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A 0060-AS PARANCS TÚLÉLŐI

Ma már történelem, mégis nagyon kevesen tudják (tudhat-
ják), mi volt az oka, hogy a második világháború befejeződé-
se előtt hat hónappal megkezdték a Magyarországon élő né-
met nemzetiségű, 17–35 év közötti nők és a 16–45 év közötti 
munkaképes férfiak internálását a Szovjetunió különböző te-
rületeire.

1944. december 22-én a szovjet katonai parancsnokság 
0060-as számú parancsa rendelkezett a „közvetlen mögöt-
tes területen végzendő közmunkák megszervezéséről és el-
végzéséről”. E parancs magyarországi végrehajtására 1945. ja-
nuár 5-én belügyminisztériumi rendeletet adtak ki, a parancs 
magyar közigazgatási hatóságok által való végrehajtásáról így 
gondoskodtak.

A Szegedről elhurcoltak közül két idős asszony emlékezik 
az internálás éveire, elhurcolásának, bányászéveinek és haza-
térésének történetére. 

A riportregényt gazdagítja az áldozatok levelezése, a levelek 
szó szerinti idézetként jelennek meg a kötetben, néhány hiva-
talos irat másolatával együtt.

A két szegedi asszony 1989 nyarán, a rendszerváltás évében 
az interjút így kezdte:

Erzsi: 
– Megírhatja, amit mondok: hatvankét éves vagyok, engem 

már úgysem visznek el. Ha mégis, akkor kiugrom az emelet-
ről. A nevem… azt ne…

Magda: 
– …nem is tudom, hogy miért akarom, hogy a nevem titok-

ban maradjon… de azt hiszem, hogy magyarázatot nem erre és 
nem tőlünk kellene kérni…
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HATHETI ÉLELMET VITTÜNK MAGUNKKAL

Magda: 
– 1944–1945-ben Szegednek állítólag ki kellett adni bizo-

nyos létszámú németajkút, s ha nem találtak eleget, akkor azo-
kat is összeszedték, akiknek németes nevük volt. Civil magya-
rok jöttek ki a lakásokra, és azok kísérték be az embereket a 
Zsótér-házba. Ott volt az orosz parancsnokság. 

Engem január nyolcadikán hívtak be. Megnézték a szár-
mazási iratokat, s azt mondták, hogy maradjak ott, elvisznek 
majd munkára. Az embereket egyrészt életkor szerint válogat-
ták össze, tizennyolc éves kortól negyvenig. Gondolom, azért, 
mert ez volt a legmunkaképesebb korosztály. A szüleimet nem 
is vitték el, csak engem. 

Erzsi: 
– Szegedről például nem szedtek össze asszonyokat sem, 

csak lányokat meg férfiakat. Legalábbis a mi csoportunk-
kal nem. Nem tudjuk, hány ember lehetett összesen a város-
ból. Próbáltam kinyomozni, de nem találtam senkit, aki ak-
kor a Zsótér-házban dolgozott. Emlékszem, Szegeden már 
’44 decemberében ki volt plakátozva, hogy a 18 és 40 év kö-
zötti németajkúak kötelesek jelentkezni. Én olvastam ezt, de 
nem végig, hiszen nem vagyok én németajkú. Még úgy el-
spekuláltam, ugyan kikre gondolnak. Jártak be az üzletünkbe 
„frajlejnok”, akik gazdag úri családoknál voltak, Bécsből jöt-
tek társalkodónőnek, vagy a gyerek mellé, hogy tanuljon né-
metül. El is gondolkoztam, hogy jaj, Istenem, mi lesz velük… 
Kedvesek voltak azok, amikor bejöttek a boltunkba. Nemigen 
tudtak magyarul. Úgy kezdtem sajnálni őket, de azután azt 
gondoltam, hogy ezek igencsak el is menekültek, mert azok 



10

a magas rangú katonatisztek, akiknek a családjánál voltak, 
bizony nem várták be az oroszokat. Na, aztán nem is mor-
fondíroztam tovább. Az meg se fordult a fejemben, hogy én  
németajkú lennék. 

Anyukám, Apukám tudott ugyan németül, de minket a 
nagymama nevelt, az meg nem tudott. Anyukám mindig eről-
ködött, németül szólt hozzánk, de mi magyarul válaszoltunk… 

Engem január kilencedikén vittek be. Nyolcadikán, amikor 
egy piros karszalagos, magyar civil jött be a fűszerüzletünk-
be, akkor nem voltam ott. Nem tudnám megmondani, hogy ki 
volt az az ember, de az „ilyenek” mindjárt be tudták hízelegni 
magukat mindenütt, így az oroszoknál is. Gondolom, egy ki-
csit tudtak szerbül. Otthon mondták délután anyukáék, hogy 
„itt volt egy elvtárs…”, vagy tudja a fene, hogy hogy mondták 
akkor. Lehet, hogy már elvtársnak kellett mondani ezeket az 
„izéket”. Olyan kedvesen mondta, hogy engem keresnek szár-
mazásigazolásra, hát azt mondta apukám: „Akkor, kislányom, 
keressük elő az iratokat, mert holnap bejön megint ez az em-
ber.” – Másnap aztán szép nyugodtan ott maradtam az üzlet-
ben. Eszünkbe nem jutott volna, hogy a származásunkat nem 
jól igazolják. Bekísért bennünket… Ugyanis apukám is eljött 
velem az igazolásra. Ez egy külön történet.

Apuka nem volt a listán, de ismerve az oroszok „jó hírét”, 
azt mondta: „Kislányom, ne menj egyedül, elkísérlek.” Eljött 
velem a Zsótér-házba, és akkor addig-addig igazoltattak, néz-
ték az iratokat… No, nézték is, meg nem is, hogy Apuka azt 
mondta: „Én is elmegyek már a kislánnyal. Azt a hat hetet ki-
bírom, ne legyen egyedül.”

Azonnal fel is írták a listára. Akkor még egy fegyveres őrrel 
hazaengedtek bennünket. Megmondták, hogy hatheti élelmet 
és meleg ruhát vigyünk magunkkal, mert ezekhez a munkák-
hoz meleg ruha kell. A Bánátba visznek minket, a hadművele-
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tek miatt elmaradt mezőgazdasági munkák elvégzésére, mert 
áll még a kukorica. Hát ezt el tudtuk hinni. 

Apukámtól azonban már a Zsótér-házban elszakítottak. A 
férfiak az egyik szobában voltak, a nők a másikban. A Krill-
házban is külön voltunk, csak itt-ott találkoztunk. Nem mond-
ták meg soha, hogy miért vittek el, de talán azért, mert azelőtt 
Baumannak hívtak minket. Németes név volt. ’35-ben apukám 
magyarosíttatta, amikor ez a Hitler kezdte itt a hőzöngést. Ezt 
azért tette, nehogy azt gondolják, hogy mi németnek érezzük 
magunkat. Azt ki nem lehetett deríteni soha, hogy ki állítot-
ta össze a listát. Anyukám azt mondta, hogy ő tudja, ki vite-
tett el. Annak a felesége volt a listán eredetileg, de azt kihúz-
ta, és beíratott engem. De nem az az ember jött értem, hanem 
egy küldönc. 

Magda: 
– Egy éjszakát, vagy kettőt voltam a Zsótér-házban. Ott 

ültünk, vártunk… ott már fegyveres orosz katonák vigyáz-
tak ránk, de voltak civilek is, akik az iratokat felülvizsgálták. 
Azok este elmentek, mi ott maradtunk egész éjszaka a pado-
kon. Másnap aztán jöttek vissza, s egy-egy orosz fegyveres ka-
tonával hazaküldtek bennünket a lakásunkra, hogy pakoljunk 
össze, hat hétre megyünk dolgozni. Amikor visszamentünk, 
átvittek bennünket a Somogyi utcába, a Krill-házba. Ezt már 
lebontották. A Fekete-házzal srégen, az új könyvtár mögötti 
telken volt ez a ház, ahol most a büfésor van szabadtéri ide-
jén. Amíg ott voltunk, még írtam egy levelet a szüleimnek. 
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Az első levél Magdától – még Magyarországról:

„Édes Anyukám és Apukám!
1945. január 10.

Az este közölték velünk, hogy ma reggelre csomagoljunk ösz-
sze, mert 7 óra fele indulunk. Hirtelen jött. Ne aggódjatok, majd 
megsegít a Jó Isten bennünket. Nyugodjatok meg és nyugtassá-
tok meg Nagy-apáékat is. Vigyázzatok mindenre. Úgy hangoz-
tatják, hogy Kiskunhalasra megyünk. De ez se nem biztos. Ha 
lehet majd írni, fogok azonnal. Ezt a levelet még az este, mind-
járt a kihirdetés után írtam. Lehet, hogy egy kicsit össze-vissza 
írtam, de megbocsátható. Anyukám, te különösen vigyázz ma-
gadra. Bízzál abban, hogy vissza jövök, és újra látjuk egymást 
mindannyian. Az iratokat mind elvittem magammal. Felirkál-
tam, egy pár kislány címét, időnként érdeklődjél náluk, úgy be-
széltük meg, ha esetleg valaki tud írni, az beleírja, hogy kivel 
van együtt. Lehet, hogy összetalálkozunk Béla bácsival is. Józsi 
bácsi az este úgy berúgott, úgy mint ahogy szokott. Elhagyta 
magát, be akarták vinni a pincébe, de egy őr megsajnálta és be-
hozta a szobába. Gondolhatjátok, hogy milyen éjszakám lesz. 
Ha alszok is, bár kétlem, csak öt-tíz percről lehet szó. A Babit 
is kereste a parancsnok, de mondtuk, hogy reggel jön csak be és 
azt mondta, hogy ő nem adott engedélyt, csak három órát. Még 
egyszer mondom, nyugodjatok meg mindannyian. Apukám vi-
gyázz Anyukára és Magadra is nagyon. Ne csináljatok maga-
toknak bajt. Bízzatok abban, hogy vissza jövök és újra együtt 
lehetünk. Csókolok és üdvözlök a házba mindenkit. Mindket-
tőtöket szeretettel csókollak és várjatok vissza. Nagyapáékat is 
csókolom, sok puszi és ölelés, Magda. 

Juliska takarójára is vigyázok.”
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Magda: 
– A Krill-házban néhány napot töltöttünk. Bejöhettek a 

hozzátartozók, hozhattak csomagot is. Aztán egyszer csak el-
kezdték mondani, hogy indulunk. De úgy láttam, hogy azt sem 
tudják, mit csináljanak velünk. Hol felszálltunk, hol leszáll-
tunk egy teherautóról, végül azt mondták, hogy „ha már ez a 
pár ember összegyűlt, akkor ezeket is vigyük el”. Tíz nő volt, 
és huszonhét férfi. A mi családunkból a nagybátyámat – apu-
kám testvérét, a Józsi bácsit – szedték még össze. Különszakí-
tottak bennünket is. 

Erzsi: 
– Az elszállításunk előtt apukámmal közösen még írtunk 

egy levelet haza. Ez akkor volt, amikor már ukrajnai gyári 
munkával kábítottak bennünket. Most elolvasva elég furcsa ér-
zéseim támadnak…

Erzsi és az édesapja levele:

„Szeged, 1945. január 11. reggel

Drága jó Anyuka, Gréte, Anni és Nagymama!

Sajnos a kérvény eredményét nem tudjuk bevárni, mert még 
ma reggel elvisznek bennünket. Eddigi értesüléseink szerint Ha-
lasra megyünk autóval. Ne szomorkodjatok, mert jó dolgunk 
lesz, és hamarosan ismét hazajöhetünk. Csak magokra vigyáz-
zatok nagyon és imádkozzatok értünk. Ha csak lehet, föltétle-
nül fogunk írni és Ti is írjatok, ha majd lehet. Ruha és ennivaló 
bőven van, tehát emiatt sem aggódjatok értünk. Ha Jóska köz-
ben hazajön, most már ő fog rám várni. Szerettelek volna még 



14

egyszer látni benneteket, de hirtelen kaptuk az elviteli hírt. Ha 
a kérvény eredménnyel jár, utólag is hazaengednek bennünket. 
Köszönöm Rózsinak, Csöpszinek és Ivánnak a lelkes fáradozá-
sát, remélem, hogy nem lesz eredménytelen. Szeretném már sze-
mélyesen megköszönni nekik és mindannyiotoknak. Én nem va-
gyok elkeseredve, tehát Ti se keseregjetek! Nagyon kedvesek a 
sorstársak, s néha igen víg kedély uralkodik közöttünk. Minden 
esetre jobban szeretnék újra a Ti társaságotokban kedélyesked-
ni! Vigyázzatok magatokra, főleg Annira, hogy meggyógyuljon 
amíg hazajövünk. A viszontlátásig szeretettel ölellek és csókol-
lak benneteket és Barna néniéket. B.éket és minden ismerőst üd-
vözlök: Erzsi. Fel a fejjel.”

Innen a levelet Erzsi apja folytatta:

„Kedves Tildám, Margitkám, Annim és Édesanyám!

Kitűnő hangulatban indulunk útra ma reggel 7 óra körül. Az 
orosz katonákról, akik bennünket eddig őriztek, csak minden jót 
mondhatunk, jó és megérő barátoknak bizonyultak, s reméljük, 
hogy a többiek is ilyenek lesznek. Autóval indulunk valahova  
(Halas, Csaba, vagy más gyűjtőhelyekre) és nézetem szerint on-
nan indulunk majd Ukrajnába, ahol valószínűleg gyárakban le-
szünk munkán egy bizonyos ideig. Orosz barátaink sok jót be-
széltek az ottani jó helyzetről és azt mondják, hogy nem lesz 
kedvünk visszajönni, mert ott jobb, igazságosabb a helyzet és az 
emberek több szeretettel vannak egymás iránt.

Kedves Tildám! Ügyelj az üzletre és lassan áruld ki rube-
lért, azt gyűjtsd, hátha ott fogunk letelepedni. Margit marad-
jon otthon, ne küldjed vidékre, mert hiábavaló. Ápold Annát, 
hogy mielőbb meggyógyuljon, nem fontos az iskola, inkább ott-
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hon tanuljatok oroszul. Erzsire vigyázni fogok! Nagymamára is 
vigyáz, hogy jó egészségben lássam viszont. Minden gondola-
tom a Tiétek.”

Itt elfogyott a papír, aláírásra nem jutott hely.
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ELMENT A TESTVÉRE HELYETT

Erzsi: 
– Az én férjemet is ekkor vitték el, pedig neki földalatti 

kommunista volt az apja. Igaz, hogy az apuka akkor bujkált. 
Persze az mindig bujkált, amikor baj volt. A Horthy-időkben 
is. Az külön érdekessége volt a Feri elszállításának, hogy neki 
sem kellett volna eljönnie, mert ő akkor már hivatalosan ka-
tona volt a Dunántúlon. Onnan visszaszökött a frontokon ke-
resztül. Amikor visszajött, nem is keresték, mert úgy tudták, 
hogy nincs is itthon. Az utána következő legidősebb testvért, 
Katit akarták elvinni. Feri akkor már otthon volt, s az anyja 
sírt, hogy mi lesz Katival. Akkor azt mondta Feri, hogy „elme-
gyek én a testvérem helyett”. Mert hát… hat hétről volt szó. Így 
Katit nem is vitték el. 

Volt egy testvérpár is közöttünk. Az egyiknek, Lajosnak a 
felesége éppen akkor szülte a második gyereket. Lajos könyör-
gött, hogy engedjék ki legalább kísérettel a klinikára, de nem 
engedték. Ez a szegény Lajos úgy halt meg, kifelé menet, hogy 
nem is látta a második gyerekét.

Talán két napig lehettünk a Krill-házban, s akkor elvittek 
minket teherkocsikon egy reggel Kiskunhalasra, a laktanyába. 
Itt elkülönítettek megint apukámtól. Ott már rengetegen vol-
tunk. Jöttek Kecelről, Soltvadkertről, a környékből minden-
honnan begyűjtött német, vagy annak vélt emberek. Halason 
két-három napig voltunk, onnan néhány embert hazaenged-
tek. Persze már a Krill-házban is jöttek a családok, írták a kér-
vény, ennek-annak, Komócsinnak (helyi pártvezető – a szerző 
megjegyzése) meg ki tudja még kinek. Mindenesetre, akinek 
a legkisebb összeköttetése volt, az igénybe vette, vagy legalább 
próbálkozott. Emlékszem egy lány hazament Halasról… Úgy 
irigyeltük! 



17

Itt az orosz katonák egy éjszaka elkezdtek szemtelenkedni 
velünk. Ránk akarták törni az ajtót. Akkor a Feri, a későbbi 
férjem meg egy-két fiú megvédtek bennünket. Ezek az oroszok 
részegek voltak, a parancsnokuk nem tudta, hogy mit csinál-
tak. Gondolom, az talán nem engedte volna. 

Egy éjszaka aztán nyitott parasztszekerekkel Bajára vittek 
valamennyiünket. Abban a hideg éjszakában bizony jó szolgá-
latot tett a nagymamám berliner kendője, amit már a városban 
akkoriban nem lehetett volna felvenni, mert mindenki kiröhö-
gött volna. Aztán kinn Ukrajnában is nagyon jól jött, ott még 
meg is akarták venni, de én visszahoztam, igaz, foszlányaiban. 

Szóval, vittek Bajára. Persze soha nem mondták meg, hogy 
hova megyünk, de azért csak láttuk. Baján az állomáson bor-
zasztó tömeg volt. Szegény sváb asszonyok a bő ruháikban, a 
hidegben ott ültek a kis batyujukon, és rettenetes zokogással 
voltak. Volt köztük olyan, aki három gyereket hagyott a szom-
szédban. A férje katona volt, azt se tudta, él-e, hal-e, őt meg 
elhurcolták. Hát, azok ott őrjöngtek… Volt ott férj-feleség is, 
meg testvérek. Ezeket elkülönítették egymástól, s megmond-
ták, hogy ha az egyik megszökik, akkor a másikat lelövik. Ak-
kor már sejtettük, hogy nem lesz ennek jó vége. 

Ott állt a szerelvény, és pakoltak fölfelé minket a nagy mar-
havagonokba. Jó szellősek voltak. A közepén egy kis kályha 
állt, a sarokban meg egy lyuk volt a padlón. Az volt a WC.

Magda: 
– Amikor már mindenkit összeszedtek akit akartak, ak-

kor megindult a szerelvény a „Bánátba”. Szegeden mentünk 
keresztül. Kérdezgettük, hogy hova visznek, s egy orosz ka-
tona a kályha melletti szénre mutatott. Egyre rosszabb érzé-
seink lettek.
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Erzsi: 
– A németek akkorra már felrobbantották Szegednél a vas-

úti hidat, ami Makó felé vezetett. Ehelyett az oroszok fából ösz-
szeeszkábáltak valami hídfélét. Lényeg az, hogy átment rajta az 
a rettentő hosszú szerelvény, azzal a rengeteg emberrel. 

Szeged határában még gyorsan írogattunk cédulákat, meg-
írtuk, hogy visznek, nem tudjuk, hogy hova. Ezeket ledobáltuk 
a töltésoldalba. Minden családhoz eljutott előbb-utóbb a levél-
ke, olyan jó népek voltak ott Alsóvároson. Összeszedték még a 
vidékiekét is, és küldték tovább. Szőreg alatt még megállt a vo-
nat egy erdős részen, s letereltek minket „WC-re”. Férfiak jobb-
ra, nők balra.

Klárival most is mondjuk, amikor találkozunk, hogy mi-
csoda élhetetlenek voltunk, hogy akkor nem szöktünk meg. 
Egy orosz fegyveres őr vigyázott bennünket, mondta, hogy 
„davaj, davaj!”, mi meg szaladtunk, hogy le ne maradjunk. Is-
tenem! Ha akkor tudtuk volna, hogy öt év… A szökéstől engem 
azért visszatartott a félelem, hogy apukámnak baja lesz. Klári 
meg a hatheti élelmét, meg a többi holmiját is féltette, ami a va-
gonban volt. Meg aztán elhittük, hogy pár hét Ukrajnában… 
Mindig bíztunk valamiben. 

Mentünk Brassó felé Dél-Erdélyen át. Brassóban, Predeálban 
megállt a szerelvény, s akkor a román katonák odajöttek és 
mondták: „Szökjetek meg, kislányok!” Ők már biztos tudták, 
hogy mi lesz a vége ennek. Napközben mindig kitolattak va-
lahova a városon kívül, és csak éjjel ment a vonat, gondolom 
azért, hogy ne lássuk, hová megyünk. Az utazás borzalmas 
volt. Ott ültünk, feküdtünk a vagon padlóján, tisztálkodni nem 
tudtunk… 

Az úton meghalt R. Lajos, aki az újszülött gyerekét sem lát-
hatta. Itta szegény a rossz, posvány vizet, és hasmenést kapott. 
Még Ukrajna előtt meghalt. Dnyepropetrovszknál temették el. 
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Megállt a vonat, néhányan kimentek csákánnyal, ezzel-azzal, 
ami éppen volt, ástak egy gödröt, de nem is nagyon bírták azt 
a fagyos földet megmozgatni. Elföldelték Lajost, de még a sírját 
sem tudták megjelölni. Szegény Lajos, amikor már nagyon be-
teg volt, odaadta a gyűrűjét az öccsének, azzal, hogy ha hazaér, 
adja oda a feleségének… 

Ahogy haladtunk, elterjedt a hír, hogy Iașiban az angol ko-
misszió vár, és nem engednek tovább bennünket… De Iașin is 
átment a szerelvény, nem volt ott semmiféle angol komisszió. 
De az optimisták mindig éltették bennünk a reményt.

Magda: 
– Nappal egyszer megálltunk, és megengedték, hogy meg-

fürödjünk. Ez már bent volt Oroszországban. Ezen kívül egész 
úton még mosdani sem lehetett.

Erzsi: 
– Február másodikán este érkeztünk Csisztakovába. Érde-

kes, hogy ezt a helyet egyetlen térképen sem találtam meg, pe-
dig azóta kerestem. Amikor szétosztottak bennünket, akkor 
már szó sem volt kukoricatörésről meg gyári munkáról. 

Bányába küldtek le bennünket, szenet fejteni, járatot dú-
colni. A szerencsésebbek fenn lapátolták a szenet. Másfél 
évig nem írhattunk haza. A hozzátartozóink azt sem tudták, 
élünk-e még. 

Falusi házakban helyeztek el. 
Másnap elosztották az embereket. Magda, Klári, Hilda és 

Irén meg én mentünk együtt Zuefkába. Apukám, Magda Józsi 
bácsija és a későbbi férjem úgy húsz kilométerrel odébb levő lá-
gerba került, de azt akkor mi nem tudtuk. Egy évig nem tud-
tam, hogy hol van apukám.
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Magda:
– Nekem Zuefkából titokban sikerült hazaküldenem egy le-

velet. Amikor hivatalosan már küldhettünk valamit, akkor is 
csak levelezőlapot engedtek. Zuefkában régi parasztházakban 
laktunk, ott voltak a legrosszabbak a körülmények. Fegyveres 
őrök járkáltak körbe, a tábor körül volt kerítve dróttal.

Erzsi: 
– Zuefkában laktak persze „őslakosok” is. Szörnyű körül-

mények között éltek. A ház alatt, földbe vájt gödörben lakott a 
kecske, fölötte a házban az emberek. Ezek mind öregek voltak 
és nagyon szerencsétlenek. Ők is lenn dolgoztak a bányában. 
Amikor egy kis szünet akadt, s a nacsalnyik nem volt a közel-
ben, akkor körülnéztek, s a szájuk elé tartva a kezüket olyan 
halkan mondták, hogy még a szénfal sem hallhatta: „Sztálin 
nye karasó”. 

Ezek az emberek nagyon meg voltak félemlítve. Különben 
nagyon jólelkű népek voltak. Megosztották velünk, amijük 
volt. Ették nyersen a zöld paradicsomot, az uborkát, s az már 
csemege volt nekik. No, ezekből is szinte a felét nekünk adták. 
Végtelenül sajnáltak minket. Beszélni nem nagyon tudtunk, de 
azért később már megértettük egymást… Visszatérve az evés-
re. Bizony az a hatheti élelem, amit magunkkal vittünk, egy-
szer csak elfogyott. Aztán akinek volt gyűrűje vagy más nélkü-
lözhető holmija, azt kezdte eladogatni. 

A falubeli lakosok jöttek oda a láger köré, mert akkor még 
nem lehetett kimennünk a táborból, s ott cserélgettük élelem-
re a kis dolgainkat. Mondom, az ottaniak is roppant szegények 
voltak, de mégis hoztak egy kis ennivalót.

Volt olyan köztünk, aki nem bírta ezt a szörnyűséget, s 
megszökött. Olyan is akadt, aki hazaérkezett. Apukám mesél-
te később, hogy a fiatalabbak próbálkoztak szökni leginkább. 
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Az egyik egy lyukas vödörrel elindult, a másik egy lovat fo-
gott valahol, és azt hajtotta, mintha menne valahova dolgozni. 
De, hogy hogyan jutottak át azokon a folyókon? Don, Dnyeper, 
Dnyeszter… lehet, hogy volt háromezer kilométer is. 

Magda: 
– Ezek az emberek gyalog tehették meg az utat, persze, le-

het, hogy később már segítették őket. No, szóval, valami fia-
talember hazaért. Mi lányok, persze nem mertünk megszökni.

Azért voltak olyan nők és férfiak, akik a mi lágerünkből is 
megszöktek, s amikor elkapták őket, borzalmasan megver-
ték, aztán lecsukták őket egy bunkerba, ott tartották őket ét-
len-szomjan.
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TABLETTA MENSES ELLEN

Erzsi: 
– Értek minket más kellemetlenségek is. Amikor a kom-

szomolisták jöttek, s bekiabáltak, hogy „piszkos fasiszták, ide 
jöttök megenni a mi kis ennivalónkat”. Hát, ez nagyon rosz-
szul esett. Zuefkában volt egy réteg, ők egy kicsit jobb hely-
zetben voltak, mint mi. Ezek orosz internáltak voltak, illetve 
besszarábok, tatárok, üzbégek, kozákok. Egymás nyelvét nem 
is értették, németül beszéltek egymással. 

Ezeket azért vitték oda, mert a németek elhurcolták őket. 
A bűnük az volt, hogy „hagyták magukat elvinni”. Őket tíz-
tizenöt évre internálták a bányába. Nem voltak drótkerítés 
mögött, mint mi, de meg volt határozva, hogy tíz kilométe-
res körzeten túl nem mehetnek. Úgy emlékszem, hogy ezek 
családostul voltak itt, és parasztházakban laktak. Volt köztük 
egy nagyon rendes ember. Egyszer, amikor a bányában dol-
goztunk, leszakadt a mennyezet. Én épp e mellett az ember 
mellett álltam Katival, egy baranyai lánnyal. Ott lapátoltunk. 
Egy szobányi mennyezet szakadt le, s ennek az embernek a 
lába is beszorult. Úgy ordított, mint a fába szorult féreg. Ka-
tival egymásra néztünk dermedten. Kis híján mindhármun-
kat betemetett a szén…

Én Zuefkában először fenn dolgoztam, nyitott vagonokból 
kellett a háromméteres, összefagyott fatörzseket kirakni. Ezt 
csináltam, körülbelül egy évig. Később azután leküldtek engem 
is a bányába. Kilencven centi vagy egy méter magas volt a vájat, 
amiből lapátolni kellett kifelé a szenet nyolc órán resztül, térde-
pelve, s közben folyt a nyakunkba a víz. Amikor a szállásunk-
ra mentünk, még mosdási lehetőség sem volt. Nyitott teher-
autón vittek haza bennünket a bányából a lágerba, útközben 
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ránk fagyott a ruha. Az árokból szedtünk vizet meg sokszor 
havat, hogy megmosdjunk. Nem csoda, hogy ellepett minden-
kit a tetű. Le kellett vágni a hajunkat meg minden szőrzetet… 
kisebesedtünk, borzalmas volt.

Magda: 
– Aztán elérkezett 1945. május kilencedike. Vége lett a hábo-

rúnak. De nekünk akkor is mennünk kellett a téeszbe dolgoz-
ni, pedig akkor mindenki ünnepelt. A bánya is leállt. Mi meg 
mehettünk a földekre dolgozni. Az orosz munkások ugráltak a 
nyakunkba, hogy most már megyünk haza, de nem mentünk. 
Mindenki örvendezett, hogy vége a háborúnak, mondogatták, 
hogy „szkoro damoj”. Mi meg mondtuk, hogy „ne hazudozza-
tok nekünk!” 

A kolhozmunkák azért jobbak voltak, mint a bánya, de 
mindig szabadnapon volt.

Később a szénlapátoláshoz kerültem. A háromtonnás te-
herkocsiknak lenyitották a hátulját, nekiment a szénhegynek, 
azt négyen körbeálltuk, kettő fenn, kettő meg lenn. Aztán cse-
rélgettük a helyet, mert aki lent állt, annak nagyot kellett ha-
jítania. 

Húsz teherkocsi volt a norma egy napra.

Erzsi: 
– Hat napot kellett dolgozni, a hetedik a szabadnap volt. Ez 

a bizonyos szabadnap mindenkinek más napra esett, mert a 
bánya folyamatosan dolgozott. A szabadnapra mindig kita-
láltak valamit, nehogy örömünk legyen. Az épületek, amik-
ben laktunk, fából voltak, és be voltak tapasztva. Örökké me-
szeltették velünk, mert rengeteg volt a poloska meg a tetű. Ezt 
is a szabadnapon kellett csinálni, s még meszelőt sem adtak. 
Összetekertük a gazokat, s azzal a csutakkal kentük a falra a  
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meszet. A kezünket közben teljesen kimarta a mész. No, ez volt 
a szabadnap! Máskor a lágert kellett takarítani, aztán eltalál-
ták, hogy a tiszt kertjét műveljük, máskor meg megint a téesz-
be kellett menni. Egyszer voltam cséplésnél, kombájn mellett. 
Hát, azt sose felejtem el… Hogy az milyen kezdetleges volt!

Magda: 
– Amikor kimentünk, kaptunk valami gyógyszert. Tud-

ja a fene, hogy mi volt! Attól kezdve elmaradt a menstruáci-
ónk. Később már nem tablettát adtak, lehet, hogy azután rend-
szeresen belekeverték valamibe… Emlékszem, nagyon féltünk, 
hogy soha nem lehet gyerekünk. Amikor rákérdeztünk, azt 
mondták, hogy lelki okai is lehetnek… 

Begyulladt a mellem… szerintem a gyógyszertől. Nanka, az 
egyik fegyveres őr elkísért Ruharecba az orvoshoz. Nagy ke-
lés volt már a mellemen, s borzalmas fájdalmakat éltem át. Az 
orvos nem mondott semmit, de nem is értettem volna. Fekete 
kenőccsel bekenték és bekötötték a kelést, ettől kifakadt, s ren-
geteg genny jött ki. Ennek köszönhettem, hogy nem tettek le 
a bányába egy ideig, így kerültem a szénlapátoláshoz. De az a 
szénhegy… vizesen jött a szén a csillékből, a felső réteg meg-
fagyott a nagy télben. Úgy kellett meglazítani a lapáttal. Néha 
beültünk a szénbe vájt üregbe, s melegedtünk, amíg vártuk a 
másik kocsit. 

A koszt, az egyszerűen szörnyű volt! Káposztaleves, kásale-
ves, olyan kölesből, amit a madarak esznek! Ha konzervet kap-
tunk, csak egy szeletet adtak, vagy májkrémből egy kis pöttyet. 
A káposztalevesben itt-ott voltak húsok. Sose felejtem el, min-
dig egy kicsit később mentünk enni, hogy a sűreje nekünk ma-
radjon, mert abban volt a hús. Sokszor olyan büdös volt, hogy 
majd elájultunk, de azért hús volt. Persze azt nem tudtuk, hogy 
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milyen hús, kecske, kutya vagy macska, de gyanúsan kicsi 
csontja volt. 

Nem voltunk ám mi olyan rettentően soványak, de azért, 
mert ittuk a sok löttyöt. Napi nyolcvan deka kenyeret kaptunk, 
aki lenn dolgozott, az egy kilót. Ez a kenyér olyan fekete volt, 
mint a sár…

Ha délután dolgoztunk, este tízig voltunk munkában. 
Később, amikor már gyalog jöhettünk haza, akkor a kol-

hozföldek felé vettük az irányt. Szedtünk sárgarépát, krump-
lit, cukorrépát, céklát… szóval… loptunk! Otthon megsütöt-
tük a rakott kályhán. Szerencsére nem fáztunk, mert mindenki 
egy-egy nagy széndarabot vitt haza. Ezt megengedték. Olyan 
magas kalóriatartalmú volt, hogy szinte fa nélkül meggyulladt. 

A mi harmincágyas szobánkban állandóan égett a tűz, mert 
mindig volt otthon pihenőben valaki. Nekem „közös ágyam” 
volt, vagyis ketten aludtunk egy ágyban. Amíg az egyikünk 
műszakban volt, a másik alhatott az ágyon. Aztán váltottunk. 
Takaró csak az volt, amit otthonról vittünk. 

Magda harmadik levele:

„Drága Szüleim! 
1946. III. 22.

Végre hosszú idő után értesítést tudok magamról adni. Ezidáig 
hála Istennek, jól vagyok, beteg nem voltam. Igaz ugyan, hogy 
a lábammal kétszer voltam egy-egy hónapig odahaza. (A láger-
ben. – a szerző megjegyzése.) Milyen hosszú idő óta vagyok Tő-
letek távol. Hogy eltelt az idő. Tizenötödik hónapja. Mi újság 
van odahaza. Mindenki otthon van? Ti hogy vagytok, egyikőtök 
sem beteg, Vigyázzatok nagyon magatokra. Gondoljatok arra, 
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hogy a messze távolban van egy lányotok, aki hazavágyik és akit 
Ti haza vártok. Drága Anyukám, te különösen vigyázz magad-
ra, mert tudom, hogy te gyönge vagy. Apukám, te még ott dolgo-
zol ahol eddig? Vigyázz te is magadra, meg Anyukára is. 

Én ledolgozom a nyolc óra munkaidőt és azután a többi időt 
otthon töltöm. Drága Anyukám, amint látod a dátumról, a szü-
letésed napján írom levelet. Arra kérem a jó Istent, hogy tart-
son meg épségben és adjon erőt a lányod visszavárásához. Drá-
ga nagyszüleim Ti hogy vagytok? Milyen jó, hogy itt van a fény-
képetek, mindig megnézem és úgy érzem, hogy kis erőt kapok a 
váráshoz. A Józsi bácsival nem vagyok együtt, ő egy másik he-
lyen van, nem tudom hol, egyszer üzentünk egymásnak. Drágá-
im a szegedi lányokkal együtt vagyunk. Egyik-másiknak a nevét 
és címét itt közlöm. Menjetek el hozzájuk és mondjátok, hogy 
ők is jól vannak. R. Klára, Sz. Erzsike, K. Ilona… (Pontos nevek 
és címek szerepelnek a levélben. – a szerző megjegyzése.) Drá-
gáim, írjatok mindjárt választ a levélre, tudjam, hogy vagytok. 
Balázs odahaza van-e? Juliska néniék, Illés bácsiék meg a töb-
biek hogy vannak? A Mariskával mi van? …meg a többiek hogy 
vannak? Mindenkit üdvözlök és csókolok… Drágáim! Még egy-
szer nagyon kérlek benneteket vigyázzatok nagyon magatokra 
és az egészségetekre. Én is vigyázok, mert eljön még az idő, hogy 
együtt leszünk valamennyien. Ismerősöknek és rokonoknak üd-
vözletem és csókjaim küldöm. 

Titeket drága Szüleim és Nagyszüleim, sokszor csókol szerető 
és hazavágyó leányotok Magda. 

A címem itt van a borítékon a jobb alsó sarokban.” 
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Erzsi:
– Az egyik társunk, Klári egy betegtranszporttal haza tu-

dott menni. R. Lajos szüleinek sajnos nagyon rossz hírt vihe-
tett. Tibor is meghalt kint. Rászakadt a bánya. Szegény Lajos a 
jegygyűrűjét nem adhatta oda az özvegynek. Nem is tudom, 
hogy végül mi lett a gyűrűvel, mert ott már több ember nem 
volt a családjukból. A szokás az volt, hogy T. András, a lágerpa-
rancsnok, aki közülünk került ki, lehúzta a gyűrűket az elhal-
tak kezéről… Tibort ott temették el az erdő mellett.

Na, szóval, Klári elment a két fiú szüleihez a rossz hírrel, de 
addigra az anyjuk már belehalt a bánatba. Az apjuk még élt, de 
rettentő rossz állapotban volt. Klári neki nem is mert semmit 
mondani. Piroskával, a lánytestvérrel tudatta a hírt.

– Visszatérve T. Andrásra: ez tán Erdélyből került oda, 
nem volt német. Benyalizta magát az orosz tisztnél, kicsit tu-
dott oroszul, később meg egész jól megtanult. Hát, ez az ember 
úgy uralkodott a lágerban, hogy ő már nem is dolgozott, csak 
parancsolgatott. Élet és halál ura volt. Olyan szemétláda volt, 
hogy az ritkaság! Ez a T. András idős embereket is megrugdo-
sott, amikor azok panaszkodtak, hogy nem tudnak dolgozni. 
A szerencsétlenek le voltak fogyva vagy negyven kilóra a rette-
netes étkezés miatt, és betegek is voltak. Akkor ő megrugdosta 
őket, hogy szimulánsok, és bebeszélte még az orosz tisztnek is, 
aki minden nap bejött a lágerbe. Bejött, jóllakott, na, nem av-
val, amivel mi, körülnézett, kiadta az utasítást, aztán elment. 
De T. András mindig ott volt. Külön szobája volt, a tiszttel ét-
kezett… szóval, jó dolga volt.
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LEVELEZÉS TITOKBAN, CENZÚRA NÉLKÜL

Magda:
– Egyszer a kórházban összeismerkedtem egy magyar hadi-

fogoly férfival, s küldtem vele haza egy cédulát… Ő aztán azt 
elküldte a szüleimnek, meg ahogy később megtudtam, levelet 
is írt nekik.

„Kedves R. Úr és Nagyságosasszony!

Most kerültem haza Oroszországból, mint hadifogoly. Egy kis 
baleset miatt a lágerból beküldtek engem a civil kórházba, mert 
le kellett amputálni az egyik kezemet. Ott találkoztam édes kis-
lánykájukkal. Hogy miért volt ott, azt nem tudom, semmi külö-
nös látható betegséget nem láttam rajta, elég jól néz ki, csak egy 
kicsit megtörte a munka, mert az arcán látni a meggyötört fá-
radságot. Több mint valószínű, hogy pihenés volt az ott tartóz-
kodásának célja. Én mást sajnos nem írhatok, de ha levélbe tet-
szik kérni, nagyon szívesen válaszolok rá. 

Minden jót kívánok, kezeit csókolom: M… Lajos.
A kislányuk sajátkezű írásával ellátott levélke mellékelve.

1946. szept. 17.
1946. augusztus 5-én voltam kórházban és akkor adta át ezt 

a kis levélkét”

A melléklet egy hatszor tíz centiméteres levelezőlap-dara-
bon küldött írás.
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„Drágáim!
1946. VIII. 4.

Hála Istennek egészséges vagyok, nincs baj. Vigyázzatok ma-
gatokra és ne bánkódjatok. Isten elhozza az időt, hogy találko-
zunk. Sokszor csókolok mindenkit. Magdus”

M. Lajos második levele:

„1946. IX. 26.
Kedves R. Úr és nagyságos asszony!

Levelüket megkaptam és azonnal válaszolok rá. Nagyságos 
asszony kérem, előre bocsájtom, túl nagy aggodalomra nincs ok. 
Az igaz, hogy kórházban volt, de semmi komoly baja nem lehe-
tett, mert nem mint fekvő beteg szerepelt. Én augusztus 1-én ke-
rültem abba a kórházba, már tudják, hogy miért (kézamputá-
lás). Ő is ugyan ezen a napon került oda. Mindjárt az első nap 
találkoztunk. T. u., amikor megtudta, hogy magyar hadifogolyt 
hoztak be, odajött a szobánkba meglátogatni, másnap pedig 
már a folyosón beszélgettünk egymással, természetesen az ott-
honról. Elmondotta, hogy hogy történt az a kegyetlen és borzal-
mas kiszállítása Oroszországba, és hogy milyen nagyon sajnálta 
és féltette az itthoniakat, kivált az édes anyukáját. 

Négy napig voltam ott, az idő alatt minden nap találkoz-
tunk, hiszen olyan nagyon örültünk, hogy szenvedéseinket el-
mondhatjuk egymásnak. Elmondotta mi mindent ki akart  
hozni (ruhaneműt) de jó, hogy nem hozta, hisz itt úgyis elszed-
ték vagy kénytelen volt eladni (valami ételért), majdnem min-
dent. Ruhaszükségleteit úgy fedezi, (mert ruhaneműt nem-
igen kapnak), hogy a lepedőt és szalmazsákot szétbontja és 
abból varr magának szoknyát és blúzt. Természetesen egy kis 
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kellemetlenség van érte, de az nem olyan nagy baj, mond-
ta Ő. Azután elmesélte, hogy az ő lágerükben csak sváb in-
ternáltak vannak és milyen szerencsétlenül esett ő is ebben a  
névsorban a neve végett. Nagyon kevés ember van a lágerükben, 
akivel tudna beszélni, mert majd mind svábul, illetve németül 
beszélnek, amit ő nem tud. Amint az előbbi levélbe is megírtam, 
szénbányában dolgozik. Ezt már nem ő mondta, de én tudom. 
(Borzalmas nehéz munka, lent a föld mélyében dolgozni, csu-
pa vizesen. Még nyáron tűrhető, de télen kegyetlen rossz, ami-
kor feljönnek abban a hidegben. Egész biztos, hogy nem egyszer 
fagyott rá szegénykére a ruházata. Még az a jó, ha bemennek a 
lágerba, mindjárt megfürödhetnek meleg vízben és némileg szá-
raz ruhát vehetnek magukra.) Az étkezésről nem is jó beszél-
ni, amit én is nagyon jól tudok, mert itthon még a disznó is kü-
lönbet eszik és ráadásul még kevés is. Igazán ott az emberekben 
csak az a gondolat tartja a lelket, hogy „egyszer majd hazake-
rülünk”. Ő is így van. Nem hagyja el magát, elég jó néz ki, a he-
lyi viszonyokhoz képest. Egyik nap mesélte, hogy valami rokonja 
(bácsikája) van az egyik közeli lágerban és ha lehet majd felke-
resi. Mesélt a „régi” szép időkről, milyen jó és kellemes volt oda-
haza és a hivatalba és mennyire szereti a szüleit. A lelkem, gon-
dolatom mindég otthon van és mindég róluk álmodom, mond-
ta szegény kis Magduska. Kimondhatatlanul nagyon sajnáltam 
szegény kislányt, mert olyan szépen és vágyakozva beszélt az ő 
Édes szüleiről és otthonáról. Én aug. 5-ig voltam a kórházban, de 
olyan hirtelen jöttek értem, hogy éppen csak el bírtam köszön-
ni tőle és még utoljára nem tudtam meg se vigasztalni. Már ak-
kor tudtam, hogy hazajövök, mer egy kézzel nem tudok dolgozni 
és azt megmondtam neki is. Magduska másnap küldte utánam 
azt a kis cédulát, megkérve, közvetítsem „Édes szüleinek”. Igaz, 
hogy engem a levélírásra nem jogosított fel, azt magamtól bátor-
kodtam. Ha haza fog jönni, ne tessenek említést tenni az én ma-
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gukhoz címzett levelemről, mert hátha megharagszik érte. Az ő  
hazajöveteléről azt hiszem, csak akkor lesz szó, ha majd a végle-
ges békeszerződést alá fogják írni. Sajnos ez a szomorú tapasz-
talatom. De azért nem kell elcsüggedni, lehet, hogy rosszul íté-
lem meg a helyzetet és az sem tarthat soká, elvégre idestova 2 éve 
nyúzzák már azt a nyomorult szerződést.

Magduska a kórházban soká nem tartózkodott, mert két 
napra az én eltávozásomtól ő is elhagyta a kórházat. Azt hi-
szem, csak az a bizonyos kimerültség volt az oka, hogy kórházba 
kellett mennie, egyébként teljesen egészségesnek látszott, a hely-
zetéhez képest nagyon is jókedvű volt.

Nagyon készségesen és legnagyobb örömmel írtam ezt a leve-
let a Magduskáról. Én remélem, hogy mielőbb keblükre szorít-
hatják egyetlen kislányukat.

Kezeiket csókolja M. Lajos”

Erzsi:
– Magda, Klári, Feri és én ott kinn megfogadtuk, hogy ami-

kor írunk haza, akkor mindig megírjuk, hogy a többiek hogy 
vannak. Az otthoniakat pedig megkérjük, hogy értesítsék a 
hozzátartozókat, hátha nem ér haza mindenkinek a levele.

A családunk mindig próbálkozott a hazahozatásunk-
kal. Egyszer Magda anyukája meg az enyém gyalog kimentek 
Öthalomra, ahol az orosz parancsnokság volt, s a tiszteknek 
vadászatot tartottak. Egy magas rangú parancsnokkal talál-
koztak össze, és sírva könyörögtek neki, hogy minket hozassa-
nak haza. Az oroszok nagyon kedvesek voltak. Valaki tolmá-
csolt, s azt mondták az anyukáinknak, hogy már indulnak a 
szerelvények, hamarosan hazajönnek a lányok. 

Szerintem nem tudtak azok semmit csinálni. 
Az a tiszt viszont, aki nálunk volt a lágerban, tényleg na-

gyon rendes volt. Egy év is eltelt már, hogy azt sem tudtam, 
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apukámat hova vitték. Sírtam, könyörögtem neki, mire meg-
sajnált, és Sztalinóban, a központban megnézte, hogy hova 
küldték apukámat. Persze mindezt tolmács útján „beszéltük” 
meg. Amikor legközelebb szabadnapom volt, adott mellém egy 
fegyveres mamkát, s az elkísért abba a táborba, ahol apukámat 
tartották. Útközben egy másik hadifogolytábor mellett men-
tünk el. Zuhareszben volt a tábor. A vidék, ahol gyalogoltunk, 
igazán nagyon szép volt, csak a „körülményeink” nem tetszet-
tek.

Magda:
– Ha jól emlékszem, Józsi bácsit én is meglátogattam vagy 

kétszer.

Erzsi:
– No, hát, amikor odaértem apukámhoz, az olyan boldog 

volt, de olyan rosszul nézett már ki, szegény… Ő nem került le 
a bányába, hanem a fatelepen dolgozott, s így még kevesebb ke-
nyeret kapott. Beteg is volt, meg bánatos is. 

Különben úgy általában a férfiak jobban elvesztették a ked-
vüket. Nem élt úgy bennük az akarat, hogy haza kell jönni. Azt 
nem mondhatom, hogy valaki öngyilkos lett volna, mindenki 
élni akart. 

De ott a meghaláshoz egyébként sem kellett gázkamra 
vagy Auschwitz. Meghaltak ott az emberek természetes halál-
lal a rossz ellátás, a rossz bánásmód miatt. Még csak azt sem 
mondhatom, hogy agyonverték. Igaz, volt, akit megrugdosott 
T. András egyik nap, hogy szimulál, aztán másnap az az ember 
meghalt… Elföldelték. 

Hogy mibe haltak meg, azt se tudtuk meg soha. A mi láge-
rünkben nem volt orvos. Aki beteg volt, és el tudott menni, azt 
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elengedték az orvoshoz a másik faluba, aki nem bírt elmenni, 
az meghalt.

A lágerben elpusztultakat kivitték az erdő szélére, és jel-
telenül eltemették. A családjukat hivatalosan nem értesítette 
senki. Akik hazamentek, mindig elmondták a hírt. Mindenki 
minden alkalmat megragadott, hogy értesítse a többiek hozzá-
tartozóit. Teréz és Józsa, akik hamarabb jutottak haza, mint én, 
levelet írtak a szüleimnek.

T. Teréz levele:

„ Kedves R. úr!
Dunakömlőd, 1946. XI. 22.

Szeretettel értesítem, hogy a levelét megkaptam. Már írtam 
a K. úr levelére is a maga Lányáról, a Magdáról. Én a Magdát 
jól ismertem, és vele együtt is voltam egy Lágerba. Levelet ő még 
nem kapott egyet sem. Csak ketten kaptak Szegediek. A W. Hil-
da és a R. Klára azok már kaptak Szüleiktől levelet. A Lánya 
egészséges volt, amikor eljöttem onnét. Írtak levelet, de a Tiszt 
már ott, a lágerben ő előttük elvette. Meg is mondta, hogy eze-
ket úgy sem vihetem haza, mert kikutatnak. Én így meg is ígér-
tem nekik, hogy a Szüleiket értesítem. Mivel találkoztam av-
val a Szegedi Férfivel, átadtam a fényképeket és üzentem is, ha 
tudni akarnak valamit a Lányokról, nagyon szívessen megmon-
dok mindent, amiről csak tudok. Ha esetleg levél által is, írha-
tok mindenről. Vasárnapon itt volt egy fiatal ember az Sz. Erzsi 
vőlegénye, annak elmondtam mindent, és a maga Lánya után 
is érdeklődött. Nagyon sajnálom, hogy a fényképeket átadtam 
annak a Szegedi férfinek, mert én a Többit elhoztam. A Lányá-
ról is volt egy. Szép volt rajt és sikerült is. A Magda két hétig volt 
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Kórházba. Lázas volt és a háta fájt. Mikor vissza jött nagyon 
jól nézett ki. Pár napig volt otthon, én már el is jöttem. A Mag-
da bányában dolgozik… ruhája is van még otthonról… alsó ru-
hája is van még. Én nagyon ismertem a lányokat mind, mert 
67-en voltunk csak. Úgy kaptunk már ruhát tavaly, meg az idén 
is. Kenyeret 120 dkg-ot kap naponta. Kosztot is ők, akik a bá-
nyában dolgoznak, kapják a legtöbbet és legjobbat… a legtöbb 
fizetést. Már vett is magának egy pár orosz cipőt… télre is van 
neki meleg vattás kabát. Már tavaly óta sokat javult a helyze-
tük. A fürdés, tisztálkodás már minden sokkal jobb, mint ta-
valy. Tetűk már nincsenek, de poloskák, abból volt ölég a nyá-
ron. Kedves R. úr a Magda sokat gondol magukra és a kedves 
Nagyszüleire. Már sokszor mutatta a fényképeket. Eleinte so-
kat sírt is, de mindig megszakítottuk. Mert aki oly sokat gon-
dolkozik, annak még rosszabb. Az nem segít odakinn. Csak az  
egyedüli Jó Isten segíthet. Az én Húgom és Sógornőm is ott van 
még náluk. Én egyedül jöttem a kezem miatt. Hárman jöttünk 
a mi Lágerunkból. Ketten a jugoszláviaiakkal, mindjárt kivitték 
Németországba. Lehet, hogy nemsokára jönnek. De az baj, hogy 
nagyon sokat hazudnak, nem nagyon hiszek nekik. A Magdá-
nak a legnagyobb kívánsága, hogy nagyon vigyázzanak maguk-
ra, és a nagyszülőkre. És küldi üdvözletét a messze Orosz föld-
ről. A nagybácsijától már kapott levelet, az is egészséges, lehet, 
hogy már meg is látogatta, mert nincsenek messze egymástól. 
Most zárom soraimat és sokszor üdvözlöm a Lánya nevében is: 
T. Teréz.”
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T. Teréz második levele:

„Szigetujfalu, 1947. VI. hó.
Igen tisztelt R. Úr!

Levelét megkaptam, tehát azonnal válaszolok. Örömmel tu-
datom, hogy kedves leányukat a Magdát nagyon jól ismerem, 
hisz még mindig együtt voltunk. Ne tessék aggódni miatta, Ő a 
legjobb egészségben van és elég jól néz ki. Sokat aggódott ked-
ves Szüleiért, míg végre megnyugtató levelet kapott otthonról. 
És, ami a legmegnyugtatóbb, hogy a legrövidebben Ők is jönnek, 
vagy talán már úton vannak.

Még pedig a Szegedi leányok közül ismertem és együtt vol-
tam, W. Hildával, R. Klárival, Sz. Erzsivel, W. Irénnel és a leg-
fiatalabb Ilona, Icának neveztük, édesapja szabó, vezeték nevét 
már nem tudom, azonkívül még tudok R. Arankáról. Mindany-
nyian a legjobb egészségben vannak. Tehát nagyon kérem ked-
ves hozzátartozóikat, ne aggódjanak miattuk, hanem bízzanak 
a boldog viszontlátásban, ami reméljük a legrövidebben meg-
lesz. Maradok tisztelettel: Józsa

Szüleim is ismeretlenül üdvözletüket küldik. 
Erre a címre is lehet írni: Moszkva, 280/1035.” 
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ÁRAM A KERÍTÉSBEN

Erzsi:
– Örökké írtam, hogy küldjenek csomagot, de csomag nem 

érkezett soha. Lehet, hogy nem is lehetett küldeni. Ekkorra már 
a magunkkal vitt ruhákat eladogattuk, mert nem volt pénzünk 
ennivalóra. Akinek volt egy-egy ékszere, az a konyhára is be-
kerülhetett dolgozni, csak T. Andrásnak kellett ékszert adnia, s 
az úgy intézte, hogy bekerüljön. Az is nagy kegy volt, ha a sza-
badnapunkon krumplit pucolhattunk a konyhán. Amit a tiszt 
a tányéron hagyott, azt ilyenkor megehettük. Ők is ettek ká-
posztalevest, de az tele volt hússal. Később már kimehettünk 
a piacra. Tejet nem lehetett kapni, csak szakvaszkát, ami az 
aludttejhez hasonlított. Pohárban árulták, s valami barnaság 
volt a tetején. Kukoricalisztet és marmeládét is vehettünk. Ha 
volt lisztre pénzünk, akkor palacsintatésztaszerű tésztát készí-
tettünk, s azt a rakott sparherd tetején lábos alatt sütöttük meg. 
Egy kis babot és káposztát is tudtunk néha venni… meg lop-
tunk a kolhozból. Mi, Magdával nagyon spórolósak voltunk. 
Ott is volt infláció… Már volt egy kis tartalék pénzünk, s akkor 
egyik napról a másikra lebélyegezték a rubelt. Másnapra csak 
egy ebédre volt elég. Hát akkor úgy bánkódtam, mondtam is, 
hogy minek spórolok? A többiek meg körberöhögtek bennün-
ket. No, aztán fogadalom ide meg oda, megint csak spóroltam, 
s akkor vettem egy pár fehér cipőt. Ez látszik is az egyik ké-
pen, amit hazaküldtem. A faluban volt fényképész… A fényké-
pezés nem az elején történt, mert akkor úgy néztünk ki, hogy 
nem mertük volna hazaküldeni a családnak, hisz elijedtek vol-
na tőlünk.
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Erzsi:
– Amikor apukám ’47-ben a betegtranszporttal hazajött, 

borzasztóan sovány volt. Nem is tudom, mi lett volna vele, ha 
akkor nem kerül be a transzportba. 

Volt egy bizottság ott kinn, amely időnként végigjárta a tá-
bort, s akik már nem tudtak huzamosabb ideig dolgozni, azo-
kat hazaküldték, hogy ne etessék hiába őket. Bizony, sokan 
meghaltak hazafelé a vonaton. A szegedi férfiaknak, nem tu-
dom, a fele hazatért-e? Apukám szerencsére hazaért, s anyu-
kám azt mesélte később, hogy alig ismert rá, olyan rosszul né-
zett ki, szörnyen le volt fogyva. Be kellett zárni előle a spájzot. 
Sokan bizony azért haltak meg, már itthon, mert halálra ették 
magukat. Ott kinn persze az „agyonevés” veszélye nem fenye-
getett bennünket. Zuefkában még fizetést sem kaptunk, s ott is 
kevés volt az ennivaló és rossz is. Pervomajkában egy régi lá-
gerben laktunk, eredetileg büntetőtábornak épült. Dróttal volt 
körülvéve, és áramot vezettek bele. No, itt már kaptunk fize-
tést, de mire levonták belőle a lakbért, a világítást, és kifizettük 
a kosztot, addigra alig maradt valami. De azért egy kicsit spó-
roltunk. A kis pénzünkből vettünk ruhaanyagot, volt ott egy 
szatócsüzlet. Puci, aki varrónő volt, segített kiszabni a ruhát, s 
aztán kézzel varrtuk meg. Pulóvert úgy kötöttünk, hogy a ká-
belek külsejét lefejtettük, az volt a pamut. 

Magda:
– A lágeréletet a poloskák és a tetűk csak még nehezebbé 

tették. Egyszer úgy elszaporodtak, hogy engedélyt kaptunk, 
hogy kivigyük a szalmazsákot és a szabadban aludjunk nyá-
ron, mert úgy csíptek a poloskák. Aztán nagy üstben kiforral-
tuk az ágy deszkáit. A ház, amiben laktunk, emeletes volt, négy 
lépcsőházzal, teljesen fából épült. Itt is meszelnünk kellett, sőt, 
akkor már a férfiakra is mi mostunk. Minden nőnek vállalni 
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kellett, hogy egy férfira mos. Ez már Pervomajkában történt, itt 
körülbelül kétszáznegyvenen voltunk. Adtak szappant, volt két 
nagy üst, meg mosóteknő, s az udvarra teregettük a ruhákat. 
Azért ebben a lágerben már jobb volt a tisztálkodási lehetőség, 
és sikerült egy hosszú levelet is küldeni haza.

Magda levele:

„Drága jó Szüleim! 
1947. VI. 29. 

Nagy örömmel hallottuk itt a hírt, hogy a Klári meg az Ica 
hazamennek. De egyrészt meg fáj is, hogy mi négyen meg itt ma-
radunk. A tiszt azt mondta nekik, hogy milyen nagy protekció-
juk van, akik ennyire kérik haza. Ebből gondoljuk, hogy kérvény 
útján intéződött el az ügyük. Én nem tudom elgondolni, hogy 
az én ügyemben Ti nem tettetek semmit. Én is meg az Erzsike is 
mindig mondjuk a hír óta, hogy a mi ügyünkben a kérvény még 
nem intéződött el. Ugy-e Ti is írtatok kérvényt ide a… (pontos 
megnevezés a levélben – a szerző megjegyzése) az én kiszaba-
dításomra. Ahogy a Piroska írja ő most ott dolgozik a Kommu-
nista Pártba, meg a H. néni is, próbáljatok azokon keresztül in-
tézkedni, hátha gyorsabban intéződik el. Ha pénzre van szükség 
ebben az ügyben és nincs, úgy adjatok el valamit a holmimból, 
ha hazamegyek majd veszek helyette másikat. Itt most az a hír 
járja, hogy most minden magyarországi haza megy. Így egy ki-
csit reménykedünk. Úgy kérem a jó Istent, hogy hazaérjek. Mi-
lyen jó is volna otthon! Nagyapáéknál már nemsokára érik a 
gyümölcs. Ugy-e ők még ott laknak? A Dezsőék nem vették el 
tőlük? Vagy talán már ki is békültek? Olyan kíváncsi vagyok az 
otthoni hírekre. Csak 10 lapot kaptam Tőletek és egyet a Piros-
kától, pedig gondolom írtok sürün. Én is írok. Ti hányat kapta-
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tok már tőlem? Írjatok levelet, hosszút is, írjatok meg mindent. 
Van-e miből élnetek? Apu még pénzbeszedő? Keres-e annyit, 
hogy valahogy meg tudtok élni? A közjegyzői iroda működik-e 
még és ki dolgozik ott? Ugy érdekelne már minden ami odaha-
za történik. Hisz 28 hónapja vagyok már tőletek távol Már épp 
elég volt az itteni paradicsomból. Itt küldök egy fényképet. Ez 
még tavaly ilyenkor készült. Mennyivel másképp néztem én ki 
odahaza. Egyet küldtem a T. Rézivel is. Ha megkaptátok, ugy 
az egyiket adjátok a Nagyapáéknak. Éppen ma voltam szabad-
napos és voltam Józsi bácsinál. Ő nagyon el van keseredve, mert 
nem kap egy sor írást sem. Ő is nagyon sokat ír, de még sem kap 
semmit. Nem tudja mi van az üzlettel meg Ica nénivel. Ő a láger 
cipésze, el-el dolgozgat. Van amikor elég szépen keres is. Mond-
játok meg Ica néninek, hogy írjon neki.

Ti drága jó Öregek, hogy vagytok? Ugye ott laktok még? Van-
nak még gyümölcsfák mint régen? De jó is volt kimenni hoz-
zátok iroda után és jóllakni a sok jóból. Én is kérem nagyon a 
jó Istent, hogy ebben az évben ez sikerüljön. Vigyázzatok na-
gyon az egészségtekre, nehogy valami bajotok történjen. Juliska 
hogy van, talán már férjhez is ment. Elgondolom, hogy meny-
nyi ujdonság történt a 28 hónap alatt. Mi itt nagyon sokat be-
szélgetünk az otthonról és sokszor úgy megfájdul a szivünk. Azt 
mondjuk, hogy nekünk most csak az emlékek vannak. Nagyon 
sokszor csókollak benneteket: Magdus.

Drága Anyukám és Apukám, még egyszer nagyon kérlek ben-
neteket intézkedjetek minél előbb.

Hát a házbeliek hogy vannak, Mariska mit csinál? Talán a 
Vikivel együtt már férjhez is ment. Csókolok mindenkit. Piros-
kával és az Etával mi van? Az Eta is írhatna egy pár sort. Piros-
kától kaptam egy lapot. Nagyon sokat lehetne írni, de kérdezzé-
tek az Icát és Klárit, ők majd mindent elmondanak.

A rokonokat, ismerősöket üdvözlöm, titeket pedig számta-
lanszor csókol leányotok: Magdus.
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Egy héttel ezelőtt kaptam egy lapot. V. 15-i légi postával jött. 
Így írjatok és ez hamar ideér. Szeretnék fényképet is tőletek, pró-
báljátok a lapra ráragasztani. Most is van egy lap a számomra, 
de még nem kaptam meg. A másik helyen van, ahol eddig vol-
tunk, és ma hozzák ide. 

Óh drágáim! Miért is nem mehetek én is haza! Talán engem 
nem szeret az Isten annyira? Próbáljatok légi postán kérvény 
írni a… (pontos megjelölés, a levélben – a szerző megjegyzé-
se). Én úgy gondolom, hogy Klári és Ica is ezen az úton men-
nek haza. Ha pénzbe kerül, adjatok el inkább a holmimból vala-
mit. Ne sajnáljátok, csak innen szabaduljak meg. Hála Istennek, 
még elég egészséges vagyok, remélem Ti is. Csak a koszt. Majd a 
lányok mesélnek. Nagyapáék hogy vannak? Írjatok mindenről. 
Kérdezzétek a címet a Klári Nagymamájától, meg az Ica apjá-
tól, hogy hova írtak kérvényt, vagy mit tettek ebben az ügyben.

Intézkedjetek, mert már nem sokáig bírom! Mindenkit üd-
vözlök. Titeket Nagyapáékkal együtt sokszor csókol: 

Magdus.”

Erzsi:
– ’47-ben egyszer összecsomagoltunk, mert azt mondták, 

hogy akik nem svábok, azok hazamehetnek. De mire a majkai 
lágerre került a sor, addigra a transzport elment, mi meg visz-
szamaradtunk. 

Magda:
– Józsa, az egyik szigetújfalui lány írta meg a szüleimnek, 

hogy mégsem tudtam hazaindulni. Én csak szeptember 29-én 
tudtam egy lapot küldeni.

Józsa levele:
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„Tisztelt R. Úr! Szigetújfalu, 1947. VIII. hó 26.

Soraikra mindenkor örömmel válaszolok, mert meg tudom 
érteni, hogy egyetlen gyermekükért aggódó szülők íly hosszú idő 
után epedve várnak hírt leányukról. Ugyan úgy, ahogy mi vár-
tuk odakinn. 

Magdus úgy tudom két levelet kapott otthonról, amelyek na-
gyon megnyugtatták és boldoggá tették. Máskülönben is Mag-
dus élelmes kislány, egészséges, jól néz ki, a fizetését is szépen be 
tudja osztani. Tehát ne tessék aggódni miatta, hanem bízzanak 
a boldog viszontlátásban, ami a legrövidebben meglesz. 

Azt tetszik kérdezni, hogy mi milyen okkal jöttünk haza? 
Ezt igazán Isteni szerencsének lehet nevezni és magunk se tud-
juk, hogy miért pont mi estünk be az első csoportba, pedig 
mindannyian a legjobb egészségben voltunk. Talán tetszett ol-
vasni az újságban, hogy huszonketten jöttünk, tizenhatan a mi 
falunkból, egy pesti, három csepeli, egy miskolci és egy kátai és 
hat lágerból vagyunk. A mi lágerunkból négyen jöttünk, mind 
egy faluból. Több leány falubelivel nem is voltunk együtt. Csak 
a férfiak maradtak ott, úgymint az én bátyám is ott van még 
abba lágerbe. De remélem már ők is úton vannak, mindennap 
olvasom a hadifogoly névsort, tegnap már voltak benn Domb-
ász környékéből, de csak foglyok.

Magdus Nagybátyja pedig nem messze volt tőlünk, sokat le-
veleztek, sőt még a Magdus meg is látogathatta. Igenis úgy volt, 
hogy be volt osztva a betegek közé, mint Sz. bácsival együtt, de 
mivel most már beteg transzport nem megy állítólag, azt mond-
ták, most mindenki hazamegy. Tehát nekik is várni kell míg sor-
ra kerülnek. Máskülönben Magdustól hallottam, hogy a Józsi 
bácsi jól néz ki, s ha jól tudom a szakmáján dolgozik. Magdus 
a kórházból küldött üzenetet. Igenis a lábával volt kórházba, de 
nem volt olyan veszélyes, valami kelése volt.
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Most pedig zárom soraim. Kívánom a legközelebbi boldog vi-
szontlátást. Én sokat imádkozok értük, hogy a jó Isten minél 
előbb segítse haza Őket is. 

Szivélyes üdvözletemet küldöm: Józsa” 

Magda:
– Én csak szeptember 29-én tudtam egy lapot küldeni a szü-

leimnek.

„Drága Apukám, Anyukám! 
1947. IX. 29. 

A múlt hónapban három lapot kaptam Tőletek… Ezideig 
nem is írtam, mert úgy volt mindig, hogy megyünk, készenlét-
ben voltunk mindig, sőt egyszer úgy is volt, hogy azonnal pakol-
junk, de a csoportot elkéstük. Most is úgy mondják, hogy ebbe 
a hónapba megyünk, de azért a lapot megírom, milyen jó vol-
na ezt otthon együtt olvasni. Igazán nem tudom, mi lesz velünk. 
Milyen boldogok is az Icáék. Bizonyosan a másik négy lány a W. 
Ica és W. Katica, a R. Etelka és R. Aranka, meg az Erzsike apu-
kája is felkerestek benneteket. Csak mi négyen vagyunk a szege-
diek közül leányok itten. Oh, Anyukám, Apukám, hogy imád-
kozok én mindig a jó Istenhez és Szűz Anyához, hogy segítsen 
haza, de remélem egyszer csak meghallgat. Jelenleg megvagyok, 
de júliusban és augusztusban a második fél hónapban beteg volt 
a lábom és a kórházban is voltam. A lábommal sokat voltam 
már beteg, most nincs semmi baj, csak rémes nagy a honvágy 
és mindennél nehezebb. Drágáim! Ti hogy vagytok? Vigyázza-
tok az egészségtekre nagyon. Nagyapáéknak is írjatok, mondjá-
tok a rokonoknak, hogy ők is írjanak. Légipostával hamar ideér. 
Fényképet is mellékeljetek levélbe. Rokonokat, ismerősöket üd-
vözlöm, Titeket számtalanszor csókol leányotok: Magdus.” 
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A DEMOKRÁCIÁBAN NINCS PROTEKCIÓ

Magda:
– Egy páran hazajutottak a szegediek közül is hamarabb. Mi 

mindig írtunk haza a többiekről is, mert nem tudtuk, hogy ki-
nek a levele jut haza. Otthon meg a családok felkeresték egy-
mást, barátság is alakult a sorsközösségből. A szüleink együtt 
írták a kérvényt a Rákosi-irodához. Klári, Ica, Etelka, Kati ’47-
ben váratlanul hazamehettek. Nem tudtuk, hogy hogyan in-
tézték ezt el. Aztán itthon mondták, hogy együtt ment el a kér-
vény a miénkkel.

Erzsi:
– Amikor apukám hazament, jóval később, sok vajúdás 

után írt egy levelet. Ebben az állt, hogy a vőlegényem, akire én 
hűségesen vártam, amíg a Kaukázusban volt, ’46-ban hazatért 
a hadifogságból, s akkor mondták meg neki a szüleim, hogy 
most meg engem vittek el. Aztán az én vőlegényem addig-ad-
dig járt hozzánk, amíg beleszeretett a húgomba. Apukám meg-
írta nekem, hogy „kislányom, viseld el ezt a tragédiát, hogy  
ötévi menyasszonykodásod után ez történt. Most derült ki, 
amikor hazajöttem, hogy a Jóska már nem is temiattad jár hoz-
zánk, hanem a húgod miatt. Akkor anyukáddal mi kidobtuk, 
s azt mondtuk, hogy akkor vegyen el más lányt, ilyen bánatot 
ne okozzon, de akkor a húgod meg ő azt mondták, hogy ön-
gyilkosok lesznek”. S ezután a húgomat mégis hozzáadták az 
én vőlegényemhez. 

Aztán amikor hazamentem, megkérdeztem, hogy attól nem 
féltek, hogy én öngyilkos leszek erre a levélre? Ők meg azt fe-
lelték, tudták, hogy annál több eszem van. Persze eszembe sem 
volt öngyilkos lenni. Az eljegyzési képet szépen kettévágtam, 
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az ő képét bedobtam a tűzbe, a drága leveleivel együtt! Gyö-
nyörű leveleket írt ám! A lágerben az volt a szokás, hogy ha va-
laki levelet kapott, akkor azt hangosan felolvasta… hát, ami-
kor én az ő leveleit felolvastam, mindenki sírva fakadt… Peer 
Gyntből idézett… örökké vár… meg ilyenek… a végén mégis 
én lettem az elhagyott menyasszony. 

Ferivel, a férjemmel, jóval később, már itthon alakult ki az 
érzelmi kapcsolat. Ő egy lágerben volt apukámmal. Ferinek 
volt itthon menyasszonya, de mint később kiderült, a meny-
asszony nem bírta kivárni, amíg Feri hazatér, s szépen férjhez 
ment. No, amikor mi már mindannyian itthon voltunk, egy-
szer Feri ott ment el a házunk előtt, és én behívtam, hogy apu-
kával beszélgessenek, hiszen volt nekik bőven közös témájuk… 
Máskor is eljött, s egyre többször… Ebből lett a mi házassá-
gunk. 

Hát bizony, Feri élete is elég hányatott volt. Az ő apja, mint 
már mondtam, „földalatti kommunista” volt. Amikor a bujdo-
sásból előkerült, akkor mondta az anyja, hogy: „Ferenc, eredj 
már, beszélj a Komócsin Illéssel, meg a Misun Gusztáv elvtárs-
sal.” Ezek mind „földalatti barátok” voltak. „Kérd meg, hogy 
a szögény gyerököt hozzák mán’ haza”. Erre a Feri apja azt fe-
lelte: „Anyus, a demokráciában nincsen protekció, vedd tudo-
másul. A gyerek fiatal, nagyon jó dolga van, ki fogja bírni.” No, 
azt aztán visszamondták Ferinek, s az úgy megharagudott az 
apjára, hogy ha az jött az utca egyik oldalán, akkor ő átment a 
másikra.

Volt még ezt megelőzően más is a kedves papával… Az öt-
évi fogságból hazatért fiából katonatisztet akart csinálni… Feri 
megmondta neki, hogy „Apám, magának kellett volna ott len-
ni, akkor majd másképp látná a katonai pályát is…” 
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Magda:
– Érdekes volt, hogy egyesek, hogy tudtak helyezkedni: az 

1034-es lágerben W. Hilda már kenyeret osztott. Ő tudott né-
metül, tolmács is volt. Gyorsan megtanult oroszul is. Behízel-
gő modora volt, gazdasági ügyintéző lett, ő szedte az ebédpén-
zeket. 

Erzsi:
– Emlékszem, egyszer Magdával délutáni műszakba men-

tünk, és kifogyott a pénzünk. Ez a Hilda annyit nem kölcsön-
zött, hogy enni tudjak. 

Magda:
– Beteg voltam, azért fogytam ki a pénzből teljesen. A szén-

por belement a kalocsnimba, meg a víz is. Feltörte a lábam a 
kalocsni, s aztán az meggyűlt, alig bírtam járni. Amikor az 
meggyógyult, akkor meg rádobták a kezemre a fatörzset a ra-
kodásnál. Teljesen szétlapult a kisujjam. Akkor meg azért nem 
tudtam dolgozni. Így aztán pénzem sem volt. Még az a sze-
rencse, hogy az ujjam viszonylag jól begyógyult. Igaz, hajlítani 
ma sem bírom, meg úgy néz ki, mintha dupla ujjam lenne. De 
örülhetek annak is, hogy így begyógyult. Egy csomó holmimat 
el kellett adnom, amíg nem tudtam dolgozni, hogy enni tud-
jak. A falubeliek vették meg. Akkor nagyon el voltam kesered-
ve. A szüleimnek nemigen írtam én a nyomorúságunkról, de 
akkor nem bírtam tovább…
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„Drága jó Apukám, Anyukám!
1947. XI. 11.

Már nem győzök Tőletek lapot várni. Úgy látszik, hogy 
megakadt a postaforgalom. Itt meg nagyon ritkán lehet kapni  
lapot, ha meg levelet akarunk írni, akkor meg bélyeget kell elő-
ször szerezni. Így megvan minden ok arra, hogy nehéz a leve-
lezés. Jaj, pedig de sok leírnivaló volna. Augusztusban milyen 
boldog is voltam, amikor kaptam egy lapot. Mondtam is a lá-
nyoknak, na, nemsokára már élőszóval mondhatunk el otthon 
egymásnak mindent. Nem lesz szükség a levelezésre. Bizonyá-
ra tudjátok, a W. lányok meg az Sz. bácsi elmondták, hogy én is 
ki voltam írva a hazamenésre, de sajnos nem sikerült. Ott vol-
tunk már, hogy azonnal pakoljunk, és mikor félig már készen 
voltunk, jöttek, hogy a transzport már elment, mi azt lekéstük. 
Attól kezdve azután mindig biztattak, na, most, na, nemsoká-
ra indul még egy, s mi abban okvetlen benne leszünk, de itt van 
a november fele, s mi még mindig itt vagyunk. Én már azt mon-
dom, nem is megyünk innen soha haza.

Én csupa elkeseredettséget tudok írni, ami titeket bánt na-
gyon jól tudom, de mit tudjak írni, ha nem az igazságot. Hiába 
írnám azt, hogy jól megy a sorom, nem hinnétek el, már azok 
után sem, ahogy az Icával küldött levélben írtam.

Jelenleg egészséges vagyok, de beteg voltam júliusban és 
szeptemberben. Hasmenésem volt, de csak víz jött, és azután 
meg a lábammal. Istenkém, ha most látnátok a lábamat, csu-
pa folt, forradás. Hála Istennek, hogy nem vagyok sánta. Ré-
mes sokat szenvedtem már a lábammal, s amiért beteg vol-
tam el kellett adni a holmit, hogy tudjam a kosztot fizetni. Ré-
mes nehéz a helyzet, elmondhatom, hogy sokat éheztem. Most 
meg, különösen szeptember 20 óta, egy másik helyen dolgozom, 
fent, így csak 80 dkg. kenyér van és ahhoz való koszt. Kérdez-
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zétek meg az Icát, majd ő megmondja mit kapunk. Keveset ke-
resünk, talán elég volna a konyhára, de sokat levonnak, s így 
a 80 dkg. kenyér felét el kell adni, hogy tudjam a kosztot fizet-
ni. Így már másfél hónap óta 40 dkg. kenyeret eszem és amit a 
konyhán kapunk. Most szezonja van a sült töknek 1 rubel da-
rabja, de nem bírok venni azt sem. Most meg abszolute nem is 
eszek egy falatot sem két napja, mert a pénzes ember még nem 
jött, a kenyeret nem bírom eladni, így kiváltani se bírom. Köl-
csönre nem ad senki, mert mindenki úgy van, hogy csak any-
nyi van, ami épp neki elég. Úgy fáj a fejem, meg a gyomrom, 
de nem panaszkodok, hisz úgy se nem ér semmit. Tegnap is le-
feküdtem és aludtam. Még annak az egynek örülök, hogy tu-
dok aludni. Nincs olyan perc, amibe ne gondolnám, vajon mi-
ért kell annyit nélkülözni és szenvedni, miért nem lehet ne-
künk, hazamenni. Már annyira vágyódom utánatok, hogy azt 
nem tudom leírni. Miért is szakították el a gyermeket a szü-
leitől és fordítva. Hogy reméltük itt mindannyian magyarok, 
hogy a karácsonyt már otthon töltjük, milyen boldogok fogunk 
is lenni, de ez nem fog megtörténni. A lányok elbeszélgetnek a 
főzésről, németül ugyan, de én már sokat értek, s olyankor ki-
megyek, vagy mondom hagyják abba, ne fájdítsák meg a szíve-
ket jobban. Bizony, drága jó Apukám, Anyukám, így telnek a 
napok. Letelik a nyolc óra fent a hidegen, s ha hazamegyünk, 
nincs annyi pénz, hogy enni tudjak. Ugye csupa keserűség, de 
ez az igazság. De most már magamról elég. Ti, hogy vagytok? 
Remélem egészségesen. Vigyázzatok nagyon magatokra. Imád-
kozzatok és kérjétek a jó Istent és a Szűz Anyát vezéreljen haza 
mielőbb. Én is imádkozok, de nem megy úgy, mint odahaza. Itt 
az eszem mindig otthon jár. Ha valamit akarok csinálni, na-
gyon kell odafigyelni, és mindjárt megunok mindent. Ti hogy 
álltok az élelem és pénz dolgában? El tudom gondolni, hogy 
nem valami fényesen, De azért a jó Isten csak segít, hogy nem 
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éheztek. Hogy fáj az a gondolat, hogy jön a Karácsony, s én ta-
lán nem is fogok tudni enni, vagy a fele kenyeret el kell adni. 
Tudom, nagyon keserves az ennivaló nektek is. Drága jó Szü-
leim! Ha írtok próbáljatok fényképet is küldeni. Egyébként mi 
újság van otthon? Bizonyára sok minden történt már. Eta meg 
a Pike nem írnak, talán már el is felejtettek. Igaz is, ők otthon 
vannak a Szüleik szerető karjai között. Mi van a rokonokkal? 
A kovácsháziakkal, meg a Balázzsal? Írjatok mindenről. A R.-
mama hol van most? Annyira érdekel minden. Írjatok hosszú 
levelet és írjatok meg mindent. Mi van a házbeliekkel és Ma-
riskával? Ugye sokat vigasztal. Meg a Marika és a Sancus. Már 
nagy lányok. Hát a két drága jó öreg, a Tatika, meg a Mami-
ka, mit csinálnak? Nekik is írtam külön, valamelyiket megkap-
játok remélem Karácsonyra. Milyen boldogság volna, ha mégis 
sikerülne hazafele elindulni. Karácsonyi ajándékul kérjük azt a 
jó Istentől, hogy vezéreljen minél előbb haza. A rokonokat, is-
merősöket üdvözlöm. Drága jó Szüleim írjatok sokat. Vigyáz-
zatok magatokra. Nagyapáékkal együtt számtalanszor csókol-
lak benneteket, Magdi.

Ha az érdekemben szükség van, adjátok el a holmimat. A 
közjegyzői iroda működik-e még? A régiek vannak ott vajon? A 
közjegyző úr is hazatért? Üdvözlöm őket is.”

Erzsi:
– Mi ott kinn valamennyien úgy voltunk, hogy ha csak ki-

bírtuk, a rossz híreket nem írtuk meg. Képeket is csak akkor 
küldtünk, amikor elfogadhatóan néztünk ki. Az egyik fényké-
pen karácsonyfával vagyunk lefényképezve. Azt mi csináltuk, 
meg nem tudnám mondani, hogy miből… Próbáltuk valahogy 
emberibbé tenni az életünket.



49

Erzsi két levelezőlapja:

„Édes Szüleim, Testvérkéim és Nagymamám!

Január 14-i lapotokat a napokban kaptam meg. Nagyon 
bánt, hogy nem kaptok felőlem hírt, pedig én gyakran írok és ké-
pet is küldtem az ősszel. Ez a kép most készült, erről láthatjá-
tok, hogy jól nézek ki és egészséges vagyok. Ezért ne aggódjatok 
miattam. Remélem mostmár számomra is nemsokára üt a sza-
badulás órája. Még régi helyemen dolgozom lent. Megszoktam 
már a munkámat és az itteni életet, mégis napról napra jobban 
vágyom haza hozzátok… Csókollak benneteket milliószor: Ilze.”

A sárguló levelezőlap szélére egy kis, ötször öt centiméteres 
fényképet varrt fel Erzsi. A többi képet is így küldték haza va-
lamennyien. 

„Drága jó Szüleim! 
1949. IX. 3.

Nagyon sok levél jött, de nekem megint semmi. Jancsi kapott 
levelet az édesanyjától, s abban írja, hogy M. Ilona valamit me-
sélt rólunk, ami miatt kétségbe vagytok esve. Kérlek benneteket, 
ne higgyjetek el semmiféle pletykát, hiszen a buta emberek sok-
félét összebeszélnek. Nincs semmi baj: egészséges vagyok és na-
gyon várom a kérvény eredményét. Kérem, írjatok gyakrabban 
és hosszú levelet. Grétiről és Anniról is. Itt sok csomag érkezik 
Németországból, csak én és Magda nem kapunk. Most jön ismét 
a tél és a meleg ruháim elszakadtak, jól jönne nekem is vala-
mi használt holmi. Talán, ha nem esik nehezetekre Karcsiékon 
vagy D. Terin keresztül tudnátok valamit eljuttatni. De a haza-
menés még többet érne, csak azt hiszem még egy telet itt kell töl-
tenünk. Csókolok mindenkit: Ilze.” 
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ZSENYA, A JÓTÉKONY CINKOSTÁRS

Erzsi:
– Majkában mi adtuk a legtöbb munkaerőt, csak éppen a 

bucsikok (az állványozók) voltak ottani lakosok. A svábok is 
ott voltak. Azok bizony nemigen beszéltek velünk. Ha szól-
tunk hozzájuk magyarul, ők akkor is csak németül válaszol-
tak. Volt persze köztük, aki valóban nem tudott magyarul. 
Érdekes azonban, mert amikor jött a rendelkezés, hogy a ma-
gyarok hazamehetnek, akkor már mindenki magyarnak val-
lotta magát. Addig meg nem is tudtak magyarul… 

Magda:
– Mi voltunk ketten Erzsivel, akik valóban nem tudtunk 

németül. Polgáriban tanultunk, de az olyan volt, mint ahogy 
most az oroszt tudják a gyerekek. (A riport 1989 júliusában ké-
szült. – a szerző megjegyzése) Az ellentétet a svábokkal az is nö-
velte, hogy azok a nők már asszonyok voltak, legalább tíz évvel 
idősebbek nálunk…

Majkában később felkerültem a bányából az úgynevezett 
„katkára”, ahova a csillék felfutnak. Ott kellett kiüríteni a csil-
léket. Felnyitottuk az oldalát, és akkor a szén kicsúszott belőle. 
Igen ám, csakhogy a nedves szén belefagyott a csillékbe, úgy-
hogy bizony bele kellett mászni, s onnan lábbal rugdostuk ki a 
szenet. Aztán amikor a bunker tele lett, akkor lapátoltuk fel a 
teherautókra. 

Azért volt a svábok között is egy-kettő, aki rendesebb volt. 
Mint például a Kati néni. Ő tudott magyarul, s kedvelt en-
gem. Aztán volt egy orosz gépkezelő nő, aki szintén barát-
sággal volt irántam. Amikor hozott valami reggelit magának, 
akkor odaszólt nekem: „Léna, igyi szudá”, s a kezembe nyo-
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mott egy-egy falatot. Volt egy deszetnyikünk, egy férfi, aki 
csoportvezető volt. Hát, az egy áldott jó ember volt! Ezek bi-
zony mind megjárták Németországot… Harmincöt év körü-
liek voltak… Szóval, az volt a szerencsénk, hogy azért mindig 
volt egy-két jó ember… Talán ennek köszönhettük azt, hogy 
kibírtuk ezt az egészet… 

Szóval, ezen a munkán negyven csille volt egy műszak nor-
mája… Mi mindig teljesítettük is. Igaz, hogy Zsenya segítségé-
vel, aki kis, kegyes csalásokkal segített rajtunk. Fönn a csille-
ürítésnél volt egy tizenkét éves kislány, annak az volt a dolga, 
hogy az előtte levő fatáblába annyi gyufaszálat szúrjon, ahány 
csillét kiürítettünk. Éjszakai műszakban az a szegény kislány, 
úgy éjfél és egy óra között mindig elaludt… Akkor Zsenya 
gyorsan beszurkált egy pár plusz gyufaszálat. A kislány meg, 
amikor fölébredt, riadtan kérdezte, hogy mennyi csille volt… 
Zsenya meg azt mondta neki, hogy számold meg! A kislány 
leszólt telefonon a mélybe, mert ott is számolta valaki. Igen 
ám, de Zsenya megelőzte, mert amíg aludt, addig lement az 
egyik csillében, és ott is beszurkált a táblába ugyanannyi gyu-
fát, mint fenn…

Erzsi:
– Amíg mi kint kínlódtunk, a szüleink folyton próbálkoz-

tak, hogy valahogy hazahozassanak bennünket. Néhány levél 
meg is maradt otthon erről… például ez itt.

Boríték, rajta piros keretben, piros betűkkel: „Hadifogoly 
ügyben díjmentes”.
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„A Magyar Dolgozók Pártja
Központi Hadifogoly Irodája
Budapest, V. Ó-utca 12. szám
Telefon: 125-011, 426913

Budapest, 1948. október 22.

R. Gy.
Szeged
H. utca …szám

Szakasits Árpád elvtárshoz intézett megkeresé-
süket hozzánk tették át érdemleges elintézésre, 
minthogy a hadifogoly ügyeket irodánk látja el.

Megértjük fájdalmukat és méltatlankodásukat 
afelett, hogy leánygyermekük ártatlanul kellett 
olyan sorsot elszenvedjen, melyre okot nem szol-
gáltatott, de szolgáljon vigaszul az a boldogí-
tó tudat, hogy mégis él gyermekük és nemsokára 
hazatér. Ez a tudat pedig megnyugtatására szol-
gálhat, ha meggondolja, hogy hány ártatlan áldo-
zata van a példátlan és minősíthetetlen fasisz-
ta háborúnak.

A szállítások folynak és nagy tömegben jönnek 
haza hadifoglyaink, ez év végéig valamennyien ha-
zajönnek, a sürgetésnek most már nincs értelme.

Őszinte örömünkre szolgálna, ha mielőbb ar-
ról adhatnánk hírt, hogy leányuk útban van ha-
zafelé. Ez már egész rövid idő kérdése s mihelyt 
Máramarosszigetre érkezik, erről értesítjük, hogy 
felkészülten várhassa.

Elvtársi üdvözlettel:
Köves László (aláírás) 
Irodavezető” (pecsét)
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Magda:
– Ahhoz képest, hogy a hadifogoly-irodából ezt ’48 októbe-

rében írták, még majd egy évet kinn töltöttünk.

Magda 1949-ben haza írott levele, melyen apró lyukacskák 
vannak, ide volt felvarrva a fénykép, melyet szüleinek küldött.

„Drága jó Szüleim! 
1949. II. 27.

Végre mostmár én is írhatok. A vöröskeresztes lapok nem 
mennek, és ilyen lapot csak most kaptunk. Épp két hete kap-
tam három lapot. Kimondhatatlanul boldog voltam. De még 
nagyobb volna az örömöm, ha hosszu leveleket is kapnék köz-
ben, olyat, amiben mindenről írtok, az egész rokonságról is. 
Itt küldök két fényképet. Most készültek a hónap elején, a szo-
bánkban. Jobbról az ágyam is látszik. Drága Szüleim! Én hála 
Istennek most megvagyok, csak rémesen sokat gondolok haza 
és így sokszor fejfájást kapok. A keresettel is kijövök beosztás-
sal. Csak a koszt ne volna az az egyforma. Otthon mi újság 
van? Ti és Nagyapáék hogy vagytok? Vigyázzatok magatokra 
nagyon. Egy levelet is írtam fényképpel, írjátok, hogy megkap-
tátok-e? Próbáljatok valamit intézkedni. Rokonokat, ismerő-
söket üdvözlöm. Titeket, Nagyapáékkal együtt számtalanszor 
csókol: Magdus”

Magda:
– ’49 áprilisában átvittek Majkából Kirpicskába, az 1034-es 

lágerbe. Onnan sikerült egy levelet írnom haza.
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„Drága Apukám, Anyukám! 
1949. IV. 4.

Épp ma kaptam egy lapot, ami II. 23-án kelt. Végre egy ki-
csikével hosszabb a többinél, de az ígért levél még mindig nem 
ért ide. Én már a múlt hónapban küldtem két ilyen lapot, meg 
egy levelet, s három-négy fényképet is, az egyik lapon két fény-
kép van… Magdus”

Magda:
– Az apukám az érdeklődésére ’49 augusztusában kapott 

egy újabb levelet.

„Országos Hadigondozó Hivatal
Hadifogolyszolgálat 773/949.
Budapest, Andrássy út 12. 

Buda-pest, 1949. aug. 3.

R. Gyula
Szeged, H. utca …szám

Rákosi Mátyás miniszterelnök helyettes úrhoz 
intézett kérelmére válaszolva, értesítjük, hogy 
a fogolyszállítás jelenleg is folyamatban van és 
így remélhetőleg az ön hozzátartozójára is mie-
lőbb sor kerül.

Az elnök megbízásából:
Borák(?) Kálmán
Csoportvezető”
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Magda:
– Szeptember ötödikén írtam az utolsó lapot. Akkoriban 

pedig már nem hittem abban, hogy hamarosan hazatérünk.

„Drága jó Szüleim! 1949. IX. 5.

Két hét alatt négy lapot kaptam és négy fényképet. Kimond-
hatatlan boldogsággal néztelek benneteket, de fáj is, hogy nem le-
hetek köztetek. Apus miért maradt le a képekről? A Nagyapáékat 
is szeretném látni. A Gyusza milyen ősz, csak nagyot néztem. S a 
többiek is milyen jól néznek ki. Csak nem tudom kinézni, hogy a 
Dezsőn milyen ruha van. Én hála Istennek egészséges vagyok. Jól 
nézek ki, már most itt a lányok mindig mondják, hogy otthon na-
gyot néznétek, ha meglátnátok. Istenem, akkor voltam 18 éves, 
s mos 24 éves! Ti hogy vagytok? Vigyázzatok magatokra. A kér-
vényről még nincs semmi, pedig várjuk az eredményt. Édes Szü-
leim, ezt a pár sort a T. Feri írta, épp itt volt ő is meg a Sz. Eszter 
is futballozni, s mondtam, hogy az anyukája még nem kapott tőle 
lapot, de viszont ő sem kapott egyet sem. Kéri, hogy ide a címem-
re, vagy az Erzsikéjére írjon, s mi majd továbbítjuk. Milyen jó is 
volna most a születésnapomon otthon lenni. Drága Anyukám, a 
te nevednapjára adjon a jó Isten minden erőt és egészséget. A ro-
konokat, ismerősöket, s a házbelieket üdvözlöm. A Vilike lapját 
megkaptam, s várom a beszámoló hosszú levelet. Csomagot pró-
báljatok Miskolcról, vagy a Mariska nénitől feladni. Ancsurkával 
leveleztek-e? Csókollak mindannyiótokat: Magdus.

Kedves édesanyukám, ezzel a pár sorommal értesítem, hogy 
én hála a jó Istennek, egészséges vagyok, e pár sor remélem eljut 
magához. Isten magával. Szerető fia: Feri.”
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MEGCSÓKOLTÁK A MAGYAR FÖLDET

Erzsi:
– ’49. szeptember 26-án, a születésnapomon behívatott ben-

nünket a tiszt, és megköszönte, hogy becsületesen dolgoztunk, 
majd mondta, hogy csak szeptember 30-ig kell dolgoznunk, 
utána mindenki tegye rendbe a holmiját, pihenjen, mert indu-
lunk haza… Valóban, október tizedikén elindultunk a lágerból 
a gyűjtőbe… onnan pedig haza… Amikor megtudtuk, hogy 
hazamegyünk, a férfiak elhatározták, hogy T. Andrást hazafe-
lé kidobják a vonatból. T. valamitől biztosan tartott, mert a hír 
után olyan lett, mint a kezesbárány, kedves volt, hízelgett. Az-
tán Debrecentől már nem emlékszem rá… Nem tudom, hogy 
hova lett… Az is lehet, hogy jobbnak látta, ha csendben eltű-
nik…

Magda:
– Katikban volt a gyűjtőnk, amikor jöttünk haza. Vissza-

felé már nem volt olyan nyomorúságos az utazásunk. Akkor 
már személyvagonokban ültünk, s azt figyeltük, hogy milyen 
irányba megy a vonat… Volt egy kis megspórolt rubelem, azt 
elköltöttem a katiki magazinban. Vettem egy pepita kendőt 
meg egy pulóvert. A pulóvert éppen mostanában dobtam ki, 
már semmire sem volt jó. A kendő most is megvan, az a macs-
káé.

Erzsi:
– Utazás ide meg oda, akkorra már úgy megrendült a bizal-

munk, hogy nem is igen hittük, hogy hazafelé hoznak. Elter-
jedt az a hír is, hogy talán a Volga mentén visznek minket, mert 
tudott volt, hogy a Volga mentén voltak már németek letelepít-
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ve, még az első világháború idejéből. Na, izgalomban voltunk 
rögtön, amikor a vonat nem nyugati, hanem keleti irányt vett.  
Tulajdonképpen csak akkor hittük el, hogy haza megyünk, 
amikor a Kárpátok vonulatát megláttuk, s Máramarosszigetre 
befutottunk. Úgy hazudtak nekünk öt éven át, hogy már nem 
hittünk el semmit… Máramarosszigetre érve kaptunk gulyás-
levest. Hát, az olyan finom volt, hogy csuda! A Tisza eredeténél 
gyönyörű, magos, zöld fű volt… Ott pihentünk vagy három 
órát, hemperegtünk a fűben… Sokan megcsókolták a magyar 
földet. Mert amikor minket elvittek, akkor az még magyar föld 
volt. Láttuk a Tisza eredetét… nagyon örültünk…

Magda:
– Amikor az orosz miliom meg akart számolni bennünket, 

alig sikerült neki, mert az örömtől mindenki összevissza sza-
ladgált…

Erzsi:
– Aztán megint beszálltunk a vonatba, és együtt utaztunk 

még Debrecenig. Ott szétosztottak bennünket. Már tudták, 
hogy a svábok hozzátartozóit hová telepítették, s azokat nyom-
ban küldték utánuk. Debrecenben megkaptuk a hadifogoly-
igazolványt meg húsz forintot, s mindenki ingyen utazhatott 
haza.

Magda:
– Erzsivel bementünk egy boltba… Hihetetlen érzés volt! 

Egyszerűen nem akartuk elhinni, hogy nekünk magyar pén-
zünk van, és magyar boltban vagyunk… Megkérdeztük, hogy 
mit lehet húsz forintért vásárolni… Vettünk kenyeret meg fel-
vágottat…
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Erzsi: 
– Meg krémest!

Magda:
– Aztán táviratot adtunk fel a szüleinknek. Én azt írtam, 

hogy: „Drága szüleim, holnap délelőtt érkezünk. Csókol Mag-
dus. Szólj a többieknek is.” Kiszámolta a táviratos az árat, és 
kiderült, hogy már nem elég rá a pénz. Akkor megmondtuk 
neki, hogy honnan jövünk, erre ő kipótolta a pénzünket.

Erzsi:
– A vonaton elég rossz külsejűnek ítélhettek minket az uta-

sok, mert megkérdezték, hogy honnan jövünk. Nem is tudtuk, 
hogy mit szabad mondani. Féltünk szólni. Mi nem tudtunk az 
itthoni helyzetről semmit. Nem tudtuk, hogy Rajkot kivégez-
ték, azt sem, hogy ki az ország vezetője. Csak azt tudtuk, hogy 
Sztálint nem szabad szidni. Utazott velünk egy elvtárskinéze-
tű ember. Az megkérdezte tőlünk: „Aztán tudják-e, hogy ki-
nek köszönhetik, hogy hazajöhettek?” Persze mi nem tudtuk. 
Bambán néztünk egymásra, nem mertünk semmit válaszolni. 
Az „elvtárskinézetű” megmondta: „Tudják meg, hogy Rákosi 
elvtársnak köszönhetik!”

Emlékszem, a számon volt a szó, hogy azt kinek köszön-
hetjük, hogy elvittek? De nem mertem kimondani. „Legye-
nek örökké hálásak Rákosi elvtársnak, hogy hazajöhettek!” 
– mondta még ez az ember. Ezután mi már nem törődtünk 
vele, el voltunk egymással foglalva, meg néztünk ki az abla-
kon, gyönyörködtünk a tájban… Lelki szemeink előtt már a 
család volt…
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SAJNÁLATOS TÉVEDÉS VOLT

Magda:
– Amikor anyukámék megkapták a táviratot, körbeszalad-

ták a családokat. Jöttek elénk a szüleink az állomásra. Jött a 
nagyapám, nagymamám, és hozott a zsebében egy darab ke-
nyeret. Aztán később mesélte el, hogy látta, nem vagyok olyan 
rettenetesen tönkremenve, ezért nem vette elő a kenyeret. Per-
sze, hogy nem voltunk olyan szörnyen soványak, hiszen indu-
lás előtt igyekeztek egy kicsit „feljavítani” bennünket. 

Elmondhatatlanul örültünk egymásnak! Otthon jelentkez-
nünk kellett az ÁVH-nál, a Széchenyi téren, a mostani Tisza 
Szállóban…

Erzsi:
– Ott erőt gyűjtöttem, s mégiscsak megkérdeztem, hogy 

minek köszönhetem én ezt az öt évet… Igen kedvesen azt 
mondták, hogy „sajnálatos tévedés volt”, és örüljek, hogy élve 
hazajöhettem. Utólag megijedtem, hogy hogy is mertem ezt 
megkérdezni. Aztán arra gondoltam, hogy azok, akik ott fek-
szenek a jeltelen hantok alatt, már nem tudják feltenni ezt a 
kellemetlen kérdést. Azokról már nem is esett szó. Annak a 
családjának legjobb volt, ha elhallgatott.

Magda:
– Az ÁVH-nál való jelentkezés után kellett menni orvos-

hoz annak, akinek volt valami baja. Nekem a sok szénportól 
ekcémát kapott a fülem, azt kellett kezeltetnem. A fogászat-
ra is kellett járnom. Aztán munkát kerestem… Pályáztam a  
közjegyzői irodába, de azt válaszolták, hogy betöltötték a he-
lyem. Akkor bejelentkeztem a munkaközvetítőbe. A Vas- és 



Műszaki Nagykerhez közvetítettek ki, a Brucknerhez, ahol iro-
dában dolgoztam. 

Erzsi:
– Én a szüleim üzletében kezdtem dolgozni. ’50-ben össze-

házasodtunk Ferivel. Ő az újszegedi kendergyárban dolgozott. 
Aztán ’53-ban államosították a szüleim üzletét, és én is meg-
próbáltam elhelyezkedni, de ez nem ment könnyen… Emlék-
szem, az ötvenes években minden héten írni kellett az önélet-
rajzokat. Az önéletrajzírásban ez a láger dolog rettenetes volt. 
Mindig olyan burkoltan írtam, hogy ’45-től ’49-ig a Szovjetuni-
óban a szocializmus építésében vettem részt. Ebből aztán jól 
ki lehetett érteni, hogy mit jelent, tudta is mindenki. Minden-
esetre, ez olyan ügyesen volt burkolva, mintha önként mentem 
volna el. 

Magda: 
– Én viszont leírtam, hogy mint polgári személy hadifog-

ságban voltam.

Erzsi:
– Egyszer, a fiam hazajött a munkahelyéről, és azt mondja: a 

párttitkára azt üzeni, hogy ártatlanul nem vittek el senkit. Ak-
kor odaadtam a hadifogoly-igazolványom, hogy megmutassa 
ennek a párttitkárnak. Sokan elhitték ám, hogy ártatlanul nem 
vittek el senkit. Ez rosszul esett, hiszen mi 19-20 évesen még 
csak nem is politizáltunk. Mi bűnünk lett volna? Az ilyen ta-
pasztalatok után jobbnak láttam nem beszélni többet ezekről 
az évekről… 

De nemcsak rossz nappalaim, hanem rossz éjszakáim is vol-
tak, amiatt a „dolog” miatt. Éveken át azt álmodtam – már itt-
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hon –, hogy készülünk hazafelé és nem jön a vonat… és nem 
érünk haza soha…

Magda:
– Én néha még ma is azt álmodom, hogy csomagolok… 

Nem tudom, hogy van az, de jön egy időszak, és akkor azzal ál-
modom, hogy csomagolok a kofferba… Ilyenkor nagyon sírok 
álmomban. Pedig nem is beszélgettünk itthon ezekről a dol-
gokról… Olyan lidérc ez az emberen, akkor is, ha nem beszél 
róla, pedig az idén lesz negyven éve, hogy október 11-én haza-
értünk… (Az interjú 1989-ben készült. – a szerző megjegyzése)

Erzsi:
– Jóvátétel? Szó sem volt ilyesmiről soha. Az egyik sorstár-

sunk, Ica, majdnem kapott jóvátételt, de a büszkesége nem en-
gedte, hogy elfogadja. Ő a hazatérésünk után kórházban kez-
dett dolgozni, ápolónő volt. A ’70-es évek közepe táján történt, 
hogy a főorvos azt mondta neki, mindjárt hoznak a kórterem-
be egy nagyon beteg orvost, azt kell megmosdatni, ellátni, el-
helyezni. Ica, amikor meglátta azt a beteget, csak nézte-néz-
te, elolvasta a nevét a kórlapon és rájött, honnan ismeri. Ellátta 
rendesen, ahogy a főorvos előírta, aztán amikor ketten marad-
tak, megkérdezte az öreget, hogy megismeri-e? Persze, hogy 
nem ismerte meg. Akkor megmondta neki, hogy „én vagyok 
az, aki maga miatt öt évet dolgozott Oroszországban, bányá-
ban.” Aztán emlékeztette az öreget, hogy amikor a parancs-
nokságon volt orvos, és ő, mármint Ica, ’45-ben beteg volt az 
elhurcoláskor, az öreg volt az, aki mint orvos rárivallt, hogy 
szimuláns, és kis híján megrugdosta. Pedig, ha akkor ad egy 
papírt, hogy Ica a betegsége miatt alkalmatlan munkára, nem 
vitték volna el. 
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Az orvos csak feküdt a betegágyon, s nem szólt semmit… 
Aztán másnap odahívta Icát, hogy üljön az ágy szélére, mon-
dani akar neki valamit. Ica meg azt válaszolta, hogy nem ül-
het le, mert tiltja a szabályzat. Az öreg akkor elmondta neki, 
hogy egész éjszaka nem aludt… Azon gondolkodott, hogy ho-
gyan tehetné jóvá, amit vétett. Elmondta, hogy van neki egy 
szép, nagy belvárosi lakása berendezve, meg még egy s más… 
hívjon oda Ica egy anyakönyvvezetőt, mert ő már nagyon be-
teg… Itt elveszi feleségül, és mindent ráhagy. Ica meg azt vá-
laszolta, hogy van neki tisztességes állása, fizetése, lakása… s 
azt az öt évet ezzel nem lehet jóvátenni…

Magda: 
– Ha már a jóvátételről van szó… Talán azt kellene annak 

tekintenünk, hogy a nyugdíj kiszámításánál betudták a mun-
kában töltött évekbe a bányamunkánkat? Nekem személy sze-
rint ezért is „meg kellett fizetnem”. A nyugdíj kiszámításához 
be kellett mutatni a papírjainkat. Én vittem a hadifogoly-iga-
zolványt is a többi írással együtt, s akkor azt bent fogták. Az-
tán, hogy mostanában annyit változott a világ, és sok minden-
ről lehet már beszélni, így gondoltam, hogy szólok. Bementem 
a nyugdíjfolyósítóhoz, hogy visszakérjem a hadifogoly-igazol-
ványom, de azt felelték, hogy már nincs meg az okmány, mert 
mikrofilmre vették, s azután az iratokat megsemmisítették…

Pedig én tudom, hogy rá volt nyomtatva: „E fontos szemé-
lyi okmányt a hatóságok el nem vehetik, és vissza nem tarthat-
ják. Tulajdonosa saját érdekében őrizze meg, mert pótolni nem 
lehet!” 

Hát, ezt az iratot semmisítették meg! Én meg akkor, hét éve, 
amikor a nyugdíjamat intéztem, nem mertem még szólni sem, 
hogy adják vissza…

A történet lezárva 1989 nyarán.
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SZUBJEKTÍV UTÓSZÓ

1989 nyarán történt. Újságíróként dolgoztam, bejött hoz-
zám egy néni a szerkesztőségbe, kissé zavarban volt. Elmon-
daná az élete történetét, de leginkább az ifjúsága történetét. 
Meghallgatom? Meg. De hosszú lesz. Nem baj. De nem most, 
hanem valamelyik nap, beszéljük meg, mikor. Megbeszéltük. 
De elhozná a barátnőjét is. Hozza. A megbeszélt napon meg-
érkeztek. Két fehér hajú, hatvankét éves néni. A szemük csil-
logott, arcuk élénk, láthatóan örültek, hogy beszélhetnek. Ki-
tettem az asztalra a magnót, és mondták, mondták egymás 
szavába vágva a fiatalságuk legszebb éveinek pokolbéli törté-
netét az ukrajnai, ötévi kényszermunkáról a szénbányában. 
Amiről negyven évig nem lehetett beszélni, az most megáradt 
folyóként zúdult rám és a magnószalagra, hogy utána megje-
lenjen az Életképek és a Közlekedés c. lapokban, 1990 február-
jában a Népszavában hét részben, majd 2008-ban és 2010-ben 
kétnyelvű riportkötet formájában.

A fiatalság legszebb évei valóban 18 és 24 éves kor között 
vannak. De nem azoknak, akiket tizennyolc évesen bánya-
munkára visznek, csupán azért, mert „németajkúak”. Mag-
da és Erzsi, a riportkötetem szereplői még ebben is hátrányt 
szenvedtek, mert nem is tudtak németül. Így aztán a tábor-
ban is kiközösítették őket a sorstársaik. Nem is tudom, lehet-e 
még fokozni a hátrányos helyzetet. Amikor befejezték a tör-
ténetüket, én alig tudtam megszólalni. Azt tisztáztuk, hogy a 
teljes nevükkel ne jelenjen meg az írás. Én nem firtattam, de 
gondolom, nem bíztak olyan nagyon a rendszerváltás végle-
gességében. 2008-ban viszont, amikor végre könyv formájá-
ban magyar és német nyelven (egy kötetben) megjelent a tör-
ténetük, eljöttek a szegedi könyvbemutatóra, ott ültek az első 
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sorban, vállalva a tv-felvétel nyilvánosságát, és a műsor végén 
Magda felállt, megköszönte, hogy „felkaroltam az ügyüket”. 
Ma is bepárásodik a szemem, ha erre gondolok. Hiszen ha va-
laki megköszönhet valamit, az én vagyok. Én tartozom köszö-
nettel a bizalmukért, hogy rám bízták a történetüket, és köz-
kinccsé tehettem. Mert ez az író-újságíró kötelessége. Így lett 
az utókoré a történetük. Sajnos ők már nem érhették meg a 
kötet második és harmadik kiadását, és azt, hogy az életük is-
kolai tananyaggá vált a rendhagyó történelemórák keretében. 

A hetedik-nyolcadik osztályos gyerekek döbbenten hallgat-
ták, hogyan lett a beígért „málenkij”, kicsiny munkából, va-
gyis a hatheti kukoricatörésből három nap alatt ukrajnai bá-
nyamunka. 

Természetes igazságérzetük lázadozott, amikor együtt pró-
báltuk kibogozni, hogyan lesz „hadifogoly” két civil nagylány-
ból, akik soha nem viseltek „hadat” a Szovjetunióval vagy bár-
melyik más országgal, és soha nem voltak tagjai semmilyen 
fegyveres testületnek, mégis hadifogoly-igazolvánnyal bocsá-
tották el őket 1949-ben. Valahogy mégiscsak „el kellett velük 
számolni” a világ felé, hát, ez tűnt a legalkalmasabbnak. De ak-
kor miért dolgoztatták őket, ha hadifoglyok voltak? Az 1929-es 
genfi egyezmény tiltja a hadifoglyok dolgoztatását.

Vagy amikor felolvastam, hogy „Sztálin 1945 februárjában, 
Jaltában kifejtette Rooseveltnek és Churchillnek, hogy az el-
lenséges országok fogságba esett katonáit – a Szovjetuniót ért 
hatalmas emberi és anyagi veszteség legalább részleges pótlá-
sára – a Szovjetunió területén kívánja dolgoztatni.”1 Ha igaz, 
hogy a II. világháború veszteségeinek pótlása miatt kellett dol-
gozniuk, akkor újabb kérdés merül fel. Hogyan lehet az, hogy 
a hadifoglyokat és a külföldről internált civileket dolgoztató 

1 Stark Tamás: Utószó. In: Tatár Rózsa: Túléltük! — Überlebt. Első és má-
sodik kiadás. 
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munkatáborok felállításáról már a háború kezdete után szinte 
azonnal, 1939. szeptember 19-én adott ki rendeletet Lavrentyij 
Berija belügyi népbiztos? Ez volt az UPVI (Upravlenyija lágereh 
Voennoplennih i Internirovannih), a Hadifogoly- és Internáló-
táborok Igazgatósága.2 Ilyen előrelátással még a látnokok sem 
rendelkeznek! 

Az UPVI és a GULAG táborrendszerében szovjet adatok 
szerint több mint négymillió külföldi rab fordult meg. 

Magyarországon a polgári lakosság elhurcolása három hul-
lámban történt. 

Az első hullámban rögtön az egyes települések elfoglalása 
után vitték el az embereket, romeltakarítás ürügyén. 

A második hullámban az akkori Magyarország északkeleti 
részéről, elsősorban Kárpátalja területéről vitték el a magyar és 
német nemzetiségű hadköteles férfiakat. 

A harmadik hullámban kifejezetten a német nemzetiségű-
eket hurcolták el, de nemcsak Magyarországról, hanem egész 
Kelet-Európa területéről.3 

Különös, már-már regénybe illő helyzet volt, amikor 
Malinovszkij marsall Budapest bevételének elhúzódását az-
zal magyarázta Sztálinnak (féltve a saját fejét), hogy Budapes-
tet 180-200 ezer fős haderő védi. Ezzel saját csapdájába is esett, 
mert ennek a létszámnak megfelelően nagy létszámú hadifog-
lyot kellett ejtenie, a szovjet elvárások szerint. Malinovszkij 
138 ezer hadifogolyról tett jelentést. A valóságban 80 ezer kö-
rül volt a körbezárt Budapesten a német és magyar alakulatok 
összlétszáma. Ennek megfelelően 40 ezernél több nem lehetett 
a foglyul ejtett katonák száma, tehát mintegy 100 ezer civillel 
pótolták a hadifogoly létszámot.4 

2 Ua.
3 Ua.
4 Ua.
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Szovjet források szerint a jelenlegi Magyarország területéről 
elvitt német nemzetiségűek száma 31 923 volt. 

A Szovjetunió Belügyi Népbiztosságának Hadifogoly- és In-
ternálótáborok Igazgatósága (UPVI) jelentése szerint a magyar 
foglyok száma 534 539 volt. Magyar kutatások szerint 600-700 
ezer fő. A létszámkülönbség abból is adódhat, hogy a kiszállí-
tás közben, valamint a gyűjtő- és tranzittáborokban elhaltakat 
sehol sem tartották nyilván.5 

A kihurcolt emberek egyharmada sohasem tért vissza. Vagy 
útközben, vagy kinn a kényszermunkatáborban halt meg. Az 
pedig a tragédia egészen különös formája, hogy többen haza-
térve, az első alkalommal jóllakásig ettek, és ebbe haltak bele.

Erzsi és Magda történetét végighallgatva arra gondoltam, 
csoda, hogy valaki túlélte azt a poklot. 

Tatár Rózsa

5 Ua.
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