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Előszó 
 
Az Egyszer hazatérek című könyv Szegő András hagyatékából született 
posztumusz kiadás. E kötetben a II. világháború orosz hadifogságban, 
fogolytáboraiban sínylődő magyar és más nemzetiségű foglyok sorsáról 
ad hiteles korrajzot. Tábori élete Székesfehérvártól Odesszán át 
Szibériáig vezeti az olvasót, majd onnét a hőn vágyott hazatérésig… 

Műfaját tekintve naplóregénynek nevezném. Nagyatádon 
szövődött szerelmét a prózai sorokon túl a kötetben fellelhető verseiben 
énekli meg, mely versek kalandos úton menekültek meg a motozásoktól. 

Írásában nem a háború győztes, avagy vesztes csatái rögzíti. 
Ellenállási próbálkozásuk katonai egysége felmorzsolódásával, 
következésképpen hadifogsággal zárul. Ennél fogva szinte esszé szerűen 
tárja az olvasó elé a tábori élet a ma emberének hihetetlen, ember feletti 
megpróbáltatásait. 

Nem tagadja meg magát. Pályája kezdetén a költőség, mint életcél 
is megvillant. a kötetben található verseken túl a prózai részben is 
találunk erre bizonyítékot… 

Sorai tanítanak, túlélésre nevelnek még oly élethelyzetekben is ahol 
az egyén csupán darabszám, adat, kiszolgáltatott szükséges rossz, el kell 
viselni más nemzetiségűek és civilek megvetését. Ám megesik, hogy 
civiltől, rabtárstól lojális megítélés, segítő szándékban van része. 

Vele született életrevalóság, fizikai tűrőképesség segítségére van. 
Embert próbáló, sokszor erején felüli terheket bír elviselni. A  sok 
nemzetiségű táborokra jellemző lelki terhekkel, megaláztatásokkal is 
szembesülnie kell. Anélkül, hogy bár melyik nációt megsértené, 
bemutatja jellemző vonásaikat, hiszen ott, ahol élet-halál kérdése egy 
falat kenyér, morzsák hasznosítása, tud megmutatkozni az ember 
valóságos arca. Legbensőségesebb kapcsolata magyar sorstársaikon túl 
erdélyi születésű foglyokkal jön létre. 

Szegő András e könyvének olvasása olyan élményt nyújtott, amely 
még sok időn át ad gondolkodásra, korábbi tanultak átértékelésére 
késztetést. Jól szerkesztett, közérthető, naplószerű írások ezek fejezetekre 
taglalva: fogolysors, állati rangon aluli minőségben, ott ahol mindenki 
mindenkit meglop és mindenkinek hazudik, vissza nem riadva a sok 
szerencsétlen, hazájától, emberségétől megfosztott lények zsarolásától… 
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Végül, ennek is vége szakad és az Egyszer hazatérek címadó vers 
gondolatisága igazsággá, valósággá válik, egy igaz magyar ember 
hazatér és hazája polgára marad élete végéig.  

Jó szívvel ajánlom e könyvet olvasni fiataloknak, időseknek 
egyaránt, hiszen izgalmas, kitartásra, hazaszeretetre nevel, tanít. 

 
Bari Gábor, a MAIT alelnöke 
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Egyszer hazatérek 

 
Egyszer hazatérek, nem örök a fogság, 

békjót lábaimra nem örökbe adják. 
Van Isten az égben, számon tartja vétkünk, 

szenvedés útjára örökre nem lépünk. 
 

Egyszer hazatérek, hideg, fagyos reggel, 
falumban a járást el még nem feledtem, 

messziről köszönök a kapufélfának, 
simogató szóval házunk asszonyának. 

 
Egyszer hazatérek, mikor már nem vártok, 

hogyha fiatokért imát mond a szátok, 
mikor a falumban sorban elfelednek, 

mikor már nem várnak, akkor érkezem meg. 
 

Onnan térek haza, honnan sosem várják, 
azt az országutat csak bujdosók járják, 
én a göröngyökre akkor bátran lépek, 
már a hajnal pirkad, mikor hazaérek. 

 
Odessza, 1946.   
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Hadifogoly voltam keleten 

 
 

Előzmények 

 
Önálló egyéniség voltam, a szülői ház korlátait nehezen viseltem. 
Szüleim későbbi elbeszéléseiből tudom, hogy már óvodás koromban is a 
legjobbak közé tartoztam. 
 Kiültem a forgalmas utca közepére, feladva a leckét a járművek 
vezetőinek, hogy mitévők legyenek velem. 
Vagy a Peceparttal határos Szepesi utcai Óvoda kerítésén átmászva a 
határos patak támfalát megrongálva az így kialakított lyukakba 
hasonszőrű barátaimmal karbidos dobozokat tettünk és azzal 
robbantgatva halálra rémisztettük az Óvoda dadusait. 
Vagy az árnyékot adó fára előre felmászva a telezseb homokból szórtam 
bőven a nekem nem tetsző óvónéni hajába. 
A szóló játékokból büntetésből szinte örök időre ki voltam tiltva, de én 
megoldottam ezt is. Aki a hintalóban ült azt kiborítottam, vagy a 
fakarikát az azzal játszótól egyszerűen elvettem, és egy sereg óvónő és 
dadus próbált ezt követően megfogni. Kimeríthetetlen volt a 
találékonyságom, amivel a dadusokat bosszantani tudtam, aminek a 
következménye az lett, hogy végérvényesen eltanácsoltak az óvódától. 
Ez alkalommal már anyám hiába próbálta újólag meglágyítani a 
vezetőnő szívét. 
 Elemi iskolás koromban, hogy szem előtt legyek mindig az első 
padban volt a helyem. A rajtam esett sérelemért mindig magam vettem 
elégtételt. Engem soha senki nem hallott panaszkodni. Ha tőlem 
korosabb iskolatárs kötekedni próbált, azt elgáncsoltam, vagy ököllel 
tettem helyre. 
A Palácsy utcai iskola udvarán képes voltam egyetlen nap alatt lyukasra 
sinkózni az előző napon megtalpaltatott kis csizmát. Ezt a fegyvertényt a 
cipészmester elismerően értékelte, mondván, hogy pedig a legjobb 
Kruppon talpat szegelte lábbelim alá. Ez az esemény jó apám 
emlékezetében annyira megmaradt, hogy hiába jóval durvább 
csintalanságokat követtem el az évek folyamán, ő mégis még felnőtt 
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koromban is ezt tartotta érdemesnek elmondani az ismerősök körében, 
ha a baráti beszélgetés fonala a korabeli gyerekek jellemzésére terelődött. 
Kis csizmám más megpróbáltatásnak is ki volt téve. Egyik alkalommal a 
sinkópálya birtoklási joga miatt suhancok kötöttek belénk amikor 
tesómmal a jégen csúszkáltunk. Őt fellökték, és engem is félreakartak 
söpörni. Én mint egy oroszlán nekik estem, rúgtam, ütöttem, karmoltam. 
Egyikőjük bicskát vett elő és azzal hadonászott. Ahogy rúgtam a bicska a 
csizmaszárba talált, ás éreztem, hogy valami melegség folyik utána a 
lábam szárán. Még vadabbul ütlegeltem, a bicskást ölön rúgtam és 
ennek, vagy a szurkálás miatti következménynek tudható be, hogy a 
suhancok elszeleltek. A lábam már csúszkált a csizmában, hazamentünk 
és a lábbelit levetve anyám úgy csurgatta ki a vért a csizmámból. Az ölön 
rúgott srác anyukája még aznap megjelent panaszt tenni és intézkedést 
sürgetni, de anyám megmutatta a bekötés alatt lévő lábamat és az átszúrt 
csizmaszárat, akkor csendesen távozott. 
 Azon a környéken minden utcában laktunk. Abban az időben 
minden villanyoszlopra több hirdetés is ki volt téve, amelyik kiadó 
szoba, konyha, spájzos lakást kínált kiadásra. Miattam kellett állandóan 
költözni. Hol az udvari helyiségek ablakait fociztam be, hol a gumicsúzli 
kezelése volt a baj, de állítólag a gondosan ápolt virágoskertet sem 
kerültem ki. Emlékezetes az egyik lakás felmondásának az indoka. A 
Tóth utcán laktunk ekkor. A szomszéd udvarban a nyáron üresen álló 
szenes kamrát használták arra a célra, hogy az otthon tartózkodó nők 
napközben zavartalanul lefürödjenek. Az éppen soros barátommal ezt 
felpakoltuk, és a deszkaválaszfalból egy görcsöt eltávolítva vártuk, hogy 
mikor jelenik meg a fiatalasszony a pancsolóba. Élvezet volt nézni, 
ahogy beleáll a teknőbe és egyedüllétének tudatában szappanozza 
hajlatait. Előfordult, hogy nem volt jó a rálátás, mert a teknőt nem a 
nézőlyuknak megfelelő helyre tette, ilyenkor csalódottan távoztunk. 
Tudtuk, hogy a délután mely időszakban következik a fürdőzés és 
ekkorra lesben álltunk. Valami gyanú felmerülhetett benne, mert egyik 
alkalommal nagyon hosszú ideig tartott az előkészület, és nem volt 
semmi látnivaló, de a hátunk mögött a lesőkamránk ajtajában egy harcias 
asszony jelent meg és ez egyben lebukásunkat is jelentette. Csínos 
botrány kerekedett leskelődésünk miatt, majd a háziúr felmondott. Jó 
volt ezen a környéken lakni. Néhány évvel ezelőtt, építész koromban, 
amikor a Mátyás király úti panelházak épültek egy nosztalgikus 
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hangulatban bejártam a területet. Kerestem a régi utcákat, amelyek egy 
része azóta megszűnt, és ellátogattam a Bedegh-völgy tájára, ahol 
valamikor strandfürdő volt, aminek hideg vizű medencéjében sokat 
fürödtem és amelyhez sok kedves emlékem fűződik. Ma már a strand 
nincs sehol, a fölötte lévő valamikori dűlőút beépített lakótelep 
pormentes útja, de a domboldal, ami a völgybe vezet még ma is olyan, 
mint annak idején volt, amikor naponta araszolgattam le fenéken 
csúszva, méterről-méterre a napozók között, hogy belépőjegy nélkül 
juthassak hozzá ahhoz a kedves vízhez, ami úgy tudott csillogva 
csábítani a tündöklő napsütésben, és úgy kínálta magát, hogy annak nem 
tudtam semmiképpen sem ellenállni. Hála a kor gyermekruha 
viseletének a ruhatár nem jelentett gondot, mivel a teljes felszerelés nyári 
időszakban egyetlen szál klottnadrágból állt. 
 Később polgári iskolában koptattam a padokat. Ott minden 
tantárgy között legjobban szerettem a testnevelést. Tornatanárom 
kedvence voltam, ő viszont az enyém. Minden szeren én nyújtottam a 
legjobbat, és az iskolám magasugrója is voltam. Másodikos koromban 
indítottak az éves középiskolás sportversenyen, ahol a nálam jónéhány 
évvel idősebb gimnazisták, tanítóképzősök, építők között 
magasugrásban a harmadik helyezett lettem. 
Annak idején a tanulók semmilyen egyesületnek nem lehettek tagjai. 
Ennek ellenére titokban beiratkoztam a Miskolci Atlétikai Club ökölvívó 
szakosztályába, ahol rövid idő alatt jelentős sikereket értem el. Egy 
verseny eredmény alkalmából a nevemre felfigyelve az iskolából ki 
akartak zárni, de kedvenc tanárom segítségével egy igazgatói 
megrovással megúsztam. A szülői házban az ezzel kapcsolatos 
elbeszélgetés alkalmából tudták meg, hogy nem az iskola kötelezett arra, 
hogy boxolni járjak. Az edzések ugyanis az esti órákba nyúltak bele, és 
én így a késői órákban vonultam haza a népkerti sportcsarnokból, 
aminek odahaza nem nagyon lelkesedtek, erősen a tanulás rovására 
ment. 
Délutáni szabadidőm az iskola tornaterme és a Sajó part között 
megoszlott. A Fecskeszög kedvenc tartózkodási helyem volt, oda a 
rovargyűjtés ürügye alatt jártam. A szabadidőm maximálisan le volt 
terhelve, így tanulásra nem sok maradt, de azért bajba nem kerültem. 
Zömével elégséges osztályzataim voltak. 
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 A harmadik félévet a mezőcsáti polgáriban folytattam, ahol a 
sportsikereim megugrottak, a helyi és a járási versenyeken sok számban 
hoztam el igen előkelő helyezéseket. Visszaemlékszem, hogy messze 
környéken Pusztai Bélával voltunk a két legjobb sportoló, akik egy-egy 
versenyen tucatnyi érmet gyűjtöttünk be. 
Ez idő tájt már nagyon érdeklődtem a katonai pálya iránt. Egyik 
barátom, mint korengedélyes már légvédelmi tüzér volt, persze ő vagy 
két évvel idősebb volt nálam. A katonaság iránti hajlamaimat a levente 
képzés keretei között élhettem ki. Szívesen vettem részt a kiképzéseken, 
és szívesen meneteltem, nótáztam. 
 Tizenhetedik évesen elhagytam a szülői házat, 
Hódmezővásárhelyre kerültem. A mezőgazdasági iskolában kemény 
munka következett a tanulással párhuzamosan. Erre az időszakra 
szívesen emlékszem vissza, nagyon jól éreztem magam. Levente 
foglalkozásra a városba kellett bejárni, ahol mint levente rövidesen 
ismerté váltam. Arra az időszakra esett az erdélyi bevonulás, amihez 
levente díszszázadot állítottak össze. A hódmezővásárhelyi szakasz 
parancsnoka egy Hajdú nevű oktató lett, aki engem helyetteséül nevezett 
ki. A levente díszszázad parádéját lefújták, de az ehhez szolgáló 
előkészületek, gyakorlások szívesen emlegetett emlékeim közé 
tartoznak. Az Erdély-induló kedves melódiája ma is fülemben cseng, és 
ma, amikor szinte minden napos téma az erdélyi magyarság helyzete - a 
sajtóban és a rádióban egyaránt - gyakran előfordul, hogy valahová 
menet az indulót dúdolom és annak az ütemére lépkedek. Azt hiszem 
örök gondom lesz, hogy miért is nem maradtam katonai pályán? 

Természetesen ez az óhajom nem a Rákosi-féle rendszerrel kapcsolatban 
merült fel. 
Abban az időben csak egyenruhás észjárással voltam hajlandó 
gondolkozni, így korengedély kérelmet nyújtottam be. Mivel még 
kiskorúnak számítottam ehhez szülői beleegyezés kellett, de ez nem 
okozott nehézséget, a kérelmet megírtam és aláírtam édesapám helyett. 
Az iskolában jól startoltam, meg is szerettem a gazdász életet, és mikor 
végeztem - mint évfolyam elsőt -, engem javasoltak egy ilyen címen 
érkezett igény kapcsán báró Weiss Jenő derekegyházi mintagazdaságába 
gyakornoknak. Néhány heti gyakornokoskodás után a behívót kapott 
elődöm helyére segédtisztnek neveztek ki. Szép gazdász életem 
kárászéletű volt, mert október hó folyamán megérkezett a behívóm és 
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mint korengedélyes 1941 októberben bevonultam újoncnak a 
hódmezővásárhelyi gyalogsági laktanyába. 
 Az újoncképzést követően egy délvidéki kaland, majd onnan 
visszatérve a tisztesiskola következett, ahol rangelsőként végeztem. 
Orgoványon egy páncéltörő kiképzésre vezényeltek és egyben 
megkezdődött előléptetésem sorozata, melynek kapcsán a kötelező 
várakozási idők figyelembevételével mindig a következő rendfokozatba 
léptem. Másfél éves katona koromban szakaszvezető lettem, majd 
tényleges szolgálati időm letelte után felvettek továbbszolgálónak és 
kérelmemre áttettek az írnokszolgálatosok csoportjába. 
 Kinnlakó lettem, változatos szerelmi ügyeim minden 
szabadidőmet lefoglalták. Se szeri, se száma azoknak a nőimerőseimnek, 
akikkel a magánéletemet megosztottam. Egyik-másik nőügyem még a 
gazdászélet időszakából tért vissza. Gyönyörű és könnyelmű időszak 
volt. Élveztem az életet, senkinek nem tartoztam számadással. 
Kapcsolataimat időnként nehéz volt úgy beosztani, hogy ne keresztezzék 
egymást. Az volt a baj, hogy minden ismeretséget a maga idejében 
fontosnak tartottam, és így komolyan vettem. 
Rettenetesen tudtam szenvedni, ha választani kellett, mert az új 
ismeretség ígéretesnek látszott, a régi pedig sok közös emléket őrzött. De 
előbb-utóbb mindig megoldódott a probléma. 
Gyermekkorom óta szerettem verset írogatni, ez a szenvedélyem mindig 
megmaradt és szerelmi bánataimat és fellángolásaimat rímekbe 
faragtam. Az írnokszolgálatos elfoglaltság közepette erre bőségesen volt 
időm, amint arra is, hogy a délutáni, majd éjszakai magánéletemet kellő 
pontossággal megtervezzem. 
Ennek a gyönyörű életnek negyvennégy nyarán vége szakadt, 
alakulatomat áttelepítették a Dunántúlra. Egy heti hánykódásos utazás, 
vagy tologatás után szerelvényünk megérkezett Nagyatádra. 
Az írnokszolgálatos elfoglaltság ekkor már nem elégített ki, kalandosabb 
életre vágytam, harcolni akartam, és átkérettem magam ennek megfelelő 
alakulatba. Egy nehézfegyver század egyik szakaszának parancsnoka 
lettem, amelynek létszámfeltöltése ekkor kezdődött meg. 
A létszámfeltöltés hosszadalmas volt, jó néhány hetet vett igénybe. 
Megérkezésünk alkalmával még nem sejtettem, hogy életem új fejezete 
kezdődött el, hogy halálosnak vélt szerelmi ügyeim felszínes nyári flörtté 
kopnak, hogy rövidesen megérint az igazi szerelem élménye, hogy a 
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Nagyatádon töltött hetek, hónapok egész életemre kiható örök emlékek 
maradnak. 
 
 
 

Nagyatádon, majd úton 

 
Verőfényes, szép nyári-őszi hetek köszöntöttek ránk Nagyatádon. 1944-
et írtunk. 
 Egy iskola épületében voltunk elszállásolva. Többnyire szétszórt 
gyalogsági alakulatokból összeverődött, valamint különböző 
hadikórházakból továbbított népség voltunk. Nagyatád katonaváros 
volt, azonos időben három-négy alakulat is állomásozott a városban. A 
helyi állomásparancsnokság intézkedése folytán minden alakulat 
készültséget adott. A szokásjog alapján a készültségek mindig valamely 
másik alakulat katonáját igyekeztek befogni és az állomásparancsnokság 
fogdájába bekísérni. Ha járható megoldás lett volna, az ellenlábas 
készültséget mindenestül a fogdában éri a reggel. Meg voltak határozva 
a tiltott helyek, ahonnan a saját katonáinkat - ha odakeveredett - 
hazakísértük, hogy a másik készültség be ne gyűjtse. 
Kijárási tilalom volt érvényben. Az elsötétített néma városban csak a 
katonák bakancsainak ütemes koppanása, egy-egy vezényszó, néhány 
puskalövés, valamint a szinte menetrendszerinti pontossággal 
bombaterhükkel úton lévő kötelékek tompa moraja hallatszott. 
Kísérteties volt. Az ellátásunk csapnivaló volt. Azt hiszem, hogy a város, 
de az egész környék nem tarthatott el annyi katonát elfogadható 
színvonalon. 
Az igény időtartamát sem lehetett pontosítani, voltak hetekig, de voltak 
csak napokig helyben maradó egységek. A teljesség kedvéért meg kell 
azt is mondani, hogy kiegészítő élelem gyanánt vegyes gyümölcsízt 
tetszés szerinti mennyiségben lehetett szerezni. Ezt katonanyelven 
marmeládénak hívtuk, öt kilós ládákban volt forgalmazva honvédségi 
használatra, a reggeli feketekávénak volt a kiegészítője olyan tízdekányi 
mennyiségben. Egy vagonra való volt belőle, valamely előttünk 
állomásozó alakulat hagyhatta az iskola egyik helyiségében, bizonyára 
szállítóeszköz gondja lehetett a tovább indulásnál. Egy-egy ládával 
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biztonságba helyeztünk, de nehezen fogyott, és az édes csömör emléke 
máig sem múlt el, akkoriban pedig az öklendezésig kísértett, elég volt 
még hetek múlva is meglátni egy marmeládos ládát. 
Zsoldfizetés napján a környező utcákban házaltunk, ahol általában tojást 
lehetett beszerezni. Ezt kellő szimpátia esetén a háziasszony megsütötte 
kevéske főzőolaj hozzáadásával és néhány hajába főtt burgonya 
melléklésével tálalva, amire kenyér helyett volt szükség. Ha olaj nem 
jutott, úgy főtt tojás készült a szerzeményből. Nagyon hálásak tudtunk 
lenni minden kiegészítésért, mivel mindent csak jegyre lehetett kapni. 
Egyik tartalékos tisztünk legénye oldotta meg a baráti társaságunk 
Nagyatádon hátralévő heteinek kiegészítő élelmezését. 
Miska az előző életében Makón a Gödörben muzsikált, és bevonulása 
alkalmával hozta magával a hegedűjét is. Napközben a szintén zenész 
cimboráival összejöttek a vonót koptatni. E környezetben hallott arról, 
hogy elmenekült környékbeli földbirtokosok tanyáin hátrahagyott 
állatokat - mivel úgyis közeleg a front - a gondozással megbízott 
cselédek kiárusítják. Szinte pár pengőért lehetett 30-40 kilós malacot 
kapni. 
A Miska kész javaslattal jött. A város szélén lévő téglagyárban talált 
olyan családot, ahol vállalták a malac elkészítését. Miska elvezette a 
jószágot, ellátta a fő kóstolói teendőket, majd késő délután jött szólni, ha 
már ehető vacsora lett belőle. Olyan jól behegedülte magát a családnál, 
hogy a következőkben már csak a pénzt kellett adnunk és a beszerzéstől 
a tálalásig mindent a család végzett. Pörkölt készült párolt káposztával, 
vagy burgonyával, néha nokedlivel. Esetenként húsleves és igény 
alapján hurka vagy kolbász. 
 Másnap este egy-egy tál kocsonyára mentünk el a kincstári vacsora 
után. Miután kívánságunkra a háziak a közelben bort is tudtak 
beszerezni, és a háziaknál, valamint a szomszédos téglagyári családoknál 
lányok és fiatalasszonyok is voltak kéznél, így nem volt nehéz 
harapnivalóhoz jókedvű társakat toborozni. Miska szívesen gyakorolta a 
vonókezelést, mi pedig táncoltunk önfeledten és a tangó ütemére 
dúdoltuk, hogy „csak egy nap a világ”. Az pedig, hogy „holnap mire 
ébredünk” ebben a mámoros búfelejtő hangulatban igazából nem 
érdekelt senkit sem. Szóval a háziak is jól jártak, meg mi is. Az esti 
kiruccanásainkról hazatérni néha elég hangosra sikerült és ez általában 
éjfél után történt. Egyszer a fogatolt tüzérek készültségével minden 
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kerülőút ellenére összeakadtunk, de le kellett válniuk, mivel mi többen 
voltunk, mint ők, és mindannyiunknál volt fegyver. Bizonyítani sem 
tudták volna kilétünket, ha abban a töksötétben helyben hagyva őket 
reggelig az árokban pihennek. 
 Ebben a hetekben találkoztunk úgynevezett hátra telepített 
leventékkel, akiket a Horthy-rezsim kivont az orosz megszállás alá 
kerülő területekről. Szívfájdító látvány volt. 
Mint megtudtuk, valamennyi katona földesúr birtokán dolgoztak egy 
törzsőrmester felügyelete mellett. A front vonulása miatt tovább kellett 
települniük, így kerültek Nagyatádra. Nyári ruhában jöttek el még 
otthonról, amit azóta már megviselt az idő és a munka, amit végeztek. 
Némelyeken a teljesen szétfoszlott ruhát, vagy cipőt használt katona 
felszerelés pótolta. A bőröndöt, vagy ládát karóra fűzve vállon vitték, 
menetelve és énekelve a város utcáján, hogy Horthy Miklós katonája 
vagyok. Pajtákban laktak és el voltak teljesen tetvesedve, hiszen minden 
tisztálkodási lehetőségük az a gémeskút volt, amit a tanya kínált. 
 Nagyatádon takarmányrépa-szedésre állították be őket. Az ispán 
naponta kétszer főzetett nekik, amit ők a határban található kukorica, 
répa, burgonya sütésével pótoltak. Ezek a 15-16 éves gyerekek állandóan 
éhesek voltak. 
Mielőtt Nagyatádról elvonultunk, parancsnokunk a hátra hagyásra 
kerülő alsó és felső ruházatból, valamint bakancsokból jelentős 
mennyiséget a gyerekeknek átadott. Örömmel láttak a cseréhez. A 
törzsőrmester parancsnokuk emberségesnek látszott, a tőle telhető 
módon segítette a fiúkat. 
Amikor az idő váltott és barátságtalan hűvös, ködös reggelek 
köszöntöttek be, nem volt kellemes munka a répaszedés a bokáig érő 
sárban. Nem csoda, hogy ezeknek a répasorok között tántorgó 
gyerekeknek egy része negyvennégy őszén a Hunyadi páncélos 
alakulatok valamelyikéhez szédült. Bizonyára kalandvágyó is akadt 
közöttük, akiket a beígért megdicsőülés fűtött, de többségét a répaföldtől 
való elvállás vágya vezette a bizonytalanságba. 
 Nagyatádon ért minket utol a szégyen, hogy Szálasi 
„nemzetvezetőre” esküt tettünk. A hadseregben tilos volt minden 
politikai megnyilvánulás, így akkor a nyilasokat nem is ismerhettük. 
Hogy kártékony férgek azt csak később, szerepkörükből adódóan 
láthattuk. Akkor mindenesetre az állomásparancsnokság egy tisztje, 
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valamint egy nyilas egyenruhás küldött jelenlétében az alkalomnak 
megfelelően honvédesküt tettünk. A vezérszöveget olvasó nyilas után, 
amit kellett eldörmögtük. 
A rendszer korrupt városi tisztviselőinek jóvoltából a nyilasok a város 
lakói körében még bizonyos népszerűségre is szert tettek. Hosszú idő óta 
nem kaptak a családok cipővásárlási és talpalási utalványt. Az 
elsikkasztott utalványok elégedetlenséget szültek. A hatalomátvétel után 
a nyilasok ezt az elégedetlenséget is meglovalták. Miután magukat, 
illetve családtagjaikat többrendbelileg lábbelivel ellátták, a fennmaradó 
készletet nagy népszerűség közepette teljes egészében kiosztották. 
Minden cipőboltot megnyitottak, az osztás időpontját meghirdették, és 
sorban állás alapján az érdeklődők bemehettek és lábméretüknek 
megfelelő cipőt választhattak. 
Elfoglaltságunk a toborzás időszakában alig akadt. Heteken át a 
mindennap ismétlődő légiriadók jelentették a változatosságot. Ezek a 
légiriadók gyakran éjszaka is sorra kerültek, de nem nagyon zavart 
bennünket, ki sem dugtuk többnyire az orrunkat. A napközbeni 
riadókhoz viszont kedves emlékek kötődnek. 
Az iskola udvara mögötti területen szántó terült el, ahol abban az időben 
nagy kiterjedésű kukoricás volt. Bizonyára ez a körülmény alakíthatta ki 
még a mi ideérkezésünk előtti időben azt, hogy a közvetlen környék 
lakói a légiriadó alkalmával itt húzódtak meg. Még a nyár folyamán itt 
állomásozó katonák fedett árkokat, valamint néhány fő befogadására 
alkalmas bunkerokat építettek és a sziréna elhallgatását követően a 
szomszédos utcák civil lakói és mi katonák eltűntünk ezekben a 
létesítményekben. 
A katonák részéről az óvóhelyre történő elvonulás természetes volt, 
hiszen erre vonatkozóan állandó használatra kötelező parancs volt 
érvényben, de a polgári lakosság meglehetősen lazán tett eleget a 
megbízottak felszólításának. Ebben akkor állt be változás, amikor egy 
napon a Jugók irányába hazafelé tartó valamilyen nemzetiségű gépek, 
feltehetően maradék terhüket leszórták a városra és azok jelentős kárt 
okoztak a közeli konzervgyárban. Ezt követően a bunkerok 
látogatottabbak lettek. Az iskolával szemben lévő házban lakó családból 
egy leányka rendszeresen az említett óvóhelyre járt. Feltűnően csinos 
jelenség volt, nem lehetett nem észrevenni. Akkor már napok óta 
számon tartottam és vártam az alkalmat, hogy megismerkedjem vele. Az 
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egyik légiriadó alkalmával ügyeletes voltam, az én feladatom lett az 
egység riasztása. Volt alkalmam megvárni, amíg mindenki elvonul az 
óvóhelyre, én utolsónak maradtam. Természetesen tudtam, hogy melyik 
bunkert kell felkeresnem. Egyszóval megismerkedtünk. A későbbiekben 
kiderült, hogy egymás iránti érdeklődésünk kölcsönös volt. Szobája 
ablaka a térre nézett és varrógépe az ablak mellé volt elhelyezve. Onnét a 
mi iskolából való ki-be közlekedésünket jól szemmel tudta tartani, de 
felfedezte az én ablakon át mutatkozó érdeklődésemet is. 
 Ezt követően szép napokat töltöttünk el egymás közelében. 
Minden nap ajándék volt a sorstól, amit még Nagyatádon tölthettem. 
Örültem a nappaloknak, mert a légiriadók összehoztak minket. Örültem 
az estéknek, amikor a kivilágítatlan mellékutcákon egymás kezét fogva 
hosszabb sétákat tehettünk. A séták alkalmával, ahogy bakancsom 
koppanása visszhangzott a kövezeten, úgy verte vissza szívem 
dobbanását is az izgalom, hogy vele lehetek. Örültem, hogy néha 
ellopott szép őszi délutánokon sétálhattunk kettesben a Rinya-patak 
partján. Az idő múlását annyira nem tartottuk számon, hogy mire 
feleszméltünk a patakhoz közeli, annak folyását követő kis tavak 
víztükre ragyogott vissza ránk, pedig e tavacskák több kilométernyi 
távolságra voltak a várostól. 
A városbéli séták időközben egyre zavartabbak lettek. Fekete 
egyenruhás nyilasok kószáltak a város utcáin és friss hatalmuktól 
megtáltosodva ezek a suhancok unos-untalan zaklatták a katonákat is. A 
kötekedőbbek elvárták, hogy a katonák előre köszönjenek. Ez általában 
nem nagyon valósult meg, hiszen a Horthy-rendszer katonái 
tiszteletadása a látható rendfokozat kötelező tiszteletét jelentette, amit az 
alacsonyabb rendfokozatú gyakorolt az akár csak eggyel magasabb 
rendfokozatú felé. Ezeknek a pasasoknak látható rendfokozatuk nem 
volt, vagy legalábbis velük azt ismertetni senki nem tartotta fontosnak. 
Tisztjeink is szóvá tették, hogy az egyenruhás pártszolgálatosok 
útközben leszólítják őket kötekedő szándékkal. Szólóban közlekedni 
akkor már nem volt célszerű. 
Irénnel megnehezült a kapcsolat fenntartása. Az utcai séták elmaradtak, 
lakásukra nem voltam bejáratos, csak a légiriadók találkozásit tudtuk 
megnyújtani. Egy türelmetlen időszakomban valamilyen ürüggyel 
bekopogtam hozzájuk, az édesanyja is otthon volt, Irén bemutatott neki. 
Kedvesen fogadott, beszélgettünk, de elköszöntemkor újabb látogatásra 
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nem biztatott. Utóbb Iréntől megtudtam, hogy távozásom után hosszas 
megbeszélés tárgya voltam az anya és lánya között. Irén anyja azt az 
álláspontot képviselte, hogy néhány hetes háborús ismeretségből nem 
várható jövőbe mutató kapcsolat, nincs értelme semmilyen biztatásnak, 
de kereken nem is tiltotta le az alkalomszerű találkozás lehetőségét. Az 
anya szemszögéből nézve talán igaza volt, de nem tudhatta, hogy ez az 
ismeretség mélyebben fészkel már bennem, mint a szú az évszázados 
fában. Bármilyen őrültséget megtettem volna akkor, ha csak egy biztató 
szó elhangzott volna részéről. Néhányszor találkoztunk még, rövid 
beszélgetésekre még nyílt alkalom, de hamarosan eljött a távozás ideje is. 
Pár perces búcsúzásra adódott lehetőségem sorakozás közben, és amíg 
Irén meleg, kicsi kezét foghattam szerettem volna bánatomat a világ 
fülébe ordítani. Anyjával együtt kikísértek a kapuig és ahogy belenéztem 
a könnyektől csillogó szemébe éreztem, hogy ez a pillantás örökké 
kísérteni fog. 
Vezényszó hangzott, a sor megindult, kezünk szétvált és elindultunk 
Somogyszob felé, majd ott bevagonírozva a Balaton déli csücskéig 
utaztunk, hogy onnan tovább gyalogolva érjük el a kijelölt új 
állomáshelyünket. Én pedig vittem magammal a feneketlen nagy 
bánatomat, meg egy fényképet. Hónapok, esztendők teltek el, de mint 
egy talizmánt úgy őriztem Irén fényképét, amelyről úgy mosolygott rám, 
hogy az odesszai, majd később, amikor már a fényképtől is 
megfosztottak, még a szibériai tábor kietlen viszonyai közepette is a 
tavaszt tudta körém varázsolni. 
Mai napig meggyőződéssel hiszem, hogy ez a nagy várakozás is része 
volt annak, hogy elég kalandos hadifogoly éveimet épségben át tudtam 
vészelni. 
 Nagyatád elhagyása után cserélődtünk, keveredtünk, különböző 
harci cselekmények részesei voltunk. Többen meghaltak bajtársaim 
közül, a magam részéről egy comblövéssel megúsztam. Többnyire hátra 
vonuló helyzetben jártuk be szinte az egész Dunántúlt, átvészelve a 
sokszor a szabadban fagyoskodva az egész telet. Szalmakazalok tövében, 
és istállókban megbújva, szégyenkezve irtottuk testünkről és ruhánkról 
az elszaporodott tetveket. 
Esti pihenők alkalmával összejöttünk - alkalmanként a polgári 
lakossággal is - és ilyenkor kicseréltük ismereteinket. Ha valamely 
háznál módosabb és barátságosabb házigazdára leltünk még egy kancsó 
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bor is jutott. Ez még jobban megoldotta a nyelvünket, néha még dalra is 
fakadtunk. Emlékszem egy nagyon barátságos házigazdára Nagypiriten, 
aki családjával összehúzódott, hogy nekünk a lakásán belül helyet 
biztosítson. Szíves szóval kínálta a ház asszonya a szerény vacsorát, és 
mikor elfogyott néhány pohár bor mellett énekelni kezdünk. Mai napig 
szívbe markoló emlék, hogy mikor ott tartottunk: „Ott ahol zúg az a 
négy folyó, ott ahol szenvedni jó” a szemek könnybe lábadtak, és mire 
odaértünk, hogy „honvéd áll a Hargitán” akkor feltört belőlünk a 
zokogás. Szégyenérzet nélkül hajtottuk fejünket az asztalra és közösen 
sirattuk azt a magyar hazát, amelyből ekkorra már csak a Dunántúl 
maradt. És sirattuk elhagyott otthonainkat, kedveseinket, a szülői ház 
lakóit, akikről már hosszú ideje semmit sem tudtunk. Mint egy rossz 
álom, állandóan visszatért képzeletünkbe a szögesdróttal biztosított 
vagonokból álló szerelvény, amelyekben szeretteinket Szibériába 
szállítják... 
Ez idő tájt tömegével voltak találhatók ilyen témájú színes falragaszok. 
Nem volt nehéz odaképzelni a vagon végébe a valóságos pufajkás, 
géppisztolyos orosz katonát, valamint a kétségbeesett utasokat, amint 
rémült szemekkel lesnek ki a rácsos és szögesdrótos vagon ablakán, 
hiszen ilyen látványban nem túl régen volt részünk, csak akkor a 
szerencsétlen sorsú zsidó családokat szállították ilyen körülmények 
között ellenkező irányba, és a kísérők akkor a Wehrmacht katonái voltak. 
Különböző hírek és rémhírek jutottak el hozzánk az oroszok által 
megszállt területekről, és ezek mind asszonyaink megbecstelenítéséről és 
munkaképes férfiak elhurcolásáról szóltak. Ezek a hírek nagyban 
megerősítették az előbb említett falragaszok igazságát, hitelét. Évek 
múlva hazámba újra hazatérve tudtam csak meg, hogy a kapott 
híresztelések nagyon is valóságosak voltak. 
A kötelék tagjai már alig ismerték egymást, a katonák állandóan 
cserélődtek. Ahol baj volt oda összevonták azokat az egységeket 
amelyek a közelben voltak. Mindegy volt, hogy milyen fegyvernemhez 
tartozott, honnan került elő, kapott egy géppisztolyt, vagy egy lőszeres 
rekeszt és beállították a sorba. Nehézfegyver század, ezred elnevezésű 
egységeket hoztak össze, melyeket „villámgéppuskával” láttak el. Az én 
szakaszom is négy ilyen fegyverrel rendelkezett, a kezelőkön kívüli 
többség a lőszert és tartozékokat szállító szereppel bírt. Ekkor 
változtattak a szervezeti formán is, egy szakasz nem három rajból, 
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hanem négyből állt, és minden rajnak volt egy ilyen fegyvere. A fegyver 
kezelését is ez alkalommal kellett megtanulni. A szakaszomban alig 
voltak olyanok, akiket ismertem, a többségük kórházból előkerült 
lábadozó volt, akiket már nem lehetett alakulatukhoz irányítani, mert az 
vagy nem létezett, vagy nem lehetett már a tartózkodási helyét 
megállapítani. Az állomásparancsnokságok a náluk jelentkező, vagy a 
szétvert alakulatok maradékaként csellengő katonákat a területükön lévő 
egységekbe osztották be. Ekkorra már nem is annak a tűzerőnek volt 
jelentősége, amit képviseltünk, ennél jelentősebb volt az a körülmény, 
hogy a szervezet együtt tartotta a katonákat és kezelhetővé tette őket, 
mert ennek hiányában a sok kóborló és éhező katona bizonyára rabolni 
kényszerült volna, hogy élelmét megszerezze. 
Kisebb csetepatékba kerültünk ez idő tájt, de amilyen kis tűzerőt 
képviseltünk rendszerint az elszakadó „hadműveletet” gyakoroltatták 
velünk. Parancsnokaink olyan híreket hallottak, hogy alakulatok 
tömegesen mennek át a határon. Így nyugat felé araszolgatva különböző 
térségek látogatói voltunk. A sorrendiség pontossága nélkül él 
emlékezetemben Pápa, Hegyhátsál, Darnózseli, Mosonmagyaróvár, 
Csorna, Szentgotthárd, Körmend, Szombathely és még sok már elfeledett 
helyiség névtábla, amit a mi kis népvándorlásunk folyamán láttam. Ez 
utóbbinak közelről néztük végig egy éjjeli szőnyegbombázását is. 
Szombathely felé tartottunk, az előző térségből odairányítottak minket. 
Előző nap már főtt ételt nem volt hol vételeznünk. A város felé 
közeledve az éjszakai csöndbe belevisított a légiriadó hangja, majd 
rövidesen hallottuk a közeledő bombázógépek zúgását is. A sötét 
árokparton dőltünk végig és onnan néztük azt a szörnyű tűzijátékot, ami 
rövidesen bekövetkezett. Bombák robbanása, légvédelmi ágyuk 
torkolattüze, lezuhanó repülőroncsok látványának voltunk részesei. 
A megszűnőben lévő haza, és az elveszetett otthon iránt érzett 
keserűséggel a szívemben, egykedvűen, de zubbonyom zsebében őrzött 
kedvesem fényképével egy kissé mégis a jövőben bízva mentem ahová 
küldtek. Hol kesergő, hol reménykedő hangulatomat ez idő tájt, és ebből 
megmaradt néhány versem őrzi. Ezek úgy maradtak meg, hogy 
Nagypiriten a szállást adó házigazdánk ajánlására a magammal cipelt 
csomagomat nála hagytam, amit e derék emberek, amíg én hadifogság 
éveit töltöttem a szüleim címére hazaküldtek. E csomagban voltak 
korábban megírt verseim is, zömével még a diákévekre visszanyúló 
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időszakból is. Fogságból hazajövet megilletődve vettem kezembe, és így 
tudtam felidézni azt a lelkiállapotomat, amit akkor Irén elvesztésével, a 
tőle elvállással éreztem. 
Nem emlékszem, hogy melyik állomásparancsnok volt az, aki Kőszegre 
irányított bennünket, a város védelmébe kellett volna bekapcsolódnunk. 
 
 
 

A nagy kaland kezdete 

 
Negyvenöt tavasza volt, néhány nappal húsvét előtt. Előző napon 
érkeztünk Kőszegre. A katonai állomásparancsnokság a csomagolás 
végén tartott, néhány kocsija már a családtagokkal túl volt a határon. 
 Szombathely felől ágyúdörgés hallatszott, mi pedig osztozkodtunk. 
Szedett-vetett társaságunk nehézfegyver ezred névre hallgatott és 
közvetlen parancsnokunk ekkor egy nagyon emberséges tartalékos 
hadbíró százados volt. A nagyon emberséges jelzőt azért hangoztatom, 
mert együttlétünk néhány hete, vagy talán hónapja alatt sok mindent tett 
annak érdekében, hogy az „alakulata” ne éhezzen, hiszen szervezett 
ellátást csak hellyel-közzel kaptunk, mivel jószerével állandóan úton 
voltunk, és a megérkezések helyein az irányító parancsnokságok 
legtöbbször költözködőben voltak. Legfeljebb valamelyik még ott lévő, a 
csomagolást irányító tiszt egy újabb címet adott, ahol elvileg még felelős 
vezetőt lehet találni. Így jutottunk el Kőszegre is. 
 Kőszegen a megszokott látvány fogadott minket, az 
állomásparancsnokság költözködőben volt. Két választást ajánlottak: 
telepedjünk át a határon túlra, amint már azt az előttünk jövők 
megtették, vagy foglaljunk tüzelőállást és védjük a várost. Ők a maguk 
részéről költöztek, Neunkirchenbe lettek irányítva, nekünk is inkább ezt 
ajánlják. 
Parancsnokunk demokratikusan döntött. Összehívta a tiszteket, 
tiszthelyetteseket, közölte a lehetőségeket, egyben kijelentette, hogy saját 
részétől marad, azt a hazát önként nem hagyja el. Aki akarja válassza a 
számára kedvezőbbnek vélt utat, menjen vagy maradjon. Rövid 
tanakodás után, akik távozni kívántak a parancsnokaik 
kezdeményezésére felsorakoztak és az átkelőhely felé elindultak. E 
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percekben is előfordult, hogy egy-egy valaki onnan ide, vagy 
ellenkezőleg helyet cserélt. A tanácstalanság tökéletes volt. Akik a 
maradás mellett döntöttünk, elvonultunk a Gyöngyös patak medrébe 
tanácskozni. Nem volt egységes az álláspont. Voltak harcolni kívánók, és 
voltak olyanok, akik bevárjuk az oroszokat elvet vallották. 
Sokan voltak közöttünk akik korábban a Don-kanyarban sebesültek meg, 
Voronyezs, Uriv térségében, onnan a csodával határos módon kerültek 
haza. Ezek inkább a bevárjuk őket változatot képviselték. Ha az 
események nem kényszerítik ki, talán napestig is eltartott volna a vita. 
Szombathely felől mintha csendesedett volna az ágyúszó, és volt aki 
porfelhőt vélt látni abban az irányban. Többen tanakodtak, hogy mégis 
inkább el kellett volna menni. Ebben a feszült légkörben már mindenki 
csak Szombathely felé figyelt. Távcsővel már határozottan ki lehetett 
venni a porfelhő okát, lehetett látni az élen jövő harckocsikat. Rövid idő 
elteltével már szabad szemmel is látható volt, hogy egy páncélos ék 
közeledik és sok-sok gépkocsi követi. Megszámoltuk, tizenegy darab 
harckocsi közeledett, amit gyalogságot szállító gépkocsik követtek. Ezek 
számát még megbecsülni sem lehetett volna, hiszen később amikor már 
minket hátra kísértek, még órák múlva is folyamatosan jöttek. 
Ezek a járművek olyan békésen jöttek, mintha felvonulásra indultak 
volna, nyilván nem számoltak már semmilyen ellenállásra. Felderítők 
sem látszottak, ha csendben maradunk talán estig az egész felvonulás a 
szemünk láttára lezajlik. 
Voltak közöttünk akik ezt az időt tartották alkalmasnak arra, hogy 
megvédjék a hazát és tüzet nyitottak. A megszólaltatott aknavető a 
patakmeder talaján az első lövés után derékig süllyedt. Ezt követően 
többen géppuska és géppisztoly tüzet indítottak a harckocsik ellen. 
Bizonyára csak a pattanásig feszült idegállapot lehetett az oka, hogy a 
fegyverek megszólaltak, mert semmi értelme nem volt. 
Az első harckocsi szétlőtte az utcairányba eső őrházféle építményt, majd 
mindannyian a patak irányába fordultak és néhány lövést leadtak. A 
lövések a fejünk felett megmozgatták a patak túlsó oldalán lévő fákat, 
melyről a tavalyi száraz levelek szinte beleptek minket. A télen lehullt 
levelek fölé friss réteg került, olyan jó lett volna ebben a puha fészekben 
elheverni sokáig, de a harckocsik jöttek, és újra lőttek. A torony mögül 
katonák ugráltak le és a páncélosok fedezete mellett géppisztolyukat 
markolva gyakorlott alakzatban közeledtek. 
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Közelemben az egyik tizedes bakancsát kezdte levenni, abból a fehér 
kapcája került elő, azt botra tűzve magasra felnyújtotta. Példáját 
rövidesen többen is követték. A lövöldözések elhallgattak, a harckocsik 
leálltak, a pufajkás, géppisztolyos katonák - akik között több nő is volt - a 
patak partjáig jöttek és elhangzott felénk az első „davaj”. A patak 
medréből kijöttünk, fegyvereinket leraktuk és kíséret mellett 
Szombathely irányába, egy tanyaház felé irányítottak bennünket. Mi a 
szántóföldön mentünk, de velünk szemben a műúton özönlött, ameddig 
a szem ellátott a gépkocsizó gyalogság. Egykedvűen bandukoltunk a 
kijelölt irányba, ha hátra néztünk az Írott-kő téli arcát láttuk. Irányából 
élénk tavaszi szél fújt felénk, de szívemben kegyetlen tél uralkodott és 
ezekben a percekben, órákban a legszívesebben meghalni szerettem 
volna. 
 Mentünk-mentünk, a „davaj” számtalanszor elhangzott, és ezek a 
korábban soha nem látott ferde szemű rablók begyűjtötték a karóráinkat 
és egyéb zsebben fellelhető apróbb tárgyainkat. A szélső sorokban 
haladók az aranygyűrűiktől is megválhattak. A tanyaház kertjében már 
voltak tőlünk korábban érkezettek is. Az udvaron hatalmas kupacokban 
álltak a már leszedett felszerelési tárgyak: kenyérzsák, gázálarctasak, 
sátorlap, pisztolytáska, távcső, derékszíj, zsebből előkerült apróságok 
nagy-nagy összevisszaságban. Mi újonnan érkezettek is hozzádobáltuk a 
szereléseinket valamelyik kupachoz és nem éppen gyöngéd puskatus 
taszigálása közepette az udvar és a kert még elfoglalható részébe 
húzódtunk. 
Beszélgetni nem volt szabad egymással. Suttogva tárgyaltuk 
helyzetünket, és néztük őreinket. Sokan voltak, vadak, ferde szeműek, és 
számunkra teljesen szokatlan mekegő hangon karattyoltak. Az udvaron 
hatalmas tüzek égtek, benne a tanyai épületből kihordott lócák, székek, 
ágyak, szekrények maradványai ropogtak. 
Valamelyik katona üszkös fadarabot fogva, azt társai felé dobta, majd 
onnan az újra tovább repült. Sűrű nevetések közepette játszottak 
felszabadultan, és mi néztük, hogyan repülnek a villogó széklábak, és ha 
az embert talált, hogyan ölelkeztek össze birokra, és gyűrik egymást 
gondtalanul, mint a játszó gyerekek. Talán azok is voltak. 
Akkor huszonkét éves voltam, ők egyidősek lehettek velem. 
A melegítő máglyák némelyike elterebélyesedett és közelről pörkölte a 
közeli szerelvényeket. Tudtam, hogy sok tasakban kézigránát van, 
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hiszen az enyémben is azt tartottam. Elképzeltem milyen tűzijáték lenne, 
és mennyi szilánksérült, ha a kupacok tüzet fognának. Ezt nem akartam. 
Csak azon csodálkoztam, hogy ez a többieknek eddig nem jutott az 
eszébe, ettől sokan életveszélyben voltunk a tűz közelében. 
Mutogatni kezdtem a kupac felé, és sűrűn integettem hívóan az egyik 
közelemben játszadozó katona gyereknek. Az rám sem hederített, egy 
pillantásra sem méltatott, csak játszott tovább. Ekkor odamentem a 
kupachoz, felemeltem egy tasakot, kivettem belőle egy kézigránátot és 
azt, valamint a tasak további tartalmát mutatva a közelembe lévő 
katonák felé fordítottam. Ennek nem várt hatása lett. Azon az érthetetlen 
nyelven kiabálás kezdődött, a géppisztolyok ránk szegeződtek, engem 
körbekaptak és bevittek az épületbe. Egy nagy szoba közepén asztalok 
voltak összetolva, azon konzerves dobozok, kolbász és 
szalonnamaradékok, és borospoharak. Körülötte pufajkás katonák ültek, 
bizonyára valamilyen parancsnokok lehettek. 
Akik bekísértek mondták a magukét, és bemutatták a korábban nálam 
lévő tasakot tartalmával együtt. A bent ülők szaporán felugráltak és 
kimentek az udvarra. Az ablakon át láttam amint intézkedtek. Tasakokat 
emeltek fel, belenézegettek és több kenyérzsákban, valamint 
gázálarctasakban találtak kézigránátokat. A játéknak és a melegedésnek 
vége lett. A tüzeket beoltották, és valamennyi kupac módszeres 
átvizsgálásához kezdtek. A parancsnok némelyike visszajött a szobába, 
engem néztek és egymás között vitatkoztak. Elég hosszú idő telhetett el. 
Ők ültek, én és az engem fegyverrel őrző katona álltunk. Egyszer nyílt az 
ajtó és a katona kíséretében egy félig katona - félig civil ruhás ember jött 
be. Hát ez volt a tolmács. Segítségével a parancsnok az iránt érdeklődött, 
hogy honnan vettük a kézigránátokat. 
Elmondtam, hogy előző napokban egy elhagyott parancsnoksági épület 
mellékhelységében ládákat találtunk, melyekben töméntelen lőszer és 
kézgránát volt. Mindenki kedvére vételezhetett belőle. A kézigránátokat 
magunkhoz vettük. Volt aki nem csak egy-két darabot vett magához, 
hanem a gázálarcot kidobva tasakját teljesen gránáttal töltötte meg. 
További érdeklődésre elmondtam, hogy a gránátokat még nem 
használtuk, mert nem is kerültünk azóta harci kapcsolatba az 
oroszokkal. Megjelöltem a helyet, ahol vételeztük őket, és ott 
valószínűleg még most is találhatók - mondtam. 
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A tolmács kérdezgetés közben tájékoztatott, hogy ezek a katonák előző 
napokban sok közelharc részesei voltak, sok sebesültjük volt a 
kézigránátok miatt. Elmondta azt is, hogy többségük kirgiz és üzbég, 
alig van közöttük, aki tud oroszul, inkább csak a parancsnokaik. 
A kihallgatás befejeződött, egymással vitatkoztak, engem az őr oldalba 
taszított, és mentünk kifelé az épületből. Az udvaron a kerítés mentén a 
porta felé irányítottak. 
Lódobogás hallatszott és ügetve néhány lovas érkezett. Egyikőjük intett 
a katonának. Az engem ott hagyva a lovashoz sietett. Röviddel utána a 
katona visszajött és újra bekísért az udvarba, majd a szobába. 
Közben az újonnan érkezettek leszálltak a lóról. A parancsnok olyan 
kozákféle volt, kapitány, neki volt ott a legmagasabb rendfokozata, ezt a 
vállapon lévő csillagok számából tudtam megítélni. A kapitány az 
udvaron széjjelnézett, látta a kupacba gyűjtött kézigránátokat, valami 
további utasításokat adott, majd bejött a szobába. Az asztalról a 
maradékot tenyerével egyszerűen leseperte, és leült. 
A tolmács útján válaszoltam kérdéseire, melyek nagyjából a már előzően 
feltettek voltak. Kérdései rövidek voltak, nem olyan ráérősek, mint az 
előzőé. Tudomásomra hozta, hogy előzőleg ki akartak végezni, de ő nem 
ért vele egyet, hadifogoly vagyok és akként kezelnek. 
Rövidesen bajtársaim között voltam. Egy ideig beszédtéma volt, hogy 
majdnem akkor kaptam golyót, amikor már élve kikerültünk a 
csatározásokból. 
Az én jótevő kapitányom bizonyára azért érkezett, hogy a Kőszeg 
térségében összegyűjtött hadifogoly állomány anyaországba való hátra 
szállítása ügyében intézkedjen. Talán egy óra sem telt el ideérkezése óta, 
mikor sorakoztattak minket és először hangzott el, hogy „popjáty”. Ezt 
ettől kezdve számtalanszor hallottuk és meg voltunk győződve, hogy 
ötösével azért meneteltünk, mert így könnyebb minket megszámolni. 
 Mellékutakon indultunk útnak, ahol a szembe jövő forgalmat nem 
akadályoztuk. Meneteltünk a nap hátralévő részében, majd azt követő 
éjszaka. Kora délelőtt Sárvár környékén egy kis faluban kaptunk ellátást. 
Vártak minket. A faluban begyűjtött élelmiszerekből kondérokban főtt 
ételt kaptunk. Volt abban burgonya, bab, tészta, gersli, de jó laktatós 
volt, már nagyon éhesek voltunk. Kosarakban asszonyok szeletelt 
kenyeret hoztak, és amelyik katona megengedte a közelében lévő 
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foglyok között szétosztották. Ilyen módon egy-egy pohár tej is juthatott 
egyeseknek. 
Tovább mentünk, de aznap este egy faluban már éjszakára is ott 
maradtunk. Ettől kezdve minden napi műsor ez volt: nappal 
meneteltünk, este egy faluban étkeztünk és megszálltunk. Ha őreink 
elfáradtak nappal több helyen az árokparton pihenőt tartottunk. 
A falvakban az éjszakát különböző házak istállóiban, csűrjeiben, kazlak 
tövében töltöttük, de a megbeszélt jelre, a reggeli puskalövésre 
késedelem nélkül a főútra siettünk, sorakoztunk, megszámláltattunk, 
majd tovább vánszorogtunk. 
Mindenki igyekezett, hogy le ne késsen, nehogy ott maradjon, mert nem 
kapja meg másképpen az elbocsátó papírját. 
Azt még nem említettem, hogy a menetelés kezdetén tolmács útján 
tudomásunkra hozták a dolgokat, amiket kötelező betartani. Ilyenek: 
útközben fegyelmezetten kell viselkedni, hangosan nem lehet 
beszélgetni, a sorból nem lehet kilépni, a lakossággal nem lehet 
kapcsolatot létesíteni, a puskalövésre - mint reggeli jelre - a sorakozóra 
kell sietni, aki lemarad a sorakozóból az nem kapja meg a papírjait, nem 
mehet haza. Az elbocsátó papírokat a legközelebbi táborban fogják 
szétosztani. 
Ki tudná megmondani, hogy hányszor hangzott el: „szkóra damoj”. 
Ezzel az egyszerű hazugsággal olyan fegyelmet tudtak tartani, hogy a 
hadifoglyok tízezreit tudták különböző irányból a gyűjtőtáborba 
bekísérni. Mi is talán négyezren lehettünk és egy sovány szakaszvezető 
kísérőnk volt. Csak utólag fogalmazódott meg bennem, hogy milyen 
jámbor birkák módjára tudtak minket kordában tartani ott, de később a 
hadifogság évei alatt is. „Szkóra damoj” hangzott el, ki tudná 
megmondani hányszor, és az elfáradt lelkű hadifogoly, amikor már 
régen nem hitt a csodában, még újra és újra bizakodott, hogy hátha most 
mégis igaz lesz. 
Ahol a falvakban éjszakáztunk, néha kaptunk olyan ajánlatot, hogy 
tudnak adni valamilyen rossz civil ruhát, öltözzünk át és maradjunk le a 
csoporttól. Többen meg is tették. Bizonyos, hogy nagy részüket később 
begyűjtötték, de voltak sikeresek is. Boross Gábor barátommal évek 
múlva váltottunk levelet, ő is ilyen módon szivárgott haza Bajára. Én is 
fontolgattam, de reménytelennek láttam papír nélkül Miskolcig eljutni. 
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Arról hallottam, hogy a Dunán való átjutás a hidak hiányában nagyon 
ellenőrzött. 
 Néhány napi vándorlás után megérkeztünk Székesfehérvárra. 
Besorakoztunk a Lujza Szanatórium területére, ahol kísérőink átadtak 
minket a tábor őrzőinek. Ott hallottuk, hogy a csoportok hiánytalanul 
szoktak megérkezni, mert a kísérők az útközben „eltévedtek” helyére a 
lakosság köréből begyűjtik a hiányzó létszámot. Ennek eddig én még 
nem voltam szemtanúja, mert a csoport elején haladtam, a 
kiegészítéseket pedig hátul eszközölték, ami a több száz méter hosszúra 
nyúló gyászmenetben nem keltett feltűnést. 
Tehát itt voltunk Székesfehérvárott, ahol néhány nap türelem még és 
megkapjuk papírjainkat, amivel kockázat nélkül utazhatunk rég nem 
látott szeretteinkhez. De ekkor már hiába szólt a megnyugtató szöveg, 
ebben már nem hitt senki sem, a korábban itt lévő fogolytársak már több 
tapasztalattal rendelkeztek, ők már tudták milyen irányban távoznak 
innen, akik újra kikerülnek a szögesdrótok közül. 
 
 
 

Csalódás 

 
A szanatórium területén mindenki tetszése szerint helyezkedett el, de a 
többség a megszokott társai közelében maradt. Szemrevételeztük a 
szanatórium épületeit, de a korábban érkezők annak már minden zugát 
elfoglalták. Az épületekben már nem volt egyetlen fadarab sem, hiszen a 
parkettát, bútorzatot a korábban elszállásoltak már feltüzelték, eltűntek 
még a lépcsőkorlát fogódzói is. Valami mellett kellett melegedni, április 
első hete volt, minden éjjel deresre fagyott az anyaföld. A park fái alatt, 
maradék bokrai között vertünk tanyát, fedél nem jutott, még csak egy 
tenyérnyi ereszaljat sem lehetett találni. 
 Nappal tekeregtünk, ismerősök után kutattunk, hátha az 
otthoniakról valami hírt hallhatnánk. Néha a napsütésben sikerült egy-
egy órát ülve szundikálni és ábrándozni. 
Az éjszakák hosszúak voltak. A hideg földön hárman összetársulva 
aludtunk. Egy köpenyt szétterítve hárman ráfeküdtünk, kettőt pedig 
összegombolva takarónak használtunk. A kimerültségtől egy keveset 
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lehetett így aludni, de valaki mindig fészkelődni kényszerült, ezért 
rövidesen vége szakadt a kábulatnak. Fel kellett állni és mozogni, mert 
az anyaföld hidege kegyetlenül tudott sütni. Ekkor még nem gondoltam, 
hogy ezt edzésnek lehet tekinteni, mert a későbbi hónapok folyamán, 
igaz, hogy már enyhébb időjárásban hetekig a szabadban, ugyancsak a 
földön aludtunk, amíg a barakk belső terébe nem kerülhettünk. 
Komolyabb eszközeink nem voltak, agy a dugeszban még megmaradt 
bicskákkal farigcsáltunk a fenyőfák kérgéből és felmászva rá szedtünk a 
még elérhető lombokból, gallyakból és ágakból, amiket még 
meghagytak. Ezekből kisebb tüzek lettek, és annak füstje és kicsinyke 
lángja mellett melegedtünk és toporogtunk az éjszakában. Aki át tudott 
kissé melegedni, az megpróbált újra aludni egy keveset, egyben helyet 
adva a másiknak a tűznél. Naponta kétszer kaptunk enni. Emlékezetem 
szerint minden alkalommal kukoricakása volt. Néha lehetett benne 
találni egy-egy pacal darabot is, de sok örömet nem tudott okozni, 
ugyanis gyanúsan sárga foltos volt. Magyar szakácsok főztek hatalmas 
kondérokban folyamatosan, csak az éjszaka egy részében szünetelt az 
üzem. Arra már nem emlékszem, hogy a vízellátásunk hogyan volt 
megoldva, mert működő vezetéket nem lehetett találni a területen. 
Itt már szervezetek is alakultak. A tábor vezetősége nyilvántartásba vette 
az érkezetteket. 30-40 fős csoportok, szakaszok alakultak, nekünk egy 
tartalékos főhadnagy lett a parancsnokunk. Az ezt követőkben már ezzel 
a szűkebb együttessel tettük a dolgunkat. 
Eddig még reménykedtünk az elbocsátó papír ígéretben, de itt már nem 
lehetett hallani, hogy innen csak zárt szerelvények indulnak tovább 
valahová. Felrémlett előttem a korábbi hónapok propagandája - Szibéria, 
szögesdrótkerítés, őrtornyok - és tudtam, tudtuk, hogy csőbe húztak 
minket. Elhittük az ígéreteket, rosszabb helyzetbe akkor sem kerültünk 
volna, ha szökés után elfognak minket. 
Időnként sorakoztattak és számoltak rendületlenül. Ilyenkor valamilyen 
beszéd is elhangzott. Egyik alkalommal a szokottnál is idegesebb 
körülmények között történt a sorakozó. Várakozással tekintettünk elébe, 
azt hittük, hogy sorsunk jobbra fordulása lesz a téma, netalán a 
hazajutásról lesz szó. Tévedtünk. Az orosz táborparancsnok 
tudomásunkra hozta, hogy a szanatórium területén eltemetett szovjet 
halottak fejfáit valaki összeszedte, ellopta. Kérte, jelentkezzen az aki tud 
róla. Zúgolódás, beszélgetés volt, de jelentkező nem. Mindenki a 
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környezetével tárgyalta a témát és így, vagy úgy állást foglalt. Jobb 
érzésű emberek elítélték a cselekményt. Órákig álltunk, nézelődtünk, 
zúgolódtunk, de megoldás nem született. 
 Közben figyelmünket lekötötte egy légi látvány. Két szovjet repülő 
gyakorlatozott a magasban. A gép típusára már nem emlékszem - 
vadászgép lehetett. Lélegzetállító mutatványokat végeztek, forgások, 
dugóhúzók, zuhanások követték egymást. Ilyen mutatványokat a 
repülőnapon sem lehet látni. Szemben repültek, majd váratlanul kitértek. 
Mindenki megfeledkezett a gyülekezés okáról, forogtak a fejek, és az 
erős motorzúgást követve mindenki azokat figyelte. Már jó ideje 
folyhatott a légiparádé, mikor az ütközés történt. Minden úgy zajlott le, 
mint annak előtte, csak az egymás felé kanyarodó gépek összeértek, és 
pillanatokkal később már hulltak alá a szárnyak, törzsek, légcsavarok és 
még ki tudja milyen részei a gépeknek. A szerterepülő darabok között fel 
lehetett fedezni az egyik gép pilótáját is, aki már bizonyára holtan forgott 
és repült, mint gépnek bármely darabja. Lenyűgöző és borzalmas volt, 
annak ellenére, hogy nem volt szokatlan számunkra az elmúlás látványa. 
De ilyen értelmetlenül? 

A légiparádé végetért, tőlünk pár száz méterre földet értek a gép roncsai, 
és a sorakozó oka sem merült feledésbe. Alig, hogy a robbanások zaja 
elhallgatott a táborparancsnok közölte, hogy ha nem áruljuk el, hogy ki 
tette, úgy minden tizedik foglyot főbe löveti. Utólag ezen elgondolkozva 
lehet, hogy csak fenyegetésnek szánta, de mi azt akkor halálosan 
komolyan vettük. Úgy emlékszem egy órás gondolkozási időt adott. 
Ennek a fele sem telhetett el, amikor véget ért a sorakozó. A 
főhadnagyunk másnap tudta meg, hogy a tettesek megkerültek. 
A parancsnokok minden reggel eligazításon vettek részt a magyar 
táborparancsnoknál, amit a szovjetek fontosnak tartottak. Ezek fegyelmi 
és viselkedés témájú dolgok voltak. E hírláncon keresztül tudtuk meg, 
hogy a szovjet táborőrség nagy kierjedésű nyomozást folytatott a 
sorakozó ideje alatt, és a ruszinok barakkjában megtalálták a fejfákon 
lévő feliratok névtábláit. Mi ekkor tudtuk meg, hogy a táborban ilyenek 
is vannak. Legközelebb pár nap múlva Temesváron találkoztunk 
hasonlókkal. Őket a Kárpátaljáról bevonult katonák, illetve foglyok 
közül válogatták ki, eltérő öltözettel látták el, jobb bánásmódban voltak 
részesítve. Nekik fekvőhelyük is volt, az őrséghez közeli barakkban 
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voltak elhelyezve. Ott főzőcskézhettek is, így egyikőjük ezt a módját 
választott a tüzelő beszerzésének. 
 Talán egy hetet töltöttünk Székesfehérváron, amikor a 
főhadnagyunk közölte, hogy holnap szállítmány indul és mi is benne 
leszünk. Nem nagy meggyőződéssel közvetítette, hogy a papírokat 
máshol fogjuk megkapni, talán a fővárosban, de bizalmunk e tekintetben 
már nagyon vérszegény volt. 
Másnap késő délután, úgy emlékszem a táboron kívül megfelelő őrizet 
mellett bevagoníroztak minket. Az ajtót ránk zárták, és valamikor éjjel a 
szerelvény megrázkódott, majd útnak indult. A sötétben nem tudtuk, 
hogy merre járunk, az állomások sem voltak kivilágítva. 
Ha megálltunk valahol, az mindig a külső vágányon történt. 
Már világosodott amikor újra megrázkódott a szerelvény és megállt. A 
bedrótozott ablakon kilestünk, de sokáig nem nézelődhettünk, mert a 
vagonjaink fékező fülkéjében őrök tartózkodtak, akik a megállás 
időszakában onnan lejöttek és elzavartak minek az ablaktól. A vágányok 
között is őrök sétáltak. Később vasutasok jöttek, a vagonok tengelyeit 
kopogtatták. Ez olyan gondosan, hosszadalmasan történt, hogy szinte 
gyanús volt. Mintha magában beszélgetne mondta, hogy a szegedi 
rendezőben vagyunk. Minden nap itt haladnak át a fogolyszállító 
szerelvények. Ha valaki üzenni akar az otthoniaknak, röviden írja le, a 
papírt hajtogassa össze kicsire és a padlódeszka résein át engedje le a 
sínek közé. Ha a szerelvény tovább halad, akkor a sétáló őrök is beljebb 
húzódnak az állomás felé, majd összegyűjtik és a papíron lévő címre 
elküldik az üzeneteket. „Visznek minket, de élünk. Csókolunk 
mindenkit.” Ehhez hasonló üzenetek kerültek papírra és potyogtak le a 
deszkák résein. Szerencsére még az abban az időben folyamatos 
zabrálások után is maradtak a köpenyek zsebeiben ceruzadarabok és 
papírfecnik. Áldja meg az Isten azt a derék szegedi vasutast, aki az én 
üzenetemet is továbbította, mert évekig ez volt az egyetlen életjel, ami a 
szüleim kezébe eljutott. Hazatértem után szerettem volna köszönetet 
mondani önzetlen jóságáért, de már nem volt meg a levél, a borítékon 
nem volt feladó, talán nem is lett volna az biztonságos a részéről. 
A szerelvény nem sokára elindult, lassan gördültek a kerekek az állomás 
felé. Óvatosan haladt, hatalmas tömeg állt a sínpár mindkét oldalán, 
akiket a katonák igyekeztek távol tartani. A fogolyvonatot várták. 
Kiabáltak felénk, alakulatokat emlegettek, neveket kérdeztek, közben az 
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őrük folyamatosan lökdösték őket. Többnyire asszonyok és idősebb 
férfiak voltak. 
Tőlük hallottuk, hogy minden nap itt várják a fogolyszállító vagonokat, 
hogy hátha hírt hallhatnak gyermekeikről, férjeikről. A vonat pár 
koccanás után megállt, de azonnal tovább indult, majd felgyorsult és 
rövidesen elhagyta az állomás területét. Fásult tekintettel néztünk ki az 
ablakon, aki elfáradt leült a padlóra. Később ezt felválta tettük, mert a 
vagon lakóinak egyharmadának jutott csak hely a padlón, a többiek állva 
beszélgettek, vagy néztek a semmibe. 
 A vonatunk Aradra érkezett. Itt már nem fordítottak ránk olyan 
nagy figyelmet, mint máshol. Román polgári ruhás őrök sétáltak az 
állomásépület előtt. Jól szét lehetett nézni, mert a szerelvény az első 
vágányra állt be, és az ablaktól sem zavartak el olyan sűrűn minket. 
Emlékszem madzaggal volt a román őrök vállára akasztva a puskájuk. 
Itt kaptunk vizet is. A vagon ajtaját kinyitották, és a kinyújtott 
edényünkbe egy szedőkanál vizet mértek, amit két asszony vitt vagontól 
vagonig. 
Nagy sürgés-forgásra figyeltünk fel. Tőlünk távolabb egy vagon 
padlózatát felbontották és négyen megszöktek. Talán a román őrség 
vehette észre és szólhattak a víz osztását irányító ruszkiknak. A víz 
osztását azonnal leállították, minden vagont ellenőriztek és később 
Temesváron tudtuk meg, hogy az őrség milyen sajátos módon pótolta a 
hiányt. A vagon padlózatát befoltozták, és a közelben kíváncsiskodó 
civilekből négyet elkaptak és betuszkolták őket a vagonba. A hiány ezzel 
ki lett egyenlítve. A négy újonc között egy olyan karszalagos őr volt, aki 
korábban a pályaudvar peronján teljesített szolgálatot. A szerelvény 
rövidesen elindult és késő délután Temesvárra érkeztünk. 
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Temesváron 

 
Hatalmas, kopár terület, szögesdrót, gyakorlott őrség. Ide látszottak a 
város épületei. 
 A vagonokból folyamatosan parancsoltak ki minket, és 
szakaszonként katonás sorokba rendeződtünk. Soronként szembe 
találtuk magunkat a már korábban említett ruszinokkal, akik alaposan 
átkutattak mindenkit, és teljes kopasztást végeztek. A zsebekből, 
evőedényekből mindent ki kellett rakni, majd ezt követően tapogatással 
győződtek meg arról, hogy valami nem kerülte-e el a figyelmüket. Innen 
már alig lehetett valamit tovább menteni. 
A korábbi kopasztásoknál a fő törekvés az volt, hogy a zsebekben elférő 
lövő, szúró, vágó fegyverek begyűjtésre kerüljenek - mert még ilyenek is 
akadtak - és egyidejűleg az olyan felesleges, flancos felszerelések, mint 
zsebóra, karóra, gyűrű stb. tulajdonjoga helyet cseréljen. Némelyik 
ruszki katona karján féltucatnyi karóra díszelgett, amit játékos 
kedvteléssel nézegettek és egymásnak mutogattak, vetélkedtek, hogy 
kinek van több. Ilyen értéktárgyak ekkorra már nem maradtak - 
legfeljebb elvétve ruhába varrva, és tulajdonosa görcsösen ragaszkodott 
hozzá. A leglehetetlenebb helyeket találta ki némelyik bajtársam arra, 
hogy apró ékszert, vagy egy-egy karórát elrejtsen. Még évek múlva is 
találkoztam olyan fogolytársammal, aki Szibériában ruhája rejtekéből 
elővett lapos, kis karórán meg tudta nézni az időt, pedig annak semmi 
jelentősége nem volt, nem érdemelt annyi fejtörést amibe a rejtegetés 
ügyessége került. Itt már egymás között egy porció kenyeret sem lehetett 
volna kapni érte. De Szibéria még messze van, jelenleg a temesvári 
motozásnál tartunk. Hogy esetleg lapos levéltárcák, cigarettatárcák, 
kabátbélésben megbúvó apró értékek - töltőtollak, ceruzák némelyike 
még megmaradtak csak annak volt köszönhető, hogy a motozás 
környezetében tevékenykedő őrség számtalan „davaj bisztré” sürgetéssel 
késztette gyorsabb munkára a ruszinokat. 
 Amelyik szakasz átesett a motozáson azt elvezették egy barakkba, 
hogy ott helyezkedjenek el. Hatalmas szálláshelyek voltak, emeletes 
fekhelyekkel. Késő délután volt, a korábbi táborlakók a vacsorán túl 
voltak, mi azt lekéstük. Szétnéztünk a barakkok környezetében. 
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Százméternyi hosszúságú földprizmák sorakoztak egymás mellett, 
mintha hatalmasra nőtt sírhantok lettek volna, mint megtudtuk azok is 
voltak. Korábban ott tanyázó fogolytársak mesélték, hogy a táborban 
naponta több tucat fogoly hal meg vérhasban. A még korábban ott 
lakókra hivatkoztak, akik heteket, hónapokat töltöttek el az itteni 
barakkokban. Azok egy része pihen a prizmák alatt. Volt ott egy nyitott 
árok, amelybe a soron következő halottak kerültek. 
Belenéztünk. Szép sorjában voltak elhelyezve az ismeretlen bajtársaink, 
és klórmésszel bőven leöntve várták a következő napi szállítmányt, ami 
folyamatosan meg is érkezett. Napközben is töltődött a gödör, de 
jelentős szállítmányra reggel lehetett számítani, mert az éjjel elhunytakat 
az ébresztő után szedték össze. Ahogy telt a gödör, úgy töltötték utána. 
Ha elérte a többiek hosszát, újat kezdtek. 
Bővebbet szerencsére nem tapasztalhattunk, mert a mi szakaszunk csak 
egy éjszakát töltött ezen a helyen. Főhadnagyunk tájékozódott és 
megtudta, hogy minden ideérkező fürdésen, fertőtlenítésen esik át és azt 
követően kerül be a tovább szállítandók közé. Voltak olyanok, akik jó 
néhány napja erre vártak. 
Szerencsére olyan isteni zűrzavar volt, hogy a főhadnagy meg tudta 
lovagolni. Másnap reggel odafurakodott, ahol az aznap elszállítandók 
transzportját állították össze. Miután hangoskodott, hogy csapatával 
átesett a kezelésen és napok óta elszállításra vár, beosztották 
szakaszunkat is a bevagonírozandók közé. 
Mi nem mentünk be a barakkba aludni, hanem azon kívül heveredtünk 
le, és összehúzódva, egymást melegítve töltöttük az éjszakát. Nem 
voltunk útjában senkinek sem, mások is aludtak még kint a szabadban. 
A drótkerítés mentén lévő őrtornyok őrei csak arra vigyáztak, hogy a 
kerítés közelébe ne menjen senki. A tábor területén egész éjjel 
mászkálhattunk. Akinek szükséglete támadt az nem ült le a latrina 
gerendáira, ezt előre megbeszéltük. Igyekeztünk a tábor berendezési 
tárgyai közül a legkevesebbel kapcsolatba kerülni. 
Reggelre valamilyen levest kaptunk, amit megittunk és éberen figyeltük, 
hogy mikor állítják be a szerelvényt. A nap folyamán ezt sikerült 
kivárnunk, bekerültünk a vagonokba, és könnyű szívvel váltunk meg a 
tábortól, de még hetekig izgultunk az miatt, hogy valamelyikünk nem 
hurcolta-e magával a vérhast. Mint később kiderült, ezt megúsztuk. A 
szerelvény a délelőtt folyamán többszöri átszámlálás után elindult és 
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másnap reggel többszöri megállás után megérkeztünk új táborhelyünkre 
Focsániba. Az útközbeni várakozási helyeken valamilyen táplálékot is 
kaptunk. Utazás közben a vagon ablakán át az elsuhanó tájat néztük. 
Keserűen tapasztaltuk, hogy elhagytuk szép hazánk földjét és vonatunk 
a Kárpátokon túli tájakon gurul. 
 Román földön jártunk. Állomásokon áthaladva számunkra idegen 
viseletben lévő várakozókat láttunk. Sok kíváncsi, kárörvendő tekintet 
kísért minket mikor felfedezték, hogy magyarok vagyunk, pedig az 
elkövetkező esztendőkben közös hajóban eveztünk, mert társaink a 
fogságban a németeken kívül szinte csak románok voltak. 
A pályaudvarokon és a város érintésével feltűnően elegánsan öltözött és 
kikészített román tiszteket is láttunk. Nem voltunk ilyen látványhoz 
szokva. A mi tisztjeink, de az időközben látott szovjet tisztek is mind 
tábori öltözetben voltak, ezek pedig, mintha valamilyen divatlapból 
léptek volna ki. Az arcuk és a szájuk is ki volt többnyire festve, úgy 
néztek ki, mint a hímringyók. 
 Focsániban kiszállítottak minket a szerelvényből, sorakoztunk, 
majd megindultunk a tábor kapuja felé. Az eddig látottaktól 
hatalmasabb terület, drótkerítés és őrtornyok fogadtak minket. A 
főbejárat két oldalán oszlopokra helyezett edényben olaj égett messzire 
világítva. Ez éjjel-nappal a hazai temetés szertartásaira emlékeztetett, 
mert ott világítottak az olajat tartalmazó edények így a halottak 
koporsója mellett. 
Ebben a táborban már fegyelem volt. Természetesen itt újra motoztak, de 
már nem sok elvennivaló volt. Fürödni mentünk, ami nagyon egyszerű 
volt. Ilyen események részesei utoljára hetekkel korábban voltunk, de az 
is csak lavórból, vödörből legtöbbször hideg kútvízzel még szép 
hazánkban történt. Nagyon el voltunk tetvesedve. A honvédségnél 
időnként előfordult, hogy egy tábori kazánnal próbálkoztak a honvéd 
tetveket a ruhából gyéríteni, de nem nagy hatásfokkal. A szőrzetünk 
közül körömmel próbáltuk kipiszkálni a tetveket részleges sikerrel. 
Itt megszabadultunk tőlük. Fürdés előtt szőrtelenítettek, de a hajak még 
megmaradtak. Edényben kaptunk melegvizet és hozzá egy darab 
szappant. Amíg fürdöttünk ruháink összekötve egy forró gőzös 
helyiségben párolódtak. Fürdés után az ottan fogoly személyzet azt 
kidobálta az ajtón és abból mindenki kiválogatta a magáét. 
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Napi háromszori étkezést kaptunk, és barakkokban, emeletes 
fapriccseken aludtunk tovább szállításra várva. 
 Focsáni nagy elosztó tábor volt, innen kerültek a hadifoglyok a 
Szovjetunió különböző területeire. Naponta többször sorakoztunk és 
addig számoltak minket amíg a létszám megfelelőnek nem mutatkozott. 
Minden nap szerelvény indult, és néhány nap múlva a mi szakaszunk is 
sorra került. 
Ottlétünk ideje alatt az új szállítmányokból egyetlen ismerősre sem 
leltem. 
Vagonokba kerültünk, és másnap Konstanza kikötőjében láttuk meg a 
tengert. 
 Constantából nem sokat láttunk, még hajnalodott amikor a vonat 
befutott a városba, és a vízhez közel, a rakparton állt meg. Egymást 
lökdösve néztünk ki a vagon ablakán és csodáltuk azt a nagy nyüzsgést, 
ami látóterünkbe került. Életemben először láttam a tengert. 
 
 
 

Hajóval Odesszába 

 
Talán egy órát várakozhattunk, eközben azon tanakodva, hogy milyen 
élmény lehet hajóval utazni. Kiderült, hogy környezetemben még senki 
sem ült hajón, nemhogy tengeri, de még folyamin sem. Milyen jó is lenne 
tengeren utazni! 
 Nem gondoltuk volna, hogy kívánságunk ilyen hamar teljesülni 
fog. 
Vagonból ki, sorakozás, majd számolás. Korábbi őreink eddig kísértek 
minket, a újak valószínűleg jövendőbeli táborhelyünkről érkezhettek. 
Régi és új őreink pufajkás öltözetben voltak, a hajókon pedig kék ruhás 
matrózok teljesítettek szolgálatot. 
A rakparti sorakozó ideje alatt már jobban szét lehetett nézni, a kikötő 
nagy részét beláttuk. Szorgalmas daruk gémjei forogtak és hajóból ki, 
vagy hajóba berakodtak. Hatalmas terhek függtek a daruk drótkötelein 
és minket lenyűgözött ez az eddig nem ismert látvány. 
Közelünkben olyan hajók is pihentek, amelyeken nem rakodtak, sőt 
semmilyen mozgás nem volt tapasztalható. Nézegettük a neveiket. 
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Közben elindítottak bennünket és pár száz méterrel előbb az oszlopunk 
eleje egy hajóhidra kanyarodott fel. Messziről láttuk és olvastuk a hajó 
nevét: Transzilvánia. Ez a név bennem érzékeny húrokat pengetett meg, 
mert Erdély iránt mindig gyöngéd érzelmeket tápláltam, jól lehet még 
nem jártam ott. A hajó neve miatt talán még emlékezetesebb maradt 
számomra az utazás. Az elmúlt évtizedek alatt a nevek sokasága kopott 
ki emlékezetemből, ritkán ugrik be egy-egy volt bajtársam neve, nem 
emlékszem későbbi sok ezer kilométeres utazásaim során érintett 
városok többségének nevére sem, de a Transzilvániát halálomig nem 
felejtem el. 
A hajóban már korábbi szerelvénnyel érkezett foglyok tartózkodtak, úgy 
látszott, hogy csak miránk várakoztak. A korábbiak az alsóbb szinteken 
helyezkedtek el, mi a felső két szintre kerültünk. Én a fedélzeten 
helyezkedtem el, ahonnan jól szét lehetett tekinteni. Nagyon sűrűn 
voltunk, éppen csak állni lehetett, de ezen túlmenően mindenki ott 
helyezkedett el, ahol az úri kedve tartotta, és ahová be tudott furakodni. 
Részemről kinéztem az egyik árboc körüli helyét, ahol vagy két méternyi 
magasságban egy körgyűrű alakú alkalmatosságot láttam és felmásztam 
oda. Jó ülőhelyet és remek kilátást nyertem. 
Voltunk ott vagy hatan egymás szomszédságában. A hajó kellemesen 
hintázott a nagy leterhelés alatt. Volt, aki tudni vélte, hogy hatezer körüli 
létszámmal utazni, a mi transzportunk kb. kétezer volt. 
Néhány órás üldögélés után, mi ott a magaslaton megbeszéltük, hogy 
jobban jártak azok, akik a korlát mellett helyezkedtek el, mert ott arra rá 
lehetett könyökölni. A magaslati ülőhelyen a lábaink úgy elzsibbadtak, 
hogy az már elviselhetetlen volt. Le kellett volna menni, de odalent 
talpalatnyi hely sem volt. Az árbochoz alattunk többen támaszkodtak, 
mert úgy könnyebb volt állni, a helyet feladni senki sem akarta. Végül 
csak létrejött egy helycsere, mert került más kíváncsi is, aki úgy 
gondolta, hogy a fenti ülőhely mégis jobb lesz, mint a tömegben állni. 
Volt, aki a magaslatról lejutva a zsibbadt lábával összeesett. A hajón 
élelmet osztottak. Abban a nagy sűrűségben ez igen nehéz dolog volt. 
Voltak olyan ügyesek, akik e miatt dupla porcióhoz jutottak. 
Konzerveket kaptunk, két főnek jutott egy hét decis doboz konzerv. Az 
akkor egymás mellett lévő két ember vált egy doboz tulajdonosává. 
Őrizték egymást és nagyon kívántuk a doboz tartalmát, de nem tudtuk 
felbontani, mert nem volt mivel. Egy idő múlva előkerült a köpeny 
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bélésébe vart néhány bicska és azzal már lehetett valamit csinálni. Eddig 
az volt a gondunk, hogyha felnyitjuk a dobozokat, akkor hogyan fogjuk 
kenyér helyen megenni a zsírós tartalmát. Rövidesen ez a gondunk is 
megoldódott. A felnyitott dobozok tartalma sós lében elrakott zöldbab, 
szemesbab és kockára vágott sárgarépa volt. Azok jártak jól, akik a 
sárgarépát kapták, mert azt a lét leöntve meg lehetett enni. Rövidesen a 
dobozok tartalmukkal együtt a vízbe kerültek, és a sok felbontott és fel 
nem bontott doboz úszott és süllyedt a hajó közelében. 
Igazából még ekkor nem voltunk annyira kiéhezve, a gyomrunk 
büszkesége még megengedhette, hogy válogasson és élvezze amit nem 
kíván bevenni. Bezzeg már néhány hónap múlva jó lett volna bármelyik 
doboz tartalma. 
Hajókürtök hangja szólt rekedten különböző irányból. A nyílt tenger 
felöl is lehetett hangokat hallani és nagyon hosszú idő telt el mikor azok 
körvonalai kibontakoztak a messzeségből. 
Itt a messzeséget valami lágyan hullámzó, süllyedő-emelkedő sötétség, 
vagy inkább feketeség jelentette. 
Egyszer a mi hajónk is megszólaltatta a kürtjét, és nemsokára elindult. A 
köteleket eloldották, felüljárókat elbontották és a hajó gépjei 
hangosabban kezdtek dolgozni. A hatalmas hajótest megremegett és 
láttuk, hogy lassan távolodunk el a parttól. Nem telt túl sok idő, talán fél 
óra sem lehetett és a felgyorsuló hajóval már olyan távol kerültünk a 
partoktól, hogy a kikötő és benne a sok hosszú gémű daru csak szürke, 
egybefüggő földcsíknak látszott. Nagy élmény volt, tengeren utaztunk. 
 Teltek az órák, sütött a nap, fáradtak voltunk. Már a látvány 
egyhangúsága is fárasztott, más lett volna valamilyen kényelmes 
ülőhelyről gyönyörködni a ringó víztömegben. 
Vagy két alkalommal találkoztunk velünk szemben jövő hajóval, de 
tőlünk olyan messze voltak, hogy az embereket sem lehetett kivenni 
rajta. A hajókürt hangjával üdvözölték egymást. 
Lassan ránk esteledett. Iszonyatosan hosszú éjszakát virrasztottunk át. 
Olyan sűrűn voltunk, hogy leülni sem lehetett. Volt olyan bajtársunk, aki 
a fáradságtól összeesett, de lerogyni sem tudott, a sűrűség megtartotta. A 
lökdösődésben az ilyen magához támaszkodva, mint a pihenő huszárló. 
A csillagos éjszakában az jelentett némi kikapcsolódást, hogy sokan 
felfordult a gyomra az örökös hintázásában, himbálódzásban. 
Jelentkeztek a tengeri betegség tünetei. Erről eddig csak hallomásból 
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tudtunk, most gyakorlatilag is találkoztunk vele. A nagy létszámhoz 
viszonyítva nem voltak túl sokan, de a korlát mentét túlnyomó 
többségében ők foglalták el. Az öklendezve közlekedőknek igyekezett 
mindenki helyett adni, hogy mielőbb a korláthoz jusson. Ott hajoltak ki 
és kínlódtak a gyomrukkal. 
Ez esetben talán szerencsénk volt, hogy nem tápláltak túl bennünket a 
behajózás előtt, mert ki tudja, hogyan néznénk most ki, ha sokkal többen 
öklendeztek, azokból valami váladék jött ki. 
Az alattunk lévő szinten is a korlát mellett hajlongtak a bajtársak, csak 
azt nem tudom mit csinálhattak a még fentebbi zárt hajótérben. Mi a 
fedélzeten talán a legjobb helyzetben voltunk-hidegtől eltekintve. Vizelni 
is korlát mellé jártunk, amit az állandóan fújó szél - annak irányában 
visszatekert, vagy az alattunk lévő szintre hordott be. Erről az onnan 
fenyegető kiabálásokból folyamatosan értesülhettünk. 
 De egyszer minden rossznak vége szakad. Hajnalodott, újra látni 
kezdtük egymást és a vizet. Ez a nyugtalan víztömeg sokkal erősebben 
himbálódzott, mint előző nap folyamán, és szinte haragudott is. A színe 
is olyan piszkos szürkés-kékes-feketés volt. Ahogy kezdett világosodni, a 
távolban mintha hatalmas pásztortüzet pillantottunk volna meg. Ahogy 
néztük egyre nőtt és egyre erősebben világított, már sugárnyalábjai is 
feltörtek az ég felé. Egyszer megjelent a korongja is, és az ahogy néztük 
mindig feljebb emelkedett a víz szintjéről. Ahogy emelkedett, úgy indult 
el egy széles aranyországút a vízen felénk. Mintha maga a nap akart 
volna elénk gurulni, vagy minket magához csalogatni az ajándék úton. 
Csodálatos volt. Ilyen élményben az óta már sokszor volt részem, más 
tengereken is, de mindegyikben ennek az elsőnek az emlékét kerestem. 
Amikor a nap a látóhatárról felemelkedett és jótékony sugarát szétszórta 
mindenfelé, akkor a mi hajónkon is beindult az élet. Melegebb még nem 
lett ugyan, de nem éreztük magunkat olyan árvának, mint az elmúlt 
istentelen hosszú éjszakán. A napkelte bűvölete elmúlt, de a fényes 
korong világított, láttuk egymást és ha dideregve is, de szóltunk 
egymáshoz. Nagyon el voltunk fáradva. Már húszórányi idő telt el 
indulásunk óta, és az óta állunk, lökdösődünk, ahogy a hajó billeget 
bennünket és valami ennivalóra gondolunk, de szeretnénk valahogy 
meg is melegíteni. Ha egy kicsit tágasabban lennénk, úgy valamilyen 
testmozgást végezhetnénk, de még könyökünket sem tudjuk szabadon 
mozgatni. 
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Egy vigyázatlan mozdulat és már a mellettem lévő zsörtölődését 
hallgathatom. Ez ment egész utón át, amikor néhány órai hajókázás után 
a fáradság jelei kezdtek el mutatkozni. A fáradtságot talán legnehezebb 
helyhez kötött álló helyzetben elviselni. Boldog randevúzó koromban 
tartós várakozás alkalmával a lábaim nagyon kifáradtak, viszont 
sétálgatva az éjszakába nyúló beszélgetések is üdítőtek voltak. 
Szóval a hajó himbálódzva úszott a vízen, a dermedtségünk kezdett 
lassan feloldódni, a nap folyamatosan átmelegített bennünket. Ahogy így 
kifényesedett az idő, mintha csak otthon lennénk egyre többen akartak a 
vizelő helyre menni. Lehet hogy nem mindenkinek sikerült, nem tudta 
mindenki azt visszatartani, amíg a korláthoz jutott. Ott egyenként a 
reggeli fényességben jobban látszottak az ügyeletes öklendezők. Igazán 
szenvedtek. Elnyúlt arcuk láttán igazán örülhetett, akinek nem vett erőt 
a tengeri betegség. Hogy vizelni lehessen közéljük kellett furakodni, és 
ezt csinálták az alattunk lévő szinten is. A lefolyt, a szél pedig kedve 
szerint csapkodta, az emberek pedig egymást szidalmazták. Ahogy 
teltek az órák, úgy javult a kedélyállapotunk. Az éhségünket és 
fáradtságunkat leszámítva olyan élményben volt részünk, amit ma is 
szívesen vállalnék. 
Szárazföldi patkányoknak nem minden nap adatik meg, hogy ilyen nagy 
víztükröt lássunk. Körös-körül ameddig a szem ellátott víz és víz. A 
láthatár szélén az égkékje mindenhol a tenger nyugtalan kékjével 
találkozott. A víz táncolt, az égen szórványosan felhők voltak, de az a 
távolban egyáltalán nem látszott. Egybefolyt a két kékség és ez olyan 
érzetet keltett, mintha mi a hajónkkal valahol a semmiben lebegnénk. 
Lehet, hogy késő délelőttre járhatott az idő, amikor a távolban hol erről, 
hol az oldalról hajókat lehetett látni. A messzeségben úgy tűnt, mintha 
állnánk, de ez csak a távolság játéka volt. A füstjét is láttuk, valamerre 
ment, uticélja volt. Amerről a hajók kiindultak tekintetünk abban az 
irányban keresett valami. Korábbi évek kalandregényeire emlékezően mi 
is lestük feszülten, hogy mikor tűnik fel a látóhatár szélén a föld. 
 Ahogy telt az idő mind többen és többen fedezték fel, hogy abban 
az irányban valami szürkeséget lehet látni, ami kiemelkedik a tengerből. 
Ahogy közeledtünk ebből mindig többet lehetett látni. Egyszer csak ki 
lehetett venni a kikötő panorámáját. Ott magasodott előttünk a part égre 
vezető lépcsősorával, hajóival, darujaival és romos épületeivel. 
Odesszába érkeztünk. 
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Odessza 

 
A hajónk a móló mellé állt és rövidesen megkezdődött a frissen érkezett 
áru kirakása. Ezek az áruk mi voltunk. 
 Az emlékezetem tárából már kikopott, hogy a kihajózás milyen 
sorrendben történt, de amikor mi következtünk szaporán sorakoztattak 
bennünket és váltogatás nélkül a rakparton ötösével kerültünk egymás 
mellé. Ott tisztek és fegyveres őrök vártak ránk, akik a szállítmányt 
átvették. Akkor még nem tudtam, hogy azért vannak olyan sokan, mert 
különböző hadifogoly táborokat képviselnek, amiből emlékezetem 
szerint tizenhat volt Odesszában. 
Mivel a hajóról ömlesztés szerűen rajzottunk le, a parton pedig azonnal 
ötösével álltunk sorba, a korábbi baráti körök és más alkalmi kötelékek 
teljesen felbomlottak. 
Kilométernyi hosszúságban álltunk és fokozatosan lötyögtünk előre. 
Hátunk mögött kellett a hely az új leszállóknak, messze előttünk pedig 
fogyni kezdett a sor, mivel onnan megkezdték az elszállításokat. Voltak 
táborok, ahonnan gépkocsival érkeztek az átvevők, de a közelebbiekbe 
gyalogosan ment a feltöltés. Mi is így vándoroltunk végig a város 
néhány utcáján. A polgári lakosság közömbösen nézett bennünket, 
hozzá voltak szokva a látványhoz. 
A tengerparttal párhuzamos útra kanyarodtunk. Egyik oldalon 
lakóházak, a part felé eső oldalon pedig ipari üzemek sorakoztak. 
Egyszer csak előtűnt egy drótkerítéssel körül zárt udvar és a menetünk 
ide kanyarodott. 
Az udvar hátsó részén barakképület, abban kétszintes fekvőhelyek, egy 
kisebb barakk épületében a konyha és a raktár volt elhelyezve, a bejárat 
melletti területen pedig a táborőrség tartózkodási helye volt. Az udvar 
egy félreeső sarkában a fürdő és fertőtlenítő barakk állt, amelynek a 
kéménye érkezésünk is füstölgött. Ennek a végében helyezték el a 
latrinát, ami állandóan bűzlött a klórmész szagától. 
Az udvar közepe nagy és térszerű volt, ez alkalommal is ide sorakoztunk 
fel. Itt brigádokat alakítottak ki, érkezési sorrendben. A brigádvezetők a 
táborban már korábban itt lévő bajtársakból lettek kijelölve. A mi 
brigádunk vezetője egy őrmester lett, és milyen csoda, valamikor egy 
alakulatnál szolgáltunk. 
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Hódmezővásárhelyen a géppuskás század egyik szakaszának volt a 
parancsnoka. A korábbi fogolytársakból viszont egy sem került velem 
egy brigádba, de a tábor területén néhányan azért voltunk, de más-más 
brigádban, más-más munkahelyen dolgoztunk. A mi brigádunk kb. 
harminc főből állt és ennek több, mint fele középkorú. A brigádvezetőnk 
nagy bajuszú, jóízű beszédű székely ember volt. Ahogy a 
brigádszervezés megtörtént folyamatosan fürödni mentünk. Előtte teljes 
szőrtelenítésen estünk át, most már nem csak a hónaljakból, hanem a 
fejekről is lekerültek a szőrzetek. A borotválás után mindenkinek ritkítón 
világító kuglifeje lett. Néztük egymást és nevettünk. Könnyű szível 
lehetett megszokni, mert a környezetünkben mindenki kopasz volt, még 
az őrség is, csak a tiszteknek volt meg a haja, de az is rövidre nyírva. A 
ruháink egy vas vállfára kerültek - olyan volt ez, mint a strandok közös 
öltözőiben lévők, de némely táborban csak egy összeakaszthatós végű 
vaskarika volt - amit egy átadóablakon a gőzölő helységbe adtuk át, ahol 
egymástól lazán felakasztva átjárta a forró gőz, jaj lett a tetveknek. Amíg 
a ruhákban szenvedtek, majd elpusztultak a tetvek, addig mi is 
megfürödtünk. Valami csípős, büdös, sárga kenőccsel kellett fürdés után 
bekenni az egykori szőrzetek helyét. Ezt követően fehérneműosztás 
következett. Mindenki kapott egy inget és egy gatyát. Ezek olyan 
méretűek voltak, hogy mindenki viselhette. Amelyik előzőleg egy nagy 
méretű muzsik tulajdona volt az a soványabb méretű foglyon kétszer is 
körbe ért volna. A sereg lecserélt és megfoltozott fehérneműi voltak. Az 
ingek nem gombosak voltak, két-három szalagbárral kötődtek a mellen 
és a nyak alatt össze. A gatyák hosszú szárát később letéptük, mert 
kapcákat és zsebkendőket gyártottunk belőlük, ilyen ruhadarab ugyanis 
a táborban nem volt rendszeresítve - a táborparancsnok is a két ujját 
használta - és a bakancsba is tenni kellett valamit. 
Mire megfürödtünk a ruháinkat is kidobálták egy tágas öltözőbe, ahol 
mindenki megkereste a sajátját, vagy ha nem találta, akkor felvette 
helyette a másikat, amit ha sikerült, akkor később a barakkban esetleg 
visszacserélgetetett, ha a másikat sikerült e célra megnyerni. Amikor mi 
öltöztünk a másik oldalról a fürdőbe már új csoport került be. 
Ez a fürdési ceremónia ezt követően így zajlott éveken át, bármelyik 
táborban is tartózkodtunk. Ez nekünk nagy jelentőségű volt, nem is 
hallottunk többé tetvekről. 
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Fürdetés után vacsoraosztás következett, majd elfoglaltuk helyünket a 
számunkra kijelölt barakkban. A deszkapadozaton mindenki ott 
helyezkedett el, ahol akart. Egy főre kb.40-50 cm széles fekhely jutott. Ha 
valakinek innen éjjel ki kellett menni a latrinára, visszajutni a fekhelyre 
csak hosszas fészkelődés útján tudott, mivel távozása után a sor egy-
kettőre összezárt. Az alsó sorban éppen csak fel lehetett ülni, a deszka 
szőrös lapja állandóan a kopsz fejet dörzsölte, de aki felülre került az-az 
elviselhetetlen bűzt kellett, hogy vállalja az egész éjszaka folyamán. A 
káposzta és krumpli bűze itt sűrített változatban voltak jelen. Időnként 
egyéni kívánságok alapján spontán helycserékre került a sor, a 
magasabbak az alsó sorban egy idő után elgémberedtek, meg olyan is 
volt, hogy a másik fekvőhelye hátha jobb az enyémnél. Egy barakkban 6-
8 brigád helyezkedett el. 
Külön világítása a barakknak nem volt, de az udvari térvilágítás 
beszűrődött az ablakon, ez elégséges volt ahhoz, hogy a helyünket 
megtaláljuk. Később ennél sokkal zsúfoltabb és sötétebb szálláshellyel is 
találkoztunk. 
 Reggel iszonyatos ordításra ébredtünk. Valahogy így hangzott: 
„Kazána la bukatarija”. Ez olyasmit jelentett, hogy menni kell a konyhára 
a kondérokat kihordani, amiben a szétosztandó reggeli leves volt. Ezt 
barokként két ember cselekedte. Mire a kondérok az udvarra kikerültek 
addigra a barakkokat is el kellett hagyni. A barakk brigádjai egy 
tömbben sorakoztak fel a számukra kijelölt kondér mögött és így 
kezdődött meg az ételosztás. Ezzel egyidőben a brigád vezetője 
felvételezte a kiporciózott kenyeret és azt szétosztotta. A leves osztását a 
konyha személyzete végezte. Az osztókanál egy fa nyélre erősített hét 
decis konzervdoboz volt, amiből az odatartott csajkába a levest 
belemérte. A reggelinél nagy ceremónia nem történt, mert a levest 
mindenki a csajkából egyszerűen megitta, a kenyeret pedig útközben 
elharapdálta, vagyis a szájába betömte, attól függően, hogy mennyire 
volt éhes. Aki nagyon meg akarta adni a módját az igyekezett még ekkor 
az étkezés intelligensebb módját választani, de egy idő után leszokott 
róla. 
 Itt mondom el, hogy táborként változóan a kiszolgáló személyzet 
és a foglyok közül kijelölt „parancsnok” más-más nemzetiségűek közül 
kerültek ki. Ebben a táborban románok voltak. Az odesszai tábornok 
többségében ez volt a helyzet. Ez azt jelentette, hogy valamelyik 
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erőszakosabb, vagy katonásabb román tiszt, vagy tiszthelyettes volt a 
tábor fogoly parancsnoka és a tábor rendjéért, fegyelméért, tisztaságért ő 
volt a felelős. Bármit kellett csinálni az őrparancsnok őt szólította, az 
utasításokat megkapta, a végrehajtásról pedig már neki kellett 
gondoskodnia. Hálátlan feladat volt, de aki vállalta annak bizonyára 
tetszett. Amilyen nemzetiségű volt a parancsnok olyanokból tevődött ki 
a tábor kiszolgáló személyzete is. 
Szakácsok, szabók, cipészek, fürdősök, udvarosok, borbélyok ebben a 
táborban így románok voltak. Ennek a rendszernek a megfelelő 
nemzetiségűek számára sok előnye volt. Ezt az ételek osztásánál, 
valamint valamilyen pótélelem szerzést lehetővé tető alkalmi munkára 
való irányításnál nagyon jól lehetett ezt tapasztalni. Nem beszélve arról, 
hogy a jobb bakancsok és ruhák ebben a táborban a románoknak 
jutottak. 
 Később sok odesszai tábort végig jártam, találkoztam magyar, 
német táborvezetőséggel is. Sok tapasztalat után azt kell mondanom, 
hogy a legelőnyösebb az volt számunkra, ha a tábort németek igazgatták. 
Az elosztások igazságosságát és a pihenő idő nyugalmát ők tudták 
legjobban biztosítani. Gondos számolás után, ötösével kisorakoztunk a 
kapun és brigádonként őr kíséretében útba indultunk leendő 
munkahelyünkre. Ebből a táborból legtöbb brigád egy ekegyárba 
igyekezett. Legalábbis mi ekegyárnak hívtuk, mert azok az üzemek, ahol 
mi dolgoztunk ekéket gyártottak. A gyár a táborral szembeni oldalon, 
attól pár száz méterre volt csupán. A gyárat az úttal ellentétes oldalon a 
tenger határolta, attól nem is volt elkerítve. Szabadon lehetett látni a 
végtelen tengert és ezt a későbbiekben is megunás nélkül folyamatosan 
csodáltam. Az üzemünk is a víz partjához volt közel, a csarnok végén 
arra az útra jártunk ki, melynek másik oldalán már a parti homokba 
léphettünk bele. Az üzemben odaérkezésünkkor már folyt a munka, de a 
művezető miránk is várt. Beosztott bennünket, de mi abból semmit sem 
értettünk, csak mikor azt mondta, hogy „davaj” a brigádvezetőnk már 
szükséges mértékben ismerte a munka szótárat - amit pár hét leforgása 
után mi is elsajátítottunk -, és így fokozatosan mindenki elfoglalta a 
beosztását. 
Volt, aki formázó lett, mások lapátoltak, szállítottak, emeltek, 
takarítottak Felesleges nem volt senki, inkább kevesen voltunk az ottani 
munkához, de az üzemnek csak művelünk kellett beérnie. A későbbi 
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időben az üzemvezető még két másik brigádot is ki tudott sírni 
magának. Én két nő és egy kisfiú társa lettem. Az idősebb nőnek a férje 
még a háború elején odamaradt, a szomorúságból már kilábalt, 
egykedvűen tette a mindennapi dolgát. A másik nő fiatalos volt, 
nagydarab, csúnyácska, neki nem akadt párja a háború előtt, közvetlen 
veszteség nem szomorította. A kisfiú nevére még emlékszem, Koljának 
hívták, 14-16 éves lehetett. Mi négyen egy kis olvasztókemence 
kiszolgálásához voltunk beosztva. Mivel kohászati ismereteim 
egyáltalán nem voltak említésre méltóak, - meg különösebben nem is 
érdekelt, amit csinálnom kellett - az olvasztási technológiából nem sok 
maradt meg emlékezetemben. Ami mégis megragadt bennem, azt a 
valamit „voharankának” nevezték. Méretéhez képest elég telhetetlen volt 
az étvágya. Az én feladatom volt, hogy egy kb. két méter magas 
pódiumon tartózkodva az olvasztó adagoló nyílásán át etessem. 
Lapátoltam be a nyíláson a kokszot, kézzel dobáltam bele a nyersvasat és 
a pódiumon kupacokban álló különböző kiegészítő fémekből is időnként 
kívánságra egy-egy lapáttal, az olvasztár utasítása szerint. Egy 
háromméternyi hosszúságú gömbvassal folyamatosan felülről piszkálni 
kellett az olvasztóban izzó anyagot, mert az nem került teljesen 
folyékony állapotba, mindig felakadt. Terepszinten egy nagyon idős 
szaki irányításával két-három fiatal működött, ők voltak az olvasztárok, 
vagy olvasztár tanulók. Az öreg mester higgadt, csendes ember volt, de a 
fiatalok hevesek, hangosak, erőszakosak voltak, úgy láttam. hogy sokkal 
nagyobb öntudattal rendelkeztek, mint amennyi a szakmai ismeretük 
volt. Ha nem volt éppen dolguk, akkor lökdösték egymást, néha birokra 
keltek és sűrűn használták beszéd közben, hogy „joptvaju máty”. 
Később, mikor ragadtak ránk egyéb szavak is, megtudtuk, hogy ezt 
sűrűn, kötő szavak helyett használják, és egyáltalán nem haragból 
mondják egymásnak. Ha a művezetőnk nagyon mérges volt, akkor ő 
már haragosan kiabálta a fogoly felé, de tovább finomítva, hogy 
„joptvaju dusu máty”. Amikor az olvasztott anyag megfelelő minőségű 
lett, akkor megkezdődött a csapolás. Ennél négyünknek semmi 
tennivalója nem akadt. Ilyenkor a következő olvasztás nyersanyagát 
készítettük fel a pódiumra. Ezt akkorra Kolja a két nővel az udvarról már 
behordta a csarnokba és onnan fel kellett csigával feljuttatni a pódiumra. 
Vashordókba kerültek és állati erőfeszítés mellett helyet változtattak. Ha 
a következő begyújtásig nem készültünk el, úgy a további cipekedést 
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nélkülem kellett folytatniuk. Pedig ez nagyon kemény munka volt, 
semmiképpen nem nőnek és gyereknek való. Három szakadásig húztuk 
a kötelet, hogy a hordó a pódium magasságáig emelkedjen, ott az 
idősebb nő várta és a kötéllel beengedte a hordót a pódium padozata 
fölé. Utána mind a négyen nekirugaszkodva a pódium vaslemezén 
odahúztuk a hordót a helyszínre. Könnyebb dolgunk volt a koksszal, az 
nem izzasztott meg ennyire bennünket. Ha az anyag előkészítéséig nem 
fejeződött be a csapolás, akkor kimentünk az udvara vasat törni. A 
nagyolvasztóból - azt hiszem onnan - a vas olyan alakban került 
hozzánk, mint egy-két kilós vekni, amelyiknek a közepén egy mély 
bevágás volt. Ezt a veknit magasra emelve rá kellett erőteljesen hajítani a 
sínre, és ha az ügyesen történt, akkor kettétört. Így könnyebb volt 
mozgatni és az olvasztóban is ritkábban akadt fel. Pihenő idő, megállás 
egy percre sem akadt, ha folyamatosan ment a munka. Szerencsére 
időnként a csapolásnál - hála a fiatal olvasztároknak - előfordult 
dugulás. Amíg annak elhárításával bajlódtak, addig mi pihentünk, 
hacsak nem túl hosszú ideig tartott, mert különben elvezényelt 
bennünket addig más munkára a művezető. Ilyen pihenőidőben 
elhúzódva rá is gyújtottunk. Kolja megkínált cigarettával, a zsebe mindig 
tele volt mahorkával, meg napraforgómaggal. Ez utóbbi reggeltől-estig 
folyamatosan rágta, és a héját köpködte, mint mindenki más a 
csarnokban az őslakók közül. A mahorkát újságpapírba csavartuk. Kész 
cigarettát csak rangosabb emberek szívtak, a művezető szájában láttam 
időnként ilyet. A pihenőidőben Kolja nyelvoktatást is tartott. Meglátta 
érdeklődésemet a tenger iránt, amit a lyukas tetőn át nézegettem. 
Mondta szegény gyerek, hogy „Bolsoj voda”, meg „csornij móré”, de 
nem értettem belőle akkor semmit, azt sem tudtam, hogy a vizet 
„vodának” nevezik. Néhány hét elteltével azonban már beért a 
fáradozásom, meg a táborban is sokat tanultunk egymástól. Némelyek 
újságot is hoztak magukkal a munkahelyről és este a barakkban 
nézegettük a cirill betűket, majd hasonlítgattuk az utcán lévő 
feliratokhoz, melyeknek ismerjük meg a jelentését. 
 Május elsejei ünnepre készültek a városban és minden szabad hely, 
ami még nem volt a termelési eredményekkel elfoglalva, oda ünnepi 
felirat került. Fehér mész és piros színű felirat harsogott mindenfelé 
amerre jártunk. A későbbi esztendőkben is nagyon meg voltak 
ünnepelve ezek a napok. Kolja nagyon kedvelt engem. Azt hiszem 
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tetszett neki az a nem mindennapi testi erőm, amivel abban az időben 
rendelkeztem. Egyedül többet bírtam, mint ők hárman együttvéve. 
Lehet, hogy a művezető is ezt látta bennem, ezért osztott be engem ebbe 
a partiba. Többiek a formázáshoz kerültek, a kellékeket rakosgatták 
tovább, homokot rostáltak és lapátoltak, szállítottak és később maguk is 
beléptek formázási ellenőrzés mellett. Némelyek a formából kikerülő 
ékeket szállították át az üzem másik részébe, ahol köszörű melletti kézbe 
kerültek és megtisztították a ráégett salaktól és a kiálló hibás részektől. 
Hetek múlva az üzemben dolgozók megszoktak minket, és mi is 
megszoktuk őket. Kíváncsiságunk az üzem területén belül mindenhová 
elvezetett. Néhány szó ismeretében mind jobban megértettük egymást. 
Többször beszélgettem egy idős szakival, aki az ekéket köszörülte simára 
és a normáját több száz százalékra teljesítette. Még ebédelni sem járt el, 
ez az idő alatt is a köszörűje mellett állt. „Sztári csoloveknak” hívtuk, ezt 
vettük át a környezetétől, 74 éves volt. A tüdeje sípoló hangot hallatott, 
amikor felemelte a nehéz öntvényt, hogy utána a hasához szorítva a 
köszörű előtt forgassa. Ő volt az üzemben a legidősebb, mindenki 
tisztelettel vette körül, nem volt már senkije, magányosan élt. A háború a 
családjából csak egyedül őt hagyta meg. 
Az ebédet a táborból szállították ki részünkre. A kocsi a gyárban 
körbejárt, a brigádokat a tartózkodási helyükön kereste fel és az ebédet 
kiosztva továbbment. Az üzem környezetét egyik brigád sem hagyhatta 
el, így történt, hogy hónapokig jártunk ebben az összeállításban az 
öntödébe dolgozni, más üzemben még nem jártunk. Menet-jövet 
kíváncsian tekingettünk be a néha nyitva lévő kapukon, de csak a 
miénkhez hasonlóan kezdetleges eszközöket láttunk. A kapukat 
mindenhol igyekeztek zárva tartani, mert anélkül olyan huzat volt az 
épületben, hogy állandóan kotorta a port. A mi üzemünk roncsai között 
is lehetett látni, hogy valamikor jól működő gyáregység volt. Az 
olvasztók egész sora volt benne, de használhatatlanok voltak. Több 
elektromos kemence javítás alatt állt. A darupályák roncsain egy-két 
lakatos munkálkodott. A legkezdetlegesebb termelő erők mi voltunk. 
A brigádban egyetlen ember sem akadt, aki valaha is üzemben dolgozott 
volna. A brigád székely atyafiai párosával beosztva kézi erővel, 
akasztóval ellátott gömbvasból készített hordsarogjával szállították a 
samottal kibélelt vödörben a csapolt vasat. A brigádban én voltam a 
legfiatalabb. 
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Az ebédidő nem mindig jött jól össze. A hazaiak eljártak valahová 
ebédelni, ilyenkor mi foglyok kicsit lazsálhattunk. Ha a mi ebédünk 
ilyenkor érkezett, akkor a művezető meg volt nyugodva, ha még nem 
jött meg, akkor káromkodva igyekezett számunkra valamilyen 
elfoglaltságot biztosítani. Ez nem mindig járt sikerrel, mert ilyenkor 
kedvezőbb volt, ha szétszéledtünk. Amikor a mi kocsink érkezett meg, 
akkor pedig a hazaiak voltak kénytelenek lazsálni, mert az üzem 
dolgozóinak közel fele mi voltunk. Az ebédünket, amíg fogyasztottuk a 
művezető nézett és sürgetett bennünket. Nagy feneket mi sem 
kerítettünk nekik. Ez hét deci levesből, két deci kásából és háromszáz 
gramm kenyérből állt. A levest megittuk, a kását néhány kanállal 
betömtük, a kenyeret zsebre vágtuk és onnan folyamatosan 
menetközben elmorzsoltuk. Itt mondanám el, hogy egész Odessza 
területén a foglyok étkezésének egy sajátos rendje volt. Minden tábor az 
étkeztetés alapanyagát hosszabb időre vételezte fel, a következő 
vételezésig ebből gazdálkodott. Emlékezetem szerint ez egy hónapi 
időszak volt. Ez azt jelentette, hogy ha a vételezés tárgya burizs volt és 
szója, akkor egy hónapon át naponta háromszor burizs levest, és akinek 
járt hozzá - szójakását ettünk. Ehhez kaptuk meg a kenyéradagunkat 
napi kétszeri, vagy háromszori elosztásban. Ha a vételezéskor a 
raktárból más alapanyagot kaptak, úgy más összetételű étrend állt össze. 
Ez lehetett kukoricakása, burizs, szója, bab, köles különböző 
társításokban. Tél folyamán ebben annyi változatóság állt be, hogy 
burgonyát és takarmányrépát főztek össze, és ez képezte a levest, 
kásának pedig az előbb felsoroltak valamelyike társult hozzá. Nem volt 
ritkaság, hogy répa szőrzete között földet lehetett találni, a burgonya 
pedig mindig hámozatlan volt. Tudni kell, hogy az étkezés mennyisége a 
brigád által elért teljesítménytől függött. Minden fogolynak naponta 
háromszor hét deci leves és reggel-délben harminc deka kenyér járt. Ha 
normálját teljesítette, reggel és délben húsz deka kását, és este további 
húsz deka kenyeret, valamint egy evőkanál kristálycukrot kaphatott. 
Esetenként a vacsorához apró olajos halat is osztottak, amit mi magyarok 
nem tudtuk akkor még megenni. 
Időnként én is megpróbáltam, de hányingerem volt tőle, nem vette be a 
belem a nyers halat. A románok jól elboldogultak vele, úgy látszik a 
tengeri népek hozzá voltak szokva. Muszáj volt mindenkinek kivenni 
utána egyenesen a latrinába öntöttük. A levesben elvétve 
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húsfoszlányokat is lehetett találni, és a kondérban lévő tömeg tetején 
látszott az étolaj nyoma. A hús az amerikai konzervszállítmányokból 
származott, úgy hallottuk, hogy a szovjetek a foglyok élelmezéséhez azt 
onnan kapják. Nagyon csínján bántak vele, abból is több lépcsőben 
leszedték a vámot, mire a kondérban kiosztásra került. Talán a 
következő esztendőben járhattunk, amikor megszűntek a 
konzervszállítmányok, ezt követően sózott tengeri hal, vagy szárított 
kecskehús volt a menázsi hús része. A kecskehús apróra vágva volt a 
levesbe főzve, de a hal húsát egy szeletbe vágva kaptuk, ami olyan sós 
volt, hogy a kásával vegyesen lehetett csak megenni. Ebben az időben a 
román szakácsok olajban sült halat ettek, csábító illata kilopakodott a 
konyháról, az őrszemélyzet is sűrűn fordult ilyenkor ott meg. A zsiradék 
porciózását mintaszerűen a németek végezték. Olyan táborokban, ahol 
ők voltak a szakácsok, ott az olajat a levésosztással egyidőben egy erre a 
célra készített 3 cm nagyságú kis kanállal mérték mindenkinek az 
evődobozába. Ők a kenyeret is porciókra mérve osztották, és a kiegészítő 
részeket, darabokat pálcikával a porciók tetejére szúrták. A kenyér 
számunkra szokatlanul barna volt. A korpás rész nem volt kivonva 
belőle, és olyan nehéz volt, mint a sár. Szögletes alakja volt, ezt nem sült, 
inkább főtt kenyérnek lehetett nevezni. Egy harmincdekás adag nem volt 
nagyobb tömegű, mint a mi kenyerünkből egy szűk szelet. Megszoktuk 
és mindig kevés volt. Az itteni diétás menzán rendbejött olyanoknak a 
gyomra, akik otthon orvosi kezelésre szorultak, a gyomorfekélyek simán 
gyógyultak. A kenyérosztás a brigádon belül külön szertartás volt. Ahol 
a kenyerünket egészben mérték ki, ott heti váltással mindig a brigád 
másik két tagja porciózta azt fel. Ketten a vételezés miatt kellettek, 
nehogy megdézsmálja az aki egyedül megy érte. Egy falapon történt a 
vágás és a brigád közben a közreműködőket körbeállva nézte, hogy a 
darabok egyenlők-e. Közbeszólás alapján utólagos kiigazítások történtek 
és az osztás is meghatározott sorrenden folyt. A sarokrészek ízletesebbek 
voltak, mint a keletlen belseje, így ezeket mindennap mások kapták. 
A falapon maradt morzsa mindig azé volt, aki aznap a kenyeret osztotta. 
Arra persze vigyázni kellett, hogy a szükségnél több morzsa ne 
keletkezzen. A műszaki befejezés után elhagytuk a gyárat, az őr bekísért 
bennünket a táborba, ahol azonnal megkezdődött a vacsora kiosztása. Itt 
néha érdekes látványnak lehetettünk részesei. A románok időnként 
megzavarták az ételosztás rendjét. A rendbontókat saját 
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szakácshonfitársaik egyszerűen megverték. Egyik alkalommal, amikor 
az egyik román a szokásos formában az edényét színig merítette a 
kondérból, a szakács úgy fejbe vágta az osztókanállal, hogy berepedt a 
koponyája, elájult. Az ütés ez alkalommal a kelletténél jobban sikerült, a 
szakács persze jobb kondícióban volt, mint a porul járt társa, akit 
folyamatos éhségérzet gyötört. 
 Egy idő után a munkahelyen különböző kapcsolatok alakultak ki. 
Az én közvetlen munkatársaim időközönként megajándékoztak egy-egy 
paradicsommal, uborkával. Szerettem volna ezt viszonozni. Eszembe 
jutott az olajos hal. A legközelebbi halosztáskor az evődobozomat tele 
raktam és másnap reggel kivittem a munkahelyre és felkínáltam. „Ocsin 
harasó” -mondták. Ezt követően minden alkalommal nekik szállítottam, 
amennyit csak tudtam. Tartalék dobozt is adtak. Nem tudom Kolja hol 
szerezte, de néha egy tele sapka paradicsomot is hozott ezt követően. A 
nők is valami zöldségfélével kedveskedtek. Később üzleti kapcsolatba is 
léptünk. 
 Nyár közepén már egészen jól értettük egymást, apródonként sor 
került különböző ruhadarabok cseréje. Mi a heti fürdések alkalmával 
tiszta inget és gatyát kaptunk. Ezek között voltak jó állapotban lévők, de 
olyanok is, melyeket a tábori szabóműhelyben javítottak meg. Az 
asszonyok minden héten hoztak be ezeknél elnyűtebb minőségűt, és 
ezeket kicseréltük. A jó fehérneművel ők kereskedtek, a bazárban 
eladták és a haszon egy részével megajándékoztak. Az 20-30 rubel körül 
volt alkalmanként. Ezzel a pénzzel gazdálkodni lehetett. Megbízás 
alapján a városban vásároltak érte mahorkát, vagy napraforgómagot. Ezt 
el lehetett szívni, vagy meg lehetett enni, de lehetett vele a táborban 
tovább üzletelni. A szabóműhelyben dolgozók tudtak inget lopni, mert a 
foltnak való anyagot nem tépték szét, hanem megjavították, így a darab 
számot lehetett növelni. Tőlük pénzért, dohányért hozzá lehetett jutni 
egy-egy ruhadarabhoz, amit a munkahelyen szívesen megvásároltak. Ez 
a kereskedelem később igen széles körben kifejlődött és az őrök 
bevonásával már nagy tételben is virágzott. A szovjet emberek nagyon 
keveset kerestek. A mértékére már nem emlékszem, de ez egyébként sem 
volt az életszínvonali mérce. A főétkezésük az üzemi konyhára volt 
megállapítva, de a családi ellátás is részben az üzemen keresztül történt. 
Néha lehetett látni, hogy különböző természetbeni járandóságot az 
üzemből szállítottak munka után haza. 
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Lehet, hogy az üzem segített az alapanyagok beszerzésében, burgonyát 
többször láttam, hogy osztottak. Az asszonyoktól hallottam, hogy 
mindent csak élelmiszerjegyre lehetett kapni, azon túlmenően a 
bazárban vásárolhattak nagyon nagy felárral. A mi zsarnai piacunkhoz 
hasonló bazárban a világon szinte mindent lehetett kapni, a kupacba 
rakott sapkányi mennyiségű széntől kezdve a maroknyi szögig, de talán 
még ágyúgolyó is volt ott eladó. Amit az emberek a munkahelyükről 
összelopkodtak azt mind idehordták, hogy pénzzé tehessék. A 
kukoricalisztből készült, még porcukorral is meghintett süteménynek 
nagy keletje volt, ez is valamint a sült burgonya is a bazárból került 
hozzánk. Az ennivalónak nagy becsülete volt abban az időben. Időnként 
láttam az üzemben kecskefejet pörkölni. Az égett zsír szaga ilyenkor 
betöltötte az üzemcsarnok légterét. Érdeklődésemre mondták, hogy a 
kimagaslóan jól dolgozók kapják jutalmul az üzemi konyháról származó 
kecskefejet, amit a nyúzáskor a hentes egy darabban levág, és ezeket 
üzemenként szétosztják. Az öntöde kifolyasztott izzó salakja alkalmas 
volt arra, hogy rajta meg lehessen azt a szőrétől szabadítani, a művelet 
többi része már otthon is elkészülhetett. A negyvenötös években nem 
igen sok húshoz juthattak hozzá az üzemi konyha ellátásán kívül. Mi 
foglyok is állandóan éhesek voltunk. Ebből a táborból az élelmezésünket 
csak az apró lopásokból származó egy-két ruhadarab eladásából tudtuk 
javítani. A befolyt néhány rubelt sem tudtuk közvetlenül levásárolni, az 
üzemben dolgozó ruszkikat kellett megkérni arra, hogy részünkre 
valamit vegyenek. Kukorica sütemény, sültburgonya, napraforgómag, 
mahorka voltak a kívánt és beszerezhető cikkek. Öt rubel, ötért adták 
poharanként a napraforgómagot és ugyanannyiért a mahorkát.  
 A napok egyformán teltek. Vasárnap munkaszüneti nap volt. 
Ilyenkor is felkerestük a gyárat, de más célból, mint a munkanapon. 
Délelőtt folyamán ugyanúgy megszámlálva, mint máskor a gyár 
területére vonultunk és a vízpart homokján vetkőztünk le. Fürödni és 
mosni jöttünk le. Ilyenkor a tábor őrsége és parancsnoki kara is kikísért 
bennünket. Meztelenre vetkőztünk, és minden ruhadarabunkat 
belenyomkodtuk a vízbe. Biztattak, hogy mossuk, dörzsöljük őket. Ez 
főleg a felső ruházatra vonatkozott, mert alsómenüt a tábori fürdőben a 
fertőtlenítések alkalmával ugyanaz nap cseréltek. A sós vízben 
megmártogatott köpenyek, nadrágok és egyebek, amíg száradtak a 
napon, addig mi lubickoltunk a vízben. Ez az első időszakban nagyon 
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kellemes és újszerű volt, de a nyár derekára már úgy le voltunk 
gyengülve, hogy a vízből kijövet csak tántorogtunk. Amíg a ruhák 
száradtak a fürdés után keveset heverészhettünk a meleg homokban. 
Érdekes élmény volt számunkra, hogy tőlünk távolabb a ránk vigyázó őr 
kivételével kísérőink szintén fürödtek. A katonák a női orvosokkal, 
ápolókkal együtt nagy hancúrozást csaptak a vízben meztelenül. Ez 
számunkra igen izgalmas látvány volt, még abban az erőnléti állapotban 
is. Ők valószínűleg egészen természetes állapotnak tartották ezt az 
Ádám-Éva kosztümös megoldást, és úgy játszadoztak a vízben, hogy 
gyönyörűség volt nézni. Kiabálások közepette dobálták a nőket a vízbe, 
gúlákat képeztek, ahol a nők voltak a harmadik emeleten és hatalmas 
visítással dőltek a vízbe, amikor a gúla összeomlott. Mi kábultan és nyál 
csurgatva néztük a dús szőrzetű női hajlatokat, a feszülő rég nem látott 
kebleket, egymás kopasz fityegőjét, ahogy azok a látvány hatására 
meredeztek a napon. Ez a fürdőzés minden hét végén visszatérő műsor 
volt. Amíg a tengerparton időztünk, addig a táborban maradt őrség 
végig ellenőrizte a barakk fekvőhelyeit. Minden zugát átkutatták és az 
evőedényeken, kanálon kívüli tárgyakat összegyűjtötték. Itt a fogolynak 
nem volt szüksége semmilyen tárgyra. A ruházat felett madzaggal a 
derékra kötve lógott a csajka, vagy azt helyettesítő konzervdoboz, a 
zubbony felső zsebében pedig az evőkanál. Őrzőink szerint más 
felszerelés nem kellett. Ezekkel amikor vonultunk az utcán olyan zörgő 
hangot hallattunk, mint mikor az esti alkonyatban a kolompos birkanyáj 
vonul szép hazánk ege alatt haza a határból. Voltak barkácsoló emberek, 
akik a munkahelyen található alulemezből cigarettatárcákat készítettek, 
ezt kenyér, dohány vagy cukor fejadagért árusították. Nem volt érdemes 
áldozni érte, mert a hétvégi zabrálásnál legtöbbször elvették, ritkán 
sikerült úgy eldugni, hogy egy darabig megmaradjon. Itt még egy 
ceruzadarabot is nehéz lett volna megőrizni, mert azt is elvették, ha 
megtalálták. Hány megirt versem ment veszendőbe, mert a barakk 
deszkái között a cementeszsák papírcetlijeit megtalálták. Legtöbb bajunk 
a késekkel volt. Hiányzott, vagy nem volt vágószerszám. Szerettük este a 
kenyeret felszeletelni, a cukrot rászórni és lassan, komótosan megenni. Jó 
volt elfoglalkozni vele, hogy mimnél tovább tartson, majd a végén a 
morzsák legapróbb darabjait is összegyűjteni, hogy még egy 
mákszemnyi morzsa se menjen veszendőbe. Elhasznált fűrészlapokból 
gyártottak némelyek késeket olyan munkahelyen, ahol ilyen volt, de 
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ezeket hetente kellett újra termelni, mert nagy részét a barakk deszkái 
közé becsúsztatott helyen is megtalálták. Utóbb a kanalak nyelét 
élesítettük ki ilyen célra, de ha az hosszú nyélű volt, úgy azt is elvették. 
A későbbi táborokban már elnézőbbek voltak e tekintetben. Nyilván a 
tábor parancsnokán múlt, hogy milyen következetesek voltak, hiszen 
emlékezettem szerint egyetlen alkalommal sem fordult elő, hogy ezekkel 
az alkalmi vágóeszközökkel valahol is szurkálás előfordult volna. A 
legnyugodtabb napok mindenesetre arra a társunkra vártak, akinek már 
semmije sem volt, csupán az ősember készletével rendelkezett, tőle már 
nem lehetett semmit elvenni.  
 Ehhez a táborhoz több érdekes esemény is fűződik. Itt 
találkozhattunk az első május elsejével. Hatalmas ünnep volt az akkori 
fogalmak szerint. Általunk addig soha nem látott készülődés előzte meg. 
Gyárban, utcában, táborban - mindenhol fehérre meszeltek és piros 
feliratokkal látták el minden tenyérnyi helyet, és vörös lobogó lengett 
amerre csak a szem látott. A munkásosztályt és a vörös hadsereget 
dicsőítő feliratok, és a szocialista brigádok elért termelési eredményét 
hirdető szövegek a falakon, kerítéseken, és az utak fölé kifeszített 
vásznakon. Ez alkalommal mi még nem nagyon tudtunk azonosulni 
velük, többségünk eddigi neveléséből a munkásosztály és a 
nemzetköziség szerepe, ismerete hiányzott. A fogoly nép számára is 
nagy jelentőségű volt ugyanakkor május 8.-ika. Díszlövések hangjától 
volt tele a város. Nem tudtuk mire vélni, hogy mi célból a nagy 
lövöldözés. Sorakozót rendeltek el. A tábor propagandistája eddig nem 
tudtuk, hogy ilyen is van - felállt egy szájával lefelé fordított, előző nap 
kiürített olajos-halas hordó tetejére és a táborparancsnok szavait 
közvetítette. Ekkor tudtuk meg, hogy „vonjá kaput”, vége a háborúnak. 
Jó munkára és türelmes szóra szólított fel bennünket, mert nemsokára 
megkezdődnek magyar kormánnyal is a tárgyalások, aminek 
következtében a hadifoglyok hazatérhetnek. Ugyanezt a német és a 
román propagandisták is elismételték. Ettől kezdve még az eddiginél is 
gyakrabban elhangzott a már eddig is sokszor ismételt szöveg, hogy 
„szkóra davoj”. Ezután mindennapi beszédtémánk e körül forgott. 
Magyarok, németek, románok a közeli hazatérésben reménykedtek. 
Talán 2-3 hét telhetett el ezt követően, hogy magához rendelt a tábor 
parancsnoka.  
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Az őr, aki jött értem bekísért az irodájába. Meglepődve láttam, hogy a 
brigádvezetőnk már ott tartózkodik. Kiderült rövidesen, hogy mi az 
iderendelés oka. A brigádvezetőnket más megbízatással látták el és ő 
engemet javasolt utódjául. A beosztást elvállaltam. Ezt követően én 
voltam felelős a brigád dolgaiért, az üzemben engem piszkált a 
„nacselnyik”, ha valamelyik brigádtag elkallódott a munkahelyéről, 
üzletelt, vagy netán sokáig pihent a laprimán. A foglyok számára 
legfontosabb dolog viszont az volt, az esti időszakban, a munka 
befejeztével a brigádvezető a művezetőtől az elvégzett munka igazolását 
és az elért teljesítmény százalék meghatározását megszerezze. A 
művezető ekkor adta írásba aznapi megelégedését. Nagyon fontos volt, 
hogy a teljesítmény a száz százalékot elérje. Ha a teljesítmény ezen alul 
volt, akkor a brigád másnap nem kapott kását és a kenyéradag is húsz 
dekával, vagy ahogy akkor a mértékegység mondta, kétszáz grammal 
kevesebb lett. E miatt alakult ki időnként parázs veszekedés a műszak 
befejezése előtt, amibe néha a brigádot kísérő őr is bekapcsolódott. 
Részben neki is érdeke volt, hogy a „porcent” meglegyen, mert a gyár az 
elért teljesítmény alapján fizetett a foglyok munkája után. A művezető 
részéről sem volt célravezető, hogy a teljesítmény leértékelésével éljen, 
mert azt másnap az egész üzem munkája sínylette meg. Egy hét alatt 
nem járt a brigád összesen annyit a latrinára, mint ilyen napokon. 
Őrjöngött a művezető, mert a csapolt vasat szállító egyik ember 
útközben a vödör fogóját letette és elrohant vizelni. Hogy a vas ki ne 
hűljön ilyenkor a művezető valamelyik ruszki formázót vezényelte oda, 
de nem sokára a másiknak is ugyancsak dolga akadt ugyanott, és ez így 
ment végig a nap folyamán. Arról nem is beszélve, hogy a művezető 
egész nap nem tudott más munkával foglalkozni, mert ha a lábát kitette 
a termelés szinte teljesen leállt. Szóval a legjobb mindenki számára az 
volt, ha simán mentek a dolgok, és az esti munkaigazolás legalább a száz 
százalékot tartalmazta. Ez legtöbbször így is történt.  
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Körbejárás Odesszában 

 
Egész nyáron az öntödébe jártunk dolgozni. Minden munkanap olyan 
volt, mint az előző, és ugyanez vonatkozik a vasárnapokra is. 
 Munkanapokon az ebédünket az üzem végében ettük meg, ott állt 
meg vele a szállítást végző teherautó. Örültünk neki, mert amíg az 
ebédidő tartott bámulhattuk a tengert. Volt, hogy az olyan szelíden 
viselkedett, mint egy lavór víz, de legtöbbször a parttól beljebb 
elhelyezett sínvas hullámtörőket csapkodta. Az őrök hetenként 
cserélődtek, és némelyik megengedte, hogy ebéd közben a part mentén a 
vízben megmosakodjunk. A bakancsot ilyenkor lerúgva összepocsoltuk 
egymást, és a lábfürdő közben némelyek a vízbe „véletlenül” bele is 
dőltek. A kellemes, állandóan működő meleg szélben pár perc alatt meg 
lehetett száradni. Itt szélcsend soha nem volt, a tenger felől állandóan 
kellemes, langyos szellő fújdogált, ami frissítő hatású tudott lenni. 
Legfeljebb a téli időszakban mondtuk volna le a fújdogáló vendégről, 
mert igazi télre ottlétünk alatt nem emlékszem, mégis a fagypont körüli 
hőmérséklet alkalmával meg tudtuk volna lenni a hószemeket kotró 
fuvallat nélkül. A brigádvezetőnek ebben a vízparti parancsolásban nem 
illett részt venni. Az őrrel együtt néztük a játékot és mikor a művezetőt 
az ebédlő felöl közeledni láttuk, bevonultunk a munkahelyre.  
Az őrök némelyikével az idők folyamán jó kapcsolatot lehetett kiépíteni. 
Volt közöttük, aki szerette a magyarokat és szívesen elbeszélgetett 
otthoni dolgairól, családról, munkáról, szórakozásról. Némelyiknek 
személyes élménye is volt hazánkról. Ha ilyen őr szolgálata ismétlődött 
meg, azt szívesen vettük. Nem egy őr gondolt vágyakozva a nálunk 
látott életformára, még a háborús időszakban is vágyat keltő, szerintük 
gazdag kirakatokra, a magyar konyhára. A nyár folyamán már leszerelő 
katonák is megjelentek az üzemben. Ezeket nagy tisztességével fogadták. 
Ők továbbra is katonaruhájukban dolgoztak, csak a rendfokozatot vették 
le róla, de a kitüntetéseiket a gimnasztyorkán hagyták, büszkélkedtek 
vele. Egyiknek-másiknak rossz emlékei lehetettek hazánkról, mert az 
első időben, ha közelükbe került valamelyik fogoly, bizony feléjük 
köptek. Idővel elmaradtak az ellenszerv ilyen forma megnyilvánulásai, 
de ezek a harcokból hazatérő katonák a későbbi időkben sem békültek 
meg jelenlétünkkel, soha semmilyen barátságot nem lehetett tapasztalni 
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részükről. Az idős szakik között lehet találni többeket, akik az első 
világháború időszakában hazánkban voltak hadifoglyok, némely része 
még kevéske magyar nyelvtudással is büszkélkedett, ők szívesen 
emlékeztek vissza az ott töltött időre. Újságolták, hogy milyen burzsuj 
gazdánál dolgoztak, ahol jó dolguk volt és családtagként kezelték őket. 
 A vasárnapokat nem szerettük, a tengeri fürdés már fárasztott 
bennünket, gyengék voltunk, a csupasz nők látványa sem volt olyan 
vonzó, mint korábban, meg különben is minek. A táborban is rossz volt 
ilyenkor lenni, pihenni nem lehetett, a nap folyamán többször volt 
sorakozó, folyamatosan zavartak bennünket. A táborban lévő munkákat 
is vasárnap kellett elvégezni, súrolni, meszelni, udvart takarítani, 
gereblyézni. Egyik alkalommal aziránt érdeklődtek, hogy melyik 
brigádban vannak építőmunkások, akik betonozni, falazni tudnak. 
Jelentkeztem, változatosságot sejtettem a későbbi munkákat illetően. 
Másnap már nem az ekegyárba vonultunk ki dolgozni, oda másik 
brigádot vezényeltek. Az ekegyár a lágerral szemben volt, amíg oda 
jártunk dolgozni a városnak csupán azt az egy utcáját láttuk. Most 
távolabb volt a munkahelyünk, félórányi sétát jelentett, amíg odaértünk. 
Némely őr türelmetlenül hajtott bennünket, ilyenkor fárasztó rohanás 
lett a sétából, de szerencsére nem volt jellemző.  
 A város a háború nyomait viselte. Amerre jártunk mindenfelé 
sérült épületeket, ablak nélkül tátongó házakat, beomlott födeleket, lógó 
erkélyeket, tető nélküli házakat lehetett látni. Sok épület még így 
sérülten is magán viselete hajdani szépségét. Általában jellemző volt a 
házakra, hogy hiányoztak belőle a faszerkezetek. Mint megtudtam, 
ezeket a háború folyamán eltüzelték. Egy hangulatos szép utcában 
kötöttünk ki, ahol még látszottak a kétoldali fasor nyomai. Több fatörzs 
ebben az évben ki is hajlott. Ahová felvezetett bennünket az őr az 
valamikor iskola volt. A tetőzetét már rendbe hozták, nem ázott be, és 
néhány termében gyerekeket őriztek, olyan napközis otthon féle volt. A 
többi helységet kellett az iskola kezdéséig tanításra alkalmassá tenni. Az 
a specialista brigád feladata lett. A brigád nem volt szakember hilyán, 
mert volt egy székesfehérvári cserépkályhás, aki ilyen jellegű munkát 
tudott végezni, és egy kunsági juhász, aki odahaza vályogból már épített 
házat. Szóval sártapasztóban nem volt hiány, a többi pedig csak 
begyakorlás kérdése volt, különben is illett mindenben „specialistának” 
lenni. Emlékezetem szerint bármilyen munkára jelentkeztünk az évek 
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folyamán, sehol nem kérdőjelezték meg a választott szaktudásunkat. A 
művezető elmondta, hogy aznap milyen munkát kell végezni, ahhoz ő 
már előző napon odaszállítatta az anyagot. Ezt követően elment más 
munkahelyeit meglátogatni, volt olyan nap, hogy munka befejezésig már 
nem is találkoztunk vele. Ilyenkor a teljesítmény igazolását már a 
távozás előtt ideadta. Végeztük a számunkra kijelölt munkát. A falon 
ütött réseket, sérüléseket befoltoztuk, a belső vakolat hiányosságait 
helyreállítottuk, a hajdani ablakok helyére ácsolt fakereteket falaztuk be, 
ezekbe később üvegek kerültek. Az eltüzelt padlóburkolat helyett 
aljzatbeton készült és minden helységben biztosítani kellett a 
fűthetőséget, ahol nem volt kéménytest, ott falazni kellett újat. Ha nem 
volt elég tégla, akkor a falon át kellett csövet kivezetni a füstelvezetés 
végett. Az ajtónyílások közül csak a fontosabbak maradtak meg, abba 
pallóból tok került, majd a nyílószárnyak fenyődeszkából készültek el. A 
famunkához a székely brigádtagok nagyszerűen értettek. Ők készítették 
el az ikszlábú asztalokat és hozzá a kétoldalt elhelyezkedő lócákat is. 
Ezek a készítmények a művezető elismerését is elnyerték. Néhány hét 
múlva elkészültünk a munkával és egy távolabbi, másik iskola 
javításához helyeztek át bennünket. A művezetőnk ugyanaz volt, mint 
az előző munkahelyünkön. Egy este a brigádot vacsora után 
kivezényelték a tábor udvarára és szemlét tartottak felettünk. 
Némelyeknek egy-két ruhadarabját kicserélték, jobb minőségűt adtak 
helyette. Megjelent egy gépkocsi, felszálltunk rá és elhagytuk a tábor 
területét. A város másik részén lévő táborban kötöttünk ki. Innen jártunk 
dolgozni, ez közelebb volt az új iskolához. Mint megtudtuk a művezető 
meg volt elégedve a munkánkkal és ő kért bennünket a további 
iskolatatarozáshoz. Később találkoztunk hétvégi munkán korábbi 
táborbeliekkel, és ők csodálkoztak rajtunk, mert azt hitték, hogy 
bennünket hazaszállítottak. Nekik azt mondták, hogy, hogy ha jól 
dolgoznak hamarosan ők is hazamennek. Mind több brigáddal 
kerültünk a későbbiekben össze, akik úgy vélték, hogy távozott 
csoportok hazaszállítás végett hagyták el a tábor területét, pedig csak 
egy másik lágerban kötöttünk ki. „Szkóra damoj” - hangoztatták 
szüntelenül - és mindenki tudta már, hogy hazugság csupán, és kilátás 
sincs arra, hogy hamarosan hazamehessünk. Kellett a sok munkáskéz a 
helyreállításokhoz, a termelés megindításához, és az még sokba sem 
került, csupán azt a moslékszerű táplálékot kell biztosítani. Poros-
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mocskos raktárban fekvőhelyet ácsolni, a kijavított korábban elnyűtt 
katonaruhából a régen tönkrement hazai gúnyákat pótolni. Néhány 
hónapnyi hadifogság után nemzetközi ruhatárunk volt, hogy amíg meg 
nem szólalt a hadifogoly, addig csak sapkájáról lehetett a nemzetiségét 
megítélni. A sapkák hosszú ideig az eredetik maradt, azok a munkában 
nem használódtak el, mint a ruhadarabok. Hasonlóképpen a katona 
köpenyek is sokáig a birtokunkban maradtak, de ebben a táboron kívül 
nem közlekedtünk. Ez állandóan a fekvőhelyen maradt. Éjjel ez volt a 
matracunk és egyúttal a takarónk is. Odesszában az éghajlat kedvező 
volt, télen is csak zubbonyban közlekedtünk. A hideg hónapok 
időszakában is csak néhányszor esett pár centi hó, de órák múlva el is 
olvadt. Az új munkahelyen az őr segített abban, hogy 
„mellékkeresethez” jussunk. Megtanított bennünket, hogy mi az a 
„capcarra”. A művezető távollétében vásárlókat hozott a korábban 
raktárból elcsent építőanyagokra és az ilyenkor gazdát cserélt. A 
legkeresettebbek a szögek, zsanérok, deszkák voltak, de megvették a 
meszet, cementet, gipszet, kokszot is. A bevételen az őrrel felezni kellett, 
vagyis ha árultunk 600 rubelt, abból 300 rubel az őrt illette, a másik 300-
on pedig a brigád osztozott. Fejenként 10 rubelnyi jutott. A művezető 
sejtette, hogy üzletelés folyik, amikor távol volt, a raktárt mindig zárva 
tartotta, ennek ellenére a hordók tartalma - amiben a különböző méretű 
szögek voltak - állandóan apadt. Az így szerzett néhány rubelt az őr 
engedélyével hazafelé menet elvásároltuk. Az útvonalunk mentén, a 
kapuk előtt alkalmi bazárokban - vedrekben, lavórokban - mahorkát, 
makukát árusítottak poharanként öt rubelért. Némely helyen 
kukoricalisztből készült sütemény is volt, öt illetve nyolcrubelos áron. 
Az őr is ösztökélt bennünket a vásárlásra, mert ha valakinél pénzt 
fedeztek fel, annak eredete felől érdeklődtek. Ha az őrünket rajta kapta 
valaki, hogy a vásárlásaink felett bábáskodik, abból olyan parázs vita 
kerekedett, hogy no. Voltak olyan túlbuzgó civilek, akik megöltek volna 
bennünket egy kanál vízben, még a levegőt is sajnálták tőlünk. A 
kellemetlenebb, ha valamilyen tiszt kérte számon a vásárlásokat, 
ilyenkor az őr a pénz eredetét a munkahelyi civilekre hárította, és a tiszt 
hegyi beszédét fegyelmezetten végighallgatta. Utána bizonyára azon 
törte a fejét, hogy másnap milyen új pénzszerzési lehetőséget találjon ki. 
A mi építőbrigádunk körbejárta Odesszát. Jóformán alig volt olyan láger, 
amelyikben hosszabb-rövidebb ideig ne tanyáztunk volna. A 
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munkahelyeink változatosak voltak. Sokféle emberrel ismerkedtünk 
meg, a város sok részén jártunk. Szerencsés vállalkozásnak tekinthettük, 
hogy ezt a specialista szerepet vállaltuk. A lágerélet is tudott ujjat adni. 
A parancsnoktól függött, hogy milyen módon alakul az élet. Némely 
tábor parancsnoka teljes katonai fegyelmet kívánt. Elrendelte azt is, hogy 
mindenki a rendfokozatát tegye láthatóvá. Cérnával a csillagokat 
imitálni kellett a zubbonyok hajtókarján. Egyik ilyen táborban a 
hadifoglyok kémje a németek közül került ki. Lehetett látni 
kitüntetéseikkel pompázó német tiszteket, akik még a vaskeresztjeiket is 
megőrizték, az ott lógott a nyakukban. Monoklis szemükkel figyelték, 
hogy el megy-e mellettük valaki tisztelgés nélkül. Ebben a táborban a 
szovjet parancsnoknak ez a módi tetszett. A munkahelyeink is 
változatosak voltak. Az iskola program után főleg raktárakat, üzemi 
épületeket építettünk, főleg vasúti telephelyekre jártunk dolgozni. Ebben 
az időben ismerkedtünk a szocialista munkaversennyel. Minden 
munkahelyen található versenytáblák az előző napon elért termelési 
eredményeket hirdettek. Fantasztikus mennyiségeket tejesítettek, de 
nagyon gyenge minőségben, azon kívül csupa szemfényvesztés volt az 
egész. Nem volt ritkaság az ezer százalék feletti teljesítmény sem. Egyik 
munkahelyükön -valószínűleg okulás céljából - a brigádunknak is végig 
kellett nézni a város egy Sztahanovista kőművesnek egy jövendő iroda 
épültet, illetve helyiséget készítettek elő munkaterületül. A fal mentén 
egymást követően magasításra helyezett dolgozóládák sorakoztak, hogy 
még lehajolni se kelljen a megdicsőülés előtt álló szakembernek. A szoba 
fele megtelt vendég előkelőségekkel. A kőműves közben beöltözött és 
vele érkezett négy gyakorlott társa hozzálátott a gipsz megkeveréséhez. 
Összeszokott művelettel úgy haladtak előtte, hogy az anyagot ő mindig 
tudta folyamatosan a falra verni. Ha egy négyzetméternyit felvert, azt 
egy nagyméretű simítóval nagyjából elkente, majd haladt tovább. Az 
előkelő nézők a szétfröcssenő habarcs útjából igyekeztek kitérni, az 
óvatosabbak elhagyták a helyiséget és átvették a mi helyünket, mert a 
brigád a „csodát „az ablakon átnézte. A kőműves a helyiség oldalfalát 
teljesen körbemocskolta. A csúcsjavító kísérlet sikeres lehetett, mert a 
szakinak gratuláltak és a vendégsereg vele együtt elvonult. Brigádunk 
néhány embere estig takarította a padozat betonjára rákötött 
gipszhabarcsot, amely a falak mentén több centi vastagában volt 
szétfolyva és megkötve. Még szerencsére, hogy ez a Sztahanovista zseni 
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csak az oldalfallal foglalkozott, mert nem tudom mi lett, volna, ha a 
mennyezetvakolási csúcsot is megjavította volna. Másnap a helybeli 
kőművesek morogva igyekeztek kijavítani az oldalfalvakolat 
hiányosságait, hogy az használható is legyen, majd a mennyezetet is 
levakolták, igaz nem Sztahanovista tempóban. A mi brigádunk csak 
falazási munkát végzett ebben az időben. Ez rendkívül egyszerű volt. A 
falazat anyaga könnyűsúlyú üledékes kőzetből, 25x25x50 cm-es méretűre 
fűrészelt elemekből készült. Odessza környékén ebből az építőanyagból 
nagy mennyiség volt található. A mi szakképzettségünknek nagyon 
megfelelt, a sok hónapon át végzett munkánk során nagy gyakorlatra 
tettünk szert a vele való falrakásnál. Ezen a munkahelyen dolgoztunk, 
amikor fennakadás állt be a falazóblokk szállításban. A művezető 
teherkocsikat kerített és azzal mentünk ki a bányába. Itt láttam, hogyan 
fűrészelik a falazó köveket. Több fordulót tettünk kövekkel megrakva. 
Egyik forduló alkalmával az őr egy kocsival álkanyarodott és csak a 
következő menetben találkoztunk. Az egész kocsirakomány követ 
eladta. A kocsin lévő brigádtag is kapott tíz-tíz rubelt, a summát pedig a 
kocsivezető és az őr megfelezte. Senki sem vette észre a hiányt, sem a 
bányában, sem a munkahelyen. Gyakran előfordult, hogy a vasárnapi 
pihenőnapon egy-egy brigád valamilyen különmunkára lett 
kivezényelve. A munka jellege változatos volt, néha valamilyen 
élelemhez is hozzá lehetett jutni. Teljesen hozzászoktunk, hogy amit a 
környezetből el lehet vinni, azt el kell vinni, pénzt, vagy élelmet kell 
belőle csinálni. „Cappcara”, mondták a ruszkik és kacsintottak hozzá, és 
máris zsebükbe, vagy táskájukba került minden, ami mozdítható volt. 
Így tettünk mi is. A németeknek volt egy egészséges életfilozófiájuk, 
amit ők meg is fogalmaztak: semmi erőlködés, semmi hősködés, mindent 
meg kell tenni, hogy az itt töltött idők átvészeljük, és egészségesen 
hazakerüljünk.  
 Többször vettünk részt hajóval érkezett áru kipakolásánál és 
szállításánál. A daru által megmozgatott csomagokat a raktárba kellett 
továbbítani. Ha nem tudtuk, hogy mi a láda tartalma, akkor azon 
segítettünk, hogy azt a vállunkról „véletlenül” leejtettük. A parton 
sínpárok futottak, azon kellett átkelni a raktár felé menet. Ha erre a láda 
ráesett, akkor az széttört, a tartalma széthullott. Az volt a jó, ha szalonna 
hasábok voltak benne, mert ezekből néhány bekerült a nadrágszárakba. 
Legtöbbször azonban sózott tengeri hal volt a szállítmány, de azt sem 
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hagytuk érintetlenül. A raktárban polcokon, zsákokban különböző áruk 
voltak. Mellette elhaladva - ha sikerült - különböző helyekről felkapva 
valamit a szájunkba jutattunk. Néha sikerült így egy-két szem 
kockacukrot vételezni, de ha a szállítás útvonalát kevésbé kedvező 
polcok mellett jelölték ki, akkor egy marék rizs, vagy köles is megtette. A 
láger haszna mellett a mi személyes hasznunk az volt, amit 
elemelhettünk az ilyen pihenő időkben végzett külön munkákon. 
Előfordult, hogy vagonból kavicsot, követ, fát kellett kirakni. Itt sajnos 
nem lehetett semmihez hozzájutni. Legtöbbször a kirakodás nyílt pályán 
történt, emiatt nagyon kellett sietni, mert ha közben szerelvény jött, 
akkor az útban lévőnek addig ki kellett állni. Nagyon elegáns, fehér 
ruhás vasúti tisztek sürgettek bennünket. Egy alkalommal nagyon meg 
lehettek velünk elégedve, mert a fa kirakása után az egyik tiszt kannában 
bort hozatott a helyszínre és abból mindenki kapott egy fél literes 
bögrével. Ez a szokatlan adomány egészen fellelkesített bennünket. 
Többször voltunk mezőgazdasági munkán is. Ilyenkor a helyszínen 
valamihez hozzájutottunk. Ha 8-10 szem krumplit el tudtunk vinni, azt 
másnap a munkahelyen meg tudtuk sütni, vagy főzni. A kolhoz béliek 
legtöbbször magot és mahorkát adtak. Egyik alkalommal 
paradicsomszedéshez kellett kivonulni, majdnem az egész tábor részt 
vett benne. Előre örültünk, hogy milyen jól be fogunk majd lakni. 
Ameddig a szem ellátott mindenhol paradicsom volt, de az volt a 
bökkenő, hogy zöldek voltak. Az éretteket már előzőleg leszedték, 
vélünk a savanyításra váró zöldeket kívánták begyűjtetni. Szerencsés 
volt, aki a során színesedni készülő darabot talált. Mindenesetre, ami 
egyáltalán megehető volt belőle, azt mi megettük. Rettentő fanyar íze tud 
lenni az éretlen paradicsomnak.  
Szabálytalan időközönként előfordult, hogy dohányt is kaptunk. Ez 
legtöbbször mahorka volt, de néha szálas dohány is előfordult. Az ilyen 
napokon nagy füstölgés volt a tábor udvarán, működtek a kovacsiholók. 
Nem tartott sokáig, aki beosztotta, annak másnap estig esetleg jutott 
belőle, 8-10 cigarettára ha futott. Amikor kolhozba jártunk burgonyát 
szedni, akkor annak a száraz leveleiből gyűjtöttünk be nagyobb 
mennyiséget. A rongyzacskónkat ilyenkor teleraktuk. Pokolian rossz íze 
volt. Ősszel pedig az útban levő akácfák leveleit szedtük meg ilyen 
célból.  
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 Így folyt az eseménytelen életünk. Elmúlt a nyár, az ősz, ránk 
köszöntött a tél. Ekkora már sokan lebetegedtek, elgyengültek. Havonta, 
valamilyen fürdetéssel egybekapcsolva orvosi vizsgálaton estünk át. 
Fürdés után meztelenül elvonultunk egy bizottság előtt, megszemléltek 
bennünket. A tábor parancsnoka és orvosnője mellett egy idegen női 
orvos volt még a bizottság tagja. Ez utóbbi mindenkinek a fenekébe 
belecsípett és annak a keménységéből, megállapította, hogy milyen 
munkára alkalmas a férfi 1, 2, 3, OK, és disztrófia kategóriák voltak. Az 
első kettő kategóriába soroltak teljes értékű munkások voltak, a 3. 
kategóriában lévők csak a táboron belül dolgozhattak, az OK és a 
disztrófia pedig valamiben eltérve egymástól gyengélkedő illetve 
fekvőbeteg állapotot jelentett. A disztrófiásoknak már jártányi erejük 
sem volt, ezek egy része már soha nem gyógyult meg, az útjuk a 
temetőbe vezetett. Többen saját magukat vezették be ebbe a kategóriába. 
Egy időben elterjedt, hogy beteg, munkaképtelen foglyokat 
hazaszállítják. Történt is elszállítás a táborból, de ne kelljen őket ígyen 
etetni, inkább menjenek haza, de hát hol volt a logika? 

Ezt követő időkben voltak akik a kenyér, cukor és kása adagjukat 
dohányért eladták és így szándékosan gyengítették magukat, hogy a 
beteg kategóriák valamelyikébe kerülhessenek. Akinek jobban sikerült a 
kelleténél az eljutott egészen a temetőig. 
A hullaszállító brigád egy rossz gebe által vontatott ócska koleszból és 
két OK-s fogolyból állt. Majdnem minden napos látvány volt, hogy a 
szerelvény két őr kíséretében kikanyarodott a tábor kapuján, rajta az 
ácsolt deszkakoporsóval, vagy inkább ládával. Csak az volt a fura, hogy 
a deszkaalkalmatosságot a kocsi mindig visszahozta. Tehát ahol elásták 
szegény megboldogultat a gödörbe saját bőrében került. Csak az a 
szomorú, hogy ezen akkor ott senki sem üközött meg, mert már olyan 
érzéketlenek, fásultak voltunk, hogy ezt nem találtuk rendkívülinek. 
A dolgozó kategória létszáma úgy alakult, ahogy szükség volt a 
kivonuló létszámra. A hármas kategória a legközelebbi vizsgálaton 
lehetett kettes is, ha több főre volt szükség. 
 A tél közepén szinte körbejártuk Odesszát, majdnem minden 
táborban megfordultunk. Összetalálkoztunk olyan társakkal, akikkel 
már korábban is voltunk közös fedél alatt. Sokról azt hittük, hogy 
hazakerült, mert úgy távozott valamelyik táborból, hogy onnan egyenes 
a vagonba kísérik őket. De Sztálin országa csupa hazugságból épült fel, 
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itt soha nem lehetett senki szavát sem elhinni, itt mindenki lopott s 
hazudott. 
A téli hónapokban kerültünk a 4-es táborba, ahol a leghosszabb időt 
töltöttük el. Lelkileg itt rongyolódtam én is le, s végül innen szöktem 
meg. 
 
 
 

A szökés 

 
A 4-es tábor kis létszámú volt, benne a tisztségviselők németek voltak. 
 Ennek a tábornak volt a leghitványabb és legkoszosabb a 
berendezése. 
A tartózkodó helyek a régi juttagyár raktárhelyiségeiből lettek kialakítva. 
A helyiségekben két szintes priccsek lettek beépítve, és a szokásoknak 
megfelelően a csupasz fenyődeszkán, de a korábbiaknál sokkal 
szorosabban helyezkedhettünk el.  
Mivel raktár helység volt hajdanán, így ablakai kicsinyek voltak, rajta 
nem jutott be elegendő fény a térvilágításból. A vasúti kocsik 
tengelyeiből loptunk olajat,  dobozba tettük, az abból kilógó kanócot 
meggyújtva világítottunk, ami olyan füstöt gerjesztett, hogy meg lehetett 
benne fulladni, emiatt spóroltunk a világítással, csak annyit égettük, 
hogy tájékozódni tudjunk, a fekhelyünket megtaláljuk. 
A tábornak kicsiny udvara volt, ha kirajzottunk a barakkokból alig 
fértünk el rajta. A kerítésen kívül dübörgött el a vonat, ha jött a 2-es 
pályaudvar felé. A kerítés mentén magasodtak az őrtornyok, melyekre a 
kis távolság miatt úgy kellett felnézni, mintha az eget akarnánk lesni. 
Az udvar hátsó részén volt a konyha, a műhely és a fürdő. Közepén egy 
bódé állt, melyből a föld alá vezetett az út, karcernek hívták, ebbe a sötét 
és nedves pincébe zárták be csupaszon több napra azokat, akiket 
valamilyen fegyelmi vétség miatt ilyen büntetésre ítéltek. A következő 
év nyarán én is lakója voltam 10 napon át. 
Széles kapu vezetett ki egy tér felé, mellette az őrség tartózkodási helye, 
melyen gyalog kapu volt. Ezen jöttünk be libasorban, ha bevonuláskor 
motozni akartak bennünket.  
A munkánk ugyanaz volt, mint az előző táborokban, építkezni jártunk. 
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 Munkaszüneti napokon gyakori volt, hogy a közeli pályaudvar 
területére  vagon kipakolásra vettek minket igénybe. Pakoltunk szenet, 
fát, kokszot, vasat, káposztát. Ez utóbbit úgy kellett a zárt vagonokból 
stangákkal kivésni, mert bele és össze voltak fagyva. Felváltva bejártunk 
a vagonokba enni. Ha a káposztát szétvertük a stangával a belső 
magjának az íze olyan volt, mintha diót ennénk.  
Többször pakoltunk ki olyan vagonokat, melyek hazai anyagokat 
tartalmaztak. Magyar lakások, üzletek tárgyai voltak bennük szédületes 
mennyiségben. Rádiók, szőnyegek, függönyök, öltönyök, karnisok, 
székek és még sok más mozdítható. Ezekből a derekunkra csavarva 
függönyöket, lepedőket, ágyhuzatokat próbáltunk a táborba csempészni, 
hogy másnap a munkahelyen áruba bocsáthassuk. Bevonuláskor ezek 
nagy részét elszedték tőlünk, de mindenkinél hagytak belőle valamit, 
amit értékesíteni lehetett. 
Az elszedett cuccok nagy kupacban gyűltek össze az őrszobában, ezeken 
az őrség tagjai osztozkodtak. 
 Egyik alkalommal hosszú szerelvény kirámolásához este, munka 
után vezényeltek ki minket. Megleptük a vagonokat, minden kocsiba 
négy-öt fogoly jutott. Vadonatúj bakancsok, csizmák, nadrágok, 
zubbonyok fehér színű piros-fehér-zöld csíkozású gyapjú takarók, 
lepedők, ingek, gatyák voltak bezsúfolva a szerelvény vagonjaiba. 
Valamelyik katonai raktár készlete lehetett, ez nekünk most kapóra jött, 
már nagyon le voltunk rongyolódva. Amennyire az őrség sürgetése 
mellett lehetett a vagon mélyén felváltva öltözködni kezdtünk. 
Elsősorban bakancshoz igyekeztünk hozzájutni, mert a tábori műhely 
agyonszögelt lábbelijei törték és sebezték a lábunkat. Sőt az utóbbi 
időben csak fatalpú vászoncipőket kaptunk. Az őrök sürgették a munkát, 
erre szólt a megbízatásuk, de az átöltözést nem akadályozták – tudták, 
abból nekik is fog jutni – hanem ott voltak a vasúti tisztek, ezek 
kifejezetten a ruhacseréket igyekeztek megakadályozni. A legcélszerűbb 
volt a bakancson kívül  inget, gatyát, lepedőt vételezni. Némelyik 
bajtársunk nyolc inget is magára öltött, mások lepedővel csavarták körbe 
magukat. Egyszóval feltűnő látvány voltunk a bevonuláskor, némelyik 
vasúti tiszt tajtékzott mérgében, de az őrök a szökésre való hivatkozással 
nem engedtek időt a levetkőzéshez. Sorakozót sürgettek és végül a 
vasutasok hiába szidták az anyánkat, a helyszínről elvonultunk. 
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Az őrszobán egyesével haladtunk át és ott mindenkit vetkőztettek. 
Halomba gyűltek össze a leszedett cuccok, a szoba nagy részét 
betöltötték. Egy-két darabot mindenkinél hagytak, hiszen ha mindent 
elszednek, úgy máskor nem lett volna érdemes szerezni. A vagonokból 
elhozott dolgok több mint fele hozzájuk került. Volt olyan őr aki a 
bakancsát cserélte ki az újjal. A bakancsot egyébként érdemes volt a 
munkahelyen használtra cserélni, mert az új használata veszélyes volt, 
azt előbb-utóbb valamelyik őr az ő rossz állapotú bakancsával lecserélni 
követelte. Az ilyen erőszaknak túl hosszú ideig nem lehetett ellenállni. 
A munkahelyre kivitt fehérneműnek szabott ára volt. Egy gatyáért 50 
rubelt, egy ingért 100-120 rubelt, de egy köpenyért 800 rubelt lehetett 
kapni. Az utóbbit csak a sor közepén haladó brigádtag próbálhatta 
kivinni, de ez nem mindig sikerült. Ha viszont bent maradt a barakkban, 
mire este bevonultunk, annak lába kélt, különösen ha sejteni lehetett, 
hogy valami maradék található a fekhelyen. Kivonuláskor az őr tudott 
némileg segíteni – ha olyan volt – azzal, hogy siettette a számolást, de 
ilyenkor részt kért a haszonból.  
Az őrszobán haladás közben érdekes jelenségre figyeltünk fel. Halomba 
voltak rakva azok a levelek, melyeket az otthoniaknak írtunk. Az őrség 
tüzelésre használta fel, melegedtek mellette. Úgy emlékszem, hogy 
havonta egy alkalommal lehetett levelet írni. Erre a célra, aki igényelte 
kapott egy lapot. Ez olyan volt, mint egy tábori levelezőlap. Bíztunk 
benne, hogy az otthoniak megkapják. Nagy volt az elkeseredés, mert 
hónapokon át válasz nem érkezett. Mi lehet otthon? Talán nem is élnek, 
merült fel mindenkiben. Arra nem is gondoltunk, hogy még el sem 
küldték a leveleinket. Ez nagy becstelenség volt, hiszen minek íratták 
meg, hiszen ha válasz nélkül maradnak, akkor csak nő a nyugtalanság, 
ez nem lehetett az érdekük. Mégis ez történt. Most már tudtuk, hogy 
sok-sok hónapon keresztül miért nem érkezett senkinek sem levele a 
táborba, de ugyanígy az Odesszában lévő többi táborba sem. Ezt 
követően a Sztálin országának a hazugságokra épített rendszere iránti 
megbecsülés – ha ilyen egyáltalán lehetett – még jobban megkopott. 
Azóta több évtized telt el, sok akkori megállapításaimat némileg 
módosítani kellett, de a levelekkel történt gyalázatos manipulációkat ma 
is nagyon durva hibának értékelem. 
 1945 őszén vagy 1946 tavaszán a francia hadifoglyokat 
hazaszállították. Odessza átmeneti táborhelyül szolgált. A lágerünk is 
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fogadott vagy 30-40 tisztet, többségük a tisztilegényükkel érkezett. 
Korábban valamelyik Moszkva környéki táborban voltak. Bohém népség 
voltak, a gitárjaikkal és dalos kedvükkel néhány napot kellemessé 
varázsoltak abban az ócska fészekben. Nagy botrány keveredett belőle, 
hogy nem voltak hajlandóak bemenni a szerintük piszkos barakkba. 
Hiába jött a garnizon parancsnokságról a helyszínre néhány tiszt, nem 
tudták őket jobb belátásra bírni, nem léptek be a barakkba, sőt a felkínált 
az általunk szokványos ételt sem fogyasztották el, - mint mondták, az 
moslék. Követelték, hogy számukra rizst főzzenek, mert állítólag a 
kormányuk az itt lévő francia hadifoglyok élelmezésére azt átadta. 
Korábbi táborukban azt rendszeresen meg is kapták. Végül is az 
udvaron matracon aludtak, - mi ilyet eddig nem is láttunk – és külön 
főztek a részükre ehető ételt.  
Reggel későn keltek, mikor dolgozni voltunk ők még aludtak, az esti 
bevonulásunkkor kellemes énekléssel és gitárpengetéssel fogadtak.  A 
takarodó jelére sem hallgattak el, az őrtornyokból rikácsoló őrökkel 
vidáman nyelveltek. Őrzőink nagyon megkönnyebbülhettek, mikor 
néhány nap, vagy talán hét elmúltával összeállt belőlük egy szerelvényre 
való a különböző táborokból. 
 Egy alkalommal különösen nagy tisztogatási művelet kezdődött a 
táborban. Ezen túlmenően a táborparancsnok sorakoztatott bennünket és 
tudomásunkra hozta, hogy ezentúl a végzett munkánk után fizetést 
fogunk kapni és abból eredően az ellátásunk lényegesen meg fog javulni. 
Most is van megtakarításunk, amiből tehenet fognak venni, azt levágják 
és a húsa szét lesz osztva az étkezéshez. Másnap ennek tapasztaltuk 
áldását, mert egy alkalommal kb. fél gyufásdoboz nagyságú marhahús 
került a levesünkbe. Ezzel ki is múlt a további jóléti intézkedési szándék. 
A parancsnok általános ruha és cipőcserét is kilátásba helyezett, de ebből 
nem lett semmi. 
Egyik őrünktől megtudtuk, hogy a Nemzetközi Vöröskereszt 
látogatására számítottak, ezért volt a nagy felhajtás, nem lehetett tudni, 
hogy a látogatók melyik táborokat keresik majd fel. A látogatás 
elmaradt, fizetség, ruhacsere többé szóba sem került. 
Valamelyik táborból hozzánk került egy fiatal gyerek, akit a ruszkik agy 
faluban csaptak hozzá az általuk kísért transzporthoz létszámkiegészítés 
végett. Ő akkor 15 éves múlt. Otthon nem tudtak róla semmit. A 
fogságban megbetegedett, nem tudta a vizeletét visszatartani. A Donyec-
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medence valamelyik bányájában dolgozott. Tőle hallottuk, hogy ők 
önellátók voltak. A csapat normában dolgozott és keresetükkel tartották 
el magukat. Szabadon gazdálkodtak a jövedelmükből, ugyanúgy kaptak 
étkezési jegyet és minden más járandóságot, mint az oroszok. Közös 
képviselők irányították a termelést, a vájárok között valódi bányászok is 
voltak. Az adott körülmények között jól éltek, keresetük rájuk eső része 
zömmel a táplálkozás választékára lett fordítva, a közülük választott 
szakácsok magyarosan főztek. Az elhelyezkedésükkel kapcsolatos 
rezsiköltséget a parancsnokságnak adták. Többször beszédtéma volt 
közöttük, hogy Odesszában a töméntelen sok hadifogolymunka utáni 
hozadékot ugyan ki, vagy kik zsebelhetik be. 
Valahogy hozzánk került egy fiatal zászlós is. Korábban egy Moszkva 
környéki tiszti táborban élt. Mint mondta elég jól bántak velük. Ahhoz 
mérten, hogy nem kellett dolgozniuk az étkezésük kielégítő volt. Igaz, 
hogy a Vöröskereszt időnként meglátogatta őket. Nagyon lehangolódott, 
amikor az itteni szociális ellátás béli különbséget tapasztalta. Ilyen 
kemény fekhelyen utoljára a fronton aludt, az étkezést pedig nem is 
tudta minősíteni. 
Ebben a táborban is volt lehetőség „mellékkeresetre” szert tenni, így itt a 
brigád életszínvonala nagyon megugrott. A mellékkeresethez való 
jutásnak több formája is volt. Nagy létszámú munkahelyre jártunk ki 
dolgozni. Azt tapasztaltuk, hogy ott is mindenki lop. Minden civil 
munkás madzaggal vállra akasztott szütyővel járt dolgozni és abba 
gyűjtögetett. Különösen az ácsok tetszettek. A művezető távollétében 
teljes méretű födémgerendákat 50-60 cm-es darabokra vágtak, azt zsákba 
téve, vagy kabáttal letakarva a bazárba igyekeztek, ahol percek alatt túl 
adtak rajta. A tüzelőnek igen nagy becsülete volt. Este is több mindent 
vittek magukkal. Az ácsok a szerszámjaik fuvarozása végett elkötött 
szájú zsákot hordtak a hátukon és ebben ezt-azt el lehetett vinni. 
Faanyagban rengeteg hulladékot termeltek. Otthon az ácsok a 
terepszinten kideszkázott metszeteken szabták le a tető szerkezeteit, itt 
ugyanezt a magasban a helyszínre igazítással cselekedték. Többszöri 
ceruzás jelzés, majd utánvágás kellett ahhoz, hogy a szarufák a végleges 
helyükre kerülhessenek. Ilyenkor a szarufa a tető és a terepszint 
többszörösen utazott, le-fel kellett nyújtogatni. Szerencsére valamennyi 
építmény földszintes volt, így is legalább háromszoros ácslétszám kellett 
hozzá az otthoniakhoz képest, pedig az emelgetős munkát a hadifoglyok 
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végezték. Nem túlzok ha azt mondom, hogy közel annyi faanyag került 
az építkezésből a bazárba, mint amennyi a tetőszerkezetbe ténylegesen 
beépítésre került. 
A brigádunk a munkahelyre már lopott anyaggal érkezett. Útvonalunk a 
2-es pályaudvar mellett vezetett el. A területén nagy kupacokban álltak a 
vagonokból kirakott különböző dolgok. Igen rámenős őreink voltak. 
Számunkra számba jöhető a káposzta, szén és a fa volt. A kupacok 
tucatjai között fegyveres őrök sétáltak, ki melyiket őrizte. A mi kísérőnk 
igyekezett az őrzővel ellentétes oldalon vezetni bennünket és a megfelelő 
pillanatban mindenki a hóna alá vett két fej káposztát, vagy két darab 
szenet, más esetben vállra került egy-egy hasáb fa. Ha az őr észrevette, 
akkor kiabált, szitkozódott, de hagyott minket elmenni, ha pedig nagyon 
szívós volt, akkor a kísérőnk megegyezett vele, a kapott 
ellenszolgáltatást zsebre tette, mi pedig haladtunk tovább. Számunkra 
kedvező volt, hogy az őrhelyhez volt kötve, a területet nem hagyhatta el, 
elég népes nézelődő leskelődött a közelben, hogy a megfelelő időben az 
őrzés nélkül maradt holmit akár az utolsó darabig eltüntesse. Egyik 
napról a másikra például egy bármilyen nagyságú deszkarakás képes 
volt elfogyni. 
A munkahelyen a művezetőnk megvárta, hogy a hozott anyagot 
elhelyezzük és utána osztotta be a munkát. Belátó volt, bizonyára úgy 
gondolta, hogy ha máshol lopunk, úgy az ő készlete kisebb mértékben 
csonkul. Legtöbbször valamelyik alapgödörben, vagy félig kész 
épületben helyeztük el a portékát. Az eladás megszervezésében az őr 
segített. A bejárat előtt elhaladók vették meg az anyagokat. Egy fej 
káposztát 40 rubel körül lehetett eladni. Ekkor a brigád létszáma 25 fő 
körül volt, ez 50 fej káposztát, vagyis 2000 rubelt jelentett. Ennek a fele a 
őré volt, nekünk fejenként 40 rubel körül jutott. De ez így is csodálatos 
volt, és ez majdnem minden nap bejött. Előfordult, hogy a fát, vagy 
szenet nem lehetett aznap mindet eladni, arra az őr másnap kerített 
vevőt, de ilyenkor a fennmaradó készletet a munkahelyi civilek 
többnyire megdézsmálták, vagy teljesen eltüntették. 
A civilek között voltak, akik vállalták, hogy részünkre vásárolnak. Nem 
messze volt egy bazár – nálunk kispiac lenne a neve – ahol földre terítve 
árulta mindenki amije volt. Ott jártunk el mellette munkába menet-jövet. 
Kis kupac szén, kukorica, tojás, ruhanemű, zöldségféle, gyümölcs, 
kenyér, szalonna – az utóbbiak feketén - és még sok minden más. A 92 
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kopejkás kilónkénti kenyér itt 160 rubel volt, és egy kiló szalonnát, ha jól 
emlékszem 400 rubelért lehetett venni. 
 Ez időtájt kezdett foglalkoztatni a szökés gondolata. A bezártságot 
már nehezen viseltem el, meg tavaszodott is. Fokozatosan kezdtem 
gyűjteni a szükséges felszerelést. 
A munkahelyen hetek óta dolgozott egy fiatal házaspár. A férj bádogos 
volt, a nő pedig a segítője, távoliak voltak, munkásszálláson laktak. A 
nővel kedveltük egymást, ártatlan kapcsolat alakult ki közöttünk. A 
bontás alatt álló épületek valamelyikében tudtunk időnként pár percig 
találkozni, de ez sem maradhatott sokáig titokban. Pedig nagyon 
vigyáztunk, mert szigorúan büntették, ha egy szovjet nő hadifogollyal 
bármilyen viszonyt létesített. Verának hívták a kedvest. Vásárolt a 
bazárban részemre olyan szütyőt, amit madzaggal a vállon lehetett 
hordani, és amit a ruszki munkások, de még a nők és a gyerekek is 
használtak. Vett még egy önműködő borotvát, pengét, szappant, tűt, 
cérnát és olyan üveget, amiben vizet lehetett tárolni. Mindezeket a 
munkahelyemen dugtam el olyan épületrészben, amely csak később 
kerül bontásra. Itt dugtam el – nagyban kockáztatva annak eltűnését – a 
megtakarított pénzemet is. Több hónapos gyűjtögetés eredménye 
nyomán több, mint 5000 rubel gyűlt össze. 
 A tél folyamán a gyűjtemény szaporodását segítette egy jó 
lehetőség. Az egyik német brigád egy bőrgyárba járt dolgozni, onnan 
finoman kikészített bőrt tudtak szerezni, de nem tudták hol értékesíteni. 
A mi munkahelyünkön erre korlátlan lehetőség kínálkozott. Embereket 
cseréltünk. A brigádomban volt két erdélyi szász, ők másnap kivonultak 
a német brigáddal és szereztek a brigád részére két lepedőnyi bőrt, amit 
a derekukra csavarva hoztak haza. Ugyanez nap a velünk kivonult 
másik brigádbéli két németnek segítettünk eladnia bőrüket. Erről az őr 
nem tudott, észre sem vette a cserét, pedig ez időről időre állandósult. 
Minden második nap a saját bőrünket árultuk, és ennek ott akkor 
nagyon jó ára volt. A rám eső részből tudtam szép lassan összegyűjteni a 
szökéshez szükségeseket. 
A bőrgyárban szerzett bőrt a fiuk a mérlegház aknájában rejtették el és 
hazavonulás előtti időben ott vették fel az ing alá. A barakkban is 
sikerült úgy leplezni, hogy más brigádbéliek nem vették észre, a 
folyamatos őrzéséről pedig külön gondoskodtunk. A hét utolsó 
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munkanapján azonban nem szállítottunk, nehogy a vasárnapi zabrálás 
alkalmával kiderüljön a turpiság. 
Nehezen tavaszodott, a katonaruhámat apródonként elcserélgettem 
vattás öltönyre. A helyi ruhadivat a pufajka volt, ezt hordta boldog-
boldogtalan, én is erre rendezkedtem be, így teljesen hasonlatos voltam 
hozzájuk. A vattás kabát bal karján lévő „vojná pleni” - hadifogoly – 
jelzést úgy alakítottam át, hogy néhány öltés elszakításával levehető 
legyen. 
A vagonkirakodásból eredően jó bakancsom, és egy csere folytán ruszki 
füles sapkám volt. Szóval kiköpött ruszki lettem. 
Senki nem sejtette, hogy mire készülök. A brigádtagok jobb, ha nem 
tudják, mert így legalább nem bűntársak, egyébként ezt társas 
viszonyban úgy sem lehet csinálni, Verát pedig nem akartam bajba 
sodorni, mint hónapok múlva tudtam meg némileg így is gyanúba 
keveredett, mert valaki felfigyelt és emlékezett rá, hogy többször látták 
velem beszélgetni. Pedig úgy találkoztunk – amik nyíltan történtek –, 
hogy a férje is jelen legyen, rendszerint az étkezések szünetében. 
Lezajlottak a május elsejei ünnepségek. Ez még káprázatosabb volt, mint 
az előző évi. A civil munkások az utána következő napokban 
élményeikről, ivászataikról beszéltek. Az idő napközben már kellemes 
meleg volt. Egyik napon összekészítettem az úti felszerelést, a megfelelő 
szobában törmelék alá rejtettem. A szoba ablaknyílása az utcára nézett és 
be volt deszkázva. A rögzítő ácskapcsokat úgy lazítottam fel, hogy 
könnyen ki lehessen emelni. 
Másnap kora délelőtt, amikor már mindenki folyamatosan dolgozott, a 
megfelelő időt kilesve bementem a szobába. Az összekészített 
felszerelésemet gyorsan előkotortam, fogoly jelzésemet letéptem, az 
ablaknyílásból a deszkatartót levettem és kiléptem az utcára. 
Szabad voltam. 
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Két hónap szabadság 
 
Az ablakon kilépve a szabadság érzete szinte megrészegített. 
 Igyekeztem a környékről minél messzebb kerülni. A közeli bazár 
területén haladtam át, ott olyan nyüzsgés volt, hogy szinte biztonságban 
éreztem magam. Próbáltam természetesen viselkedni, mintha idevalósi 
lennék, külsőleg nem is ríttam ki közülük. Ebben az időben főleg csak az 
öregek és a fiatalok közlekedtek, akik már nem vagy még nem voltak 
katonák. Az üzemekben szórványosan lehetett találkozni hozzánk 
hasonló korú fiatalokkal, mint leszerelt katonákkal.  
Térképem nem volt, északkelet felé haladtam, hogy majd megnyugodva 
kiterveljem a hazafelé vezető utat a lehetőségekhez igazodva. A vasúti 
pálya mentén gyalogoltam pihenő nélkül, hogy minél távolabb kerüljek 
a várostól. Mire besötétedett vagy 50 kilométernyit tehettem meg. 
A közelben volt egy erdő, ide betértem. Elhatároztam, hogy itt 
éjszakázom. Mélyebbre mentem, és a tavalyi avarból összekapartam 
annyit, hogy fekvőhelyet készítsek magamnak. Időközben úgy 
besötétedett, hogy egyáltalán nem láttam semmit sem. Lefeküdtem, de 
az átélt izgalmaktól és a félelemtől nem tudtam elaludni. Foglalkoztatott, 
hogy mi történhet ha a nyomozó kutya szimatot kap és rám találnak. A 
szökevények keresésére a garnizon parancsnokságon idomított kutyák 
voltak állomásoztatva, és ezeknek, valamint a velük foglalkozó 
katonáknak a szökésben lévő hadifoglyok folyamatos elfoglaltságot  
biztosítottak. Az is nyugtalanított, hogy alvás közben valami csavargó 
meglephet, akinek jól jönne a minőségi bakancsom, de nem volna vicces, 
ha egy vaddisznófalka találna rám. Alvás közben még védekezni sem 
tudnék ellenük. Minden esetre elővettem késemet és az útközben 
magamhoz vett karót a kezem ügyébe készítettem. A végén csak 
elnyomott az álom, az állatok nem bántottak és egyéb veszedelem sem 
környékezett, de arra ébredtem, hogy meg vagyok dermedve. Jó lett 
volna takarót is vásárolnom, de olyan csomaggal csak nem 
közlekedhettem, mint egy kempingező.  
A tagjaimat megmozgattam - izomlázam is lett a sok gyaloglástól – és 
kihúzódtam az erdő széle felé. Mikor már másokat is láttam közlekedni 
útnak indultam. A sínek mentén haladtam, a távolban lakott település 
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látszott. Közelebb érve egy állomásépület körvonalai bontakoztak ki, 
annak háta mögött pár száz méterre egy falu vagy kis város terült el. 
Milyen más volt a világ szögesdrót nélkül. Több mint egy évig éltem 
abban az iszonyatban, hogy drótkerítés, szögesdrót, és őrtornyok 
vesznek körül. Ezek a látomások gyakran álmaimban is gyötörtek, és 
mióta megtudtam, hogy a megírt levelezőlapjaim sem jutnak haza, 
gyűlölet élt bennem az egész hatalmas rendszer iránt. Ezt a gyűlöletet 
csak az tudta szelídíteni, hogy tiszteltem azt a népet, amely ilyen 
megalázott körülmények között is tudta hazáját újraépíteni. 
Itt mindent csak parancsszóra lehetett tenni. Csak ott dolgozhatott, ahol 
a munkaterületet kijelölték számára. Ha az befejeződött, akkor új 
munkahely, új munkásszállás várta. Saját akaratából nem utazhatott más 
közigazgatási területre, ahhoz engedélyt kellett kérni. Ha ennek 
hiányában útra kelt, úgy bárhol történt ellenőrzés alkalmával lefülelték, 
és visszatoloncolták. Mi ez ha nem rabszolgaság? 

A leszerelt katonák a más országokban tapasztalt jólétről beszéltek. 
Később – Szibériában – saját szememmel láttam, hogy milyen sors vár 
arra, aki a kijelölt életforma ellen lázad. 
Az idősebb korosztály nagyon jószívű volt. Nélkülözéseik ellenére 
sajnálatot és megértést tanúsítottak a hadifoglyok iránt. Várostól 
távolabbi területeken még adakozóbbak voltak. Az életük kicsit 
könnyebb volt, mint a városlakóké, néhány tyúk, kecske és malacka 
tartása könnyített a megélhetésükön. Itt az édesanyák is olyan szeretetre 
méltók és könnyes szeműek voltak, mint odahaza. 
Ahogy közeledtem az állomás felé, egyre több emberrel találkoztam. 
Néhányat kerékpárral is láttam haladni, kannákban tejet szállítottak 
valahová. A keskeny gyalogúton kitértem előlük, egyik-másik köszönt, 
azt fogadtam, ha valami más mondanivalója akadt, arra nem 
válaszoltam, minden fajta beszélgetést igyekeztem kikerülni. 
Az állomásépület kihalt volt. A peronon egy hordár -féle ember volt 
csak, de ez épület mögött volt bazár.  
Vagy harminc falusi nénike portékája volt szétterítve kendőkön, úgy, 
hogy jól látható legyen. Volt itt minden amit utazás közben az ember 
hasznosítani tud. Gondoltam vásárolok valamit. Betértem a sorba rakott 
áruk és azok eladói közé. Azonnal kínálni kezdték a portékájukat. Úgy 
terveztem, hogy a vásárlást röviden bonyolítom le, veszek olyasmit, 
amire a közeli napokban szükségem lehet – főleg élelemre gondoltam – 
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és odébbállok. Nem lehetett. Ezek az asszonyok pont olyan beszédesek 
és kíváncsiak, mint a falusi nénikéink, és olyan kedvesen kínálták 
portékájukat, hogy nem maradhattam szótlan. Mikor pedig 
megszólaltam egyből kiderült, hogy „nem vagyok idevalósi”. Nem túl 
bő szókincsem csak arra képesített, hogy éppen csak megértsük egymást. 
Nem kellett nyelvésznek lenniük ahhoz, hogy kitalálják miféle vagyok. 
Felesleges lett volna alakoskodnom, csak ellentmondásba keveredtem 
volna. Igazi falusi módon azonnal közhírré is tették, hogy itt egy valódi 
hamisítatlan magyar „pléni”, így a távolabb állók is első kézből 
megtudták, hogy milyen csudabogár került közéjük. Mindegyik akart 
adni valamit. A főtt tojások, lekváros bukták, kukoricagörhe szerűségek 
szaporodtak a szütyőmben, hogy egy hétre is elegendőek lettek volna. 
Elláttak mahorkával és jó tanácsokkal is. Amíg a tejet itatták velem, 
közölték, hogy ha a hazámba akarok jutni akkor Moldován keresztül ne 
menjek, mert azok cigány népség, feladnak. Számtalan kérdésük volt, 
nem tudtam szabadulni tőlük. 
Amíg ez a kisebb fajta népünnepély folyt az állomás forgalmi tisztje – 
gondolom az lehetett – felfigyelt rám. Hátrajött a bazárba. Az asszonyok 
örömmel újságolták, hogy szökött hadifogoly vagyok, hazafelé tartok. A 
pártfogásomat illetően azonban nem voltak egy véleményen. A vasutas 
ragaszkodott hozzá, hogy értesíteni kell a katonai hatóságot és vissza 
kell vinni a táborba. Lett erre nagy zűrzavar. Végül a vasutas karon 
fogott és az állomásépület felé kísért az asszonyok folyamatos 
méltatlankodása közepette. Elszaladhattam volna, de ennek ott, akkor 
nem lett volna értelme, nekem nem volt fegyverem, mint neki. Úgy 
véltem, hogy inkább engedelmeskedek, megadónak igyekszem látszani. 
Bekísért az irodába. Az íróasztala mellett egymással szemben leültünk. 
Kérdésére elmondtam, hogy Odesszából szöktem meg, de már 
megbántam, oda akarok visszakerülni, valójában persze egy ellenkező 
irányba tartó vonatra számítottam, amellyel Lengyelország irányába 
lehetne közlekedni, mivel a bazárban az asszonyok azt javasolták. 
A vasutas felhívta telefonon az odesszai garnizon parancsnokságot, 
velük hosszasan beszélt, majd megelégedetten közölte, hogy a 
legközelebbi vonattal jönnek értem, hogy időközben ne szökhessek meg 
elvette a szütyőmet a bazárban kapott finomságokkal együtt. 
Amerre tennivalója volt oda nekem is követnem kellett. Úgy loholtam 
utána, mintha kedves cimborák lennénk, közben persze azt figyeltem, 
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hogy mikor adódik alkalom tőle lelépnem. Azt tudtam, hogy 
felszerelésemet nem szerezhetem vissza a bezárt iroda helységből. Nem 
csak a sok finomságot sajnáltam, hanem az előtte megszerzett dolgaimat 
is. Szerencsémre a pénz nálam volt, mert az több részre osztva a 
nadrágomba volt bevarrva. Órákon áttöltöttük így az időt sétálgatva 
egymás társaságában, mikor az Odesszába tartó vonat érkezését láttam. 
Amikor a vonat megállt, az utasok közül sokan leszálltak és a bazár felé 
igyekeztek. Megtelt a peron jövő-menő utasokkal, nagy lett a nyüzsgés. 
A kísérőm a beérkezett vonat vezetőjével beszélt, mondta neki, hogy 
engem vissza fognak szállítani Odesszába, most az átvevő katonákat 
várja. Közben feltűnt az Odesszából érkező szerelvény is, ennek 
fogadására hátrahúzódtunk a peron felé. Amíg ő tisztelegve fogadta a 
beérkező szerelvényt, én a lassuló kocsik egyikére ugrottam, de mire 
megállt le is ugrottam a túloldalon és felugrottam a másik induló 
vonatra. Elvegyültem az utasok között, igyekeztem minél kisebb 
feltűnést kelteni. A többi utassal együtt mozogva haladtam fülkéről 
fülkére ülőhely után kutatva. Az Odessza felől érkező vonatról ekkor 
rajzottak le az utasok a bazár felé. A vasutast és két katonát láttam, 
bizonyára engem keresetek. A vonatom megmozdult alattam és lassan 
kigördült az állomásról, elindult velem Odessza felé. Az őröket már nem 
láttam, valószínűleg az ellenkező irányba tartó vonaton kerestek inkább, 
hiszen arra láttak felugrani.  
A szerelvény zsúfolásig tele volt utasokkal és csomagjaikkal. Egy-két 
órányi zötykölődés után Odesszába értünk. Visszaértem oda ahonnan 
elindultam. 
A fő pályaudvarra beérkeztünk, majd leszálltam és figyeltem a 
vasutasok mozgását. Örültem, hogy jegykezelővel eddig nem 
találkoztam. A vonat rövid várakozás után tovább indult. Felléptem a 
számomra legmegbízhatóbbnak vélt kocsiba és besűrűsödtem a 
tömegbe. Pár perc múlva a vonat annak a lágernek a drótkerítése mellett 
haladt el, amely a szökésem előtt otthonomul szolgált. Nem támadt 
honvágyam, azt bizton állíthatom. 
A 2-es számú pályaudvaron is megállt pár percre a vonat, ahol most is 
dombocskákban álltak a holmik. A vonat kigördült a pályaudvarról, így 
ismét, immár másodszor is elhagytam Odesszát. Nem akartam újra 
valamilyen vasutas fogságába kerülni, ezért a legközelebbi állomáson 
leszálltam, ahonnan gyalog folytattam az utamat. Meneteltem a sínek 
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mentén, igyekezve elkerülni az embereket. Ha távolban megláttam 
valakit, igyekeztem kitérni előle ha volt hová. Ha nem volt rá mód, 
elmentem mellette a „Katyusát” fütyülve. Ha hozzám szólt, tetettem, 
hogy nem hallottam. Ha lakott hely közelébe értem, kifigyeltem milyen 
összetételűek az ottaniak. A bazárokban ennivalót vettem, majd tovább 
álltam. Esténként behúzódtam az erdökbe, ott töltve az éjszakát.  
Az egyik bazárban vettem egy üveges tejet, újra lett amiben vizet 
tarthattam. Volt olyan nap, hogy elegendő élelem birtokában a tűző 
napon útra sem keltem, hanem heverésztem élvezve a szabadságot. 
Szerettem volna gyorsabban haladni, de féltem is a határt megközelíteni, 
mert tudtam, hogy ott bőven van katona, fennakadok és vége a 
szabadságomnak. Nem igazán bíztam a hazajutás sikerében, a korábbi 
időszakban sok visszakerült fogolytársról hallottunk, halványan 
sejtettem, hogy előbb-utóbb újra lágerlakó leszek, ezért igyekeztem 
ennek az idejét minél távolabb tolni. Előfordult, hogy sötétedés után 
keltem útra vonattal. Beszivárogtam a pályaudvarra és a vonat ütközőjén 
utaztam a következő állomásig. 
Gyaloglás, kevés vonatozás, sok pihenés és teltek a hetek, fogyott a 
pénzem. Meg kellett próbálkoznom más módon ennivalóhoz jutni. Kora 
délelőtt, amikor már csak asszonyok és gyerekek lehettek otthon 
bekopogtattam olyan házakba, ahol nem láttam kutyát az udvaron. 
Szinte mindenhol szerencsével jártam. Mondtam, hogy hadifogoly 
vagyok, ennivalót kérek. Kaptam valamit és igyekezett a háziasszony 
tőlem megszabadulni, hogy a szomszédok meg ne lássák. Aznap 
máshová nem mentem, a kiegészítést, ha kellett a bazárból eszközöltem. 
Egyik alkalommal, ahová mentem az asszony lányának az udvarlója is 
ott volt, egy fiatal tizedes katona. A fiatalember hazafias kötelességét 
akarta velem szemben teljesíteni. Széptevését felfüggesztve fegyverét 
rám fogta és a milíciára akart kísérni. A háziasszony azonban a sarkára 
állt és más véleményen volt. Nem kis izgalommal vártam a 
fejleményeket. A leendő anyós lett az erősebb. Igaz a leányzó is segített, 
azzal, hogy szelíden az ifjú karjába kapaszkodott és lehúzta a heverőre. 
A fiú megadta magát ennek az „erőszaknak” és eltette a fegyverét, 
persze a szemét továbbra is rajtam tartotta. Az asszony szelt egy nagy 
karaj kenyeret, hozzá egy darab gomolyát, kendőbe tette és odakint 
szétnézve elkísért a kapuig. Megkönnyebbültem, ezt megúsztam. Ezen a 
napon nem mentem bazárba sem, hanem a lakott területet elhagyva a 
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megszokott környezetbe igyekeztem. Az izgalom után jól esett ellazulni, 
örültem, hogy ezt is megúsztam.  
 A későbbi napok egyikén, egy alkonyatba nyúló délutánon egy 
ösvényen haladva egy idősebb férfit láttam meg, hogy a kertjében a 
méhkaptárok körül foglalatoskodik. Gondoltam odamegyek hozzá. 
Ahogy elmondtam jövetelem célját, a ténykedését befejezve bevezetett a 
házba. Itt igazi vendéglátásban volt részem. A felesége megterítette az 
asztalt, odaültettek és megrakta a tányéromat sűrű, hússal teli levessel. 
Nagy karéj kenyeret szelt és biztatott, hogy egyek. Az étel kellemesen 
savanykás ízű volt, olyan mint nálunk disznóölések utáni időben szoktak 
készíteni a belsőségekből, habarva, babérlevéllel ízesítve, azt hiszem 
szíve-nyelve levesnek hívják. Igazi jó hazai íze volt. Igyekeztem lassan 
enni, de a tempóm csak felgyorsult és hamar kiürült a tányérom. A 
háziasszony újra telemérte és biztatott újra, hogy egyek. Mire ők 
végeztem, a tányérom ismét üres volt. Restelkedve tiltakoztam, de a 
harmadik étel is ki lett szedve. Mire az asztal mellől felálltunk teljesen 
elzsibbadtam, mert majdnem a padlón ettünk. Az asztalunk olyan 
arasznyi magas lábon volt, és hozzá hasonlók voltak a székek is.  
A férfi biztatott, hogy borotválkozzam meg, ahhoz felszerelést is tette 
elém, amit miután végeztem rongyba csavarva nekem adott. Kínált az 
asszonyka tejjel is, egy fél liternyit megittam, ebből az üvegemet is 
feltöltötte. Kaptam egy szütyőt, volt mibe pakolni az útravalót. Kis 
üvegbe méz került, nagy zacskóba mahorka és egy nagy darab kenyér. A 
felszerelésem szinte hiánytalanul teljes lett. 
Miközben borotválkoztam a férfi elmondta, hogy az első világháborúban 
Magyarországon volt hadifogoly, egy gazdálkodónál dolgozott, jó dolga 
volt, nem éhezett. Beszédünket már elfelejtette, pár szót ismer még, 
amelyekkel próbálkozott kevés sikerrel. 
Megvártuk míg teljesen besötétedett és a gyümölcsfákkal teli kerten 
keresztül észrevétlen távoztam ebből a barátságos, vendéglátó házból. 
 Egyik napon majdnem fennakadtam egy ellenőrzésen. Esteledett, 
mikor beszivárogtam a falu állomására. Rövidesen jött egy tehervonat, 
mely ömlesztett anyagokat szállított. Az alacsony oldalú vagonokban a 
rakomány tetején civilek is utaztak. Amikor a szerelvény megállt, az ott 
várakozók közül többen is felszálltak. Rövid töprengés után követtem 
őket. A szénrakomány tetején kényelmesen elhelyezkedtem és élveztem, 
hogy ismét úton vagyok. Hosszú szerelvény volt, nem minden 
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állomáson állt meg, de olyankor lassított és kisebb csomagokkal le és fel 
lehetett szállni. A következő nagyobb pályaudvarra érve lassított, majd 
megállt. Katonák tűntek elő az épület felől és a szerelvényről mindenkit 
leszállítottak. Szép számmal gyűltünk össze. Nyolc-tíz főnyi katona 
őrizte a csoportot és egy tiszt megkezdte az igazoltatást. Az utazási 
engedélyeket ellenőrizte. Akinek volt ilyen, az mehetett. Ezek közül 
néhányan még vissza tudtak szállni a vagonokra. A vonat továbbment, 
az igazoltatás folytatódott. Igyekeztem a szitkozódó tömegben 
hátrahúzódni, közben rágyújtottam és valami csodában reménykedtem. 
Miközben a csoport fogyatkozott, a vita felső fokon zajlott, a szemben 
lévő irányból egy teher szerelvény látszott közeledni. Az állomáson nem 
állt meg, csak lassítva haladt át. Olajtartályokat vontatott a mozdony. A 
cigarettát beoltva tüzet kérni a sínpár irányába közeledtem, mikor a  
szerelvény közel volt, kiugrottam és az egyik olajos kocsi felé rohantam. 
Jó, hogy volt rajta valami kapaszkodó, feltornáztam magam a peremére, 
a katonák rövid sorozatokkal próbáltak onnan leszedni. Fölöttem 
süvítettek el a golyók, de attól nem tartottam, hogy eltalálnak, az olajos 
tartályokat nem igen akarták kilyukasztani. Inkább attól féltem, hogy a 
szerelvény megáll, de a mozdonyvezető – mivel gondolom honfitársának 
nézhetett – a pályaudvart elhagyva felgyorsított, így megmenekültem a 
befogástól, de ismét a célommal ellenkező irányba tartottam. Mikor a 
legközelebbi helyiség felé közeledtünk a vezető lassított, sípolt – mintha 
nekem jelzett volna, hogy szálljak le – lentebb kapaszkodtam és 
leugrottam. Magas zúzottkő halmon vezetett a sínpár, kissé 
meghorzsolódtam gurulás közben, a kellékeimet összepakoltam és 
igyekeztem eltűnni. 
 Talán két hét is eltelt, hogy a környező falvakban oldalaztam és 
nem mertem a határ irányába menni. Ez már a határövezet lehetett, mert 
feltűnően nagy volt a katonaság létszáma. Az állomás területére sem 
lehetett szabadon bejárni, minden átjárót katonák őriztek. Csak éjjel 
mertem az állomás épületét megközelíteni a környező udvarokon 
keresztül.  
 Egyik alkalommal nem jól mértem fel a házőrzők jelenlétének a 
helyzetét és egy rusnya kutya akkor került elő, mikor a kerítéslécet 
lefeszítve már a portán voltam. Nagy vicsorgással rohant rám, alig 
tudtam távol tartani magamtól, nem is mentem tovább, örültem, hogy 
elmenekülhettem előle. 
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Végül is a következő éjjel egy másik járaton be tudtam menni az 
állomásra. A fák árnyékában bujkáló alakokat lehetett látni. Több ilyen 
megszólított, egyikkel szóba álltam. Besszarábiába való volt, munkára 
vezényelték ide, de időnként hazaszökött a családjához. Mondta, hogy 
sokan vannak így, ők az árnyékban közlekedők. Csak pár napot tudnak 
otthon tölteni, máris hozzák őket vissza. 
Elmondta, hogy vannak mozdonyvezetők, akik 10000 rubelért 
átvinnének a határon, de hol volt nekem annyi pénzem… takarékosan 
bántam vele, de már csak napokra elegendő maradt. Ha legalább lett 
volna lehetőség gyűjteni hozzá. 
Elfáradtam a bujkálásban. Közben állandóan foglalkoztatott, hogy mi 
lehet a határ túloldalán. Az egyik állomáson egy besszarábiai mondta, 
hogy az összeállítás alatt álló szerelvény Romániába megy. Hosszú vonat 
volt, néhányan már elhelyezkedtek. Gondoltam elutazom vele a határig, 
lesz ami lesz. Mondta azt is, hogy a határfolyó a Prut, ott kutyás őrök 
cirkálnak, de engem vonzott a határ. 
A sötétben nem láttam, mi az a lapátolható anyag amibe befészkelődtem, 
de elhelyezkedtem. Valamikor éjfél felé lehetett, amikor elindult a vonat, 
a ringatására elaludtam.  
Arra ébredtem, hogy a nap kegyetlenül süt, a bakancsom égeti a lábam. 
Kiemelkedtem a vagon oldalfala mellől és körülnéztem. Az állomás 
külső vágányán álltunk, a mozdony lekapcsolva, már régen itt lehettünk. 
A velünk érkezett vagonokból a rámpa mellett katonák rakodnak ki, a 
vasércszállítmány – melynek tetején voltam – mintha egy óriási 
biliárdasztal közepén állomásozna, tovább szállításra várt.  
Sok-sok sínpár, némelyek között fegyveres őrök sétáltak, engem a 
szomjúság gyötört. Mocorogni nem nagyon lehetett, feltűnő lett volna, a 
sétáló őrök bármikor észre vehettek volna, de így is bármikor észre 
vehetnek. Csoda, hogy eddig ez nem történt meg. Egy kedvező helyzetet 
kihasználva leléptem a vagonból és megindultam az épülettel ellenkező 
irányba. A távolban gazdasági épületek látszottak, célba vettem őket. 
Néhány sínpáron haladtam át, mikor az egyik irányból őr kiáltott: állj! 
Még vagy kétszer megismételte, de igyekeztem nem hallani, pedig 
tudtam hiába, elérkezett a szabadságom vége. Amikor már hangosabban 
ismételte, akkor azt már minden őr hallotta, és kíváncsian figyelték az 
eseményeket. Szemből őr közeledett fegyverét rám fogva uticélom felől 
érdeklődött. Mondtam, hogy a kolhozhoz megyek és a jól látható épület 
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felé mutattam. A nem létező papírjaimat kérte, majd bekísért a 
pályaudvar parancsnokságára. 
Itt tudtam meg, hogy határállomáson vagyok. A parancsnok kikérdezett 
és látszólag mulatott azon, hogy milyen régen elhagytam a lágert, és 
azóta szépen megéltem. Nem nagy kedve volt bajlódnia velem, el akart 
engedni, legyek másnak a gondja. A politikai tiszt viszont azt mondta, 
hogy vissza kell juttatni a táborba, amelyet elhagytam, mert ha nem oda 
térek vissza, úgy sikeres szökésnek látszik a távozásom. Ebben az időben 
60000 hadifogoly volt szökésben, ennyien hagyták el a táborokat – 
mondta. 
Kiengedtek az udvarra a pihenő katonák közé, azok vigyáztak rám. Az 
egyik katona egy tele csajka kását hozott nekem a konyháról. 
Megköszöntem és gyorsan bekebeleztem. Utána dohánnyal kínáltak, és 
amíg kint beszélgettük, addig bent a parancsnok telefonon keresztül a 
jövőmet alakította. 
Délutánig ücsörögtem az udvaron, a pihenő őrök szolgálatba álltak, az új 
tartalék is elbeszélgetett velem, elmondatták szökésem történéseit, elő is 
adtam csapnivaló orosz tudásommal. 
 Késő délután lett, mikor egy tiszt gondjaira bíztak, akivel 
felszálltunk egy visszafelé közlekedő személyvonatra és mire 
besötétedett Kisinyovba értünk. 
 
 
 

Útban Szibéria felé 

 
Kisinyovban két hetet töltöttem. Nem láttam belőle semmit, még csak a 
lágerből sem. Ahogy a kísérőmtől átvettek, egy épület alagsorában 
helyeztek el. A helyiségben sok fekvőhely volt, válogathattam belőle, 
mert ottlétem egész ideje alatt annak egyedüli lakója voltam. 
 Étkezési időben egy őr hozta csajkában a levest és a kenyeret 
hozzá. Szükségleteimet egy nagy festékes doboz segítségével 
végezhettem el, amit reggelenként kitetettek velem a folyosóra, és 
valakivel onnan elvitették. Egy kancsóféleségben kaptam naponta vizet, 
ezt beosztottam ivásra és mosakodásra. Az őrökön kívül ottlétem alatt 
senkivel sem találkoztam. Elkülönítettek, nehogy a szökés bacilusával 
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megfertőzzem a többi hadifoglyot. A helyiség kis méretű ablaka a 
terepszinttel volt egyenlő magasságban, de ha ott kinéztem csak a 
szomszédos épület falát láthattam. A világítást csak arra az időre 
kapcsolták be amíg az őr beadta a vacsorát. Két hétig éltem itt, mint egy 
vakond, sötétben, szótlanul.  
Egy alkalommal szólítottak, egy teherkocsi platójára szálltunk, melyen 
katonák utaztak, és egy másik lágerben kötöttünk ki. Ben Dérybe 
kerültem. 
Innen nyolc-tíz nap múlva egy tiszt kíséretében útba indítottak 
Odesszába. Szolgálati úton lehetett a kísérőm, személyvonattal utaztunk 
és teljes civil módon történt minden. Az állomáson indulás előtt egy 
étkezőhelyen megvacsoráztunk. A hely amolyan üzemi étkezde -féle 
lehetett. A kiszolgáló a nekem szánt edényt úgy telemerítette sűrű 
árpagyöngy levessel, hogy jól laktam vele, és ennek egészen más íze volt, 
mint a lágerben készülteknek. A kísérőm részéről jó indulatot 
tapasztaltam irányomban, valószínűleg az étkezdében is ő szólhatott az 
érdekemben, neki köszönhettem, hogy bőséges volt az adagom. A vonat 
indulásáig egy padon ücsörögtünk, ott megkínált cigarettával is. Először 
szívtam kész ruszki cigarettát. Fura volt, hogy hüvelye kétszer akkora, 
mint a dohánnyal töltött rész. A vonaton a közelünkben ülő asszonyok 
tojással és lekváros buktával kínáltak, a kísérőm megengedte, hogy 
elfogadjam.  
 Késő délután értünk Odesszába. A százados a garnizon 
parancsnokságra vitt. Itt intézték a város lágereinek hadifogoly ügyeit és 
itt voltak állomásozva azok a katonák is, akik reggelenként a különböző 
táborokban a kísérő őrséget adták. Érkezésünkkor néhány katona az 
előtérben a fegyverét tisztította, nemrég vonulhattak be. Úgy láttam 
eseményszámba ment az érkezésem. A parancsnok tolmács útján 
részletesen kihallgatott. Ekkor tudtam meg, hogy a távozásomat nagyon 
zokon vették. Szerintük a brigádvezetői beosztás bizalmi „állás” volt, és 
előzőleg Odesszából brigádvezető még nem lépett meg, ebben első 
lehettem. Nagy készültséggel történt a keresésem is. Ahogy a magyarul 
is beszélő román tolmács elmondta, lóhátra ültetett nyomozókutyás őrök 
kerestek éjszakába nyúlóan a szökésemet követően eredménytelenül, 
hiszen én pont az ellenkező irányban távoztam  a városból. Másnap az 
értem jött két őr pedig arról az emlékezetes állomásról ugyancsak velem 
ellentétes irányban haladó vonaton utazott még egy állomásnyit 
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eredménytelenül, mert akkor meg Odessza felé közelítettem. A véletlen 
játéka és a szerencse együtt alakították a fejleményeket. 
A garnizon parancsnoka a „tovaris major” tudomásomra hozta, hogy az 
őr, akitől megszöktem kemény fegyelmit kapott és annak letöltése  után 
elvezényelték egy távoli, büntetésszámba menő munkahelyre, mindent 
miattam. De nehogy azt higgyem, hogy megúszom, az én sorsom is az 
lesz, hogy Szibériába kerülök, hogy ott a hozzám hasonló jómadarakkal 
együtt tanuljam meg a szovjet hatalmat tisztelni. Amíg a helyiségben le-
fel sétálva, az ingerültségtől kiszínesedett arccal a kioktatásomat végezte, 
addig arra gondoltam, hogy ezt a fajta tiszteletet tanulni kár olyan 
messzire küldeni engem, mert ennél jobban úgysem fogom „tisztelni” 
ezt a hatalmat. Közben felrémlett előttem annak a plakátnak a képe, amit 
még odahaza láttam, ahol fegyveres katonák zárt vagonban kísérik 
Szibéria poklába a legyőzötteket. Visszatértek emlékezetembe azok a 
gyermekkori olvasmányok is, melyekben az Isten háta mögött 
területeken, fagyos kietlen tájakon, ólombányákban sínylődtek a 
Szibériába száműzött szerencsétlenek a cár atyuska parancsára. Ennek 
most valami korszerűsített, de ugyancsak kegyetlen változatát képzeltem 
el Sztálin parancsára. 
A kihallgatás befejezése után kikerültem az előtérbe, ahol a katonák 
fegyvereiket tisztogatták. Ott vártak rám már azok, akik a miattam 
megbüntetett őr barátai voltak, elszámolni valójuk volt velem. Nem sok 
jót ígért a tekintetük. Egy sarokba szorítottak és a lábamra lépegetve 
egyenlőre csak lökdösgettek, de inkább a fegyvertisztító vesszöktől 
tartottam, amit a kezükben szorongattak, nyilván használni is 
szándékukban állt. A csoda sem tudja, hogy mivé fajult volna ez, de 
közben bevonult a munkából egy tizedes, akivel a korábbi időkben 
barátságos viszonyba kerültem. Ez egy intelligens moszkvai srác volt, 
akivel a háború a főiskolát hagyatta abba. Sokat beszélgettünk az otthoni 
dolgokról, ő még nem járt a hazáján túl, az én hazám iránt szimpátiával 
viseltetett. Most mikor észrevette, hogy milyen szorongatott helyzetbe 
kerültem, a segítségemre sietett. Vitába szállt társaival, mondta nekik, 
hogy hadifoglyot nem szabad ütlegelni, a szökésért járó büntetést más 
módom kapom meg. Miután őrtársai nem osztották egyértelműen a 
véleményét nem ment el vacsorázni, hanem elszállásolásomig velem 
maradt. 
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A parancsnok kér őr kíséretében elszállíttatott a 4-es táborba. 
Érkezésemkor a tábor teljes létszáma az udvaron volt felsorakozva, nagy 
esemény voltam, már vártak rám. Velük szembe állítottak és a tábor 
parancsnoka tolmácsok útján mind a három nemzetiséggel tudatta, hogy 
minden szökött hadifogoly visszakerül oda, ahol korábban volt. Lássátok 
most is így történt, innen nem lehet megszökni, a büntetésem Szibéria 
lesz, eljátszottam a szökésemmel a hamarosan sorra kerülő szabadulási 
lehetőségemet, és nem biztos, hogy valaha is hazakerülök. Addig is amíg 
száműzetésemre sor kerül, amíg a transzport összeáll a „karcéba” fogok 
nevelő céllal kerülni. Így is történt. Ott a tábor szeme láttára meztelenre 
kellett vetkőznöm és bevonultam a földalatti lyukba. Egy német fogoly 
volt benne már harmadik hete, a vizes odúban bedagadt mind a két lába.  
Egy szellőző nyílás vezetett az ég felé, nappal ezen át derengett be egy 
kevés fény, így homályosan láthattuk egymást. Több világosság csak 
akkor jutott be, mikor napjában egyszer levest és egy darab kenyeret 
kaptunk. Ekkor vitték ki az ürülékes edényt is. 
A németnek az volt a bűne, hogy borbély volt a koncentrációs táborban, 
ő szőrtelenítette a foglyokat, egy volt katona társa beárulta. Még néhány 
napig volt velem, és őt elszállították. Valószínűleg abba a táborba került, 
ahová később engem is átvittek. 
Ebben a lyukban a nap nagyobb részét talpon kellett tölteni, hogy 
kellően kifáradjon az ember. Hullafáradtan lehetett remélni, hogy 
éjszaka néhány órát aludhassunk. Összekuporodtam, hogy az 
egymáshoz érő tagjaim melegítsék egymást és oldalfekvésben a karomat 
és a lábamat a nyirkos földdel találkoztatva próbáltam aludni. Ezt 
később a másik oldalammal cserélgetve váltogattam. Később jelentkező 
reumámat valószínűleg itt még megerősíthettem, de legalább az oldalam 
hűlt közvetlenül át. Egy hétnyi idő múlva nekem is dagadni kezdett a 
lábam, de szerencsére pár nap múlva elszállításra kerültem. 
Úgy emlékszem, hogy a 16-os számú tábornak hívták az új 
állomáshelyemet. Itt gyűjtötték össze azokat, akik Szibériába lettek 
szánva. 
Innen nem járt ki senki dolgozni, csak a táboron belül került elfoglaltság. 
Az egész nap sorakozóból állt, ez jelentette a fő elfoglaltságot. Hogy 
lekössem magam önhatalmúlag lépcsőház meszelésbe fogtam. 
Kerítettem egy rossz edényt, abba mésztejet csináltam és egy botra 
kötözött ronggyal egész nap a lépcsőház falát és a lépcsőkar oldalát 
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meszeltem. A parancsnok mikor meglátta, azt mondta „harasó” és 
adatott egy vödröt és egy meszelőt, birtokba vehettem a többi 
lépcsőházat is, nem kellett sorakozóba járnom. Ezzel az elfoglaltsággal 
jól eltelt az idő, heteken át ezzel foglalkoztam. 
A tábor lakói különleges összetételűek voltak. Legtöbben olyan németek, 
akikről időközben kiderült, hogy korábban valami közük volt a rossz 
hírű koncentrációs táborokhoz. Akiket gyanúsítani lehetett, hogy az SS 
kötelékében teljesítettek szolgálatot. Ha valakinek a hóna alatt sebhelyet 
találtak az SS-nek minősült, mert sok német a megkülönböztető jelzést 
onnan kivágatta. Magyar csendőrök, munkaszolgálatos alakulatok 
keretlegényei, partizánokkal szemben harcoló és kegyetlenkedő, 
valamint a civil lakossággal szemben erőszakosságot elkövető volt 
katonák lettek idegyűjtve. Ezen túlmenően jelentős létszámot 
nemzetiségre való tekintet nélkül a volt szökevények adták. Szép 
számmal összejöttünk. Nem tudom, hogy milyen körzetből gyűjtötték 
ide össze a magamfajtákat, de mire elszállításra kerültünk négyezren 
lehettünk. 
Elutazás előtt átöltöztettek bennünket. Mindenki egységes öltözetet 
kapott. Szovjet katonák megfoltozott nyári ruhája, és fatalpú vászoncipő 
lett a formaruhánk. Akinek nem volt köpenye, azt is kapott, kinek 
milyen jutott.  
 1946. szeptember 9-én indítottak útba bennünket. A marhavagon 
berendezése egyszerű volt, a padozatba vágott lyuk felett deszkából egy 
budi imitáció volt.  
A mi vagonunkban – valószínűleg a többiben is – 45 utas volt, egymás 
felé nyújtva két oldalról feküdtünk benne, csak élével tudtunk elférni, 
fordulni egyszerre lehetett. A deszkára köpenyt terítettünk és közösen 
azzal is takarództunk. Utaztunk. 
Egy idősebb társunk kísérte figyelemmel az útvonalat, ő az első 
világháborúban itt volt hadifogoly a Volga mentén. Amikor Kujbisevnél 
átkeltünk a hatalmas folyón a várost – már amit lehetett belőle látni az 
ablakon át – ismerősen üdvözölte. Mint mondta, ő akkor szabadon 
közlekedett. Mondta, hogy nagyon széles a Volga, azt sokszor 
megcsodálta. Nem sokat láthattunk belőle, de a szerelvény olyan hosszú 
ideig kelt át rajta, hogy lehetett több kilométernyi is. 
Utazás közben nézelődtünk az ablakon, töltöttük az időt. Sokat – néha 
napokat – várakoztunk az állomások külső vágányára kiállítva. Ilyenkor 
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kaptunk ennivalót is. Naponta általában kétszer kaptunk enni. Ha 
minden jól alakult. Amikor a szerelvény folyamatosan tudott haladni, 
előfordult, hogy az étkezés kimaradt. Reggel szárított kenyeret és levest, 
valamikor később főzeléket kaptunk. Ha a vonat nem állt meg egy 
ételosztásnyi időre sem, úgy akkor éjjel osztották ki a megfőtt ételt, 
amikor a legközelebbi várakozó időre sor került. Ezen a vonalon nem mi 
voltunk a legfontosabb szállítmány, minket csak akkor futtattak, amikor 
a pálya szabad volt, mindkét irányban csak katonai szerelvények 
közlekedtek. Időközben átkeltünk az Urálon, a folyón és a hasonnevű 
hegyláncon is, soha nem látott változatos vidéken utaztunk. Milyen jó 
lett volna turistaként erre járni. Teljesen lenyűgözött a végtelen 
kiterjedésű tajga látványa. Napokon át utaztunk füves, cserjés pusztákon 
anélkül, hogy élő lelket láttunk volna. Máskor végeláthatatlan 
nyírfaerdök között vezetett a pálya, a fehér törzsű fák szaporán rohantak 
el a vonatunk mellett. Őrházakat láttunk, ahol a vonat lassított csak és az 
ott lakónak csomagot dobtak le. Éjszakánként már fáztunk és október 
elején Omszkba értünk. 
Ebben az időben szinte egész napon át a vagon ablaka mellett álltam, és 
csodáltam az elvonuló tájat. Volt olyan nap, hogy a fenyőkön kívül más 
látnivaló nem is akadt. Teljesen homályban utaztunk, az óriás fenyők 
kinyúló ágai majdnem összeértek a vasúti pálya felett. A napfény melege 
és világossága nem tudta teljesen áttörni ezt a homályfolyosót, többször 
meg is köhögtetett bennünket a visszamaradó füst, amely nem tudott 
zavartalanul az ég felé törni. 
Társaim többsége kártyázással ütötte el az időt. Egészségügyi célra 
betárolt cementes zsák darabokból egyenlő nagyságú lapocskákra 
kártyafigurákat rajzoltak és képesek voltak egész napon át parázs vita 
közepette valamely kártyajátékot űzni. Esti sötétedés után pedig 
beindult a főzőcske. A sejtelmes félhomályban – ha a holdfény kegyes 
volt hozzánk – ínycsiklandozó képzeletbeli ételek készültek pikáns 
fűszerezéssel. Ha kellett veszekedtek és egymást sértegették miatta. 
Félálomban, amikor a vonat kerekeinek egyenletes zakatolása elnyomta 
a hangokat, akkor mindig – szinte kiabálva egymás felé – főztek. Csak 
néha ugrik elő emlékezetemben egy-egy név a múltból, de a két 
konyhamester egyikének a neve máig eszemben van. Hartmannak 
hívták, Erdély szászok lakta területén született és lakott. Anyanyelvi 
szinten beszélt németül, magyarul és románul. Mindhárom nyelvet az 
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anyatejjel együtt szívta magába. Főzőtársa egy pesti cukrász volt, nevére 
már nem emlékszem, de arra igen, hogy nélkülük fárasztóbb lett volna a 
hosszú utazás.  
A vagon végi fékező fülkében tartózkodó őr nagyon fázhatott, mert a 
lábdobogását – ahogy melegítette magát – órákon át lehetett hallani. Ő 
még nálunk is rosszabb helyzetben volt. Unatkozott és nem volt 
szomszédja sem, aki melegítse. Ekkor már nagyon sokat kellett éjszaka 
forogni, nem csak a hideg miatt. Mindannyiunk tompora véresre volt 
törve a padlón való fekvéstől. Ez nyugalmi helyzetben is fájt, de 
különösen akkor ha a szerelvény nagy zakatolások közepette haladt, 
vagy lökdösődve állt meg. Ilyenkor mintha le akarná radírozni a húst a 
csontjainkról. Jó lett volna hanyatt fekve aludni, de nem fértünk el 
egymástól, a szemben fekvő társunknak a lába így is felnyúlt egészen a 
hónaljunkig. Hanyatt feküdni csak nappal lehetett – ha valaki akart – 
amikor a társak zöme ácsorogva az ablaknál nézelődött, vagy körbe állva 
egymással valami felett vitázott. 
 A hideg kezdett elviselhetetlenné válni. Rekkenő melegben 
indultunk el Odesszából, de a nyári ruha itt már elégtelennek bizonyult. 
Közben Novoszibirszkbe értünk. Itt egész nap vesztegelt a szerelvény, 
rövidesen megtudtuk az okát. A szerelvény parancsnoka a városban 
kályhákat és csöveket kerített és minden vagon „komfortosítva” lett. 
Igaz, hogy két embernek elvette a fekhelyét a kályha, és ezt éjjel felváltva 
kellett kiállni, de nemsokára fűteni kellett, csak előbb még szenet kellett 
keríteni hozzá. A város külső vágányán szénnel megrakott szerelvények 
is sorakoztak. Az őrök felváltva egy-egy vagon ajtaját kinyitották és 
néhány embert a szenes szerelvényekre átengedni lopni küldtek. 
Köpenybe összefogva annyi szenet fuvaroztunk a vagonba, amennyi 
körbe rakva a fejek alá elfért. Gyújtósnak valót a vagonok mozgatható, 
letörhető részeiből kerítettünk. Így folyamatosan minden vagon 
feltöltődött, ettől fogva megkezdődött a fűtés. Így a hőmérséklet 
elviselhetőbb lett, és a szén utánpótlását a későbbi hetekben is az így 
begyakorolt módon biztosítottuk. 
Örömmel vettük tudomásul, hogy Novoszibirszkben alkalmunk volt 
megfürödni. Tovább indulás előtt egy egész napot vett igénybe, hogy 
csoportonként elvezettek bennünket a városi fürdőbe és jó meleg vízzel 
lemoshattuk magunkat. Éjjel alvás közben mozdult meg velünk a 
szerelvény és útba indultunk úti célunk felé. 
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 Változatos tájakon több napon és éjszakán át utazva égbenyúló 
hegyek tűntek fel, megérkeztünk Alma-Atába. Itt is elvittek a városi 
fürdőbe, szőrtelenítésen is átestünk. Miközben a fürdő felé haladtunk 
úgy tántorogtunk, mint a részegek. A hosszú utazásban úgy 
elgyengültünk, hogy a vagonból kiszállva csak botladozva tudtunk járni. 
Viszont pompás látványban volt részünk. Az orrunk előtt emelkedett a a 
magasba a város tartozékaként az a süvegszerű hegycsoport, melynek 
tetején az örök hó csillogott a szikrázó napsütésben, a háttérben a Tien-
san komor vonulatai zárták a látóhatárt.  
 Újabb ezer kilométernyi utat tettünk meg a következő napokban is 
Taskentben találtuk magunkat. Itt vesztegeltünk vagy két napon át, majd 
újra mentünk vagy két héten keresztül és Dzseszkazgánban kötöttünk ki. 
A megtett útvonalat térképen utólag megnézve érthetetlennek tűnt, hogy 
miért kellett több ezer kilométert körút formájában feleslegesen 
megtenni. Most visszatekintve már nem bánom, hiszen Taskent, Alma-
Ata, Novoszibirszk, Omszk látása a körút hílyán soha nem vált  volna 
elérhetővé számomra. Valami oka kellett, hogy legyen amiért a hatalmas 
kazah fennsíkot körbeutaztatták velünk. 
 Dzseszkazgánban november 4-én szálltunk ki a szerelvényből. 
Szánalmas látvány voltunk, ahogy 56 napi utazás végeztével a 
vászoncipőkben és gimnasztyorkában felsorakoztunk a sivatag bokáig 
érő havában, és legyengülve, a járásól elszokva, vérző tomportól kínozva 
elindultunk az új lakosztályunk felé. 
Most, hogy a nyugat szibériai Dzseszkazgánba érkeztünk, hadifogoly 
életünknek egy új, keményebb fejezete kezdődött el. Érkezésünkkor még 
nem tudtuk, hogy itt a korábbinál súlyosabb kenyérharcok fognak 
jelentkezni. Itt igen nagy becsülete lett még a morzsányi kenyérnek is, 
mert az előzőkből ismert beszerző helyek teljes egészében megszűntek. 
Itt már hősiesség számba ment, ha valaki valamilyen pótélelem 
beszerzési lehetőséget meg tudott lovagolni. De erről majd a maga 
idejében. 
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Munkatáborok Szibériában 

 
Hatalmas területek voltak drótkerítésekkel körbefogva, és 
szögesdrótokkal ékesítve. Szem nem is tudta befogni az egészet, csak a 
későbbi hetekben, munkahelyre közlekedés közben tudtam feltérképezni  
ezt a praktikus börtönrendszert. Talán két kilométernyi hosszúságú 
lehetett a bekerített terület, amely ezen belül három részre volt elosztva. 
 Az egymástól elválasztott részek között kétszer 8-10 méternyi 
szögesdróttal védett sáv volt, gyomtalanítva és a homokja 
felgereblyézve. Mind a három szekció külön-külön őrtornyok 
sokaságával körülvéve. Az őrtorony hálózat irányából nagy 
teljesítményű reflektorok világítottak a tábor belseje felé úgy, hogy az 
őrtornyok nem kaptak megvilágítást, azok árnyékban maradtak. A 
táboron kívül is sok oszlopon világítótest sugározta fényét az épületek 
felé. Igazi városi kivilágításban éltünk. A barakkok oldala mellett sem 
volt sehol árnyék, úgy körbe volt világítva, észrevétlen megbújni 
egyetlen helyen sem lehetett. 
A három szekció gyakorlatilag nem érintkezhetett, a mellettünk lévővel 
is csupán látótávolságot tarthattunk. 
 A mi szekciónkon belül falazott barakkok szabályos elrendezésben 
helyezkedtek el. Nagy méretű ablakok az épületeken és a külső 
térvilágítás azokon át annyi fényt adott, hogy bent elegendő volt a 
sötétedés utáni időszakhoz. Jól lehetett látni külön belső lámpatest 
nélkül. Minden barakk egyik végén kis előtér volt leválasztva, itt 
helyezték el azokat a hordókat, amibe éjszaka a szükségleteinket 
elvégezhettük. A barakk többi része két oldalt egymás folytatásában 
elhelyezve olyan állványokkal lett betelepítve, amely négy fő 
fekvőhelyét biztosította. Minden fekvőhelyen fűrészporral töltött matrac 
volt. Meglepett ez a komfortfokozat, mert hadifogoly létem alatt eddig 
ilyennel nem kényeztettek minket.  Itt volt először önálló fekhelyem, és 
azon olyan valami, ami elválasztott a deszkától. Ha az ember a 
fűrészporból gondosan kiválogatta az apró darabokat és a fahéjakat, 
akkor nagyon kellemesen lehetett rajta feküdni. Abban a barakkban 
tisztaság uralkodott, a teljes belső felületét minden héten újra kellett 
meszelni. 
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A tábor területén a szükséges közösségi épületek mellett a korábbi 
táboroktól eltérően itt pékség is volt. A kenyeret helyben sütötték. A 
pékség a tábor egyik sarkában a latrinarendszer mögötti területen 
helyezkedett el. A pékek japánok voltak. Ebben a táborban 
ideérkezésünk előtt japánokat őriztek, hogy nekünk helyet csináljanak 
máshová telepítették őket, csupán a pékek maradtak vissza. Én a 
pékséghez közeli barakkba kerültem. 
A pékséghez közeli sarka a tábornak drótkerítéssel el volt különítve. Ide 
voltak a téli időszakra a zöldségek betárolva. Hatalmas gúlákban 
burgonya, káposzta, cukor és takarmányrépa volt felhalmozva, teljesen 
csonttá fagyva, illetve „mélyhűtve”. A megkezdett zöldségféleségek 
végében stanga volt, amellyel vételezéskor szét lehetett verni, kivésni az 
összefagyott zöldségeket. 
A tábor területén több helyen ivó és mosdóhelyek voltak, ahol vályú 
felett elhelyezett kifolyónál lehetett vizet venni, de ez ivásra nem volt 
használható. Az ivóvizet forralva kaptuk, hordókban állványokon voltak 
elhelyezve a vizes blokk mellett. Egy-egy vizes hordó a barakkokban is 
el volt helyezve, tartalmát teának hívtuk, mert valamilyen növény volt 
belefőzve, ezért a víztől eltérő színe és kissé kesernyés íze volt. Egyesek 
tudni vélték, hogy valamilyen fának a héját főzték bele. Megszoktuk, jó 
volt inni, de maradékát téli időben mosakodásra is felhasználtuk. Ha 
cukrot tettünk bele olyan illúziónk támadt, mintha otthoni teapartin 
volnánk.  
 Megérkezésünket követően számlálás után kísérőinktől átvettek 
bennünket és innen utunk egyenesen a fürdőbe vezetett. Csuda jó volt 
meleg vízzel és rég nem látott szappannal találkozni. A ruháinkat fürdés 
után már nem láttuk viszont, mert téli öltözéket kaptunk. Tiszta 
fehérnemű, vattás öltöny, filc csizma, füles sapka lett a felszerelésünk, 
amit a későbbi napokban még hosszúszárú bőr bundával és egy 
irhamellénnyel egészítettek ki. Kezünkbe nyomtak egy üres matracot, és 
egy fejpárnahuzatot, amit egy fűrészporhegy mellett meg kellett tömni. 
Így vonult be a nép a barakkba, ahol mindenki kedve szerint 
helyezkedett el, akik a sor végén érkeztek, azoknak  maradék hely jutott. 
Egy barakkba csak egy nemzetiség került. Itt végre nem kellett közös 
levegőt szívni a románokkal, akik kellemetlen, veszekedés népség volt. 
Vacsoraosztás végett a konyhaépülethez kellett mennünk. Azt nem 
mondhatom, hogy jól laktunk, de az étel tartalmasabb volt, mint 
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Odesszában. Sűrű levest kaptunk és olajfoltokat is lehetett látni rajta. A 
kenyeret is egyforma mértékkel osztották, aki dolgozott az napi 80 dekát, 
vagyis ahogy ott szokásban volt 800 grammot kapott. Itt nem tartották 
számon, hogy ki hány százalékot teljesít, az ellátás egyforma volt. 
Valószínűleg ki lehetett számítva, hogy mennyi kell az életben 
maradáshoz kalóriákban mérve. Ki tudhatja? 

 Néhány napig nem mentünk ki a táborból. Orvosi vizsgálat és 
várakozás töltötte ki a napokat. Válogattak közülünk olyanokat, akiket 
később a szabó és cipész műhelybe kerültek. 
E két munkahely ellátása a tábor feladata volt. Egy téglagyár és egy 
kőbánya volt a közelben. A kőbányában bazalt köveket fejtettek, én a 
téglagyárba kerültem. 
 Három műszakban dolgoztunk. A műszakváltás nem az otthoni 
órarend szerint történt. Hajnali kettő, délelőtt tíz, majd este hat óra 
voltak a jellemző időpontok. A hajnali kezdés nagyon szokatlan volt, 
miatta éjfélkor kellett sorakozni. Két órányi dőre volt szükség ahhoz, 
hogy kitántorogjunk a munkahelyünkre. A téglagyár a tábortól öt 
kilométernyi távolságra volt. A hajnali sötétségben némán ballagtunk a 
kitaposott úton a sivár pusztaságban. A nagy messzeségben a téglagyár 
kéményén világító jelzőlámpák mutatták az irányt. A gyárban az 
agyagkitermeléshez lettem beosztva. Az agyag kavicsos homokréteg 
alatt húzódott meg. Nagy felületen, lépcsőzetes módszerrel több méter 
mélységből folyt a kitermelés. A kitermelő helyhez csillepálya vezetett és 
a megrakott járműveket csörlő húzta fel a terepszintre, ahonnan betolták 
a fent dolgozók az épületbe. Ottlétünk alatt egyszer sem sikerült a 
gyártás folyamatát végignézni, mert azok a csillék maguktól nem teltek 
meg.  Egy kazah civil a csillepálya lejtőjén leselkedett szüntelenül és a 
csillék megrakását állandóan sürgette. Nagyon ritkán a nyerstégla 
vágásánál előfordult üzemzavar, ilyenkor adódott volna egy kis pihenő 
idő, de csak ritkán tudtunk leülni, mert a csillére való agyagot előre 
kellett ilyenkor készíteni. Amikor indulhatott az üzem rettentő módon 
sürgették a munkát, a kiesést igyekeztek behozni. Az egész gyárban alig 
volt civil, a munkafolyamatot a németek irányították, ők már előttünk 
érkeztek. Az agyak kitermelésénél is németek voltak, műszakomban én 
voltam az egyetlen magyar, a többi honfitársam a gyárban dolgozott. A 
munkahelyi szétosztásnál annyira nem számított, hogy ki milyen 
nemzetiségű, a velem együtt bányászó németek mind Wehrmacht tisztek 
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voltak – hadnagyok, főhadnagyok – és próbáltak hatni rám, hogy 
takarékoskodjak az erőmmel. Nagyon sebesen forgattam a csákányt az 
agyagban, valahogy tetszett ahogy a színes lepények leválnak az 
agyagfalról. A hidegben így nem fáztam. Később beláttam, hogy a 
németeknek volt igaza, és átvettek én is a tempójukat, az erőt be kell 
osztani, hogy egészségesen túlélhessem a fogságot, hogy hazajuthassak. 
 Rövid időn belül hidegre fordult az idő, a teraszok keményre 
fagytak, ha egy réteget leválasztottunk a következő már kőként 
kopogott. A teraszokra sűrűn koxkályhák kerültek, melyekben állandóan 
izzott az anyag. A következő szint így folyamatosan kitermelhető 
állapotba került. Ebben a munkában nem volt semmi változatosság, 
bármilyen évszak is volt a csákányt kellett forgatni és a csilléket tele 
lapátolni. 
A legvadabb télben és a legvadabb nyárban voltak olyan hőmérsékleti 
viszonyok, amikor nem vezényeltek ki bennünket munkára. Télen 35 
foknál hidegben, nyáron 40 foknál magasabb hőmérsékletben a 
barakkban maradtunk. Ez mindig csak néhány nap szünetet jelentett, 
mert ha a hőmérő higanyszála kedvezőbbet mutatott, úgy a következő 
műszak útba indult. Télen ilyenkor két műszaknyi idő is kellett, hogy az 
agyagfalat meg lehessen újra nyitni, úgy odafagyott. 
A téli időszakban az öltözékünk megfelelő volt, még szőrmés kesztyűt is 
kaptunk, csak az arcunkkal nem tudtunk mit csinálni. A hidegben, 
különösen mikor a szél is fújt, annyira átfagytunk, hogy nem tudtuk a 
szánkat mozgatni. Valaki kitalálta, hogy takarjuk le, csak a szemek 
látszódjanak ki. A levágott gatya szárából sálat készítettünk, azt 
használtuk erre a célra. A gyárba érkezve, nem lehetett azt leválasztani 
az arcunkról, odafagyott. Aki nem tudta türelmesen a jég felengedését 
kivárni, vagy nem volt arra ideje, annak bőrrel együtt jött le az arcáról a 
kendő. 
A rekkenő nyári melegben, úgy 40 fok közelében sokan már a tábor 
kapujában a sorakozónál összeestek. Pedig rendszeres volt, hogy a nyári 
zubbonyt az udvari mosdónál vízzel átitatva vettük fel magunkra, a 
sapkát pedig vízzel telítve tettük a fejünkre. 
Ha a kivonuló létszám nem egyezett, akkor többszöri számolás 
következett és annyi idő alatt a beitatott ruhadarabok teljesen 
megszáradtak. 
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 Egyik nyári napon birkanyájat hajtottak el a munkahelyünk 
drótkerítése mellett. A drótkerítés itt a sivatagban csak három szál drótot 
jelentett, amik az őrtornyok vonalán csak a térelhatárolás szerepét 
töltötték be, mert itt ugyan hová lehetett volna szökni… A bégető 
jószágok közül néhány kíváncsi átbújt a kerítés alatt és az agyagtermelő 
hely közelében mondta a báránynótát. Az egyik német kihasználva az 
őrtoronyban bóbiskoló őr figyelmetlenségét egy birkát lerántott a 
mélybe. A szerencsétlen állat iszonyatos bégetésbe kezdett, de a 
munkagödörbe nem lehetett belátni a kerítésen kívülről, de még az 
őrtornyokról sem. A juhász fülelt a bégetés irányába, de a gyanújával 
nem tudott mit kezdeni,. Két német percek alatt megszabadította az 
állatott szenvedéseitől, majd a bundájától, illetve a húst részletekben 
több helyen elásták. Rövid idő múlva a lezajlott tragédiának nyoma sem 
volt. A műszak vége felé a hús egy része feldarabolva csajkákba került, 
melyeket a tábori szakácsok hasznosítottak, cukrot és sót adva cserébe, a 
hús nagyobbik részét másnap a gödörben csajkáinkban főztük meg. 
A gyár udvarán átfolyó üzemi víz környékén fű is termett. Ezt mi az 
agyagbányászok rendszeresen leszedtük. Az üzemben dolgozók ehhez 
nem juthattak hozzá, mert ők  a szabadba nem jöhettek ki, mint ahogy 
mi sem mehettünk be hozzájuk. Ha egy kiürített fejpárna huzatot tele 
szedtünk, abból jó nagy csajka főtt füvet lehetett nyerni, amit 
szétosztottunk és étkezéskor a levesbe kevertünk. 
Az étkezés mindig a táborban volt, a munkacsapat e célból bevonuláskor 
egyenesen a konyhához sorakozott. Kivétel az éjjeli műszak volt, ők a 
vacsorát délután a munkába indulás előtt kapták meg. 
A téglagyár területén néhány kutya tanyázott. A foglyokat korábban 
megszokták, kezesek voltak, bárki hívására odamentek. Egyik 
alkalommal egy német valamelyik kutyát leölte, a húsából a 
munkahelyünkön is kínált, de a tisztek megvetően elutasították a 
kínálatot. 
 Ebben a táborban meglehetősen nehéz volt többlet ennivalóhoz 
jutni. Egyik lehetőség úgy adódott, hogyha valaki az elkerített zöldséges 
gúlák közelébe juthatott. Ha a konyhásoknak segítség kellett, erre 
mindig volt önként jelentkező. Ilyenkor a zsebekbe burgonya került, 
amit szeletekre vágva a barakk kályháján meg lehetett sütni. Itt 
törvényszerű volt, hogy a megszerzett élelem közös volt, azon osztozni 
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kellett. Kivételt képzett az, amit a helyszínen a beszerzés helyén el 
lehetett fogyasztani. 
Nagyobb lélegzetű beszerzési lehetőség éjjel kínálkozott, ha minden 
szerencsésen alakult. Éjszaka elvileg ki lehetett lógni. Zörgetésre a 
barakk őre kinyitotta a bejárati ajtót, a tele hordókat a foglyok rudak 
segítségével vállra vették és elindultak a latrina felé. Ott a csapatból 
kivált valaki, elbújt, a többi visszament a barakkba. Az őr nem figyelte 
meg minden alkalommal, hogy hányan vitték a hordókat, a visszatérők 
után bezárta az ajtót. A kinn maradtak, amikor az őrtornyok őrei már 
elpilledtek kúszva megközelítették a beszerzőhelyet, és a drót alatt 
átmászva dolgozni kezdtek. A beszerzőhely megközelítése a téli 
időszakban nagyon kockázatos volt, mert a hóval borított terep színétől 
nagyon elütött a ruházat sötét színe. Egy idő után ezen úgy javítottunk, 
hogy az esetenként összegyűjtött ing és gatya darabokból bebújós 
zsákszerű alkalmatosságot varrtunk, ezt a pufajka alatt kivittük, a 
latrinán belebújtunk és így a kúszó alak már jobban alkalmazkodott a 
terep színéhez. A gúláknál a magunkkal vitt fejvánkost megraktuk 
burgonyával és répával, ezzel kellett elvánszorogni a pékség felé. A 
kiszolgálás fejében egy-két fej káposztát kellett vinni. A zsákba csak 
olyan gúla végéből lehetett begyűjteni, amelyiknek a vége lazán volt 
hagyva, mert az éjszaka csendjében nem letett stangával kopácsolni.  A 
folyamatos laza állapotról azoknak kellett gondoskodni, akik előzőleg  
konyhai kisegítőként a vételezésben részt vehettek. Ha ez 
elmulasztódott, akkor eredménytelen maradt az éjszakai kaland, mert 
erőszakosan egyetlen burgonya darabot sem lehetett felmarkolni a 
csonttá fagyott gúlából, mert úgy csörgött, mint a dió. A csendes 
éjszakában az ilyen zörejek mennydörgés számba mentek. 
Eredménytelen vételezés után a latrinán lehetett fagyoskodni a reggeli 
barakknyitásig. Ha az akció sikeres volt, úgy azzal a pékségbe lehetett 
menni. Ez egy csodálatos mesevilág volt. Minden zugát a jó meleg 
töltötte be, a felesleges ruhadaraboktól azonnal meg kellett szabadulni. A 
pékek japánok voltak, az üzleti kapcsolat lebonyolításában csak a 
„főpék” vett részt. Begyakorolt folyamat volt, a barakkok egymás között 
beosztották, hogy ki mikor mehet. A főpék hosszú nyelű szerszámjával 
eligazította a kemence hamuterét, a zsák tartalmát beöntötte, szétterítette 
és a rostély alját megpiszkálva friss parazsat ömlesztett a portékára. A 
káposztát elvitte, ezt saját céljukra használták fel, nagyon szerethették, 
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mert a közreműködésüknek csak ennyi volt az ára. Amíg várakozni 
kellett beszélgetni próbáltunk. Ez nagyon kezdetleges módon zajlott. 
Többnyire mutogattunk, mert ő angolul akart megérteni minket, mi 
pedig oroszul, németül és magyarul próbálkoztunk.  A legszebb azonban 
az volt, amikor ő japánul, mi pedig magyarul ismertettük a részleteket. 
Volt egy családi képe, melyen egy nagyon kövér anyukát lehetett látni, 
és két kis lánykát. A főpék csillogó szeme árulkodott, hogy kinek a 
családját mutatja. Mondtam, hogy szép, azt is, hogy schön, meg 
krassziva, de egyetértését csak azzal tudtam elnyerni, hogy helyeslő 
fejbólintással és elismerő mosollyal nyugtáztam a látványt. A gyerekek 
még kicsik voltak, a zsákszerűen kövér anyuka pedig nem nyerhette el a 
tetszésemet, mert a női ideálom a karcsú, légies nőalak volt, de sajnos  
nem tudtam neki képet mutatni, mert a nagyatádi tündérem, álmom, 
múzsám fényképétől még Odesszában megfosztottak. 
Hogy a sültek mikor nyerték el a megfelelő ehetőségüket, arról menet 
közben jó néhány kóstolási próbával győződtünk meg, ezzel mi a 
szállítók ki is vettük a részünket a zsákmányból. Ha megfelelően 
megsült a portéka, akkor kihűtöttük, majd a zsákba került. Amikor a 
csapatok a reggeli kenyérért jöttek vételezni, visszajutottunk a barakkba 
az áruval együtt. Ott már nagyon várták, hiszen addig nem tudhatták, 
hogy sikeres volt-e az akció. 
Máig is áhíttattal emlékszem vissza a hamuba sült burgonya és 
cukorrépa zamatára.  
 Volt a tábor területén egy félig földbe süllyesztett épület, 
meglehetősen nagy alapterülettel. Ebben többek között több tucatnyi 
hatalmas méretű beton kádban káposztát savanyítottak. Amikor a 
konyhára ilyen alapanyagot vételeztek, akkor a többszörösen lelakatolt 
ajtót felnyitották a vételezés végett. Ilyenkor igyekeztünk belógni a 
tárolóba, ez nem mindig sikerült, mert ha az őr észrevette, akkor a 
fölösleges embereket elzavarta. Akiknek sikerült bejutnia, az a saját 
szakállára dolgozott. Könnyű létrák voltak a három méternyi kádak 
mellett, azok segítségével lehetett a kádakba bemenni. A vételezők 
gumicsizmát használtak és a kádba a létra segítségével ereszkedtek le. A 
„nem kívánatos vételező” olyan hordót keresett, amely mellett volt létra, 
és melyben kézzel elérhette a káposztát. Hozzájutva a káposztához 
fontos volt azt a szájba és az odavitt zacskóba egyformán tömni. De jó is 
volt akkor az a savanyú és sós ízű valami. Nekem egyszer sikerült ilyen 
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módon vételeznem káposztát, de a falánkságomra ráfizettem, mert 
napokig hasmenésem volt a túlzott mennyiségű vitaminbombától. A 
bunkerből kijönni viszonylag könnyen lehetett, akkor az őr nem figyelt 
annyira rá, hogy hányan cipelik a kosarakat. Egy alkalommal nagy 
felhajtás lett a káposzta vételezés eredménye. Egyik vételező 
honfitársunk olyan hordóba mászott bele, amelynek csak az alján volt 
káposzta. Nem tudott időben kijönni belőle, kiabálni nem akart, inkább 
tovább próbálkozott, és a végén bezárva maradt. Az esti számolásnál 
tűnt fel a távolléte. A barakktársak nem keresték, mert vacsora után 
lehetett csellengeni a tábor területén, ilyenkor másokat is 
meglátogathattunk. Nagy volt az izgalom a sorakozóban, míg végül 
valaki emlékezett rá, hogy a konyhásokkal látta a káposztás kádak 
mellett. Felnyitották a bunkert és előkerült. Csak annyi baja származott, 
hogy a szerzeményét le kellett adni a a konyhán. 
 A tőlünk elválasztott szomszéd szekcióban japán és koreai foglyok 
voltak. Táborukon belül egy külön elkerített barakkban negyven koreai 
nő tartózkodott. Lehet, hogy többen is voltak, de akik időnként az 
udvaron voltak mindig e körüli létszámot mutattak. Mivel egyedüli nők 
voltak messze környéken, így vágyakozva néztük őket. Ők is leskelődtek 
felénk, vagy csak másságunkat bámulták, azt sajnos nem tudhattuk meg.  
Mi magunk között el is osztottuk őket, de az volt a baj, hogy nem 
tudtunk kellő ismeret hilyán csak magyaros neveket adni nekik, ilyen 
ferdeszemű tündérekhez illő név a Cso-csoszánon kívül más nem jutott 
eszünkbe, mindet csak nem nevezhettük így el. Majd mindennap láttuk 
őket tornázás közben. Egyszer különös látványra figyeltünk fel. Térdelő, 
hajlongó, fohászkodó mozdulatokat végeztek valamennyien egy irányba. 
Hosszú időn át néztük, hogy milyen áhitattal imádkoznak. Valamely 
tájékozottabb társunktól úgy hallottuk, hogy a fohászkodásuk a holdújév 
alkalmából történik, ez jelentős ünnepnek számít náluk. 
A szomszéd tábor lakóit sokszor irigykedve néztük, hogy milyen meleg 
zokniban és egyforma fapapucsban közlekednek. Mi télen filccsizmában, 
nyáron bakancsokban, vagy gatyaszárból levágott kapcát hordtunk, a 
lábbelit levetve pedig mezítláb voltunk. Úgy mondták, hogy nekik 
ezeket a kényelmi eszközöket – a papucsokat és a kötött zoknit – 
otthonról küldték. 
 Nagyon ritkán előfordult, hogy a tőlünk legtávolabbi szekcióban 
lévőkkel is találkoztunk. Itt Szálin „kedvencei” a hazai internáltak 
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voltak. Ezek életéről nem tudtunk meg semmit, a táborukba nem volt 
belátásunk, csak menet közben találkozhatunk velük. Vasút építési 
munkákhoz kísérték őket. 5-6 fő ment együtt, ugyanennyi őr kísérte őket 
3-4 kutyával.  
A szabóműhelybe varrni tudókat kerestek egyik alkalommal, a 
megrongálódott „öltönyök” javítására. Örültem, hogy közelebb 
kerülhettek a szakácsokhoz, így jelentkeztem. Szívesen felcseréltem 
volna a tábori életet a bányaiéval. Előre élveztem, hogy a jó meleg 
műhelyben a tűt fogom öltögetni az elnyúzott pufajkákba, de nem 
sikerült. A barakkunkból egy másik társunk került be a műhelybe, a 
polgári életben szabász múlttal rendelkezett, egy pesti bank 
tisztségviselője volt. Utóbb elmondta, hogy egy addig rejtegetett karórát 
adott a szabóműhely vezetőjének, így lépett elő szakemberré. 
 Volt a táborban egy barakk, ahol azok a fogoly tisztek laktak, akik 
nem kívántak részt venni a termelő munkában. Az ellátmányuk a 
miénknél kevesebb volt. Hogy ne unatkozzanak, aki akart 
barkácsolhatott. Volt aki hegedűt faragott. Egy miskolci is tanyázott itt, 
tőle üzenetet is hoztam a Megay családnak. Néhány évvel ezelőtt – már 
nyugdíjas koromban – egyszer bementem a múzeum épületébe és 
érdeklődtem utána, úgy gondoltam jó volna találkozni vele, de nem 
ismerték. Végül egy jóindulatúnak látszó ráérősebb munkatárs 
összehozott egy idősebb alkalmazottal, aki ismerni vélte és elvezetett egy 
helyiségbe, ahol régebbi munkatársak fotói függtek és ott találkoztam a 
volt fogolytársammal, a fotón lévő dátum szerint a hatvanas években 
hunyt el. Neve azért maradt meg az emlékezetemben, mert mint régi 
miskolci jól emlékszem a Szemere utca sarkán a Megay üzletre. Azt nem 
tudtam, hogy az üzenetküldő annak a családnak a tagja volt-e, de amikor 
felkerestem a címen tartózkodókat, könnyes szemmel vettek körül a hír 
hallatára, mert semmit sem tudtak évek óta a fiúkról.  
 Nekem is elérkezett egyszer a szerencsém, váratlanul köszöntött 
rám, nem is akartam elhinni, hogy igaz lehet. Negyvenhét nyarán egy 
sorakozó alkalmával közölték velünk, hogy Magyarországon választásra 
készülnek. Ebből az alkalomból a hadifoglyok egy része hazatérhet. 
Ebből a táborból minden ötödik magyar részesül abban a kitüntetésben, 
hogy odahaza szavazatával erősítheti a dolgozók rendjét. Én egy ilyen 
ötödik lettem a névsorban. 
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Még aznap külön költöztettek bennünket, fürödni mentünk, jobb 
állapotban lévő felső ruhát és köpenyt kaptunk. Másnap a táboron kívüli 
pályatesten egy szerelvény veszteglett, odakísértek minket. Beszállás 
előtt egy Moszkvából érkezett civil szónok tartott lelkesítő beszédet 
hozzánk – úgy emlékszem Kalinyin, vagy valami hason nevű elvtársnak 
mutatták be. Nagy jelentőségűnek nevezete hazatérésünket, mert mint 
mondta – a szovjet hatalom még az ilyen büntetett, fegyelmezetlen 
hadifoglyoknak is lehetőséget ad arra, hogy jóvátehessék vétségüket. Így 
kerültünk mi, csupa szökevények egy állítólag hazafelé irányított 
szerelvényre. 
Ottlétem alatt a mesze környéken az általunk ismert két munkahelyen 
kívül emberi településnek nyomát sem lehetett látni, de látókörünkön 
kívül mégis volt valahol az a Dzseszkazgán nevű lakóhely, mert egy civil 
ruhás zenekar csak onnan kerülhetett elő. 
Mi a vagon előtt az ünnepi beszédet hallgatva részesülhettünk abban az 
„örömben”, hogy a szovjet himnusz felemelő hangjaival búcsúzhattunk 
korábbi kemény munkánk színhelyétől.  
Ha ez az ünnepélyes aktus egyáltalán valami érzelmet ki tudott volna 
váltani belőlünk, az nem az elhangzott himnusz következménye, hanem 
a hazatérés esetleges gondolata kapcsán merülhetett volna fel. 
Már régen elszoktunk attól, hogy ha a hazamenetel ürügyével 
mozgatnak minket, azt nem kell készpénznek venni, most azonban kicsit 
biztatóbb volt a helyzet. Úgy gondoltuk, hogy ahol mostan vagyunk 
annál rosszabb helyre már nem vihetnek. 
 Pattogó indulatok hangjai mellett beszálltunk a vagonokba és még 
sötétedés előtt elindultunk nyugat felé. 
 
 
 

Hazafelé! Újra itthon! 

 

Szerettünk volna hinni abban, hogy hazafelé tartunk, de olyan sok 
csalódáson estünk át, hogy nem tudtunk maradéktalanul örülni. 
 Már egy hete úton lehettünk, de a bánásmódban nem találtunk 
különbséget. Gyorsabban haladtunk visszafelé, mint amikor ellenkező 
irányba mentünk, rövidebb volt az útvonal is, nem tettünk kazahsztáni 
kerülőket. 
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Szívdobogva gondoltunk a magunk mögött hagyott útra, és 
várakozástelten az előttünk levőre. Több olyan helyiség nevével 
találkoztunk, amely az odafelé vezető úton megragadt emlékezetemben. 
Folyókat kereszteztünk, hegyek közötti szurdokokban keltünk át, újra 
átvágtunk az Urálon, már európai utasok voltunk.  
Ekkor újabb szerelvényeket kapcsoltak a miénkhez, más táborlakók 
reménykedőivel bővültünk. 
Ezután megengedték, hogy nyitott ajtók mellett utazhassunk. Nem 
tudtuk, hogy szemfényvesztés csupán, vagy valóban a boldog hazatérés 
lesz-e osztályrészünk, de bizakodtunk. Állomásokon haladtunk át, ahol 
integető civileket láttunk. Az integetők között sok barátságos, de sok 
ellenséges tekintettel is találkoztunk.  
Egy helyen hosszabb időt töltöttünk várakozással, a közelben tó volt, 
őreink megengedték, hogy megfürödjünk benne. 
A sok fehér gatyás magyar olyan pancsolást csapott a meleg vizű tóban, 
mint egy kiránduló iskolás csapat. Félig megszáradva léptünk a 
vagonokba, mikor a mozdonyvezető sípja indulásra sürgetett. 
A nyitott ajtón keresztül már szabadabban láthattuk a tájat, nagyobb 
részt fogott be tekintetünk.  
 Ahogy múltak a napok, mind közelebb kerültünk és egyszer csak a 
távolból a Kárpátok zord tekintetű, de nekünk tündérien kedves ormai 
tűntek elő. Jó, hogy a vagon nem olyan bizonytalan lábakon fut, mint a 
hajó, mert bizton állítom felborultunk volna. Mindenki az ajtó nyílásában 
szorongott. A kilógatott lábú ülő helyzetben lévők fölött egymást odébb 
taszigálva dugtuk a fejünket a látnivalók irányába.  
Így közelítettük meg az átkelőhelyet. Égbenyúló hegyek közé értünk, a 
látnivaló beszűkült. A Kárpátok hideg lehelete vett minket körül, 
libabőrös testünkön össze kellett gombolni a kabátot, de egyesek a 
köpenyt is magukra terítették. 
Sejtelmes félhomályban futott vonatunk, néhol erőlködve, durvább 
füstfelhőt nyomva a kéményen. Baljós, nyögdécselő, barátságtalan 
zakatolása nekünk mennyei zene volt, mert hazafelé tartottunk és 
minden kilométer, méter otthonunkhoz vitt közelebb. A haza édes illatát 
éreztük, Radnótira gondoltam, aki könnyfakasztón tudta 
megfogalmazni, hogy nekünk ez a föld a hazát jelenti, azzal szemben aki 
felülről nézve, csak térképként tekint reá. 
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 A Vereckei hágón át értünk édes hazánk földjére, ki könnyezett, ki 
zokogott a meghatottságtól. A honvágy marcangoló érzése vett erőt 
rajtunk. Milyen boldog az, aki egy hosszabb nyaralás után hazatér és újra 
szülőföldjén tekint körül, hát akkor mit érez az kit erőszakkal szakítottak 
el bizonytalan időre, hánytatott körülmények között kénytelen 
nélkülözni a haza ölelését és szerető gondoskodását! 

A sebesen száguldó Tisza kanyargós medrét kereszteztük többször, 
viaduktokon haladtunk át, és végre elértük megcsonkított hazánk 
legújabb határát. Itt ki kellett szállnunk a vagonokból, alapos számolás és 
okmányellenőrzés következett, majd kicserélt őrizettel folytathattuk 
utunkat a most már legcsonkabb magyar földön. 
Még aznap Debrecenben kötöttünk ki. 
 Harminc napig tartott az út  Dzseszkazgántól Debrecenig, a kifelé 
tartó ötvenhat nappal szemben. Nagyon boldogok voltunk, örültünk 
hazatérésünknek, tele voltunk izgalommal és várakozással, szívesen 
indultunk volna már otthonunk felé. Erre egy kicsit várni kellett. Részt 
kellett vennünk a választási ceremónián, elvégre erre a célra engedtek 
bennünket haza „idő előtt”. 
 A debreceni táborban végre kedvünk szerint jóllakhattunk. Kiváló 
pörkölttel vártak bennünket, mindenki annyit evett amennyit akart. 
Sokan lebetegedtek, mert túlterhelték a „diétás” étkezéshez szokott 
gyomrukat. Két napig tartott a dínom-dánom, miközben a különböző 
politikai pártok puhítottak bennünket. Előadásokon, filmvetítéseken 
vettünk részt, agitátorokat hallgattunk meg, teljesen megszédített minket 
a nagy választék. 
Jólétet ígért az egyik párt, még jobbat a másik. Tíz vagy tizenkét párt 
kínálta magát éjjel-nappal. Az egyik párt újságot osztott szét, majd 
később jött a másik küldötte, aki igyekezett a kezünkből kitépni az előző 
lapot, hogy másikat adjon helyette. Rafinált módszerekkel kínálták 
magukat és becsmérelték a másikat, tiszta komédia volt az egész. 
Legtöbbünknek mindegy volt, hogy a Pfeiffer, a Független Kisgazda, 
vagy milyen pártra szavaz, mert egyiket sem ismertük. 
Felrémlett előttem gyermekkorom, amikor szüleim lakásával szemben 
egy húsz méternyi deszkakerítésen méteres betűkkel volt kiírva, hogy 
éljen dr. Nagy Iván. Inkább sejtem, mint tudom, hogy ez a jeles úriember 
a Független Kisgazdapárt képviselő jelöltje volt.  
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 Azon a napon, amikor a szavazásra sor került a Kommunista Párt 
küldöttei már ébresztő előtt a helyiségben voltak. A szalmaágyunkban 
még forgolódtunk, mikor a küldöttek az előnyöket magyarázták, ha a 
párt javára adjuk le a szavazatainkat. 
Úgy emlékszem én a Szociáldemokrata Pártra voksoltam. Nem azért, 
mert az ő politikájukkal értettem egyet, hanem azért, mert az agitációjuk 
az övék volt a legszelídebb, a legkevésbé erőszakos. 
A szavazás után megkaptuk az elbocsájtó papírunkat, és fejenkét húsz 
forintot. Mindenki az állomás felé igyekezett. 
Ez a húsz forint akkor érték volt, de ekkor erről mi nem tudtunk. Évek 
óta először volt kezünkben magyar pénz, a forintot sem ismertük, mi 
még a pengőnél tartottunk. 
Lelkiismeretlen piaci legyek szedték el tőlünk útközben az első magyar 
pénzt. Az állomás mellett félrehúzódva kínálták eladásra portékájukat. 
Friss meleg pogácsát árultak. Ilyet már régen ehettünk, könnyű volt 
vásárlásra bírni bennünket. Csakhamar elfogytak a forintok, és tíz darab 
apró pogácsa birtokosai lehettünk, darabját két forintba mérték. 
Becsületes helyen ennyiért egy kis kosárkával kaptunk volna. 
Miskolcra érve az unokatestvéremmel véletlenül találkoztam. Munkába 
igyekezett, tőle tudtam meg, hogy nem kell Mezőcsátra utaznom, mert 
szüleim időközben visszaköltöztek Miskolcra. Tőle címüket is 
megtudtam. 
 Hazaérve egy nyolc éves kis félénk kicsi szőke leánykát találtam 
otthon, aki ismeretlenül nézett rám. Eszmélő korában még találkozott 
velem, utoljára pólyás korában láttam. A kishúgom volt. 
Hazaértem! 
 

 
 

Utóhang 

 
Utólag visszagondolva a viszontagságos évekre érdekes kép állt össze 
bennem. A hadifogság korai időszakát sem úgy éltem meg, mint legtöbb 
hadifogolytársam. Erős, egészséges, kalandot kedvelő és kereső diák, 
majd katona voltam. 
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 Visszaemlékszem, hogy újonc koromban egy felhívás kapcsán 
ejtőernyősnek jelentkeztem, de Pápán, ahol a vizsgálatra kellett 
jelentkezni a lábszáramon látható visszerek miatt nem vettek fel.  
Később, amikor a 2. magyar hadsereg pótlására kiegészítést indítottak 
útba, én is szerettem volna menni, de parancsnokom akkori 
beosztásomat fontosabbnak tartotta, nem engedett el. 
 Évek múlva találkoztam egy Dunántúlon összeverbuvált 
alakulatban egy korábban keleti frontra kikerült bajtársammal, aki 
Urivnál a Pikuj hegy tetején cserélte el az egyik szemét egy nagyezüst 
vitézségi éremre. Mivel ő is az oroszok által megszállt területen volt 
honos – Makó környékére való volt – így fél szemmel is tovább kellett 
harcolnia, mert nem mehetett haza. Később együtt estünk fogságba, és 
mikor szökésem után Szibéria felé vitt az utam Voronyezs környékén 
eszembe jutott, hogy milyen szívesen lenne most velem. 
 A fogság körülményeit egy nagy kalandnak tartottam. Sokszor 
gondoltam azokra a nagy utazókra, vadászokra, aranyásókra, akik nagy 
megpróbáltatások mellett élték hétköznapjaikat., és bármennyire 
emberileg nem tartottam helyesnek, hogy lopjak, mást megkárosítsak, 
tulajdonát elvegyem, ebben az estben mégis megtettem ezt. Nem csak az 
egészséges élni akarás ösztökélt arra,  hogy minden áron életben kell 
maradni, nem szabad legyengülni, haza kell jutni. Még csak az sem, 
hogy csak töredékét veszem el annak ami megilletne a végzett munkám 
nyomán – hiszen nem lehetett joguk minden ellen szolgáltatás nélkül 
dolgoztatni és szinte moslékon tartani. Egészen másként tekintettem 
mindenre. 
 Igen! Vállalkozó voltam! Olyan vállalkozó, akit bármerre hurcol is 
el a sztálini kényszer, meg fogja mutatni, hogy képes bármilyen 
körülmények közepette is túlélni bármit! Nagy kihívás volt, de az egész 
kalandot, csak egy rosszul szervezett expedíciónak tekintettem. 
Mennyivel különb kaland volt Körösi Csoma Sándor hazánk fiának 
nyomában lépkedni, még ha kényszer hatására is, csupán pár száz 
kilométer választott el minket Tibettől. 
Ilyen gondolatok közepette nézegettem a vagon ablakán át az elsuhanó 
tájat, izgalommal várva mindazt amit az ismeretlen messzeség ígérhetett. 
Mikor lett volna lehetőségem átkelni a Volgán, utazni azokon a tájakon, 
ahol őseink száguldoztak lovaik hátán? Kevesen mondhatják el otthon, 
hogy átkeltek az Urálon, keresztezték az Irtis és Ob folyókat, majd 
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délnek tartva utaztak a Tien-san nyugati lábánál, Alma-Ata, Taskent 
köveit koptatták. Ha a vonat ablakából is, de ismerkedtem a végtelen 
tajgával, és Szirdarja mentén haladva a Kazalkám sivatag 
egyhangúságával.  
Ez mind olyan élményként raktározódott el bennem, amelyekre ma is 
visszagondolok ábrándos óráimban kisunokám földgömbjét magam elé 
véve, fiatalságomat megidézve nosztalgiázok a múltam felett. Újra és 
újra átélem a nagy kalandot, amelynek már csak szebb oldalaira akarok 
emlékezni. Szeretném elfelejteni végleg ami riasztó volt az elhagyott 
években. Jó lenne, ha soha nem jutnának eszembe a látott tömegsírok, 
ahol elhunyt bajtársaim nyugszanak, azok a temetkezési helyek, ahol 
hevenyészve elkapart társaim csontja vádlón az ég felé mutatnak… 

Kevés hilyán ötven éve, hogy felejteni igyekszem mindazt, ami 
elfelejtendő belőle. Felejtsem hát el végre, és a jövőben valóban csak az 
izgalmasabb és szebbik oldala maradhasson emlékeimben… 

 A halottak nyugodjanak békében, az utódok harag nélkül 
gondoljanak a régmúlt ellentéteire, és kegyelettel emlékezzenek meg a 
háború ismeretlen áldozatairól is, és sírjaikra, emlékhelyeikre jó érzéssel, 
megbékélve helyezzék el a kegyelet virágait. 
 
 
A továbbiakban azokat a versikéket szedtem csokorba, amelyek a 
háborús és fogoly évekből megmaradtak. 
 Nagy feladat volt ezek megőrzése, nagy csoda, hogy sikerült őket 
megmentenem. A papírra írt szövegekre úgy vadásztak, mintha lázító 
iratok volnának. Nemcsak a barakk zugaiból tűntek el, hanem a vattás 
ruha bélésébe varrva a fertőtlenítés alkalmával is hol megperzselődtek, 
hol vállfástól együtt elcserélődtek. 
Némelyeket csendes esteken, a vacsora utáni nyugalmasabb időszakában 
emlékezetből próbáltam újraírni, de nagyobb része a veszteséglistára 
került. 
 Íme, ami megmaradt! 
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Magához 

 
Egyszer láttam még csak, 

de szerelmes lettem 

szép barna hajába. 
Hallottam a hangját, 
és most is rajtam ül 

igéző varázsa. 
Kék szeme mosolygott, 

arca pírban égett, 
mostan magányomban 

kísértenek a képek. 
Rohanó emlékek 

helyt kérnek szívemben, 
árnyképek suhannak 

s tünnek el a csendben. 
A ködös félhomályból 

vakító fénységgel, 
maga jön előre 

felém nyújtott kézzel. 
 

Nagyatád, 1944. 
 

Vártam rád 

 
Egy szál virág a kezemben, 

úgy vártam rád, mint galamb a párjára. 
Illatozott az a virág 

ragyogóan sütött a nap szirmára. 
Megszédültem az illattól, 
részeg lettem, tele imával, 

imádkoztam neveddel, 
megtelt szívem forró vágyakozással. 

Harangoztak a templomban, 
hívogattak, csalogattak misére. 
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Minek hívtak, nem mehettem, 
hisz már régen elindultam elédbe. 

Izgatottam várakoztam, 
sétálgattam, illat lengett körülöttem, 

türelmetlen vágy kínozott, 
és jőtödnek nagyon-nagyon örültem. 

 
Nagyatád, 1944. 

 
 
 

Köszönet 

 
Megköszönném az Istennek, 

hogy elvezetett tehozzád. 
Amit kértem imáimban  
odafenn meghallgatták. 

 
Beteljesültek az álmok, 

ideadtad kezedet, 
megfogom és elvezetlek 

a boldogságban tégedet. 
 

Ablakodban késő őszig 

illatozik a virág, 
tavasz váró kis lelkedhez 

útba indul egy fohász. 
 

Összeteszem két kezemet, 
úgy idézem a lényedet, 

hallgasd meg hát boldogságom, 
hozzád szóló imádságom. 

 
Nagyatád, 1944. 
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Irénhez 

 
Ősz volt mikor idejöttem, 

de a szívem tavasz kertben virágzott, 
hogy néztem sötét hajad, 

 lelkemben vágydalokat sugárzott. 
 

Ez a dal egy rózsakert volt, 
illatával betöltötte a lelkem, 

madár zengett a légen át 

az mesélte el az én nagy szerelmem. 
 

Zúg a harang városszerte, 
búcsúztatja a távozó bakákat. 

Esik eső, sáros az út, 
mégis áldást hint utánunk a szátok. 

 
Elbúcsúztak már a fiúk, 

hármas sorok kígyóznak a vasútra, 
én is búcsút veszek tőled, 

nem tudom, hogy látlak-e még valaha. 
 

Nagyatád, 1944. 
   

 

Elmúlás 

 
Zörgő avarok közt 

siratok egy álmot, 
zörgő avarok közt 

csak elmúlást látok. 
Bánom is én mit hoz 

már a holnap nekem, 
csalódással teli 

az egész életem. 
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Gondolhattam volna 

én az elmúlásra, 
hiszen fogyóban volt 

arcod mosolygása. 
Mesés álmaidat 

hiába is szőtted, 
indul a vonatunk 

búcsúznom kell tőled. 
 

Nagyatád, 1944. 
 

 
 

Hozzád 

 
Mikor találkoztunk üstökös fényével 

tűntél fel az égen, 
s futottad a pályád nagyon messze tőlem 

a csillagos égen. 
Álmodtam csak rólad, s boldog volt az álmom, 

sorsom arra kértem, hogy a te csillagod 

az enyém mellett álljon. 
Megadatott amit kértem, teljesült az álmom, 
rózsaszínű tavasz éjjel újra ott fenn jártam, 

kormányoztam az üstököst és örvénybe értem, 
azóta a csillagommal árnyékoddá nőttem. 

 
Nagyatád, 1944.   
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Ha majd egyszer… 

 
Ha majd egyszer véget vetek 

én az ifjúságnak, 
veszek neked egy kis kertet, 

és egy pici házat. 
Kis ház körül lombok nyílnak, 

minden tőnek bimbóban a virágja, 
te leszel a kis kertünknek 

a legszebbik rózsája. 
 

Kertünk legszebb virágaiból csokrot kötök 

s odaviszem hozzád. 
Minden virág illatozik, 

kínálgatja, bontogatja a szirmát. 
De azért a legszebb rózsa 

mégis te vagy életemnek virágja, 
csókod íze, szemed fénye 

a lelkemben az örömök tanyája. 
 

Nagyatád, 1944. 
 
 

Elmegyek én… 

 
Elmegyek én tihozzátok, 

hogyha üzensz, 
hogyha vágyol értem. 

 

Csókot hintek az ajkadra, 
szerelmemet százszor elmesélem. 
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Üzenj hát a holdsugárral, 
esti szellő illatával, 
küldd el hozzám 

arcod legszebb mosolyát, 
ott leszek a napkeltével, 

mint ahogy azt megígértem, 
s hallgathatod vágyó szívem sóhaját. 

 
Nagyatád, 1944. 

 
 

Kínálgatom… 

 
Kínálgatom a szívemet 

nem kérek én árat, 
csak érte egy derűs mosolyt 

és jó szót adnának. 
Nem kell a más boldogsága, 

nálad nélkül boldog 

úgy sem tudok lenni, 
lelki üdvöm elraboltad, 

nyugalmamból nem maradt meg semmi. 
Álmatlanul töltöm én el 

most az éjszakákat, 
gondolatim szüntelenül 

csak tenálad járnak. 
Nézzél reám szép szemeddel 

boldog leszek újra, 
ne kívánd, hogy életemet 

a szél tova fújja. 
 

Nagyatád, 1944. 
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Ne menjél el kis falumba… 

 
Ne menjél el kis falumba, úgyis üres minden, 

kerüld el a házunk táját, nem találsz ott engem, 
amerre én mostan járok nem nyílnak virágok,  
megkerültem, megutáltam ezt a rossz világot. 

 
Ne szakíts a virágomból, amit otthon hagytam, 
inkább dobd azt is a sárba, amit neked adtam. 

Felejtsd el az ígéretet, amit egykor tettem, 
hisz azóta ezerszer is boldogtalan lettem. 

 
De ha mégis hazatérnék, akkor se láss engem, 

ami szép volt, ami rég volt mindent elfeledtem, 
temetőbe zárt emléket nehéz vissza sírni, 
elfelejtett boldog időt újra vissza hívni. 

 
Székesfehérvár, 1945. 

 
 

Fogoly tavasz 

 
Amikor a tavaszunk jött én börtönben jártam, 

a virágból, a fényekből oly keveset láttam. 
Fejem fölé borult fenyők felhős tavaszt hoztak, 

őrzőim a fenyők köré drótkerítést fontak. 
 

A nap csak ritkán süt le fenyők közt a térre, 
mire leér nagyon tört lesz fénylő büszkesége, 
az én napom az amelyik  teljes fénnyel látszik, 
nem ily árván, lopakodva tört sugárral játszik. 

 
Székesfehérvár, 1945. 
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Vágyódás 

 
Vágyódom utánad, kínoznak az álmok, 

lelkemben kigyúlnak, perzselnek a lángok, 
fűtenek ábrándok, kínzó gondolatok, 
asebek véreznek, feledni nem tudok. 

 
Idézem arcodat, mosolyodat látom, 

a két szemed tüzel, az én szívem lángol, 
gondolatot formál emléked szívemben, 

szenvedek szerelmes, szerető szívemmel. 
 

Odessza, 1945. 
 
 

 

Gondolatok 

 
Hullanak a sűrű cseppek 

vigasztalan nyár van, 
elnézem a mosolygásod 

de hiába szövögetem álmom. 
 

Olyan lettem, mint az őszben 

a könnyező, tovaszálló felhők, 
siratom a boldogságot, 

nézem-nézem a múló esztendőt. 
 

Odessza, 1945.  
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Ősz a fogságban 

 
Őszi eső sűrű cseppje 

hull a tábor sáros udvarára. 
Most még meleg, de mi lesz majd 

ha hidege testem csontig járja? 

Mi lesz akkor, ha jó anyám 

hiába várja az érkezésem? 

Hideg, fagyos orosz télben 

jeltelenül lesz a temetésem. 
 

Hosszú orosz éjszakákon 

jó szüleim otthon jár az álmom. 
Szemem könnyes, mert mindég a 

vigasztalan arcotokat látom. 
Ne sírjatok, felejtsetek, 

fiatokért mondjatok egy áldást, 
nem váltunk el még örökre, 

hisz odafenn viszontlátjuk egymást. 
 

Odessza, 1945.   
 
 

Újra itt vagy… 

 
Újra itt vagy emlékemben 

nem tudlak a sírig elfeledni, 
szeretnélek egy nyári estén 

csókok között újra veled lenni. 
Szeretném a szemed fényét 

emlékembe zárni, 
szeretném a boldogságot, 

nálad megtalálni. 
 

Odessza, 1945. 
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Tenger partján 

 
Elnézem a tenger kékjét 

mintha szemed látnám, 
el a hajók érkezését 

mintha jöttöd várnám. 
Kékre festem az égboltot, 
mindent szépnek látok, 

szemed fénye csillogtatja 

az egész világot. 
 

Felhő jött a napom elé 

elhalványult fénye, 
nem is olyan szép már nekem 

most a tenger kékje. 
Nem nézek a messzeségbe 

reád nem is várok, 
megutáltam, meggyűlöltem 

mindent mit itt látok. 
 

Odessza, 1945. 
 
 

Derűs tavasz 

 
Közeleg a derűs tavasz 

fogolysorsok mégsem rendeződnek, 
elmenni már rég akartunk, 

az ősz akkor még csak ránk sem nézett. 
Meleg nyár volt szép hazánkban, 

kalászerdő álmodta az imáját, 
a szellő az meg sem rebbent, 

mégis elmondta az ő nagy panaszát. 
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Majd eljön a szabadulás, 
meghozza az új tavasz a kulcsát, 

lejár majd a fogoly idő, 
megkeressük szép hazánknak útját, 

egy fény vezet, szemed kékje, 
a távolból derűs fényt sugárzik, 

és messziről egyre szebben 

egy kis templom pici tornya látszik. 
 

            Odessza, 1946.     
 
 

Vágyódás 

 
Országokon áthallatszik 

pici ajkad csengő kacagása, 
szemed égő két csillagát 

vágyó szívem még innen is látja. 
Érted érez, érted vérzik 

állandóan hívó szavad várja, 
de amikor elindulnék 

megcsörren a rabbilincsem lánca. 
 

Hogyha jön a derűs tavasz 

ígérettel, lepke könnyű dalával, 
a józan ész rég elmarad, 

nem bírok a szívem fájó bajával. 
Nincs már helyem itt tavasszal, 
temetésem nem akarom itt érni, 

bocsássák meg vágyó álmom 

az új tavaszt otthon fogom átélni. 
 

Odessza, 1946. 
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Felhős tavasz 

 
Itt van már a felhős tavasz 

a madarak nyugatnak repülnek, 
minden felé jelét látni  

a tavaszi újjá ébredésnek. 
Újjá ébred a lelkem is, 

álmaimban mindég otthon járok, 
az estéli harang szókor 

közeledő lépteidre várok. 
 

Hiába várom a jöttöd, 
hiába ment a tavasz elédbe, 

pici cipőd koppanása 

elvesz még a távolság ködébe. 
Mi tavaszunk itt nem ébred, 

a boldogság engem itt nem érhet, 
lelkem pici térképével 

új májusra talán hazatérek. 
 

Odessza, 1946. 
 
 
 

Szökés után 

 
Elvették a fényképedet, 

elvették az emlékedet tőlem, 
nem sikerült hazaérnem, 

új májusra pedig, hogy ígértem. 
Visszahoztak, megbántottak, 

azóta már csak Golgotát járok, 
és messziről egyre jobban 

egy sírgödröt közeledni látok. 
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Minek kellett megszületnem, 
minek kellett tudnom azt, hogy élek, 

hogyha nem tud vége lenni 

e méretlen sok-sok szenvedésnek. 
Dolgozom a más országát, 

az enyémet otthon romban látom, 
azt, hogy egyszer megvirradjon 

reménytelenül is egyre várom. 
 

Odessza, 1946.   
 
 

A mi Bucsunk 

 
Dalból volt a lelked, mikor nálad jártam, 

utolsó daloddal a világnak láttam, 
mosoly volt arcodon, szemed könnyben ázott, 

vezéreljen Isten, volt a kívánságod. 
 

Távolabb vitt léptem, akkor visszanéztem, 
utolsó tanácsot is szemedtől kértem, 

a kövér könnyektől szemed már nem látott, 
mégsem szűnt kísérni bízó mosolygásod. 

 
Ígéretet tettem, mikor nálad jártam, 

ezzel az emlékkel sok földet bejártam, 
viszonzásul te is ígéretet adtál, 

valamit azonban mégis elhallgattál. 
 

A könnyedben ott volt, mondani nem tudtad, 
nem hogy szóltál volna, lelkedbe fojtottad, 
talán nem is nekünk, másnak a gondja ez, 

mire hazatérnénk egyikünk halott lesz. 
 

Odessza, 1946.  
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Válasszál fiam! 

 
Mikor kicsi voltam faggatott apám, 

mondd, mi akarsz lenni? Ideje válasszál! 
Jó foglalkozás, légyél henteslegény, 

nem kell sok pénz hozzá, amellett vígan él... 
Ajánlom neked, bárhová vet sorsod, 

jusson majd eszedbe, hogy apád mit mondott. 
Fejem sem törtem én eme jó tanácson, 

addig sem jutottam: legyen megpróbálom. 
 

Hentes legyek én, zsíros ruhát hordjak? 

Egész életemben véres húst szabdaljak? 

Érezzem nap, mint nap a perzselő lángot, 
hentes legyek, mikor más fényeket várok? 

Ez a fény úgy éget, ez perzsel igazán, 
író ember leszek, hallgass meg jó apám. 
Toll való kezembe, nem perzselő villa, 
lelkem erre szomjas, szívem ezt óhajtja. 

 
Ne tedd ezt jó fiam, nem tudod mit csinálsz, 

ne rontsd el jövődet, ne légy éhenkórász! 
Egész életedben szűkös falat társad, 

hentesnek nem akarsz, hát más pályát válassz. 
Annyi szép ipar van ezen a világon, 

miattad ne üljön mindég gond orcámon. 
Legyél kereskedő, az is könnyű élet, 

nem izzad a napon, mégis könnyen élnek. 
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Hiába apámnak ezernyi tanácsa, 
inkább a papírnak maradok barátja, 

nem leszek én soha sem hentes, sem kalmár, 
köszönöm tanácsát, maradok a tollnál, 
merészség sorsunknak jósolni előre? 

Nemsoká meglátjuk, hogy mi lesz belőle. 
lendülettel indul, akadálynál nem vár, 
nem kell elcsüggedni már a fele útnál. 

 
Nem így lett! Minek volt a sok fogadkozás? 

Hát a hadifogság milyen foglalkozás? 

Tervező embernek ide vezet útja, 
véletlen ez vajon, vagy a sorsnak ujja? 

Népek millióit kérdés nélkül hozták, 
féltünk tőle mindég, ezt nem ajánlották. 
Meg se szüless inkább, ha tudod előre, 
itt ha nem vigyázol, mégy a temetőbe. 

 
Szeles éjszakákon a deszkán didergel, 
állatféle lettél, nem vagy te itt ember, 
ha enni akarnak, ők is sorba állnak, 

azt hiszed, hogy veled talán másként bánnak? 

Amíg a fejedben tervek szaladgálnak, 
addig ajtód előtt puskás őrök állnak. 

Menni akarsz? Ne tedd! Én már megpróbáltam, 
visszahoztak, pedig hidd el jól vigyáztam. 

 
Összehúzom magam, mert fázik a bőröm, 
hát majd éjjel mi lesz lenn a hideg földön? 

Kimerült az ember, kutya sem sajnálja, 
egyszer lesz fizetség, nagy lesz ennek ára. 

Látod-e jó apám erre nem gondoltál, 
amikor fiadnak ajánlatot adtál, 

hiszen te sem tudtad, hogy ezt merre osztják, 
lehet, hogy neked is kijutott a fogság? 

 
Odessza, 1946.   
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Hulló pelyhek 
 

Az orosz pusztákon 

vakító fehéren lehullt már a hó, 
csillogó fényével, 

kacagó kedvével szembe nézi jó, 
messziről komoran 

királyi fenséggel egy hegy néz felénk, 
rohan a vonatunk, 

hulló pelyhek közül emlék jön elénk. 
 

Végtelen mezőkön 

fehér bércek alatt kicsi faház áll, 
most inti búcsúját, 

olvadó eresze vissza már nem vár. 
Egyhangú zenéje, 

elhagyott pusztáknak hullámzik felénk, 
elmúlt évek mögül 

nem szűnő fényével arcod visszanéz. 
 

Csak reád gondolok 

hiába telnek úgy az évek, 
hányszor lehullt a hó, 

azért most mégis télbe nézek. 
Álmodó szemeddel 

még ma sem szűntél te meg várni, 
táncoló sugárban 

szeretnék kaputokban állni. 
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Nem tudok elmenni, 
szállok most a végzetem felé, 

látom, hogy hull a hó 

felhő jött a vonatom elé. 
Nem tudok leszállni, 

hol van már a tiszta, derűs lég, 
jön a fehér halál, 

búcsúm már sír, áldjon meg az ég. 
 

  Omszk, 1946.   
 
 
 

Nyarunk előtt 

 
Az új nyárnak közeledtét várva, 

gondoljál az otthoni hazádra, 
otthon minden ezer színben játszik, 
itt a zöldből tenyérnyi sem látszik. 

 

Millió a májusnak a fénye, 
érzed-e, hogy száll feléd zenéje? 

Tarka felhők lustán széjjel mennek, 
délibábok lassan ébredeznek. 

 
Visszhangját az elmondott meséknek, 

hallod-e a sóhaját a földnek? 

Téged otthon régen hazavárnak, 
üzenjél hát megbántott hazádnak. 

 

Üzend meg, hogy miképpen van léted, 
köszöntésid talán hazaérnek. 

Nézd, hogy fénylik szeme jó anyádnak, 
harmat ez a készülő kalásznak. 
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Otthonodnak kenyérgondja nincsen, 
nagyobb a te szegénységed, hidd el. 
Mért aggódol, hiszen otthon élnek? 

Minden zajra a kapuba néznek, 
 

a mezők is újra terád várnak, 
te viszed' az új kényért hazádnak, 
a szellők már mozgatják a táblát, 
szabadságod bontogatja szárnyát. 

 
Dzseszkazgánba, 1947.   

 
 

Májusban 

 
Illatozó május éjjel 

visszasírok a lelkemben egy nótát, 
érted hullik minden könnyem, 

itt szenvedek nem jutok el tehozzád. 
Boldogságot ígér otthon 

az orgona csodás színű virágja, 
fáj a lelke a virágnak, 

nemsokára el is hullik utána. 
 

De szeretnék hazamenni 

látnék én is valamit a tavaszból, 
keresném az utcátokat, 

megtalálnám régi meleg dalodról. 
Tudom, hogy még él a nóta, 

minden úgy van, ahogy egykor eljöttem, 
csak nálam van síró bánat, 

éretted már nagyon sokat szenvedtem. 
 

   Dzseszkazgánba, 1947.   
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Szemed mosolygása 

 
Érkező tavasznak könnyed pillantása, 

melegíti szívem, a lelkem átjárja, 
közeleg a szép nyár, elrabolja szíved, 
szemed mosolygása a legszebb ígéret. 

 
Megígérted nékem, mit oly nagyon vártam, 

kerestem az égen, hajnal pirkadásban, 
zúgó szelek szárnyán, viharoknak mélyén, 
fohászkodtam érted, kérlek felém nézzél. 

 
Megígérted, hogy jössz, csak picinykét várjak, 

eljön az ideje, de türelmem lázas, 
őszi lombhullásban, hol lelni szerelmet? 

Ne kívánd, hogy árván, nélküled szenvedjek. 
 

Az ég áldásait odafentről kérem, 
szerelmedet mérem szemed mélységében, 

arcod mosolygása szép tavaszi álom, 
mondd, hogy fogsz szeretni én szép boldogságom. 

 
Dzseszkazgánba, 1947.   
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