-ban születettekkel felvesznek iskolába, úgynevezett „loggóba”.
Egy év teltével – karácsony tájékán, hétköznapon édesanyám zsinóros, kokárdás ruhába

öltöztetett ismét, õ is tiszta ruhát vesz fel, és mondja:



138

Elmegyünk a Kovács Matildékhoz, ott van egy lengyel menekült festõ bácsi, aki le fog
rajzolni bennünket. Ezért pénzt adunk neki, mert nincs otthona. Lebombázták!

Azt, hogy lebombázták nem értettem. Elmentünk és mindkettõnket lerajzolt. A képet ma is
felakasztva õrizzük.

Az iskolában kezdõdik a szoktatás, a tanítás. Mi elsõsök a „kisiskolába”, a posta mellé járunk.
Pedáns Tóth Kálmán (levente parancsnok a Gregó bácsival együtt) az osztályfõnököm.
 Elsõ Miklós ünneplés, emlékezve Horthy Miklós kormányzó úrra is.
 1940. március, sajnos akkor verességnek mondott kanyaróban megbetegszem, így az iskolá-

ból kimaradok a 33-asok közül.
 1941-42. Édesapámat többször behívják gyakorlatra, kiképzésre Aszódra, Nyíregyházára.
Már akkor hozott játék tankot és játékrepülõt.
 Betegsége miatt édesapám végre idehaza maradt, viszont iskolatársaim apukáit behívják

katonának. Ha szabadságra jönnek, körülüljük õket, én valósággal habzsolom, amit mesélnek.
Szüleimnek két újságot hoz a postás Mariska néni. „Függetlenség” és a „Magyar Futár”

(Rajnis Ferenc lapja, ez van ráírva). E két újság minden betûjét kiolvasom. A Magyar Futárt még a
padláson is olvasom. Hadijelentések, csaták és új fordulatok, repülõk, tankok, a tábornokok nevét
kívülrõl megtanultam.

 Esténként a Kiss Erzsi néniéknél vagy tíz-tizenkettõ, lányok-asszonyok varrnak, közben
rádiót hallgatnak, különösen a „kívánság mûsor” a lényeg. Írjuk a katona címeket, hogy kivel lehet
levelet váltani a szovjet fronton. Én a 9 éves fiú 2 katonával is levelezek. Közben megtanuljuk a
rádióban elhangzó dalokat.

„Jóska lelkem én édes vitézem”, „Kívül a kaszárnyán”, „Az elsõ vonalban künt”, „Valahol Oro-
szországban”, „Kint a pusztán nyílik egy szép rózsaszál” stb. A kétsoros harmonikával egy-kettõ
megtanulok játszani és az „asszonykórust” én kísérem. Természetesen közben megy a varrás.

Elsõ „hadi” élményeim

 Iskolatársaim apukáit behívják katonának. Aratási szabadságra hazaengedik õket, és sokat
mesélnek. Tõlük is tanulom a fronti nótákat „Magyar honvéd jár túl a Dnyepperen”, a parti-
zán vadászatokról, Velikie, Luki, Kubács nádasok, Brianszki erdõ, én ezt valósággal habzso-
lom.

 Ha megérkezik a „Függetlenség” újság a „Magyar Futár”-ral együtt öregmama sok-sok cik-
ket felolvas a vacsora után a családnak, én pedig utána minden Futárban lévõ képet mind-mind
átnézem. A „kitüntetettek”, illetve a „hõsi halottak” is fel vannak sorolva benne, a „Magyar va-
dászrepülõk” ezekbõl többet le is rajzolok.

Nagy élmény számomra, hogy egy kétfedelû repülõ alacsony repülésben többször megjele-
nik a falunk (Búcs) felett, mivel mindig „repülõ bolond” voltam igen élveztem. Az asszonyoktól
hallom, hogy T.A. a búcsui pilóta,  és akinek udvarol az a Fõ utcai   M.E.

Emlékeim között szerepel a fenti búcsui pilóta szomorú temetése is. A nyitott sírja felett 3
kétfedelû repülõs bajtársa mélyrepülésben is tisztelgett.

 Múlik az idõ. A kert végében a diófa-, körtefa alatt elkészítjük a kötelezõ óvóhelyet, sajnos!
 Az újságokban egyre több a taktikai, visszavonulási, elszakadási hírek. Rommelnek igaza

lett, utánpótlás hiánya miatt elveszett az afrikai hadmûvelet, – partraszállás Szicíliában-fél Olaszor-
szágot elfoglalja Eizenhower tábornok (Po folyó völgye).



139

 Bari-Foggia kiépített repülõtereire rátelepedtek Fedder légi marsall „Vörös farkasai”. Hazánk
sorsa megpecsételõdött.

 1944. április 13. Derûs tavaszi délelõtt, az égen sok-sok fehér csík, (kondenzcsík) elõttük
tojás nagyságú valamik, iszonyatos dübörgõ búgás, külön-külön egymástól 25-29 hasonló vala-
mik. Édesapámmal a diófa alól számoljuk a csillogó repülõ kötelékeket. Elsõ találkozásom a képes-
lapokból már ismert „Véres farkasokkal”.

Háborús emlékeim

 Egy meleg, csillagos éjjel édesanyám felébreszt: – gyere kisfiam, hátra kell menni óvóhelyre a
diófa alá.

Az ég felõl iszonyatos búgás hallatszik. Nagyon féltem, hogy meg fogunk halni. A most
megjelenõ újságok, képes napilapok, mind-mind a lebombázott városok templomokról írnak.

 Ekkor már csak a „Szebb jövõt” levente újságban lévõ „Lodics Jani ereje” humoros rovaton
tudtam csak nagyokat nevetni.

 És még sok-sok borzasztó éjszaka és nappal. Almásfüzitõt, Szõnyt, Gyõrt bombázó kötelé-
kek, Dorog, Süttõ, Karva, Dunamocs, Búcs, Bátorkeszi felett fordultak meg ismét a célra.

Félelmetes látvány a gépekre tüzelõ „Boforcok” nyomjelzõs lövedékei, a gépeket keresõ fény-
szórók. Vajon hol vannak az általam oly sokat lerajzolt „Messer 109-M-290” és a magyar „héják”.

 Lassan eljött a tarlószagú nyár. Édesapám többször beteg mint egészséges. A kedves rokon-
ság és a közvetlen ismerõsök, komák (11 keresztapám van/volt, mivel református község volt
Búcs, nagy komaság volt szokásban) segítettek az aratásnál, behordásnál, cséplésnél.

A segítség fejében édesapám foganatos munkával segít vissza, illetve mivel õk is ismerték a
Fecskét és az Ilkát (még ha hasasok voltak is) édesapám megengedte, hogy elvigyék munkára a
lovakat.

A nyári iskolai szünidõ alatt a határi munkák olyanok voltak, hogy mint gyermek segíteni nem
tudtam. Az udvari munkák, takarítás, állatok etetése, itatása, kitrágyázás, szecskavágás az enyém
volt. Szerencsémre már 1939-ben Firx-Filakora típusú modern elevátoros szecskázónk volt. Bajt
inkább az okozott, hogy a szalmát egyformán kellett húzni a szalma-, illetve takarmánykazalból egy
vasvonyogóval. A két sarkából pedig könnyebben kijött a szalma, mint a közepébõl.

Aratás idején nagyanyám a kukoricaszedõ nagy fonott kosarakba szalmával bélelve elhelyezi a
különbözõ jó ebédet, cserép kancsóban a friss vizet, „piros bort”, aludttejet, majd a Fecske lovunkkal,
teljes kocsirakománnyal elindulok egyedül az aratókhoz, a „hármas határnak” mondott búzaföldünk-
höz. Azért nevezték így, mert itt találkozott Köhölkút, Búcs valamint Muzsla községek határai. (Muzslán
született Dr.Buga László aki édesapámat sokat, és engem is gyógykezelt.)

 A bombázókötelékek ekkor már napi berepülésen voltak, nekem állandóan kémlelni kellett az
eget. Igaz a dübörgõ 20-25 kötelék búgását a Messer 109-es fütyülõ búgását, meg tudtam külön-
böztetni. Ha jöttek egy fa alatt meg kellett állni. Igaz teljesen védtelenek voltunk a szabadvadásza-
tot végzõ alacsonyan szálló Spittáreszek-, P-38-, Ligtingek-tõl. Így nagyon féltem az úton, míg a
„Peresi tanyához” nem értem, ugyanis ott már erdõ is volt.

 Félúton járva, Süttõ felöl a Dunán át alacsony repülésben húz a peresi szõlõk felett egy Messer,
felette a felhõk közül zuhanó repülésben 2 fekete Musttáng üldözõbe veszi. Megállok a Fecskével,
kölcsönös géppuska sorozatok-légi harc, ezt már élvezem, repülõk! Ilyen alacsonyan, ilyen közelrõl!

Egyenlõtlen harc, még néhány sorozat és a sárga törzscsíkos „Messer” leesik a kisújfalusi
erdõben. Búcsról is voltak megnézni. A szegény pilóta egy fán lógott holtan, ilyen alacsonyan az
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ernyõ már nem nyílik. Hála Istennek nem fordultak vissza. Perbete , Érsekújvár felé elmentek,
könnyû préda lehettünk volna a két „farkasnak”.

 Az élet nem áll meg! Naponta szedem a szederfa levelét, másszuk a szederfákat, míg a zsák
megtelik. A leventékkel együtt mi iskolások is vállalunk selyemhernyó nevelést. Addig, míg a
hernyók megnõnek, majd száraz vadrepcét teszünk rájuk. Annak ágaira felmásznak, begubóddzák
magukat, és mint selyemhernyó gumót veszik át a gyûjtõhelyen. Ebbõl lesz az ejtõernyõ.

 Az aratási idõ alatt, a tarlószántásig, a kötelezõ libalegeltetés is az én feladatom. Csak akkor
megyünk haza, ha nagy begyük van, így nincs kedvük repülni. A legeltetés alatt figyelünk, hogy
a libák ne menjenek a keresztekbe, s közben mi szedjük a gereblye által elhagyott kalászokat. Ki
többet, ki kevesebbet.

A gazdák (édesapám is) a kikelt árpára vetették az évelõ lucernát, ezek a földek meg voltak
jelölve kis földkupacokkal. Ide tudtuk, hogy nem szabad ráhajtani a libákat a gyenge lucerna miatt.

 A tarlószagú nyár közepén megkezdõdött a gabonahordás Mezei Ferenc és Peresi András
bátyámék segítségével. 100-130 kereszt szokott lenni, és három markos kévék. Ferenc bátyám adta
kocsiról a kévét, édesanyám villával átvette a csaknem 25-30 kg-os kévét, így továbbadta Persei
bátyámnak az asztag tetejére. Az én kötelességem az volt, hogy minden hazaérkezéskor friss 2
kanna víz legyen hátul a Fecske és Ilka részére (lovak).

A cséplés kölcsönös összefogással történt Bielekosztolszki László keresztapám gépével, de
leginkább Bajkai Lajos bátyám, traktorral hajtatott cséplõje volt nálunk – 1200 LE nagyságú volt.
Így is csaknem egész nap csépeltünk.

A nyári szünidõ még ebédhordással egészült ki. Édesanyám a „peresi” szõlõbõl nem jött délre
haza, oda vittem neki az ebédet, igaz kissé féltem, mert a „kutyahegyek” szõlõit elhagyva sok rókalyuk
volt az oldalba vájva. A Pajtás nevû kutyánkat néha elvittem magammal. Valamint a tavaszi kislibák
kiszoktatása a „libagyöpre” – így neveztük a pincék, és a nyárfás alatti rétet.

A netán más falkából odatévedt kislibát este, ha mentünk értük a fehér hídnál lévõ nagy
borító alá szokás volt tenni, mivelhogy minden libafalkának más-más talpjele volt. Miénk: jobb
lábán sarka vett, szélsõ belsõ körme vett. A hazai kiscsirkéket a nagymama ugyan így jelölte, egy
kicsit sajnáltam õket, de mindig segítettem adogatni. Ugyan úgy segítettem lámpát tartani a lúd,
illetve a tyúktojások fiasságának megnézésekor (egy hetes ülés után kellett megnézni).

A fõszegi Csekes Julika szép fekete hajú lány volt, kis szeretõmnek hívott. Édesanyámmal
igen sokat beszélgetett, ha mentünk a Tófarokba lakó Rácz keresztanyámhoz. Szóval õ kérdezte: –
kis szeretõm egy kislibánk hiányzik! Nincs-e a tiétek között?

Mondtam: – eggyel több, mert 26 db.
Mivel egyforma nagyságúak voltak, a ludak nem bántották. Megnéztük a lábjelét: két sarka vett,

két középsõ körme vett, jobb lábán külsõ talpa hasított, bal lábán belsõ talpa lyukas. Az övé volt!
Minden reggel hosszú somfa libahajtó bottal a fiatalasszonyok, lányok kiöltözve hajtották a

libákat a legelõre, ugyanígy este jöttek értük, míg kisebbek voltak, nehogy a hazatérõ csorda
összetapossa õket. Késõbb a ludak hiánytalanul hazavezették õket. Õsszel pedig a házsorjában
két-két fõ naponként vigyázott, nehogy a sok-sok libacsapat átjöjjön a jegenyés úton a pincék alá,
és a tilosba menjenek legelni.

 A késõbbi szõlõcsõsz is így házanként volt megszervezve, a szõlõárok szépen elgereblyéz-
ve, ha idegen belépett a nyoma ott maradt.

 Az egyik reggel a szokásos tejvivést végzem a tejcsarnok felé menet a kisutcán két asszony
beszélget.  –  hallottad? Egy hárommotoros aknaszedõ repülõ kényszerleszállt a bucsi pusztai
lucernásba.

Hû ez nekem nagy szó, a Magyar Futárból csaknem mindegyiket ismerem, most egész közel-
rõl meg fogom nézni.
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Futás a tejjel. Jókai néni átveszi, én közben egy új faliplakátra figyelek. Rajta egy göndör hajú
szép kislány roncsolt kézzel, felette szálló Liberátor, amibõl különbözõ robbanó játékok hullnak,
hajas babák, töltõtollak, egyebek. Rajta a felirat „Ne nyúlj hozzá! Ha megtalálod jelentsd!”

Átkozott „amcsik” és „tomik” a magyar kisgyermekek gyilkosai (RAF vezérkarát Nürnberg-
ben szintén el kellett volna ítélni).

A tej átvétele után futás haza, le a cipõt a lábamról, hogy mihamarabb a búcsi pusztára érjek!
Életem nagy napja!!! Ekkora hárommotoros repülõgép? Hogy tud ez a levegõbe maradni?

Filozofálok…!
A kényszerleszállt gép, egy „Mousz” aknarobbantó gyûrûvel felszerelt német JU-52/3 szállí-

tógép. A gép által felrobbantott vízi akna a hátsó szárnyát felhajtotta a vezérsíkra, így kényszerle-
szállt. Személyzet a felfújt gumicsónakokban a szárnyak alatt heverészett. A több napig ott lévõ
gépet Búcsról, Karváról,  Dunamocsról a felnõttek (még hintóval is) látogatják.

Hozva nékik bort, gyümölcsöt, ennivalót. Ezért beengednek a repülõgép belsejébe. Én min-
dennap elmegyek és bemegyek a pilótafülkébe, le is szíjazom magam!

Ezek a gépek szállítottak élelmet, lõszert Paulusz bekerített hadseregének, onnét pedig a
sebesülteket vitték hazafelé. Késõbb a bekerített Budapestrõl is.

A gép minden részébe bemegyek, a pilótafülkébe le is rajzolok vagy ötven órát, mûszert.
Kb. 1 hét múltán egy „Gólya” típusú gép meghozza a szerelõket, alkatrészeket. Nagy bána-

tomra elbúcsúzunk és a lucernásból a hatalmas gép felemelkedik. Egy tiszteletkör után irány a
Duna fölé. Mi, a 20-25 látogató lassan szétszéledünk.

 Elõzõ év (1943) nyarán édesapámat, a családot nagy megtiszteltetés érte. A Kisalföld Terme-
lõ Szövetsége által kiírt „Vetésdíjazás” versenyen I. helyezést érte el. Emeli ennek értékét, hogy
édesapám csak 26 kh-as középparaszt volt. 95%-os református községben a díjat a búcsi esperes
úr borospincéjében a bizottság élén Dr. Jáross Andor Felvidéki Miniszter adta át.

Az I. helyezett búza, a tagi dûlõben 5 kh, 4. évben felszántott lucernaföldbe volt vetve!
 Egy verõfényes délelõtt Almásfüzitõ, Piszke, viszkóza gyárak felöl szirénák vijjogása hallat-

szik. A helyi tûztoronyba üti az éppen soros „légi oltalmi õr” a nagy vasat (én is többször voltam
ott). Az ott lévõ rádió, ha légi veszélyt jelzett Budapest, Gyõr, Komárom felöl, akkor az éppen ott
lévõnek (minden nap más volt) ütni kellett a nagy vasat.

Egy délelõttön édesanyámmal a káposztás dûlõben vagyunk, ott több „ezüst csík” pamacsot
találok, nem merek hozzányúlni, netán mérgezõ, vagy felrobban. Akkor még nem tudtuk!!!

Ezeket az alumínium fóliacsíkokat az amcsik a Német-magyar radarernyõk zavarására, megté-
vesztésére alkalmazták. Angliában,  Amerikában, a gyárakban a nõk csinálták. Találtam több röp-
lapot. Pl.: „Kiscipõ, nagycipõ, kapsz te Füzitõ” vagy „Kis csizma, nagy csizma, kapsz te még
viszkóza”. (Lábatlan)

Most már könnyebben számoljuk a repülõ kötelékeket, mivel mennyiségileg és minõségileg
is „túlerõben” voltak, nem repültek 10000 m-en. Egyik napon a haverokkal a földásás szederfái alól
igen komoly légharcot néztünk végig. Köbölkút felöl 6 db P 38 ligting repül, néhány Messzer
elkapja õket.

A kéttörzsû P-38-ról valami csillogó tojások potyognak. Most meghalunk, mert 3 db nem
messze ér földet, nem robban!!! Odamegyünk hozzájuk. Csónakszerû, benzinszagú valamik. Ma
már tudjuk! Bari, Fodzsia repülõtereirõl indultak bevetésre. A szárny alá plusz benzin póttartályo-
kat szereltek, ezek is azok voltak. Ezeket kettébontva kitûnõ csónakok voltak.

 Õsz lett! Az iskola megkezdõdött. Kerekes rektor úr felesége a „Néni” irányítása alatt, még a
vasárnapi iskolába is eljárok szép énekeket, tanulunk:

„Jézus a szívembe a béke költözött.
Hû szerelme kísér bú és baj között,
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Eltörli a könnyet, el mindent, ami fáj,
Csupa napsugár, Jézus fénysugár.
Csupa napsugár a szív, hol Jézus a Király!”

Még kívülrõl megtanuljuk:
,,nem Erdélyt, soha senkinek,
 egy kis rögért ha meg kell halnom!
hát meghalok – de nem adom”

A karácsonyi szünet korán megkezdõdik. A Miklós napi ünnepségek is elmaradnak, már
nincs Otrontói ütközet megemlékezés.

Már több idõ jut arra, hogy öregapával közösen megyünk a pincékhez a befagyott tavon.
Õnála a nagy cafrangos tarisznya, 3 literes csatos üveggel, egy kis vasgörbebottal.
Néha kértem öregapától 1 fillért, azon vettem a búcsi boltban cigarettát, amit a pincelyukban

nagy köhögéssel elszívtam. Tudtam öregapa nem árul el Édesanyámnak.
Öreganyám elküld az Altmanékhoz élesztõért. 10 fillért kapok, ezen vegyek magamnak szent-

jánoskenyeret is – õ tudta, hogy nagyon szeretem.
A Sántaköznél lévõ boltot zárva találom, ott beszélgetõ néniktõl tudtam meg, hogy éjjel

elvitték Õket! A rádióban, napilapokban annyi idegen, új neveket hallok, olvasok, hogy alig tudom
elraktározni a fejemben, kívülrõl megjegyezni õket.

November 15. (vasárnap)  Édesanyám segít öltözködni, nehogy elkéssek az Istentiszteletrõl.
Praklamáció: Beolvassa valami Lakatos miniszter. Én sietek Istentiszteletre, nem lehet elkésni,

mert ma én is „énekszám rakó” vagyok a Nagy Gézával és a Retkes Jenõvel. Iskola udvarhoz érve
hatalmas búgás, dübörgés. Esztergom felöl több alacsonyan szálló Donner, Messer repülõ húz el
Érsekújvár felé.

A templomnál a felnõttek beszélik, vége a háborúnak, fegyverszünet- megszállnak az Ango-
lok!? De nem jó jelnek vélik a német gépeket. Én igen örülök, nem fognak bombázni..., nem kell éjjel
a bunkerba menni..., nem fogunk meghalni...

Továbbra is szorgalmas látogatója vagyok a „Turul-Filmszínháznak” , amit Bilekasztolszki
László keresztapám vetít. Igen tetszik 8-10 évesen is az „Elnémult harangok”- „Rózsa fabot” ( itt
szerelmes lettem Szelecki Zitába) igen tetszettek a „fekete halálról” ami zuhanás közben lép fel a
pilótáknál. Láttam  Ottó Skorzeny által Mussolini (Ducse) kimentését. Grond Sassáról (persze
bátor példakép lett!!).

És még sok-sok vidám akkori filmek sokaságát.
Mivel már akkor is igen érdekelt a történelem és a politika állandóan az újságot olvasva,

illetve a rádiót hallgatva teltek a napok! Egy napon új nevek, új indulók. Szálasi, Beregfi jöjjön
Budapestre, – gondoltam igen nagy bûne lehet, ha a rádió útján kéretik. Rádióban sokat hallottam.
Egy célunk, egy vezérünk Szálasi.  Ugyan ki ez az ember? Késõbb megtudtam a Magyar Futárból.
Itt olvasok a fõszerkesztõrõl Rajnis Ferencrõl is, Dr. Jáross Andorról a felvidéki miniszterrõl, aki
1943-ban átadta Édesapámnak a vetésdíjazás I. helyezését Búcson.

Sajnos nem lett jobb, mivel, hogy továbbra is szóltak a szirénák, és bombáztak is.
November végi kora esti idõben ez idáig nem hallott hatalmas csattanások, robbanások, majd

ezt követõ robaj ötször, tízszer ismételve. Az ablakok csaknem betörnek. A robbanások szünete
közben az udvarra megyünk. Egyszer csak Köbölkút felöl hatalmas fény, villanás. 5 nyomjelzõs
lövedék a levegõben Dunamocs felé röpül, majd érkezik a hatalmas mindent megrázó durranás.

Édesapámmal együtt tudtuk, hogy a tagi dûlõben lehetnek tüzelõmállásban 5 db Boforc,
messze hordó ágyúk. Amit mi gyerekek következõ nap fel is derítettünk.
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Meg kell jegyezni, hogy a szabadon lévõ állatokat napokig nem láttuk, a pajtás kutyánk 3 nap
multán jött elõ az istállóból a kisborjak jásza alól.

Másnap megtaláljuk a német boforcokat. A németek odaengednek – ez nagy élmény, hatal-
mas mellvédõpajzs, hatalmas hosszú csõ, és akkora lövedék (magas) mint mi gyerekek.

Nappal a Jókai boltból bevásároltunk nekik. Az egyik délután ott várjuk meg a szokásos
tüzelést.

Megtanuljuk – fület befogni, szájat ki kell tátani, és így nem is tûnik oly erõsnek a durranás.
Egyik nap kissé megkéstünk, holdvilág van. Gyenge kerepelõ szerû búgást hallunk, „jé” egy

„Mari néni” repül át felettünk, bújás a pajzsok mögé. Az egyik Boforc követi a csövével, de nem
lövi le.

Ezek Szovjet nõi pilóták által vezetett éjjeli felderítõ repülõk volta, 5-10 kg bombát is hoztak
magukkal. Bizonyára kölcsönösen nem vett észre bennünket. Hála Isten. Soha többé nem me-
gyünk ki hozzájuk.

Ezek Budapest bekerítését végzõ II. ukrán front felvonulási útvonalait lõtték. Kb. 10 nap
múlva eltûntek.

Egyre többször hiányoljuk Tokodi kisbíró bácsi dobolását, mindig utoljára hagyta, hogy
milyen jó filmeket vetít a Turul Filmszínház. Õnála mindig fõszereplõk voltak (ha volt, ha nem)
Latabár Kálmán és Vaszari Piri, azért, hogy többen menjenek!

Mivelhogy Kiss Erzsi néniék elõtt szoktunk megállni, mindig odakurjantott a Kiss néninek
„Kiss nénémasszony van e idehaza 2 dl vörös a bánomi szõlõlébõl, mert én azt nem bánnám”!

Úgy  emlékszem mindig volt!
Éjjelente Esztergom és Budapest felõl múló dörejeket lehetett hallani, sõt mindig közelebbrõl.
Egy napon sok idegent telepítettek a falunkba, Garamkövesdieket. Sok-sok tejet hordanak

tõlünk is. Annyi 1 pengõsünk volt, hogy nem fért a nagy faperselyembe.
(Történelembõl: II. ukrán front Malinovszki ph. Elfoglalja a Párkányi hídfõt- Budapest körül-

zárása. Garamkövesd hadmûveleti területté vált, ezért a civil lakosságot kitelepítik.)
A kertünk alatt lévõ iskolába sok-sok rossz ruhás sovány embert fedeztek fel! Kenyeret

kérnek tõlem. Megdöbbenek, megsajnálom õket, nagyanyám által a hét elején sütött 6 db nagy
kenyérbõl ellopok egyet és uccu a kert alá, át az iskolába, odaadom az épp ott lévõknek.

Nagyanyám délután keresi, hol van egy kenyér?! Megmondom neki, mivel nem szoktam
hazudni.

Szegény Zsidók!!! – mondja. És még egyet küld. Én  nagy örömmel viszem az iskolába. Hiszen
ezek is olyan emberek mind én vagyok. Ugyan miért vannak itt, - nem tudtam elrendezni magamban.

Az Altmanékra gondolok, és az ott vett sok szentjánoskenyérre. Ugyan, talán õk is „zsidók”
voltak!?

December elején váltakozva német-magyar katonák jönnek- mennek a faluba, alszanak és
mennek. Kiss Erzsi nénitõl elbúcsúzik egy német katona jó barátom Johan. Mondja Õ – Lasz lasz,
ruszki curikk Bicske. Neki menni kell. Elcsalom tõle ,, kicsi sparhelt”- jét, õ nagyokat nevet, ,, Óh
Stefi kicsi sparhelt, nagy sparhelt”, de odaadja. Aminek én nagyon örülök.

Késõbb kiderül, hogy õk ezen fõztek a bunkerben. Én játszóeszközként cséplõgépnek léptet-
tem elõ a szerkezetet.

Decemberben egyre több légiharcot élvezek végig. Már találkozok a nemcsak  az általam jól
ismert Messerekkel, hanem a futárból (újság) ismert POK 9-esekkel, Ratákkal. Ezek már felveszik a
sárga törzscsíkos magyar, német vadászokkal a légi versenyt. Ami a laposokra lezuhanó magyar
Messer is tanúsít, ezt késõbb meg is keressük mi gyerekek, aminek pilótafülkéjébõl kiszereljük az
összes plexit üveget, amibõl szép gyûrût tudunk reszelni.

Egy légiharcot a pajta ajtajából nézek végig, minden vadászgép a másik mögé kíván kerülni.
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Alacsonyan szállnak. Hosszabb-rövidebb sorozatok, és csaknem a fejemre hullanak a hüve-
lyek, amit megpróbálok összeszedni és amik olyan forróak, hogy belesülnek a tenyerembe. Gyor-
san vissza a pajtába!

 A karácsony és újév, az iskola nélküli szabadság könnyen telik. Esztergom, Budapest felöli
ágyúzást a Bélai-hegyek, Párkány felõl naponta bombázzák a német „Dannerek”.

Budapest felöl több kötelék német 3 motoros szállító gépet figyeltek meg.
Az egyik nap estéjén három magyar katonával többen vagyunk. Nevükre emlékezve: Steiner

Ferenc Budapest, Kiss Gyula Nagyvárad, Vitéz Dániel debreceni születésûek. Kérik, hogy had
maradjanak itt civilbe átöltözve, családtagként. Itt szeretnék megvárni a ruszkikat. A front nem
messze, Párkánynál , Garamnál húzódik.

Én különösen boldog vagyok, már 10 évesen megengedik, hogy célbalõjek a pisztolyukkal.
1945. január 6. Vízkereszt ünnepe! Délután Kiss Bözsi néniéktõl jövök haza, feltûnõ durranás

és még soha nem hallott fütyülõ hang, és igen nagy robbanás. Ezt követõen múló hangkondulás,
mivel a templom a kertünk végében lévõ iskola mellett volt. Odanézek...!

Megdöbbenek...! A nagy gömbnek a fele hiányzik. A fütyülõ lövedéket a ruszkik ide irányítot-
ták, gondolva, hogy ott figyelõ állásuk van a németeknek.

Kis idõ múlva a földásás-tagi dûlõ- felõl 3 db T-34-es (a képekrõl már ismert) páncélos, rajta
mindenféle ábrázatú-kis szemû fekete is- ruszki katonák, ahányan csak ráférnek. Alig 10 perccel
elõtte 2 német katona az udvarokon fut az iskola felé. Én remélem, hogy elérték a tóparti nádast, a
puskáikat eldobták a pelyvásunkba, amit én késõbb el is rejtettem.

Mindhárman T-34-es megáll a Lukácsék, Vargáék elõtt, az utca tele van emberekkel. Elsõ
szavuk, amire jól emlékszem: – Germán nyema! Kalkó km Berlin!

Megjöttek!
Hozzánk bejövet édesanyám, nagyanyám sonkával, tojással, tejjel kínálja õket. Egy négy

csillagos tiszt mondja: „Igyiszuda”, és a térdére ültet.
Mondja: – „Doma, 3 klapci”.: És micsoda forgós pisztolya van neki, ilyet még nem láttam. De

jó volna kipróbálni! De nem mertem neki mondani.
Az utcán egyre több tank, gépkocsi, lovaskocsi, temérdek sok katona, sorba és össze-vissza

is mennek Dunamocs felé.
Hetedikén reggel óriási káosz, jönnek vissza felé. A még meglévõ villanydrótokat, porceláno-

kat mind lelövöldözik. A 6-áról 7-ére virradó éjszakát a kertvégi bunkerba töltjük. 1 gyertya égett,
nem aludtunk, igen fáztunk.

Udvarunkban 3 konyhát állítanak fel, így egyenlõre igen sok tiszt megfordul a szobáinkban,
valamint a szakácsok. Nagyanyámat fõszakáccsá léptetik elõ az „Õ” irányításuk alatt.

Édesanyám 3-4 éjszakára sok-sok takaró alatt a pajta padláson a lucerna közé bújva alszik ( ha
tud). Féltek az asszonyok, hisz minden újság írta, hogy ,, megbecstelenítik” a nõket. Kb: 1 hét után
a padláson való alvás meg is szûnt, mivel a frontvonal véglegesült (6 hétig) Dunamocs, Mocsoják
és Búcs között.

Megkezdõdtek a borzalmas napok, éjszakák. Már 3 órától kezdõdõ különbözõ méretû ágyú,
aknavetõ, Búcs község lövése Bátakeszi, Dunamocs felõl.

A fent említett nõi félelem nem volt alaptalan. Az úgynevezett megszálló alakulatok a bákatói
Csekes tanyán az akkor terhes fiatalasszonyt és az anyósát 5-7 ruszki, egymás után megbecstele-
nítette, - az asszonyok beszélték.

Néhány nap után úgy rendezõdtek a dolgok, hogy udvarunkban 3 konyha autót elhelyeznek,
mivel sok fa, pajta, kukoricagóré eléggé álcázza õket. Megkezdõdik a fõzés! Az ételt 2 gépkocsi
viszi a mocsojáknál megmerevedett frontvonalba. 1 hét után minden szakács a haverom, Vasziltól
a Jánosig. Én mint gyermek néhány napig még ágyban alszom, de 1 hét után a szobákat elfoglalják
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a tisztek, azok térképei. Csak nagyanyám maradt elöl, mint fõszakács (6 hétig levetkõzés nélkül).
Rendszeresen odajárt ebédelni, egy nagy, csillagos, széles piros csíkos nadrágos fõtiszt.

Engem igen megszeretett. Hozott nekem gramofont, a kis zöld kalapomra pedig adott egy tölgyfa-
lombos szarvas jelvényt, amit még ma is a kalapomra tûzve, emlékként hordok!

Az egyik nap délelõttjén Varga nénit a férjével Gyula bácsival – aki a közelgõ front miatt
szándékosan nem ment vissza szabadságáról – édesapám a pajtába bújtatott, amikor szegény
búcsi leventeként 3 napi élelemmel gyûjtötték a nyilasok.

A nyilas karszalagos Bucsek Jánosra emlékszem, igen jó kollégák voltak. Pál Géza, Sátek
Lajos a Bajkai Józsi, a hentes Pál Géza e sok – sok búcsi levente, akiknek ez volt az utolsó
búcsúzás.

Csókakõ, Magyaralmás és környéken volt elhantolt sírjuk, a háború végén a szülõk odautaz-
va, ott azonosították szegény búcsi leventéket.

 Varga Gyula a családjával Gyuszi, Jani barátaimmal együtt a szomszéd Pálékkak az istállóban,
ami 17 személy éjszakai menedékévé, szállásává változott.

Átjövetelkor szegény Erzsi néni sírva mondja, Irma (Õ édesanyám) had maradjunk nálatok,
mert ma kora reggel 7 ruszki katona a családom elõtt megbecstelenített!

Lesújtva hallgatózok, és igazat adok a magyar Futár és Függetlenség újságnak. Így január
15-tõl 17-en laktunk az istállóban a szomszéd Pálékkal, Vargáékkal együtt. Mindenkinek meg volt
a megszokott helye. Én a takarmányos ketrecbe, tehenek, növendék borjak vályújában, a vályúk
alatt. Édesapám, édesanyám Ilka, Fecske jászlába. Öregapám a fecske jászla alatt. 1945. január, kint
- 20 fok. Az istálló ami védett, erõs volt (2 m magas beton alap, padlás, erõs félgerendás akác) az
állatok lehelete +15-20 fokot biztosított nekünk 17 fõs hálótársaknak. A viharlámpa fényénél csak-
nem meztelenre vetkõzve asszonyok és mi 10 éves fiúk ,, partizánvadászatot , úgymond: tetvész-
kedést tartottunk”. 2-3 db tetû + serték. Akkor nem volt érdemes levetkõzni ha 2-3 db-ot találtunk.
A Varga Gyuszi barátomat igen szerették, benne minden este 10 db-on felül találtunk.

 Minden nap kora hajnaltól a 3 konyhát begyújtották. 8 órától mindennap megtelt a hátsó
kisszoba, 8-12 ismerõs asszonynéppel. Õk szívesen jöttek segíteni a krumpli pucolásba, a ki tudja
honnét idehordott borjú-, tehén-, armifúsok darabolásánál elkészítésénél. Annyit fogyaszthattak,
amennyit akartak, és itt nálunk nem féltek, mert magasabb parancsnok fordultak meg, és állandó
õrség volt a konyhák körül.

8-10 nap elteltével számomra állandó és megszokhatatlan halálfélelmet jelentõ Dunamocs,
Madar, Bátorkeszi felõl megkezdõdtek a tüzérségi, aknavetõ belövések melyeket felettünk átrepül-
ve – vijjogó, süvítõ majd hatalmas robbanás követett. Hiába vigasztaltak a felnõttek: - Attól ne félj
ami fütyül!!! Mert az már elment. Amit nem hallunk fütyülni attól lehet meghalni, mert az idecsap.

Egyik nap megnéznek a Szabóék, és a malom mellett egy kilõtt Hunyadi páncélost. Szegény
magyar halott, Szent László hadosztályhoz tartozott.

Ezekre a ruszkik igen haragudtak, mert sok ruszkival, T-34-essel elbántak. Ahogy beszélték
csak titokban tudták eltemetni a Szabóék udvarában. Azt mondták neszmélyi születésû volt. Ké-
sõbb a front után a temetõbe temették el, egy német katonával. A sírjukat mi gyerekek gondoztuk.

Az iskola utca végén Marcsa Andriskáék nagy kerti fáik és a Szabóék fáikra kifeszített hálót
a földig befonták az oroszok, ugyanis az iskola utcában közlekedõ gépkocsikat a németek Bátorkeszi
felõl azonnal kilõtték.

(Történelembõl: 1945. január. A német hadsereg „Trójai Faló „fedõnéven támadást indít Ko-
márom – Tata – Bicske – Pilisvörösvár  irányába, hogy feltörje a budapesti gyûrût.

Ekkor kapja Malinovszkij a Budapestet támadó német hadsereget Garamkövesd, Köbölkút,
Búcs, Dunamocs, Pat, Izsa, Komáromon keresztül. De csak a Komárom Vágdunáig jutottak el. Ott
15 JU 88 Stuka megtámadja és Izsa határába páncélos gépjármû temetõ lett a ruszkik sorsa.)
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Január 8-ra egész Dunamocs Búcs között frontszakasz alakult ki. Vereshomok,
Csenkepuszta körül a front 6 hétig megmerevedett. Vereshomok pusztán éjjelenként egymás
jármûvét lopják el a személyzettel együtt a szemben álló felek! Az egész határrész kilõtt
kocsikkal, jármûvekkel van tele. A január 6-án támadott II. ukrán front 7 hadserege és a civil
lakosság, akiket nem tudtak evakuálni a hadmûveleti területrõl. Mozog a föld annyi ember és
harci jármû alatt.

Az élet olyan érdekességet is produkált, ami a háború után derült ki, hogy Jókai keresztapám-
nak (az iskola utcában laktak) Dunamocs határában, tüzelõ állásból a saját családját, faluját kellett
bemérni a löveg irányzék függõleges és vízszintes mérõjével.

„Iszonyatos érzés lehetett”. Csak úgy tudott segíteni, hogy a függõleges szintmérõt egy
kissé megemelte, így a kilõtt 76-os gránát a falu felett, a tagi földekre hullott!

Én ezektõl a vijjogó, fütyülõ gránátoktól iszonyatosan féltem, soha nem tudtam megszokni.
Érdekességképpen a lovaink a helybõl tüzelõ „Katyusa” T-34 harckocsi nagy löveg durraná-

sától meg sem rezzentek, annál inkább megkülönböztették az ide érkezõ fütyülõ belövéseket. Ezek
10 nap után délután 3 órától rendszeresek voltak. Ezért az utcán, udvaron tartózkodni halálosan
veszélyes volt.

Így halt meg szegény Jókai Irma, illetve a templommal szemben egy idõs néni az unokájával
együtt. És még néhányat beszéltek az ide járó krumplit tisztító asszonyok.

Kiss Bözsi néni, Varga Lajos, Lukács bácsiék háromszögében egy döglött ló feküdt talán két
hétig. Mígnem az elhullott tetemeknek a Lukács Józsi bácsiék kertjében lett elhantolva. Köztük
Marcsa Irmáék kutyája, de még ruszki is. Egyébként a ruszki halott tisztek a templom körül, külön-
bözõ ágynemûkbe burkolva lettek temetve. Amikor ott minden hely elfogyott, betelt, akkor Varga
Gyula bátyám kertje végébe Fokodi szódakészítõvel szembe lettek az új elhantolások.

Mi 10 év körüli gyerekek: Szabó Lali, Varga Gyula, Jani, Csibor Józsi, Kovács Károly stb. a
kevésbé sérült lovakat – amik egyébként szabadon kóboroltak- összefogtuk, egy idõ után drótból
kantárt készítettünk és lovagoltuk õket. Amíg az orosz kocsisok el nem vették tõlünk. Mi ezeknek
a lovaknak a kertekbõl úgy loptuk a takarmányt mint az orosz kocsisok, ugyanis az eltüzelhetõ
kerítések mind-mind eltûntek, az oroszok ezzel fûtöttek. Így mi is szabadon mozogtunk.

Az egyik takarmány szerzõ utunkon egy hatalmas csattanás, az akácfa ága betakart bennün-
ket. Irány Sántáék birkaólja, és jöttek a belövések, pedig még nem volt 3 óra. Ekkor sérült meg
Varga bácsi is – Õ tolmács volt. Ez az idõ február körül volt, ennek hiteles, részletes leírása – mivel
mindenre jól emlékeszem – egy külön kötetet tenne ki.

Az általunk meggyógyított lovakat a ruszki kocsisok sorozatban elvették tõlünk, valamint a fenti
gránátbelövéstõl igen megijedtünk, a lovak gondozását, lovaglását végleg abbahagytuk.

Éjjel a férfiakat a frontvonalba kényszerítették a ruszkik, bunker ásás, javítás végett. A Szabó
Sándor bátyám lábai ott fagytak meg, évekig sebesek voltak. Õk mesélték a front után: – a nagy
rakétázás közepedte õk le nem hasaltak, ha az orosz hajcsárjuk állva maradt úgy kilõtték a magya-
rok vagy a németek közülük, mint a pinty!

Az egyik éjjel a Fecskének kiscsikója született, amit csak reggel vettünk észre. Még öregapa
sem pedig az õ fekvõhelye éppen a Fecske elõtt a jászolban volt. Nem csak mi, hanem a 17 lakótárs
(ennyien voltunk az istállóban hálótársak). Jöttek a szakácsok – János, Vaszil, Sándor – nappal is
a krumpli pucolós asszonyok. Még a piros csíkos nadrágos fõtiszt is megnézte. „Ugye megható,
hogy ennyi halál közepedte egy új élet született”. Soha nem felejtem el.

Egy kisszemû kirgiz, fekete csúnya ember volt, a 3 konyha fõnöke édesanyámmal állandóan
incselkedett, hogy õ is had nézze meg a perec tésztáját. Mire édesanyám megfordulva a nála lévõ
peretésztával „nyakontekerte”, s az rácsavarodott a „cigány” nyakára. Az ott lévõ sok konyhás
asszony, a szakácsok orjásit mulattak. „Bravó Irmi! – Bravó Irmi!” – örültek a szakácsok is mivel két
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napig nem jött ellenõrizni. (Édesanyám lánykori neve Uzsák Irma volt).
A szokásos éjjeli vijjogó belövések egyik reggelén egy szomorú hírt hallunk, a nagycsaládos

Bató Miklós bácsi felesége nem jön a konyhára segíteni, mert megsebesült szegény Lidi néni – a
második szomszédok voltak. Én láttam is egy kis kocsin húzták valahová, hogy meggyógyítsák,
„soha többé nem láttuk”. A háború után egy idõs néni volt a sok kis gyermek gondozója. A Miklós
bátyám pedig a Marcsáéknál szolgált.

Egyik napon a szakácsok és az ott segítõ asszonyok lótnak-futnak. – Jaj szegény Sándor! –
õ volt a konyhás gépkocsi vezetõje, õ hordta az ételt az elsõ frontvonalba. Többszõr elvitt engem
is a fehér hídig, a pincék útjáig. A pincék alatt menet Karva felõl kilõtték az ételhordó teherkocsit.
Sándor az általunk, kertben készített óvóhelyre lett eltemetve. – Ma is ott nyugszik! Nem lett 1946-
ban exhumálva.

Február vége, egyre több vijjogó belövést kapunk, hullanak a lovak, elõttünk 2 döglött ló.
Még szerencse, hogy igen hideg van. Egyik napon Vasil és a János valamint a „cigány” fõszakács
kezet fogva búcsúznak, mennek a Garamon túlra nagyobb vételezésre.

Délután a szokásos 3 óra, indulnak és érkeznek a belövések, tartós tüzérségi párharc ami
egész éjjel tart. Iszonyatosan félünk. Vijjogó gránátok 17 halált váró ember az istállóban! Félek,
hogy az istállót is eltalálják és meghalunk. Én új fekvõhelyet változtatok, a két kisborjú vályúja alá
préselem be magamat. Éjfél után már az ágyúk kilövését is halljuk, utána néhány másodperc jön
sikítva a gránát és iszonyatos robbanás. Hajnal felé elalszom, virradatkor igen gyanús csend van.
Édesapám az istálló kétrészes ajtaját kinyitja és nagy meglepetés ér bennünket. Az udvaron egyet-
len gépkocsi, konyha nincs. A szederfák a belövésektõl igen megtépázva. Több gránáttölcsér van
a pajta hatalmas erõs fala 2-3 méteren kidõlt. Megrémülve nézzük, hogy a szálláshelyünk – az
istálló – padlás tetején két méter rés tátong. Pál Géza bácsiék (szomszédék) udvarában robbant!
Bedöntve a padlás feljárót. „Úr Isten!” ha négy méterrel korábban ér földet, ugyan ki élte volna túl
az istálló lakói közül?!

Utólagosan 17 gránát helyet számolt meg nagyapám az udvarunk területén, telibe találva a
kertünk végében lévõ 82-es aknavetõ állást is.

Ezen a februári reggelen az utcára menet egyetlen orosz katonát sem láttunk!
A kerítések nélküli udvarok, ameddig a szem ellát. Pálék, Marcsáék kertjük felöl édesapám

elsõnek meglát 3 német katonát vállunkon villám géppuska. Lógnak róluk a töltény hevederek és
egyre több német – magyar katonák érdeklõdõknek esetleg elbújt ruszki katonák felõl.

Nem tagadjuk igen nagy öröm volt ez a „felszabadulás”. A földárok felõl ért a legnagyobb
meglepetés! A Varga Gyuszi – Janiék felõl két hatalmas párduc tank érkezik, át a mély, csaknem 1 m-
es árok felet akácfákat kidöntve, - szemünk, szánk tátva maradt. A Kiss Bözsi néni a Varga Lajos
bátyám, Lukácsék által határolt téren megállnak, a harckocsik tornyában magas szõke, feketeru-
hás, halálfejes jelvényes katonákat szeretettel üdvözöljük. Nekem ez külön élmény, mert csak a
„Magyar Futárban” láttam a legújabb Tiger-Párduc harckocsikat. Egyre több magyar katona érke-
zik, igen el vannak fáradva, a nap folyamán nálunk is 10 fõ tisztálkodik, utána lepihen a szalmára.
Õk mesélték, hogy a Szent László hadosztályhoz tartoznak, a „Garami kiszögelés” felszámolását
még az este megkezdték. Komárom, Madar, Bátakeszi Kürt, Szõgyén térségbõl. Mivel az oroszok
igen jól be voltak rendezkedve, sok-sok bunker futóárok húzódott a búcsi határban. Éjfélig sok
magyar, német gyalogos veszteségük volt. De a segítségül adott VI. német páncélos egység egy
része megtette a hatását. Egyetlen hidat a garamon egy önkéntes német felrobbantotta, és Köböl-
kút, Bátakeszi, Muzsla – Duna vonalát határoló Búcs-Dunamocs határáig húzódó katlant 48 óra
alatt felszámolták.

(Történelembõl: II. Ukrán front – Malinovszki nagy szemrehányást tesz az angol hírszerzés-
nek, hogy nem tájékoztatta idõben a II. ukrán front törzsét a VI. páncélos „SS” egység átcsopor-
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tosítását. Prága mellõl a garami hídfõ ellen a VII. lövész ezred, ebben a katlanban csaknem meg-
semmisült. A fenti „SS” páncélos egység harcolt a Francia Ardenekben is)

Háború után

6 hét után a halál veszély elmúlt. Csaknem szokatlan a vijjogó lövedékek, iszonyatos robbanások,
a csaknem naponta lezajló légiharcok megszûnése. A Bélai hegyekben (Párkány fele) a szovjet
gócok „Dommerek” által állandó bombázás, az ott lezajló MIG109- illetve JOK 9 (Raták) légicsatái.

Másnap Szabó Sándor bátyám egy itt maradt ruszki lovon kimerészkedik a határszéléig. Õ
mondja, hogy az egész határ bunker- bunker hátán, kályhacsövek merednek ki a földbõl, hogy
egész nyáron temethetjük a bunkerokat, ha szántani, vetni akarunk.

Veszélyes játékaink

A következõ napokban mi 10-12 éves gyerekek kimerészkedünk elõször a temetõig, utána a határ-
ba. Az egyik állásból ki a másikba be. Kutatunk, és annyi puskánk és kézigránátunk F 1, RG-42 van,
hogy egy ezrednek elég volna.

Egy kilõtt 76-os lövegnél felfedezzük, hogy a belsõ gumija szivacs, mivel a külsõ gumit
leszerelni nem tudtuk, 2 db összecsavart német nyelesgránáttal lerobbantjuk, így a belsõ szivacs-
hoz hozzáférünk, és igazságosan elosztjuk. Ebbõl faragunk rongyfutballt. Igaz, iszonyatosan csíp
a rúgáskor a szivacs futball, de igen jól ugrik.

Az utca bajnokságon igen nagy gólt tudott rúgni Gaál Sanyi, a kapusnak is gond volt meg-
fogni, mert csípett itt, csípett ott.

Igen, ez így volt ahogy fent leírtam, a talált 76-os löveg emlékezetem szerint Vereshomok
puszta körül volt, ahol Kulcskáék laktak, illetve a Talapka Mariskáék.

- Hogy hol voltak a szüleink? Nem ellenõriztek. Ilyen veszélyre õk sem gondoltak, hogy mi kis
katonák a háború borzalmait megszokva hol, merre, is csavargunk. Mert minden este „Hála Isten-
nek” haza mentünk. A vereshomoki puszta a senki földje volt, a két front között. Beszélték, egy-
egy éjjel kölcsönösen elkötötték egymás jármûvét a kezelõkkel együtt.

Részt veszünk a döglött lovak, kutyák, emberi tetemeik elhantolásában... Temet a civil nép!!! A
Lukács Bácsiék portáján nagy gödör, oda Marcsáék kutyáját Pálék néhány birkáját, de még a pelyvás-
ban megfagyott ruszkit is beledobtuk. A földásás partján a szederfák alá is lovak kerültek, amit a
kutyák állandóan kikapartak, iszonyatos bûzt árasztottak, nem gyõztük visszatakarni, ugyanis ez volt
a temetõt. Gyakorlatilag azt csináltuk mi tizenévesek, amit láttunk, tapasztaltunk. Az egyéni állások
elkészítése saját fegyver, gázálarc, kézigránátok összegyûjtése, ezek halásznivaló kincsek voltak és
természetesen a gyalogsági ásó (ezek még – mind a kettõ – a mai napig megvannak) az oldalunkon
lógott.

A földásás körüli emelkedõk a kiásott állásokkal vannak tele. Az ott lévõ tóban állandóan
puska gránát és töltények után kutattunk, ezért igen mérgesek voltak az odajáró ludak, kacsák
gazdái, mivelhogy mi többet voltunk a tóban mint a libák vagy a kacsák. Harci szabály is volt,
mivel nem lehetett a fegyvereinkkel gránátainkkal egymást elpusztítani, így az állásainkból álcázva



149

kinézni, úgy megismerni egymást a másik állásába melyek 50-100 méterre sem voltak egymástól.
Ha megismertük egymást, akkor harcképtelenné kellett tenni. Az egyik délután a Tokodi szódás
mellett húzódó árok partján éppen elkészült állásomat álcáztam. A tó felöl egy hangot hallok, máig
sem tudom ténylegesen ki volt?!

Czibor Józsi, Vasas Andris vagy Kélyi Pisti (õ messze tudott dobni) „Cél a veréb” hangzott,
és már repült is a tóban elõbb talált RG-42-es az állásom felé, ami hatalmas robbanást, fekete füstöt
okozott. Az állásomba húzódva fejem, nyakam tele lett földdel, mire elõjöttem nemcsak a harcos-
társak, hanem néhány asszony közöttük szegény édesanyám is a földásásban voltak.

Mindnyájunk szerencséjére, hogy a gránát nem F 1-es volt, ugyanis ott 15-20 m-en belül
lefeküdni is hiába való, mert álló célra 30-50 m-ig is szétszóródnak szilánkok. A napi célbalövés,
különbözõ gránát dobálás leírni sem lehet, ide több kötet kellene. Márciusban végleg 1-2 belö-
véssel a németek el, a ruszkik átvonultak Búcson. Mi tizenévesek az otthoni ránk bízott munka
elvégzése után járjuk a határt. A kilõtt páncélosokban megégett katonákat is láttunk, de ez meg
sem rendített minket. A laposokon egy kényszerleszállt egy ME-109-es sárga törzscsíkos (ez volt
a közös egyezményes repülõk megjelölése) piros-fehér-zöld vezércsíkos magyar vadászgép. Az
összes plexit a pilótafülkébõl kiszereltük, ebbõl gyûrût és egyéb díszeket lehetett reszelni.

Felfedezzük a feltört pincéket, ahol géppisztolyt, lõszert találunk Czibor Józsi, Varga Gyuszi,
Jani a testvérek, Szabó Lali, Kélyi Pisti, Gaál Sanyi, Vasas András, Kenyeres Lajos, Nagy Géza stb.
Emlékezetem szerint a pincék felett a Bruszi Dezsõ ráakadt egy tüzelõ állásban lévõ 12-7-es gép-
puskára állvánnyal együtt. Igen irigyeltük, hogy nem mi találtuk meg.

Március utolsó napjaiban a libagyöpre egyre sûrûbben jönnek a kétfedelû „Mari nénik”.
Mivel az egész faluban csak 3 ló maradt meg a hat-hét állófront miatt. Üzenet jött édesapámnak a
községházáról. A hintóval elõ kell állni a libagyöpre a tehenes itató kútnál és ott a repülõgépbõl
kiszálló piros csíkos nadrágos tábornokot a kért területen végig kellett kocsikáztatni. – Nagy öröm
volt nekem, addig odahaza, míg a kiscsikók ettek, addig õ is evett. Látták, hogy spriccel a tej a
lovak tõgyébõl. Ugyanis mindkettõnek kiscsikója volt. Fecskéé 50 napos, Ilkáé 14 napos.

1945. április 1. (húsvét) Bátorkeszi, Dunamocs, Karva, sok-sok ember, asszony dolgozik a
libagyöpön készülõ reptéren. Tervek szerint ide szálltak volna le és innét indultak volna a bevetés-
re a „Sztálini sólymok”.

A legelõn a reptér félig elkészült, de használva nem volt, hisz a szovjetek április 4-re elfoglal-
ták Magyarország területét. Tokodi bácsi a kisbíró kidobolta, hogy vége a háborúnak!!! Édes-
apám is megszabadult az egész napos kocsikázástól.

Április 4. Édesapám a határban földet hengerel, az ott lévõ legeltetõ orosz kocsisok körbe-
fogják, és Ilkát kifogják a henger elõl, a szerszámját pedig édesapám nyakába akasztják. Édesapám
gyorsan a föld végére hajt, majd kocsival lassan irány a falú felé, bízva abban, hogy elszabadul
tõlük az Ilka, sõt úgysem tudják átvezetni a patakon, ugyanis kissé félt a víztõl. Az Ilkát soha nem
láttuk viszont. A Fecske nevelte fel mind két csikót. Édesapám rászoktatta a tehéntejre. Az 1946-os
kötelezõ összeírások alkalmával Édesapám járja a falvakat, még Párkányba is elment, Muzslán
megtalálta Lászlóék, Vargáék tehenét, a kisutcai Macsráék lovát, de az Ilka sehol. „Mi ezt ünnepel-
tük április 4-én.” Ezt mondtam el a családomnak, soha el ne feledjétek.

Mi utcabeliek szorgalmasan összegyûjtöttünk minden fegyvert, gránátot, még páncélöklöt is
találtunk, meg lövedékeket. Gondosan elrejtettük õket a temetõ gátjában, és a kutyahegyen a
szõlõk végében a más utcabeliek elõl.

A nyár közepe táján halljuk, hogy a Marcsa Adráska kezében felrobbant a gránát gyutacs és
megsérült a tenyere. Ebbõl tanulva, mi a gránát gyutacsot visszacsavartuk, és úgy dobáltuk el a
gránáttal együtt. Igen kedveltük a puskatöltény robbanását.

Mindkét lövedéket a hüvelybõl kivettük, egymás mögé helyeztük, majd a hátsó hüvelyben
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meggyújtottuk a benne lévõ puskaport és az fújta a tüzet az elõzõ hüvely végére és micsoda két
durranást okozott... ez igen! Most már a puskapor lett a nagy kincs számunkra. Az 57-76-os nagy
lõszerét úgy szedtük szét, hogy a kilõtt löveg „vagy harckocsi egy kiálló részéhez vittük ketten a
lõszert. Egyik a lövedéket a másikunk a hüvelyt fogta. … Figyeljék csak!!! Lassan kocogtattuk a
lõszert, közben forgattuk is a kezünkben és a kiálló részhez kocogattuk. Addig míg a lövedéket ki
tudtuk venni a hüvelybõl. Óvatosan letettük és nagy kincsre bukkantunk, egy hosszú fehér valami és
azon a végén egy nagy harisnyában tele barna granuláttal – ez volt a puskapor, a heré rúd is hõfejlesztõ.

Ezek után megkezdõdtek az ágyuk, harckocsi lövedékek felderítése, majd a fenti módon való
szétszerelése. Ráakadtunk néhány páncélökölre. E harckocsi kilövõ fegyvernek az ellövését nem
merjük vállalni, noha a Magyar Futárból ismerjük ennek módját is.

Ezt megteszi kérésünkre a fontról hazajött fiatal levente barátunk Izsó Józsi. A földásásban egy
futó árokból belelövi a föld oldalába, iszonyatos a detonáció. Akkora, hogy a szélsõ házaknál
(Tokodiéknál) a tejes köcsögök lepotyognak a köcsög tartó fáról. Ezzel többé nem is foglalkozunk.

A löveg lõszerekbõl nyert lõporral annál inkább. A földön hosszan cikk-cakkban elnyújtva az
egy végén nagyító üveggel és a napenergiával szoktuk meggyújtani. Ezt is addig csináltuk, amíg
szintén fõszegen csaknem balesett történt.

Lassan eltelik a nyár, szorgalmasan kutatjuk a pincéket a töltényekért. Gondolataim közül,
egy napsütötte kora délután a Gaál Sanyiék elõtt a szokásos foci mérkõzést vívjuk, amiért olykor-
olykor Sándor bátyánk ostor fenyegetését kapuk, ugyanis a szokásos ebéd utáni sziesztáját „gól”
vagy „nem gól” kiabálásunkkal teljesen lehetetlenné tettük.

Egyik ilyen délután a felnõttek is ingerülten beszélik, hogy 2 lovas ruszki kozák betévedve a
faluba „bárisnyákot” követelt. Édesapámnál egy lapátot látok, Lukács bácsi, Varga Gyula bátyám,
Szabó Sándor, Gaál Sanyi, Bató Miklós bátyámnál 1-1 karóval a kezükben. A 2 lovas ruszki a
szomszéd Paál Géza bácsi udvarában lovagolnak.

Uzsgyi..., az iskola utcán igyekeztek a tófarok fele menekülni. Varga Gyula bátyámék elõtt
álltak édesapámék, akinek a kezébõl elrepült a lapát, eltalálva a hátsó lovas ruszkit, aki leesett a
lóról, gyorsan felugrott, s futott a malom felé. A haverja és a két ló menekült Bátorkeszi felé, a nép
utána, a malmot elhagyva Czút Ferenc bátyám és a Bató Miklós bátyám utolérik és adnak neki
„bárizsnyát”. Bató Miklós bátyám osztotta leginkább, gondolva, drága felesége elhurcolására,
akit soha nem láttunk többé.

Én a sok kéz és láb között melléférkõzöm … nem tagadom! Leírom ezt is! Órazsebébõl kilógó
lánccal együtt kirántom az órát és irány haza. Útközben megtalálom az Egyegék elõtt a ruszki
térképtáskáját, amit másnap Községházán leadok. Ezek a csoporttestüktõl el-elkóborló ruszkik
voltak, szoktuk hallani, hogy loptak, raboltak, „bárizsnyásztak”.

Ezen a nyáron ért egy meglepetés! Egy meleg ebéd utáni idõben mind odahaza voltunk. 2
ruszki jön az ablakunk alatt, majd egyenesen hozzánk. Miért is tagadnám, nagy örömmel ismertük
meg egymást, Vaszil és a János fõszakácsok kerestek fel bennünket, a 6 km-re lévõ Köbölkút
állomáson állt a hazafelé tartó szerelvényük.

Azonnal sonka és bor teríték az asztalra. Õk mesélik, hogy a cigány kirgiz fõnököt, a saját
szakácsai lõtték agyon. Mesélik, hogy a VII. Gárdaezred pusztulásáért a fõparancsnokot kivégez-
ték. Õk is úgy maradtak életbe, hogy a februári nagy német-magyar támadás elõtt 2 nappal még a
garami hídon át nagy vételezésre mentek.

Az idõ múlásával a falunkban is megjelentek a csehszlovák csendõrök, katonák … nagy
bánatunkra. Bizonyára tudomásukra jutott az én esetem is a földásásban, az utólag felém eldobott
és felrobban gránát, illetve a temetõbe esténkénti világító rakétázásaink. Meg kellett mutatni a
gátakba elrejtett puskákat, gránátokat, és féltve õrzött 56-os 75-ös lövedékeket, amelyek oly sok
puskaport tartalmaztak.
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Ezek után még nagyobb kincs lett a géppisztoly, pisztoly golyók! Újból ki a pincékhez, és a
még temetetlen futóárkok átkutatása.

A fegyvereink elvesztését találékonyságunkkal úgy pótoltuk, hogy megfelelõ vastagságú
bodzából csövet kifúrtuk, annak pisztolymarkolatot fûrészeltünk, faragtunk, gumistólával, új bil-
lentyûvel mûködtettük, a markolatot úgy képeztük ki, hogy a csövet a markolat hosszanti részére
ráerõsítettük. A csövet még úgy tettük masszívabbá, hogy a front alatt kiépített de ott hagyott
telefondrótot szedtünk, ezzel a dróttal a bodzafa csövet körül szorosan áttekertük, így a csõ kibírta
amit mi elterveztünk!!! A mûködés sikerült!!!

A géppisztoly töltényét, lövedékét kivettük a hüvelybõl, a csõben levõ akácfa tolót hátra
húztuk, a megfeszülõ gumival együtt a hüvelybõl kivett lövedéket beletettük a csõbe, ez lett az
ütõszeg. A rugót a felhúzott gumis toló végezte. A hüvelyt a csõ végére erõsítettük. Elsõ kísérlet
nagy figyelmet érdemelt. Figyelj!... Vigyázz!... Tûz!

Egy kis tûzvillanás, elég nagy durranás, a hüvely 10-15 m-re repült. Ami a lényeg, hogy a csõ
kibírta, nem repedt szét.

A kutyahegyi szõlõkben elrejtett rakétapisztollyal egyik este ellõjük utolsó világító rakétáin-
kat, és másnap a cseh csendõrök keresik a tetteseket. Természetesen hiába. Az állásokban futóár-
kokban, ahol töltények után kutattunk én találok egy kihúzható „egyszemû” távcsövet, és egy
sárga csíkos magyar „vécsi” gránátot, ezt én utoljára eldobom. A „bõrös” biztosítóját a látcsõvel
együtt Magyarországra is áthoztam, az 50-60-as években még meg voltak. A gyalogsági ásót, 76-
os löveg belsõ szivacs gumiját még ma is õrzöm.

Feltûnik emlékképeim között, „közvetlen a front elõtt a búcsi leventék- szomszédunk Paál
Géza, Sátek Lajos, a hentes Paál Géza és a többiek – búcsúzkodunk visszavárva õket. A viszontlá-
tás helyett a szomorú, lesújtó hírre emlékszem, amely Magyaralmás, Csókakõ és környékérõl
érkezett. A szülõk utaztak azonosítani a ruháikról, annak esetleges színérõl gyermekeik holtestét.

Egy falu gyászol! Késõbb egy emlékhelyet állítva. Mi külön gyászolunk a szomszéd Paál
családdal együtt. A Géza fényképe egy kis házi oltár lett a szomszédban. Állandó friss virág a
fénykép elõtt. Az élet nem állt meg, az itt lévõ mûszaki egység 2 naponként robbantja a megtalált
töltényeket, aknákat. Mi a gatyaszár utcai fiukkal együtt komoly futballcsapatot alakítunk, a más
utcabeliekkel „utcabajnokságot” rendezve. Gaál Sanyi gyerek, illetve Kovács Karcsi cselezõ kéz-
sége átlagon felüli. A posta utcai Szabó András is igen jól tudott cselezni, az idecsábítását erõsen
szorgalmaztuk. A mezeket, nadrágok oldalcsíkozását, a felsõ mez számozását Kiss Bözsi néni
varrónõ végezte. Neveket is választottunk.

Az alkonyat, a kora este a miénk volt. Mindenkinek elkészült az új fegyvere. Az utcai padok
egyikét elfoglaljuk. A fegyverek megtöltése után egyikönk tüzet vezényel. 8-10 pisztoly egyszerre
durran és villan, akár a „katyusák”, illetve a Hitler furulya, vagy a Szálasi pergettyû.

Ezt az esti össztüzeket mindaddig végezzük, ameddig kedves Szabó Lali barátomat maradan-
dó baleset nem érte. Csõ végén a hüvely behelyezése közben a gumis toló elszabadult (elsült), a
robbanás és az éles hüvely perem, a mutatóujj alsó részét erõsen megroncsolta. A mutatóujját
kiegyenesíteni soha többé nem tudta.

Igaz, a cseh csendõrök is kezdtek figyelni, de a szüleink erõs közbelépésére „teljes leszere-
lést” rendeltek el. A fapisztolyokat elszedték tõlünk és eltüzelték.

Egy év ismét elröppent – folyik az utca bajnokságok és a sportpálya építése, majd halljuk,
hogy a ruszki halottakat felszedik és elviszik Párkányba.

Mi gyerekek végig nézzük, Sóoki Lajos bátyám és még valaki. Elõször a templom kertben,
majd Vargáék, Hevõjék kertjük végén, a Tokodiékkal szemben. Sokan a saját elhurcolt dunnájukat,
ágyterítõjüket felismerik, – ezekbe voltak becsavarva.

A nyár folyamán néhányszor csomagot osztanak, pléh dobozokat. Van benne keksz, csoki,
lekvár, cigaretta. Egyébként a Gaálék boltjukban én szoktam kiváltani a cukorjegyet.
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Kiss Géza és a többi legényektõl halljuk, hogy lovak szabadultak el kirakodás közben Muzslán,
vagy Köbökkúton kb. 1 hónapja. Csenkepuszta, Búcspuszta, Vereshomok lápjának füves részén
legények. Megkísérlik kötéllel befogni, természetesen mi is lent vagyunk a libagyöpön. Az ered-
ményre már nem emlékszem.

Õsszel megszervezik az iskolát, Kiss Károly református lelkész tanít. A Jókai keresztapám
nyári konyháját rendezik be. Visszük a tûzifát minden nap és tanulunk, megkezdjük a szlovák
szavak tanulását. Édesanyám a perbetei rektorhoz is beírat.

1947-48-as tanévben megkezdõdik a csehszlovák iskola, Elisabet Lukácsova, Iréna Narcusková
a két csehszlovák tanítónõ az összevont osztályokban. 2-2 tantermet helyreállítanak, kimeszelnek. Így
az önként jelentkezõk a két tanteremben elférünk. Újdonságnak számít, hogy a tanítás imával kezdõ-
dik. A tanítási órák alatt egyetlen magyar szó sem hangzik el, igaz tanítóink magyarul sem tudnak.

A tanulás és focizás után az esti szórakozás, énekelünk, táncolunk. Én szájharmonikálok, még
Pozsonyból Marcsa Sándor bátyám meghozta a két soros „haver” harmonikát.

Ünnepi esténként harmonikával a falut is megkerültük.
Ezt követõen a fiatalok örömére megalakul a „Noszkai-Gatyás” együttes, Bielekosztolszi ke-

resztapám vezetésével.
Valamint a kis utcai kocsma udvarán a szép szüreti bálon. A csõsz lányok fekete rakott

szoknyában, fehér csipkés blúzban vigyáztak a fejük felett felkötött szõlõ fürtökre, aminek a
szerepe úgy is az volt, hogy „lehet lopni” és a szép csõszlány kíséretében a nagy szõlõ koszorú
alatt székelõ bírónõk, bírók által megszabott szövetet lehetett várni.

1943-1944. Gyermekkori, szép emlékeim közé tartozik a fõutcán a jóakaratú vezetõk által meg-
szavazott, majd kimért telek, a Római Katolikus Iskola, templom építéséhez.

Édesapám 30-40 kocsi sóder felhordását vállalta Karváról, a Duna mellõl. Sokszor lemegyek
vele hajókat nézni.

Az épület teljes befejezését, átadását a háború megakadályozta.
1947-es év száraz gyenge aratás, Grego keresztapám, Perselyi bácsiék õk segítettek aratni.

Egyeg bácsiékat Édesapámék bujtatják a nagy pajta padlásán, a lucerna között. Ebben az évben
kezdték meg a szomorú deportálásokat is.

A kitelepítés

A szomorú hír, amit nagyapám a kocsmában hallott, sajnos valóság lett. „Fehér lap” kitelepítés,
Kassai egyezmény, a Hitler bajszú kopasz ügyvéd, Dr. Eduárd Benes.
1948. nyara: Készülõdés, bálázás, ólak vagy ládák készítését végzi csaknem egész nyáron a Zsapka
sógor.
A búcsi legények a batyus bálokon a bátorkeszi cigányokkal új költetû nótát húznak:

„szedik már az ólak, házak tetejét,
elviszik a falunak az elejét,
Marad itthon kettõ-három reszlovák,
kinyalhatja a komisszár valagát…”

1948. október 17-23-ig hét családot Köbölkút, Párkánynána állomásra szállítanak. A köbölkúti
családokat Párkánynánára vontatják, ott összecsatolnak, és 23-án éjjel irány „Villány”.
A Villányba irányítás Ferencvárosban megváltozik. A már korábban Magyarországra áttelepült
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kisfalusi Gulyás Lajos református lelkész, aki Levélen lakott, elintézi, hogy a zömében református
vallású búcsi családok Mosonszolnokra, majd Mosonszentjánosra érkezzenek. (én így tudtam.
hallottam)

Isten veled drága szülõfalum. Öregapámat nehezen tudják elhozni a kapu félfától, ott sír. Sírva
búcsúzunk, hisz segítettek pakolni rokonok, ismerõsök. A lovakkal elindultunk Párkánynánára,
utánunk Lukács bácsi két hasas lovai jönnek. Ott vár a lovakra a közös hosszú vagon.

Mezei István
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MENEKÜLÉSÜNK KÁRPÁTALJÁRÓL
(VISSZAEMLÉKEZÉS)

A Szilágyi család lakhelye Ungvártól 14 km-re az Uzsoki hágó felé vezetõ mûút mellett volt, az Ung
folyó gátja és az Ung csatorna zsilipének közvetlen szomszédságában. Az Ung csatorna erõmûve
látta el Ungvárt és környékét 1945 elõtt elektromos energiával. Lakóhelyünket a következõ szem-
pontok miatt teljes berendezésével együtt ott kellett hagynunk, mert a menekülés mellett döntöt-
tünk.
– a II. világháború tragikus fordulata
– a vörös terrorról való jól értesültség
A fenti események, és a megbízható hírek ismeretében döntöttünk úgy, hogy elhagyjuk lakóhe-
lyünket. Ekkor már a költözködéshez vasúti kocsit nem lehetett kapni, de közúti tehergépjármûvet
sem, hiszen minden szállítóeszközt lefoglalt a hadsereg. A lovas fogattal még rendelkezõk nem
vállalták a fuvarozást, féltek az Oroszok megtorlásától. Így egy-egy bõrönd ruhanemûvel hagytuk
el otthonunkat, minden más ott maradt.
Helyzetünket nehezítette, hogy a bankban lévõ pénzünket nem kaphattuk meg, hiszen azt zárolta
a kormány. Ilyen elõzmények után rövid távra elegendõ készpénzzel gyalog indultunk el Nyíregy-
házára. Édesapám, mint a M. Kir. Csendõrség egyik Õrsparancsnoka beosztottaival együtt csatla-
kozott a bekerítés veszélyétõl visszavonuló Magyar Hadsereg csoporthoz. Ettõl kezdve front
szolgálatot teljesített amerikai hadifogságba kerüléséig. A fogságból betegsége miatt 1945 õszén
hazaengedték. Nyugdíjban soha nem részesült, alkalmi munkákból tartottuk fenn magunkat.
Nyíregyházán egy elmenekült család üres lakásában kaptunk menedéket, ahol egy kölcsön szal-
mazsákon aludtunk, télikabátunkat használva takaróként. Ekkor kezdõdött életünk legnehezebb
idõszaka, hisz a semmibõl kellett új életet kezdeni, anyagilag újra talpra állni. Nem volt könnyû
feladat, hisz az oroszok talpnyalói mindent megtettek azért, hogy életünk ne legyen soha könnyû.
Minket, gyermekeket nem engedtek iskolába járni, ezért tanulmányainkat az 1960-as években
tudtuk befejezni. A kommunista diktatúra elnyomását 1989-ig éreztük. Kárpótlást egyetlen kor-
mánytól sem kaptunk, hisz ez eszükbe sem jutott.
Menekülésünk szükségszerûségét az utókor igazolta, hisz aki nem ezt tette, azokat a háború
befejezése után a szovjet hatalom összeszedette, és szolyvai gyûjtõtáborba vitette, ahol nagy
részük elpusztult. A halottak teteme ma is hegyet alkot, amit oltott mésszel leöntöttek, és vékony
földréteggel borítottak be. Egy-egy felhõszakadás ami néhol lemossa a halottakról a földet, keserû
emlékeztetõ az utódok, és az utókór számára. Tudni kell, hogy akik ennek a gyûjtõtábornak a
borzalmait túlélték, azok nagy része más oroszországi internáló táborokban lelték halálukat, csak
azért mert magyarok voltak. Számuk sok-sok ezerre tehetõ.

Dédapám Dédanyám
Szilágyi György Klubta Julianna
Nagyapám Nagyanyám
Szilágyi István Fábián Borbála
Édesapám Édesanyám
Szilágyi István Szarvas Emma.

Szilágyi István – Nyíregyháza
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„ITT HAGYON A FALUTOKAT NEMSOKÁRA,
ELMEGYEK ÉN IDEGENBE, MÁS ORSZÁGBA...”

Elõzmények:

Izsa népe (színmagyar lakta település Komáromtól délre 6 km-re) 1946. okt. 8-ától 1947. jún.
11-ig pokoli, drámai napokat élt át. Örökös bizonytalanság és rémület uralkodott szinte minden
családban: ki kerül deportálásra Csehországba, kit telepítenek át Magyarországra, ki maradhat
szülõfalujában. E sorsfordító hónapokban a legtöbb család mindent megmozgatott, hogy ne moz-
dítsák ki otthonából. Megbolydult méhkashoz hasonlított a község lakossága: futkosás igazolá-
sért, erkölcsi bizonyítványért, a községi biztos jóindulatának megszerzéséért, a helyi kommunista
párt titkára által kiadandó vétlenségi papírért.

A fontos dátumok:
1. 1946. okt. 8-án az áttelepítésre kijelölt személyek a pozsonyi magyar meghatalmazottól

hivatalosan is megkapják az 1700/1946/200 sz. fehér igazolványt (potvrdenie).
2. 1947 ápr. 2-án a Magyar - Csehszlovák Vegyesbizottság 1947. ápr. 2-án kiadta az ingóságok

el- és átszállítására vonatkozó 26. sz. véghatározatát.
3. Ezt követõen Izsán megalakul az összeíró bizottság. Jobbára a helyi kommunista párt

tagjaiból állt össze. Ápr. 11-én kiküldik a vagyoni állapotokat rögzítõ és elõkészítõ összeíró íveket.
4. 1947. ápr. 20.
1813/1947. sz. keltezési rendelet a következõ június havi kitelepítés varjára és egyéb teendõk

elvégzésére... Megkapják a családok a pontosított kitelepítési idõpontot.
„Hivatkozással az 1947. évi április hó 18. napján az 1913/1947. sz. értesítésemre közlöm,

hogy önt és családját a magyar-csehszlovák lakosságcsere keretében elõreláthatólag 1947 évi
jún. 11. napján telepítik át. Újból felhívom figyelmét az 194. évi ápr. hó 18-án kelt értesítésem-
ben, foglaltakra, azzal, hogy az ott megjelölt intézkedéseket azonnal tegye meg.

Meghatalmazott helyett.
Berecz Kálmán sk. “

Az én családom, pontosabban a mi családunk a kezdet kezdetétõl várhatta, hogy áttelepítés-
re kerül. Az okok:

1. Sem nagyapámék (apai és anyai sem), sem apám nem volt hajlandó lemondani magyar
állampolgárságáról; hallani sem akartak a reszlovakizálásról.

Anyai nagyapámat idézem:
„Ha Szibériába visznek minket, akkor sem írom alá!”
2. A mi családunk ragadványneve: Tisza... volt, azaz nagyapám 1910-ben a Tisza-párt (Mun-

kapárt) tagja lett.
3. Családunk férfitagjai végigharcolták a háborút „magyar katonaként”.
4. Fõként anyai nagyapám (id. Zámbó Gyula) kezdettõl fogva konfliktusban állt a helyi kom-

munista párt embereivel, még 45 után is.
Ezek ismeretében a mi családunk biztos volt az áttelepítésben, de azért titokban reménykedett

valami váratlan fordulatban; különben nem végezte volna el még a tavaszi mezõgazdasági munká-
kat a határban: szántás-vetés, kapálás, kerti munkák. Mivel anyai nagyapám volt a „családfõ”, õ a
családtagokat igyekezett távol tartani a történésektõl; mindig kiküldött bennünket a házból, ha
hivatalos személy érkezett.
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Már nincs visszaút

1947. június. 5.
Már készen állt minden, hogy 6-án, azaz a következõ napon bevagonírozzanak minket a

komáromi állomáson.
A félig átvirrasztott éjszaka ellenére korán ébredünk. Mintha mi sem történne... a szokásos

etetés, itatás, almozás; majd reggelizés. Melengetõ nyári reggel. Úgy nyolc óra tájt drága anyai
nagyapám szólít, menjek le vele a kertbe. Szabad voltam, mert iskolába nem jártam, holott a tizedik
évemet tapostam. A háború után csak szlovák iskola mûködött falunkban, ott, ahol színmagyar
lakosság élt a honfoglalás óta. Igaz, hogy édesanyám 45 õszén kézen fogott, hogy elvisz beíratni,
ám ezt megtudva, nagyapám így fakadt ki:

– Ha ezt megteszitek, kiirtom az egész családot!
Nem szégyellem leírni ezt ma sem, sõt büszke vagyok nagyapámra! Büszke, mert munka után

az esti órákban megtanított írni, olvasni, számolni, s ami a legfontosabb, gondolkodni. Ez a pa-
rasztember betéve tudta a Római Birodalom történetét; rajongott Napóleonért; bibliája pedig egy
ronggyá olvasott Petõfi-kötet volt.

Szabad voltam, tehát, s vele tarthattam.
Leérünk. A következõ pillanatban majd földbe gyökerezik a lábam. Mit látok?! Nem akarok

hinni a szememnek. Nagyapám nagy-nagy vehemenciával kezd neki a saláták kivágásának. Kér-
dezni, szólni? Nem mertem, mert láttam, éreztem, ellentmondást nem tûrõ, amit most tesz. De kérem,
ne vessenek rá követ! Ne, mert én akkor is, gyermekfejjel megértettem, s ma is fölmentem õt, mert
tudom, hogy 18 hold földön gazdálkodva mit verejtékezett életében, hogy a korán rászakadt
megözvegyülés ellenére egyedül neveljen föl három gyermeket, s emellett még gyarapítsa is a
család vagyonát. Tette ezt még akkor is, amikor már tudta, hogy áttelepítésre kerülünk: tavasszal
is még szántott, vetett, kapált. Gyakorta lovagolt ki a határba, hogy hizlalja a lassan aratásra
érendõ gabonát. Sõt! Tavasszal beültette salátával a nagy hátsó kertet, amely lenyúlt egész a Kis-
Dunára. Azt tervezte, hogy majd a komáromi piacon, a Rozálián értékesíti azt. Hordtuk is a Kis-
Dunáról a vizet öntözésre szinte naponta.

S most? Kivágja azokat? Istenem! Talán? Sõt, biztosan ott, akkor fogtam föl, mi jöhet ezután.
Otthagyni mindent-mindent, mi e földhöz köt! Ám megdöbbenésem ezzel még nem ért véget.
Amikor zöld szõnyeg borította már a kertet, következett az újabb, a még iszonytatóbb drámai
esemény. Fölküldött fejszéért. Amit ezután kellett megélnem, nehezen írom le, de pontosan így
történt. Kivágta tõbõl azt a hat szép, épp ezen a tavaszon termõre fordult barackfát! Pedig, hogy
lestem napról-napra, mikor szakíthatom le az elsõ érett gyümölcsöt! S akkor valami megszakadt
bennem... Szóltam volna:

– De, nagypapa, miért...?
De nem! Nem. A csönd beszélt. A némaság, a döbbenet; a tehetetlenség kényszerítõ hatalma

az értelem fölött.
Akaratlanul is találkozott tekintetünk. Láttam, hogy a könnyeivel küszködik.

Bevagoníroznak

Június 7.
Hát bekövetkezett! Reggel 7 óra tájban begördül az elsõ teherautó udvarunkba, majd a többi.

Rajtuk segédmunkások és katonák. Kissé megnyugszunk, amikor látjuk, hogy magyar katonák is
vannak köztük.
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Kezdetét veszi a rakodás. Nekünk nem kell hozzányúlni semmihez. Elvégzik azt a rakodók. Az
eresz alatt szorongunk. Itt van velünk az egész rokonság, a szomszédok, barátok, ismerõsök.
Nyugtató, bátorító szavak innen is, onnan is. Még nem búcsúzunk. Ígérik, kikísérnek minket az
állomásra.

Föltesznek a teherautóra. Mellettem édesanyám és kisöcsém. Édesanyánkba kapaszkodunk.
Kigurul a teherautó az udvarról. Végig a Fõ utcán és a Komáromi úton integetõ, búcsúzó

kezek kísérnek. Teherautók moraja nyomja el a fájdalmas sikolyokat.
Kiérünk a határba. Elapadó könnyek között vetünk még egy-egy pillantást a Felsõ-öreg, a

Várföld, a Rádás-dûlõk ringó kalászosaira; a Tó-földek mezei virágai mintha tisztelegnének az új
hazába indulóknak.

Délutánra megtörtént a bevagonírozásunk. Egész Izsa népe itt van a peronon méltósággal,
ünnepi ruhában, hogy végsõ búcsút vegyenek tõlünk, indulóktól. Én egy marhavagonban ülök a
tulipános ládán, a többiek az állatok körül serénykednek. Mintha film peregne... Búcsúzók, kíván-
csiskodók sokasága vonul el a megrakott vagonok elõtt. Egy fiatal házaspár megszán. Hófehér
ruhába öltözött 6-7 év körüli kislányukat ültetik mellém. Vígasztalnak, ám szólni sem tudok. Soha
ilyen árvának nem éreztem magam. S egyszer csak jön Csiccsi és Lajcsi! A legjobb pajtásaim.
Beugranak hozzám. Hosszan öleljük egymást. S most, eltörik a mécses. Nehezen válunk el, talán
soha többé nem látjuk egymást.

Nemsokára nótaszó hallik az állomás restijébõl. Egyre hangosabban, egyre keserûbben hangzik fel:
„Itt hagyom a falutokat nemsokára,
Elmegyek én idegenbe, más országba...“
S aztán... Késõ délután elindul a szerelvény az ismeretlenbe...

Útban az új hazába

Úgy tudtuk, Békéscsabára irányítanak minket, mert onnan jönnek helyünkbe önként szlovák
családok.

Nagyapám az egyik vagonra kitûzte a magyar zászlót. Érsekújváron, ahol rövid idõre megáll-
tunk, majdnem hogy tettlegességre került sor. Fenyegetõ szlovák kezek, szitkozódó, gyûlölködõ
szavak repkedtek felénk. Erre a férfiak, legények kiugráltak a vagonokból, és csak a rendõrség
gyors közbelépése akadályozta meg az összecsapást.

Szobnál, a magyar határállomáson szívélyes, meleg, fölemelõ fogadtatásban részesültünk.
Kirendeltség köszöntött bennünket; sorszámozott személyi lapot kaptunk, rajta a fogadóállomás:
Békéscsaba.

Megható volt az a szeretet, ahogy a magyar apácák serénykedtek közöttünk. Meleg étellel,
itallal, takarókkal vártak ránk. A kisgyerekeket, a karonülõket a Magyar Vöröskereszt által heve-
nyében berendezett teremben fürösztötték meg.

Budapesten Rákosrendezõn három álló nap vesztegeltünk. Küldöttség küldöttséget köve-
tett. Tárgyalások sora, mígnem közölték velünk, hogy Békéscsaba helyett Dombóvárra irányíta-
nak, pontosabban a Dombóvár melletti Csikóstöttös faluba. Az indok: kiderült, hogy a Békéscsa-
báról Izsára kerülõ szlovák családok szegényes ingatlant hagytak maguk után, ami nem felelt meg
a csereegyezmény feltételeinek.

Abban a hiszemben indultunk tovább, hogy valahol Dombóvár mellett kötünk ki. Téved-
nünk kellett, mert Keszõhidegkúton újabb háromnapi akadozás, már-már szópárbaj következett,
majd a döntés: a közeli (8 km) Diósberény lesz a végsõ úti cél. Hiába volt minden ellenállás, így
Diósberénybe kerültünk.
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Diósberénybe, amely a németek kitelepítésekor 1280 lakossal rendelkezett. E hegyháti tele-
pülés 88%-a németajkú (sváb), 12 %-a magyar volt. Mielõttünk azonban már ide települt 114
székely család és több mint 300 alföldi, bucsai személy. Õk kapták a falu legszebb házait, mellé
földet, állatokat, eszközöket.

A letelepedés

29 izsai család, 108 személlyel rakodott ki, s Keszõhidegkútról kerülõvel, Gyönk és Szakadát
érintésével érkezett meg Diósberénybe.

Elsõ nap Diósberényben

Mivel Lenke lovunk éppen ellõ félben volt, apámék engedélyt kértek a fogadó bizottságtól,
hogy a hivatalos lerakodás elõtti napon hamarabb indulhassunk el.

Nosza, befogtuk hát a két szürkét, Lenkét a szekér után kötöttük, és irány az ismeretlenbe!
Nagyapám, apám, nagybátyám és én a bakon. Egy folyó mellett (Kapos) vitt utunk végtelennek
tûnõ kenderföldek között. Egy kis faluhoz érve (Szárazd) a kocsmánál pihenõt tartottunk, és újbóli
eligazítást kértünk, hogy merre is tovább, aztán neki a hegyfalnak! Volt min csodálkoznunk! Én
akkor láttam testközelbõl hegyet életemben elõször, de úgy vettem észre, hogy a síksághoz szo-
kott felnõttek is meglepõdtek. Fölfelé még csak-csak boldogultunk, ám lefelé? Valamennyien le-
szálltunk a kocsiról. A kocsioldalba, a lõcsökbe, a saroglyába kapaszkodva igyekeztünk vissza-
fogni a szekeret. De jöttek a megmentõk! Egy család - kiderült, hogy svábok voltak - épp a közeli
kukoricásban kapált, és látva ügyetlenkedésünket, odajöttek hozzánk, majd megmutatták, mi a
teendõ a meredek lejtõn, hogy kell a kereket bekötni.

Leérve Diósberénybe apám a községházán megtudakolta, mégis melyik ház lesz a miénk.
Horn Antal házát jelölték ki. Õ 54 holdon gazdálkodó gazda volt, a falu német bírója. Bizony nem
kis szorongással hajtottunk be az udvarra. Üresség a lakásban, üresség az istállóban, az ólakban.
Azaz az egyik ólban olyan 80 kg-os süldõ árválkodott, mire nagybátyám:

– Vágjuk le, s mire holnap érkeznek a többiek, üljünk disznótort! Erre apám ráförmedt:
– Nem, nem a miénk! – ezzel kinyitotta az ajtót, a süldõt kihajtotta az utcára, s szabadjára

engedte.
Meglepetve vettük szemügyre, mennyire korszerû, modern az istálló épülete, s mennyire múlt

századbeli maga a lakás. Az istálló téglából, vasbetonból épült; a ház vert föld, földes szobákkal,
konyhákkal. Látszott, hogy az itteni német családok mindene volt az állattartás. Jobban féltették
állataikat, mint saját magukat.

Megérkezésünk után nem sokkal megjelent a volt gazda, Horn Antal és fia. Rendkívül készsége-
sek voltak, mindent megmutattak nekünk. Õket három nappal érkezésünk elõtt lakoltatták ki, szemé-
lyes holmijukon kívül mindent elvettek tõlük. Egy faluvégi házba kerültek összezsúfolva másik három
kitelepített családdal. Megígérték, másnap jönnek, segítenek az elhelyezkedésünkben.

Én, mint gyerek, rögtön föltaláltam magam. Láttam, hogy elõttünk a tágas réten gyerekek
futballoznak. Odasettenkedtem. Bevettek a csapatba, s mivel ügyesen kergettem a labdát, kezde-
tét is vette a barátkozás.

Másnap a teherautók is megérkeztek. Díszkapu várta az izsaiakat. Igaz, az a szóbeszéd járta:
– Jönnek a szlovákok!
Szavér jegyzõ mondott köszöntõ beszédet. Az itteniek kissé meglepve látták, mi mindent hoz-
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tunk magunkkal. Cséplõgép, gõzgép, stb. ez bizonyos tekintélyt biztosított számunkra már a kezdet
kezdetén is. No meg az egyedüli izsai rövid szoknyás viselet! Erre ugyancsak rácsodálkoztak!

A kirakodás után este kifáradva már a lefekvéshez készülõdtünk, amikor váratlan esemény tör-
tént. Hangos lármára, majd kiabálásra lettünk figyelmesek. Mi történhetett? Apámék kimentek az
udvarra. Hát? Már-már ölre mennek az érkezõkkel. Kiderült, izsaiak voltak. Azt vetették apámék szemé-
re, miért rakodtak le. Õk nem hajlandók, nem fogadják el a kijelölt házakat, Csikóstöttösre akarnak
menni. Apám közölte velük, mi már berendezkedtünk, nem megyünk tovább. Ma már ismerem a valódi
okot: a kilenc háborgó család mind református révén azt sérelmezte, hogy Diósberényben nem volt
református gyülekezet, sem református templom. Végülis a nevezett családok valóban nem rakódtak
ki, de nem Csikóstöttösre, hanem a közeli udvari faluba vitték át õket.

Beilleszkedésünk viszonylag könnyen ment, mivel cséplõgépünket magunkkal hozhattuk.
Mellé pedig részesmunkások kellettek. Jöttek is: alföldiek, németajkúak, székelyek egyaránt. A
berényi gazdák pedig jó szívvel hívtak minket cséplésre.

A nagyszülõk? Õk betegei lettek az áttelepítésnek. Az utolsó percig várták, hitték, hogy
hazakerülünk. A sors azonban nem így hozta. Úgy hunytak el korán, hogy nem láthatták újra Izsát,
a szülõfalut. A Diósberénybe került húsz család közül, végül csak öt maradt véglegesen, a többi
fölköltözött az idõk folyamán Komárom, Szõny, Almásfüzitõ, Dunaalmás térségébe, hogy köze-
lebb legyenek a szülõföldhöz.

Pintér Ferenc – Izsa - Diósberény
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IV.
AZ UTÓDOK
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE CSALÁDOMBAN
VAGY LAKÓHELYEMEN

Kedves Olvasó!

Könyvünk következõ fejezetében  középiskolások írásait olvashatja, annak a tizenegy tanuló-
nak az írásmûvét, akik elküldték a Kecskés László Társaságnak tavasszal meghirdetett A felvidéki
kitelepítés emlékezete családomban vagy lakóhelyemen címû pályázatára.

Célunk az volt, hogy az emlékezés lejegyzésével a ma 14-18 éves fiatalok családjuk vagy a
környezetükben élõk történetén keresztül ismereteket szerezzenek XX. századi történelmünk meg-
próbáltatásairól, a harmadik-negyedik generáció szembesüljön a történelmi, politikai döntések
emberi sorsokat meghatározó voltával.

Nem volt célunk, hogy a diákok történelmi esszéket írjanak, így az adatok hitelességét nem is
vizsgáltuk, viszont az elbírálás során elõnyben részesítettük azokat, akik a kitelepítés dokumentu-
mairól, családi képekrõl készült másolatokat, megõrzött használati tárgyakról készült fotókat is
mellékeltek, közkinccsé tettek egy-egy családi hagyományt, vagy leírták valamely kedvenc étel
receptjét, amelyet a Felvidékrõl hoztak.

Több pályázó adott találó címet dolgozatának, s szinte valamennyien írnak a háború utáni két
üldözött nép, a felvidéki magyarok és a magyarországi svábok kálváriájáról, tesznek említést arról,
hogy számos település az otthont vesztettek egymásrautaltságából formálódott 1945 után.

A Kecskés László Társaság öt éve kezdte el mûködését, azóta számosan elmentek közülünk,
akik személyes résztvevõi voltak a kitelepítésnek, s hogy a megélt történelemrõl tudnia kell az
utódoknak, arról tanúskodjon az egyik pályázó zárógondolata: Nagyon is örülök, hogy megírha-
tom ezt a pályázatot. Több okból is, az egyik: Nagyapámmal ez a nagyon jelentõs családi
esemény a múlté lesz. Így papíron legalább fennmarad belõle valami, amit majd én továbbadok
a jövõ „Császárainak”.

Szombath Gáborné
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EURÓPA SZÁMKIVETETTJEI
(KÉT ÛZÖTT NÉP EGY HAZÁBAN)

Ki mindenki idézhette a második világháború után József Attila e sorait:
                                        „édes Hazám fogadj szívedbe,
                                        Hadd legyek hûséges fiad …”?
Idézhette az az ember, aki hontalan lett hazájában, és idézhette az is, akit elûztek szülõföldjérõl,

és gyökereitõl elvágva a csonka hazában talált menedéket. Ugyanis az 1945-1948 közötti éveket
elnevezhetnénk az elûzések, a kitelepítések, a lakosságcsere- egyezmények korszakának.

A második világháború után két népcsoportot a  kollektív háborús bûnösség vádjával sújtot-
ták a Kárpát-medencében: a magyarországi németeket és a  szlovákiai (=felvidéki) magyarokat. Ez
tette lehetõvé az át- és kitelepítéseket, ez adta jogi alapját a magyarországi németek kitelepítésé-
nek és a béketárgyalásokon kikényszerített szlovák-magyar lakosságcsere-egyezménynek.15

Nem véletlenül írok magyarságról és németségrõl együttesen. Dolgozatom témájának helyszí-
ne Tarján, ahová rokoni szálak fûznek. Azt mondhatnám, hogy nemzetségemet többszörösen
érintette a kitelepítés. Apai ágon Csík megyei székely vagyok, a lófõ szinte valamennyi leszárma-
zottja menekülésre kényszerült. Anyai nagyanyám rokonai tarjáni svábok, akik közül volt, akit
elûztek16, illetve voltak, akik  házuk és vagyonuk elvétele után saját falujukban lettek számûzöttek.

„Damoklész kardja” akkor emelkedett a magasba, amikor megszülettek a magyarországi német-
ség jogfosztásáról, internálásáról és kitelepítésérõl szóló kormányrendeletek17, s ezekkel szinte
azonos idõben E. Benes elnök jogfosztó dekrétumai18. S  akkor sújtott le, amikor megkezdõdött a
felvidéki magyarság deportálása Csehországba, amikor elûzésük Magyarországra, s amikor mind-
ezt törvényesítették  a párizsi béketárgyalásokon elõírt szlovák-magyar lakosságcsere- egyez-
ménnyel19. Ennek következtében került a felvidéki Szõgyénbõl 53 család 1948 október végén
Tarjánba20 Mikonya József: Tarjáni Krónika/Tarján község a történelem tükrében.

Honnan indultak el a kitelepítettek? Õsi magyar településrõl, amelyet okleveleink elõször 1289-
ben említenek21. Az már csak a sors különös játéka, hogy 2 esztendõvel késõbb, 1291-ben az
esztergomi érsek III. András királyunk engedélyével német ajkú telepeseket hozatott Szõgyén
határába. Így lett Szõgyénbõl Magyarszõgyén és Németszõgyén. 1570-ben már városként említik
mindkét települést, melyben 60 illetve 30 ház áll22, amelybõl úgy lett egyetlen nagy település, hogy
máig megõrzi település névrészként, lakókerületként a magyar illetve német elnevezést. 1851-ben
Szõlgyénnek veszik fel a helységnévtárba. A magyar részen 1680 római katolikus él, a német részen
1151, és ott telepedett meg 20 zsidó család is. A két településrész közötti dombon van az egyik
római katolikus templom, a másik lent a magyar részen. A török idõben úgynevezett erõsséget
építettek, melyet a régi törvénykönyvek igazolnak23. A magyarszõgyéni román stílusú templom-
rom ma turisztikai látványosság. A település másik érdekessége, hogy a Vargha-kastély temetõjé-
17 Bank Barbara - Õze Sándor: A „német ügy” 1945-1953 A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Budapest-München
Backnang 2005 195. p
18 1945. május 19.
19 1§/(1): Azonnali hatállyal és térítés nélkül a földreform céljaira elkobozzák azt a Szlovákia területén lévõ mezõgazdasági vagyont,
amelynek tulajdonosai: a) német nemzetiségû személyek állampolgárságra való tekintet nélkül, b)magyar nemzetiségû személyek
állampolgárságra való tekintet nélkül…
20 Mikonya József: Tarjáni Krónika/Tarján község a történelem tükrében.
Kiadja a tarjáni Polgármesteri Hivatal és a Tarján Községért Baráti Kör 1992  96.p
21 Kiss Lajos: Földrajzi Nevek Etimológiai Szótára.  Negyedik,bõvített és javított kiadás. Akadémiai Kiadó,Bp.1988 2.kötet 595.p.
22 Fekete Lajos: Az Esztergomi szandzsák 1570 évi adóösszeírása Jánosy Sándor: Svodin múltja és jelene magyar nyelvû kiadás,Trnava
1984 trnavai nyomda
23 Fényes Elek: Magyarország Geographiai szótára Pesten,1851 nyomatott Kozma Vazulnál 3. kötet 154.-155. p
24 Kocsis Károly - Kocsisné Hodosi Eszter:Magyarok A Határainkon Túl Tankönyv Kiadó Bp. 1991 98. p
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ben nyugszik Petõfi Sándor híres költeményének, a Pató Pálnak névadója24. A Benes-dekrétumok,
a kassai kormányprogram és a lakosságcsere-egyezmény következtében innen érkeztek a kiûzöt-
tek. A bajban is szerencsésnek azért nevezhetõk, mert azzal a bizonyos „fehér cédulával” jöhettek.
Ez azt jelentette, hogy ingóságaikat – amit a háborús pusztítás meghagyott, s nem vettek el tõlük
a három esztendõ alatt – összecsomagolhatták. Említésre méltónak tartom azt is, hogy nagyobb
gazdaságot hagytak ott, mint amibe kerültek, és korszerûbb mezõgazdasági ismeretekkel rendelke-
zetek, mint befogadóik (õk ismerték a mûtrágyát).

És hová érkeztek, milyen község Tarján?
A falu Budapesttõl légvonalban kb. 30 km-re helyezkedik el észak-nyugati irányban. A tarjáni-

medence kb. 225 millió éve jött létre. Európa és Ázsia északi részébõl sok folyó szállította ide
hordalékát. Eleinte ezek vízszintesen feküdtek a tengerfenéken, majd a föld belsejébõl kiinduló
ellennyomás szigeteket emelt a végtelennek tûnõ tenger felszínére. A tarjáni medence mai arculata
a pliocén korszakban alakult ki, ez kb. 12 km hosszú, 5 km széles, és 180-200 m magasan fekszik a
tengerszint felett.

1240-ben említették elõször oklevélben. 1529-ben a török megszállás alatt elpusztult, és csak 1640-
ben települtek ide újra magyarok. 1737-ben Eszterházy 40 német családot telepített ide a Fekete-
erdõbõl, így a település mind etnikailag, mind vallásilag megosztott: a magyarok reformátusok, a
német ajkúak katolikusok. 1914-ben az elsõ világháborúban 90 tarjáni esett el. 1940-ben már több, mint
2500 lakosa van a falunak. Mivel Tarjánban akkoriban német többség lakott, 1942-ben megindultak az
SS sorozások. 1944-ben a Volksbund 38 tarjáni német családot evakuált.’44 szentestéjén az oroszok
megszállták a falut, azonban 1945-ben a németeknek még sikerült visszafoglalniuk, de heteken belül
végleg elveszítették. 1946-ban kezdik meg a helybeli németek vagyonának elkobzását. Március végé-
re tervezték a kitelepítéseket, melyek több lépcsõben és jelentõs eltérésekkel történtek meg. Elõször a
magyarországi Egerlövõbõl érkeztek az új lakók, akiket egyszerûen csak telepeseknek neveztek. 1948-
ban újabb telepítési hullám vette kezdetét. 53 családot hoztak a szlovákiai Szõgyénbõl. A tarjániak
október végén kapták meg az utasítást, mely úgy ért mindenkit, mint derült égbõl a villámcsapás. A
tisztviselõknek alig maradt annyi idejük, hogy ismerõseiket figyelmeztessék, mindent rejtsenek el,
amit csak tudnak, mert másnap el kell hagyniuk otthonukat.

Hogy emlékszik erre vissza a majd 90 esztendõs nénikénk, Lizi tanti (Eichardt Erzsébet)?
Ó, az szomorú idõ volt – kezdte minden gondolkodás nélkül. A félelemmel már együtt éltünk évek

óta, amikor velünk is közölték a községházán, hogy a mi házunkat is kijelölték befogadásra. Mi csak
módos gazdák voltunk. A háború elõtt hitelbe vett földet épp csak kifizettük. A sajátunk lett. És most
be kellett fogadnunk az idegeneket. Örült neki a fene! A sváboknak kellett kimenni  Tatabányára az
állomásra elibük.   Hozzánk egy fiatal házaspár érkezett egy kis gyerekkel, Vavrovics Imréék. Ûzött
emberek voltak, elcsigázottak és nem ellenségesek. A fiatalember még épp csak tanulta szülõföldjén a
gazdálkodást, de szorgalmas volt. Apám ezért becsülte. Talán ennek is volt köszönhetõ, hogy amíg a
hatalom nem avatkozott be az életünkbe, megfértünk egymással. Na, persze nem ment könnyen.
Eleinte õk az egyik szobában laktak, mi a másikban, a konyhában meg együtt fõztünk. Olyan lett a
házunk, mint az uradalmi cselédlakások. Egy konyha, két szobában két család. Az Imre fiú apámmal
együtt járt a határba dolgozni. Nem igazán tisztázták, hogy kié lesz a termés majd. Valószínûleg úgy
gondolták, hogy majd közös. A gyerek volt igazán a közvetítõ kapocs. Aztán megint jött a hatalom,
meg a békétlenkedõk 1949-ben. Voltak, akiknek nem tetszett, hogy a svábok csak befogadták a bete-
lepülõket, és maradhattak a házaikban. Ezért aztán a tanácsházán elrendelték, hogy el kell hagynunk
a házat, és lakóhelyül kijelölték a szomszéd házban a fáskamrát. Vavrovicséktól ugyan maradhattunk
volna, de akik a törvény nevében intézkedtek, nem engedték.  Az ugyan igaz volt, hogy a „telepesek”
közül többen is ágáltak, mert azt hitték, üres faluba jönnek.
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Akkor, hogy lehet, hogy Lizi tanti mégis a régi saját házában lakik, és hova lettek Vavrovicsék?
– tettem fel a kérdést.

Na, ja! – jött a gyors válasz. Hát ezek a kitelepítettek rájöttek, hogy mi épp nem vagyunk úgy
bûnösök, ahogy õk sem.  Az úgy volt, hogy a felvidéki magyarok legtöbbje tisztességes, dolgos
ember volt, és a munkából is kivették a részüket. Valahogy nem csak a maguk baját érezték, hanem
lassan a miénket is. Mi is hasonlók voltunk. Zavarta õket, hogy a máséban vannak.  Arra töreked-
tek, hogy legyen sajátjuk. Ez olyan legyen, mondták, ami nem a másé volt. Ilyenek voltak
Vavrovicsék is. Há’szen vita volt is közöttük, aztán jött a második gyerek, de a szorgalom maradt.
A téeszesítés persze tõlük is elvette a földet, ment a közösbe. Én az erdõgazdaságba jártam dolgoz-
ni. A kitelepített svábok és a betelepített magyarok egy téeszbe jártak dolgozni. 1958 után aztán
lehetõség  lett  arra, hogy visszavásároljuk azt, ami a miénk volt. Vavrovicséktól visszavásároltunk
mindent. Olyan boldogok voltunk, hogy el sem hinné talán senki. Annak örültünk, hogy újból a
miénk lett az, ami a sajátunk volt.

És Vavrovicsékkal mi lett?
Elköltöztek és házat vettek, gyökeret vertek. Úgy tudom, Szõnyben laknak, ahol sok felvidéki

magyar telepedett meg. Na, az oly divatos „hol vannak a gyökerek”-kel kapcsolatban meg azt
tudom elmondani, hogy nem csak a mi gyökerünk van itt Tarjánban, itt van a Vavrovics fiúké is.
Különösen a kisebbiké, aki itt született. Az bizony évente visszajár ide. Apám Marci bácsi volt
neki, amolyan pótnagyapa, anyám, az öreg Lizi volt a pótnagyanya. Én meg akkor is a Tánti. Hát
így volt. Regénybe illõ.

Az még hozzátartozik az igazsághoz, hogy ezek a felvidékiek erõsek voltak a hitben. Osztoz-
nunk kellett a templomon is, mert többségben katolikusok voltak. Ragaszkodtak a nyelvhez, mert
a felvidéki magyarok keményen büszkék arra, hogy magyarságuk miatt üldözték el õket. Így aztán
a misék közül engedni kellett a magyar szónak. De tulajdonképpen ez jó is volt, mert a hitükért
becsülni lehetett õket. E a büszkélkedés a faluban sok súrlódásra is okot adott. Volt biz’a kemé-
nyen is, mert nemcsak szájjal, hanem tettleg is egymásnak mentek, különösen lány ügyben.  Apám
azonban csak azt nézte, hogy dolgosak, szorgalmasak, mint mi svábok. Persze közöttük is volt
másmilyen is, de nekünk szerencsénk volt. Mi azt is  fölismertük a magunk eszivel, hogy egy közös
ellenségünk volt: akik a békét csinálták. Na, még annyit, hogy aztán jöttek a vegyes házasságok is.
De ez már más idõ volt, ez már csak ’56 után.

  Az itt felsorakoztatott történésekben és tényekben, bepillantást nyerhetünk egy olyan  kor-
szakba, amelyben emberi sorsokat tragédiák sorozata kötött össze, s ezt szerzõdésekkel legalizál-
tak, és a szerzõdéseket könnyel-vérrel pecsételték meg. Két nemzet gyermekeit sújtották ezekkel a
szerzõdésekkel. A hatalom emberei azt hitték, végleg sikerült koporsóba zárni egyszerre két élet-
erõs nemzet fiait, de tévedtek. A magyar és a német nemzet egymásra utalt sorstársai olyannyira
erõsnek bizonyultak, hogy néhányan új életet építettek maguknak, mások pedig visszaszerezték a
régit.

Incze Béla
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE CSALÁDOMBAN

„NEM MESE EZ GYERMEK”

EMLÉKEZÉS A KITELEPÍTÉSRE

Szóval, ez az a folyó. A Vág. Itt tanult meg nagyapám annakidején úszni, errõl mesélt olyan
sokat. Itt, a Vág partján kezdõdik a múltidézés, a visszaemlékezés a régmúlt történéseire. Hall-
gatom a papám meséjét, és közben gondosan elraktározok minden fontos adatot, hogy majd
otthon papírra tudjam vetni:

Hogy a kitelepítésrõl meséljek, nagyon össze kell szednem emlékeimet. Mondhatnám azt is,
hogy „nem mese ez gyermek”, hanem történelem. Nagyon sok minden történt velem a kitelepítés
elõtt és után is, had térjek ki ezekre az eseményekre is, mert csak így lehet kerek a történet.

Bemutatkozásul: Császár Zoltán vagyok, 1924-ben születtem Magyarsókon, itt jártam a 8
elemi iskolát 1938-ig, ekkor szabadult fel a Felvidék, igen nagy ünnep volt ez nekünk. A falu
nevét mi csak úgy mondtuk, hogy Sók. Ez a Pozsony környéki magyar település közel 3 ezer
lakosú, csak a postamester és a csendõr volt tót. Magánúton elvégeztem 3 polgárit, a negyedi-
ket már Pápán jártam, nagybátyáméknál laktam, majd a 4 éves kereskedelmi középiskolát
végeztem a Pápai Református Kollégiumban. Itt érettségiztem 1944 májusában.

Itt történt az elsõ emlékezetes eset: hazaértem a vizsgáról, mindenki összefutott az udvarban,
ahol 3 család lakot, gratuláltak. Nagybátyám felesége, Ilonka néni szólt a cselédlánynak: Mari,
vedd tudomásul, hogy Zoli fiatalúr leérettségizett, mától õ „tekintetes úr”. Este összepakoltam
mindent, és a reggeli vonattal hazaindultam 5 évvel a hátam mögött. Azóta is sokszor gondoltam:
„Te jó Isten, fél napig tekintetes úr voltam”.

Még ki sem pihentem magam, amikor behívtak munkaszolgálatra. Székesfehérvár alatt a börgöndi
repülõtéren dolgoztunk, a kukoricásban az épülõ kifutópályáról talicskáztuk a földet. Jó haverom-
mal ellógtunk, amikor egyik pálya mellett megláttunk egy repülõgépet, nyitva volt, pilóta sehol,
beleültünk. Ekkor ültem elõször és persze utoljára német Messerschmitt vadászgépben. Amikor
egyszer Fehérvárra gyalog mentünk be, 4-5 km, jött egy Rata vadászgép és egy sorozatot lõtt ránk,
hatalmas eperfák mögé bújtunk, szerencsére nem történt semmi bajunk. 2-3 hét múlva hazaenged-
tek. Nem kellett sokáig várnom, behívtak, mint leventét Érsekújvárra. Ott vagonba raktak és, hogy
hová megyünk, azt nem tudtuk. Vonatunk egy állomáson megállt (Jató), barátommal már megbe-
széltük elõre, leugrottunk, és a mellettünk álló szerelvény alatt be a kukoricásba. Hallottuk az õrök
lövéseit, valószínûleg a levegõbe lõttek.

Ezután jött az igazi próbatétel: katonai behívót kaptam. Ekkor már közeledett a front lehetett
hallani az ágyuk dörgését. Nem vonultam be. A szomszéd faluban ismerõsöknél bujkáltam. Deáki
faluban Srédi Misi haveroméknál befogadtak. A front már egész közel volt, engem szerencsére
nem kerestek. Érdekesség az, hogy ahol én aludtam, abban a szobában és ágyban született egykor
Serédi Jusztinán bíboros hercegprímás. Elõzõ neve Szapucsek volt.

A háború után jött a Deportálás, ami már elõszele volt a Kitelepítésnek. Sokan értesítést
kaptunk, legyünk készen, vonattal visznek valahová. Nagyon messzire vittek, Prágától még 27
km-re nyugatra, Ritka községbe. Itt már vártak ránk a gazdák, õk úgy tudták, hogy mi önkéntesek
vagyunk. Az állomáson sorba állítottak minket és a munkást igénylõ gazdák válogattak közülünk.
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Engem többen is akartak, mert látták, hogy erõs, izmos vagyok. Elõtte két évvel Országos Szer-
torna versenyen aranyérmet nyertem. Kérdezték, mit dolgoztam eddig, én nem értek semmihez,
mondtam. Beosztottak konyhára. Onnan küldött levelemben azt írtam, hogy már útközben is
megszökhettünk volna, nem lett volna érte számonkérés. Egy igazolást kértem arról, hogy ott
dolgoztam. Hazajövet toboroztak munkásokat, ahová önként jelentkeztem: Észak- Morvaország-
ban a Szudéta- Német területrõl kitelepítették a németeket és egy hatalmas fûrésztelep velünk,
magyar munkásokkal indult be. A falu neve Hanušovice. Itt dolgoztam közel két évig, mivel a
magyar bizonyítványom alapján munkát nem kaptam. Jól fizettek, elõször, mint rönkhordó voltam
majd segéd gatteros, késõbb bérelszámolóként bekerültem az irodába.

Ekkor jött a villámcsapás, nem a derült égbõl, mivel az ég már borult volt. Szüleim meg-
kapták a kitelepítési határozatot, az un. „fehér lapot”. Értesítettek, másnap már otthon voltam,
kezdtünk csomagolni. Nõvérem ekkor Pozsonyban dolgozott, levélben értesítettem. A levelet
megõrizte, másolata mellékelve. 1947. július 28-án jöttek a teherautók, melyekre felpakoltunk
mindenünket, még a kutyánkat és a macskánkat is. Sõt, emlékszem, hogy a paradicsom zöld
volt, anyám úgy szedte le és csomagolta el. Így vittek Tornóc állomásra a vagonokba. Ezek
voltak a szívszorító pillanatok, itt kellett hagyni a szülõházat. Õseink mind itt éltek. Nagybá-
tyám összeállította a családfát. Egyik õsöm, Császár Márton 1630. május 23-án II. Ferdinánd-
tól nemességet kapott: kutyabõr latinul kézzel írott. Minden bizonnyal már õ is Sókon lakott.
Az utolsó teherautóban voltak a szüleim, mikor az udvarból kigördültek, anyám sírt, apám
hallgatott. Errõl jut eszembe egy tavalyi újságcikk: Bertók László költõ kétsoros versét idézték,
amit fiatal korában írt a Rákosi- rendszer leggyalázatosabb tetteirõl, amikor a gazdák padlá-
sát lesöpörték. Aki ezt átélte, az tudja. A vers:

„Elvitték mindenünket, anyám sírt, apám hallgatott,
öcsém lopott a sajátunkból lovának egy marék zabot.”
Kivittek minket az állomásra. A szerelvénnyel 4 család jött, 3 Fülöp és 1 Császár, 15 fõ. A

családok az összes tulajdonukat magukkal vihették, az ékszeres doboztól a trágyáig, mindent.
Az elsõ állomás Párkány volt. Estefelé, nem messze az állomástól szólt a zene, mi fiatalok

elmentünk és egyszer csak azt vettük észre, hogy táncolunk. Éjjel nagy kiabálással szaladt valaki:
menjünk rögtön, ha nem akarunk lemaradni, mert a szerelvény ránk vár.

Következõ állomás egy budapesti teherpályaudvar. Értesítettek, hogy mindenki menjen az
állomás elé, üdvözlés következik. Itt már több szerelvény is állt. Megjelent egy alak, felállt valamire
és nagy hanggal elkezdte: „Kedves Elvtársak!” Erre egy gazda kilépett (csizma, fehér ing, fekete
kalap), és õ is hangosan: „Álljon meg a menet, nem úgy van az, csak mi jöttünk, õk (mármint az
elvtársak) otthon maradtak”. Késõbb megtudtam, hogy az illetõ negyedi volt.

Dombóvár-alsó állomáson 5-6 napig vesztegeltünk, lehet, hogy ekkor keresték a he-
lyünket. Megjelentek teherautók, ezeken a jármûvökön szállítottak minket a baranyai
Szalatnakra. Egyébként sose mondták meg, hogy hova visznek bennünket. Állandó bizony-
talanságban voltunk. Kaptunk egy kis házat, ami két és félszer kisebb volt, mint a sóki, két
szoba + konyha, mindegyik helység földes. A földterület is csak közel a harmada volt a
sókinak. Ez lett az új otthonunk. Mindegyikünkben nagyon erõs volt a honvágy, élvezettel
ettük azokat a félig érett paradicsomokat, mert a szülõföldet jelentette. Apám ekkor már 70
éves volt, nem tudott új életet kezdeni. Még 6-8 év múlva is lehetett hallani: „mikor megyünk
haza?” Mi sem találtuk a helyünket. Gyakran látogattuk egymást a közeli falvakban a többi
kitelepítettel. Fõleg a barátom hiányzott, Bíró Kálmán, akit azért nem telepítettek ki, mert
megváltoztatta a nevét Kolman Biro-ra.

Nálam bizonyára nem volt minden rendben, elhatároztam, hogy visszamegyek. Tud-
tam, hogy ott a fûrészteleprõl jár még nekem szabadság-pénz kb. 2 ezer korona, dolgozok
még 1-2 hónapig és a pénzen veszek egy Jáva motort. Sok információt beszereztem, meg
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volt  egy térképem, hogy az Ipoly folyón hogy lehet könnyedén átkelni. Megvolt minden
szlovák igazolványom. Az elsõ faluban csendõrök igazoltattak, megmotoztak és megtalál-
ták a zsebemben az aznapi budapesti villamosjegyet. Hazudtam nekik, hogy a nagynéné-
met most telepítették, õt kísértem, elhitték, hogy jelenleg Sókon lakom. Felérten
Hanušovicére, felvettek dolgozni, habár õk tudták, hogy ki lettem telepítve. A fõnök elin-
tézte az élelmiszerjegyeket, ez nem véletlen, hiszen a felesége magyar volt. Pár hétig dol-
goztam, amikor két csendõr keresett. Bevittek a megyeszékhelyre, vallattak, 7-8 oldal
jegyzõkönyv, utána 6 napig az egyesbe. Összesen 92 napig voltam bezárva, míg kiderült,
hogy ártatlan vagyok, ugyanis, mint kémet kezeltek. Elvittek Pozsonyba, kivittek a határ-
ra, mutatták, merre van Magyarország és otthagytak. Úgy látszott, akkor betelt a pohár,
én is lecsillapodtam, több kalandom nem volt.

De még egy érdekes eset történt velem, ami a kitelepítéshez kötõdik, ezt még elmondom.
Sógorjelöltemmel, aki szintén kitelepített volt (Enyed) elhatároztuk, hogy a legmesszebb
telepített rokonokat, barátokat meglátogatjuk Tótkomlóson, Csanádalbertin, mindössze 220
km. Szeptember 1-én reggel elindultunk ócska, öreg biciklinkkel az Alföldre, és Csanádalberti
toronyórája este 11-et ütött, amit mi hallottunk. Pár nap után a visszautat úgy terveztük,
hogy majd megalszunk egy szénakazalban. Duna- Tisza közén voltunk, nagyon csúnya feke-
te felhõ közeledett. Erõsen tekertünk, messzirõl látszott valami fény. Már csak pár száz mé-
terre voltunk a világosságtól, mikor elért a felhõszakadás, villámlott, dörgött nagy hevesen.
Az elsõ házhoz bekopogtunk, megkértük a tulajt, hogy adjon valamilyen menedéket. Hon-
nan jönnek, kik maguk, hangzott a mogorva kérdés. Közben csapkodott a villám, három
borjúnagyságú kutya csaholt, mi áztunk. Elmondtuk, hogy az Alföldön voltunk rokonlátoga-
tóba, de tovább kérdezett: hol laknak? Mi egy kis faluban a Dunántúlon lakunk. Melyik
megyében? Baranyában. Melyik járásban? A sásdiban. Melyik faluban? Szalatnakon, vála-
szolt sógorom. Szalatnakon melyik utcában? Fõ utcában, mondta sógorom. Hányas ház-
számban? 152-ben. Ekkor már sógorommal összenéztünk, ez bolond, gondoltuk, de a zápor
és a csaholás nem állt el. Ekkor feltette az utolsó kérdést: Hogy hívják a szomszédját? Winger
Viktor, mondta sógorom. Ebben a pillanatban kinyitotta az ajtót, behívott, megvendégelt és
éjfélig elbeszélgettünk. A vezetékneve Klein volt. Õ Winger Viktor házában született.

Telt múlt az idõ, sógorom, Kosztolányi Kálmán tsz fõkönyvelõ lett, én pedig az Állami Erdõ-
gazdaság Kárászi Erdészeténél kaptam munkát, végig jártam az összes lépcsõt: adminisztrátor,
bérelszámoló, sztk ügyintézõ, könyvelõ, vezetõ könyvelõ, és végül innen mentem nyugdíjba.
Ennek már 22 éve.

A dolog pikantériájához tartozik még, hogy 1966-ban az erdészettõl egy olyan szolgálati
lakást kaptam feleségemmel, aki szintén itt dolgozott, amelyet annakidején államosítottak, és ame-
lyet egy ideig megosztottunk az egykori tulajdonosával. Anyám rengeteget beszélgetett ezzel az
idõs hölggyel. Ezeken a beszélgetéseken a két „barátné” fõleg azt boncolgatta, hogy melyikük
veszített többet az életben.

A kitelepítettek látogatásai évtizedek multával sajnos egyre ritkultak, ezeket már felváltották
a fekete keretes gyászjelentések.

Hát, ez tényleg igaz, és nem csak a mesékben találkozhatunk ilyennel… Ez egy olyan
történet, s nem pusztán történet, hanem valóság, amilyet szerencsére nem kellett átélnem, és
remélem, soha nem is kell…, esetleg a könyvekben.

Nagyon is örülök, hogy megírhatom ezt a pályázatot. Több okból is, az egyik: Nagyapám-
mal ez a nagyon jelentõs családi esemény a múlté lesz. Így, papíron, legalább fennmarad belõle
valami, amit majd én is továbbadhatok a jövõ „Császárainak”.

És a másik, Nagypapám nekem mindig a kertjét mûvelõ, mûhelyében barkácsolgató „idõ-
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södõ papát” jelentette, akitõl bármit, bármikor kérhettem, s kérhetek most is, rögtön teljesíti.
Életének evvel a „kis epizódjával” viszont egy olyan férfit ismerhettem meg, aki nem mindenna-
pi megpróbáltatásokon ment keresztül. És akire én mindig büszke lehetek.

Császár Gergõ

MELLÉKLET

• A kitelepítés dokumentumai
• Családi levél a kitelepítéssel kapcsolatban
• Családi fényképek
• Megõrzött használati tárgyak fotói
• Kedvenc felvidéki étel receptje
• Hozzájárulási nyilatkozat
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Használati tárgyak fotói

(Ami érdekesség lehet, az a kanál. Beszállásolt német SS katonák 1944-ben felejtették dédnagyma-
mámnál. A kanál felsõ végén a karcolások az eltûntetett horogkereszt helyét mutatják, melyet
nagyapám vésett ki belõle.)
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Dédnagyanyám
RIZSES – ’KÁCSÁS’ – KÁSA
 receptje

Végy egy házilag jól felhizlalt kacsát, de az sem baj, ha saját kezûleg tömjük szép kövérre. A
megpucolás után a kacsaaprólékot (szárnyat, nyakat, zúzát, lábat) bezöldségezve megfõzzük le-
vesnek. A szükséges mennyiségû rizst forró zsíron megfuttatjuk és felöntjük a leszûrt aprólékle-
vessel, majd puhára pároljuk. Mielõtt a kacsát elkezdjük sütni, elkészítjük a hozzávaló tölteléket,
amely a következõkbõl áll: 4 db zsemlét megáztatunk, jól kicsavarjuk és szétnyomkodjuk, majd 4 db
felvert tojást adunk hozzá. 1 db kisebb fej fokhagymát gyengén megpirítunk, egy csokor petrezse-
lyem zöldjét apróra vágva a hagymára tesszük, majd egy kis darab májat szétkaparunk, és ezt
keverjük össze a zsemlével, amelyet sóval, borssal ízesítünk. Az így elkészített tölteléket a kacsába
helyezzük. Ajánlott még a sütés elõtti este az egész kacsát besózni, hogy a só jól átjárja. Mielõtt
betesszük a sütõbe, a vastag zsírrétegtõl megszabadítjuk, és a hájat kockára vágva együtt sütjük
az egész kacsával. Ha már sok zsírt engedett, azzal öntögetjük a készülõ húst, mígnem ropogósra
sül az apróra vágott töpörtyûvel egyetemben. A leszûrt zsírban nagy körültekintéssel külön sütjük
ki a májat, hiszen ez képezi majd a lakoma legízletesebb részét.

Tálalás:
A párolt rizst tálra rakjuk, ráhelyezzük a levesben megfõtt, darabolt aprólékot és zöldséget. A májat
szeletekre vágjuk és azt is a kására tesszük a ropogósra sült tepertõvel együtt, valamint a kacsából
kisült sós, zsíros törmelékkel meglocsoljuk azt. A húst a töltelékkel szép szeletekre vágjuk és külön
tálcán tálaljuk. Hogy az étkezést még pikánsabbá tegyük, édes- fahéjas körtebefõttet, vagy friss
almakompótot fogyasztunk hozzá. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

(A fenti ételkülönlegesség kerül a Császár család asztalára minden nagyobb ünnepen, mind a mai
napig is.)
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE CSALÁDOMBAN

A visszaemlékezés fõszereplõje Ibos Gyula (1920-2001), a nagyapám, aki a Felvidékrõl szár-
mazott, pedagógusként dolgozott négy évtizeden át, és akit 1947-ben erõszakkal áttelepítettek
az akkori csehszlovák hatóságok. Adatközlõ: ifj. Ibos Gyula, az édesapám.

Nagyapám, Ibos Gyula 1920-ban született Alsóbalogon, az
egykori Gömör-megyében, ahol a monda szerint Mátyás király ka-
pált, és az urakat is megkapáltatta.

Az egykor színtiszta magyar falukból – Alsóbalogból és Fel-
sõbalogból – alakult ki Nagybalog, mai nevén Velky Blh. A vissza-
csatolás utáni években – a bécsi döntés után – Vámosbalog volt a
neve, mert akkor itt húzódott a határ. Dédapám, Ibos István 8 hol-
don gazdálkodó parasztember volt, akinek az összes õse itt élt.

A falu református vallású volt, természetes volt, hogy nagy-
apámat a rimaszombati gimnáziumba, majd a komáromi református
tanítóképzõbe küldték. Sok lemondás és szorgalmas munka ered-
ményeként itt szerzett tanítói oklevelet.

Érsekújvár (Nové Zámky) közelében Perbetén, egy magyar-
lakta településen kezdte pályáját. Ezt a falut ma Pribetának hívják.
Talán ezek a mi fülünknek furcsa helynevek is a szándékos
elszlovákosítást bizonyítják, akárcsak a következõk.

Dédnagymamám, akit nem ismerhettem, nem lehetett Ibos
Istvánné, hanem Helena Ibosova, nagyapám húga pedig Olga Kissova néven élt élete végéig,
Kiss Ferencné helyett.

Nagyapám a három gyerekének sokat mesélt arról, hogy mennyire emlékezetesek voltak a balogi
és a perbetei évek. Mi, unokák még nagyon kicsik voltunk, de apukám továbbadta ezeket a hol
szomorú, hol meg kedves „sztorikat”, és sok szép helyre is elvitt minket Szlovákiában, illetve a Felvi-
déken. Ma is élnek ott rokonaink, akikkel szeretnénk minél tovább fenntartani a kapcsolatot.

Régen a felvidéki emberek egymást segítve, összetartásban éltek. Nagyon sokat kellett dol-
gozniuk, mégis elég szegényen éltek. Földjüket, gépeiket, lovaikat be kellett vinni a termelõszövet-
kezetbe, ahogy ott mondták a „jéerdé”-be (JRD). A család háború utáni elsõ nagy megrázkódtatá-
sa az volt, hogy nagyapám apját el-
vitték építkezésre dolgozni, valaho-
va Csehországba.

Úgy tudjuk, hogy „Dédi Papát”
ott megkedvelték a helyiek, felaján-
lották, hogy költözzön oda a család-
jával, hisz jó munkaerõ, jó lesz neki
ott, de Õ ezt nem vállalta. Több mint
egy évig tartott a „kényszermunka”.
Amint lehetett hazament a szülõfalu-
jába, de õ legalább hazajutott.

Mindenki tudta, hogy ezzel a há-
borús bûnösnek kikiáltott magyarokat
akarták megbüntetni. És senki nem
emelt szót mellettük.

Nagyapám a 40-es
években

A szülõi ház - ma már romhalmaz
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De térjünk vissza a nagyapámra.
A perbetei református presbitérium több jelentkezõ közül vá-

lasztotta ki, hogy õ legyen a helyi iskola tanítója. Mellette szólt,
hogy falusi származású volt, a tanítóképzõben kántorizálni is meg-
tanult, az emberek ügyes-bajos dolgaiban segíteni tudott, mivel jól
beszélt szlovákul is.

A nyelvtanulásáról is õrzünk egy emléket. Tizenöt évesen Pa-
pát cseregyerekként egy közeli szlovák faluba, Lukovistyébe küld-
ték. Onnan egy ugyanolyan korú fiú az õ családjában tanult szintén
egy évig magyarul. És ez mûködött! Az idegen környezetben kitûnõ-
en megtanulták egymás nyelvét. No jó, a palóc nyelvjárást...

Felvidéki rokonainktól tudjuk, hogy ma már szinte mindenki
számára természetes a kétnyelvûség, sajnos azt nem teszik hozzá,
hogy a magyarság létszáma mennyire megfogyatkozott. Kisebb-
séggé vált a szülõföldjén, és az asszimiláció ma is folyik. Sajnos,
ahogy fogyatkoznak az idõsek, a régi dolgokról is kevesebb szó
esik. Térjünk vissza nagyapámra. A pályázati, illetve kinevezési iratait a család a mai napig õrzi.
Apáról fiúra száll.

Perbetén szolgálati lakással várták, sok juttatásban részesült, biztosnak látszott a jövõje. A
helyiek gyorsan megkedvelték, befogadták maguk közé. A kisszámú magyar értelmiség és a
közélet fontos személyisége volt fél évtizeden keresztül, és még lehetett volna tovább is. Azon-
ban behívóparancsot kapott, és mint karpaszományos: irány az orosz front.

Komáromban képezték ki a híres Monostori-erõdben, a „Klapka-vár”-ban, és azután tüzér-
ként az orosz frontra került.

Elbeszélése szerint az ukrajnai Sztanyiszlauig jutottak (mai neve Ivanofrankovszk), onnan
folyamatosan visszavonultak. Vágfarkasdnál megsebesült, Gyõrben ápolták egy iskolában felál-
lított hadikórházban. Örült, hogy visszajött és fel-
épült. Gyerekkori barátja, Pál Gyõzõ nem volt ilyen
szerencsés, elesett a háborúban. Mindig szomorú-
an beszélt róla.

A háború után, már a csehszlovák államban,
újra Perbetén tanított. Kórust, színjátszó kört szer-
vezett, próbálta tartani a lelket a helyiekben. A refor-
mátus közösség olyan tagja lett, akinek a vélemé-
nye sokat számított az ottani reményvesztett ma-
gyaroknak.

Ma már bizonytalan az emlékezet, talán ez volt
az igazi ok, talán nem. Papa szerint a magyar him-
nusz éneklése nem tetszett egy helyi hivatalnoknak,
de lehet, hogy e nélkül sem kerülte volna el, hogy
rákerült a listára. Késõbb már azt is megértette, hogy
a kitelepítettek többsége értelmiségi, vagy jómódú
gazda volt. Így sikerült megfosztani a felvidéki ma-
gyarságot iskolázottabb részétõl, illetve a késõbbi
vezetõnek alkalmas személyiségektõl.

1947-ben hivatalosan felszólították, egy napot
kap, hogy összecsomagoljon, másnap fel kell száll-
nia egy vonatra, ami átviszi Magyarországra. Ez el-

Ibos István egy évig nem
látta a családját

Diplomája átvételének napján
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len nem volt mit tenni. Egy nagy ládában, a katonaládájában hozta a kis motyóját – egy falusi
tanítónak akkoriban sem volt túl sok ingósága...

A kijelölt vasúti kocsi fele az övé volt, másik felét is egy fiatal tanító kapta, aki Porubszki
Laliként mutatkozott be. Késõbb Pándi Lajos néven elég jól ismert színész és rádiós lett belõle
Budapesten. A vagon, amit kijelöltek számukra, szinte üres volt. Két ember és néhány koffer. Pár
óra, és Magyarországra értek. Izgatottak voltak, hogyan lesz ezután?

Papát a dunántúli Keszõhidegkútra irányították. Azt hiszem, hogy Tolna megyében van. Ezt
a falut azelõtt németek (svábok) lakták, akiknek szintén a kitelepítés lett a sorsuk.

Egy parasztházat mutattak neki, hogy ezt foglalhatja el, mint saját tulajdonát. Az istállóban és
az udvarban még ott voltak a kitelepített németek jószágai is. Az adott helyzetben látható volt,
hogy ott nincs rá szükség, mint tanítóra. Gazdálkodhatott volna, és akkor újra az a paraszti sors
várt volna rá, aminek már fölé emelkedett, évek kemény munkájával. Különben is zavarta volna,
hogy „beül” mások birtokaiba, és azt kisajátítja...

Azokban az idõkben senki nem tudta, hátha visszajönnek a tulajdonosok az otthonukba.
Nem kis érték volt együtt a berendezett ház, az állatok, a föld… Zavarta volna, hogy visszajönnek
azért, ami az övéké... Ezt el akarta kerülni. Egyébként is a nevelést tartotta hivatásának.

A másnapi vonattal Pestre utazott, hátha megérti valaki a problémáját. Több hivatalt végig-
járt, és végül a minisztériumban – akkor Vallás- és Közoktatási Minisztérium volt a neve – egy
felvidéki(!) származású tisztviselõ segítette tanítói álláshoz jutni. Így került le Gyulára.

Az akkori közlekedési viszonyok mellett Gyula város, a román határ mellett, nagyon-nagyon
messze volt a családjától, illetve a szülõföldjétõl. Mégis igent mondott, hogy újra pedagógus
lehessen. Az esküvõjére – külön engedéllyel - eljöhetett Csehszlovákiából az édesanyja és a
húga. Ám ezután, 1957-ig egyikük sem utazhatott külföldre, az akkori szigorú és embertelen
korlátozások miatt. Csak fényképeken láthatták, hogy gyarapodik a család, hogy nõnek az uno-
kák. 1957-tõl is sokáig csak vízummal lehetett utazni - akkorra már három gyermek apja volt - de
aztán szerencsére évrõl évre jobb lett minden.

A sors iróniája (vagy Kárpát medencei jellegzetesség?), hogy a dédnagymamámat Velky
Erzsébetnek hívták. „Echte” tót név, magyarul: Nagy. Már-már vicces, de az õ anyja pedig Erdélyi
Erzsébet volt, egy asztalosmester lánya.

A Velky-család evangélikus volt, õk is a Felvidékrõl, Eperjesrõl származtak. Néha meglátogat-
ták a kassai rokonokat. Õk valamikor magyarosították nevüket Nagyra, ami egyrészt jó hazafiság-
ra, és talán – Trianon után - nem kis bátorságra utal.

A Velkyek magukat magyar származásúnak tekintették, száz százalékig magyar érzelmû embe-
rek voltak, de – milyen érdekes – a szlovák többségû békés megyei
Kondoroson éltek, nagy békességben és barátságban együtt a
helyi szlováksággal (tótokkal). „Velky nagyapa”, ahogy mindig
emlegették a családban, szintén tanító volt, aki jól beszélt tótul is,
még kántorizált is szlovák istentiszteleten, a „Tranuszciusz”-ból. A
helybeliek ezért tisztelték, becsülték. A kisemberek könnyebben
kijönnek egymással, mint a politikusok.

A békés megyei szlovákok önkéntesen(!) települhettek át
Csehszlovákiába, ott már várták õket a csallóközi jó szántók, a
kiürített házakkal, a biztos egzisztencia.

Családom szerint nem tülekedtek, hogy mehessenek... Kény-
szerrõl pedig szó sem volt!

Nagyapám emlékezetében életének egyik legfájóbb eseménye
volt az áttelepítés, szalonképesebben a „lakosságcsere”. Mindig azt
érezte, hogy számára ez egy nagy-nagy büntetés volt, amit igazság- Évekig nem látta fiát
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talanul kellett elszenvednie. Bár új lakóhelyén és környékén, - melyet az idõ múlásával nagyon meg-
szeretett - nagy számban éltek románok, németek, szlovákok, cigányok, kisebb számban szerbek és
zsidók is, soha nem beszélt ellenszenvvel ezekrõl a nemzetiségekrõl. Sõt! Mesélt arról is, fiatal korában
úgy látták, hogy Csehszlovákia (az „elsõ republika”) több demokratikus vonást mutatott, mint sok
más európai állam, a Horthy-Magyarországot is beleértve. Ezt ki is fejtette, miszerint a származási és
vagyoni különbségeknek nem volt akkora jelentõsége. A második világháború után a demokratikus
hagyományok Csehszlovákiában is csorbultak.

Még egy-két ide kapcsolódó családi emlékrõl ejtenék szót.
Évekig elég volt, ha brindzás sztrapacska vagy Juliska-paszuly volt az asztalon, vagy más

kedvelt balogi étel, és már kezdõdött is a visszaemlékezés, a mesélés.
Nagyon örült Papa, amikor egyszer Gyulán felkereste egy volt perbetei ismerõse, örömükben

még a könnyük is kicsordult. Pedig csak annyi volt a „kapocs”, hogy fiatal korában énekelt a
kórusban, aminek Papa volt a karvezetõje. De a közelben járva az az ismerõs nem hagyta ki a
lehetõséget, hogy még egyszer lássa a régi tanítóját.

A másik - talán fontosabb az elõbbinél -, hogy a perbeteiek 1997-ben, a kitelepítés 50 éves
évfordulóján emléktáblát avattak. Erre meghívták a nagyapámat, aki ugyan már nagyon idõs volt,
de vállalta a két napos utazás fáradalmait, és elutazott az ünnepségre. Sok év után találkozott az
egykori fiatalokkal, ami nagy élménye volt, ugyanakkor lelkileg eléggé megviselte, hiszen gondo-
latban sok rossz emléket is át kellett újra élni.

Az onnan hozott videokazettán hangzik el: „Vajon kik voltak a kiagyalói és elrendelõi
annak az õrült ötletnek, amely oly sok embernek okozott annyi fájdalmat?”
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Ennél sokkal többet hagyott ránk...

A Felvidék szeretetét Nagyapám továbbadta utódainak, akik ugyan máshol élnek, de mindig
örömmel látogatnak erre a szép – a leszármazottak szerint is - még mindig magyar vidékre.

Ibos Csaba
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE CSALÁDOMBAN
VAGY LAKÓHELYEMEN

Mottó:
„Akik másokat az igazságra visznek, fénylenek majd, miként a csillagok, örökkön - örökké.”

(Dániel 12; 3)

Ülök a hideg kövön, a gyulai temetõ hármas sírján. Csend van, csak egy dongó száll el a fülem
mellett, halkan döngicsélve. A fölém boruló hatalmas fa törzsén hangyák sietnek valahova. A nap
sugarai az ágak között ráverõdnek a márványtáblára. Önkéntelenül is olvasni kezdem a feliratot:

Lipták István 1902-1965
Varga Balázsné Bátki Katalin 1894-1967
Dely László 1908-1968
Lipták Istvánné Varga Ilona 1904-1980
Dely Lászlóné Lipták Lenke 1923-2001
Vér Lászlóné Lipták Ilona 1926-2001

Észre sem veszem, két könnycseppet morzsolok szét. Igen, hirtelen úgy érzem, hogy akiket itt
betakar a hideg kõ, nagyon hiányoznak. Személyesen pedig csak kettejüket ismertem, anyai nagy-
mamámat (Lipták Ilona) és „Keri mamát „(Lipták Lenke), aki édesanyám keresztanyja volt.

Igen, személyesen csak õk éltek velem és nagyon szerettek, de általuk, és édesanyám által a
többiek is a lelkem részeivé váltak. Nagyon sokat halottam róluk, személyiségükrõl, életútjukról,
örömeikrõl, bánataikról, szenvedéseikrõl. Nem volt könnyû életük, de mindannyiuk Isten-félõ
életet élt, ezáltal mindig volt kapaszkodójuk, reménységük, bármilyen helyzetbe is kerültek.

Világított az ige:
„Isten pedig hûséges, és nem hagy titeket erõtökön felül kísérteni; sõt a kísértéssel együtt

el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni.”
(1 Kor. 10; 13)

Hirtelen felnéztem az égre, ahol mosolygott a nap és a gyenge szellõ bárányfelhõket kerge-
tett. Feltört belõlem egy sóhaj: köszönöm Atyám, köszönöm õket, akiknek vére bennem csörgede-
zik és köszönöm, hogy nem a hideg kõ alatt vannak, hanem Nálad, és életük örök!

Ha mesét mondanék, talán így kellene kezdenem: Volt egyszer egy csodálatos ország, a
NAGY Magyarország, akkor még „magyar tenger vizében hunyt el észak, kelet, dél hulló csillaga.”
De jött Trianon (e szótól még ma is hatalmasat dobban minden magyar szív) és fájdalmas sebeket
hagyva maga után szétszabdalta e gyönyörû országot, ilyen kínok között született a mai KIS
Csonkamagyarország. Így került az én szeretteim lakóhelye is egyik pillanatról a másikra a mai
Szlovákia területéhez. A határokat azonban össze lehetett vagdalni, de a lelkeket nem! Azok ma-
gyarok maradtak mindörökké!

A gömöri lankás hegyek átölelték azt az ici - pici fatornyú templomos kis falut, Otrokocsot,
ahol élt egy szegény özvegyasszony (Varga Balázsné Bátki Katalin), az én ükmamám két lányával
(Varga Ilona), az én dédmamámmal és az õ testvérével (Varga Katalin). Életük nehéz volt, férj, apa
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nélkül. Földet mûvelni nem könnyû! Hála Istennek azonban összetartó, jószívû, segítõkész embe-
rek között éltek, akik mindig ott voltak, amikor kellett.

Dédmamám tizennyolc éves volt, amikor férjhez ment egy alsófalusi „nyalka” legényhez, déd-
apámhoz (Lipták István). A võlegény húszéves volt akkor. Tizenkét éves kora óta teljesen árva.

Nagyon boldogok voltak, két lányuk született, az én Keri mamám (Lipták Lenke) és nagyma-
mám (Lipták Ilona).

Dédapám 22 kh-on gazdálkodott, nagyon szerette a földet, és az állatokat. Mindig azt mond-
ta, ha százszor születnék is, paraszt lennék. Nincs annál szebb, mint amikor a pacsirta dalol az
ember feje felett!

Nem voltak gazdagok, de amire kellett, mindig tellett. Szeretetben, békességben éltek boldogan.
Közben felnõttek a lányok, Keri mamám férjhez ment Keri papához (Dely László), aki Szilicérõl

származott. Ez is egy pöttöm kis falu, de egy óriási hegy tetején. Kilenc kilométer út vezet fel hozzá.
Az esküvõ után Tornalján éltek. Keri papának volt egy kis gyáracskája. Mûszaki ember volt,

aki mindenhez értett.
Nagymamám nagyon szép lány volt. Mély szerelem kötötte egy otrokocsi legényhez. Már õk

is az esküvõt tervezgették, de ekkor vége lett minden boldogságnak.
A ma is élõ Benes dekrétumok sok ezer család életébe vágtak bele, mint a villám. Mivel a

családom magyarnak vallotta magát, õk is felkerültek a kitelepítendõk listájára.
Összeomlott minden, a pacsirta dala, az ifjú pár frissen rakott fészke, és összeomlott a terve-

zett esküvõ, a nagy szerelem.
A vagonok készen álltak, amit lehetett felpakoltak, de mennyi minden ott maradt. Nem csak a

ház, a föld, a kert végében folyó kis patak, a hegyek, a temetõ, ahol ükpapám is el volt temetve. Ott
maradt az ükmamám másik lánya, és családja. Ott maradtak a gyökerek, az emlékek, s a lelkük
összetört darabjai is.

Nem volt mit tenni, a vonat zakkant egyet, füttye élesen vágott bele a szívekbe. Integetõ
kezek a vonaton, integetõ, szaladó emberek a vonat mellett…

Minden hiába, a parancs az parancs, menni kell! Dédpapám ellépett az ablaktól, lerogyott egy
kupacra és alig hallhatóan mormolta:

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, hiszek egy isteni örök igazságban, hiszek Ma-
gyarország feltámadásában.” Ámen

Csonkamagyarországon aztán a maradék kis család is kettészakadt. Keri mamámékat, az ifjú
párt Gyulára vitték, nagymamámat, dédmamát, dédpapát és ükmamámat Magyarpolányba, az on-
nan kitelepített németek helyére. Bár kaptak házat is, földet is, dédpapa soha nem tudta megemész-
teni, hogy olyan emberek tulajdonát kell „birtokolniuk”, akiket szintén kényszerítettek otthonuk
elhagyására. Megviselte az is, hogy másik lányáék ilyen messze, az ország legkeletibb részére
kerültek. Tulajdonképpen meglett volna mindenük, nagymamám is kapott állást a jegyzõi irodán,
ahol megismerkedett késõbbi nagypapámmal. Dédpapám egészsége azonban egyre jobban ha-
nyatlott, vágyott másik gyermeke után is, így 1952-ben Gyulára költöztek. Otthagyták az államnak
mindenüket ingyen, lemondtak mindenrõl. Gyulán nagymamám irodában dolgozott. Nagypapám
utána jött Magyarpolányból és 1954-ben házasságot kötöttek, majd 1955-ben megszületett édes-
anyám. Dédpapámból éjjeliõr lett. A szabad pacsirtadalos élet helyett maradt a kétszer két méteres
kapusfülke. Egészsége teljesen elhagyta, így amikor nyugdíjazták, néhány hónap múlva elköltö-
zött az Örök Hazába.

Közben édesanyám növekedett szeretõ családjában és szívta magába, szinte az anyatejjel a régi
szép történeteket, a Felvidékrõl hozott dalokat, verseket. Sok mindent tõle hallottam, tanultam én is.

Édesanyám szeretõ férje Szivos László (édesapám lett). Õ szeghalmi születésû. Szeghalmon
építettek házat, nagymamám és Keri mamám is ide költöztek. Már csak õk éltek a régi családból.

Így nõttünk fel bátyámmal (Szivos László Zoltán) együtt, hitben, szeretetben, békességben
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élõ családban. Így ivódtak a lelkembe az emlékezés történetei. Anyukám kislányként még ükma-
mámmal varrta a babaruhát, közben tanulta meg hogyan is szólt annak idején a tárogató, együtt
énekelte ükmamámmal: „Krasznahorka büszke vára…” Ma is valahányszor édesanyámmal felné-
zünk a tiszta, nyári csillagos égre, mindig felemlítjük, mit énekeltek a mészszállítók Otrokocsban:

„Sûrûn csillagos az ég,
meszet vegyenek,
Hû leszek, jó leszek,
sokat vegyenek.”

Ha rádióban, TV-ben palóc tájszólást hallok, fülembe cseng Keri mamám ízes palóc beszéde, amit
nem tudott eltörölni az a tény sem, hogy életüknek nagyobb hányadát már az Alföldön élték le.

Ahányszor csak megtehették „haza” – látogattak a Felvidékre. Ilyenkor sikerült találkozni
az ott maradt rokonokkal. Mindig sírva borultak egymás nyakába. Szüleim minket, gyerekeket is
elvittek az „Óhazába”.

Nagymamám unokatestvérénél Anderkó Laci bácsinál laktunk, rácsodálkoztunk a gyönyörû
tájra. Ilyenkor mindig azt hallottuk: hát ilyen, Gömör megye csak egy van! Nagymamám és Keri
mama nem tudott velünk jönni, nagyon betegek voltak. Soha nem felejtem el azt az örömet, aho-
gyan minket fogadtak Otrokocsban, de azokat a fájdalmas könnyeket sem, amik Laci bátyám
szemébõl potyogtak, amikor megtudta, hogy unokatestvérei nem jöttek velünk.

Azóta már nagymamám és Keri mamám is meghalt. Együtt feküsznek Gyulán mindannyian
a hármas sírban, a csendben a nagy fa alatt az odamosolygó napsütésben és némán is mesélnek,
hogy mi ne felejtsünk, soha ne felejtsünk! És ránkmaradt az Ige, amibõl õk is táplálkoztak: „Semmi
felõl ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hála-
adással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten elõtt. És az Istennek békessége, mely minden
értelmet felülhalad, meg fogja õrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.”

(Fil.:4; 6 – 7)

Szivos Katalin Marietta
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MELLÉKLETEK

• Dokumentumok
• Fényképek

A Felvidékrõl hozott ételreceptek, amelyek a mai napig kedvenceink közé tartoznak

Sonkaleves:
Amikor a húsvéti sonkát megfõzzük, a megmaradt levét babérlevéllel, egész borssal, tárkonnyal
ízesítjük, és tejfölös habarással bekavarjuk. A sonka körülvágásakor keletkezett húsdarabokkal és
kettévágott fõtt, kemény tojással tálaljuk.
Sztrapacska:
A nyers krumplit a négyoldalú reszelõ legkisebbikén megreszeljük. Sót, és lisztet adunk hozzá,
hogy könnyû galuska tésztát kapjunk, amelyet vízben kifõzünk, mint a nokedlit.
1) Bõven megszórjuk túróval és szalonnatepertõvel vagy zsiradékban kipirított tejfölben tálaljuk.
(a tejfelt addig pirítjuk folyton kevergetve a zsiradékban, amíg hasonlóvá nem válik a pirított
zsemlemorzsához).
2) A kifõtt galuskát pirított savanyú káposztával keverjük össze.
3) A kifõtt tésztát pirított káposztával keverjük össze.
4) A kifõtt tésztát juhtúróval keverjük össze és szalonnatepertõvel tálaljuk.
Gulyka:
A nyers krumplit, füstöltsonkát, fokhagymát, vöröshagymát húsdarálón ledaráljuk, liszttel, sóval,
borssal összekeverjük gombócokat formálunk belõle és vízben kifõzzük. Sok – sok pirított hagy-
mával szórjuk meg, és tálaljuk.
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Varga Ilona, özv. Varga Balázsné Bátki Katalin, Varga Katalin

Varga Ilona és Lipták István Varga Katalin és Anderkó László
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Lipták Lenke és Lipták Ilona

Lipták Lenke és Dely László Lipták Ilona és Vér László
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ifj. Anderkó László, Varga Katalin, id. Anderkó László

Szivos László és Vér Katalin
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Lipták Ilona (kukoricatörés után)

Lipták Ilona, Varga Katalin, Varga Ilona, Lipták István

Lipták István katonatársaival
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Lipták Ilona tanítójával és osztályával

Lipták Ilona Varga Ilona Lipták Lenke
Lipták Lenke,  Ifj. Anderkó László,

Lipták Ilona

Lipták Ilona
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE CSALÁDOMBAN

A II. világháborút követõ években Csehszlovákiából kb. 36 ezer magyart toloncoltak ki, 45 ezer
magyart telepítettek szét az ország területén, és 76 ezer magyart telepítettek át akaratuk ellenére
Magyarországra. Minderre Benes dekrétumai adtak lehetõséget, mely kimondta a magyarok és a
németek kollektív bûnösségét a világháború miatt.

Ezek közül valószínûleg Beneš 1945. augusztus 2-án kiadott 33. elnöki dekrétuma automati-
kusan megfosztotta õket állampolgárságuktól. A magyar nemzetiségû magánalkalmazottak elbo-
csátását egy júniusban kiadott rendelet írta elõ. Betiltották a magyar nyelv használatát a közélet-
ben, kizárták a magyar hallgatókat az egyetemekrõl, feloszlatták a magyar kulturális egyesületeket,
befagyasztották a magyarok bankbetétjeit. Lehetõvé tették és szabályozták a németek és magya-
rok földjeinek elkobzását, melyekre cseheket és szlovákokat telepítettek.

A kassai kormányprogram meghirdetését (1945. április 5.) követõen az év végéig a népbíró-
ságok mintegy 75000 szlovákiai magyart – elsõsorban értelmiségieket – ítéltek el háborús bûnös-
ként és utasítottak ki az országból.

A lakosságcsere terve késõbb vetõdött fel a csehszlovák vezetésben, és végül a Szovjetunió
támogatásával sikerült rábírni a magyar kormányt, hogy 1946. február 27-én aláírja az errõl szóló
egyezményt. Ennek értelmében, a csehszlovák hatóságok annyi szlovákiai magyart voltak jogosultak
Magyarországra áttelepíteni, amennyi magyarországi szlovák önként jelentkezett a Szlovákiába való
áttelepülésre. Az egyezmény megkötése után a szlovák hatóságok nagyarányú toborzási akcióba
kezdtek a Magyarországon élõ szlovákok körében. Érveiket elsõsorban arra alapozták, hogy a több-
nyire szerény vagyonú szlovákok számára jól mûködõ gazdaságokat és könnyebb életet ígértek.

Mivel a magyar fél vállalta, hogy a meghatározott kvótán felül átveszi a háborús bûnösöket
is, a csehszlovák bíróságok tömegesen vonták felelõsségre a háború alatt állítólag elkövetett
bûneikért a felvidéki magyarokat, s végül több mint 70 ezer személyt írtak össze, akinek háborús
bûnösként kellett volna elhagynia szülõföldjét. Csehszlovákia végül a deportálások elindításával
bírta rá a magyar kormányt a lakosságcsere lebonyolítására, amely 1947 áprilisában kezdõdött a
dél-alföldi szlovákok és a mátyusföldi magyarok kicserélésével. A vasúti szerelvények naponta
szállították összes ingóságukkal együtt a kijelölt családokat Magyarországra. A szlovák hatósá-
gok általában a módosabb gazdákat jelölték ki az áttelepülésre, a szlovákok által Magyarországon
hagyott 15 ezer kataszteri holddal s 4400 lakóházzal szemben a Magyarországra áttelepített ma-
gyarok 160 ezer holdat és 15 700 lakóházat hagytak maguk mögött. Az utolsó áttelepülõk 1949
nyarán lépték át a csehszlovák-magyar határt.

Dédnagypapám egyike volt a módosabb gazdáknak akiknek el kellett hagyniuk a szülõföld-
jüket. Nagypapám így emlékszik vissza a kitelepítésre:

„Még egészen fiatalon ért ez az esemény, 10 év körül voltam, amikor szüleimmel és bátyámmal
együtt el kellett hagyni szülõföldünket, és ahol születtem, Csukárpakát. Ez a kis falu a Duna
mellett, Somorja mellett található, és még mindig lakják, de már csaknem teljesen szlovák nemzeti-
ségiek. Akik ott maradtak vagy már meghaltak, vagy elköltöztek nagyobb településekre vagy
városi lakosok lettek. Ahogy én visszaemlékszem szüleimnek 3 háza és 100 hold földje, és nagyon
sok állatállománya volt. A kitelepítést megelõzõ napokban már mindenki várta a szomorú percet,
hogy el kell hagyni a szülõfaluját. Összejöttek az emberek, sírtak, imádkoztak, fájdalmukat könnyekkel
áztatták, testvérek, szülõk egymást vigasztalták, hogy majdcsak újra visszajöhetnek talán. Az
utolsó napon kapták az értesítést szüleim, hogy másnap reggel jönnek értünk. És ez sajnos így is
volt; hatalmas gépkocsik gördültek be a házunk portájára, és pakoltuk fel amit el lehetett hozni:
állatok, takarmányok, a hordozható eszközök, bútorok, amit elõzõleg a szlovák leltár biztosan
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felvett a listára. Tudom, hihetetlen, de több napig tartottak ezek az események, míg végre a beva-
gonírozott vonat elindulhatott Magyarország felé. A vagonokba kellett a mindennapi tisztálko-
dást, fõzést, alvást elvégezni. Egy vagonba egy család volt bezárva. Mi 13 vagonnal jöttünk. Az
út két hétig tartott, míg végre nagy sokára megtudtuk, hogy hová is kerültünk, és hol kapunk
lakást. Siralmas volt ez az út, fõleg számomra, hiszen akkor nem értettem, hogy miért kerültünk
ilyen helyzetbe, amit már a felnõttek, szüleink tudtak, és nagy bánatukra mások döntései miatt
szenvedtek el. Mindenkinek a legszebb emlék az a hely, ahol született, hát én is így vagyok ezzel,
mindig elõttem van az a kis falu, az a ház, a föld, ahol önzetlen gyerekkoromat élhettem igen boldog
körülmények között. Lám mi lett a helyzet, egy csapásra minden megváltozott, szomorúság és
aggódás lett mindenki számára a bizonytalan jövõtõl.

Mondanom sem kell, a vagyont, a házakat, földet mind ott kellett hagyni, amiért cserébe
Magyarországon a kitelepített német lakosok helyére kerültünk, és csak részben lettünk kárpótol-
va az elveszett tulajdonunkért. Mi Bácsalmásra kerültünk, és ott kellett beilleszkedni a soknemze-
tiségû lakosok közé. Nagyon nagy fájdalommal érintett, hogy édesanyámat kitelepítés után egy
évre elveszítettük. Ahogy én visszaemlékszem, ennek az volt az oka, hogy nem tudta elfelejteni azt
a fájdalmat, hogy el kellett hagyni szülõhazáját, testvérét, és nem láthatta többé szülei és nagyszü-
lei emlékhelyét ahol örök nyugodalomra tértek.

Édesapánk egyedül nevelt fel bennünket, taníttatott, és mindent megtett ami tõle telhetett.
Õ maga nagyon nagy akarással és szorgalommal viselte az új körülményeket, sajátította el a

bácskai mezõgazdasági adottságokat, ami sokszor több sikertelenséggel végzõdött, minden ha-
szon nélkül. Hozzájárult ehhez hogy a kapott tizenkét hold föld miatt kulákosították, gazdagnak
tekintették, ami azzal járt, hogy amit megtermelt, a kötelezõ beszolgáltatással eltulajdonították és
elvették. Visszaemlékszem azokra az idõkre, amikor én középiskolás voltam 1952-1956 minden
évben nyáron arra kényszerültem, hogy eljártam cséplõgéphez, petrencéztem, és így kapott ke-
nyérgabona lett a megélhetésünk a következõ évig. Mondanom se kell, hogy milyen nyaraim
voltak, játszás és szórakozás helyett igen kemény munkával teltek a szünidei napok a forró napon
a kazlak tövében.

Az 1956-os forradalom után változtak meg az események, és fordult jobbra a helyzetünk. De nem
sokáig, mivel a Kádár kormány TÉESZ-esítéssel a gazdáktól a földjüket, állataikat elvette, és közös
tulajdonba vonta, amit csak az az ember tud igazán átérezni, akinek mindene a föld, és állatai voltak.

Én 1956-ban érettségiztem, és átéltem azokat az eseményeket, ami környezetemben zajlott.
Tanárainkat, akik a forradalommal azonosultak, több évre elzárták, és aki nem tudta elviselni a
belsõ terrort, az külföldre menekült. Osztálytársaim közül is többen elhagyták hazájukat.

1957-ben besorolt katona lettem, és Abasáron – a Mátra lábánál – teljesítettem hazafias
kötelességemet. Tisztán emlékszem hogy azzal fogadtak az ’56-os öreg katonák, hogy „piszkos
hazaárulók” vagyunk, és minden nap büntettek bennünket ami ellen mi semmit se tehettünk. Hát
voltak itt szép napok is, hiszen én írnok lettem, és ezután semmi gondom-bajom nem volt.

Szülõföldemet azóta 3 alkalommal látogattam meg, elõször 1961-ben, másodszor gyermekeim-
mel, és megmutattam nekik azt a helyet, ahol én születtem, ami akkor számomra egészen más volt.
Amit újra látnom kellett, az már csak emlék, és fájdalom az ember számára, hiszen más emberek
élvezik hasznát annak a munkának, amit nagyszüleink és szüleink megteremtettek.

Sokszor és számtalanszor beszélt téma volt a kártalanítás jogos felvetése, de ezt mindannyi-
szor Szlovákia visszautasította azzal, hogy ez a háborús hadisarc velejárója. Mindig arra hivatkoz-
nak, hogy forduljunk a magyar kormányhoz, és kérjük tõlük a kártalanítást.

Sajnos szomorúan tapasztaljuk, hogy minden kitelepített és elhurcolt nemzet kártalanította
azokat az embereket, akik elveszítették szülõhazájukat, kivéve a felvidéki kitelepítetteket. Él ben-
nem a remény, hogy egyszer talán  megélhetem, hogy kártalanítanak bennünket, hogyha már
szüleink ezt nem élhették meg.
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Csodálatos dolog volt az 50 éves megemlékezés, amikor a kitelepített magyar családok szülõ-
földjükön újra együtt ünnepelhettek az otthon-maradottakkal. Ezeket az eseményeket emléktáblák
õrzik Szlovákiában és Magyarországon, Bácsalmáson, a Nagy Templom bejáratánál két tábla is
jelzi német és magyar e fontos esemény megtörténtét. Kalocsán a Városi Mûvelõdési Központban
is rendeztünk egy kiállítást, a kitelepített környékbeli magyarok részére.

Jómagam is részt vettem ebben a munkában, hogy együtt visszaemlékezzünk erre a szomorú
eseményre, ami minket ért akkor. Mindenki a saját emléktárgyait mutatta be, ami szülõföldjére
emlékeztette.

Csak azok az emberek tudják ezt megérteni, akiket már ért valamilyen megpróbáltatás, ha talán
nem is ilyen, mint engem, biztos vagyok benne, hogy ilyesmire soha semmikor nem kerülhet sor, és
mindenki a saját hazájában élheti le életét, ott, ahol született boldog gyermekként, és felnõttként
mindhaláláig.”

A dédszüleimet én már nem ismerhettem meg, a dédnagymamámat apukám is csak fényképrõl láthatta,
de mindig, amikor Bácsalmáson járunk, viszünk virágot a temetõbe a sírjukra. Egyszer, remélem nemsokára,
szeretnék én is eljutni arra a vidékre, ahonnan õseim származnak és ahol a nagypapám gyermekkorát töltötte.
Él a családunkban egy hagyomány, hogy minden évben egy nyári hétvégét együtt töltünk. Ilyenkor az
ország minden részérõl jönnek a rokonok a nagyszüleimhez, velük sokat beszélgetünk, és itt hallottam a
gánica receptjét, melyet a mellékletben teszek közzé.

A melléklet ezen kívül a dédnagymamám fényképét tartalmazza, aki nagyon fiatalon halt meg
a kitelepítést követõen, valamint néhány kitelepítéssel kapcsolatos dokumentumot.

Fekete Flóra és Fekete Bence
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Fekete Mihályné született Földes Elza
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Korabeli dokumentumok
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE LAKÓHELYEMEN

Mile Edit

„Magyarnak születtem. Bölcsõm puha fája,
Édesanyám keble azzá ringatott;

Érzés ez: hatalmas, mint a tenger árja,
S mint gyöngyözõ vízcsöpp szivárványszínt játszik,

Éppúgy ez az érzés szívem rejtekén:
Lelkes büszkeségtõl könnyhullató gyászig

Ezer változatját mind átérzem én.”
(Sajó Sándor)
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Tótkomlós szlovák nemzetiségû kisváros. Békességben, teljes megértésben, megbékülésben él-
nek itt a szlovákok és a magyarok. A középiskolába járó diákok már nem tudják egymásról, hogy
kiknek a nagyszülei „betelepültek” helyesebben betelepítettek. A harmadik generációnál az idõ
távlatában ez már a múlt, a történelem.
A nagyszüleim kedves jó barátai közé tartozik Kis Pálné, Mile Edit.
Editke néni 1929-ben, húga 1932-ben született Vágfarkasdon, a Fõ utca 426. szám alatt. Vágfarkasd
6000-7000 fõs település, fõleg reformátusok éltek a nagyközségben.
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Református templom orgonája

             Március 15-ei ünnepség

Az elemi iskolát Vágfarkasdon végezte.
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Nyáron az elemi iskolában selyemhernyót tenyésztenek. Szünidõben a tanítók selyemhernyót
eperlevéllel etetnek – kirándulásra gyûjtötték a pénzt.

      Selyemhernyó etetése

                                                                                         Polgári iskolába Lévára került.

Komáromban kezdte el a kereskedelmi iskolát. Sajnos ezt már nem tudta Komáromban
befejezni.

A fájó múlt végigkísérte az életét.
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Visszaemlékezés a kitelepítésre

Az idõ sürgetett, csomagolni kellett. Hatalmas ládákat készítettünk, és amit lehetett, becsomagol-
tunk. 15 vagont kaptunk.  Ami belefért, állatokkal együtt, azt elhoztuk, ami nem fért, az maradt a
szülõföldön!

Aki reszlovákizált (szlováknak vallotta magát) annak nem kellett átjönni. Az otthon maradot-
takat: két-három családot összeköltöztettek. Házukat elvették, ez csak késõbb derült ki.

Elérkezett a rémálom napja, október 22. A temetéshez hasonló hangulatú búcsúzás után
Vágsellyérõl elindultunk az ismeretlenbe. Minden éjszaka észveszejtõ sebességgel utaztunk, nap-
pal állomásokon vesztegeltünk. Borzalmasan átélt egy hét után november 1-én  megérkeztünk
Magyarbánhegyesre. Ismét gépkocsik hordták a holmijainkat Nagybánhegyes-re. Felét egy la-
kásnak nem mondható épületbe, ahonnan minden elveszett. Az állatokat és bútorokat a falutól 6
km-re egyszobás nyitott konyhás tanyába szállították. Mindenünk az udvaron telelt a ládákban,
hely hiányában. A tanya fogalmát nem ismertük, így elképzelhetõ volt életünk. Nagy házunk volt
egy hold portán. A ház téglaház volt. Nem ismerték a vertfalat, vályogfalat. A házhoz tartozott
gazdasági udvar, nagy kert, szilvafák.

Gazdasági udvar
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Elhoztunk egy pár lovat, négy tehenet, sertéseket, aprójószágot, kutyát. Értékeink nagy
része otthon maradt.

Nem tudtuk áthozni, de elszakadni sem tudtunk õseinktõl. Szeretteink, nagyszüleink emléke
szívünkben él – õrizzük halálunkig.

A Vág parton töltött vidám órák is örökre eltûntek.

A Vág partján – háttérben a vízimalom
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Szüleimnek gépesített gazdaság volt otthon.

Cséplõgép

Ipari árammal mûködõ pajtákat, hatalmas silókat hagytunk odahaza, erre hivatkozva egy
alkalommal továbbköltözhettünk, s Tótkomlósra jöttünk. Beállt a rossz idõ, mozdulni se lehetett,
csak édesapám a lovakkal jött el szintén a tanyára, hogy kenyérgabonát vessen. Édesanyám a
húgommal a Szexty u. 13. számú épületben lakott, hogy iskolába járhasson. 70 éves nagyanyám-
mal, kinek útközben eltört a keze, ketten maradtunk a bánhegyesi tanyán az állatokkal a mély
sártengerben. A jó Isten és a kutyák vigyáztak ránk.

Megtanultam kemencét fûteni, kenyeret sütni, tehenet fejni, reggelenként kézben a tejet
csarnokba vinni. A falu végén ismerõs családnál átöltözni a sártól, hazamenet visszaöltözni.

Elmondhatom, hogy egy 18 éves lány az iskolapadból kiszakítva nem ilyen életre vágyott, de
ez volt a tanulás helyett. Hetenként 11 km-es gyaloglással Kaszaperrõl kisvonattal jöttem Komlós-
ra, élelmet hozva és a szükséges holmikat cserélni.

1948 márciusában a korán beköszöntõ tavasz lehetõvé tette az átköltözködést Tótkomlósra
végérvényesen. Egyik rossz jött a másik után, kulákság, osztályidegenség, „padlássöprés” és a
többi, szinte felfoghatatlan dolgok.

Tanulni már nem mehettem, egyrészt pénz hiányában, másrészt dolgozni kellett a létfenntar-
tásért. Szüleim szinte az öngyilkosságig elkeseredettek voltak. Lassan, nagyon lassan megismer-
tük a szomszédokat, jó ismeretségek majd barátságok alakultak, melyek segítettek megmaradá-
sunkban.

Az idõ nem állta meg, ideérkezésünk után három évre itt Tótkomlóson férjhez mentem. Egy
fiú- és egy leánygyermekünk született, dolgoztunk mindketten. Keservesen, de felneveltük s
tanítattuk gyermekeinket, közben 12 évig tanulva pótoltam az elmulasztottakat. Ma már nyugdíjas,
öt unokás nagymama vagyok, örülök családomnak.

A családunk, ha ritkán is szívesen készíti el a Vágfarkasdról hozott hazai ételeket. Szeretik a
töltött káposztát, a mákos pogácsát.

A megérkezés kegyetlen dolog volt, hisz Farkasdon egy szlovák család sem élt. Itten nem
hallottak egy szlovák szót sem. Tótkomlóson abban az idõben szinte mindenki szlovákul beszélt.
Nehezen értették meg magukat. Kezdetben úgy neveztek minket „gyüttmentek”. Keserû, nehéz
sors volt.
Gyakran fõzök a családnak otthonról hozott ételeket.
Visszatekintve 59 év távlatába, sok keserûség után, amit édesapám a haláláig sem tudott feldol-
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gozni, mégis azt mondom, a jobb sorsot kaptuk a jó Istentõl, megõrizett bennünket magyarsá-
gunkban, most már hitünkért bántás nem ér, barátaink már itt vannak, gyermekeinkkel együtt
otthonunk is itt van.

Megbékéltünk mindenkivel és mindennel, csak a honvágyunk maradt meg, mert haza mindig
Vágfarkasdra megyünk.

Kis Pálné Mile Edit

„De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,

Nagy szívvel, melyben nem apad a hûség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörûség!
Magyarnak lenni: nagy s szent akarat,

Mely itt reszket a Kárpátok alatt.
(Sajó Sándor)

Felvidékrõl hozott ételek, családi hagyomány

Karácsony – Szenteste
Nem ettünk húst:

- ostya – mézbe mártogatva
- savanyú tarka bableves aszalt szilvával
- pomposka guba

Vendégvárás
- tejfölös csirke knédlivel
- lakodalmi takart

Böjti idõszakban
- csiramálé
Katonáknak: mákos pogácsát sütöttek, sokáig eláll.



223

Ostya
Hozzávalók:

- 30 dkg sima liszt,
- 1 tojás, 3 kávéskanál olvasztott zsír
- 10 dkg cukor
- 1 vaníliás cukor
- 1/4 liter tej
- 3 dl víz
- Hígabb legyen, mint a palacsintatészta.

Az ostyát az ostyasütõben, sima felületû vasban sütik, sparhelt tetején. A sütõlapot olvasztott zsírral
meg kell kenni. Egy evõkanállal beletenni, egy oldalról sütni, majd fordítva. Felcsavarni a fakanál
végére. Egy-két héttel korábban sütötték. Szekrény tetején, dobozban, száraz helyen tárolták.

Savanyú tarka bableves aszalt szilvával
Sós vízben a babot megfõztük. Babérlevél volt a vízben. Aszalt szilvát tettünk a levesbe, amikor a
bab már majdnem puha. Tejföllel, egy kanál liszttel behabartuk. Ecettel savanyítottuk. Böjties
leves. Rántás sem volt benne.

Knédli
- élesztõ
- 1 tojás
- tejes víz
- száraz kifli felkockázva
- liszt

A hozzávalókat felverjük, kelesztjük. Knédlifõzõt lábasba tesszük. Lassan, gõzben fõzzük 40-50
percig, majd cérnával elvágjuk.

Csiramálé
Búzát, rozst csíráztattak. Amikor tíz centire megnõtt, levágták, mindenestül ledarálták húsdaráló-
ban. A vizet is beletették. Ázott egy fél napig. Szitán leszûrték, lisztet raktak bele úgy, hogy sûrû
palacsinta tészta legyen. Simára jól ki kellett verni. Ez nagy vájlingokban történt. A lábas aljába
beleöntötték 8-10 cm magasságban. Két-három náddarabot is beleállítottak. Lyukas volt a nád.
Kemencében sütötték. Két óra alatt sült ki.

Mákos pogácsa
- 1/2 kg liszt
- Sütõpor
- Jó dl mák, nem darált
- Csipetnyi só
- 5-6 evõkanál cukor
- 1 tojás

Ezeket a hozzávalókat tejföllel össze kell gyúrni. Két centire kinyújtani. Kicsit bevagdalni, pogá-
csaszaggatóval kiszaggatni. Tejföllel megkenni.

Lakodalmi takart (töltött káposzta)
7-8 centiméteres egy darab.
A káposztát leforrázták, egy hétig hagyták savanyítani. A töltelékben (darált hús) nem volt papri-
ka. Fûszerekkel ízesítették: hagyma, fokhagyma, só, bors, kevés rizs. A rántásban sem volt paprika.
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Világosan fõtt. Fazékban fõzték. Az aljára és a tetejére apró káposztát tettek. Paradicsomszósszal
tálalták. Szószos tálban a paradicsomszószt, egy másikban pedig a káposztát tálalták.

Gömbõce (laktató étel)
Három literes fazékba vizet teszünk forralni. 1 liter lisztet vájlingba teszünk egy picit megsózzuk
(teáskanál). Lobogjon a víz. Két dl vízzel leöntjük a lisztet, és kevergetjük. Maradjon lisztes része.
Kb 2-3 db disznózsírt kis lábasban megforrósítunk úgy, hogy majdnem égjen. Merõkanállal kell
önteni és forgatni. Ahol ráöntjük puha, forgatunk rajta, zsírral átforgatjuk, míg nincs lisztes rész.
A víz forr, tovább sózom a vizet, egy szál zellerlevelet teszek bele. A zsíros, vizes lisztet citrom
nagyságúra összenyomom. Lassú tûzön kifõzöm, míg fel nem jönnek a víz tetejére.
Kétféleképpen fogyasztható

- Egy-két gömböt a tányérba teszek. Kanállal szétvágom.
Fõzõlevet merek rá. Levesként eszem.

- A gömbõcét szilvalekvárral is fogyasztották.
Általában szombaton fõzték.

Darnai Sára Róza
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE
CSALÁDOMBAN VAGY LAKÓHELYEMEN

Az 1947-es áttelepítéshez az én családomnak is köze volt, ez akkor jutott a tudomásomra amikor a
nagymamámmal, Borza Etellel kimentünk a temetõbe az üknagyapámhoz, Földi Lajoshoz. A sírkö-
vön nekem még kicsit értehetetlennek tûnõ szöveg állt: „Emlékem szeretteim szívében él, lelkem az
égben az erõs Istennél, idegenként nyugszom itt, s porló kezem Jézusom fogja még hazaérkezem”,
amit a mamámhoz tett kérdésekkel próbáltam megvilágítani:

- Mama, mit jelent az, hogy: „Idegenként nyugszom itt”? Az üknagyanyám hol nyugszik, miért nem
itt temették el?
- Tudod, ez akkor kezdõdött, amikor a második világháború elvesztése után meghúzták az új
határokat, így elkezdõdött a lakosságcsere. A mi családunk is érintett volt, hisz Nagysalló beletar-
tozott ebbe a részbe. Házról-házra jártak összeírni azokat, akik magyarnak vallották magukat. Mi is
ezek az emberek közé tartoztunk. Rá egy pár nappal megérkezett egy levél, amelyben a tudtunkra
adták, hogy áttelepítenek, és az elsõ 3-4 család között leszünk. A legszükségesebb ingó vagyo-
nunkat vihetjük magunkkal, amit az összeírásnál ellenõriznek.
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 A kijelölt idõpontra megpróbáltunk minél elõbb összeszedni a fontos dolgainkat. A jó szomszédok
segítségével könnyebben ment, hisz segítettek pakolni, s õk fõzték még az útravalónkat is. Eljött
az utolsó nap. Szlovák csendõrök érkeztek az otthonunkhoz nagy teherautókkal a holminkért. A
hely szûke miatt figyeltek a rakodásnál, hogy csak a legszükségesebbek kerüljenek fel: gazdasági
felszerelést, állatokat, lovakat: az Olga és a Lenke, bálázott állattakarmányt, bútorokat, ruhákat és
még sok minden egyéb más fontos dolgot vittünk magunkkal. De otthagytuk a családi házunkat,
a kertünket, a végében lévõ patakot, a földünket, a szõlõnket, a présházunkat, a szomszédainkat,
a jó barátainkat, a rokonainkat, a halottainkat köztük üknagyanyádat is.

A nagysallói vasútállomásra vitték a holminkat, és minket. A szobi határnál keltünk át, Budapestre
indultunk tovább onnan, pedig az úti célunk Bonyhád volt. Minden nagyobb állomásnál megitat-
tuk az állatokat, s a kedvenc kutyámat, Pisztolyt mindig kiengedtem szaladgálni. Szobnál viszont,
annyira elcsatangolt, hogy mire indult tovább a vonat sajnos nem ért vissza, így ottmaradt.

 Néha fel-felzendült a vagonokban a honvágyról szóló ének:

                                              Ez a gõzös, jaj de nagyon robog
                                              Mikor minket a hazánkból kihozott

Fekete gõzös vigyél vissza a hazámba
                                             Had borulok édesanyám sírjára.

1947. május 21-én, pünkösd napján értük el az új otthonunkat. Minden családfõt elvittek Aparhantra
megmutatni az új házaikat. Az apukám legelõször azt nézte meg, hogy van-e református templom a
faluba, de sajnos nem volt, így a késõbbiek folyamán Váraljára jártunk – ott ismertem meg a
nagyapádat. A szomszédok közül az egyik Nagysallóról jött a másik, pedig német volt. A kis falut
vegyesen laktuk, volt székely, felvidéki, német.

Nagysallóról hozott bútorokból még
mindig megvan egy-két darab

Íme az utolsó képem a házunk kapujá-
ban
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Azokat a ládákat, amiben a dolgainkat hoztuk, mindvégig õrizgettük, hátha egyszer visszavisznek
igazi otthonunkba, s szükség lesz rájuk, de nem így lett. Próbáltunk gyorsan beilleszkedni az új
falu közösségébe, mintagazdák voltunk.

Volt répaföldünk is, ahol mindig kint segédkeztem, játszottam. Egy diákcsoport a tanárukkal egy-
szer arra járt kirándulni s meglátták, hogy tanulás helyett a szüleim mellett foglalatoskodom. Attól
fogva kellett járnom az aparhanti iskolába. Amikor kenyérsütés volt, az apukám mindig hozott
frissen sült lángost nekem tízóraira.
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Ez volt a receptje:

kenyértésztából kerek lángost gyúrunk, 2 dl tejfölben 1 kanál lisztet, pici sót elkeverünk, ezzel
kenjük meg a lángost, majd a tetejére kaprot szórva megsütjük a kemencében

Mire felnõtt lettem, férjhez mentem egy felvidéki családba, akik Komáromszentpéteriek.
Próbáltunk minél többet Csehszlovákiába menni a rokonainkhoz, de addigra õk már Komárnoba
költöztek. Nekünk is megtetszett a város másik része, s így mi Komáromba mentünk lakni, hogy
közelebb lehessünk a szülõföldünkhöz.
Amire ezeken a megpróbáltatásokon átestünk, addigra az üknagyapád nagyon öreg lett, s itt
helyeztük örök nyugalomba.
- Most már értem, a sírkövön lévõ idézetet, s ígérem, hogy ezt a történetet örökre megõrzöm, hogy a
gyermekeimnek tovább adhassam, ha majd egyszer megkérdezik, honnan is jöttünk ide Komáromba.

Tokodi Bianka

Még a mai napig õrzöm a fontos iratokat:
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HATVAN ÉVVEL EZELÕTT TÖRTÉNT A FELVIDÉKEN

1947. január 8. - Ennek a napnak az eseményeire úgy emlékezik vissza Czibula Valéria, mintha
tegnap történt volna.

- A visszaemlékezés is borzasztó - mondja pozsonyeperjesi kis házában.
Ezen a januári napon deportálták õt és a családját Csehországba. Ennek az indulásnak voltak

elõzményei is:
Két héttel a deportálás elõtt orvosok járták a falut, és akit egészségesnek találtak, azokat

kitelepítésre ítélték. Czibula Valéria hiába bizonygatta, hogy van egy három hónapos kisfia és egy
négyéves kislánya, az egész családját deportálták még vagy negyven másik családdal együtt. Két
hetük volt a készülõdésre, csomagolásra. Mindent, amit tudtak vihettek magukkal. De senki sem
tudta, hova sodorja õket a sors. Végül január 8-án katonák jöttek, felpakolták a csomagjaikkal õket
nagy teherkocsikra és Dunaszerdahelyre vitték. Ott a csomagokkal együtt a marhavagonokba
rakták õket. A legtöbben sírtak és féltek. Valér néni azonban bizakodó maradt és reménykedett.
Valaki még azt is mondta, hogy oda viszik õket, ahova a zsidókat. Valér néni erre csak annyit
mondott, hogyha odaviszik õket, akkor odamennek.

Az akkori tél rettenetesen hideg volt. A vagonba állított „csikósspolhertba” begyújtottak, de
nem sokat segített. Olyan hideg volt, hogy mikor Valér néni a fiát átcsomagolta, és a pelenkát
letette melléje, hát a pelenka ott megfagyott a vagonban. Két nap és két éjjel utaztak a vonaton.
Szalmazsákokon aludtak. Minden nap kaptak egy tál levest. Végül leszálltak Csehországban. A
cseh falucska neve Ne•árskou volt. Ott minden munkaképes embernek dolgoznia kellett. A nõk
tehenet fejtek, a férfiak a földeken dolgoztak. Valér néninek nem kellett dolgozni, mert volt egy
három hónapos kis Zolikája. A négyéves Ágika járt vízért. Gyalog mentek bevásárolni. A férjét
csak ritkán láthatta. Különben nem bántak velük rosszul. Sõt fizetést kaptak és negyven deka
lisztet is. Padlós házban laktak, elég jó körülmények között, egy szobájuk volt. Az eperjesi csalá-
dok mind máshelyen éltek a járásban, de csak pár kilométerre egymástól. Meglátogathatták egy-
mást, beszélgethettek, így terjedtek az otthoni hírek is.

A Czibula család huszonhat hónapig maradt Csehországban. De néhányan tovább maradtak,
mert jól kerestek és szerettek ott lenni. Voltak, kik ott megházasodtak és máig is ott élnek. Kaptak
marasztaló leveleket, mert az eperjesiek jól dolgoztak. De a legtöbben végre otthon akartak lenni.
Valér néni férje maradni akart, de végül beleegyezett a visszatérésbe. Ha akar, majd egyszer még
visszatérhet a falucskába, de elõször legyenek otthon, gondolta Valér néni. Azonban soha nem
ment vissza a férje sem. Az egész család nagyon boldog volt, mikor hazatérhettek. A kereseten
vásárolt szekrényüket és a székeket az asztallal együtt hazaküldték. Õk pedig már személyvonaton
jöttek haza. Valér nénit sohasem hagyta el a remény, ma is azt mondja, hogy az egyetlen kiben
bízhatunk és remélhetünk, az Isten. Ma is közel lakik a templomhoz, és ha csak teheti elmegy oda,
és hálát ad Istennek.

A nagyapám, Nagy László ma szintén felvidéken él a kis községben, Pozsonyeperjesen.
Nagy családja van, állatokat tenyészt, elégedetten él a Kis-Duna melletti házában. De nem volt ez
mindig így.

Ahogy sokan másokat is, úgy õt is kényszermunkába küldték. Hiába ért véget a II. világhá-
ború, nem minden ember részesült a hosszú ideje várt békében. Voltak, akiket a mai Szlovákia
területérõl  Magyarországra telepítettek, helyükbe pedig németeket hoztak. 1946-tól 1949-ig kény-
szermunkára vittek háromszáz embert Pozsonyeperjesrõl Csehországba. Nagyapám is ott volt a
háromszáz ember között. Szinte minden értékét itt hagyta. Nagy teherkocsikon vitték õket. Itthon
nagyon kevés lehetõség volt a munkaszerzésre. Csehországba németeket, oroszokat is telepítet-
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tek. Mikor nagyapám elég pénzt összegyûjtött, vett egy kabátot és annak a bélésébe varrta bele a
spórolt pénzét. Így utólag, mesélés közben, nevetve jegyzi meg: „Nem volt még annyi eszem, hogy
postán küldjem haza a pénzt.” Mások például mákot adtak fel a postán. Nagyapám augusztustól
karácsonyig maradt Csehországban. Voltak, akik csak két év múlva térhettek haza, és olyanok is
voltak, akik ott megházasodtak és nem tértek haza. Sok család így szétszakadt, a mai napig sok
eperjesinek élnek leszármazottai Csehországban.

A papa feleségét Lukács Margitot és családját is majdnem kitelepítették. Akkor orvos járta a
falut, és mindenkit, akit egészségesnek talált, elvitettek külföldre.

A nagyanyámék egészségesek voltak, de valamilyen úton-módon elhitették az orvossal,
hogy súlyos beteg a családfõ, az én dédapám. Végül az orvos az egyik rokon hátán aláírta a papírt,
hogy abban a házban súlyos beteg él. Így maradhattak a faluban nagyanyámék. Pedig már minden
rosszra fel voltak készülve. A szükséges holmikat már becsomagolták, az állatokat másnak a gond-
jaira bízták.

A színtiszta magyar községben, aki aláírta, hogy szlováknak vallja magát, az megúszta a
kitelepítést.

A szomszédunkban élõ Kodai Julis néni családját is kitelepítették Csehországba.  Abban az
évben rettenetes hideg volt télen. Mindent hó borított, a folyókat vastagon fedte a jég. A jégre
szalmát tettek, hogy kevésbé csússzon. Julis néni családját télen marhavagonban helyezték el.
Hetekig fagyoskodtak a vagonokban. A szerencsésebbek azok voltak, akiknek a vagonjában volt
kazánféle, amibe be lehetett gyújtani az otthonról hozott fával. A fából sem volt nagyon sok, hisz
kevés dolgot hozhattak csak magukkal. A vagonok alján szalma volt és abba belebújva vészelték
át a nehéz idõket. Julis néninek 4 gyermeke volt, a legkisebb nem volt még egyéves sem. Az átélt
borzalmakat, szenvedéseket és nélkülözéseket maga sem tudja már, hogyan is voltak képesek
túlélni. Szerencsére olyan családhoz kerültek, akik velük együtt éreztek. A gazdálkodó cseh csa-
ládnak a mezei munkába kellett besegíteniük, aratáskor markot szedtek, a férfiak a cséplésnél
segédkeztek. A mezõn mindig akadt munka, de a jószágokat is el kellett látni. A sok munka ellenére
azért jól érezték magukat, nem szenvedtek hiányt élelemben sem. Csak hát a honvágy, mi lehet
otthon, mi van a házzal, mi lehet a faluval?  Több környékbeli kitelepített is volt arrafelé, egymás-
nak adták a híreket. A vége az lett, hogy kisebb csoportokban csak hazaszökdöstek. Ki hogyan
tudott, milyen utat választott a hazatérésre. Volt, aki gyalog vágott neki az útnak, míg mások
tehervonatokban, kocsikon próbálkoztak. Julis néni családja két év múlva került haza. Soha nem
tudják elfelejteni az átélt borzalmakat, mit is követtek el, hogy ilyen sors jutott osztályrészül nekik.

  1997. május 17-én a helyi önkormányzat megrendezte a még élõ kitelepítettek találkozóját,
ahol nagyon sok könnyes arccal, megfáradt emberrel lehetett találkozni. A pozsonyeperjesi mûve-
lõdési házban a még élõ deportáltak és családtagjaik találkoztak azért, hogy emlékezzenek. Fél
évszázada volt akkor, hogy kitelepítették õket két évre.

Az akkori polgármester így szólt az egybegyûltekhez: „Emlékezzenek, de ne bosszúért liheg-
ve, mert csak toleranciával kerülhetõ el a szörnyûségek megismétlõdése.” Késõbb minden depor-
tált emlékérmet vehetett át a polgármestertõl.
Budai Károly, volt pozsonyeperjesi esperes, akkor szentmisét tartott a deportáltak emlékére.
Nekünk fiataloknak csak az idõsebbek elbeszélései idézik a szörnyû múltat, a sok megaláztatást.
Pozsonyeperjes alig 1400 lakosú kis település a Kis-Duna partján. Számtalan hasonló sorsú tele-
pülés élt át nehéz megpróbáltatásokat. Miért történtek meg ezek a dolgok, miben vétkeztünk?
Hová születik az ember, nem választhatja meg, sorsát sem kerülheti el. Reméljük, soha többet nem
ismétlõdik meg hasonló meghurcoltatás.
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Felvidéki ételkülönlegesség: kõtés

Nagyon kevesen ismerik ma már ezt az egyszerû, de mégis igényes elkészítésû ünnepi ételt.
Elkészítése: Egy marék rozst és búzát langyos vízben megmosunk, majd tepsire rakjuk, öntöz-

getjük esténként, amíg ki nem csírázik. Amikor a csíra 4-5 cm nagyságú, le kell darálni, a levét sima
liszttel bekeverik, majd lábasokba öntik. A kapott tészta palacsintasûrûségû lesz. A tésztába 4-5
nádszálat beleszúrnak, majd kemencében megsütik.

A történetet lejegyezte: Fucsek Eszter, pozsonyeperjesi lakos, a helyi általános iskola 9.
osztályos tanulója, született 1991. július 10-én, õsztõl a dunaszerdahelyi gimnázium tanulója lesz.

Fucsek Eszter
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A FELVIDÉKI KITELEPÍTÉS EMLÉKEZETE CSALÁDOMBAN

Mottó:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

A ma élõ 70-es, 80-as éveikben járó nagyszüleink fül- és szemtanúi voltak a XX. század nagy
sorsfordító eseményeinek. Szemtanúi, mert sokan közülük aktív részesei is lehettek olyan esemé-
nyeknek, mint a kitelepítés, a II. világháború szomorú napjai, a Rákosi-rendszer, a téeszesítés, 1956
eseményei. Fültanúi pedig mindenképpen, hiszen szüleiktõl, nagyszüleiktõl hallhatták visszaem-
lékezéseiket ezekrõl a szomorú eseményekrõl.

Mi, a XXI. század diákjai, már csak hallásból (esetleg olvasmányainkból) értesülhetünk ezek-
rõl, így szinte már az utolsó, 24. órában vagyunk, amikor még hiteles értesülésekhez juthatunk
nagyszüleink által. Én anyai nagyapám személyes példáját szeretném említeni tanulságul.

Nagyapám 1939-ben született Mezõkeresztesen,
ahová szülei házasságkötésük után kerültek postatiszt-
viselõként. Amikor Horthy bevonult a Felvidékre és azt
visszacsatolták Magyarországhoz, nagyapám szüleit az
a megtiszteltetés érte, hogy egy járási székhely postahi-
vatalát kapták Kassa mellett Szepsiben , ahol mint posta-
mester és postakiadó kezdhették fiatal önálló életüket.

Dédnagymamánk elbeszéléseibõl ismert az ott eltöl-
tött néhány boldog év. Maga a postaépület nagyon szép,

modern egyemeletes épület volt, földszinten a postahivatal, az emeleten a kényelmes, polgári ízléssel
berendezett lakás. Rövid idõn belül barátokra ta-
láltak, gyakori összejövetelek, kirándulások, ház-
tartásba besegítõ alkalmazottak, a munka öröme
jelentette számukra a tartalmas polgári életet. Bol-
dogságukat fokozta, hogy 1942. május 1-én meg-
született nagyapa húga is.

A szép jövõ, melyrõl elképzelésük meg-
alapozott volt, nem válhatott valóra, hamaro-
san menekülniük kellett. 1944 végén vagy 1945
elején kapták a szomorú hírt közeli jó barátjuk-
tól a kassai Postaigazgatóságról, hogy sürgõ-
sen csomagoljanak. Egy teherautó állt rendel-
kezésükre, mellyel legfontosabb ingóságaikat

magukkal vihették. Ezeket összeszed-
ve indultak vissza Magyarországra,
mint sokan mások a Benes-dekrétum
miatt. Nehéz idõszak köszöntött be,
Budapest környékén érte õket a front.
Rákosszentmihálynál (ma Budapest)
nem is jutottak tovább . Ott a refor-
mátus lelkész családi házának pincé-
jében, más menekültekkel vészelték
át a bombázást. Nagyapa többször el-
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mesélte azt az élményét, amit hat évesen élt át, hogy édesapjával kiálltak a pinceajtó elé és nézték
a repülõgépeket és a „katyusák” rakétáit. Szomorú és nagyon nehéz idõszak volt. A karitatív
segítség ellenére is elõfordult, hogy nehéz volt elõteremteni a mindennapi élelmet. Nagypapa
húga akkor három éves volt, édesapja pedig súlyos szívbeteg, amit ez a bizonytalanság, a csalá-
dért való aggódás, a menekülés csak fokozott.

Ahogy tovább lehetett indulni, ékszereik nagy részét a menekülés érdekében felhasználva
egy parasztszekérrel indultak tovább Bátaszékre, ahol dédipapa szülei éltek. Az a tény, hogy
elvesztették egzisztenciájukat, biztosnak tûnõ munkájukat, teljesen felõrölte dédipapa egészségét
és 1946 márciusában elhunyt.  Dédimama özvegyen maradt négyéves kislányával és a hétéves
nagypapával apósa és anyósa házában. A nagy bajban szerencse, hogy a Jóisten hihetetlen
akaraterõvel, munkakedvvel áldotta meg, így nagy nehézségek árán becsületes, tisztességes,
tanult embereket nevelt gyerekeibõl és át tudta vészelni a Rákosi-rendszert, melyet már önálló
munkahelyén, Buzsákon élt meg, irigyeitõl piszkálódások és meghurcoltatások közepette. Még a
lengyeltóti ÁVH-ra is bevitték, munkájából felfüggesztették, Sztálin halálával kapcsolatos kijelen-
tései miatt. Tulajdonképpen ez játszott szerepet abban, hogy a nyugodt kis buzsáki postahivatal-
ból Pécs mellé, Vasas II-re került.

Az itt kapott szolgálati lakásban, melyhez a postahivatal is hozzátartozott, majd két évtizeden
át éltek. Nagyapám és húga itt töltötték kamaszkorukat, itt váltak felnõtté, miközben végezték
közép- és felsõfokú tanulmányaikat, sõt mindketten ide hozták választott párjukat, és még a meg-
született gyerekek is töltöttek itt egy-két évet. Nagypapa egy alföldi lányban találta meg élete
párját, akinek életébõl csak azokat az eseményeket szeretném megemlíteni, melyek szintén a törté-
nelemmel kapcsolatosak.

Nagymama a Hortobágy mellett született, úgynevezett „kulákcsaládban”. Kislányként tanú-
ja volt az 50-es évek padlássöprésének, téeszesítésének, annak, hogy a családot mindenébõl
kifosztották (tanya, birtok, stb.). Keserûségében az õ édesapja 1956-ban csatlakozott a szovjet
emlékmû ledöntõihez, amiért kegyetlenül meghurcolták. Cselekedete emberileg érthetõ, mivel többévi
katonáskodás után (II. világháború) még három évet orosz hadifogságban töltött. 1948-ban jött
onnan haza, és akkor látta elõször kislányát, aki már hatéves volt.

Anyai nagyszüleim életében a XX. századi történelmi események a szomorúságon túl is máig
éreztetik hatásukat, mert szereteten, taníttatáson túl anyagi javakat nemigen kaphattak. Kárpót-
lásban nem részesültek a rendszerváltás
után, elhalálozás és a hivatalos dokumen-
tumok hiánya miatt.

És ami csodálatos, nagyszüleim még-
is boldogok. Örülnek gyermekeiknek, uno-
káiknak, tanítónõ lányuk és orvos fiuk ed-
dig tíz unokával örvendeztették meg õket.
Nagyon boldogok, mikor együtt lehetnek
népes családjukkal, és ilyenkor bizony sok-
szor szó esik a múltról is.

„Mert a boldogsághoz nem elég a jelen, a múlton épül az és az emlékezeten.”

Gombos Eszter
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Dédnagymama és dédnagypapa
fiatalkori képe

Két díszpárna a menekülés után
megmaradt tárgyak közül

A családi biblia Szepsibõl
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SORSOK

A lelkiismeretrõl

Csak a lelkiismereted lehet bírád, hóhérod vagy pártfogód, senki más! Ha írsz, csak a lelkiismeret-
nek tartozol számadással, senki másnak. Mindegy, mit várnak tõled, mindegy az is, mivel büntet-
nek, ha nem azt adod nekik, amit remélnek tõled, vagy amit hallani szeretnek! A börtön és a
szégyen, a pellengér és a meghurcoltatás, a hamis vád és a nyelvelõ megalázás, a szegénység és
a nyomorúság, mindez nem érint igazán. Csak a lelkiismereted tud büntetni, csak ez a titkos hang
mondhatja: „Vétkeztél.” Vagy: „Jól van.” A többi köd, füst, semmiség.

Márai Sándor: Füves könyv

Terike néni története

A második világháború után, a régi határai között megújult Csehszlovák Köztársaság kormányá-
nak 1945. április 5-én kihirdetett programja szerint az új köztársaság nemzetállam lesz, a csehek,
szlovákok és más szláv nemzetiségûek állama, ahol nincs helye „idegeneknek”, vagyis németek-
nek és magyaroknak. Az elsõ prágai tárgyalásokon átnyújtott csehszlovák követeléseket a ma-
gyar delegáció visszautasította, és az USA és Nagy- Britannia is nemtetszését nyilvánította ki.
Ennek ellenére a második tárgyalás alkalmával 1946. február 27-én aláírták a lakosságcsere- egyez-
ményt. Magyarországot 73.273 fõ magyarországi szlovák hagyta el, Csehszlovákiából 89.660 cseh-
szlovákiai magyar érkezett. A magyarországi szlovákok önként jelentkezhettek, de a csehszlováki-
ai magyarokat az Áttelepítési Bizottság jelölte ki. Ezek a családok elõször értesítést kaptak, hogy
el kell hagyniuk Csehszlovákiát. Ennek az okiratnak a neve „fehér lap” volt.
1947. április 21-én, hagyta el Csehszlovákiát, az elsõ magyar áttelepülõket szállító szerelvény.
Történetem szereplõjét, Sovány Lajosnét (született Ternovszky Teréz) és családját, 1948. április
29.- én vagonírozták Érsekújváron. Nõvére ott maradt, mivel férje révén csehszlovák állampolgár
volt. Az ezt megelõzõ nap éjszakáján a szomszéd tudatta Terike néni édesapjával, hogy reggel
katonák jönnek értük. A szomszédjukat is aznap telepítették ki. Egyik napról a másikra kellett az
egy élet munkájával összegyûjtött vagyontárgyaikat összepakolniuk, és beletörõdni abba, hogy
ez az utolsó éjszaka, amit szülõföldjükön töltenek. Az álmatlanul töltött éjszaka után reggel teher-
autókon katonák érkeztek, akik felpakolták õket a platóra a vagyonukkal együtt. Elindultak az
állomás felé. Bezsúfolták a vagonokba a családokat és az értéktárgyakat, és a teljes bizonytalan-
ságban hagyták ott õket. Ez a szomorú nap április 29.- e volt, egy szombati nap. A vonat viszont
csak négy nap múlva, május 3-án indult el az ismeretlen felé. Lassan, döcögve zakatolt a vonat egy
idegen ország belseje felé. Szolnokon egy nap pihenõt tartottak, majd ismét útnak indultak. A
szervezõk még a költöztetés idején sem tudták, hogy hol lesz az új „hazájuk” a kitelepítetteknek.
Emiatt a szerelvény két hétig rostokolt Muronyban, az akkori Békésföldváron. Ételrõl, italról nem
gondoskodtak, ezt a családoknak maguknak kellett beszerezni. Itt választották a vonaton utazó
szlovákiai magyaroknak Békéscsabát új otthonuknak. A békéscsabai állomáson összeismerked-
tek a Komáromból kitelepített családokkal. Az Áttelepítési Bizottságtól csak két nap múlva érke-
zett meg a hivatalnok, akitõl megtudták, hogy a Gyõri utcában kaptak lakhelyet. A család érsekúj-
vári házába Botyánszkiék költöztek. Békéscsabán akkoriban igen nagy munkanélküliség volt: az
édesapa Ternovszky Lajos, csak egy év után kapott munkát a vasútnál. Addig minden összegyûj-
tött vagyonukat felélték. Terike néni ekkor még nem töltötte be 18. életévét, így munkát sem
vállalhatott, pedig szeretett volna segíteni családja sorsán. 1949. májusában tudott elhelyezkedni
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a Pamutszövõben. Itt dolgozott kitartóan, 37 éven keresztül. De a megpróbáltatások nem értek
véget: elvesztette öccsét, egy orvosi mûhiba következtében. A szülõket is nagyon megviselte a
fiuk halála, édesanyja hat hónapig ágyban feküdt, a tragédia után. Szerencsére a jó szomszédok,
akik tótok voltak, idõvel enyhítették a fájdalmaikat. Amiben tudtak segítettek a Ternovszky csalá-
don, befogadták õket. A fiatalok könnyebben megszokták a megváltozott életkörülményeket, de
az idõsebbek honvágyát, lehetetlen volt elnyomni. Ezért is igaz az a mondás miszerint „Öreg fát
nem lehet átültetni”. A lakosságcsere 1948. december 20-án fejezõdött be. Terike néni a kitelepítés
50. évfordulóján tartott megemlékezésre hazautazott Érsekújvárra (mai nevén Nové Zámky). Bé-
késcsabáról õ volt az egyetlen aki visszatért, pedig a városban élnek még ma is élnek más kitelepí-
tett családok is. Megpróbáltatásaiért emlékérmet kapott, és hallhatta annak a papnak a szavait, aki
50 évvel azelõtt a búcsúmisét tartotta. Most arról beszélt, hogy mindent meg kell bocsátani, még
ha megbocsáthatatlannak tûnik is. Terike néni is így tett: mindent megbocsátott.

 „Akkor Péter odament hozzá, és ezt kérdezte tõle: „Uram, hányszor vétkezhet ellenem az én atyám-
fia úgy, hogy én megbocsássak neki? Még hétszer is?”
Jézus így válaszolt: „Nem azt mondom neked, hogy hétszer, hanem még hetvenszer hétszer is.”

Máté evangéliuma 18, 21- 23

Az elhíresült „fehér lap”
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Az alábbi történet szintén a szlovákságról szól, csak régebbi idõkbe nyúlik vissza. Békéscsaba
XVIII. századi újratelepítése, ahol az alapítók között a családom is szerepel

Õseim: A szlovákok

 „Hoc si perlegeris scriptum dulcissime Lector
Scire potes qvali me Regione beem.”
„Ha elolvasod ezt az írást, nyájas Olvasó,
Megtudhatod, mily örömem telik e vidékben.”
                                                 Markovicz Mátyás

Közép-Szlovákia területén a lakosság az ágostai hitvallás követõje lett. 1673-ban leverték a vallási
felkelést, így a menekülõ jobbágyság és kisnemesség megkezdte vándorlását a dél-alfölditájak
felé. A török 17. századi kiûzése nyomán telepedtek le, idevándorlásuk közel 200 évig tartott. A
török megszállás alatt az Alföld elnéptelenedett. A helyi iparosok már a török támadások elsõ
jeleinél biztonságosabb vidékre költöztek. A mindennapokban érezhetõ örökös bizonytalanság és
fenyegetettség folyamatosan eredményezte a környék elnéptelenedését. A folyamatot a 15 éves
hadviselés (1593-1606) még inkább meggyorsította. Ekkor pusztult el Décse, Fövenyes, Dánfok,
Ege, Verebes, Szõlõs. Késõbb 1-2 település újjáéledt, pl.: Csorvás, Kétsoprony, Komlós (ma Tót-
komlós). A törökök 2 dologra ügyeltek kiváltképpen: a katonai hatalom megtartására és a helyi
adók behajtására, de a települések belsõ ügyeibe, vallási közösségeibe nem szóltak bele. A 17.
század elsõ negyedében több falu területére is visszaköltözhetett néhány család, de a mûveletlen
föld elvadult, így nehéz volt a megélhetés. Inkább állattenyésztéssel foglalkoztak, mert ez mozgé-
konyabb volt és biztosabb. Emellett növénytermesztéssel, erdõ- és halgazdálkodással is foglal-
koztak. A 17. században többször is hadak vonultak át ezen a területen és portyáztak is. Gyula
várát úgy akarták visszaszerezni, hogy tudatosan elnéptelenítették a vidéket, így nem tudtak kitõl
adót és élelmet szedni a törökök. 1695 januárjában vissza is tudták foglalni a várat, de a környék
lakatlanná vált és a táj elmocsarasodott. Az 1703-tól 1711-ig tartó Rákóczi-szabadságharc miatt
kevesen települtek vissza. A megye népsûrûsége a 18. század elsõ évtizedeiben alig haladta meg
a 2 fõ/km2-t. 71 település közül mind elpusztult 1709-ben pestisjárvány tört ki, ami még jobban
csökkentette a népességet. 1711 után lassan újraindult az élet. Elõször az áttelepített és elmenekült
lakosság szállingózott vissza. Sokan szerencsét próbálni jöttek. 1720-tól Harruckern János György
földesúr kiváltságok adásával (pl.: 3 évi adómentesség, ingyenes föld- és legelõ használat) meg-
védte az ideszökött jobbágyokat. 1711-1740-ig a földesúri letelepítés volt a jellemzõ, ekkor telepí-
tették újra Békéscsabát (1718), Szarvast, Mezõberényt, Vértesszõlõst, Pilisszentlászlót stb. is.
1730-ra már 30.000 körül lehetett a lélekszám, amikor ismét kitört a pestisjárvány. A lakosság
negyede elhunyt, de a növekedés nem állt meg. 1780-ban már több mint 70.000 fõ volt a népesség.
A lélekszám növekedés jelentõsen a bevándorlás következménye. A legerõsebb vonzást Békés-
csaba, Gyulavári, Vésztõ, Endrõd, Békésszentandrás, stb. gyakorolta. Legnagyobb számban szlo-
vákok érkeztek, de németek, románok, szerbek, zsidók és cigányok is települtek le. A betelepülés-
nek tudatos és ösztönös jellege is volt a továbbvándorlók másodlagos településeket hoztak létre:
Tótkomlós, Apatelek, Nyíregyháza. A reformkor idõszakában kibontakozó nemzeti érzés egyfajta
kettõs kötõdést alakított ki a nemzetiségekben, akik közül a szlovák és német ajkú lakosság nagy
része vállalta a magyarsággal való azonosulását.

Elindult a földmûvelés és kezdett fellendülni a mezõgazdaság. A 19. században már egye-
nesen „magyar Egyiptomként” emlegetik a vidéket, ahol a legkövérebb búza hihetetlen mennyi-
ségben terem. 1946. Február 27-én, Budapesten aláírt Csehszlovák- Magyar Lakosságcsere Egyez-
mény 80.000 felvidéki, magyar ajkú módos parasztot kényszerített áttelepülésre. Helyükbe 70.000
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magyarországi, szlovák nemzetiségû lakos települt át-önként. Akkoriban nagy volt a hiány enni-
valóból, így nem volt nehéz rávenni az embereket, hogy Csehszlovákiába áttelepüljenek. Aki
Csehszlovákiában a magyar kormánybiztos által aláírt, kétnyelvû „fehér lapot” kapott, az számít-
hatott arra, hogy bármikor jöhet az értesítés: indulnia kell Magyarországra. A házon és a földön
kívül minden vagyonukat elhozhatták. Békéscsabára Zólyom-, Hont- és Nógrád-megyébõl, a
történeti Magyarország északi felébõl érkeztek szlovákok. Pontosabban 1718-ban a Rima és a
Szuha felsõ völgyének evangélikus falvaiból. Hosszú és nehéz utat tettek meg a kivándorlók,
mikor megálltak azon a helyen, ahol ma a városháza áll. Emléküket a városháza elõtti szikladarab is
õrzi, amelyet, Hont-megyébõl szállítottak ide. Azt jelképezve, hogy bár kiszakadtak otthonukból,
mégis kõsziklaként ragaszkodnak hagyományaikhoz. Az új alapítók községet és egyházközséget
szerveztek. Az akkori Csabának csak szlovák betelepülõi voltak, így a települést Tót-Csabának
nevezték el. Az elsõ tiszteletes Suhajda János volt. Akkoriban ezen a helyen erdõ volt, így kuny-
hócskákat építettek. A földbevert magas rudakat vesszõvel fonták körül, és kívül-belül sárral
tapasztották össze. Így épült az elsõ templomocska. 5 év múlva felcserélték vályogtéglás épületre.
1745-ben kõbõl és téglából építették a mai öregtemplomot (Kistemplom). Az építõje Tessedik
Sámuel evangélikus lelkész volt. Ezt 1859-ben továbbbõvítették. Még a mai napig is kétnyelvû
(magyar-szlovák) istentiszteleteket tartanak benne. Késõbb már a Kistemplom tényleg kicsinek
tûnt, így építettek egy nagyobbat, amely Közép-Európa legnagyobb klasszicista evangélikus
temploma lett. 6.000 férõhelyes, 72 méter magas tornyából még a bihari hegyek is láthatók. 1824-
ben szentelték fel.
Mindegyik szlovák lakta településnek, van Csabán földije. Ebbõl fakad az a sokszínûség a család-
nevek terén. A szlovák neveket hivatalosan és az anyakönyvben is magyar helyesírással írják.
Õseim a szülõhelyük alapján kapták nevüket: Zelenyánszki. Õk is alapítóként érkeztek az 1710-es
években. Családom több tagja is szlovák eredetû nevet visel: édesapám neve (Krisztóf János) a
Krisztoforus keresztnévbõl ered, édesanyám neve (Szaszák Edit) a szász nemzetiségre utal. Elõde-
im nevei között Griecs-Tomo is szerepel, ami egy kettõs név. Úgy keletkezett, hogy a saját nevét az
új családja nevéhez kapcsolta.
A szlovák nyelv mindhárom alapnyelvjárásának, a nyugat-, közép-, keletszlovák nyelvjárás válto-
zatai megtalálhatóak a hazai szlovák nyelvszigeteken is. A szlovák közösségek helyi nyelve kb. 2-
3 évtizede a teljes krízis, az elhalás stádiumába kerültek. Jelzi ezt az a jelenség is, hogy a gyerekek
az utóbbi negyedévszázadban már nem tanulják meg azt a nyelvjárást, amit a nagyszülõk igen jól
ismernek, ez sajnos az én családomban is észrevehetõ.
A gasztronómiai szokások viszont nincsenek kihalásra ítélve. Az alföldi szlovákok héjában sült
krumplija a téli táplálkozás kedvenc étke volt, ami a mai napig is közkedvelt tudott maradni. A
krumplipaprikást is sûrûn készítjük. A téli esték csemegéje az aszalt gyümölcs, az idõsebbeknek a
házi pálinka. A disznóhúst használjuk fel a legváltozatosabban: töltött káposzta, kolbász, hurka,
cigánka, szalonna, tepertõ, hagymás vér. Az alföldi, fõként a csabai kolbász országos, sõt lehet
mondani világhírû. (Bár azt mondják nincs rossz kolbász, csak rossz ízlés!) Itt a házikolbászt
általában családi receptek alapján készítik, éppen ezért, minden családnál egy kicsit más. Az biz-
tos, hogy az alföldi éghajlat nagyban hozzájárul a Csabai Kolbász ízvilágának kialakulásához,
egyediségéhez. Többször kérdezik, a messzirõl érkezõk: mi a titka a „csabainak”?  Talán a sok
vándorlás során kialakult gasztronómia sokszínûsége, az itt élõ emberek derûje, tenniakarása, élet-
és ételszeretete. A kolbász itt annyira népszerû, hogy lelkes helyi csabaiak megalapították a ha-
gyományõrzõ Csabai Kolbászklubot (amely már több mint 300 tagot számlál országszerte és kül-
földrõl is). Ennek a klubnak elõzményeként szolgál a minden évben megrendezésre kerülõ Csabai
Kolbászfesztivál, amely nem szól másról, mint a jókedvrõl, táncról, zenérõl és nevetésrõl, na meg
persze a kolbászról, amelynek készítésében jeleskedhetnek az induló csapatok, és a mestermûve-
ket a zsûri elé bocsáthatják. Ilyenkor az ország minden részérõl, sõt még külföldrõl is érkeznek
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vendégek, résztvevõk évrõl- évre egyre nagyobb számban.
Az ideérkezõ vendégeknek büszkén mutatjuk be Békéscsaba nevezetességeit és a környezõ táj
természeti szépségeit. Ahogy a bevezetõ idézetben is írtam: engem mindig csodálattal tölt el
szülõföldem látványa. Örülök, hogy elõdeim ezt a hazát választották.

Békés-megye népességszámának alakulása
 1720-1999

Évszám 1720 1730 1780 1820 1849 1864 1941 1952 1957
Lélekszám6-10000 30000 22500 70000 135000 156714 188235 477000 463000

Évszám 1963 1968 1974 1980 1985 1988 1990 1995 1999
Lélekszám 449000 438000 433000 435000 422000 413000 412000 403000 392000

Forrásmûvek:

Gyivicsán Anna és Krupa András: A magyarországi szlovákok
Krupa András: Szlovákok Békéscsabán, 1980
Békés-megye képes krónikája, 2001
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A családfám

Krisztóf Ágnes
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ÚSZORTÓL KÖRNYÉIG
AVAGY

A KIRCHNER CSALÁD KITELEPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE

Egy négyezer-ötszáz lelkes Komárom-Esztergom megyei faluban, Környén lakom. Itt az emberek
még nem felejtették el a hatvan évvel ezelõtti szomorú eseményeket. Évrõl évre megrendezésre
kerül az egykori kitelepítettek és a helyiek találkozója. A tõsgyökeres sváb falu életébe tragikusan
és radikálisan szólt bele a kommunista hatalom. Egy másik szovjet típusú vezetés egy szomszédos
országban ugyanezt tette a magyarokkal. Sztálin helyi pribékjei jól vizsgáztak a Generalisszimusz
utánzásából. Mintát vehettek tõle, aki egész népcsoportokat irtott ki, lengyeleket telepített a
kazahsztáni sivatagba, krími tatárokat a messzi északra, majd kiirtotta a csecsen nemzetet.

E dolgozat megírásánál az vezérelt, hogy megpróbáljam megtörni azt a csendet és hallgatást,
ami ma Magyarországon a lakosságcserét övezi. A magyar és a csehszlovák kormány 1946.
február 27-én írta alá a lakosságcsere-egyezményt, amely kimondta, hogy ahány szlovák akarja
elhagyni az országot, annyi felvidéki magyart telepíthet ki a csehszlovák kormányzat. Hatvan év
alatt nem sikerült szembenézni ezzel a problémával. A kommunizmus elültette az emberekben a
félelmet, az „inkább maradjunk csendben” gyakorlatát. Számomra megdöbbentõ, hogy lassan két
évtizeddel a rendszerváltozás után sem lehet nyíltan beszélni ezekrõl a történelmi eseményekrõl.
Ma Magyarországon senki sem szólalhat fel a Benes-dekrétumok ellen anélkül, hogy ne kapná
meg a nacionalista, fasiszta jelzõt, pedig ilyen igazságtalan és jogtalan intézkedés nem gyakran
történik történelmünkben. A kollektív bûnösség vádjával tízezreket fosztottak meg a boldog élet
reményétõl.

A Környére érkezett felvidéki magyarok közt volt a Kirchner család is. Kirchner Teréz
(Seres Jánosné) elszántan vetette bele magát a kitelepítés témájának feltárásába. Ez azért is fontos,
mert a kitelepítettek legtöbbje idõs ember, aki már nem tud, nem akar ezekkel a történelmi esemé-
nyekkel foglalkozni. Pedig nem szabad, hogy a történelmi emlékezetbõl eltûnjön a lakosságcsere
szomorú története. A ma 66 éves Seres Jánosné, Teri néni hétéves volt amikor kitelepítették. Az
elsõ tanévet még a szlovák kolónia iskolájában járta. Számára az a szó, hogy „haza”, egész életé-
ben a Felvidéket jelenti. Szülõfaluja, Úszor Pozsonytól 21 km-re fekszik, szlovák neve Kvetoslavov.
1914-es adat szerint a falu lélekszáma 262 fõ, ennek 100 %-a magyar. Késõbb a versailles-i béke-
szerzõdés után egy szlovák kolóniát létesítettek a falu mellett, az ipar, a kertészet és a gabonater-
melés egyes vállfajainak meghonosítása céljából. A szülõk, Kirchner Alajos és Flórián Jolán
1935-ben kötöttek házasságot. Jolán rendkívül mûvelt asszony volt, tanítónak készült, de a hat
gyermekével megözvegyült édesapja nem tudta elõteremteni a taníttatás költségeit. Kirchner Ala-
jos jó munkabírású fiatalember volt, már legénykorában is mindig véghezvitte amit eltervezett.
Lovat szeretett volna, vett is, béraratással kereste meg a rávalót. Hintót is szeretett volna, az is
meglett, béraratásból. A fiatal házaspár néhány esztendõre bérelt házba költözött, melyhez gazda-
sági épületek, legelõ, sõt még tó is tartozott. Három év múlva, 1938-ban építkezni kezdtek. A
családi ház hat hét(!) alatt készült el. Hármas ablakokkal, zsalugáterekkel, a gangot faragott fakor-
látok díszítették, a ház alatt végig pince futott. A téglát és cserepet  Tatáról hozatták és tutajon
vitték át a Dunán, ahol már várták azt a falu fuvarosai. Rövidesen elkészültek az ólak, a pajta, a
takarmánysiló és kukoricatároló is. A silótárolóban egy szekér is meg tudott fordulni. A kitelepí-
téskor készített vagyonleltár szerint a 13 méter hosszú ház „az összeírás napjától 80 évig
használható”. Hatalmas alsókonyha várta a disznóölések és az ünnepi készülõdések forgatagát.
A tágas, kedves hajlék beleillett a csallóközi táj képébe.
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Kirchner Alajos ekkor már 58 hold földön gazdálkodott. A föld minõsége ezen a vidéken igen
jó volt. Gabonaféléket, kukoricát, burgonyát termeltek a Csallóköz eme részén. Gyümölcsfából
közel kétszáz volt a gazdasági udvar mögötti területen. Rét és erdõrész is tartozott a gazdasághoz.
Számos állatot tartott: teheneket, ökröket, lovakat, sertéseket és baromfiakat. Az állatkereskedõk
gyakran megfordultak a portán. Szolgálók segítették a háziasszony, illetve a gazda munkáját.

1940-ben megszületett elsõ gyermekük Teréz, majd 1942-ben Alajos. A gyermekévek eleinte
idillikus, elégedett hangulatúak voltak. Vasárnaponként hintóba ültek, s mentek Somorjára szent-
misére. Mise után a Korona szállóban találkozott a rokonság. Úszor és Somorja között volt egy kis
pihenõhely, a Pomré, ahol mindig szólt a zene, volt kis bábszínház vagy bármi, ami a gyerekeket is
szórakoztatta. Oda többször is elvitték szüleik a kis Terézt és Alajost.

A negyvenes évek második felében elmaradtak a békés családi találkozók... 1946-ban a már
iskolás kislány, Terike épp hazaért az iskolából, amikor vele egyszerre lépett a házba a csendõr, a
házukba beköltözni kívánó ember kíséretében. Közölték, hogy deportálják a családot Csehország-
ban. Férjet, feleséget és gyerekeket külön-külön más területre. A felnõttek kb. húsz, a gyerekek
ötkilós csomagot vihetnek. Erre a szörnyû hírre az édesanya elájult, orvost kellett hívni hozzá.
Valami emberség lehetett a csendõrben, mert visszakozott. Megígérte, hogy elintézi, ne most
deportálják a családot. Egyben jelezte, hogy a „fehérlapos” kitelepítést már nem kerülhetik el. Ez
alig egy évvel késõbb be is következett. Az egy éves „felkészülés” alatt Kirchner Alajos ládákat
gyártott, mindent beszerzett, amit lehetett. Mindenféle használati cikket vásárolt, amire szükségük
lehet az új lakóhelyükön. Mosószereket, konzerveket, gyümölcsízt, kerékpárokat, tejszeparátort.
Ez utóbbinak késõbb igen nagy hasznát vették.

1947. augusztus 27-én aztán a Kirchner családnak mennie kellett. Az ingatlan vagyont elko-
bozták, minden mást magukkal vihettek. Bevagonírozták a család ingóságait, földmûvelõ eszköze-
it, jószágait, terményt és takarmányt, valamint az édesapa hintóját. Mindezek tizenegy marhava-
gont töltöttek meg. Szobon keresztül érkeztek az anyaországba. Az utazás közel tíz napig tartott.
Többnyire éjszaka utaztak, a vonat sokat állt mellékvágányokon. Csak bizonyos idõközönként
szállhattak le sétálni, és néha megálltak vízért. A családfõ azt mondogatta, reméli, sík vidékre viszik
õket. Szeptember elején érkeztek Bánhidára (ma Tatabánya). Sétáltak az állomáson, megcsodálták
a hegy tetején lévõ turulmadarat. Az édesapa csendesen annyit mondott: – Csak nehogy idekerül-
jünk! Másnap megtudták, hogy Környén, Tatabányától három kilométerre fogják õket elhelyezni.
A falu közepén kaptak házat. Az elõzõ tulajdonosok egy nagygazda özvegye, id. Tremmel Györgyné
és fia, Tremmel Antal voltak. Tõsgyökeres svábok, akik elmenekültek a kitelepítés elõl, és csak
késõbb, a svábhajsza elcsendesedése után tértek vissza. Az épület elég nagy volt, volt hely az
elhozott javaknak. Az édesapa által a kitelepítés elõtt vásárolt tejszeparáló készülék nagy hasz-
nukra vált a kezdeti idõkben. Tejszínt, túrót, tejfölt készítettek, s adtak el. A gyerekek könnyen
leltek magunknak barátokat. Együtt mentek csapatba verõdve az öreg temetõbe libákat, kecskéket
legeltetni. Teréz hamarosan újra iskolapadban találta magát. Hálásan emlékszik vissza elsõ tanító-
nõjére, aki idõt, fáradtságot nem kímélve foglalkozott velük, felvidéki gyerekekkel, hogy egy év
alatt elvégezhessék az elsõ, s a második osztályt.

A megváltozott életkörülmények és a túlélésért folytatott harc hamar összekovácsolta az itt
maradt svábokat és az újonnan érkezett magyarokat. Mivel Környén egy ideig frontvonal is
húzódott, az állandó zaklatások és rekvirálások miatt a lakosok  szinte minden élõállatukat elvesz-
tették, így rá voltak szorulva a felvidékiekre, akik fuvarozással, szántással segítettek rajtuk. A
németek a dombos szántóföldi mûvelés és a szõlõmûvelés fortélyait adták át a magyaroknak.
Német és magyar segített egymáson, ahogy tudott. A felvidéki asszonyok igen nehéz helyzetbe
kerültek, hiszen eddig nem végeztek fizikai munkát. A Csallóközben szégyennek számított, ha egy
gazda lányának, feleségének dolgoznia kellett. Már nem az volt a kérdés, ki a német vagy ki a
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magyar, hanem az, hogy hogyan tudják túlélni az ötvenes évek Magyarországának nehézségeit. A
Kirchner család minden földmûvelõ eszközzel rendelkezett, ami a gazdálkodáshoz nélkülözhetet-
len volt. Hét holdat kaptak, de béreltek is földeket. Mûvelték az egyház, az iskola, meg a kántor
földjét is. Kirchner Alajos fuvarozott, kertet szántott a többi gazdának, õk meg visszasegítettek.

A téesztagság csap epizód volt életében. Belépett, ahogy megkövetelték. Lemondott földjé-
rõl, leadta a lovakat is. Késõbb persze vett másikat. Lovat egész életében tartott, 79 éves korában
még lovagolt. A téeszbõl a hatvanas években lépett ki. Kapott egy ötholdas szántót. Elhelyezke-
dett a Volánnál, majd munka után ment az Öreghegybe kapálni, meg tenni, amit kell. Megnyugtatta
a földmûvelõ munka. Haza, Felvidékre háromszor ment, mindháromszor temetésre. Egyszer sem
ment el a házukhoz. Talán jobb is így. A házból gazdasági irodák lettek, az udvarból méntelep meg
csirketelep. Sohasem ejtett ki száján egyetlen keserû szót a velük történt méltánytalanságok miatt.
Ez nagy önmérsékletre vall, hiszen az életet újból kellett kezdeni.

Flórián Jolán, az édesanya végtelenül szerény és békés természetû ember volt. Mindvégig
férje mellett állt és azt hangsúlyozta, hogy nem csak nekik nehéz a helyzetük, elég csak a némete-
kére gondolniuk. Hálát adott Istennek azért, hogy legalább a szûk család együtt maradhatott. Ez
egyáltalán nem volt minden családdal így. Férjet választottak el a feleségétõl, apát a fiútól. Flórián
Jolán 1986-ban hunyt el, majd egy évvel késõbb követte õt férje Kirchner Alajos is. Lányuk Seres
Jánosné Kirchner Teréz ma is Környén él. Lelkes ápolója a felvidéki kapcsolatoknak, valamint a
falusi hagyományoknak. Tõle tudtam meg, mi is  az a dõrejárás, kik is azok mendikálók. Környén
szinte alig akad olyan család, aki ne lenne érintett a kitelepítés tárgyában. Érdekes a Wiszt család
története is, akiket már az állomásról fordítottak vissza, de házukba többé nem térhettek, addigra
már másé lett. Vagy a már említett Tremmel családé, akiknek leszármazottai ma is a faluban élnek. S
még hosszan sorolhatnánk...

Teri néni elbeszélése alapján végül néhány falusi hagyományt szeretnék bemutatni.

A mélyen katolikus kisközösségben élénken éltek a hagyományok.
Az adventi várakozás nagy szerepet kapott.

„A szûz kit angyalszó köszöntött,
Üdvünk roráté hajnalán,
El-elmereng egy régen hallott
Bölcsõdal zengõ dallamán

Szemében ég derûje fénylik,
Ajkán a zsoltár szent zene
És mintha gyermeket becézne,
Ölelve tárul szét keze!”

A karácsonyt a Felvidéken nagy pompával ünnepelték meg. A fát papírmasé díszekkel és angyal-
hajjal ékesítették. Ilyenkor a szolgák is hazamehettek, ha valaki messze lakott és nem tudott elutaz-
ni a rokonaihoz, akkor kimenõt kapott éjfélig a gazdától. A háznép 24-én böjtölt (tejfölös bableves,
mákos tészta, mákos guba) és készült az estére. Kemencében sütötték a mákos, diós kalácsot.
Szentestén minden családtag egy ostyát kapott, amire mézet csepegtettek. Az este legmeghatóbb
pillanata a betlehemesek érkezése volt. A betlehem Felvidéken templom alakú volt. Kisebb gyer-
mekek vettek részt ebben a játékban, viszonzásul édességet kaptak. Ezután következtek a
„mendikálók”, a karácsony köszöntõi. Õk már idõsebb fiúk, lányok voltak. Sorra járták a falu
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házait, és engedélyt kértek a gazdától mûsoruk megtartására. Ezt természetesen mindig megkapták
és megvendégelték õket. Miután a mendiálók végigjárták a falut, a családok elindultak az éjféli
misére a négy kilométerre fekvõ Somorjába. Karácsony elsõ napján az ünnepi menüt fõleg házi
szárnyasok alkották, a mákos és diós kalács mellett. Az elõzõ napról maradt ostyából a gyerekek-
nek mogyoróvajjal, csokoládéval töltött édességet készítettek.

Aprószentek ünnepén a serdülõ legények és lányok jöttek a kisgyerekekhez és megvesszõzték a
lábukat, és ezt a versikét énekelték közben:

„Friss légy, jó légy
Egészséges légy,
Apádnak, anyádnak
Szót fogadj
Kelés ne érje a lábadat!”

A fiatalok egy almát kaptak, amibe pénz volt téve.

Egy másik igen érdekes helyi népszokás a dõrejárás. Ez a hagyomány Tejfaluból indult, és a
farsang végét, a tél búcsúztatóját jelenti. A dõre szó együgyû, bolondos embert jelent. A játékban
csak férfiak vehettek részt. Jelenleg a farsang utolsó szombatján tartják.
A menet élén egy võlegény és egy „menyasszony”, karján gyerekkel haladt. Velük tartott a võfély
is. Utánuk következett a „bolondok szekere” ami hátrafelé lejtett, tehát aki felkapaszkodott rá,
hamar le is csúszott, nem csekély derültséget okozva ezzel. A szekéren ült egy hentes, egy tojás-
gyûjtõ és egy pénzbeszedõ. A menetben volt még egy ördög is, aki a bámészkodókat ijesztgette,
és egy drótos tót. Amint a házhoz értek, a drótos beszögelte a melléképületek ajtaját, a pénzbesze-
dõ pénzt követelt a gazdától, a hentesnek húst kellett adni, a tojásgyûjtõ pedig kilopkodta az
összes tojást az ólakból. A tömeg minden háznál nagyobb lett, ugyanis a fiatalok becsatlakoztak.
A móka végeztével a falu apraja-nagyja összegyûlt a kocsmánál, ahol az összeszedett javakból
óriási mulatozásba csaptak, és elégették a telet jelképezõ szalmabábut. Így temették a telet a
Csallóközben.

Labossa Lajos Tamás
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A felnõtt Flórián gyerekek özvegy édesapjukkal

Flórián Jolán
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Kirchner Alajos

Flórián Jolán és Kirchner Alajos 1935-ben
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Kirchner Alajos kedvenc állataival, a lovakkal

Az úszori ház udvarán s már Környén
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A hintó, amely nagy utat tett meg Úszortól Környéig – a marhavagonban
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AZ A CSODÁLATOS, SZÉP ÚSZORI „DOM”...

A ház eleje... és udvara

Kirchner Teréz az udvarban,
virágok között...

... és kisöccsével az ajtó
elõtt

A „háztáji”
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Kirchner Teréz elõs osztályos tanulóként a szlovák kolónia iskolájában



253

TARTALOMJEGYZÉK

Ajánló .............................................................................................................................. 5

I. A BÍBOROS

II. AZ ESPERES  Pándy Bertalan (ny. esperes)

Szeretetteljes megemlékezéssel szülõfalumra, egykori gyülekezeteimre
és szemináriumi hallgatóimra ...................................................................................... 19

Elõszó ............................................................................................................................... 20
Gyermekkor ...................................................................................................................... 24
Királyhelmec .................................................................................................................... 27
Sátoraljaújhely ................................................................................................................. 28
Pataki diák lettem ............................................................................................................. 29
Háborús felhõk ................................................................................................................ 30
Elhurcolás ........................................................................................................................ 33
Ukrajna – Kijev ................................................................................................................ 35
Megbetegedtem ............................................................................................................... 37
Szovhoz ............................................................................................................................ 40
Újra Kijevben ................................................................................................................... 42
Hadifogoly parancsnok .................................................................................................... 44
Norma-harc ...................................................................................................................... 46
Szökés .............................................................................................................................. 50
Újra Magyarországon ...................................................................................................... 52
Hazaérkeztem ................................................................................................................... 53
Éjjeli szökevény ................................................................................................................ 55

III.  A TÚLÉLÕK

Vasas Katalin: „Jéghideg vonatok, összefagyott kisgyermekek, síró asszonyok,
monoton zakatolás.” ................................................................................................... 61

Pohlmüller Györgyné Juhász Matild: „A családot az tartja össze, ha csak a szép
emléket zárjuk a szívünkbe.” ....................................................................................... 65

Czuczor Olga: „A cseh piacokon 1500 korona volt a magyar ember ára.” ......................... 68
Szanyi József: Egy szó... ................................................................................................... 70
„Elsõ utunk az Isten Háza volt...” ..................................................................................... 71
Fazekas Péterné Dr. Szõke Anna: „Édesapám makacsul hitte, hogy még

egyszer visszatér...” .................................................................................................... 73
Varga Jánosné Czuczor Berta: „Hisz akkor mindenki az õrületben élt...” .......................... 75
Szûcs Alajosné Czuczor Anna: „Álmomban olykor újra együtt van az egész család.” ..... 76
Mészáros Ferencné Román Mária: „Szegény kisgyermekeinket egy

ruhásszekrényben dugtuk el a szlovák hatóságok elõl.” ............................................ 77
Fülöpné Fischer Katalin: „Egy nagy ruhás kosár az én háborús babakocsim...” ............. 78
Pitke Mihály: „Ha meghalok egy marék imelyi földet tegyenek a zsebembe.” .................. 80



254

Molnár Kristóf: „Jöttek vagy öten, egyikük megállt a házunk elõtt és
azt mondta a többieknek, hogy ez az õ háza...” ........................................................... 81

Muzslay János: „Hitegettek bennünket, ez csak átmeneti állapot,
visszatérhetünk a Felvidékre ...................................................................................... 83

Varga László: Pécsi visszaemlékezés ................................................................................ 85
Szanyi József: Se fenn, se lenn... ...................................................................................... 88
Simonics Borbála: „Anyám álmában is a naszvadi temetõben bolyongott...” .................. 89
Holecskó Mihályné Czuczor Otília: „Bíztak abban, hogy egyszer mégis

hazamehetünk mindennapi álmaink csodálatos földjére...” ......................................... 92
B. Mánya Ágnes:  Egy(-két) ceruza története .................................................................. 94
Tipary László: A Jeseníki fürdõben .................................................................................. 96
Török Szilvia, Török Ildikó: „Mindig az óhazát tekintették „otthonuknak”!” ................... 97
Török Tiborné Somogyi Klára: „Szüleimet, nagyszüleimet marhavagonokba

rakták, szalmára fektették õket.” ................................................................................. 98
Csizmadia Margit: Vágfarkasdtól a Viharsarokig .............................................................. 99
,,Az otthonnal összekötõ szálakra nagyon vigyáztak, a lehetõ legjobban ápolták,

õrizték, nehogy megszakadjon.” ................................................................................. 109
Tóth Dénes: „Szlovák pedig soha nem voltam, nem is leszek!” ....................................... 111
Bene István: „Mi volt a bûnünk, csak a magyarságunk” ................................................. 124
Szanyi József: Ami nem hangozhatott el .......................................................................... 128
Gaál Sándorné, Fehérvizi Katalin: „Míg Pozsonypüspökin meghúzódó, bújdosó, szökésben

lévõ apám-anyám, sorukat beteljesítve, ötödik gyermeküket várták” ......................... 131
Juhosvá Helena: Kárpótlási kérvény ............................................................................... 134
Keller Tiborné Komjáti Anei: „Most is hallom a sok sírást, ami akkor éjjel volt.” ............. 135
Mezei István: „szedik már az ólat, házak tetejét, elviszik a falunak az elejét...” ................. 137
Szilágyi István: Menekülésünk Kárpátaljáról ................................................................... 154
Pintér Ferenc: „Itt hagyom a falutokat nem sokára, elmegyek én idegenbe,

más országba” ............................................................................................................ 155

IV. AZ UTÓDOK

Szombath Gáborné: A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban
vagy lakóhelyemen..................................................................................................... 163

Incze Béla: Európa számkivetettjei ................................................................................... 164
Császár Gergõ: „Nem mese ez gyermek” .......................................................................... 167
Ibos Csaba: A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban ........................................... 178
Szivos Katalin Marietta: A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban

vagy lakóhelyemen..................................................................................................... 183
Fekete Flóra és Fekete Bence: A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban ............... 209
Darai Sára Róza: A felvidéki kitelepítés emlékezete lakóhelyemen .................................... 215
Tokodi Bianka: A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban vagy lakóhelyemen ....... 225
Fucsek Eszter: Hatvan évvel ezelõtt történt a Felvidéken ................................................ 231
Gombos Eszter: A felvidéki kitelepítés emlékezete családomban ...................................... 234
Krisztóf Ágnes: Sorsok .................................................................................................... 237
Labossa Lajos Tamás: Úszortól Környéig avagy a Kirchner család

kitelepítésének története ............................................................................................ 243



255



256


