
I. RÉSZ 

 

ELŐZMÉNYEK 

MAGYARORSZÁG BELESODRÓDIK A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBA 

 

A Trianonnál igazságtalanul megcsonkított Magyarország az 1930-as 

években elköteleződött az egyetlen olyan európai hatalom oldalán, amely 

hajlandónak mutatkozott a magyar revíziós törekvések támogatására. Ez az 

ország az Adolf Hitler vezette Németország volt. A Gömbös Gyulával 1932-ben 

kezdődő állami revíziós politika – ebben az esetben a párizsi békeszerződés 

felülvizsgálata – 1938 és 1940 közt meghozta a maga eredményét. Az 1. és 2. 

bécsi döntésekkel, Kárpátalja megszállásával és a Délvidék egy részének 

visszacsatolásával – a hitleri Németország támogatásának köszönhetően – 

összesen mintegy 80 ezer négyzetkilométernyi területet tudott visszaszerezni 

Magyarország. (Pontosan 79316 négyzetkilométert.) Újra miénk lett a Felvidék 

déli része, Erdély északi fele, Kárpátalja és a Délvidék egy szelete. (Akkoriban 

írták azt a magyar nótát, hogy „Visszakaptuk Erdélyt, visszakaptuk Erdélyt! Az 

egész ország ezt fütyülte, dalolta. Én is a szüleimtől hallottam, és máig őrzöm 

az agyamban. A szerző megjegyzése.) A Trianon előtt még 325411 

négyzetkilométer nagyságú (Horvátországot is beleértve) hajdani Nagy 

Magyarországtól igazságtalanul elvett területek 35 százaléka újra hazánkhoz 

került. A lakosság létszáma ötmillióval gyarapodott. A külpolitikai sikernek 

azonban megvolt az ára. Hitlert kellett támogatni a második világháborúban, és 

osztoznunk kellett a hitleri Németország későbbi sorsában.  

Hazánk 1940. november 20-án csatlakozott a németek vezette 

Háromhatalmi Szerződéshez, majd négy hónappal később részt vett Jugoszlávia 

lerohanásában. Majd amikor Adolf Hitler 1940 decemberében jóváhagyta a 

Szovjetunió megtámadásának a tervét – a Barbarossa tervet –, Magyarország 

kényszerpályára került. Jugoszlávia esetében az volt a helyzet, hogy – bár 

német nyomásra csatlakozott a náci szövetséghez – azt a kormányt, amely 



aláírta a nyilatkozatot, puccsal eltávolították a hatalomból. A németek azonnal 

be akartak vonulni Jugoszláviába, de Teleki Pál magyar miniszterelnök (aki 

„örök barátsági szerződést” írt alá a jugoszláv állammal) 1941. április 3-án 

virradóra az öngyilkosságot választotta a szerződés megszegése helyett. 

Utódjának, Bárdossy László magyar miniszterelnöknek már nem voltak ilyen 

aggályai, és a magyar csapatok részt vettek Jugoszlávia megszállásában. A 

magyarok hadba lépését igazából Kassa „szovjet” bombázása indokolta. Amiről 

később kiderült, hogy provokáció volt. Ám 1941. június 27-én – Kassa 

bombázása napján – Magyarország belépett a második világháborúba, és hadat 

üzent a Szovjetuniónak. A németekkel együtt a Szovjetunióba behatoló magyar 

haderő miatt rövid időn belül Magyarország hadiállapotba került a Szovjetunión 

kívül Angliával és az Egyesült Államokkal is. 

 

A Szovjetunió megtámadása 

A magyar hadvezetés öt dandárt, negyvenezer főt jelölt ki a Szovjetunió 

elleni támadásra Szombathelyi Ferenc tábornok vezetésével. A gyorshadtestből 

két gépkocsizó dandár, egy lovasdandár – a kassai hadtestből –, egy hegyi- és 

egy határvadászdandár alkotta a Kárpát-csoport nevű támadó alakulatot. A 

németekkel összehangolva a feladat kettős volt: a Donyec folyóig kell előre 

törni a leggyorsabban, mindeközben el kell látni a megszálló feladatokat. A 

Kárpát-csoport 1941. július elsején lépte át az orosz határt, és egy hónap múlva 

a gyorshadtest elérte a Dnyeper-parti Zaporozsjét. Egy hónappal később tovább 

indult a hadtest a kijelölt pontig, Donyecig. Ám ekkorra olyan súlyos vereséget 

szenvedtek, hogy a magyar hadvezetés – német engedéllyel – hazarendelte az 

egész támadó alakulatot. A megszálló feladatokat ellátó csapatoknak 

maradniuk kellett. Mi több, négy dandárral kiegészülve továbbra is 

negyvenezer katona maradt a Szovjetunióban. 

1941 végén úgy tűnt, hogy Németország mindenütt győzelmet tud aratni. 

De ekkor már bizonyos figyelmeztető jelek is mutatkoztak. 1941 decemberében 

a Moszkvától negyven kilométerre lévő német erők súlyos vereséget 

szenvedtek, ötven német hadosztály semmisült meg, és meghátráltak 

százötven kilométert. Az USA a Pearl Harbort ért japán támadás után lépett be 

a háborúba. 1941. december hetedikén új hadüzenetek születtek. Anglia 



Magyarországnak, Romániának, Finnországnak, Németországnak, 

Olaszországnak, – 1941. december 13-án – Magyarország az USA-nak üzent 

hadat. 

(Forrás: Magyarország a második világháborúban. Harmat Árpád Péter 

cikke nyomán.) 

  



 
 

 

 

ÁRGYELÁN JÁNOS 

SZEVASZTOPOLÉRT ESETT EL 

 

Magyarország, mint hadszíntér. 1944. december 20. napja. Az ide 

vezényelt 7. szovjet hadsereg 46. gárdája felújította támadását, és áttörte a 

Margit-vonal keleti szektorát, elérte a Dunaalmás–Mór–Székesfehérvár 

vonalat. A 3. magyar és a 6. német hadsereg Székesfehérvár alatt maradt. 

Megkezdődtek a március végéig tartó Székesfehérvár környéki harcok. A 

szovjetek a várost először december 23-án vették birtokba. Ugyanakkor a IV. SS 

és a III. német páncélos hadtest Budapest felmentési kísérletei 1. fázisban érték 

el Esztergom–Bicske, a 2. fázisban Zámoly körzetét. A január 18-án indított 3. 

fázisban pedig eljutottak Gárdony–Adony–Dunapentele–Simontornya–Enying 

határába. Polgárditól északra bekerítették a 7. szovjet gárdahadtestet, és 

január 22-én visszafoglalták Székesfehérvárt. A 26. és a 27. szovjet hadsereg 

január 27-én indított ellentámadása – február közepére – ismét birtokba vette 

Sárrétet, és kijutott a Margit-vonal Balaton–Velencei-tó szakaszához. A két 

szovjet hadsereg támadása után egy hónapos hadműveleti szünet áll be a 

Dunántúlon. (Forrás: Magyarország, mint hadszíntér. II. világháborús anyag. 

Wikipédiából, a szabad felhasználású enciklopédiából) 

1945. január 12-én Polgárdiban született a Nagymágocsról elszármazott 

Árgyelán János családjában – János és Mária után – a harmadik gyermek: 

Ilonka. Ekkor már az oroszok ott voltak a „spájzba”, ahogyan a híressé vált 

filmben Sinkovics Imre mondta. Valóban ott voltak az oroszok a nagyúri ház 

elegáns részében, míg ez a család az udvarról nyíló alsó épületben lakott. És 

lám csak, ilyen a világ! A gyerek felnő, a fiú megszeret egy lányt. Felségül veszi, 

boldogan élnek. Vagy inkább élnének, míg meg nem halnak. Jövőképet 

alakítanak, gyermeket nemzenek. Mert a gyermek a jövő – az élet folytatása. 

Aztán közbeszól a háború, nagyon közbe! Az ember menekülne a sorsa elől, de 



a kegyetlen sorsa is elmegy vele. Mint az árnyéka, követi. Akár az Alföldről a 

Dunántúlra. Itt is ez történt. Sok kilométert tett meg a legrútabb körülmények 

között a várandós anya. És egyszer csak megszólalt a parányi ember a 

legeslegbiztonságosabb burokban. És nem számít a környezet, nem számít 

semmi! Az új ember ki akar jönni! A szülés a világon legcsodálatosabb dolog! 

Ilyenkor egy új élettel gazdagabb lesz a Föld! Ilyenkor több lesz a világ! A 

vajúdást, a szülő anya körüli forgolódást észrevették az udvaron mászkáló orosz 

katonák. Hallatlan csendet, fegyelmet diktáltak magukra. Egyetlen szó, egyetlen 

durva hang nem hallatszott a szülés alatt. Azt mondták, a szülés ünnep, az 

emberiség fennmaradásának az ünnepe! Ennek a méltóságát meg kell adni. És 

ez így történik az ő hazájukban is. Minden tisztelet és szeretet azé az anyáé, aki 

a szíve alatt kihordja, világra hozza a gyermeket! És nem számít, első vagy a 

sokadik gyermek. (És talán abban a megélt pillanatban az orosz katonák 

gondolatban elrepültek haza. Abba hatalmas, nagy országba, ki-ki a saját kicsi 

otthonába, ahol mindegyiküket sírva várta az édesanyja. Mert az édesanyák 

mindenütt sírva várnak.) Ott, Polgárdiban szerencsés születése volt Árgyelán 

Ilonkának, és hamarosan talpra állt az édesanya. Az édesapa kacskaringós 

útjával folytatva: Nagymágocson éveken át gróf Károlyi Imre birtokán szolgált. 

Pontosabban tehenész volt, és a juhászatban laktak. A juhászatban egy közös 

konyhás, földes padozatú szoba volt a grófi cselédek otthona. Ennél a 

megbélyegzett életnél ők többet akartak. Ezért mentek a Tiszán át a 

Dunántúlra. A férj 1933 és 1936 között volt sorállományú katona. Majd ahogy 

sodródtunk bele a háborúba, egyre többször kapott behívóparancsot. Mintha 

1945. január végén szedték volna össze Magyarországon a még otthon lévő, 

egészséges embereket. Mintha… Árgyelán Jánost akkor vitték ki a frontra. 

Szevasztopolban állt meg a vagon, amibe begyűrték akkor a katonákat. 

Szevasztopol Ukrajnában a Krím-félsziget délnyugati partján fekszik. Az 

orosz Fekete-tengeri Flotta támaszpontja. Az első bombákat 1941. október 30-

án szórták a németek ide, és ezzel megkezdődött a város 250 napig tartó 

ostroma. Két gyalogsági és egy motorizált német hadosztály rohamozott első 

ütemben – észak és kelet irányból –, de ezt a szovjet haderő visszaverte. A 

német csapatok ezután bekerítették a városvédőket. Ám Odessza felől újabb 

szovjet csapatok érkeztek, és a tengelyhatalmak csapatai vereséget szenvedtek. 

Majd november 11. napján újabb hatvanezer német és román katona indított 

támadást a város ellen. Ez sem járt sikerrel. A támadók tíz nap múlva 



visszavonultak. A kudarc után a németek számos nehézágyút rendeltek a 

térségbe. Közülük is a legnagyobbakat, a Schwerer Gustav nehézmozsárágyút, 

mely 80 centiméteres és 7 tonnás lövedéket 12 kilométerről juttat célba. A 

tengelyhatalmak tüzérsége és légiereje öt napig támadta Szevasztopolt. Egyes 

források szerint még mérges gázt is bevetettek. Majd december 17-én hat 

német és két román hadosztály 1275 ágyúval, aknavetővel, 150 harckocsival, 

300 repülővel indított újabb támadást a város ellen. A kemény orosz tél, az 

ország minden területéről idesereglő csapatok ugyan besegítettek a hazájukat 

védő, félelmet nem ismerő, hős szovjet katonáknak. Ám ez kevés volt. 1942 

júliusában Szevasztopol elesett. Rengeteg áldozat lett. Nyolcvanezer katona a 

tengelyhatalmak állományából, és a százezret is meghaladta a Vörös Hadsereg 

halottjainak a száma. A nagymágocsi születésű Árgyelán János is itt harcolt. Itt 

esett el Szevasztopolban. 

Polgárdiban – az Árgyelán-családdal egy portahosszon – egyszer orosz 

katonák, másszor német katonák tartózkodtak. Ezek is, azok is megkedvelték 

ezeket a jó arcú embereket. Különösképpen a Mócz nagymamát, aki erdélyi 

sváb volt, és németül is, oroszul is kifogástalanul beszélt. Az történt, hogy az 

orosz front közeledtével menekülni kezdett az ottani lakosság. A német 

katonák rábeszélték őket, hogy induljanak Ausztriába. És felrakták a kevéske 

holmijukat egy katonai teherautó hátuljába. A személyeknek is helyet 

készítettek, ahol tudtak. Egyik hideg hajnalban útnak indultak. Öskü – ez egy 

picike falu Polgárdihoz közel –, odáig értek, amikor az orosz tankok 

megállították őket. A németek sebesen elmenekültek, az Árgyelán-családot 

lerakták az út mellé. Szóval, ők maradtak. Nagy keservek árán visszakerültek 

oda, ahonnan elindultak. Igen ám, de akkorra a házuk tetejét aknatalálat érte. 

Ott álltak lyukas háztetővel, három kisgyermekkel, akik közül Ilonka 

egyhónapos pici baba volt. És tombolt a februári tél, nem volt a házban víz, és 

nem lehetett kapni sem kenyeret, sem tejet. A baba esővízben pirított lisztet 

evett. Hála Istennek, kibírta. Míg a több nyelvet beszélő sváb nagymamát 

eltalálta egy puskagolyó. Belehalt a mérgezésbe. Árgyelán János magyar 

honvédot hivatalosan halottá nyilvánították 1992-ben. A neve ott van a 

nagymágocsi temetőben lévő kőkeresztben. 

  



 

 

BAKSA MIHÁLY ÉS FARAGÓ MIHÁLY  

KÉT KATONAGYÁSZ EGY CSALÁDBAN 

 

Az ember szíve olyan, mint egy érzékeny rádióvevő. Gyorsan rááll 

beszélgetőtársa hullámhosszára. Fazekas Józsefné, született Baksa Veronika 

igaz története pedig régóta ismerős számomra. Osztálytársak voltunk, és 

barátnők leszünk mindörökre. 1948 szeptemberében együtt kezdtük az írás-

olvasás tudományát a Nagymágocs Árpádtelepi Állami Általános Iskolában. 

1948, a második világháború utáni harmadik év. Ekkor még keservesen fújt 

Magyarországon a második világháború utószele. Sokan jártak talpig feketében, 

vagy keményen kapaszkodtak a remény parányi sugarában, hogy egyszer mégis 

csak hazajön a frontról a katona. A drága férj, a fiú, az édesapa. Reszketett a 

család, amikor a postás a táskáját nyitotta. Egyik helyre olyan levél érkezett, 

hogy mehetnek a vasútállomásra. Míg a másik helyre őszinte 

részvétnyilvánítást küldött a tábori posta. És számtalan olyan hely volt, ahova 

semmilyen értesítést nem küldtek. Ez volt a legszörnyűbb minden szörnyűség 

felett. 

Baksa Mihály, Veronka édesapja 1942. május derekán kapta meg a „SAS-

fejléces” behívó parancsot. Több nagymágocsi társával Szegedre, a Magyar 

Királyi Katonai Állomásparancsnokságra kellett bevonulnia. Ekkor ötéves volt a 

nagyobbik kislánya, és a felesége a második gyermeküket hordta a szíve alatt. A 

SAS-fejléces behívóparancs: „Névre szóló katonai behívóparancs a második 

világháborúban Magyarországon a nem tényleges állomány számára. Expressz 

küldeményként kezelték, címzettje köteles volt 48 órán belül bevonulni. Nevét a 

parancson feltüntetett nagy betűs „SAS” feliratról kapta, amely a „Sürgős, 

Azonnal Siess” vagy a „Sürgős, Azonnali, Soronkívüli” kifejezések rövidítése volt; 

a korabeli fanyar köznyelvi humor a „Siess Adolfnak Segíteni” értelmezést 

alkalmazta rá. (Részlet: Behívóparancs a Wikipédiából, a szabad 

enciklopédiából) 



Baksa Mihály történetével folytatva: Cegléd, Vác, Székesfehérvár, 

Kecskemét, Szeged. 1942 tavaszán mintegy harmincezer katonát vittek ezekből 

a városokból az orosz frontra. Hogy Baksa Mihály melyik alakulathoz és hova 

került? Ezt már örök titok borítja. Ami biztos, hogy a frontról küldött a 

feleségének néhány tábori lapot. 1943 őszén érkezett az utolsó. Amiről 

érkezése idején senki nem tudhatta, hogy ez a végső kapocs, ami a messzi 

idegenből hazatalál Nagymágocsra… Teltek az évek. 1947. év végére, 1948. év 

közepére a szerencsésebbek hazatértek. Rongyos öltözetben, mezítláb vagy 

átázott bakancsban, csont-bőrre lefogyva, testileg-lelkileg lerongyolódva. De 

hazatértek! Ám több százezer hadifogoly nyomtalanul eltűnt! A kétségbe esett 

családok a nemzetközi és a hazai Vöröskereszthez fordultak. Baksa Mihályné is 

írt mindenhova. Hiába. Pár hónap múlva megjelent náluk egy szentetornyai 

ember azzal a hírrel, hogy 1946 telén többen szöktek meg együtt a Dél-európai 

körzet egyik lágeréből, és Baksa Mihály is köztük volt. Hatalmas havon törtek át 

úgy, hogy alagutat kellett fúrni a hóban. Hosszan másztak összefagyva, amikor 

Mihály azt mondta: megnézi, átértek-e már azon a zónán, ahova a toronyőr 

még odalát? Fölállt. Egy golyó fejen találta. Míg a többiek megmenekültek. 

Eljöttek haza. Ő ott maradt egy golyóval a fejében. Ennyi egy emberélet a 

háborúban. 

Itthon Veronka megszületett 1942 augusztusában. Négy hónappal az 

után, hogy bevonult az édesapja. Így a valóságban nem láthatták egymást. Egy 

fényképet kiküldött róla a frontra az édesanyja. A fénykép visszajött. A 

címzettet nem találta meg a tábori posta… Édesapám – Veronka ezt a szót 

formálgatta a sokszor. Ám nem volt kinek mondania… Kisiskolás korában írt egy 

verset „Az én édesapám” címmel. Gyermeki szíve összes sóhaját belegyűrte a 

faragatlan sorokba… Baksa Mihályné – Rozika néni – nagyon sokat dolgozott, 

hogy kis családját fenntartsa. És gyászolt egy élten át. Gyászolta a hadifoglyot, a 

katonát, a férjét, aki fiatal életét hagyta egy értelmetlen háborúban. Akit 

elnyelt a vad, komisz tél valahol a Szovjetunióban.  

  



 

 

FARAGÓ MIHÁLY  

MEGTALÁLTÁK A SÍRJÁT KÁRPÁTALJÁN 

 

Faragó Mihály – Baksa Mihályné testvérbátyja – 1941 őszén kapott 

behívóparancsot szintén Szegedre, a Magyar Királyi Katonai 

Állomásparancsnokságra. A Magyar Királyi 37. Honvéd Gyalogezred vasútvonal-

biztosító járőreként szolgált. 1942. június 15-én – a mostani Ukrajna magyar 

határhoz közeli részén – éjjeli szolgálat közben érte a halál. A szomorú hírről az 

ezred tábori lelkésze értesítette a katona családját.  

Faragó Mihály honvéd sírját évek múltán – a Kárpátok alján – megtalálta 

a testvérbátyja. A nevét is beleírták egy fejfába. 

  



 

 

DOMOKI JÓZSEF  

BAJÁRÓL GYALOG TEMESVÁRRA 

 

Domoki József 1907. június 4-én született Orosházán. Édesapja Domoki 

János csizmadia mester, édesanyja Pongrácz Katalin. Orosházán tanulta ki a 

kereskedőszakmát, majd 1927-ben önálló fűszer- és vegyeskereskedést nyitott 

Nagymágocs, Árpádtelep 1/a szám alatt. Megnősült 1931-ben, felesége Hegyi 

Erzsébet, gyermekei: József (1932), Ferenc (1938), Edit (1941). Katonai 

kötelezettségének 1938-ban tett eleget. A második világháború alatt tartalékos 

honvédként többször is behívták, utoljára a Kiszombori Határőr Egységhez. Az 

1944-es visszavonulás során Bajánál időhiány miatt nem tudtak átkelni a 

megáradt Ferenc-főcsatornán, s egységével együtt orosz fogságba esett. Ezután 

gyalog hajtották át őket a Temesvári Gyűjtő Hadifogolytáborba. Innét 

hadifogolyként szállították a Szovjetunióba, először a Szaratov melletti 

Kologrivovka táborba került. Itt 1945–1946 években kőművesként dolgozott az 

ottani építkezéseken.  

1947-től az 1948-ban történő hazaérkezéséig Gorkijban, egy nagy vegyi 

üzem építésén először üvegesként – nyílászárók készítésén – dolgozott, majd 

kenyérvágónak osztották be, ahol fogolytársainak kellett a fekete kenyeret 

pontosan egyformára, előírt nagyságúra darabolni. A munka mellett megtanult 

jól sakkozni, s egy keveset oroszul beszélni. Több mint négy év hadifogság után 

49 kilóra lefogyva, hála Istennek, épen és egészségesen tért haza.  

Megmaradt tárgyi emlékek a fogságból: Két plexilap közötti fénykép a 

feleségéről és a gyermekeiről. A Magyar Vöröskereszt segítségével hazaküldött 

levelezőlap-köteg. Egy véséssel díszített alumínium dózni, a következő felirattal 

a tetején: DJ monogram, GORKIJ 1947, a Kossuth-címer és szalagon „MERT 

NEM VÁR HIÁBA, AKI HAZAVÁR”. A dózni alján szintén szalagon: 1945 

CSALÁDOMÉRT 1947, és van egy ötágú csillag, sarló kalapáccsal C.C.C.P. felirat 

zászlókkal, és KOLOGRIVOVKA felirat. – Azt gondolom, – írja Domoki Ferenc, 



Domoki József fiatalabb fia – hogy a fentiek jól kifejezik minden hadifogoly 

érzéseit… Az 1951-es államosítástól 1967-es nyugdíjazásáig a Nagymágocs 

Földműves Szövetkezetnél dolgozott, először eladóként, majd üzletvezetőként. 

1986. december 12-én szívrohamban elhunyt.  

Ezt az anyagot Domoki Ferenc küldte Szegedről az édesapjára 

visszaemlékezve. Köszönet érte.  

Domoki József, mint katona, mint hadifogoly, a kiszombori bevonulásától 

(1944) a kologrivovkai hadifogolytáborból való hazajöveteléig (1948) nagy utat 

járt be. A második világháború egyik hadi útvonalát. Szaratov a Volga folyó 

mellett fekszik Moszkvától nyolcszázötven kilométerre. A háború előtt és a 

háború után is fejlett volt az ipara. Gondoljunk a SARATOV hűtőszekrényekre, 

melyeket onnan importált Magyarország az 1980-as évek derekán. Ám sok 

honfitársunknak a fogsággal, a kényszermunkával forrt össze Szaratov város 

neve. Korabeli krónika szerint Szaratov határában – erdővel övezett tisztáson – 

egyszerű, fából ácsolt kettős kereszt állít emléket annak a százhárom magyar 

hadifogolynak, akik ott a 238. számú hadifogolytáborban vesztették életüket. S 

még egy információ ide: Gorkij város a nevét – 1932-ben – Makszim Gorkij 

íróról kapta. Majd 1990-ben átváltoztatták a város nevét: Nyizsnyij Novgorodra.  

Domoki József, mint ember, mint boltos, mint kereskedő, élete végéig 

példakép volt ebben a faluban. Több arra érdemes tanulót megtanított az általa 

oly nagyra tartott szakmára. Közöttük: Tohay Lajos, Petri Ferenc, Magyar 

György. Majd a későbbi generáció között ott volt Balogh Antal és Török Péter. 

Péter „Az idő szekerén” című könyvünkben azt írta róla: „Én 1961–1964 között 

voltam Domoki bácsi tanulója. Szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen nagy 

tudású embertől tanulhattam.” 

  



 

 

ERDEI JÁNOS 

HADIFOGSÁGBÓL – KÉNYSZERMUNKÁRA 

 

A háború végén – a Szovjetunió területén – ötezer-hétszáz tábor állt. Ide 

sorolhatók az internáló-, büntető- és kényszermunkatáborok, ahová a 

hadifoglyok kerültek. A táborokat jellegük, elhelyezkedésük szerint körzetekre 

osztották. Körülbelül ezer tábor alkotta a Központi Körzetet, hatszázhatvanegy 

a Nyugati Körzetet, ötszázkettő az Északnyugati Körzetet, ezernégyszáz a Dél-

európai Körzetet, háromszázhuszonhat a Volga-melléki Körzetet. (Forrás: 

Wikipédia, a szabad felhasználású enciklopédia.) A hadifoglyok 

visszaemlékezései szerint minden táborban volt magyar katona. Erdei János 

1944 karácsonya előtt, Szabadka bombázásánál esett fogságba. Pontosan nem 

is tudta, hogy hol, merre járt. Azt érezte, hogy komisz körülötte a világ. 

„Fogolytábor bús lakói fáradt emberek. / Valamennyi otthonára gondol, 

kesereg. / Fájó sóhajuk az egekig felér: / Odahaza az asztalon van-e most 

kenyér? / Nem nélkülöz- e a hű asszony, a kedves gyerekek, / Sírnak-e még 

odahaza könnyező szemek? / Minden vágy, szép álom hazahív./ Csak őértük 

dobog a szív./ Gyors galambszárnyakon száll a gondolat, / Megáll egy ismerős 

kisablak alatt. / Minden vágy, szép álom hazahív. / A drága családért dobog a 

hideg táborban a szív… 

A fenti verset valamelyik fogolytáborban írta valaki. Olyan fogoly, aki 

nagyon szeretett volna már hazamenni. És nem tudni, hazajutott-e valaha? Ami 

biztos, Erdei Jánosnak is hasonló volt a sorsa. Gondolatban itthon járt minden 

éjjel. Vágyódott haza. Tudta, hogy várja a hű felesége és Nagymágocs, a 

szülőfaluja. Azt is tudta, hogy a kegyetlen sors sok áldozatot szedett a táborban. 

Napokig nem volt élelem, még vízből keveset kaptak. Számtalanszor a csepegő 

jégcsapról marokból vagy a lónyomból ittak, máskor havat olvasztottak. 

Csalánból, mindenféle gizgazból főztek levest. Sokszor, az adott faluban, az 

orosz asszonyok megsajnálták őket, a kötényük alatt vittek nekik főtt krumplit 



vagy főtt csicsókát. Ám az asszonyok is féltek, hogy meglátják őket az őrök. 

Ebből szörnyű baj lehetett volna. Egy kulacs, egy kanál volt a hadifogoly összes 

vagyona. Ja, meg a remény – ami a lelkében élt –, hogy hazajöhet valaha… Majd 

az 1945 augusztusában – Szovjetunióban – kelt XXXII. Katonai Törvény 3. 

paragrafusa alapján a hadifogság átminősült kényszermunkának. Így nagyobb 

esély volt a szabadulásra. Jani bácsi 1947. augusztus huszadikán érkezett – 

többedmagával marhavagonban – Debrecenbe. Szörnyen lefogyva. Ám tudta, 

hogy Lajostanyán várja a felesége a takaros tanyájukban. És várta. 

Ekkor már hat éve házasok voltak. A hat évből hármat a háborúnak 

adtak. A félelemnek, a féltésnek, a reménységnek. Mind a ketten imádták a 

földet. Volt kocsi, ló, szerszámok és a front előtt már gazdálkodtak. Közben 

építettek egy takaros tanyát Lajostanyán. A meseképbe illik a magyar 

tanyavilág, ami az 1960-as évek derekáig élte a maga sajátos mítoszát. Tiszta 

levegő, csend, rend, nyugalom együtt honolt a pusztába süppedt, piros tetős 

takaros épületekben. Lajostanyán, Lajosszálláson legalább hatvan család – 

körülbelül háromszáz ember – élt akkoriban tanyán. Majd a 

termelőszövetkezeti mozgalom véget vetett az efféle aranyéletnek. Ám Erdei 

Jánost ezek az évek kárpótolták az orosz fogság szörnyűségeiért, az iszonyú 

honvágyért. Kárpótolták mindenért. Visszakapta versmondó kedvét is – mint 

azelőtt –, sok lakodalomban vőfélynek állt. A verseit maga írta. Jani bácsi 

korábbi versei megjelentek Csongrád Vármegye című kötetben még 1938-ban…  

Őze Sándorné, született Erdei Franciska büszke édesapja hagyatékára. 

Pontosan, gondosan őrizget minden papírt, minden aprócska kincset, amik vele 

kapcsolatosak lehetnek. A neki járó tisztelettel vigyáz a múltra, a mögöttünk 

hagyott ötven, hatvan, hetven évre. Így teljes az élete. 

  



 

 

FRUZSA IMRE 

 

SÁROSPATAKON LŐTTÉK SZÉT AZ EGYIK LÁBÁT 

 

Fruzsa Imre 1944 őszén vonult be a vásárhelyi kaszárnyába. Onnan 

rögtön átkerült az állományuk Sárospatakra. Ekkor már Románia a 

tengelyhatalmak mellől átállt a szövetségesek oldalára. És az orosz csapatokkal 

együtt a románok is nagy erővel vonultak előre. Októberben voltak a székely 

havasok morvai oldalán, és haladtak Magyarország határa felé. Onnan az ország 

belsejébe. A magyar hadvezetés a déli kaszárnyák több alakulatát északra 

vezérelte. Ezért kerülhettek a vásárhelyi honvédek pár nap alatt Sárospatakra. 

Szép őszi délelőtt volt, a katonák elmehettek a templomba. Fruzsa Imre 

valahonnan kapott egy papírzsáknyi kenyeret, és azt vitte társainak a hátán a 

híd alatt, amikor az erdőszélén meglátta egy román katona. Rálőtt! Az egyik 

térdét szétlőtte. A szörnyű tragédiát több nagymágocsi társa: Váczi Imre és 

Adamik János is átélte. Németországban vitték kórházba. Ott azt mondta az 

orvos, hogy azonnal meg kell műteni, le kell vágni térd felett a lábát, különben 

meghal. Egyébként olyan katonasebész orvos operálta, akinek a háborúban 

elveszett mind a két lába. A német kórházban a legemberibb módon bántak 

vele. Felgyógyították teljesen, és 1945 telén egy vonatra feltették, elküldték 

egyenesen a szentesi vasútállomásra. Ott egy lovas kocsi várta, az elhozta a 

nagymágocsi római katolikus templomig, és ott a kocsis letette.  

Itthon egy lábbal, magatehetetlenül indult el. És segített rajta az Isten. 

Éppen arra ment egy falusi ember talicskával, és eltolta a juhászatban lakó 

Czakó Antalékhoz. Czakóék, mint frontról érkezett rokont, örömmel fogadták. 

Megfürdették, jól tartották. Másnap vitték a szülei falusi házába. Az édesapja 

kifutott a kertbe, a haját tépte, amikor a csonka lábú fiát meglátta. Az 

édesanyja zokogva hálálkodott a Teremtőnek, hogy mégis életben maradt a fia.  



Közben vége lett a háborúnak. A vásárhelyi honvédség mindenben 

segítette a megrokkant katonát. Kapott segélyt, készítettek műlábat, amit jól 

tudott használni. Négyévenként cserélték, ha kellett, javították. Vitéz Domoki 

János, aki az első világháborúból szintén rokkantan tért haza, jegypénztáros 

munkát adott neki a Domoki-sarkon lévő falusi moziban. És egy trafikot is 

kapott Domoki úrtól a piactér egyik sarkában. Imre bácsi teljesen jól járkált a 

műlábával. Még egy kerékpárral is megajándékozta valaki. Azt Bikádi Jani bácsi 

– a falu egyik ezermestere – átalakította, úgy hogy a műlábát csak rátette a 

pedálra, és nem kellett vele hajtania. Később ezzel a biciklivel hordta Zsuzsika 

lányukat az iskolába. Kapált, kaszált. Minden munkában helyt állt. Teljes életet 

élt, legalábbis megpróbálta. 

Visszább lépve az időben, Fruzsa Imre, mielőtt bevonult sorkatonai 

szolgálatra, egy árpádhalmi lánynak udvarolt. Ő volt az első nagy szerelme. 

Amikor hazaért Németországból az egyik lábát odahagyva, azt mondta a 

lánynak, hogy itt mindennek vége. Keressen egészséges embert magának. 

Hiszen ő nyomorék, és az így is marad. Szörnyű lelki teherrel élte meg ezeket a 

napokat. Közben sokszor ordítva jajgatott, mert az a lába fájt, ami már régen 

odaveszett. A lábfájás csaknem őrületbe vitte. (Azt hallottam, hogy 

fantomfájások vannak ilyen esetekben. Szerző megjegyzése.)  

Aztán fordult a sorsa. Czakó Veca közbejárásával rátalálta Faur Margitra. 

Margitkának ekkor már volt egy kisfia. Nagyon nehezen éltek. A gyereket egy 

ládában vitte magával munka közben. Előbb ismerkedtek, beszélgettek, aztán 

leveleztek. Majd megegyeztek, hogy megpróbálják együtt leélni ezt a cudar 

életet. Huszonkét évi házasság lett belőle. Közben eltartották Imre bácsi szüleit, 

és felneveltek négy gyermeket. Margitka minden ajánlkozó munkát elvállalt. 

Bejárt Kálmán Lajos evangélikus lelkész úrékhoz. Ott napokig mosott, vasalt, 

takarított, libákat tépett, tömött. Ősszel az állami gazdaságban almát szedett. 

Majd végleges munkát kapott a helyi ruhagyárban. Onnan jött nyugdíjba.  

Imre bácsinak ötvennégy év jutott, szívbetegség vitte el. A felesége azt 

mondja, fáj, hogy odavan. Szépek voltak különösen az utolsó évek. Ám az élet 

kegyes volt vele. Megérhette, hogy Katika lányuk férjhez ment, és megláthatta 

a két unokát, Bodrogi Imrét és Mihályt… Imre bácsi soha nem hadakozott a 

sorssal. Beletörődött, hogy neki egy lába van. Elfogadta, hogy ezzel kell élnie. És 

így élt. Mindent felvállalt, ami ebbe az egylábas furcsaságba belefért. Még azt 



is, hogy bebiciklizett a konyhabútor vásárlásakor Szentesre. Ám valami nem fért 

a fejébe. Nem tudja miért, de legénykorában, ha valami rossz dolgot tett, 

mindig az káromkodás állt a szájára, hogy: „Egye meg a fene az egyik lábamat.” 

Ennek – hogy, hogy nem – ez lett a vége… Immár nyolcvanhárom éves 

Margitka, a felesége. Azt mondja, minden szegénység, nyomorúság ellenére ő 

mégis büszke, mert minden gyermekének tudott segíteni az 

otthonteremtésben. Katikára pedig ráhagyta a házat. Ott él három generáció 

békességben. Ő eljár naponta a Szociális Szolgáltató Központba. Ott mindenki 

kedves. Nem gondolta volna, hogy ilyen tisztességes körülmények között 

töltheti ezt a nagyon rosszul indult, hosszú évet. 

  



 

 

JOÓ JÓZSEF 

KERÉKPÁRRAL A HÁBORÚBA 

 

Háborús kép a történet elejére: a magyar politika nem törődött bele az 

1920. június 4-én aláírt trianoni békerendelkezésbe. Ezért a két világháború 

között az itteni külpolitika legfőbb célkitűzése volt az elszakított területek 

visszacsatolása. A revíziós célok megvalósítására azután nyílt lehetőség, hogy a 

hitleri Németország elkezdte a versaillesi békeszerződés felülvizsgálatát. Majd a 

bécsi döntések értelmében – melyek választóbírósági döntések voltak – 

Németország és Olaszország a döntőbíráin keresztül próbálta kielégíteni 

Horthy-kormány követeléseit. Így az első bécsi döntés értelmében (1938. 

november 2.) hazánk visszakapott mintegy 12 ezer négyzetkilométert az akkori 

autonóm Szlovákia déli és Kárpátalja délnyugati sávjából a magyar határ 

mentén. Ismét piros-fehér-zöld zászló lengett Érsekújvár, Kassa, Ungvár, 

Beregszász és Munkács városok minden épületén. Megannyi katonanóta 

született akkoriban, amiket nem csupán a menetelő bakák énekeltek, hanem 

mindenütt, minden városban, minden faluban. Boldogság ült az emberek arcán, 

boldogságban úszott az egész ország. Úgy köszöntek egymásnak: Visszakaptuk 

Erdélyt! Hála az égnek, vissza! Így szólt az egyik Erdélyt ünneplő nóta: 

„Amerre mostan magyar fiúk járnak, 

Sötét felhő borítja a tájat. 

Sötét felhő, véres eső patakzik. 

Magyar fiú a huncut oláhra haragszik. 

Megüzenem az oláhkirálynak, 

Hagyjon békét a szép Magyarországnak.  

Nem téveszt a magyar fiú golyója,  

Golyószóró az oláh gyászindulója.” 

 



És még sok ilyen és ehhez hasonló dalt írtak, ami buzdította lélekben a fronton 

lévő katonákat. Ugyanakkor üzenetként jött a hátországnak, hogy a drága fiú, 

férj, édesapa nem harcol hiába. Nem hiába ontja vérét az öldöklő csatákban. A 

miénk lett újra Erdély! Ám a hőn áhított Pozsony és Nyitra nem lett a 

magyaroké. Az Észak-erdélyi visszacsatolás több mint egymillió lakost jelentett, 

többségükben magyar ajkúakat. Négy hónappal a második bécsi döntés után 

Magyarország megszállta Kárpátalját, majd háborút kezdett Szlovákiával, hogy 

az ezeréves magyar határt megrajzolhassák újra. 1938 és 1940 között – 

Felvidék, Kárpátalja – Magyarország 43492 négyzetkilométernyi területet 

kapott vissza, benne Székelyföldet. Az 1941. évi népszámlálás adatai szerint a 

visszacsatolt Észak-Erdélyben egymillió-háromszázötvenezer magyar, egymillió-

hetven román és negyvenhétezer német lakos élt. Míg Dél-Erdélyben 

négyszázezer magyar maradt. (Forrás: Magyarország a második 

világháborúban. Wikipédiából, a szabad enciklopédiából) 

1941. március 27. dátummal folytatva: Hitler jelezte Sztójai Döme berlini 

magyar nagykövetnek, hogy a továbbiakban is elismeri Magyarország területi 

követeléseit és – Jugoszláviát értve – elmegy addig a határig, ameddig csak 

lehet. A megszerezhető területek között Bácska és Bánát visszafoglalása 

szerepelt, de Fiumét, mint szabad kikötőt is kilátásba tette. Ezzel együtt 

Horvátország autonómiáját fontosnak tartotta… Ennyi előzmény után 1941. 

április 6-án német támadással megkezdődött a német-jugoszláv háború. 

(Melynek Teleki Pál magyar miniszterelnök halála után már nem volt ellenzője.) 

1941. április 10-én a Magyar Királyi Honvédség is belépett a harci műveletekbe. 

„Hadparancs! 

 

Honvédek!  

A kötelesség ismét arra szólít bennünket, hogy elszakított magyar véreink 

segítségére siessünk. Mindig bevált katonai erényeitekre és fegyelmetekre 

építkezve bízom benne, hogy ezt az új feladatot is tökéletesen fogjátok 

megoldani. A magyarok Istene és a nemzet minden gondolata most veletek van. 

Előre az ezeréves déli határokra! 

Budapest. 1944. április. hó 10. napján 



Horthy Miklós s. k. Vitéz Bartha Géza s. k.” 

Április 12-én ezer repülőgép támadta meg Délvidéket. Másnap elfoglalták 

Zágrábot. Erre válaszul a jugoszláv légierők bombázták Szegedet, Pécset és 

Siklós városokat. A gépkocsi dandárok Eszéknél keltek át a Dráván. Majd 

eljutottak Karlováig. Itt érte a hadban álló csapatot a német parancsnokság 

távirata, mely szerint le kell állítani az előrenyomulást, mert megkezdődtek a 

fegyverszüneti tárgyalások. Így április 23-án befejeződött Magyarország revíziós 

célkitűzései közül az utolsó is, és – ha nem is a remélt formában, és nem is a 

remélt területi nagyságban – végül teljesült. (Forrás: A Délvidék visszafoglalása 

és a magyar katonai vezetés című anyag. www.histofiles/hu/uresfiles/ 

files/2011-0910/Szakály.pdf.) 

 

A fenti háborús történetek egyénre vetítve: Joó József nagymágocsi 

földműves 1916-ban született, 1936–38 között volt a Magyar Királyi Honvédség 

hivatalos katonája. Majd a leszerelését követően két hónap múlva ismét 

behívóparancsot kapott a 9. Határvadász Zászlóalj Kerékpáros Századába 

Lovasberénybe. Innen vitte a front a Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, majd 

Délvidékre. Majd 1943 májusában – a 2. magyar hadsereg parancsnokságából 

megalakult – Magyar Királyi Megszállóerő Parancsnokság katonájaként került 

fogságba a Moszkva melletti hatalmas gyűjtőtáborba. De ne menjük ennyire 

előre. Joó József kiváló honvédként szolgált a Magyar Királyi Honvédség 

kötelékében. Ezt három emlékérem bizonyítja. Az első elismerést Felvidék 

visszafoglalásáért vívott küzdelemért kapta. Az emlékérem bronz elölnézeti 

oldalán II. Rákóczi Ferenc arcképe látható és a körfelirat: „PRO PATRIA ET 

LIBERTATE RÁKÓCZI”. A hátoldalon: A Magyar Felvidék Felszabadulásának 

Emlékére 1938. felirat olvasható.  

Márai Sándor az 1938. november 20-án megjelent Új idők című lapban 

ezt írta: 

„Mindenütt, amerre mentünk, őszirózsákat szórtak reánk. Kosárral, 

szakajtóval szórták a lányok az őszirózsát. Az autót behavazta a sok virág, 

mindenkinek jutott egy csokorra való. – Milyen különös, kérlek, – mondja 

csendesen valaki valakinek – ezt az országrészt az őszirózsás forradalom 

vesztette el. S most, mikor visszatér a Felvidék, megint őszirózsákat dobálnak: 



mintha az idő és az élet bocsánatot kérne és jóvá akarna tenni jelképesen 

valamit.” 

A második emlékérmet Észak-Erdély területeinek a visszavételében résztvevő 

honvédség és csendőrség személyi állománya kapta. A matt fémszínű ónérem 

előnézeti oldalán Hunyadi Mátyás arcképe látható, körülötte az „Erdélyi Részek 

Felszabadulásának Emlékére 1940.” felirat van nyomva. Körülötte „Mátyás 

Király 500. Évfordulóján” felirat olvasható. Az érem nagykörös feliratán 

szerepel: „Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzó Országának XX. 

évében”. Az éremhez tartozik negyvenmilliméteres, háromszög alakú kék 

szalag. 

A Délvidék Emlékérem az 1941-es, Jugoszlávia elleni, német szövetségben 

végrehajtott támadásban résztvevő honvéd- és csendőrállomány részére 

alapított katonai elismerés. A szürke öntött ónérem elölnézeti oldalán a 

„Nándorfehérvári Győző”, Hunyadi János lovas képe látható, mellette felirat: 

Hunyadi János. A körfeliraton: „Magyar Délvidék Visszafoglalási Emlékérem”. 

Hátoldalon: koronázott pajzson a Horthy-címer. Az érem nagykörös feliratán ez 

áll: „Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Kormányzóságának XXII. évében 1941”. 

(Forrás: Magyarország a második világháborúban. Wikipédiából, a szabad 

enciklopédiából.)  

Háború. Benne a katona, az ember, a férj, a gyermek, a testvér, a jó 

barát. És az idegen föld, ahol esténként rongyos kabát került a katona feje alá. 

Ahonnan a sóhaja ólomlábakon szállt haza. Ahova ritkán jutott el, vagy el sem 

jutott az otthon címzett levélpapír borítékban. Pedig ezek a borítékok, az 

otthon írt levelek életet mentettek. Sok hadifoglyot betegágyról, éhínségből 

talpra állítottak és elhoztak haza. Ezeket a borítékokat a szíve fölé rakta – 

érkezése pillanatában – minden katona. És megírta a választ, ahogy csak 

tehette. Joó József hadifogoly 1945. július 26-án ezt írta feleségének: „Drága 

feleségem! Üdvözöllek azon a napon, amelyen a Te áldott nevedet ünnepelem. 

És szívből köszöntelek Téged, aki e napot ünnepeled. Hiszen az életem egyedüli 

célja, hogy néked boldogságot szerezhessek. Én tehát e napon azt kívánom, 

hogy az Ég áldjon meg. Ha mind az, amit néked kívánok csak részben teljesül 

be, akkor is te leszel a legboldogabb nő az egész világon. Számtalanszor csókol, 

és meleg szeretettel üdvözöl hű férjed, Józsi.” 



Józsi bácsi sok verset írt, Erdélyről, a szerelemről, a hazaszeretetről. 

Minden szépről, ami a szeme elé akadt. Az alábbi sorokat felességének küldte: 

„Te vagy a tömjén, templomi harangszó. 

Te vagy a szó, Égbe hangzó. 

Te vagy a világ legszentebb imája, 

Te vagy a tavaszom boldog kacagása. 

Gondolatban mindig közeledben élek, 

Szemed tüzében égő lánggal égek. 

Szívemben az őrült messzeségek 

Kísértenek, hogy mikor megyek haza? 

Tudom, hogy te vársz rám egy forró éjszaka. 

 

Sok levél nem jutott el a C.C.C.P. MOSZKVA 328-as táborba. 

Joó József nagymágocsi honvéd nyolcszázhuszonegy napot töltött orosz 

fogságban. 1947. augusztus 9. napján ért haza. A hallása megsérült egy 

sújtólégrobbanásban. A felesége várta. Tanyát építettek a Szendreibe tartó út 

mellett, ott gazdálkodtak. Folytatták, ahol abbahagyták. Mintha semmi sem 

történt volna. Közben leégett a fél világ. Meghalt több százmillió ember. 

Magyarország ezer sebből vérzett, szegényebben állt Európa szélén, mint 

valaha. A fenti anyagot a legnagyobb precízséggel és szeretettel őrzi Józsi bácsi 

nevelt lánya: Franciska. 

  



 

 

 

JUHÁSZ ANTAL  

MAGYAR BÖLCSŐ AZ OROSZ BABÁNAK 

 

Az orosz hadifogság néhány szomorú kelléke ott feszül Marossy Gyuláné 

– született Juhász Margit – szekrényének a vitrinjében. Egy csajka, egy bicska és 

egy parányi Szent Antal-szobrocska. Ők – a tárgyak – a legkegyetlenebb 

időkben is az édesapja hű társai voltak. Azután hazahozta őket. És milyen 

furcsán csavaros az élet! Az ember „elmegy”, ha odafönt szólítják, ám a tárgyak 

itt maradnak. Mivel élettelenek, így örökké élnek. Elég csupán rájuk nézni, és az 

ember lelkében oly sok mindent visszaidéznek… 

Juhász Antal – Manyika édesapja – 1939 őszén vonult be a Szentesi 

Huszár Laktanyába. Innen elkerült a Szatmárnémeti Gyalogsági Laktanyába. 

Szatmárnémeti akkori arca: többek között ott működött az Erdélyi Zsidó 

Nemzeti Szövetség Szatmári Csoportja. A különböző nemzetek segítségét 

felhasználva: zsidó varroda, zsidó árvaház, zsidó tanoncképzés volt a kaszárnya 

szomszédságában. (Zárójelben: 1944 tavaszán tizenhétezer zsidót deportáltak 

innen. Szatmár megyét értve – 1944–1945-ben – ötezer embert hurcoltak el 

kényszermunkára a Szovjetunióba.) Juhász Antal a szatmárnémeti kaszárnyából 

többször hazajött pár napos szabadságra. Majd beteg lett, hastífuszba esett. 

Lefogyott harmincnyolc kilogrammra. Csaknem belehalt a súlyos kórba. Azután 

Ceglédre került az alakulata. A Magyar Honvédség egyik jelentős központja volt 

Cegléd. Már az 1848-as szabadságharc idején elkezdődött a magas szintű 

katonaélet. Majd 1905-ben az akkori hatalom egy új laktanyát épített. A 

második világháborúban a Ceglédi Huszár és Páncélos Laktanyában volt Közép-

Európa legnagyobb hadifogolytábora. 1945 májusában százharmincezer embert 

tartottak itt fogva. Megszűnt a tábor ez év decemberben, és a helyét elfoglalta 

az orosz hadsereg… Juhász Antal honvédet sokfelé sodorta a háború kegyetlen 

borzalma. 1945. február 2-án Budapest ostrománál esett orosz fogságba.  



Budapest ostroma. A második világháború befejező szakaszában került 

sor Budapest ostromára 1944–1945-ben, mely a magyarországi hadműveletek 

egyik legjelentősebb összecsapása volt. A létszámbeli fölényben lévő Vörös 

Hadsereg a Sztálingrádi csatát követően fokozatosan szorította vissza a német 

és a velük szövetséges csapatokat. Eleiben csak lépésről lépésre. Majd 1943-

ban végleg átvette a harci kezdeményezést a németektől egyre gyorsuló 

ütemben. 1944-ben Románia kiugrásával, egyrészt mert a német Déli 

Hadseregcsoport egységei válságos helyzetbe kerültek, (korábbi szövetségeseik 

ellenük fordultak), másrészt mert a szovjetek előtt – Románián keresztül – 

megnyílt az út Magyarország felé. A 2. Ukrán Front 1944. október 1-jén érte el a 

magyar Alföldet. A debreceni páncéloscsata után Sztálin Budapest mielőbbi 

elfoglalását jelölte ki célul a Magyarország területén küzdő csapatai számára. 

Ezt követően Bécs városát nevezte meg célpontnak. Az első támadás 1944. 

október 29-én indult Budapest ellen, ám ez kifulladt. Sztálin a támadás 

sikertelensége nyomán belátta, hogy a 2. Ukrán Front nem rendelkezik elég 

erővel a második offenzíva végrehajtásához. Ezért a 4. Ukrán Front csapataiból 

csoportosítottak át erőket az újabb támadáshoz. Két irányból akarták átkarolni 

a fővárost a pesti oldalon. Ebből a déli átkarolás járt nagyobb sikerrel. Át tudtak 

kelni a Csepel-szigetre, és eljutottak a Királyerdőig, ahol november végén 

megdermedt a front. Sztálin elégedetlen volt, és elrendelte a 3. Ukrán Frontnak 

(amely akkor Belgrádnál harcolt), hogy a továbbiakban ne nyugat, hanem észak 

felé támadjon Magyarországra, és a Dunántúlon át segítse Budapest 

elfoglalását. December 1-jén a 3. Ukrán Front már Szekszárdon járt, ugyanakkor 

a 2. Ukrán Front küzdelme is nagy erőkkel folyatódott. December 9-én Vácnál a 

Dunához értek, ezzel megvalósult a pesti oldal bekerítése. Innentől már csak a 

Dunántúlon keresztül volt Budapestnek kapcsolata a hátországgal. A harmadik 

támadás Budapest ellen már összehangolt akció volt. Azt célozta, hogy 

befejezzék Budapest bekerítését, majd birtokba vegyék a fővárost az ostrom 

során. Az offenzívát december 20-án indították. December 23-án elesett 

Székesfehérvár, Érd, Bicske. A pesti oldalon eközben folytatódtak a támadások 

a 3. Ukrán Front dunántúli támadásaival egyetemben. A Pestet körül ölelő 

Attila-vonalon az Attila I. állásait addigra áttörték, és az Attila II. vonalon 

folytatták a harcot. December 24-én az első szovjet tankok – Budakeszi felől – 

behatoltak Budára, ezzel elérte a háború budai oldalt. December 26-án elesett 

Esztergom, ezzel bezárult a magyar főváros körül az ostromgyűrű. Megindult 



Budapest ostroma. (Forrás: Budapest ostroma 1944- 1945. Wikipédia, a szabad 

felhasználású enciklopédia)  

Juhász Antal – 1945. február 2-án civil ruhában – sógorával Budán 

élelemért ment az egyik boltba, amikor egy orosz tiszt az utcán igazolta. Csak 

néhány szóban: Buda és az élelem. Mivel akkor már az orosz csapatok teljesen 

körbekerítették a fővárost, az élelempótlás elakadt. Olyan is történt, hogy a 

lakosság feldarabolta és hazavitte az utcákon elesett lovakat. Elfogyasztották, 

amit még lehetett… Juhász Antal zsebében ekkor már ott volt a leszerelő levele, 

ezt az okmányt az igazoló orosz tisztnek megmutatta. A tiszt azt mondta: ez 

kevés. Jöjjön vele egy helyre, ott adnak neki olyan igazolást, amivel gondtalanul 

hazamehet. Juhász Antal olyan helyre került, ahol hozzá hasonló becsapottak 

voltak. Pár nap múlva bevagonozták, és a Szovjetunióba málenkij robotra vitték 

az – úton-útfélen összeszedett – katonákat.  

A második világháború adatait nézve, több volt a civil áldozat, mint a 

harci eseményekben elesett katonák száma! Talán ez az egyik magyarázata 

annak, hogy a Szovjetunió által elfoglalt területekről százezreket, milliókat 

elhurcoltak robotra, kényszermunkára. Míg a másik magyarázat az lehet, hogy a 

Szovjetunió a barbár megszállásáért nem csupán anyagi kártérítést, hanem 

emberi árat is követelt. A korabeli Magyarországon fogságba esett katonai, 

polgári személyek nagy részét hadifogolyként, kisebb részét internáltként 

hurcolták el a szovjet fegyveres szervek. Budapest ostroma során mintegy 

12933 főt vittek el. Lásd, a Szovjetuniónak óriási volt a munkaerő-szükséglete, 

hiszen a harcok alatt az európai országrész újjáépítése is hatalmas mennyiségű 

munkaerőt igényelt. Ugyanakkor – a legújabb kutatás szerint – a 

Szovjetuniónak a második világháborúban 27-30 millióra tehető az 

embervesztesége! Ezen túlmenően a világ legnagyobb hadseregét tartotta 

fenn. Ez a szám 1945. május elején 7,1 millió, 1945 közepén 11,3 millió volt. 

Összesítve, rendkívül nagy munkaerőhiányban szenvedett ebben az időben az 

orosz birodalom. Az elhurcolt foglyok pedig ingyen dolgoztak. (Forrás: Bognár 

Zalán: Málenkij robot.) 

Kemény próbára tette a fogság az embereket. Már az tény is próbatétel 

volt, hogy fogságba estek. Ennek az első csapásnak a hatását még fokozta 

mindaz, ami a fogolytáborban várt rájuk: a halál példátlan aratása, a 

jogfosztottság, a megaláztatások sorozata. Juhász Antal Dnyepropetrovszk 



ukrán városban volt hadifogolytáborban. Itt összetalálkozott a nagymágocsi 

Kobzos Jánossal. A kínok közepette is örültek egymásnak. Priccsen háltak, 

örökké fáztak. Csalánlevest, korpaciberét ettek. Ám Juhász Antalnak sikerült jó 

kapcsolatot kialakítania egyik orosz tiszttel. Mivel asztalosműhelyben, a 

szakmájában dolgozott, több elegáns fatárgyat készített. Többek között a már 

említett orosz tiszt kisgyermekének is összerakott egy magyar bölcsöt. Olyan 

szépet, amilyet az itteniek még álmukban sem láttak. A hozzávaló anyagot 

esténként úgy lopta ki a lágerből a köpenye alatt. Amikor készen lett a bölcső, 

és belerakták a babát – és ez a magyar hadifogoly ringatni kezdte, a bölcső 

csodálatosan riszált –, a tiszt és a felesége szótlanul álltak. Álltak és sírtak. 

Innentől nagyobb adag korpáskenyér jutott Juhász Antal hadifogolynak. 

Szerencsétlen baleset következtében műteni kellett az egyik kezét. Dr. 

Maulinger Jenő magyar tábori orvos műtötte. Elaltatta, a sérült darabokat 

gyönyörűen lecsonkolta, a kisujjat meghagyta. Ezt kérte a beteg. Amúgy fel 

kellett volna adnia a szakmáját, mert egy kéz, nem kéz az asztalosnak. A baleset 

után – 1947. október 5. napján, hajnalban – érkezett haza.  

Itthon (is) sok esemény történt az utolsó bevonulása óta. A felesége 

belebetegedett a bizonytalanságba, az első tábori levél állította talpra. Aztán 

várt a feleség, vártak a gyermekek, és várta a falu, az ország a hadifoglyaikat 

haza… Itthon vagy, Tónikám? Mesélj, merre jártál? Mit láttál? És így tovább. 

Juhász Antal elmesélte a kegyetlen életének néhány kicsi darabját. Egy jó barát 

rendőrtiszt szólt, hogy ezt ne tegye. A Szovjetunióról nem szabad rosszat 

mondani. Aki ilyet mond, azt elviszik. Akkor éjszakánként már járkált a fekete 

dzsip. Akit elvittek, az nem vagy nagyon sokára, lefogyva, összetörten tért 

vissza. Ilyen világot éltünk akkoriban. Aztán jobb élet köszöntött ránk. Juhász 

Antal temetkezési vállalkozóként dolgozott tovább. Az unokáknak olykor 

oroszul is mondott valamit. Jót nevettek rajta. Ilyen az ember, minden rosszat 

megbocsájt, ha kiegyenlítődik a sorsa. 

  



 

 

 

KÓMÁR LÁSZLÓ 

ÁRPÁDHALOMRÓL – VORONYEZSBE 

 

Kómár László Árpádhalmon született 1922-ben. Kitanulta a géplakatos 

szakmát. Közben az akkori rendelet értelmében leventeképzésre járt. 

Magyarországon az 1920-as évek elejétől a második világháború végéig a 

leventeszervezetek a katonai előképzés legfontosabb állomásai voltak. A 

folyamatos testedzés mellett fegyelemre, vallás- és erkölcstanra oktatta a 12 és 

21 év közötti fiatalokat. Akik jártak „leventében” azt mondták: ebben a 

szervezetben tudatosan készítették a háborúra a fiatal korosztályt. Ez igaz 

lehet, hiszen az irányítását később a Magyar Honvédelmi Minisztérium magára 

vállalta, és az 1944-es nyilas hatalomátvételt követően a leventéket 

folyamatosan elvitték a háborúba. 

Kómár Lászlót 1942 tavaszán sorozták be katonának Kecskemétre. 

Egyszer üzenet jött tőle, az édesapját kérte, hogy menjen el hozzá a 

kaszárnyába, búcsúzni szeretne, mert viszik őket a frontra. Az utolsó ölelésre, 

az utolsó tekintet örök megőrzésére elment az édesapa. Akkor Voronyezsbe 

szállították vagonban a kecskeméti kaszárnyából az ifjakat.  

Voronyezs város a Don és a Voronyezs folyók találkozásánál fekszik a nagy 

orosz sztyeppén. Ide hatalmas erődítményt építettek a betolakodó idegen 

csapatok ellen még a tizenhetedik században, I. Péter cár idején. Itt épült meg 

az első orosz flotta, itt volt a vasútépítés és a repülőgépgyártás központja is 

akkoriban. A Don folyó Közép-Oroszország északi részén ered, hossza 1950 

kilométer. A Volga és a Káma után ez Oroszország európai részének harmadik 

legnagyobb folyója. A rosztoki és a volgográdi területeken folyik keresztül, 

hatalmas deltát képezve ömlik az Azovi-tengerbe. Mivel alföldi területeken 

folyik keresztül, rendkívül lassú („Csendes Don” Mihail Solohov halhatatlan 



regényének címét idézve. A szerző megjegyzése.), és sok kanyarba tekeredik a 

folyó eközben. Van olyan doni kanyar, aminek a hossza eléri a tizenkét, tizenöt 

kilométert. 

A második világháború eseményeit követve: 1942. január 22-én kelt 

legfelsőbb katonai döntés értelmében a magyar hadvezetésnek kilenc 

gyalogdandárt, egy páncélos dandárt és egy repülőgép-köteléket kellett a 2. 

magyar hadsereg parancsnokság alárendeltségében kivezényelni a keleti 

frontra. A 2. magyar hadsereg emberanyagának összeállításánál a 

legértékesebb korosztály volt a cél. (Ezért elsősorban a kiképzett leventéket 

vitték.) Fegyverzeti-technikai viszonylatban a lehető legjobban felszerelték a 

kivonuló alakulatokat. A mozgósításra 1942 tavaszán került sor, majd pár hét 

kiképzés után küldték a hadsereget a hadműveleti területre. E hadművelet 

során a német és a magyar csapatok – német hadvezetéssel – háromszáz 

kilométer szélességben törték át a megadott front arcvonalát, és százötven 

kilométernyire elérték a Don nyugati partját, valamint megközelítették 

Voronyezs körzetét. A magyar hadsereg a több napig tartó, nagyon kemény 

hadműveletek árán 1942. július végén – súlyos vereségek által – eljutott a 

Donhoz.  

Don-kanyar! A magyar történelem legnagyobb katasztrófája! Több ezer 

magyar édesanya a Don-kanyari vereség után járt talpig gyászban! A Don-

kanyar máig feldolgozatlan tragédiaként él az érintett családokban. Don-kanyari 

ütközet. 1943 januárjában a németek oldalán – a Szovjetunió ellen indított 

támadásban – a 2. magyar hadsereg 207.500 katonáját küldte a biztos halálba. 

Ordító hidegben, átázott bakancsban, rossz ruhában, szinte étlen-szomjan 

harcoltak a hazájukat védő, bátorságukat és elszántságukat teljes erővel bevető 

szovjet csapatok ellen. A szovjet csapat erejét az is fokozta, hogy ukrán, 

belorusz, azerbajdzsáni, grúz, örmény, kazah és más, e honi nemzetiségűek is 

beálltak a harcvonalba. Féltették az otthonaikat, családjukat, a földet, ahol 

születtek. Minden katona a sajátjának érzett minden árva gyermeket, minden 

meggyalázott nőt. Ezért a hátországban is összefogtak. Katonáiknak 

folyamatosan élelmiszert, ruhát, fegyvert biztosítottak. Míg a németek oldalán 

támadó 2. magyar hadsereg elcsigázottan, hitehagyottan harcolt, támadott, és 

valójában a katonák nem tudták, miért és kiért kell nekik ölni, meghalni? 

Szörnyű magyar vereséggel ért véget a Don-kanyari ütközet! A 2. magyar 



hadsereg a németek „golyófogójaként” ekkor szinte elveszett! 1943. január 31-

e után ezrével feküdtek temetetlenül a hóbuckákban, ezrével nyögtek 

valamelyik katonakórházban, és ezrével tűntek el a „Csendes Don” vérrel 

átitatott kanyarulatában. Százhúszezer magyar katona sírja van – jelezve vagy 

jeltelenül – a Don kanyarban! 

Egy fontos dátumot még 1942-re. Ez év augusztus 20-án repülőgép 

szerencsétlenségben elhunyt Horthy István kormányzó helyettes, repülő 

főhadnagy, gépészmérnök, Horthy Miklós kormányzó fia. A tragikus hír a 

tengelyhatalmak vezérkarát is megrázta. Méltón osztoztak a magyar kormányfő 

és családja gyászában. 

Kómár László Árpádhalomról, a Kecskeméti Magyar Királyi Kaszárnyába 

bevonuló magyar katona – a Don kanyari ütközet után –, tüdőgyulladással 

feküdt Voronyezs egyik katonai kórházában. Lenti Ferenc nagymágocsi 

katonatársa is ott volt kórházban, és látta, hogy napról-napra romlik Kómár 

László egészségi állapota. Féltette, aggódott érte. Többször meglátogatta a 

kórteremben, biztatta, kérte, tartson ki. Gyógyuljon meg és jöjjön haza. A 

tüdőgyulladás legyőzte. Ám mielőtt elment a csillagok közé a magasba, 

egyetlen kincsét, egy takaros bőrtálcát, Lenti Ferencnek adta. Megkérte, hozza 

haza. Hála Istennek, Feri bácsi hazajött, és a tálcát is magával hozta. Kómár 

Lászlót a többi halott katonával együtt beledobálták egy közös sírba. A bőrtálca 

máig megvan. Nagy becsben tartja Kómár Misa bácsi lánya, Mariska… 

  



 

 

KÓMÁR MIHÁLY  

ÖNKÉNT JELENTKEZETT A 2. UKRÁN FRONRA 

 

Kómár Mihály 1943. év végén önként jelentkezett a 2. Ukrán Frontra. 

Cipészmesterként nagy szükség volt a munkájára, hiszen hóban, fagyban, 

sárban gyorsan levált a bakancsok – amúgy is gyenge anyagból készült – talpa. 

 A 2. Ukrán Front egy katonai alakulat volt a második világháborúban. Előbb 

aktívan részt vett a Dnyeper menti harcokban, majd 1944 augusztusában a 

Front 7. gárdasereg lövészcsapatai Csobányos mellett átlépték a történelmi 

Magyarország határát, és több kilométerre betörtek az ország területére. 

Malinovszkij hadseregtábornok – később a Szovjetunió marsallja – parancsára a 

2. Ukrán Front főerői behatoltak Erdélybe Szatmárnémeti–Kolozsvár–Déva 

vonaláig. Ezzel jelentős segítséget adtak a Keleti-Kárpátokban elakadt 4. Ukrán 

Frontnak, amelynek Csehszlovákia felé kellett vonulnia. A 2. Ukrán Front másik 

főága a Tisza vonalában támadva 1944. október 6-án elérte Nyíregyháza–

Szeged vonalát. Október 13-án betörtek Debrecenbe. A 2. Ukrán Front az alföldi 

páncélos csatában közel 120 ezer katonát vesztett el. A Front 1944 októberére 

küzdötte fel magát Budapestre.  

Kómár Mihály a katonai alakulattal bejárta Csehszlovákiát, volt 

Lengyelországban. Több hónapi távollét után nagyon vágyott haza. Nem 

tehette. Amikor a hazai helyzet stabilabbnak tűnt, kérte a feleségét, hogy 

látogassa meg Csehszlovákiában. A jó feleségek hallgattak a hívó szóra. Kómár 

Mihályné és Csőke Pálné vonatra szálltak – ezer kitérővel, rengeteg 

várakozással –, a végén célba értek. Megtalálták, akiket kerestek. Nagy híre volt 

a mi falunkban, hogy ez a két bátor asszony a férjeik után kimentek a frontra. 

Misa bácsi ötvenkét hónap katonaság után egészségesen hazatért. És Csőke Pali 

bácsi is visszajött a családjához. Szerencsések voltak.  



Majd ötven évre a 2. Ukrán Front születését követve, Kómár Mihály 

nagymágocsi cipészmester kitüntetésben részesült. Megkapta a Magyar 

Köztársaság Honvédelmi Miniszterétől az Ideiglenes Nemzeti Kormány 

határozata alapján a nácizmus elleni harcra szervezett Magyar Honvédség 

önkéntes katonájának járó érdemi elismerést. Aláírás: Budapest. 1993. 

december 31. A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere. Ennek a 

történetnek van még egy másik szép eleme. Pinka Lászlóné született Kómár 

Mária máig tartja a kapcsolatot Csongrádon az édesapja bajtársának a 

leányával. Ez igazi bajtársi kapcsolat. Az édesapák után a lányok is örök barátok 

maradtak. 

  



 

 

 

MACZELKA JÁNOS 

 

ÉLŐ BESZÉLGETÉS EGY SZARATOVI HADIFOGOLLYAL 

 

Maczelka Jani bácsi – a Jókai utca 20 szám alatt – tavaly októberben betöltötte 

a nyolcvanötödik életévét. Ám az emlékezete csodálatra méltó, legalább ötven 

évvel megelőzi a korát. Érkezésem pillanatában úgy fogadott: – Már vártam 

Jusztikát. Hallottam, baleset érte, és egy kicsit féltem, hogy nem tudom 

elmondani senkinek hosszú életem egyik göröngyös szakaszát. Pedig azok az 

évek itt tekeregnek az agyamban, és nem bánnám, ha ez megjelenne könyv 

alakban. Mert a könyvet az író a múltat felidézve a jövő generációnak írja. És 

könyv túléli az embert, mert az a könyv dolga. Én is megírtam hadifogságom 

történetét egy kockás füzetbe Szaratovban. Ám amikor komincióra (vizsgálatra) 

mentem, elvették tőlem. Azt mondták, innen semmit se lehet elvinni haza. 

Pedig azt mondtam, hogy ez az imakönyvem. De el kellett égetnem, különben 

ott maradtam volna… Aztán Jani bácsi bekísért egy hűvös konyhába, és a 

kérdéseim feltevése nélkül kezdte. Így: 

– Tudja, nekem tanyásbéres volt az apám. Vásárhely alatti tanyákban sokat 

költöztünk ide-oda, mert az apám nem tűrte az igazságtalanságot, és azt a 

gazda szemébe mondta. Tizenegy testvéremmel, édesanyámmal szinte 

hontalanként éltünk a pusztában. Majd az 1940-es évek elején megkezdődött a 

leventekiképzés. Labádi Ernő székkutasi ember volt az oktatónk. Katonai 

ismeretekre, fegyelemre, kitartásra tanította a tizenéves fiatalokat. Akkor már 

tudtuk, hogy ennek a kiképzésnek köze lesz a háborúhoz. Ám nekünk azt 

mondták, hogy mivel nagyon fiatalok vagyunk, mi majd itt maradunk a 

hátországban. Telt az idő, Magyarország egyre mélyebben sodródott bele a 

mérhetetlen viharba. Már 1944 szeptemberében idehallatszott az ágyúk 

hangja. Minket kioktattak, hogy ha megérkezik a levente központból a parancs, 



akkor azonnal jelentkezzünk Csicsatéren a gyűjtőhelyen. És ez a parancs 

megérkezett 1944. október 23-án éjjel.  

– Onnan hova mentek? 

– Vásárhelyre gyalog, a piactérre. Kétnapi élelemmel a zsebünkben. Majd 

szintén gyalog Szegedre. Ott két hétig a Tisza-parton gallyat vágattak velünk, a 

vízre dobáltuk, és a sodrás vitte tovább. Valahol délebben abból készítették a 

lövészárkokat. Aztán jött az újabb parancs, hogy irány Kistelekre, majd onnan 

Szabadkára. Ott csak pár napig voltunk, átparancsoltak bennünket Baján át 

Zircre, a Dunántúlra. Természetesen mindenhova gyalog, sokszor nótaszóval. 

Zircen az Imre-majorban laktunk, vasútépítésen dolgoztunk. Október hatodikán 

hallottuk a hírt, hogy az oroszok bent vannak Vásárhelyen, aztán azt a hírt 

hozták, hogy a szövetséges csapatok visszaverték őket. Féltettük Vásárhelyt, 

mint a drága anyaföldet. Zircen a tehénistállóban háltunk, lavórban fürdöttünk, 

az ottani gazdák rosszul bántak a szinte még gyermeknek számító leventékkel. 

December elején elparancsolták a csoportunkat Nagy-Komáromba. Egy bunkert 

kaptunk, ott húzódtunk meg, közben kivezényeltek vasútépítéshez. Ekkor már a 

háború ott volt a közelben. A fővárost, onnan a Dunántúlt, Pozsonyt, majd Bécs 

városát akarták elfoglalni. Ám akkor már a 4. ukrán fronttal felerősödött 2. 

ukrán front csapatai gyorsított ütemben haladtak előre. A többnyire 

nagymágocsi leventékből álló csapatot is magukkal sodorták Bécsbe. Bécsben 

szétválogattak bennünket. Azt kérdezték, ki akar autót vezetni? Az itthoniak 

közül négyen jelentkeztünk: Kiss Ernő, Maczelka István, a bátyám, a székkutasi 

Szepesi István és jómagam. Nem tudtunk autót vezetni, de megmutatták, hogy 

kell, és megtanultuk gyorsan. A Duna mellett haladtunk fölfelé. Egyik 

településről a másikra. Aztán szóltak. Állj! Nincs tovább! 1945. május eleje volt. 

Vége van a háborúnak! Vége! Végre! Szakadt fel az őszinte sóhaj 

mindegyikünkben. De innen hogyan tovább? Mikor jutunk haza, és mikor 

láthatjuk újra azt az akácfákkal körbeölelt szép takaros tanyát. Ahonnan 

elmentünk parancsszóra, Csicsatérre. Láttuk, hogy a nagy zűrzavarban a 

közelünkben, mint a vadnyulak, úgy rohangálnak, ordítoznak össze-vissza az SS-

tisztek és a német katonák. Mi pedig lementünk a folyópartra, és segítségül 

hívtuk a Dunát. Találtunk néhány kis hajót, ladikot, azokon eveztünk lefelé 

keletnek. Egy szuszra Rédicsig értünk el. Ott megszálltunk egy pajtában. A 



háziak aludttejet adtak vacsorára. Jól esett, mert több napja nem volt ennivaló 

a szánkban. 

– Mi jött ezután? 

– Képzelje el, egy magyar nyilas tiszt ott megtalált, és azt kérte, álljunk be újra a 

seregbe. Ha nem, visszavisznek bennünket a frontra, és ki kell menni dolgozni 

az osztrák vagy a német farmokra. Egyedül Mucsi Pista ment el a tiszttel. Mi 

haza akartunk jönni Magyarországra. Haza, haza, haza! Ez az egyetlen gyönyörű 

magyar szó harsogott az agyunkban. Közben odajött egy néger amerikai katona, 

órát kért tőlünk, elég drasztikusan. Kiss Ernőnek volt egy óra a karján, levette, 

odaadta. Aztán elment a néger, és Kiss Ernő a drága kincsét siratgatta. Mi 

megbeszéltük, hogy innen megszökünk haza. Egy teherautót loptunk az éj leple 

alatt. Negyvenen fértek bele. Ők eljöttek, mi a többiek, nekivágtunk gyalog a 

Magyarország felé vezető útnak. És ismét lementünk Szentpölkennél a Duna-

partra. Ott találkoztunk először az oroszokkal. Szétválogattak minket ötös 

csoportokba, és gyalog indítottak el bennünket Sopronkőhidára. Ekkor már 

május végét mutatott a naptár. Tudtuk, hogy a háborúnak vége! Azt mondták 

ott megfürödhetünk, ruhát kapunk, és ki-ki elmehet haza. Hittünk az orosz 

tisztnek. Aztán másnap ötvenfős vagonokba raktak minket. Ekkor azt ígérték, 

hogy Szegedig visznek, mert a papírok ott készülnek, ami a végleges 

szabadulást igazolja.  

– Magyarország, Szeged! Hiszen ekkor már itthon voltak! 

– Igen. Szegeden kinyitották a vagonajtókat. Mi a vagonban maradtunk, vártuk 

az iratokat. Ám csak egyszer ránk zárták az ajtókat, néhány furcsa orosz szót 

mondtak, és a vagon elindult Temesvár felé. Ekkor eszméltünk rá, hogy már 

megint becsaptak minket. Minket mindig mindenki becsapott! Nagyon sokat 

hazudtak! Hazudtak végig a háború alatt! Foksányban egy nap pihenőt 

tartottak. Ott megfürödhettünk, ennivalót adtak. Kiss Ernő ott találkozott Kiss 

Imrével, a testvérbátyjával. A kegyetlen szomorúságban szívből örültek 

egymásnak. Másnap tovább indultunk. A Vaskapuig nagyon tekervényesen 

ment a vonat. Volt olyan hegy, ahová három motorvonat húzta föl a foglyokkal 

megrakott vagonokat. A Vaskapun át irány a nagy Oroszország egyik hatalmas 

hadifogoly tábora. Tizenegy nap elteltével érkeztünk kiéhezve, elszomjazva 

Szaratovba.  



– Szaratov. Oroszul Capamos a város neve. Lakossága meghaladja a 

nyolcszázezret. Ebből hétszázötvenezer orosz, tíz és félezer ukrán, közel tízezer 

örmény, hétezer kozák, ötezer azeri, de vannak fehéroroszok, zsidók és üzbég 

nemzetiségűek is a városban. Már az első világháború alatt és után is hurcoltak 

ide magyar foglyokat. Szaratov Moszkvától nyolcszázötven kilométerre fekszik a 

Volga jobb oldalán, és mintegy negyven kilométer hosszan terül el. Nagyon 

fejlett az ipara. Hatalmas harcok folytak itt a szövetségesek részéről 1941 

októberétől 1942 júliusáig. Amikor ugyanis a város elesett, rengeteg élő 

emberáldozat lett. A százezret meghaladta a Vörös Hadsereg halottjainak a 

száma, és a nyolcvanezret is elérte a tengelyhatalmak veszteségi állománya. A 

nagymágocsi Árgyelán János is itt halt hősi halált 1942 januárjában. Önök mit 

éltek át itt 1945 júniusától szeptemberig, már a háború után?  

– Én beteg lettem, mire odaértünk. Kiszárított a vízhiány. Ám felgyógyítottak és 

mehettem robotra a többi fogolytársammal. Utat építettünk, uszályokból 

raktuk ki a halakat, amit a halgyárakban feldolgoztak. Ám sok halat a köpeny 

alatt elvittünk magunkkal, amit ennivalóért eladtunk a lakosságnak. Ekkor már 

az őrök nem voltak olyan kemény legények. A 314-es iskolalágerba szállásolták 

el a magyar foglyokat, amit szintén magyar foglyok építettek az első 

világháború után és alatt. Komfortos volt az épület, gázzal fűtöttek, zuhany állt 

az egyik sarokban, és borotváltak is rendszeresen minket. Szaratov amúgy szép 

hely. Gyönyörűen megmutatta magát a Volga. Az ember csak nézte, nézte és 

csodálkozott, hogy ilyen hatalmas, ilyen békés és ilyen nyugodtan ballag az 

iszonyatos széles medrében tova. (A Volga Európa leghosszabb és legbővizűbb 

folyója. Kettőszázhuszonöt méter tengerszint magasságban a Valdaj-hátságon 

ered és Oroszország területén ömlik a Kaszpi-tengerbe. A Volgába folyik több 

hatalmas bő vizű folyó mellett a Moszkva-Volga csatorna, ami meghatározó 

Moszkva és a körülötte lévő agglomeráció ivóvízellátásában. Egyébként a Volga 

az oroszok szent folyója. Anyácskának, édesanyának nevezik több orosz dalban. 

A szerző közbeszólása. Forrás: Wikipédiából, a szabad felhasználású 

enciklopédiából.) Mi – Jani bácsi folytatja – télen fakitermelésben dolgoztunk 

egy hatalmas erdőben. A kitermelt fákat uszályokra raktuk, és az áru a Volga 

hátán elutazott az ország belsejébe. Néha sikerült egy-egy szál lécet kidugni a 

kerítés alatt. Azt eladtuk a lakosságnak ennivalóért cserébe. Mert a foglyoknak 

szánt élelemmel szűken bántak. A tél hideg volt és komisz. Egyszer nagyon 

felfáztam. Malária ellen kezeltek, de meggyógyultam. Tavasszal kolhozban 



dolgoztattak minket. Itt asszonyrabok is voltak. Egyik azt mondta: „azért 

kerültem ide, mert kenyeret loptam”. Ilyen volt az életünk 1945 májusa után 

Szaratovban. Az oroszok többnyire jó emberek voltak. Mi még tisztekhez is 

kikerültünk munkára. Vályogot vertünk, úgy, mint ahogyan itthon szokás. Talán 

abból készült nekik a lakás. Talán? Ott minden lehet… 

– Közben teltek a hónapok, az évek. Több orosz lágerből a szerencsésebb 

katonák hazatértek. Maguknak mikor mondták, hogy „kora domoj”, azaz 

hamar haza? 

– 1947 októberében behívattak bennünket „komicióra”, magyarul vizsgálatra. 

Meztelenül megnézték, hogy minden rendben van-e. Én az első kategóriába 

kerültem. Csak az egyes kategóriásoknak mondták, hogy elmehet haza. A többi 

maradt a lágerban. Indultam volna, amikor egy magyar csendőr a füzetemet 

meglátta. Azt a füzetet, amibe beleírtam, hogy hol, mi történt velem. Azt 

mondtam, hogy az imakönyvem. Nem hitte. Azt ordította, hogy vagy elégetem, 

vagy nem mehetek sehova. Elégettem. Másnap vagonban elhagytuk 

Szaratovot. Két nap, két éjjel utaztunk, amikor megláttuk, hogy a távolban izzik, 

ég egy hegy teteje. Ez volt Donbász vidéke. 

– Donbász a donyeci medencében fekszik, ez már a Kárpátok alja. Ukrajna nagy 

és fontos régiója. Itt él az orosz lakosság közel egy hatoda. Mit kerestek a 

magyar foglyok 1947 tavaszán ebben a szénbányában? 

– 1948 áprilisáig itt dolgoztattak minket. Előbb oktatás következett, majd le 

kellett szállni háromszázhatvan méterre, és termelni a szenet. Azt is 

megszabták, hogy napi hány köbmétert. Engem vájárnak, furdancsnak, még 

robbant csíknak is kiképeztek. Szinte fekve hánytuk a csúszdára a szenet. 

Szörnyű munka volt, de kibírtuk. 1948. április végén kellett a bányába lemenni 

utoljára… Aztán jött a kominció. A vizsgálatok sora. Majd vagonba szálltunk, és 

irány Foksány, Marosvásárhely, Kolozsvár. Kolozsváron finom fonott kaláccsal 

vártak az asszonyok minket. Itt újabb két hét láger következett. Meg kellett 

figyelni egészségügyi okokból a foglyokat. Itt kaptuk meg a szabadlábra 

engedélyezéshez szükséges papírokat. Húsz forintot is adtak kárpótlásnak. 

Innen irány Debrecen, onnan Szeged és Vásárhely. Azt hallottuk, hogy 

Székkutasról jönnek elébünk lovas kocsival. Nem jöttek. Pista bátyámmal 



gyalog vágtunk neki a jól ismert hazai útnak. 1948. június 30-án, Péter Pál 

napján fordultunk be a kis tanyába. Éppen arattak.  

Aratás kézi kaszával 1948-ban. Úgy, ahogy mondom, a magyar 

parasztember szerelmes (volt) az aratásba. Annak a látványába! A 

kaszasuhogásba! A frissen vágott tarló éles szúrásába. A verejték szagába. 

Mindenbe, aminek köze volt az aratáshoz. A magyar paraszt imádta a földet, és 

tudta, hogy a gabonaaratás megadja a munkája árát, a „Miatyánk” imában 

kért mindennapi kenyeret.  

Maczelka János úgy kezdte a felszabadult életet, hogy földet bérelt 

lakhatás fejében. Megnősült, örök fogadalmat tettek egymásnak Rostás 

Annával. És együtt indultak el kemény rögökkel kirakott úton. 1952-ben 

megszületett Magdika, két év múlva Ilonka. Közben a négytagú család költözött 

a kutasi puszta egyik sarkából a másikba. Ekkor már lazultak a parasztokra kirótt 

terhek. Megalakult a Kossuth Termelőszövetkezet, és Rostás József gazdát, 

Pannika néni édesapját választották meg elnöknek. Ekkor Maczelka János is úgy 

gondolta, hogy az életét a szövetkezetnek adja. Harminchárom éven át ő mérte 

ki, be a szövetkezet összes gabonáját. S közben elvégezte a könyvelői iskolát. 

Míg Pannika néninek nehezebb volt a dolga. Sokat kapált, répát egyelt és 

szedett a határban. Majd őt is elküldték iskolába. Végül könyvelői állást kapott 

a szövetkezet irodáján. Onnan ment nyugdíjba. Közben szép házat építettek a 

Jókai utcában. Jani bácsi azt mondja, ez volt élete legszebb időszaka. Szinte 

éjjel-nappal dolgoztak, de megérte. A lányaikat taníttatták, ők örökké hálásak 

érte. És nagy boldogságot hoztak életükbe az unokák. Közben elszálltak az évek, 

a hajukra ezüstöt festett a fénysugár. Ám együtt élnek most is, kéz a kézben, 

mint egy drága, ifjú pár… 

Jani bácsi sokat mesél a levente bevonulásról, a fogolytáborról, a háborúról. 

Pannika néni minden egyes részletet ismer pontosan. És hálát ad a jó Istennek, 

hogy a párja ezeket a borzalmakat kibírta. Jómagam pedig azért vagyok hálás a 

drága Maczelka Jani bácsinak, hogy élő képekben mutathatom be a második 

világégés által elkövetett embertelen sorsokat. Köszönöm Jani bácsi, hogy oly 

kedvesen fogadott. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm az átélt mély 

érzéseket, amiket megélhettem élő beszélgetésünk közben. Köszönöm az idejét, 

a pontos megfogalmazásokat, a szépen kiejtett szavakat. Örök tisztelettel e 

könyv írója: Dóczi Jusztina.   



 

 

 

 

MÉSZÁROS ANDRÁS 

 

EGY NAPIG VOLT AMERIKAI FOGOLY NÉMETORSZÁGBAN 

 

A Szegedi Utász Zászlóalj parancsnokságának a rádiótávírdásza, Mészáros 

András egy napig, 1945. május 5-én volt amerikai hadifogoly Németországban. 

Máig kérdés, hogy egy nagymágocsi parasztgyerek – hat elemivel – miként 

került ilyen magas beosztásba, amikor annyi, de annyi iskolázott embert vittek 

el a háborúba? 1945. május 8! Vége a szörnyű vérengzésnek! Vége a kegyetlen 

pusztításnak! Amikor az oroszok hajtották őket előre, látták, hogy hogyan 

égetik fel a gyönyörű német városokat. Látták, hogyan égett Drezda, 

Németország talán legszebb barokk városa! A nagy házak falai még itt-ott 

álltak, de nem volt ajtó, ablak, és a tetők, mint a kísértés gyertyái az ég felé 

nézve, lángoszlopokká váltak. A szép fasorokkal beültetett utcákban már nem 

volt fa, a vastag fatörzsek másfél méterig megszenesedve álltak. A parkokban 

nem volt bokor, virág. A városból elmenekült a lakosság. Olyan volt Drezda, 

mint egy szörnyű halotti kripta. Ott egy magyar honvéd szakasz is elpusztult az 

angolszász repülőgépek bombázása alatt. Az Elba bal partján maradt épen egy 

laktanya, talán ebben magyar katonák is voltak. Talán? Ám ezt senki nem tudta 

biztosan. Az volt biztos, hogy vége a háborúnak! Vége! Vége! Vége! És ordított 

a kérdés: innen hogyan jutnak a leghamarabb haza? Jöttek vagonban, gyalog, 

még lovas kocsi is felvette őket. Mészáros András május 19-én több száz 

magyar katonatársával érkezett meg Budapestre.  

A tömegben megpillantotta Őze Antalt, aki a brünni fogolytáborból 

igyekezett Nagymágocsra haza. Brünnbe tízezer hadifoglyot tereltek be az 

oroszok előző nap egy táborba. Közöttük volt százötven magyar. Őze Antalnak 

sikerült megszöknie egy szerencsés pillanatban. Mészáros András és Őze Antal 



vonattal mentek Kiskunfélegyházáig. Onnan gyalog tovább. Útközben bíztatták 

egymást. Gyerünk, gyerünk! Már érezni lehet a mi kis falunk akácvirágos illatát. 

Ekkor május 20. napjára esett pünkösd vasárnapja. Éppen hat órát harangoztak 

a római katolikus templomban, amikor odaértek. A nagymágocsi harangszó 

hazahozta, hazahívta őket.  

Mészáros András bácsi máig jó egészségnek örvend. Ezt a történetet még 

2010-ben mondta el nekem, amikor a „Szülőföldem cselédvilága” című 

írásomhoz az anyagot gyűjtöttem. Eddig őrizgettem. Most úgy gondoltam, 

beleillik ebbe a könyvbe. Mészáros András bácsinak hálás vagyok érte. 

  



 

 

 

 

MÉSZÁROS ANTAL 

VALAHOL A KÁRPÁTOKBAN… 

 

                                                                                 „Hiszek egy Istenben, 

                                                                                  Hiszek egy Hazában, 

                                                                                  Hiszek Magyarország 

                                                                                  Feltámadásában.”  

 

Így imádkoztak az 1940-es évek legelején az iskolában a gyerekek. Ez 

egyfajta hitvallás volt a Nagy-Magyarország mellett. Ugyanis a II. Bécsi Döntés 

értelmében – Magyarország revizionista vágyait követve – 1940. szeptember 3. 

napján a Magyar Királyi Honvédség elindult Erdély visszaszerzésére. Mészáros 

Antal – Bugyiné Mészáros Erzsike édesapja – tábori tüzér alakulatnál szolgált az 

1939. szeptember 5-től 1941. november 20-ig tartó időszakban. Valahol a 

Kárpátokban töltötte a tényleges katonai idejét. Valahol a Kárpátokban. Ennyit 

mondott mindig, amikor a katona életéről kérdezgették. Nos, Erdély a Kárpátok 

és a magyarok – akkori – kiolthatatlan vágya. A magyar honvédek 1940. 

szeptember 11-én délelőtt bevonultak Kolozsvárra. Kolozsvár visszatért! Így 

ünnepelt a hatalmas tömeg. Percek alatt a város piros-fehér-zöld színekbe 

öltözött. Horthy Miklós kormányzó a város főterén – délelőtt tizenegy órakor – 

a következő szöveget mondta: 

„Boldogan köszöntöm Kolozsvárról Erdély visszatért országrészeit. Huszonkét 

évi megpróbáltatás után valóra vált, amiben hittem, amiben bízni nem szűntem 

meg soha, egy percre sem! És most, mikor végre valóban itt állok a szabad 

Erdély szabad földjén, olyan mélyen meghat ennek a történelmi pillanatnak a 

nagyszerűsége, hogy érzelmeim kifejezésére alig találok méltó szavakat. A jelen 



öröme összefolyik a lelkemben a múlt bánatával, és feltámadt bennem a 

kérdés: hogyan is szakadhatott ránk, magyarokra ez a szenvedés? Tiszta 

lélekkel felelem rá a történelem ítélőszéke előtt: Nem a mi hibánkból! Minket a 

sorsunk ideállított Kelet és Nyugat mezsgyéjére. Hazánk századokon át a 

romboló világtörténet országútján örökös harcok színtere volt. S míg Európa 

más boldog népei békés munkában gyarapodtak és erősödtek, a magyar örökös 

harcban vérzett, pusztult és fogyott. De fátyolt akarunk borítani ezekre a 

szomorú emlékekre. Ennek a felszabadult földnek a szenvedése véget ért, talán 

valami jó is maradt utána. Hiszen tudjuk, hogy a túlságos jólét, a semmittevés, 

a teljes gondtalanság puhít és zülleszt testileg, lelkileg… Hiszem, hogy 

felszabadult véreink, akik ezen a boldognapon ujjongva szórták virágaikat 

bevonuló katonáink elé, ilyen megerősödött, megacélozott testtel és lélekkel 

térnek meg annak a hatásnak keblére, amelynek hű fiai voltak a legsúlyosabb 

időkben is. Hogy a visszatérés a lángba borult Európa közepén vér nélkül történt 

meg, ezért – most is és itt is – hálás szívvel mondok köszönetet a két hatalmas 

barátnak: Németországnak és Olaszországnak. Ugyanakkor mélyen átérzett 

szeretettel gondolunk azokra a testvéreinkre, akik most nem térhettek vissza az 

ősi honba. (Célzás a Dél-Erdélyben rekedt körülbelül négyszázezer magyarra. – 

A szerző megjegyzése.) Kérem őket, tartsanak ki, hisszük, hogy kálváriájuk 

haladéktalanul véget ér. Hisszük ezt a magyar-román viszony jobbrafordulása 

érdekében is… Teljes bizalommal tekintek az erdélyi ifjúságra, tudom, ha 

felnőtté válnak, ők szolgálnak majd a haza és Európa javára. Isten áldja és 

kísérje egész nemzetünket egy boldog jövő felé!”  

Az 1940. szeptember 11. napi eseményekkel folytatva: délután két óra tájban – 

megszámlálhatatlan tömeg ünneplése közepette – bevonult a városba a 

Magyar Királyi Hadsereg, élén vitéz Jány Gusztáv altábornokkal. Felcsendült 

először a Szózat, majd a magyarok Himnusza. Az ünnepi beszédben Dr. Vékás 

Lajos a Magyar Párt kolozsvári tagozatának elnöke hangsúlyozta: „Ez a 

bevonulás két évtizedes magyar szenvedést szakított meg! Éljen Erdély! Éljen a 

Magyar Királyi Hadsereg!” (Forrás: Erdély visszatért. Díszbeszédek. Erdélyi 

Magyar Rádió.) 

A Magyar Királyi Hadsereg – amerre ment, amerre járt – mindenütt 

nótával szórta be a Kárpátok ezerszínű aranyát. Nagy tisztelet övezte Horthy 



Miklóst, Magyarország kormányzóját. Íme, egy dal, amit énekeltek, amire 

meneteltek, és ami segített abban, hogy ismét a magyaroké legyen Kárpátalja:  

„Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája. 

Vígan élem katonaéletem, nincsen gondom másra. 

Masírozok káplár úr szavára, úgy gondolok az én Violámra. 

Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája. 

 

Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája.  

Ezért lettem szép Magyarországnak a legjobb huszárja.  

Háromszínű zászlaját kibontom, életemet a hazámért ontom, 

Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája.”  

 

A kolozsvári bevonulás előtt – szeptember 3-tól szeptember 11-ig – magyar 

fennhatóság alá került Észak-Nyugat Erdélyben többek között: Óvári, 

Érmihályfalva, Nagykároly, Szatmárnémeti, Máramarossziget, Nagyszalonta, 

Margitta, Nagyvárad, Nagybánya, Szilágysomlyó, Székelyudvarhely, 

Csíkszereda. Majd szeptember 13-án bevonult a sereg Háromszékre, 

Sepsiszentgyörgyre, Kézdivásárhelyre. A korabeli újság a történteket így írta le: 

„Déli tizenkét órára megérkezett a honvédsereg. Hatalmas gépkocsik. Tankok. 

Ágyúk. Bámulat és öröm a szívekben. Újra virágeső hull. A szívekből tomboló 

érzés átfűti a hatalmas tömeget. Ünnepi percek. Talán most a magyarok Istene 

is mosolyogva tekint le a sokat szenvedett magyar népre.” (Forrás: Édes Erdély, 

itt vagyunk. Erdélyi bevonulás. Háromszéki független napilap.) 

 

Mészáros Antal leszerelt a honvédség kötelékéből 1941 karácsonyára. 

Itthon várta a menyasszonya, Gömbkötő Erzsike, és megesküdtek pár hónap 

múlva. 1944-ben megszületett az első kisfiuk. Boldogságban éltek. Féléves volt 

a kisgyermek, amikor a háború kegyetlen erővel szétszakította őket. 1945. 

április 10-én Mészáros Antal behívóparancsot kapott a frontra. 1945. május 15-

én Ausztriában esett fogságba. Innen vitték el a Szovjetunió egyik 

hadifogolytáborába kényszermunkára. Kényszermunka! Halálfia lett, aki nem 

bírta. Csalánleves, korpacibere. Méteres hó, ordító hideg. Egyik télen Mészáros 

Antal megbetegedett. Harmincnyolc kilóra elfogyott a súlya. Társai hordágyon 

vitték a munkahelyre. Ha nem viszik, puskagolyó végzett volna vele. Egy golyót 



a fejbe. Ez volt a gyógyír, ez volt az orosz orvosság a lágerekben. De minden 

fogoly, minden robotmunkára ítélt magyar katona bízott a szabadulásában. 

Bízott az itthoniak szeretetében, bízott az újra találkozásban. Erőforrásként 

szolgáltak a magukkal hurcolászott fényképek, a hazulról kapott levelek. A 

levelek heteket, hónapokat késtek. Lassan járt a tábori posta. „Láger” N-

7299/11, ez volt a nagymágocsi Mészáros Antal tábori kódja. Nagymágocs–

C.C.C.P. Moszkva, ezt a hatalmas utat járta be a küldemény, mielőtt a fogoly 

megkapta volna. Mészáros Antalnál volt egy fénykép is, a felesége mosolygott 

rajta. Ez adott erőt neki a legkomiszabb időkben. Egyszer elvette az egyik orosz 

tiszt. Majdnem belehalt bánatába. Majd visszakapta. Igen, akadtak jó emberek 

is a legembertelenebb megtorlásban… 

Jönnek a hadifoglyok haza! Ezt az örömtől feszülő mondatot várták 

1947–1948-ban több százezer magyar családban. Mészáros Antal 1947. 

augusztus 8-án érkezett meg a fábiánsebestyéni vasútállomásra. Ott várta a 

felesége és az édesanyja. Hallatlan öröm, boldogság. Az akkor felszabadult 

érzések, az akkor megélt drága percek nem férnek bele a szavakba… Talán 

akkor férnének bele, ha ez az anyag aranybetűvel íródna. Ám a történelem 

rögös mezsgyéjén haladva, véget ért a második világháború, ami veszteséggel 

zárult Magyarország számára. Elcsatolták Erdélyt, és megkezdődött a magyarok 

felelősségre vonása, internálótáborokba való elhurcolása. Innen nézve az 1940 

őszén aratott dicsőségünk lehullott a porba! Itthon Mészáros Antal a kis 

családjával elkezdett egy új, egy szebb életet. Két leánygyermeket felneveltek. 

Az idősebbik leány, Erzsike segített összerakni ezt az anyagot. Ő őrizgeti féltve a 

fogolytáborba érkezett és onnan hazaküldött tábori leveleket, és azt a 

fényképet is, amit annyira féltett az édesapja. – Ez egy kincs, az Ő drága szülei 

kincse. – mondta beszélgetésünk végén Erzsike, könnyekbe borulva. 

  



 

 

 

MIKLÓS JÓZSEF 

EGY LEVELEZŐLAP ÉS MÁS SEMMI 

 

Miklós József 1944 tavaszán vonult be a vásárhelyi kaszárnyába. Eleiben 

gyakran ellátogatott haza. Ilyenkor kapált, kaszált, ekézett, ahogyan a 

mezőgazdasági munka diktálta. Ez nagy segítségnek számított, hiszen hat apró 

gyerekkel maradt itthon a felesége. Ferike, a legkisebb fiú pár hónapos volt 

csupán, ám a legidősebb fiú is éppen hogy betöltötte a hét évet. A gyerekek 

rajongva várták az édesapát, a feleség a bejáró út végén figyelte, szinte leste a 

párját. Aztán hiába várt a család. Majd pár hét múlva Vásárhelyről érkezett egy 

levelezőlap, amin ez állt: „Aki megtalálja ezt a lapot, kérem, juttassa el a 

feleségemnek Nagymágocsra, a Lustyik-tanyába. Üzenem neki, hogy drága 

feleségem, ma – 1944. szeptember 12-én – délelőtt bevagonoztak bennünket, 

visznek a frontra. Nem tudjuk hova. Ha tudok, írok. Kérlek, vigyázz a gyerekekre 

és magadra. Bízom Istenben, hogy hazajövök. Addig is forró ölelésemet küldöm 

és sokszor gondolok rátok. Szerető férjed, József. És nagyon kérem azt a 

becsületes megtalálót, aki a földről felveszi, ezt a levelet juttassa el a megadott 

címre a feleségemnek. Köszönöm a segítséget. Aláírás: Miklós József honvéd a 

vásárhelyi kaszárnyából.”  

A véletlen úgy hozta, hogy az egyik vásárhelyi rokonuk talált rá a vagonból 

kidobott levélpapírra. Nézte, nézegette, azt gondolhatta magában: ezzel a 

levéllel azonnal szaladni kell Nagymágocsra! Ezekkel a sorokkal üzen a férj a 

feleségnek haza. Ezek a sorok fontosabbak, mint bármi más a háborúban… A 

marhavagonban tintaceruzával papírra vésett betűk a kétségbeesést, a 

búcsúzást, a féltést és a félelmet szőtték szavakba… Hogy azok a vagonok akkor 

hova mehettek? Ennek már sehol semmi nyoma. Ami biztos, több levelet, 

értesítést nem küldött Miklós József a feleségének haza. 



Miközben egyre sötétebb felhők borultak az égen, egyre több repülő hangja 

ordított a magasban, 1944. október 6-án az orosz csapatok kezére került 

Orosháza. Nacsa Istvánné, született Miklós Mária – megkeresésemre – ezzel 

kapcsolatosan elmondta: „A Lustyik-tanyán látták, amikor az oroszok bombája 

hullott az orosházi vasútállomásra. Minden bombatalálatnál beremegett a 

Lustyik-tanya, és mint a villám, olyan vörös csíkok szálltak a magasban.” 

Orosháza támadásával folytatva: A 2. Ukrán Front – Malinovszkij marsall 

vezetésével – szeptember végén átlépte Battonyánál a magyar határt. 

Megindult az ország belsejébe. Az orosz kétszárnyas Raták az orosházi 

vasútállomást, a rendező pályaudvart, az ott lévő vagonokat szórták meg 

bombával. Több tucatnyi halott és sebesült lett. Lényegében az volt a támadás 

célja, hogy az ott lévő német és magyar hadi erőt a város területéről kiszorítsa. 

Ez így is történt. A városból menekülni kezdett a németek által magára hagyott, 

szétzilált Déli Hadsereg. A német csapatok pedig nyugat felé vették az irányt. 

Szinte dübörgött a város a hatalmas mennyiségű harckocsi átvonulása közben, 

és remegett a magas ég a több száz bombázó repülőgép felett. Ám Orosházán 

az állomás szétzúzása után nem voltak komolyabb és kegyetlenebb harci 

események. Az orosháziak az Alvégi Temetőbe helyezték örök nyugalomra – az 

Orosháza környékén a Tisza vonaláig – elesett hősötöket. Összesen 196 orosz, 

176 román és 156 magyar katonát.  

Egy orosházi krónikás – az akkori időket megörökítve – ezt írta: „A front 

különösebb harc nélkül átvonult a városon. A „zabrálás” – így hívták a lakosok a 

„hadijog” alapján történő zsákmányolást – nem volt ritka. Az asszonyok 

meggyalázása is előfordult. Mind kettő zömmel a tanyavilágban. Életáldozatról 

is tudtak Szentetornyán. Itt a Stifler család minden tagját kivégezték. Később 

azt beszélték, hogy a rettenetes tettet szovjet katonaruhába öltözött magyarok 

követték el. Annyi a pontosítás – bár a lényegen nem változtat –, a nagymamát 

életben hagyták.”  

Keller József, szintén az orosházi harci események egyik ismerője, azt írta: „Az 

átvonuló orosz katonákra Rákóczitelepen rálőtt egy pap. Azok visszalőttek és 

kézigránátot dobtak a paplakra, az épület leégett, benne a pappal.” Ám ennek 

az írásnak is van cáfolata, miszerint 1944. október 13. napján nem vonultak az 

említett helyen és időben az orosz katonák. Letáboroztak az ottani imaházban, 

és ketten közülük vízért mentek az utcai kifolyóhoz. Egy pap az ablakból lelőtte 



az egyik orosz tisztet, a másikat pedig megsebesítette. A tragikus eseményt 

követve az oroszok gyors megtorlást sürgettek. Utcasorokat akartak felgyújtani. 

Ezt úgy sikerült kivédeni, hogy élt a településen egy már a Szovjetunióból 

hazajött katona, aki orosz feleségét is magával hozta. Ráadásul az az orosz 

katona magas kitüntetésekkel tért haza, – szóval – sok könyörgés után nekik 

sikerült a nagy bajt legalizálni. Nem gyújtották fel az utcasorokat. A szovjet 

tisztet – a nekijáró végtisztességgel – eltemették az egyik orosházi temetőben.  

Orosházán a front elvonulása után gyorsan visszatért az élet a maga 

kerékvágásába. Újra mentek a gyerekek iskolába, kinyitottak a boltok, és a piac 

is felvette a régi, térségi szerepét. Néhány hónapig Orosházán volt a Dél-kelet 

Magyarországi Politikai Központ. Október 14-én megjelent a „Népakarat” című 

újság. 1944 novemberében megalakult a Magyar Kommunista Párt, a 

Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazda Párt és a Nemzeti Parasztpárt. A 

viharsarki országrész eme sarkában megindult az élet. (Forrás: Az 1944. 

októberi orosházi események. Orosházi Érdekvédelmi Egyesület című anyag.) 

Korabeli krónikát kutatva: az 1944 júliusától behívott tartalékosokkal 

feltöltött vásárhelyi zászlóalj katonái közül sokan a Kárpátok előterét és a 

Vereckei-hágót védő 1. sz. magyar hadsereg kötelékébe kerültek. Ez az 

úgynevezett 1939–1940-ben visszakapott Árpád-vonal, ami az északkeleti 

Kárpátok hágóit lezáró erődítések legbelső szakasza. Veszélybe került az ősi 

magyar föld ekkorra. Ugyanis a 2. Ukrán Front erős támadása nyomán 

meggyengült a 8. német és a 2. magyar hadsereg hadiállapota… Talán oda 

került akkor vásárhelyhelyi kaszárnyából a nagymágocsi Miklós József? Vagy 

talán máshova? Marhavagon volt a katonaszállító eszköz, ahogyan Miklós 

József (is) írta. Ötven-hatvan embert összezártak egy kocsiba. Több napig 

utaztak a megadott harci telepre. A vagonban nem volt hely, ahol az egyén 

elvégezze saját szükségletét! Ahova vizeljen, ahova lehajtsa a fejét! Ahol 

becsukja a szemét, akár egy pillanatra! A merészebbek felszedték a vagon alját, 

szökéssel próbálkoztak. Akit megláttak, lelőtték. A helyükre állomásokon 

fogdostak civileket, hogy meglegyen a létszám… Hogy a létszám meglegyen… 

Évek múlva könyörögni kellett a magyar hatóságoknak, hogy megállapítsák: 

Miklós József honvéd meghalt! Valahol odaveszett! Nem jött haza! Sehol nem 

találják! Volt! És nincs tovább!  



De menjünk vissza Vásárhelyre. Ez a kedves alföldi város 1944 kora őszén 

került a front közelébe. Az augusztus elején bekövetkezett román átállással 

ugyanis megnyílt az út Délkelet-Európa belsejébe. Szeptember 12-én az egész 

Tiszántúl hadműveleti területté vált. A hadműveletekkel összefüggő 

kormányintézkedések sorozatát vészjósló jelként fogadta a magyar lakosság. A 

tényleges helyzettel leginkább tisztában lévő katonatisztek, nagyurak 

szeptember közepétől folyamatosan nyugat felé mentették a családjukat. 

(Lásd, a nagymágocsi kastélyból is ekkor menekült el a Károlyiak. A szerző 

megjegyzése.) A 2. Ukrán Front csapatai szeptember 22-re elérték Nagyvárad–

Arad–Temesvár vonalát. Majd a következő nap hajnalán a Tornyáról Battonyára 

vezető úton a szovjet csapatok felderítői átlépték a trianoni határt. Ezzel a 

hadműveletek áttevődtek Magyarország délkeleti térségére. A magyar 

hadvezetés igyekezett a csapatait átcsoportosítani Mezőhegyesről a Marosig 

terjedő határszakaszra. Ugyanakkor a 228. Vozsnyeszkij-hadosztály Makó és 

Hódmezővásárhely irányába tartott. Vásárhelyen behívták az 1901–1908 között 

született tartalékosokat, hogy az úgymond partizánok fosztogatásától 

megmentsék a várost. Ez kevés sikerrel ját. A szovjet rohamlövegek október 3. 

napján Tótkomlós felől, Orosházán keresztül elérték Vásárhely határát. Az 

akkori szovjet hadijelentés ezt írja: „A hadosztály együttműködve a 170. 

magyar harckocsi dandárral folyamatosan támadást indít a város 

visszafoglalására.” 1944. október 8-án hajnalban a szovjet csapatok – nagy 

harcok árán és sok vérveszteséggel – bevonultak Hódmezővásárhelyre. Ezt 

egyfajta dicsőségnek kommentálta az akkori szovjet hadi krónika. (Forrás: A 

front átvonulása Hódmezővásárhelyen.)  

Nagymágocsi képpel folytatva. A nyomtalanul eltűnt Miklós József után itthon 

maradt egy fiatal özvegy, hat árva, a nyolc hold föld, egy ló és egy bérelt tanya 

az orosházi határban. És maradt ezer gond, bánat, féltés, rengeteg dolog a 

feleség nyakában. A nagyobb fiúkat – alig voltak nyolc-kilenc évesek – már 

munkára szólította az anya. Kapát adott a kezükbe, és a kukoricaföldön együtt 

kapáltak. Fájó szívvel tette, de a kényszer rávitte. A kényszer nagy úr volt a 

háború alatt, a háború után és még azon túl is. Miklósné és a hat gyerek. 

Keserves, komisz élet. Mindaddig az, míg az apró emberekből felnőtt emberek 

lettek. Aztán egy kis jobb is vegyült ide. Mariska néni az 1960-as évek derekán 

az édesanyáknak kijáró finom büszkeségével mondta: „Nekem mind az öt fiam 

volt katona.” Ezért méltó kitüntetésben részesítette a Magyar Néphadsereg 



akkori vezérkara. Ennek a dolgos, szerény asszonynak ennyi kárpótlás jutott a 

már letűnt, mögöttünk hagyott világban. 

  



 

 

 

MOLNÁR JÓZSEF 

NYOMTALANUL ELTŰNT KATONA 

 

A második világháború alatt és után hány, de hány feleség volt, aki évekig 

várt. A férje talán már régen meghalt, és nyoma sem maradt, de az asszony 

még mindig várt. Reménykedett: hátha mégis visszatér! Mennyi álmatlan 

éjszaka! Könnyes párnák, kisírt szemek. És fojtogató kérdések: mi lesz a 

gyerekekkel? Mit mondjon el nekik? Mikor és hogyan? Hiszen amit mondani 

akar, az nagyon fáj, az szíveket tép szét. Aztán jött a teljes reménytelenség. 

Amiből talpra kellett állnia gyorsan. Mert az élet haladt. A mindennapok 

pontosan sorakoztak egymás után. Molnár Józsefné – Szelesné Katika 

édesanyja – is hosszú éveken át kétségek között feszülve várta haza az urát… 

Molnár József – a férje – 1944-ben kétszer kapott behívóparancsot a 

Magyar Királyi Hadsereg Szentes Lovassági Laktanyába. Először május elsején, 

akkor pár nap múlva hazaengedték. Majd szeptember hatodikán besorozták 

újra. Öt gyermeke és a felesége várta vissza. Molnár József egyetlen levélírás 

nélkül, egyetlen hazaüzenő sor vagy értesítő hír nélkül – NYOMTALANUL – 

eltűnt a háborúban! A felesége kerestette a Magyar Vöröskereszt hivatalos 

szerveivel. Hiába. Még a holttányilvánítási okiratot sem állította ki sehol 

semmilyen hatóság róla. Csak úgy eltűnt, jeltelenül, ismeretlenül és 

nyilvántartás nélkül ez a magyar honvéd (is) valahol valamelyik harci 

kirohanásban, valamelyik támadásban. Amikor 1989-ben Szentes város 

vezetősége – az országban elsőként – márványszobrot állított a Széchenyi-liget 

bejárata előtt a második világháborúban elesett áldozatok emlékére, akkor sok 

utánajárást követve Molnár József magyar honvéd neve is felkerült a kőre. A 

neve mellé évszám: 1944. Ennyi. Hol, merre járt, hol érte a halál? Ezt nem tudja 

senki. Mint ahogyan Molnár Józsefné testvérbátya – Kajtár János – sírja is 

ismeretlen helyen van valahol a nagyvilágban. Őt is kerestették, és így a 



szentesi járásbíróságon született egy végzés, ami megállapította, hogy Kajtár 

János honvéd halálozási oka és helye ismeretlen. 

Szentes, 1944. augusztus, szeptember, október. Ekkor már gyorsabb 

ütemben közeledett az orosz front Magyarország területeihez, és az augusztus 

23-án bekövetkezett úgynevezett román kiugrás csak felgyorsította a hazánk 

felé hömpölygő szovjet áradatot. 1944. szeptember elsejére nagyon közel 

került a háború Szenteshez. A Debrecent ért bombázás után Szentesre települt 

az úgynevezett Debrecen-Nyulasi Haderőn Kívüli Kiképzőkeret, és idehozták 

minden felszerelésüket. Később a 3. német Messerchmitt Me–323-Gigant 

hatmotoros szállító repülőgép és a kíséretéhez tartozó Messerchmitt Me-109-

es vadászok is Szentesre települtek. Ezek hadianyagot, katonai felszereléseket 

szállítottak az egyre közeledő frontra. Visszaúton pedig sebesülteket hoztak a 

kórházzá alakított iskolákba. Három nagyobb kórház működött a városban. Az 

egyiket az Állami Magyar Királyi Polgári Iskolában (a későbbi Petőfi Sándor 

Általános Iskolában.), a másikat a Horváth Mihály Gimnáziumban, a harmadikat 

a Bartha János Mezőgazdasági Szakiskolában alakították ki. Harci sebesülése 

után az utóbbiban lábadozott a később Nobel-díjas íróvá vált Heinrich Böll is.  

Magyarország keleti és déli területeire fókuszálva: 1944 nyár végére 

mindennapossá váltak az angol és az amerikai bombázó kötelékek berepülései. 

Támadták a nagyobb városokat, gyárakat, közlekedési csomópontokat, katonai 

létesítményeket. 1944. augusztus 24-én erős légitámadás érte Szegedet, majd 

pár nap múlva ismét támadást kapott a város déli oldala. A kormány augusztus 

31. dátummal utazási korlátozást vezetett be az erdélyi megyék mellett Békés 

és Csanád–Arad–Torontál központi területeire. Majd 1944. szeptember 

közepétől a 3. magyar hadsereget is a német Déli Hadsereg csoport alá 

osztották be. A Tisza vonalának megerősítése érdekében minden térségben 

lévő katonai erőt bevetettek. Így október elején a frontról visszaérkezett 

szentesi huszárokat is. 

1944. október 5-éről 6-ára virradó éjjel a szovjet 5. Légierő Hadsereg PO-2-es 

típusú gépei (a levegő igáslovai) bombázták Szentest. Aznap a magyar 3. 

hadsereg arcvonalánál több helyen folytak harcok. A VII. hadtest szárnyánál, 

Mezőkovácsházánál és Kunágotánál ellenséges szovjet előretöréseket vertek 

vissza. A 22. SS – önkéntes – lovashadosztály harccsoportja Antnál, Gyulától 

keletre szintén szovjet támadást kényszerítettek visszavonulásra. Ugyanakkor 



Nagyszalontánál előre törtek a szovjet páncélos gépkocsi-alakulatok – felderítő 

céllal – nyugati irányba. A felderítőket követték a magyar 3. hadsereg csapatai, 

és Orosháza térségében és itt is több alkalommal heves harcokat folytattak. Ezt 

követve a magyar 3. hadsereg parancsnoksága október 5-én elrendelte a 

visszavonulást a Tisza vonalára. A 23. hadosztálynak a szegedi hídfőbe, az 1. 

tábori pót-huszárezrednek a szentesi hídfőbe, a 20. honvéd gyalogosztálynak 

szolnoki hídfőbe kellett visszahúzódni.  

A magyar tábori póthadosztály először Orosházán keresztül akart a 

célállomásra eljutni, de a város körül aznap már megjelentek a szovjet 18. 

harckocsi hadtest csapatai. Ezért Békéssámsonnak indultak, nagy kerülővel – 

Fábiánsebestyén határát érintve – érkeztek a kijelölt harci álláspontra, a Tisza 

innenső vonalára. Valójában későn értek oda, mert a szovjet csapat ekkor már a 

szentesi Tisza-hídfőt elfoglalta. Október nyolcadikán hajnalban – más forrás 

szerint délben – a Szentest Csongráddal összekötő hidat felrobbantották. Még 

október hónap közepén a szovjetek hadi hidat építettek a felrobbantott hídtól 

ötszáz méterre, délre. Építettek a hídhoz csatlakozó vasúti pályát is.  

A Szentesért vívott harc az 1944. október 6-án kezdődött és október 28-ig tartó 

szovjet hadművelet része volt. Ugyanitt és ekkor a német-magyar erők is 

készültek támadásra. Szentestől délkelet irányában az összpontosított csapatok 

hatalmas vérengzése volt a világtörténelem második legnagyobb páncélos 

ütközete. A 2. Ukrán Front ebben az ütközetben összesen 117.360 katonát 

vesztett el, amely az ütközet előtti állománynak mintegy tizenhárom százalékát 

jelentette. (Forrás: Underhang Blog Szentes) 

Mi történt – eközben – itthon a magára maradt édesanyával és az öt 

neveletlen gyermekével? Akik közül a legidősebb fiú hétéves, legkisebb leány – 

Szelesné Katika, aki segít ennek az anyagnak a megírásában – egyhónapos volt 

1944 szeptemberében. Az árván maradt család albérletben lakott Szentesen. Az 

édesanya az első percben érezte, tudta, hogy innentől az ő kezében van a 

gyerekek sorsa. Az ő vállára kerültek a terhek. Istenem, segíts meg! Talán 

százszor is elmondta naponta, hogy erőt gyűjtsön a lelki teher cipeléséhez, a 

nehéz fizikai munkához. És a kitartáshoz, mert tudta, neki helyt kell állni! Pénzt 

kell keresni. A gyerekeknek a lehetőségéhez mérten nyugalmat kell biztosítani. 

És harcolt anya módra. Módosabb házakhoz járt mosni, vasalni, takarítani. 

Ment hajnalban és késő este ért haza. Pici keresetéből vette meg a betevő 



falatokat, a ruhákat, a cipőket, az iskolatáskákat. Fáradt volt sokszor, nem 

panaszkodott. Nem pörölt az élettel soha. Pedig a rengeteg kézzel mosott ruha, 

a cipekedés, a vasalás megette kezét, hátát, derekát. Valahogy úgy folyt a 

sorsa, ahogyan József Attila a „Mama” című versében megírta. „Nem 

nyafognék, de most már késő, / Most látom milyen óriás ő. / Szürke haja lebben 

az égen, / kékítőt old az ég vizében.” Igen, ezek az édesanyák óriások voltak! 

Vagy még azoknál is hatalmasabbak. Dolgoztak, amennyit csak bírtak, és 

közben mindent a gyerekeiknek adtak. A szeretetet vastagon belemérve. 

Nőttek a gyerekek, tanultak, dolgoztak, azután könnyebb lett. Egy szebb 

fordulatot, egy boldogabb irányt vett Molnár Józsefné élete. A tisztességét, a 

becsületét, a családja iránt érzett hallatlan szeretetét hagyta – mint drága 

hagyatékot – a gyermekeire. 

  



 

 

 

NAGY LAJOS 

 

NYOLCGYERMEKES ÉDESAPA HADIFOGSÁGBAN 

 

Nagy Lajos nagymágocsi lakos nyolc gyermek édesapja, 1945. február 28. 

napján Veszprémnél esett orosz fogságba és 1947 júliusában csont-bőrre 

lefogyva tért haza. Mi történt a két dátum között? Azt Lajos bácsi fia – Nagy 

Lajos – meséli el pontról pontra. Hiszen ő az édesapjuk fronton töltött szomorú 

sorsát máig mélyen a szívében hordozza.  

Onnan indulunk, hogy dúl a háború, és 1944 őszét mutatja a naptár. 

Ekkor már a teljes Tiszántúl hadműveleti területté vált. A 2. Ukrán Front 

Malinovszkij marsall vezetésével – szeptember végén – átlépte Battonyánál a 

magyar határt. Megindult az ország belsejébe. Ez a tény a felső hadvezetéstől 

az újabb hadilétszám feltöltését követelte, amibe beletartozott a tartalékos 

korosztály SAS-fejléces behívóparanccsal történő behívása. Az 1909-ben 

született Nagy Lajos így lett sokadszorra a Magyar Királyi Hadsereg katonája. 

Ugyanis ő – ezt megelőzve – részt vett az 1939 és 1941 közötti Délvidék és 

Erdély visszaszerzéséért indított nagy ütközetekben. Hősi helytállását elismerve 

megkapta az Erdély és a Délvidék visszaszerzéséért járó érdemrendet. Majd, 

amikor tehette, a katonamundért szívesen lecserélte civil ruhára, hiszen 

parasztemberként a föld volt az élete, a föld volt a mindene. Imádta ezt a jó 

szagú, fekete rónát, és tudta, hogy ebből kell eltartania a családját. Majd 

közeledett 1944 ősze, az oroszok megérkeztek Makóra. Őt pedig azonnali 

behívóparanccsal elvitték a háborúba.  

Valahol Nagylak és Ambrózfalva között volt a gyűjtőhely, ahol az akkor 

besorozott tartalékosoknak jelentkezniük kellett. Onnan szállították őket az 

akkor éppen Budapest ellen indított – több irányból irányított – akár egy 

világégéssel is felérő frontvonalba. Frontvonal. Az 1944. október 29-én a 2. 



Ukrán Front által elkezdett Budapest elleni harc kifulladt. Ezért a 4. Ukrán Front 

csapataiból csoportosítottak át erőket az újabb támadáshoz. A pesti oldalon két 

irányból akarták bevenni a várost. Az egyik irány sikerrel járt. Át tudtak kelni a 

Csepel-szigetre, és eljutottak a Királyerdőig. Majd megtorpanás történt a harci 

előre menetelben. Ezért novemberben újabb csapatok érkeztek a 3. Ukrán 

Frontból, és a küzdelem még nagyobb erőkkel folytatódott. A cél az volt, hogy 

minél előbb bekerítsék a fővárost, és indulhasson a támadás Székesfehérvár, 

Bicske, Érd vonalán át a Dunántúlra. A hatalmas erőket megmozgató szovjet 

csapatoknak nem volt könnyű dolga. Hiszen a német Szárazföldi Haderők 

Főparancsnoksága 1944. szeptember 22-én parancsot adott az úgynevezett 

Margit-vonal kiépítésére. Ez volt a németeknek – az Attila-vonal után – a 

legerősebb magyarországi védelmi rendszere, Budapesttől Barcsig két 

védőövvel – védőövenként 1-3 állással –, 16–20 kilométer harcászati 

mélységben. Feladata volt a Dunán átkelő szovjet csapatok Ausztria (akkor 

Délkelet-Németország) felé vezető útjának az elvágása, és a jelentős termelést 

adó zalai kőolajmezők védelme. Az áttörésig (1945. március 29.) ez a vonal 

szolgálta a Budát körülzárt csapatok egy részének a felmentését, ugyanakkor 

helyszíne lett a híres székesfehérvári harckocsicsatának. A Margit-vonal négy 

hónapon át a magyarországi harcoknak az egyik jelentősebb és legvéresebb 

színhelye volt. 

Ennek a harcnak, ennek az emberfeletti öldöklő viadalnak nagyon sok 

magyar áldozata lett. Több ezerre tehető az elesett katonák száma, és Nagy 

Lajos magyar honvéd – több társával együtt – 1945. február 28-án Veszprémnél 

esett fogságba. Innen vitték őket a Krím-félszigeten lévő Almavir, majd a 

Kropotkin nevű hadifogolytáborba. A marhavagon, amiben szállították a 

foglyokat, Szegeden áthaladva leginkább Arad, Temesvár, Brassó, Foksány, 

Konstanca, Odessza vagy Konstanca, Szevasztopol irányában ért a megadott 

célokba. Míg Szegeden állt a szerelvény – a foglyok közül mindannyian papírt és 

ceruzát fogva – néhány sort írtak a drága hozzátartozóknak. Nagy Lajosné – a 

feleség, a hétgyermekes édesanya, aki a nyolcadik gyermekekét akkor a szíve 

alatt hordta – 1945 márciusában tudta meg, hogy a férje fogságba esett, és 

elvitték Oroszországba. Oroszországban előbb Almavirben, majd Kropotkinben 

gyűjtötték össze az akkor érkezőket. (Sajnos, nagy keresgélésem ellenére sem 

találtam meg ezeket a lágereket.) Almavirben napraforgóból készítették az 

olajat, míg Kropotkinben fafeldolgozás volt a napi feladat. Harminc–harmincöt 



fokos télben, hiányos öltözékben egész nap az erdőt járva, több fogolynak 

megfagyott a keze, lába. Fájdalmas sebekkel, a legminimálisabb élelemmel 

kellett neki átélni a szinte átélhetetlen napokat. És mivel az ember élni akar, a 

világ végéről, a legkegyetlenebb helyzetből is kitörni akar, egyik cigány társuk 

kitalálta a túlélés egyik módját. Sündisznókat fogdosott össze az erdőben, 

azokat megnyúzta, és abból készített a munkából hazatérő, éhes társainak 

vacsorát. Valami különös ízekkel, erdőben talált ehető növényekkel főzte össze 

a sündisznó húsát. Főzés közben olyan illat volt a vagonszerű barakkban, 

mintha itthon pörkölt főtt volna. Gyorsan összefutott a nyál a megfáradt, korgó 

gyomrú foglyok szájában. Kenyeret nagyon ritkán és nagyon picike adagot 

kaptak. Nagy Lajos, amikor a legszörnyűbb éhség már a birtokába vette, a 

karikagyűrűjét adta oda egykosárnyi száraz kenyérért. Nagyon fájt a szíve. Ám 

ha ezt akkor nem teszi, belehal az éhségbe. Mint ahogyan a fagyott sebekbe, a 

ragályos betegségekbe, éhségbe és az örökös honvágyba belehaltak sokan.  

1946 végére, 1947 derekára – az idevonatkozó nemzetközi törvények alapján – 

a hadifogolytáborokban jobbra fordult a világ. Folyamatosan hozták haza az 

elhurcolt, megalázott és meggyalázott magyar katonát. Nagy Lajos – több 

társával együtt – 1947. július derekán érkezett Debrecenbe, onnan Székkutasra. 

Székkutas készen állt az érkezők fogadására. A református lelkész és egy 

úgynevezett Topa Rostás helyi lakos vállalták, hogy az otthonukba szállítják a 

vasútállomásra érkezőket. Nagy Lajost is elvitték haza, a Mágocs-oldali 

otthonába. A feleség éppen Vásárhelyen volt, dolga után járva, a gyerekek 

tátott szájjal nézték, amikor egy elegáns autó megállt a tanya udvarában. És az 

autóból kiszállt egy iszonyatosan sovány ember. „Én vagyok az édesapátok!” – 

mondta. És mindet, ahol érte, ölelte, csókolta. A nagyobbak sem ismerték fel, 

mert nem ilyennek látták álmukban, nem ilyen édesapa kép élt a 

gyermekagyukban. A feleség délután érkezett haza. Azok a percek, az akkor 

megélt gyönyörű érzések nem férnek erre a papírra. Ő mutatta be neki Marikát, 

a pici lányt, akit a szíve alatt hordott, amikor a férje elment, és aki 

„megérkezett” közben. Boldogságtól volt fűtött a nyár, 1947 nyara. A nyolc 

gyermekhez, a hű feleséghez hazatért száz veszélyen, ezer poklon át az 

édesapa. Idetartozik, a Nagy-családból a háborúba elhurcolt öt férfi közül 

ketten odavesztek a háborúban. Valahol idegen földben nyugszanak, valahol 

messze, messze a nagyvilágban. 



Itthoni képet idehozva. Nagy Lajos bácsi és Bálint, a nagybátyja a jobb módú 

gazdák közé tartoztak már a háború előtti időszakban. Lovaik, szerszámaik, 

vetőgépeik voltak. Nagyon szorgalmasan és nagyon tisztességesen dolgoztak. 

Azt vallották, hogy a föld az élet szimbóluma, a föld eltartja a családot, ha a 

család ezt akarja. Ahogy nőttek a gyerekek, folyamatosan belevezették őket a 

paraszti munkába. Kapáltak, egyeltek, arattak, répát szedtek. Ennek a 

szorgalomnak megjött a kamatja akkor, amikor az édesapa a fronton volt, és az 

édesanya nyakába szakadt a rengeteg munka. Szóval a föld és a nyolc gyermek. 

Ám ilyenkor a természet erői az asszonyokkal kivételt tesznek. Átsegítik őket a 

rengeteg bajon, a párnát áztató könnyeken, a fájó sóhajokon… Igen, ilyenek a 

hitvesek, az édesanyák. Majd a háború után jött Magyarországra egy másik 

világ. Egy másik, ami így vagy úgy életteret adott a parasztnak, a 

parasztgyerekeknek. Ám ez már egy másik fejezete a magyar történelemnek. 

  



 

 

 

NÉMETH JÁNOS  

 

HAT HÓNAPOT TÖLTÖTT AMERIKAI FOGSÁGBAN 

 

Németh János nagymágocsi hentesmester 1921 decemberében 

Szentetornyán született. Szülei földműveléssel foglalkoztak Őt is érdekelte, 

mennyi kincs, mennyi csoda rejlik az anyaföldben, ha jó gazda bánik vele. Az ő 

édesapja jó gazda volt. János az általános iskola elvégzése után beiratkozott, és 

kitűnő bizonyítvánnyal végzett Szentesen az akkor magas szinten működő, 

szakmát adó Magyar Királyi Gazdasági Iskolában. Itt megkapta a bizonyítványt 

1942. október negyedik napján, majd közvetlenül másnap – október ötödikén - 

postázták neki a behívóparancsot a nagyváradi gyalogsági laktanyába. A híradós 

csoporthoz osztották be, a távírdát és a távbeszélőkészülék-rendszert kezelte. 

Összebarátkozott egy Elek községből érkező, sváb fiúval. Lelki társak lettek. 

Még a szerencse is melléjük szegült, mert a háború viharában is együtt 

sodródtak az egyre jobban előretörő fronttal nyugati irányba.  

Nagyvárad gyönyörű magyar város. Sok híres magyar ember szülővárosa, 

sok magyar újág jelent meg a háború előtt itt naponta. Például a Nagyváradi 

Naplót 1901 decemberétől négy éven át Ady Endre szerkesztette. A mát idézve 

egyik Facebookos oldalon, ahol videó is látható a városról, Nagyváradot és 

környékét Körös-parti Párizshoz hasonlítják. Persze, ez már egy másik világ.  

Vissza a múltba. A Magyar Köztársaság alatt lévő Nagyváradon 1944 

júniusában két kényszerlakhelyet állítottak fel, az elsőt a legszegényebb zsidók 

által, legsűrűbben lakott városrészben hozták létre. A Körös folyó bal partján a 

nagy ortodox zsinagóga és a Nagypiac környékén mintegy huszonhétezer sárga 

csillagos számára. Ez összesen Nagyváradon harminchat utcát foglalt magában. 

A gettót két méter magas deszkakerítés zárta körül. Az egyetlen bejárata a 

Kapucinus utcán állt. A másik kényszerlakhelyet a nyolcezer Bihar vármegyei 



zsidónak szánták. E két kényszerlakhelyen lejátszódott tragikus eseményekről 

számos tanulságtétel maradt fent. Keletkezésük szerint négy csoportba 

sorolták. Az első: a nagyváradi gettó fennállása idején született két részletes 

napló, továbbá Radnóti Miklós Bihar megyei munkaszolgálatának a feljegyzései 

és Rózsa Ágnes nürnbergi levelei. A második közvetlenül a háború után írt 

munkák vagy jegyzőkönyvbe vett tanúbizonyságok. A harmadik egyes túlélők 

késői visszaemlékezései vagy tanúságtétele. Míg a negyedik tanulmány a 

túlélők leszármazottjainak az emlékezései. A nagyváradi gettó fennállása alatti 

eseményeket rögzítő munkák, feljegyzések forrásértékű anyagok. (Forrás: A 

SOÁ nagyváradi emlékíró, Lőwi Dániel munkája.)  

Németh János élettörténetével folytatva: A keleti irányból egyre erősödő 

front a nagyváradi kaszárnyából is átsodorta az állományt Magyarországon át 

Ausztriába. Salzburgban esett amerikai fogságba. Salzburg tartomány Ausztria 

szívében van, a Keleti-Kárpátok északi oldalán fekszik. Közvetlen szomszédja 

Felső Ausztria, Stájerország és Karintia. Az amerikai hadvezetés az általa 

üzemeltetett salzburgi hadifogolytáborból a foglyokat kihelyezte a környék kis 

falvaiba, az úgynevezett farmokra. Németh János és a sváb fiú – akivel amúgy a 

lelki társak lettek – egy helyre kerültek, egy jómódú tanyára. A háziak rendes, 

megértő emberek voltak, és ott akkor már modern mezőgazdasági gépekkel 

dolgoztak, fólia alatt primőröket termeltek. A foglyoknak reggel hat órától déli 

egy óráig tartott a munkaideje. Majd visszamentek a szálláshelyükre. Ott is 

emberhez méltó körülmények között háltak, jól táplálkoztak. Olykor 

édességképpen még csokoládét is kaptak. Majd közben vége lett a háborúnak. 

Ebből az amerikai lágerből 1945. november tizedik napján engedték el a 

foglyokat. Kaptak jó ruhát, ajándékot. Azt mondták, ahogy akarnak, úgy 

indulhatnak haza. Abból a lágerből a foglyok gyalog vágtak neki Magyarország 

határának. Ám Németh Jánost az egyik amerikai tiszt marasztalta volna. Azt 

mondta, ha marad, jól jár. De neki nem kellett a beígért, jobb élet. Haza 

vágyott, haza. Drága szüleihez, családjához Szentetornyára. És gyalog vagy 

olykor egy vonatra felkapaszkodva hazaért. 1945. november 10. napján 

bekopogtatott édesanyja konyhájába… Gyönyörű perceket élhettek át, ám erről 

nem szól a megemlékező krónika… 

Itthon az édesapja néhány hold földjén gazdálkodtak. Ám ez kevésnek tűnt már 

akkor Németh Jánosnak. Többet szeretett volna, elment dolgozni az orosházi 



vágóhídra. Onnan felment Budapestre, ott a Fővárosi Vízműveknél 

mérőleolvasó bizalmi állást kapott. Jól mentek a dolgok, ám falusi ember lévén 

a nagyváros forgatagában magányosan érezte. Visszahúzta a szíve Orosházára. 

Akkorra az előző vágóhídi munkahelyét átalakították konzervüzemnek. 

Rengetegféle terméket készítettek, és azt széthordták az országba mindenfele. 

János egyre jobban megkedvelte a hentesmesterséget. Ezt a munkát folytatta 

Árpádhalmon is, ott működött az Újvárosi Állami Gazdaság húsüzeme. Onnan 

szállították a finoman elkészített árut folyamatosan Budapestre. Az 1956-os 

forradalom alatt a gépkocsivezető félt egyedül elvállalni a nagyon kockázatos 

utat, János beült mellé, és az az árut elvitték az adott üzletekbe. Azt mondta, 

ezt fel kell vállalni, így nem éheznek a pestiek. És megjárták az utat 

szerencsésen. Árpádhalom kistelepülés. Itt van a szomszédban. Ott ismerkedett 

meg Takács Máriával, akivel összeházasodtak. Egy életre szóló fogadalmat 

tettek egymásnak. Majd megszületett az egyetlen fiuk, Zolika. Ekkor már a 

házépítés gondolata foglalkoztatta őket. Előbb Orosházán érdeklődtek. Ám itt 

nem találták kedvezőnek a feltételeket. Úgy döntöttek, hogy eljönnek Marica 

szülőfalujába, haza. 1974-ben a Kölcsey közben felépítették a takaros házukat.  

Közben Németh János mellé többször is beállt társként a szerencse. 

Nagymágocsról elment a hentes, aki a Kutasi út mellől járt ide, és Magyar 

György, akkori ÁFÉSZ-igazgató megkérte, legyen a falu hentese. És ő ezt az 

állást örömmel elfogadta. Rengeteget dolgozott, a helyi lakosság elégedett volt. 

Ettől ő boldog volt. Mindenkit név szerint ismert, még azt is tudta, ki hogyan 

kéri a húst. Egyben vagy összeaprítva. Ha kellett, szívesen csapott a bárddal a 

húsvágó tőkére, vagy darált, ha a vevőnek ilyen volt az igénye. Megszerette 

Nagymágocsot. Imádta a helyi futballt. Ebben talán az is benne volt, hogy 

Zoltán fia is focizott egy jó ideig a nagy csapatban. A nagy drukkerek, mint Tóth 

Bálint, Berényi Ferenc, Labádi Pál és ő maga, minden héten autóba ültek, és 

mentek nagy hajrával segíteni a csapatnak. Emellett sokat politizált. Szavakban, 

a tévé mellett ülve, mindig kereste a kis emberek igazát. Mindig az igazságot, a 

nyugalmat és a békességet kereste. Ilyen békességben, nyugalomban adta át a 

lelkét 2015 őszén teremtőjének. Ahogyan élt, úgy ment el a csillagok fölé a 

magasba. 

A nagyváradi laktanyára visszagondolva – húsz évvel ezelőtt – egy 

kirándulás alkalmával átmentek Romániába, Nagyváradra. És elmentek az utcán 



a laktanya előtt, ami pontosan ott állt, ahol akkor, amikor ők ott tartózkodtak. 

Megmutatta feleségének, hogy hol volt az a szoba, amiben a sváb fiúval háltak. 

A laktanya most is olyan, mint akkor volt, csak szépen sárgára festették azóta. 

Az amerikai fogságról még annyit, hogy ötszáz forintnyi kárpótlással tért haza, 

ami az évek alatt csekélyen emelkedett, és külön volt feltüntetve az öregségi 

nyugdíj rovatban.  

Ezt az anyagot Németh Jánosné, született Takács Mária bízta rám 

feldolgozásra. Ő minden iratot, minden iskolatablót, minden fényképet hűen 

őriz, ami a párja igaz emberi múltját, drága emlékét magába zárja. Így marad 

meg a hűséges társunk, ha már a Teremtője elszólítja egy másik világba. 

  



 

 

 

PAPP LAJOS  

 

VORONYEZSBŐL ÉJFÉLRE ÉRT AZ ITTHONI KIS TANYÁBA 

 

Papp Lajos 1947. október elsején éjjel ért haza orosz fogságból a 

Lajostanya szélében lévő takaros kis tanyájukba. A fábiánsebestyéni állomásig 

motorvonat vitte, onnan gyalog vágott neki a jól ismert tájnak. Csontsovány 

testét nehezen cipelték a megfáradt lábak. Többször leült az árokpartra. 

Közben biztatta magát. Még egy dűlő és még egy, majd nemsoká meglátja azt a 

tanyát. Azt, ahol várja őt a hűséges felesége és a három gyermeke. Ó, Istenem! 

Hányszor megálmodta már ezt az órát, ezt a percet, amikor ismét együtt 

lesznek. És most már itt van, itt lesz végre. A tágas udvaron hálás szemekkel 

nézett fel az égre. Hála neked, Istenem, hazaértem. Haza, haza, haza… Nehéz 

lenne szavakba önteni azt a percet, amikor a gangajtóban meglátta a felesége. 

És ahhoz a boldogsághoz sincsenek szavak, amikor a gyermekek újra édesapjuk 

ölelő karjába bújtak. 

1942 nyarán vonult be Papp Lajos a szentesi huszárkaszárnyába. Ezt 

megelőzte – akkor már a háborúra készülődve –, hogy minden évben behívták 

gyakorlatra. Szentesről elkerült a kunszentmártoni hídőrséghez, majd sodorta a 

háború innen Rahó–Técsőre, a tiszai vasúti hídőrségbe. Majd a háború vihara 

elsodorta a Máramarosszigetre Erdélybe. 1944 októberében esett fogságba. A 

felesége hónapok múlva kapott egy parányi cetlit borítékban – egy jólelkű 

ember küldte, aki azt írta, hogy a magyar katonákat frontra szállító vonat 

október elsején haladt át Debrecenben, és a vagonból dobta ki ezt a cetlit a 

férje. A felesége mindenütt kerestette az eltűnt férjét. Hiába. Majd hosszú idő 

múlva a boltos Szecskó Feri bácsi felesége, Rózsika adott egy tábori címet az 

aggódó asszonynak, és ő oda írt levelet, ezt Papp Lajos megkapta. És válasz is 



érkezett. Él! Istenem, életben van! Valahol a világ másik végén a voronyezsi 

fogolytáborban.  

Voronyezs. A foglyok ide gyűjtése a Don-kanyari ütközet után 

következett. A Don-kanyari tragédiáról néhány mondat: A szovjet csapatok itt 

két ponton roppantották össze a 2. magyar hadtest hiányos fegyverzetű, 

cérnavékony vonalát. Több orosz hadosztály támadt a magyar hadosztály ellen, 

és már a harc kezdetén átlőtték a magyarok első harcvonalát. A második napon 

pedig szinte felmorzsolták az egész 2. magyar hadosztályt. A magyar 

hadvezetés hiába kérte Hitlert, hogy vessék be a harcvonal mögött lévő 

Kramer-hadtestet, amely tétlenül nézte a szörnyű eseményeket. A német 

hadvezetés elutasította a magyar kérelmet, így a visszavonulás helyett a teljes 

összeomlás következett. Miközben Hitler és Horthy Miklós többször is az utolsó 

emberig történő kitartásra szólította fel a csaknem egy szál puskával harcoló 2. 

magyar hadsereget. Százhuszonöt-, százhuszonnyolcezer főre becsülték a Don-

kanyarban elesett magyar katonák számát. Míg huszonhat-, huszonhét ezren 

fogságba estek. Arányaiban a legnagyobb veszteséget a munkaszolgálatosok 

szenvedték el. Egy honvédelmi minisztériumi jelentés szerint csupán tíz 

százalékuk maradt életben. (Forrás: Wikipédia. A szabad felhasználású 

enciklopédia.)  

A Szovjetunió területén ötezer hétszáz fogolytábor állt. Ennek egyike a 

Don folyótól keletre lévő voronyezsi tábor volt. Ide került Papp Lajos is. 

Fakitermelésen, fafeldolgozáson dolgoztatták szinte étlen-szomjan őket. 

Parányi kenyér, káposzta- és csalánleves. Ha tehették, krumplit loptak a közeli 

földekről. Ha észrevették az őrök, akkor lőttek. A szörnyű éhség, a hideg, a 

hastífusz, a vérhas megtizedelte a foglyokat. Harcoltak az életükért, az otthon 

utáni vágyakozás, az otthon és a család iránti szeretet segített az életben 

maradáshoz. Papp Lajos a fogolytáborban összetalálkozott a nagymágocsi Varjú 

Imre fogolytársával.  

Nagymágocs háborúja. Tornyi Károlyné, született Papp Julika 

visszaemlékszik Orosháza támadására. Az ottani vasútállomás bombázásakor 

nappali fényben úszott a nagymágocsi éjszaka. És eget-földet megrázott a falu 

fölött áthaladó angol repülőgépek mérhetetlen moraja. Majd valahonnan 

érkezett a hír, miszerint 1944. október nyolcadikán éjjel az oroszok belövik az 

evangélikus templom tornyát. Aki tehette, a faluból menekült a tanyára, 



gondolván, nagyobb biztonság van a kinti világban. Ez csak részben volt igaz, 

mert az itt elszállásolt orosz katonák élelem után kutattak és raboltak. Amit 

találtak, elvittek. Ám okosak voltak az emberek. Ledarabolták az aprójószágot, 

és azt eldugdosták az ásott kutak mélyére és ahová csak tudták. A Berczeli 

Gábor bácsiék tanyájában őrséget szerveztek, és ha jöttek az oroszok, jeleztek 

egymásnak. Előbb Krámli Bandi bácsiéknak, Valkainénak, Kálmán Feri 

bácsiéknak, Katona Pista bácsiéknak és így sorban. Ilyenkor az idősebb 

asszonyok a kemencékbe, szárkúpokba bújtatták el a fiatal lányokat, 

asszonyokat. Tudván, hogy a háború nem ismer erkölcsi tisztességet. A háború 

lealacsonyítja az embert az állati sorba! Julika arra is emlékszik, hogy volt náluk 

olyan tiszt is, aki a térdére ültette őket, simogatta a hajukat. Elmondta, hogy 

otthon a nagy oroszhonban neki is van családja. Vannak gyermekei, és ő is félti 

őket… 

A háború után nagyon kemény volt a helyzet. Ám a tanyavilágban élők a 

soknál is többet szenvedtek. Papp Lajos bácsiéknak volt három hold földjük. 

Arra építették a takaros tanyát. Ám a földet művelni kellett a férj távollétében 

is, mert enélkül éhen halt volna a család. Harc volt ez, az életért, családért, az 

odalévő férjekért. Az asszonyok kemény és fájdalmas harca. Szántottak, 

vetettek, arattak. Ha kellett, a ló mellé igába fogták a tehenet. Pappné Juliska 

néni is mindenben helyt állt, és nevelte a gyermekeket. Közben minden este 

lefekvés előtt összekulcsolt kézzel imádkoztak. A felesség így: „Édes jó Istenem, 

segítsd haza az uramat.” A gyermekek úgy folytatták, hogy segítsd haza az 

édesapánkat. És a jó Isten meghallgatta szavukat. Elérkezett a várva várt 

pillanat…  

Az 1945. március 18-i földreformot követve, a fogságból hazatért 

embereknek is földet mértek. Papp Lajos bácsiék a meglévő három hold mellé 

még négy holdat kaptak. Közben az egy ló mellé vásároltak egy másikat. Majd 

Lajos bácsi bérelt még húsz holdat. Pedig a fogolytáborban tönkrement a keze, 

lába. Ám a magyar parasztot az Isten valami különös agyagból gyúrta. Valami 

különös anyagból formálta. Szereti az istrángszaggató, verejtéktől tobzódó 

nyarat, benne mindent, ami a földi dolgokhoz tapad. Neki a kaszanyél olyan, 

mint zenésznek a gitár. Imádja szántás közben az anyaföld semmihez nem 

hasonlítható illatát. Még az sem számít, hogy a „napfölgyüttől napnyugtáig” 

végzett kemény munkáért mennyi pénz jut a zsebébe. Hiszen a föld olyan: egyik 



évben csorog, a másikban csak cseppen. Papp Lajos bácsira az itt felsorolt 

jelzőből minden igaz. Minden agitálás ellenére nem lépett be a 

termelőszövetkezetbe. Nem. Ő a maga ura, gazdája maradt egész életében. 

Közben felnőttek a gyerekek, és ki-ki a maga módján besegített a 

földművelésbe. Kapáltak, aratáskor markot szedtek. És mindemellett ott volt a 

drága felesége, aki társa volt mindenben. Sokszor ott ültek egymás mellett a 

kocsi bakon, mentek a földre. És megbeszélték a világ dolgát, mindent, úgy 

kettesben… 

Vissza a múltba. Papp Lajos bácsiék családja Trianon után települt át 

Temes vármegyéből, Temesgyarmatról Magyarországra. Battonya, 

Fábiánsebestyén, Gádoros után kerültek Nagymágocsra. Trianon hontalanná 

tette őket. Itt talált feleséget, itt nevelte fel a három gyermeket. Két fiút és egy 

leányt. Ennyi idő után Julika – ha lehet ilyet mondani – volt a szeme fénye. Ha 

egy picike ideje volt, bement a házba, a kislányát az ölébe vette, és énekelt 

neki. Leginkább azt, hogy „Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő. / Madár 

lakik benne, madár lakik tizenkettő. / Cukrot adnék annak a madárnak / dalolja 

ki nevét a babámnak / Csárdás kis angyalom, / Katonahíredet hallom.”  

Temesgyarmat, Marosszék, Románia. Juhász Gyula Trianon című 

versében többek között ezt írja:  

„És nem lehet feledni, nem, soha, 

Hogy miénk volt a legszebb koszorúja  

Európának, a Kárpátok éke. 

És nem lehet feledni, nem, soha,  

Hogy Váradon egy Ady énekelt, 

És holnapot hirdettek a magyarok. 

És nem lehet feledni, nem, soha, 

A bölcsőket és a sírokat nekünk, 

Magyar bölcsőket, magyar sírokat 

Dicsőség és gyász fészkeit. 

És tudnád feledni a szelíd Szalontát,  

Hol Arany Jánost ringatá a dajka, 

Mernéd feledni a kincses Kolozsvárt, 

Hol Corvin Mátyást ringatá a bölcső. 

Bírnád feledni Kassa szent halottját, 



És lehet feledni az aradi őskert 

Tizenhárom magasztos álmodóját, 

Kik mind, mind várnak egy föltámadásra. 

Ma fogjatok kezet és esküdjetek 

Némán, csupán a szív veréseivel 

S a jövendő hitével egy nagy esküt, 

Mely az örök életre kötelez, 

A munkát és a küzdést hirdeti, 

És elvisz a boldog föltámadásra. 

Nem kell beszélni róla sohasem? 

De mindig, mindig gondoljunk reá!” 

 

A gyönyörű Erdély siratását őrzik e sorok. Papp Lajos bácsi 

Temesgyarmatról az ottani mesés tájról, kedves szülőföldjéről keveset beszélt a 

családjának, ám gondolataiban sokszor otthon volt. Otthon, ahonnan a sors 

elűzte őket és a több tízezer magyart. Ez a poklokat megjárt parasztember – 

magyar hazában – a nagymágocsi sorsával mindig elégedett volt. 

  



 

 

 

SEBŐKNÉ TARJÁN MÁRIA  

KRASZNAHORKA MELLETT HALT MEG AZ URA 

 

Az első percekben úgy tűnt, hogy hiába mentem Kapásfaluba, nem akar a 

háborúról beszélgetni velem Sebőkné Tarján Mária. Aztán bentebb léptem a 

házba. Megláttuk egymást. Rögtön hellyel kínált. Majd egy kis csend után 

visszagurította gondolatait a múltba. A már messzire maga mögött hagyott 

keserves időszakokba. Azzal kezdte, hogy 2015. január 17-én múlt hetvenegy 

éve, hogy meghalt az ura. Sebők Flórián, aki 1919-ben született Nagymágocs 

községben, besorozták 1944-ben, és többet nem tért haza. Krasznahorka 

büszke vára mellett alussza örök álmát egy kis szlovák faluban. Hét magyar 

katonatársával közös sírban.  

Sebőkné Tarján Mária Gádoroson született. Gróf Károlyi Imre birtokon 

kapott munkát az édesapja. A családfő úgy döntött nem ingázik a két falu 

között, átköltöznek ide. (Akkoriban sok más településen lakó család döntött így. 

A szerző megjegyzése.) Mária ekkor hároméves volt. Kapásfaluba vettek házat. 

Amikor betöltötte a hat évet, oda járt iskolába. Férjhez ment tizenhét éves 

korában. Aztán 1939-ben Európában elszabadult a sátán pokla. Sebők Flóriánt a 

többi korabeli társával elvitték a frontra. Ő ott maradt két kisgyerekkel és a 

beteg édesapjával. Teltek háború borzalmaival fűtött hetek, hónapok. Az Alföld 

délkeleti részére is „bejöttek az oroszok”. Éhezett a falu, éhezett az ország. A 

fiatal Sebőkné – törékeny asszony létére – a komisz világgal szembeszállt. Hét 

hold földjükön megtermelte a búzát, kukoricát, babot, hagymát. Tehenekkel 

húzatta az ekét, a vetőgépet, a boronát. Aztán 1944 őszén, 1945 tavaszán 

Magyarországon földet mértek. Mivel az ura a háborúban volt, neki is 

kiparcelláztak négy holdat. Gondolta, így könnyebb lesz. Nem lett könnyebb. 

Egyszer kapott egy idézést a községházáról, hogy vigye be a birtokívet. Bevitte, 

a kisebbik fiát is a karján vitte. A község egyik elöljárója úgy tett: neki nem jár 



egy talpalávaló darab sem, mert az apjának, az ipának is van földje, éljenek meg 

belőle. Erre ő megfogta az ember mellén a kabátot, és megrázta, amolyan 

kemény legény módra. Rögtön bevágódott az irodába egy orosz katona. 

Elvették a gyerekét, megfenyegették, hogy szörnyű bűnt követett el. A katona 

határozottan mondta, hogy ezért halálbüntetés jár. Elvezette a hátulsó 

udvarba. Majd utánuk szaladt egy másik katona, és azt kiáltotta: Nem! Ne 

bántsd az asszonyt! Ez magánügy, nem politika! Visszavezették az irodába, 

karjára vette a megrémült kisfiát. Majd az orosz katona a fülébe ordította: 

„Pasli doma!” (Igen, ilyen időket éltünk akkoriban.) Ezt a darab anyaföldet 

visszavették tőle… Igaz, megvolt a másik hét hold, amit művelt. Amit 

keservesen szántott, vetett, és a termést ugyanolyan keservesen betakarította. 

Kaszált, kapált igazi férfiember módra. Hajtotta az akarat. A háború utáni 

kegyetlen években hatalmas teher nyomta itthon a falun, tanyákon lakó 

asszonyokat. A rettegés, a várakozás mellett nekik kellett biztosítani az asztalra 

való kenyeret! Harc volt ez, kemény harc, amit a családért, az otthonért, az 

otthon melegéért, a hátországégért tettek. Marika néni azt mondta, neki akkor 

lett könnyebb, amikor Nacsa Bálint bácsi megalakította Kapásfalu határában a 

Hunyadi Szövetkezetet. Ott is sokat dolgozott, ám embernek nézték. Olyan 

embernek, aki fiatalon elveszítette az urát, fölnevelt két árvát, és éveken át 

ápolta a beteg édesapját.  

Sebők Flórián halálhírét 1945 májusában Horváth Imre és Labádi László 

bajtársai hozták haza. Marika néni ezt valahogy már megérezte. Hiszen 

semmilyen hírt nem adott magáról az ura a bevonulása óta. Ekkor már két éve 

gyászruhában ját. Bajtársai úgy mesélték el a szörnyű tragédiát, hogy a magyar 

hadtest – amiben ők is szolgáltak – Szlovákiába indult támadó útra. Elöl ment a 

magyar gyalogezred, mögöttük haladt egy német csapat hatalmas ágyúkkal. 

Karasznahorka vára mellett a németek gyanús dolgokat észleltek, és rálőttek 

egy kőszoborra. Az aknaszilánkok szanaszét robbantak, és megöltek hét magyar 

katonát. Közöttük a nagymágocsi Sebők Flóriánt… Egy eltévedt német lövés, 

hét halott magyar katona! Közös sírba temették el őket a vár mellett fekvő kis 

szlovák faluban. Jóval később holttá nyilvánították hivatalosan…  

Sebőkné tavaly ősszel kapott először hadiözvegyi kárpótlást. 

KÁRPÓTLÁST. Pontosan miért? Az odaveszett férjért, az itthon megélt ezerféle 

szenvedésért, a sok megaláztatásért? A történelem csúfosan elvetélt 



területhódításáért? Ordít a kérdés: miért? Ez az asszony oly tiszta nézéssel, 

finom mosollyal annyit mondott: így legalább több lett a nyugdíja. A kevés lett 

több. Valamennyivel. A kárpótlásra jogosultak közül ezt nagyon kevesen élték 

meg. Ő szerencsés csillagzat alatt született. Nem is jár orvoshoz, majdnem 

egészséges. Csak a lábai fájnak. Azok nagyon. Minden szót megízlelt 

beszélgetés közben ez a hófehér hajú asszony. És mindent finoman átgondolt, 

mielőtt kimondta volna. Tisztán, világosan emlékszik élete legapróbb 

mozzanataira, a küzdelmes csatákat is beletudva. Kilencvennégy éves múlt 

január hatodikán, vízkereszt napján. Mindent tud, nem porosodott be a 

szürkeállománya. Amit elfelejtett, azért meg nem kár, az nem volt fontos a 

számára.  

És itt egy kis történelmi háttér Sebők Flórián honvéd halálos útját 

követve: Már 1939. március 15-én átlépték a Magyar Királyi Honvédség katonái 

Magyarország Csehszlovákia felőli határát. A politikai és a hadvezetés célja az 

volt, hogy fegyverrel szerezzék vissza azokat a területeket, melyeket az első 

bécsi döntés (1938. november 2.) nem juttatott vissza. Ezt a fegyveres 

támadást sikerrel oldották meg az első támadó időszakokban. Pár hónap múlva 

elérték az ezeréves országhatárt. Ám az országhatárt – mivel itt már 

középmagas hegyvonulatok vannak – védeni kellett a speciálisan kiképzett 

alakulatoknak, melyeket a német haderő keményen felfegyverzett osztagai 

támogattak. 1944 januárjában megkezdődött a magyar hadsereg 

újramozgósítása. Valószínű, hogy ennek a hadseregnek vitt a hadi útja a 

Krasznahorka-vár irányába. (Forrás: Hegyi csapatok a Magyar Királyi 

Honvédségben. 1939–1945 között. In. Harang Veresegyházi Társaskör 2002. Az 

anyag fejlécén: Illésfalvi Péter)  

  

  



 

 

 

SZABÓ ISTVÁN 

 

ÚRNAPJÁN ÉRT HAZA A TATÁROK FŐVÁROSÁBÓL 

 

Szabó István – az édesapám – tizennegyedik gyermekként született 1920. 

augusztus 14-én Nagymágocson a Tibortelepi-dűlőben lévő, tizenhét holdnyi 

földjük közepén ácsorgó kis tanyában. Az édesanya meghalt a szülés után 

néhány napra. Őt a sok fiú között az egyetlen nagyobbacska leány, Margit 

néném vette a szárnya alá. Úgy bánt vele, mintha a saját kicsi gyermeke lett 

volna. És ez a kis árva életben maradt. Édesapám a testvérnénjét úgy tartotta, 

mintha az édesanyja lett volna. Hálás volt, hogy megmentette. Aztán, a többi 

hasonló szegény gyermek sorsához hasonlóan, édesapám is elkerült kanásznak, 

kisbéresnek a gazdag parasztokhoz. Az egyik helyen gyermekükként fogadták, 

míg a másik helyen az istálló sarkában hált. Az udvari kútból mosakodott reggel, 

este. És az ennivalót kiporciózták a részére. Ő tűrt, hiszen nem volt más 

választása. Szinte örült, amikor 1940-ben behívták katonai sorozásra. Szőregre 

kellett bevonulnia a határvadász századba. Onnan gyakran hazaengedték 

eltávozásra, és ilyenkor büszkén mutatkozott a falusi bálokban az elegáns 

határvadász-ruhában.  

Ám már ekkor egyre keményebben fújtak a háborús szelek. 

Magyarország 1941-ben kapcsolódott be a második világháborúba, először a 

jugoszláviai hadjáratba, majd véglegesen és végzetesen a Szovjetunó elleni 

háborúba. A szőregi határvadász ezredet is a déli területekre parancsolták. 

Nagy vérengzés árán visszafoglalták a gyönyörű magyar városokat, a Trianon 

előtti magyar földet. Majd a támadások befejeztével hosszabb szabadságra 

hazaengedték az ott szolgált honvédeket. Édesapámat 1943 őszén újra behívták 

további szolgálatra. Útépítésre a Máramarosi-havasokba. A Máramarosi-

havasok a Keleti-Kárpátok külső oldalán, Ukrajna és Románia területén van. A 



Tiszától a Priszlop-hágóig hetven kilométer hosszan húzódik. Itt épült az út, 

amin a Szovjetuniót támadó csapatok nehéz harci gépekkel elmehettek. 

Édesapám, alföldi ember lévén, akkor látott először ilyen gyönyörű tájat. Itt 

csodálkozott rá, hogy milyen mesébe illő az a föld, aminek a visszaszerzéséért a 

magyarok is harcba szálltak. Az alakulatban, amiben dolgoztak, sok volt a 

mindszenti és a szegvári kubikos is. Ide tartozik, hogy a munkaszolgálatra 

behívott katona a feleségét is kivihette magával, ha akarta. Édesanyám Búza 

mamámra bízta Terikét, a nővéremet és – sok magyar asszonnyal együtt – 

kiment Erdélybe. Barakkokban laktak. Az asszonyok a férjeikre főztek, mostak. 

Így még több idő és erő jutott a hegyeken keresztül embertelen munkát végző 

katonautászoknak. Az út időben kész lett, és a katonákat elengedték hosszabb 

szabadságra. Közben megszülettem én, és édesanyám várandós lett a harmadik 

testvéremmel. 

1943. év közepén ismét elkezdődött a magyar hadilétszám feltöltése, 

mivel a szovjet csapatok elérték Magyarország északkeleti határát. Nagy erővel 

támadták Rozsnyót, Kassát, és elértek Krasznahorka térségébe. Édesapám 

ismét behívóparancsot kapott, ekkor Szegedre. Innen vitték őket a frontra. 

Valahol Ukrajna belsejében esett fogságba. Kazanyba került, gyűjtőlágerbe. 

Kazany Oroszország hetedik nagyvárosa, a Tatár Köztársaság fővárosa. Emellett 

az ország egyik legrégebbi települése. A Volga középső folyásán terül el, és itt 

kezdődik a Volga leghatalmasabb víztározója. Már 1927-ben itt épült fel a 

Szovjetunió huszonkettedik repülőgyára. A második világháború idején itt 

gyártották a Pe-2 zuhanóbombázókat és a Pe-8 nehézbombázókat. A háború 

idején tíz-tizenkét gépet is átadtak naponta. A kazanyi fogolytáborban több 

nemzetiségből több ezren voltak. Az egészséges foglyokkal a repülőgyár 

környékén amolyan ipari segédmunkát végeztettek. Vasútépítéshez is 

beosztották őket. Elfogadható élelmezésben részesültek. Olykor még fehér 

kenyeret is kaptak. Aki megbetegedett, ahhoz orvost hívták vagy kórházba 

szállították. A kórházban emberhez méltón kezelték őket. Az volt a cél, hogy 

talpra álljanak. És még az őrök sem túl szigorúan bántak velük. Ezt kihasználva 

többen megszöktek, de hogy meddig jutottak el, azt csak az Isten tudja, mert 

Kazany Ázsia szélén, tényleg a világ legvégén van. Egy idő után édesapám 

megbetegedett, legyengült. Kórházba került, és a gyári szolgálatra nem került 

vissza. Kivezényelték fakitermeléshez a közeli erdőgazdaságba. Itt 

megtapasztalta, milyen a hadifoglyok keserves élete. Naponta hatdekányi 



fekete kenyér és az, amit még találtak hozzá a vadonban. Édesapámtól 

hónapok múlva érkezett meg az első, zöld színű tábori levél, amiben azt írta: 

„Drága kis feleségem, szeretett gyermekeim! Itt vagyok a kazanyi lágerben. 

Elviselem a sorsomat. Remélem, ti jól vagytok? Ugye megszületett már a 

harmadik kiscsaládunk? Szeretném tudni, hogy fiú-e vagy kislány? Igazából csak 

az számít, hogy egészséges legyen. Én többet nem írhatok. Isten vigyázzon 

rátok, Isten legyen veletek. Nagyon várom a választ. Még jobban azt, hogy 

viszontlássalak titeket. Szerető férjed: Pista.” Édesanyám a levelet legalább 

ezerszer elolvasta. Este a párnája alá dugta. És mivel tábori cím is volt 

mellékelve, rögtön válaszolt a levélre. Megírta, hogy 1944. április 11-én 

megszületett István, a kisfiuk, és mindenki egészséges. Ám nagyon hiányzik a 

drága férj, az édesapa. Aztán több levél érkezett, oda s vissza. Ezek a levelek 

életmentők voltak a világ végén lévő kazanyi táborban. Édesapám a 

legszörnyűbb hastífuszt is kibírta. A foglyok gyönyörű énekeket írtak saját 

szenvedésükről, a mérhetetlen honvágyukról a táborban. Édesapám – amúgy 

nótás kedvű ember lévén – ezeket magával hozta, és később a csendes, békés 

családi estéken velünk is megtanította. Íme, az egyik tábori nóta: 

„Tábortüzek lángja világít az égre, 

Halovány zöld színű tábori levélre. 

Megremeg a kezem, míg írom e lapot. 

Kedves feleségem, írjál, ha megkapod. 

Mi újság van otthon, vártok-e még vissza? 

Szerelmes könnyemet ez a levél issza. 

Csókollak tégedet, a családomat százszor, 

Tábori levelem én ezzel lezárom.” 

 

Háborús politika. Ide tartozik, hogy a második világháború más volt, mint 

a korábbi. Azzal ellentétben a harcok nem a politikai határok közelében értek 

véget, hanem a berlini bunkerekig, vagyis az ellenség teljes vereségéig folytak. 

A totális háborút képviselő hatalmak, mint Németország és a Szovjetunió, 

nemcsak az ellenséges haderővel szemben léptek fel fegyveresen, hanem a 

polgári lakosság ellen is tömeges megtorló intézkedéseket hajtottak végre. És 

mivel óriási munkaerőre volt szüksége a Szovjetuniónak, a harcok alatt 

lebombázott, felégetett országokból a foglyul ejtett katonák mellett elhurcolták 



kényszermunkára a civil lakosság egy hányadát is a fogolytáborokba. Hiszen a 

foglyok tömeges és ingyen munkát jelentettek. A legeslegszörnyűbb helyzet a 

sztálini diktatúra egyik agyszülötte, a Gulag tábor volt. Ott megtapasztalta az 

anyaszült ember a valódi földi poklot. (Forrás: Bodnár Zoltán: A polgári 

lakosság szovjet fogságba hurcolása.) Nem hallottam, hogy a nagymágocsiak 

közül elvittek-e valakit Gulagra.  

Itthon a háború alatt és után is folytatódott az asszonyok harca. 

Édesanyám gazdag parasztházakhoz járt mosni, vasalni, takarítani, hogy a 

három gyermeket eltartsa. Ősszel kukoricát tört, répát szedett a határban. És az 

erdőből a hátán cipelte haza a fát, hogy meleg legyen az az egy kisszoba, amit 

Búza mamámtól kaptunk használatra… Majd lassan elvonult Európa feje felől a 

szörnyű vihar. Egy nemzetközi egyezmény értelmében a Szovjetuniónak 

folyamatosan haza kellett engednie a foglyokat.  

Édesapám hazatérte. 1947. július 17. Úrnapja. A római katolikus vallásúak a 

délelőtti szentmise utáni körmenetben virágszirmokat szórtak. Közben 

énekelve, imádkozva dicsérték az Urat, a menny és a Föld Urát. Megköszönve 

mérhetetlen jóságát, a határban kenyérígérettel ringatózó gabonát, a zöld 

kukoricát, a fákon a gyümölcsöt, az áztató esőt, a simogató meleget, az 

országra köszönt békét, békességet. Bár ekkor még fájón sajogtak a háború 

ütötte sebek. A hadifogolytáborokból gyakorta érkeztek hírek. Nagyon rosszak 

és biztatók fölváltva. A rossz hír után mély gyász, a jó hír hallatán boldogság ült 

a családokra. Számolgatták: mikor, hol és hány óra múlva találkoznak a drága 

férjjel, édesapával, testvérrel újra? 

Délután két óra. Andrucsák Jani bácsi Csillag nevű lova kecses járással indult 

neki az úthurkás lajostanyai útnak. Mintha okos lófejével sejtette volna, hogy a 

kocsibakon ülő fiatalasszonyt, no meg a derékban kuporgó három gyermeket 

most nagyon fontos helyre fuvarozza. Nagyon fontosra. A vasútállomásra. 

Idejében odaértek, egy nagy akácfa alatt megálltak, fegyelmezetten figyeltek. A 

csendben még a szuszogásuk is hallatszott a gyerekeknek. És jött a vonat! 

Megállt. De hol van ő? Ott, ni, az a csont-bőr ember. Rohanás elébe. Itt vagy? 

Itt vagytok! Istenem, végre hazaértem! Csók, ölelés, sírás és minden 

megfordítva. Ez az ember hányszor átélte ezeket a perceket álmaiban? Azt hitte 

nem jön el soha. Jaj, de régen volt 1943. október 13. Ő – többedmagával, 

közöttük öt nagymágocsi társával – akkor esett fogságba, és elszállították őket 



Kazanyba. Mennyi szörnyűség történt az óta! Ez időben mérve rengeteg. Hogy 

megnőttek a gyerekek. A nagyobbik kislány már iskolába jár. A kisebbik is 

elmúlt négy éves. Alig tipegett, amikor itt hagyta. És a kisfia? Ő 1944 áprilisában 

született, amikor ő az életéért küzdött Kazanyban. Most látja először. Szép, 

erős. Ölébe veszi, a gyerek sír, nem hagyja. Fél az idegentől. Hogyne félne. 

Idegen? Neki nem. Tud mindent róla. Tudja, meddig szopott, mikor kezdett el 

járni, mikor nőtt ki az első foga. Ez az asszony megírt mindent levélben. Ezek a 

levelek tartották életben. Az itthoni hírek gyógyították meg, amikor hastífuszba 

esett. Ezek híján az idegen orosz föld fölfalta volna… 

Ez a kisgyerek tényleg egy csoda. Hasonlít őrá az orra meg a szája. A nagyobbik 

kislány akkor volt ekkora, amikor összeházasodtak. Mert szerelme, ez a paraszt 

szépség úgy járt a gazdagoknál, mint sok cselédlány akkoriban. Ő nem törődött 

ezzel. Szerette, elvette. Különben is, a gyerek azé, aki fölneveli. Ő ezt 

cselédemberként vállalta, és 1941 őszén így indult a házassága. A következő 

évben megérkezett az első közös kislány. Majd jött a behívóparancs a tényleges 

katonai szolgálat után. A hadifogság alatt született a fia. Csak most fél tőle, nem 

engedi, hogy a karjában tartsa. Ez az asszony, az ő szép asszonya, de sokat tűrt, 

de sokat dolgozott az elmúlt évek alatt. Fáradt az arca, kérges a keze. Istenem, 

de jó, hogy itt van, és itt vannak a gyerekek!  

Közben Andrucsák Jani bácsi Csillag nevű lova hazahúzta a kocsit az állomásról a 

faluba. E napon orosz fogságból Nagymágocsra hárman érkeztek haza: Marton 

István, Magyar József és az édesapám. 1947. Úrnapja! Legyen áldott az Úr neve, 

hogy hazasegítette édesapámat és fogolytársait szülőfalunkba.  

A háború utáni földosztást követően édesapám is kapott négy hold, 

ezerötszázöt négyszögölnyi földet. Igen ám, de a földön kívül nem volt mása, 

csak a dolgos két keze. Majd a szegénységet még szűkebbre fogta a család, és 

sikerült venni egy öreg lovat. Összefogtak Andrucsák Jani bácsival, és ketten 

cipelték a terheket tovább. Majd ahogy cseperedtünk, besegítettünk a 

munkába. Kapáltunk, a nővérem és én aratáskor markot szedtünk édesapám 

után. A tarlón húztuk a kévéket, amikből keresztet rakott édesapám, és a nagy 

fagereblyével is megismerkedtünk korán. Édesapám belátta, ez így nem mehet. 

Az 1950-es évek végén eladta a lovat és a földet. A Nagymágocsi Állami 

Gazdaságban kapott munkát. Később mezőgazdasági gépszerelőnek tanult. 

Felnevelte a hét családját. Az állami gazdaságból ment nyugdíjba… A háború 



borzalmait igyekezett kitörölni az agyából. Ám szép emlékekkel gondolt vissza a 

gyönyörű Erdélyre, a Máramarosi-havasokra, az ott megbúvó szelíd patakokra. 

A sötéten susogó fenyőfákra, az alattuk meglapuló ezernyi havasi gyopárra. A 

lelke mélyén nagyon fájlalta, hogy ezt a földet a becstelen történelem mégis a 

románoknak adta. 

  



 

 

 

SZABÓ LAJOS, KALAPOS JÁNOS, KÓRÓGYI PÁL 

 

PARASZTGYEREKEK OROSZ FOGSÁGBAN 

 

Amikor a parasztfiúk a SAS-fejléces behívó parancsot megkapták, 

nyomban félrerakták a kapát, kaszát, abbahagyták a határban a munkát. 

Előkeresték a padláson porosodó „bakaládát”. A kért időre kimentek az adott 

vasútállomásra. Akkor és sokan utoljára magukhoz ölelték az édesanyát és 

csókolgatták könnyes arcát. „Isten áldja, édesanyám!” „Isten óvjon, fiam!” 

„Istenem” – könyörgött az anya –, „ne hadd elveszni a fiamat!” Mert a 

háborúban ember embertársát öli! Nem nézve azt, hogy ki honnan jön, ki 

kicsoda, ki volt az apja, vagy milyen kínok között hozta világra az édesanyja! A 

háborúban leég a falu, felég a város, elvész az otthon, romokká válik a haza! A 

háborúnál nincs borzalmasabb! És ez akkor is igaz, ha a végén valakik 

másképpen ítélik meg, mert sokféle gyászos ítélet, kegyetlen egyezség született 

például az első világégés után. Itt van például Trianon, ami nekünk, 

magyaroknak örökké fáj… 

Kórógyi Pál az orosz fogságból meghalni jött haza. Harmadnap bevitték a 

szentesi kórházba. Azt mondták, nincs élet. A fiatalember koporsóját – házuktól 

a sírgödörig – vállukon vitték katonatársai. A testvére, Rozika néni a borzalmat 

úgy beszélte el, hogy hálás a sorsnak, hogy ez a magyar katona legalább itt 

nyugszik magyar földben. 

1941 derekán országosan „összeszedték” a leventéket. A 

nagymágocsiakat Vásárhelyre vitték, és irány Németország. Ott ismét vagonba 

zárva – Magyarországot érintve – hurcolták el őket Oroszországba. Kalapos 

János 1941 őszén, tizenhat éves gyerekként esett fogságba. Hosszú négy 

esztendőt töltött fakitermelésen a Deregonye nevű faluban. Ott találkozott 

Keresztes Feri bácsi és Juhász Bandi bácsi fogolytársaival. Ők vigyáztak rá, mint 



amolyan fiatal földi gyerekre. Úgy került haza élve, hogy a napi cigarettaadagját 

elcserélte élelemre. Egy kanál rizs, egy cigaretta. Az élet furcsa fintora, hogy 

négyévnyi orosz fogság után itthon lett még három évig a Magyar 

Népköztársaság katonája. Hála Istennek, kibírta. 

Szabó Lajost 1943 tavaszán hívták be sorállományba. Brünnben esett 

fogságba. Három év kényszermunka után harminckilenc kilóra lefogyva tért 

haza. Itthon az édesanyja úgy ápolgatta, mintha kisgyermek lett volna. Mindig 

csodálta: mennyi erő, kitartás van az édesanyákban. És ez a kérdés örökké 

kérdés marad. Talán az lehetne válasz, hogy ők, az édesanyák arra születnek, 

hogy neveljenek, tanítsanak, védelmezzenek. Ha az élet úgy hozza, talpra 

állítsák a háborúból hazatért, testileg-lelkileg összeroppant gyermeket. Lajos 

bácsi talpra állt, megélt több mint nyolcvan évet. 

  



 
 

 

 

SZASZKÓ FERENC 

KÉT HÉT MÚLVA LESZERELT VOLNA 

 

Borgóprund Erdélyben van, Besztercétől huszonkét kilométerre a Borgó-

havasok és a Kelemen-havasok lábánál. Itt alussza örök álmát a nagymágocsi 

Szaszkó Ferenc honvéd. A Magyar Vöröskereszt Tudósító Irodája gyászkeretbe 

foglalt levet küldött a feleségének, amiben ezt írta: 

„Mélységes fájdalommal értesítem, hogy Szaszkó Ferenc V.ö.u zászlóalj 

állományába tartozó őrvezető, aki 1909. évben Nagymágocson született, anyja 

neve: Lantos Anna, a szovjetek ellen vívott keresztes hadjáratban – Hazája 

védelmezésében – 1944. június 22-én Tihaházánál meghalt. Bajtársai a hősöket 

megillető kegyelettel a borgóprundi hősi temetőben helyezték nyugalomra. A 

súlyos veszteség feletti fájdalmukban hazafias szívem egész melegével 

osztozom és a gyászba borult családnak őszintén átérzett részvétemet 

nyilvánítom. Kérem a magyarok Istenét, adjon Önöknek erőt és megnyugvást, 

mert Hősi Halottunk a legszebbért: Hazánkért adta drága éltét… Legyen áldott 

hősi emléke… Dátum: Budapest, 1944. szeptember 4-én. Aláírás: Félegyházi 

Béla, a Magyar Vöröskereszt főtanácsnoka” 

Ez volt a hivatalos értesítés pár héttel a temetést követően. Ám ezt 

megelőzve jött egy sürgöny, amiben a borgóprundiak tudatták a szomorú hírt, 

és megírták a temetés pontos időpontját Szaszkó Ferencnének. Azt is megírták, 

hogy a borgóprundi vasútállomáson várják ezt az asszonyt. Elkísérik a 

temetőbe. Ne féljen, támogatják mindenben. Állták a szavukat. A temetés 

napján gyászruhás asszonyok várták a vonatot, amin nem érkezett meg Szaszkó 

Ferencné. Nem volt lelkiereje. Az ottani asszonyok finom kődarabokkal rakták 

körbe a sírt és virágot raktak oda. A hősi halott katona képe belekerült a frissen 

faragott fejfába. Két hét múlva leszerelt volna. 



1944. szeptember. Ekkor már az Alföld délkeleti szegletén is forrongott a 

világ. A 2. Ukrán Front – a románok segítségét kihasználva – gyorsan átlépte a 

Kárpátok csipkeveretes taraját és Debrecennek vette az irányt. Félelmetes 

hangú repülőgépek szántották az eget. Érezhető volt, hogy az orosz hadsereg 

közeleg. Szeptember másodikán egy személyautónyi ruhát, élelmet 

összecsomagolva elköltözött a Károlyi-kastélyból a grófi család. Károlyi Viktor és 

felesége, gróf Károlyi Széchenyi Ilona gyermekeikkel együtt elindultak 

napnyugatra. Ezt megelőzve a telivér ménest már elszállították a Dunántúlra. A 

vagy kétvagonnyi ezüstöt, értékes szőnyegeket és festményeket, ékszereket, 

családi iratokat szintén biztos helyre vitték még a nyár folyamán. Tudták, hogy 

mit jelent, ha idegen csapatok megszállnak egy országot. Ők ezt nagyon jól 

tudták. A magára maradt kastélyt szinte megtámadta a falu népe. Ki mit talált, 

vitte. Lebontották a grófi dolgozószoba faláról a gobelint, letördelték a parkban 

a szobrokat. Voltak, akik ezután a kastélyból elhurcolt festményt használtak 

udvari kiskapunak. Nem részletezem tovább ezeket a barbár dolgokat. Október 

6-án megérkeztek az oroszok. Nem volt légi riadó, nem szólt a sziréna, csak 

rémület volt. Félelem volt, az emberek nem mertek kimenni a határba. A szó 

igazi értelmében megállt az élet, megállt a munka. A szárán maradt a kukorica, 

a földben fagyott meg a cukorrépa. Az orosz csapat tagjai pedig beköltöztek a 

kastélyba. Előbb a magas rangú tisztek is itt szállásoltak. Később ők bementek 

Szentesre, a kastélyban a beteg katonák maradtak.  

Ám Szaszkó Ferenc történetének van még egy időben visszanyúló szála. Ő 

bulgárkertész volt gróf Károlyi Imre birtokán. Úgy is mondhatnám, hogy a 

lajosszállási majorban volt több katasztrális holdon olyan kertészet, ahová csak 

nagyon képzett emberek kellettek. Szaszkó Ferencnek jogosítványa volt már 

1939-ben! Szegeden vizsgázott. Így ő a korabeli társaihoz képest nagyon 

műveltnek számított. És ezt a műveltséget a Magyar Királyi Honvédség is 

mérte. Harmati bácsi, a falu akkori postása előre tudta, ha rendkívüli 

behívóparancs érkezett ide, azt Szaszkó Ferenc kapja. Az utolsó 

behívóparancsot 1943 telén kapta, és a kötelesség Hajmáskérre szólította. 

Onnan került Jánoshalmára, majd Szombathelyre és innen ezer veszélyen, 

megannyi emberi élettel játszó kacskaringón át jutott Erdélybe. Oda, ahol 

finom kövekkel és virágokkal borították be az ottani asszonyok a sírját. Oda, 

ahova innen máig, szerető lányai fájó sóhaja száll. Ezt az anyagot Kiss Sándorné, 



született Szaszkó Annuska adta, hogy ilyen formában hazatérjen az édesapja. 

Ennyi év után HAZA…  



 

 

 

SZÖLLŐSI JÓZSEF 

 

MEGMENTETTE MÉSZÁROS SÁNDOR BAJTÁRSA ÉLETÉT 

 

Magyarország 1941. április 12-én lépett be a Délvidék visszacsatolásáért 

indított háborúba, azt követően, hogy Németország április 6-án megtámadta 

Jugoszláviát. Így az akkori politikai elit és a mai történészek egy részének az 

értelmezése szerint Magyarország nem szegte meg az 1940. december 12-én 

kötött örök barátsági egyezményt, mivel a támadás azután történt, hogy 

Jugoszlávia – amellyel Magyarország az egyezményt kötötte – már megszűnt 

létezni. (Forrás: Délvidék magyar uralom alatt. Wikipédia. A szabad 

felhasználású enciklopédia.) 

Nos, erre a terület-visszaszerzésre felkészülve, már 1940 telén megalakult a 9. 

Honvéd Gyalogezred Szegeden. Ebbe az ezredbe sorozták be az 1919–1920 és 

az 1921 években született újoncokat. Egy részüket Szegedre, itt volt a 9/I 

zászlóalj, míg a többi fiatalt Csongrádra a 9/II, Hódmezővásárhelyre a 9/III. 

zászlóaljba. Valamint a lóhoz értő, e nemes állathoz valamilyen formában 

kötődő férfiakat Szentesre parancsolták be a Magyar Királyi Huszár Laktanyába. 

SzÖllősi János – SzÖllősi József szentesi huszárparancsnok testvéröccse szerint – 

a bátyját is ide sorozták be, valószínű 1941 januárjában. Ugyancsak ebbe a 

laktanyába vonult be – ebben az időpontban – Nagymágocsról több hadra 

fogható katona és a leventék közül is jó néhány kiképzett fiatal. Az idősebb 

generációhoz tartozott: Kató Mihály. Misa bácsiékkal szomszédok voltunk, 

együtt éltünk jóban-rosszban. Kovács Sándor, Magyar Sándor – aki hazajövetele 

után hosszú ideig szikvizet gyártott itt a faluban –, Mádai István – Pista bácsi 

fodrász volt –, Mészáros Sándor, Gajda István, Foltényi Tamás – gróf Károlyi 

Imre intézőjének fia –, Földi András, Tóth István – ő szabómester volt – és 

Gábor János, aki mint leventehuszár vonult be a hadseregbe. Az ezred Hunyadi 



János nevét viselte, és Magyarország kormányzója, Horthy Miklós volt az ezred 

parancsnoka.  

SzÖllősi József Nagymágocs-Zoltántéren született. Uradalmi cselédszülők 

gyermekeként hallatlan akarattal, elszántsággal és önfeláldozással állt be a 

hadseregbe. Ő volt az egyetlen sorállományú katona, aki az őrmesteri rangot 

megkapta, és díszhuszárként lovagolt a legnagyobb ünnepi menetben. 

Mindemellett kiérdemelte a „Magyar Délvidék Visszafoglalási Emlékérmet”. A 

harcok végeztével pedig, mint vitéz SzÖllősi József tért haza. A huszárok a 

háborúban egészen különös egyének, különös katonák és különös harcosok 

voltak. Azért is különösek, mert a huszárélet a ló kiválasztásával kezdődött. 

Illetve úgy, hogy az ide vonatkozó – írott-íratlan törvényt betartva – nem az 

ember választott magának lovat, hanem fordítva. A ló kereste meg a körülötte 

sokasodó egyén közül azt, akit elfogadott gazdaként magának, akiben 

megbízott, és akire rábízta saját sorsát a végeláthatatlan események 

forgatagában. A ló – sokan megírták, megfestették – az állatvilágban maga a 

csoda. Több olyan történet máig él, hogy a kedves jószág – hetek vagy hónapok 

után is – hazajött, ha a helyzete úgy adta.  

A háború borzalmaival folytatva. Délvidék visszafoglalása után a 9. 

Magyar Honvéd gyalogezred legfelsőbb parancsszóra 1944. május elején – 

természetesen a szentesi huszárbandériumot is beletudva – hatalmas 

vagonokban Bajáról elindult a Szovjetunió elleni háborúba. Pontosabban 

Ukrajnába, a kijevi területre, a belorusz-ukrán határ közelébe. (Zárójelben, ez az 

országrész Csernobiltól van tizenhat kilométerre.) Itt folyik a Pripjaty folyó. 

Hossza hétszáztíz kilométer, átszeli Fehéroroszországot, majd a lassan 

cammogó vizét a Dnyeper folyónak adja. A folyó két partját mintegy százezer 

négyzetkilométernyi erdős, mocsaras terület borítja. Ez a mocsár alkalmatlan 

volt mindenféle harci cselekményre. Ezzel együtt és ennek ellenére az osztrák-

magyar hadvezetés úgy döntött, hogy odaküld hét lovas és hat osztrák-magyar-

német gyaloghadosztályt katonai felderítésre. Idekerült a 9. Magyar Honvéd 

gyalogezred kötelékébe tartozó szentesi huszárlaktanya lovas állománya. 

Borzalmas harcot vívtak a nyakig érő mocsárban. A borzalmat még az is fokozta, 

hogy az orosz csapatok jobban ismerték a terepet, és a felszerelésük is jobban 

alkalmazkodott a helyi viszonyokhoz. A szentesi huszárok – SzÖllősi János 

elmondása alapján – a végsőkig harcoltak. Rajongva féltették saját életükkel 



együtt a saját lovaikat. Számtalan eset volt, amikor a ló nyakig beleragadt a 

mocsárba, már nem tudott lépni, mert a kegyetlen, tapadós vízinövény 

összeragadt a szájába. Rátapadt a szemére, fejére. Az volt a legmeghatóbb az 

élethalálharcban, amikor a huszárnak le kellett lőni a saját lovát. Ez gyász volt, 

és a gyászban akkor és ott pokollá vált minden. Szörnyű pokollá, vagy még ettől 

is rosszabbá, ha lehet. SzÖllősi József – a csapat első embere – többszörösen 

megígérte, hogy – legyen bármilyen komisz harci feladat, ha az ég a földdel 

összeszakad – egytől egyig hazahozza a frontról a nagymágocsiakat. És Szőllősi 

József állta a szavát. Történt, hogy Mészáros Sándor huszár fejét eltalálta 

egyszer egy gránátdarab. A feje vérzett, pánik tört ki, mert a háttérben már az 

oroszok rohamosan támadtak. Többen mondták, hagyják ott! Meneküljenek, a 

saját életük fontosabb. SzÖllősi parancsnok nemet parancsolt. Életét 

kockáztatva feltette sérült társát a lovára és elvitte a legközelebbi kórházba. 

Mészáros Sándor meggyógyult és eljött haza. És – hála az Istennek, hála a 

minden tekintetben talpig emberséges SzÖllősi József parancsnoknak – az 

ottani nagymágocsi huszárok közül mindannyian eljöttek haza. 

Haza, haza, haza. Persze az út nagyon kemény, hosszú és nehéz volt a pripjatyi 

mocsaraktól a Nagymágocs-Zoltántéri édes otthonig. Nagyon kemény és 

nagyon hosszú. Hiszen ekkor 1943 májusát mutatta a naptár. A keleti 

hadszíntéren támadó tevékenységet ellátó 9. Megszálló Seregtestnél nagy 

változás történt. A hónap első napján – kijevi székhellyel – megalakult a Magyar 

Királyi Megszállóerő Parancsnokság. A Nyugati Megszálló Parancsnokság helyét 

a Dontól visszavonult VIII. hadtestparancsnokság vette át. Ám a kurszki csatát 

követően a szovjet támadás egyre jobban erősödött, és visszaszorította a 

német hadvezetés által irányított csapatokat. Az 1943. szeptember 5. és 19. 

között vívott harcok után a gyengén felszerelt magyar sereget súlyos vereség 

érte. Sokan elestek a harcokban, többen pedig hadifogságba kerültek. 

Valószínű, hogy SzÖllősi József parancsnok is ekkor került a foksányi hírhedt 

hadifogolytáborba. Foksány egyébként a mai Románia területén van. Itt (is) 

több ezer magyar hős alussza örök álmát. NKVD 176-os koncentrációs tábor 

volt a fogolytábor eredeti neve. SzÖllősi József innen tért haza épségben. Úgy 

épségben, hogy a lába szárában hazahozott egy aknaszilánkot, már a végtagba 

beépülve. Itthon földet bérelt, szántott, vetett, mint azelőtt, mielőtt elvitték a 

háborúba. A sok fájó emlékét testvéröccsének, Jánosnak osztogatta. Ezt az 

anyagot SzÖllősi János elmondása alapján vetettem papírra. Köszönet neki és 



mindenkinek, aki a hős katona emlékét megőrzi és az utókornak megőrzésre 

közreadja.  

Más források is bizonyítják, hogy ez a nagymágocsi díszhuszár, ez a 

nagymágocsi vitéz rangú egykori katona az idős napjait is hasznosan múlatta. 

Tagja volt a szentesi Lakos József Baráti Társaságnak. Sokat fáradozott azon, 

hogy méltó emléket állítson Szentes város a harcokban elesett hős 

huszároknak. A nagymágocsi első, második világháborúban elesetteket is 

beleértve. Tagja volt egy küldöttségnek, amely kopjafát állított 

Lengyelországban Wola-Dubovkánál Földi András nagymágocsi zászlós 

emlékének. Szőllősi József élete végéig hű maradt a huszáregyenruhához, hű 

maradt szeretett hazájához, önmagához… És tényleg, valami különös többlet, 

valami különös összetartozás maradt az egykori huszárokban. Talán a ló, ez a 

bölcs és gyönyörű állat ad némi többletet az emberi agyakban.  

 

 

Van egy csodálatos huszárinduló, amit Tóth Ferencné, született Juhász Juliska 

tanított meg nekünk – évekkel ezelőtt – a Nefelejcs Népdalkörben. Mondván, 

az ő édesapja is huszár volt, éppen a szentesi kaszárnyában. És hazaérkezése 

után az édesapának – jókedvében – ez a nóta jött leggyakrabban a szájára: 

HUSZÁRINDULÓ 

„Nem lesz az álom, ha majd a nyáron, huszárok jönnek a határon. 

Libeg a függöny, a csipkefüggöny a muskátlis ablakokban. 

Hány lány szíve dobban, hány szív lángra lobban, 

Nem szól a nóta jobban, mint most a huszárinduló: 

Refr: Házunk előtt huszárok jönnek, 

Nézze, de szépek, édesanyám, 

Minden mentén ott csillog büszkén,  

Gyémántkőből a napsugár. 

Biztos, hogy Kossuth Lajos lenéz az égből  

És a büszke huszároknak visszaszalutál. 

Édes rózsám, közéjük állok és én leszek a legszebb huszár.”  

 



TAKÁCS ISTVÁN 

A FEJTÍFUSZ IS TIZEDELT 

 

Takács István tartalékos honvéd 1944 januárjában – behívóparanccsal – 

nem jutott ki a frontra. Útközben szörnyű fejfájásra és lázra panaszkodott 

társainak a marhavagonban. Valamelyik állomáson leszállították, kórházba 

bevitték. Fejtífusz. Ennyi. És ez a történet is csak akkor derült ki, amikor Bozó 

Sándor bácsi – akivel együtt került a vagonba – a frontról hazatért, és a 

feleségének elbeszélte. Soha egyetlen sort, egyetlen értesítést nem küldtek a 

hatóságok, hogy mi történhetett vele? A neve felkerült a hősöknek állított 

emlékkőre nagymágocsi temetőben… 

Árgyelán Jánosné, született Takács Zsuzsanna hároméves volt, amikor az 

édesapját utoljára látta, amikor utoljára átölelte. Az édesanyja sokszor 

elmesélte, hogy a három leánygyermek közül, mivel Zsuzsika volt a legkisebb, ő 

volt az apja kedvence. Mindig úgy ebédelt, hogy a kicsi lánya ott ült az ölében. 

Ettől elmúlt a fáradsága, ettől megjött a jó kedve. Takács István gróf Károlyi 

Imre birtokán dolgozott. Szorgalmas cselédember volt. A béréből – amit jól 

beosztottak – 1941-ben pár hold földet vettek, és egy takaros házat Gádoroson. 

Addig, mint a többi cselédcsalád, a gróf birtokán a zoltántéri majorban laktak. 

Ettől a fajta élettől ő és a felesége többet akartak. Sokkal többet. De a háború 

közbeszólt. A behívóparancs szétszakította őket. Megölte az előremutató 

elképzeléseket. Takács Istvánné ott maradt három leánygyermekével egymaga.  

1944. október 8-án bejöttek az oroszok ebbe a faluba. Zoltántéren is 

elszállásoltak több közlegényt, és az ottani kúriában néhány tisztet. A majorban 

lakó asszonyoknak főzni kellett a tiszteknek. A főtt ételt a cselédház közös 

konyhájáról elvitték az elegáns házba. Ott ették a jóízű magyar étket az, amúgy 

mindenféleképpen kiéhezett, orosz előkelőségek. Mindenféleképpen 

kiéhezettek voltak. A hazájuktól hosszú ideje távol lévő katonák a szó valós 

értelmében nemi vonzódással bírtak. Megkívánták a magyar nőket. A nőket. 

Ilyen az emberi természet. Akkor is ilyen, ha amúgy tisztességes, ha amúgy 

önzetlen lélek. A szeretetre való vágyakozás olykor felülírja a törvényeket. Ez 

háborúban pláne igaz. A zoltántéri majorban az édesanyák kemencékben 



bújtatták el a nagyobbacska leányaikat. Féltek. Tudták, hogy a katonák majd 

odébb állnak, és – ne add, Isten – a baj marad. Vagy maradhatott volna… 

A háború után tébécében meghalt Takács Marika. Erzsike pedig 

megtalálta élete párját az akkori élhetetlen világban. Zsuzsika és az édesanyja 

egy idő után kettesben maradtak. Eladták a gádorosi házat, visszaköltöztek 

Nagymágocsra egy félig kész házba. Ez a hely egyfajta vigaszt, egyfajta 

biztonságot jelentett nekik. Takács néni takarító munkát kapott a kastélyban. 

Négyszáz forint volt a havi fizetése. A Károlyi-kastélyba – az orosz megszállás 

után – előbb görög hazafiakat költöztettek, majd a Csepeli Gyár Munkásüdülője 

lett. 1955-től szolgálja ez a patinás épület az idős embereket. Takarítónők 

mindig kellettek. Ám a fizetések sohasem tükrözték az itteni munkát. Takács 

néni egy idő után elment az állami gazdaság konyhájára. Itt a havi bér mellé 

illetményföldet is adtak. A megtermelt kukoricából disznót hizlaltak, 

aprójószágot tartottak. Könnyebben éltek.  

Zsuzsika életében – édesanyja elbeszélése alapján – szinte ott élt az 

édesapja. Sokat tudott róla. Persze nem eleget. Hatodikos leány volt, amikor az 

osztálytársaival téli szünetben a Laposba szánkózni mentek. Csakhogy neki nem 

volt szánkója. Akkor döbbent rá igazán, hogy nincsen édesapja, aki szánkót 

készíthetett volna. Takács István harminckilenc évesen fejtífuszban halt meg 

valamelyik kórházban! Soha, senki nem küldött értesítést, halotti nyilvántartást 

róla. Eltűnt, mint egy parányi porszem a tomboló, hatalmas háborúban. 

  



 

 

UDVARVÖLGYI ANTAL SÁNDOR 

 

A FOKSÁNYBÓL EGY SZÁL PRÉSELTRÓZSA 

 

Mintha Udvarvölgyiné Ilonka nénihez egy kicsit hazamentem volna. 

Hiszen Ilonka néni ismer kislánykorom óta, együtt jártunk Sanyikával iskolába, 

és különben is, egy Nagymágocs nagyságú faluban szinte nyitott könyv 

mindenki előtt az ott élő családok élete. Ezt a közvetlen ismeretséget még az is 

fokozta, hogy Dr. Udvarhelyi Zsolt és Tóth István – a két unoka – az elmúlt 

években ellátogattak községünk állandó helytörténeti kiállítására, ahol 

jómagam több – általuk ismeretlen – községtörténeti anyagba bevezettem 

őket. Mint mondták: ők ezzel többek lettek, és még inkább kötődnek szüleik, 

drága nagyszüleik szülőfalujához, az ő biztos mentsvárukhoz, ahova olyan jó 

hazajönni. Ahol olyan jó a drága nagymama gondolatait lesni, fáradt kezét 

megcsókolni. És megköszönni mindent, mindent, amit eddig kaptak… 

Ezt a találkozót Tóth Pisti ügyes gondolatai formálták egybe úgy, hogy 

otthon legyen Zsolt is, az unokatestvére, Ilonka, Pisti édesanyja és 

természetesen Ilonka néni, aki oly tisztán, oly mélyen és igazan emlékszik – 

kilencvenhárom évét betöltve – az egykor megtörtént szomorú dolgokra. 

Most Ilonka néninek átadjuk a szót, és ő, mint aki könyvből olvasná, 

mondja: 

– Az én nagylánykoromban vitéz Domoki János úrnak volt egy nagy szállodája. 

Odajártunk tánciskolába. Udvarvölgyi Antal Sándor – akkor még Urzó – 

Orosházán dolgozott, mint férfifodrász és ő volt a tánctanár táncsegédje. Sokat 

táncoltunk együtt, beszélgettünk is közben. Majd udvarolt és megkérte a 

kezem. 1940. október 20-án házasodtunk össze. Én hölgyfodrásznak tanultam 

szintén Orosházán. A férjem iparengedélyt váltott, és a testvérével, Urzó 

Márton Jánossal a Vidéki-féle házban együtt kezdték el a szakmát. Én is ott 

dolgoztam velük, mint hölgyfodrász. Még Károlyi Imre feleségének, Zsófia 



grófnőnek is ondoláltam a haját. Mint mondtam, akkor még Urzó Antal Sándor 

volt a férjem neve. Ám gyakran behívták katonának, és egy jó akaratú tiszt azt 

mondta neki, hogy magyarosíttassa ezt a nevet, és cserélje fel a református 

vallást római katolikusra, mert az Urzó zsidósan hangzik, és ekkor már 

haragudtak a zsidókra… Mi együtt dolgoztunk, együtt gondolkoztunk, együtt 

tervezgettünk: hogyan legyen tovább. Ám ebbe beleszólt a katonaság. 1939-től 

42-ig volt tényleges katona, amikor leszerelt, Sanyika, a kis fiunk éppen csak 

tipegett. Azután 1944 tavaszán az uramat elvitték a frontra.  

Ekkor Ilonka néni, mint aki messzi néz a múltba, elcsendesedett, és a 

szavakat a konok történelemnek adta: 

Udvarvölgyi Antal Sándor honvédet előbb Csongrádra a 9/II. zászlóaljhoz 

sorozták. A katonai parancsnokság a város főterén szállodákban lakott, míg a 

legénységet ideiglenesen iskolákban, lakásokban szállásolták el. Horthy Miklós 

volt az ezred parancsnoka, és a zászlóalj Hunyadi János nevét viselte. Majd ezt 

az alakulatot még ezen a tavaszon áthelyezték Szabadkára. Ekkor volt éppen 

1944 húsvétja. A gyönyörű magyar várost átjárta a füstölt sonka illata. Majd a 

finom étket nagyszombat este elvitték megszenteltetni a templomba. Hiszen 

Jézus feltámadása akkor is a keresztény világ legnagyobb ünnepe, ha az 

emberiség egy része belelábal a világ legszörnyűbb bűnébe. A szabadkaiak még 

húsvéti népi vásárt is tartottak. Udvarvölgyi honvéd drága párjára gondolva vett 

egy pár bársonypapucsot, és azt onnan hazaküldte Nagymágocsra. Háború 

idején Szabadkáról érkezik egy pár bársonypapucs. Ez azért valami! A lelke 

legmélyééig beleremegett Ilonka néni… 

Ezután hátborzongató dolgok jöttek. A szabadkai zászlóalj átképzést kapott, és 

mint őrzászlóaljat, hónapokon át a front előtt gyalogoltatták városról városra. 

Majd augusztus elején, Szentgotthárdon bevagonírozták, és elindították őket a 

frontra. Ekkor már a 9/II. zászlóalj katonái mind a vagonban voltak. Szecskó 

János nagymágocsi honvéd és Udvarvölgyi honvéd a véletlennek köszönhetően 

végig együtt tartottak. Idetartozik, hogy ekkor már a magyar nyilas tisztek úton-

útfélen fogdosták össze a magyar katonákat, gyűjtőhelyre vitték őket egy 

vagonba, és amikor megtelt a vagon, indították a többi kocsival együtt a 

Szovjetunió valamelyik fogolytáborába. Udvarvölgyiék megtudták, hogy az út 

Erdélyen át vezet. Eldöntötték, hogy egy adandó pillanatban megszöknek. Az 

egyik állomáson észrevétlenül sikerült kifeszíteni a vagon ajtaját és eltűntek. A 



Kárpátok fenyőrengetegének az aljnövényzete elbújtatta, megvédte, óvta őket. 

Ott bujkáltak napokig étlen, szomjan, majd rájuk talált néhány román katona. 

Kérték, ne bántsák őket, mert át akarnak állni az ellenség, vagyis az oroszok 

oldalára. Nehéz volt elhitetni a román katonákkal, hogy mit akarnak. Fegyvert 

fogtak rájuk, több napi elzárás következett. Végül sikerült átállniuk az oroszok 

oldalára. Így nem vitték ki őket a többi magyar katonával együtt Szibériába vagy 

a nagy Oroszország 5700 fogolytáborának valamelyikébe. Ennek a vagonsornak 

akkor a foksányi gyűjtőtáborban volt a végállomása. Ott megkérdezték, hogy ki, 

mihez ért, mi a szakmája? Sanyi bácsi jelentkezett, hogy ő fodrász. A tisztek 

kapva kaptak rajta, hiszen szükségük volt jó fodrászra. Naponta nyírta, 

borotválta a tiszt urakat, némelyikük még fizetett is az elegáns munkáért. 

Foksány. Erről a hadifogolytáborról már sok szó esett ebben az anyagban, 

ám kevés ahhoz, hogy az ott történt dolgokról teljes képünk legyen. Ide 

harmincötezer embert zsúfoltak egyszerre össze. Az odaérkezőknek sokszor 

napokig kellett szakadó esőben a szabadban várakozni, a hátukat összevetve 

melengették egymást, mire ismét bevagonozták őket, és elvitték egy részüket 

tovább. Míg a többiekkel földbeásott erdei lágereket készítettek, aminek a 

tetejére fák törzseiből és ágaiból tetőt rakattak. Rengetegen megfáztak, 

tüdőgyulladást, bélhurutot kaptak. Vagy a tél beálltával ott fagytak meg a 

gödörláger alján. Ennivalót alig kaptak. Egy kanál leves, talán egy pici sót, egy 

csöppnyi olajat és korpát tettek bele. Két-három deka kenyér volt a napi adag. 

Miközben a tetvek, a férgek meglepték a fejüket, ruhájukat… Egy kutató szerint 

a foksányi lágerben tűnt el legtöbb magyar katona! Úgy tűnt el, hogy nem 

maradt róluk egyetlen sor, egyetlen holttá jelentési irat sehol. 

Udvarvölgyi Antal Sándor honvéd egy kicsivel másképpen élte át a 

többiek kegyetlen sorsát. Egy picivel több jutott neki élelemre, úgy is, hogy 

kenyérre cserélte el a napi cigarettaadagját. Egyszer a karikagyűrűjét is oda 

kellett adnia egy tisztnek egy kosár száraz kenyérért. A szíve majd beleszakadt. 

Később áldozatok árán sikerült visszaszereznie a gyűrűt, ám azt mondta, 

megérte minden áldozat… Sanyi bácsi 1946. szeptember 2-án tért haza.  

A történelem kerekét innen ismét Ilonka néni forgatja: 

– Mi akkor Molnár néninél laktunk a mostani Vörösmarty utcában. Én 

kint voltam szilvát szedni a szilvásban, és látom ám, hogy Csőke Mariska szalad 



felém és kiabál: Ilonka, Ilonka, gyere gyorsan, mert Sanyi itthon van! Én 

felkaptam egy vödröt ijedtemben és szaladtam, ahogy tudtam. És kint várt az 

uram az utcán, a karján volt Ilonka, és Sanyika szorította a hátizsákja sarkát. 

Úgy szorította, ahogy csak a két kis kezével bírta. Mert amikor az uram hazaért, 

Földi Juliska fölkapta a kislányt, és szaladt vele elébe. Mutatta: nézd, ez a tied, 

ez a gyönyörű hajas baba. Ő azt mondta: igen, ez az én gyönyörű picike 

virágom. És ölelte, csókolta. Közben összefutott az egész utca. Mi a párommal 

szótlanul összeölelkeztünk zokogva. Hirtelen felszínre tört az a rengeteg féltés, 

aggódás. Ilyenkor egy pillanat alatt az emberből feltép minden mély érzést a 

másik fél karjának a szorítása… Ezen a napon, több helyen is hasonló ünnep volt 

a falunkban. Keresztes Ferenc, Molnár József és Szecskó János is akkor tértek 

haza.  

Még Foksányhoz visszatérve. Sanyi bácsit a szakmája mentette meg, hogy 

elhurcolják Szibériába, a Don-kanyarba, Szevasztopolba vagy bármelyik halállal 

fenyegető fogolytáborba. Ám – és ezt Tóth Pisti unoka a drága nagypapától 

tudja – a foksányi foglyok, akik egyfolytában az életben maradásukért 

harcoltak, a lövészárkokban a sapkájukat a fejük helyett fölhúzták cipőjük 

orrára. Így a másik oldalról arra lőttek az ellenfelek. Így a meglőtt katonák a 

kórházba kerültek, és legtöbbjüket nem vitték ki a frontra. Zsolt – a másik 

unoka – arra emlékezett, hogy mivel az örök éhség hajtotta a katonákat, 

egyszer vetési varjat fogtak, és azt főzték volna meg ebédre. Csakhogy ezek a 

madarak akár kétszáz évig is élnek, nem főtt meg a húsuk, az edény alá hiába 

tüzeltek. Sanyi bácsi – a maga sajátos, mosolygós tekintetével – sok ilyen 

epizódot mesélt el a fiúknak.  

S most nézzük Ilonka néni foksányi emlékeit. Hosszú és kegyetlen 

várakozás végén mindig kapott egy-egy levelet. Egyszer olyan érkezett, amire 

apró öltésekkel rávarrt a párja egy szál préselt rózsát. A frontról, a süvítő 

puskagolyók, ágyúropogások közül egy szál préselt, piros rózsa! Ilonka néni 

érezte, tudta, hogy a párja azokba a picike öltésekbe a féltését, a hűségét, a 

szerelmét is belevarrta. És belevarrta azt is, hogy boldog, mert vigyáz a két kis 

gyermekükre, és tiszteli, mert közös életük zálogát, a fodrászüzletet a Halász-

házban nem hagyja cserben. Szóval máig minden benne van ebben a hírhedt 

Foksányból érkező préselt rózsaszálban… 



Sanyi bácsi és Ilonka néni 1946 őszén elkezdtek együtt egy félbehagyott 

másik életet a fodrászszakmában, a háború gyászától még feketéllő 

Magyarország kicsi falujában, Nagymágocson. Elhatározták, hogy házat 

építenek. Ebben az időben osztották ki házhelyeknek a sportpályától a mostani 

Tölgyes utcáig húzódó területet. Amit először kiválasztottak és kifizettek, 

később rájöttek, hogy ez a hely nem alkalmas a főépülettel egyben lévő 

fodrászüzletnek. Aztán cseréltek, de ráfizettek. Ám a végén nem bánták meg. A 

házépítés ekkor nem ment könnyen. Sanyi bácsiéknak a szülők és a testvérek 

segítettek. Orosházáról bontott téglát hozott Ilonka néni édesapja, és Kis László 

– Ilonka néni testvére – fát szedett az erdőben, majd a legszebb faderekat nekik 

adta nagygerendának. 1947. szeptember 15-én (Búza István, az én keresztapám 

lakodalmakor. A szerző megjegyzése.) már állt a Kossuth utcán az Udvarvölgyi-

ház. Igaz, csak a szoba volt lakható, de beköltöztek. Az ajtók, az ablakok később 

Rozgonyi György asztalosmester keze nyomán készültek el. Majd egy toldással 

megvalósult a fodrászműhely is, amire annyira vágytak.  

Teltek az évek, nőttek a gyerekek, és közben eljött egy új rend is, ami véget 

vetett az akkori kisiparos, szabad életnek. Egy előre elvetélt kormányhatározat 

alapján KTSZ-be, azaz kisipari termelőszövetkezetbe terelték be őket. Sanyi 

bácsi rögtön megértette az idők szavát. Azt mondta, ha kell, hát legyen. Ám 

Ilonka néni nem akart közösködni senkivel. Ezért kilencezer forintnyi bírságot 

sóztak a nyakába. Beszéltek Szomszéd András tanácselnök elvtárssal, ő azt 

mondta, ha belelép, nem kell fizetni. Így lett Ilonka néni is a KTSZ tagja. Évek 

múlva innen jöttek mind a ketten Kiváló Dolgozó kitüntetéssel nyugdíjba.  

Itt majdnem vége lett Udvarvölgyi Ilonka néni élete meséjének. Ám a két 

unoka előszedett még a világháborúkkal kapcsolatos történeteket. Pisti azt 

mondta, hogy Kis László, Ilonka néni testvére, aki a második világháború végén 

amerikai fogságba esett Németország közelében, ő is épségben tért haza. Ám 

itthon úgy bántak vele, mintha kint besúgó vagy kém lett volna. Ilyen volt a 

politikai megítélés a háború utáni időszakban. Zsolt azt mesélte, hogy Ilonka 

néni édesapja az első világháború után öt évig volt orosz fogságban 

Szibériában, Tomszkban. A foglyokkal építették újjá a lebombázott gyárakat, a 

szétzúzott házakat. Velük fizettették meg a felmérhetetlen kárt, amit a 

szövetséges hatalmak okoztak. De az első világháborús hadifoglyokkal 



építtették fel azokat a fogolytáborokat is Szaratovban, amiben Maczelka Jani 

bácsi és a több tízezer magyar társa hadifogolyként dolgoztak.  

És még egyszer a Foksányból érkező préselt rózsa. Itt marad örök 

emlékként e könyv lapjára nyomva. Elmondja azokat a szépséges gondolatokat, 

amiket akkor, ott átélt a levél feladója, és nem öntött szavakba e sorok írója. 

  



VASS ANTAL 

 

EGYIK TÁBORPARANCSNOK ELVITTE VOLNA 

AMERIKÁBA 

 

A Magyar Királyi I. honvéd gyalogtest, valamint a hozzájuk kapcsolódó lovasság 

és a nagy teljesítményű gépek, 1941 őszén Ukrajna több városában súlyos 

vereséget szenvedtek. Ezek a tények bebizonyították a magyar hadvezetés 

parancsnokságának, hogy a modern háborúban, a menetsebességű gépek, 

lovas alakulatok és a gyalogság egy seregen belül nem alkalmazhatóak 

sikeresen. Ennek a tanulságát levonva az 1942 októberében életbelépett 

hadrendben belül egy rendelet, miszerint külön válik a páncélos és a lovas 

fegyvernem. 1942. október végén alakult meg Nyíregyházán az I. Honvéd Lovas 

Szakosztály parancsnoksága. Az addig szerzett tapasztalatok arra is választ 

adtak, hogy elsősorban a tűzerőt kell fokozni, azt egy másik alosztályhoz kell 

csoportosítani, valamint páncélos és légvédelmi tüzérségi támogatást kell a 

frontra készülő alakulatoknak biztosítani. Ugyanakkor vonatalakulatokkal is 

fontos növelni a hadba induló gyalogtesteket, hogy mielőbb célba érkezzenek. 

Ezzel rengeteg időt nyerhetnek.  

1943 év első felében a lovas szakosztályok megkapták a szükséges 

felszereléseket és végrehajtották a különböző szintű harci gyakorlatokat. A II. 

huszárezred parancsnoksága és a 2/II. huszárezred parancsnoksága Szabadkán, 

míg az 2/I. –es hadosztály parancsnokság Szentesen volt. A lovas 

tüzérszakosztályt Nagyváradra tették. A 3. gépvontatású tüzérszakosztály 

Nyírbátorba, az 55. légvédelmi tüzérszakosztályt Szegedre irányították.  

A lovashadosztály létszáma: 607 tiszt, 16639 fő legénység, 10900 ló, 1200 

szekér 800 gépjármű tartozott ide. Az 1. es számú lovashadosztályt - a Kárpátok 

védelmezése helyett, - a németek által követelt hadműveleti területre a Pripjat 

– mocsarakba vezérelték. (Erről a részletesen olvashatnak a Szöllősi József 

parancsnokról írt anyagomban. Szerző megjegyzése.) Míg 2. számú 

huszárezredet és a 3.-as gépvontatású tüzérszakosztályt, valamint a 15. 



kerékpáros zászlóalj a németek XX. és XXIII. hadtest alárendeltségében szintén 

a Pripjat – mocsarakon át vezető úton Sinjawka felé irányították. 

Románia háborúból való – 1944. augusztus 23. - kiugrását követve 

Magyarország veszélyeztetése miatt szükségessé vált a lengyel területekről a 

magyar csapatok hazaszállítása. Ugyanakkor itthon jelentős fegyverzeti 

hiányosságok mellett, megkezdődött a magyar királyi hadsereg erőinek a teljes 

mozgósítása. Az így hadba hívott pótalakulatokból felállították az I. tábori 

huszárezredet, amely szeptember 13 napjától Arad és Maros vármegyék 

elfoglalásakor nagy vereséget szenvedett és visszavonulásra kényszerült. Majd 

Orosházára és a szentesi hídfőhöz vonultak – 1944. október 7. napján - védelmi 

bevetésre.  

Térjünk vissza időben 1943. november 18. napjára. A nagymágocsi születésű 

Vass Antal akkor vonult be Szegedre a légvédelmi tüzérség parancsnokságára. 

Innen sodorta a háború kegyetlen vihara. Az ifjú Vass Antal úgy tudja, hogy 

édesapja Németországban, valahol Berlin alatt esett amerikai fogságba. A 

pontos helye számára ismeretlen, hiszen az édesapja egyetlen levelet, egyetlen 

üzenetet nem küldött amióta elment. Azt tudja, hogy az édesapja pék lett az 

amerikai fogságban. Igazából nem volt pékszakmája, csupán egy nagymágocsi 

parasztgyerekként vonult be katonának. Ám itthon az édesanyjának segített és 

a drága mama megtanította, hogyan kell sütni azt az igazi foszlós bélű kenyeret. 

És amikor az amerikai tiszt megkérdezte van e közöttük olyan fogoly, aki tud 

sütni kenyeret, Vass Antal jelentkezett, hogy megpróbálja. És finom kenyereket 

sütött nap, mint nap az amerikai fogolytáborban. Az amerikai tiszteknek ez 

nagyon tetszett. Azt mondták ilyet még a nagy Amerikában sem ettek. .. Majd 

amikor 1945 májusában vége lett a háborúnak a táborparancsnok hívta: 

menjen ki vele Amerikába. Ott ezzel a tudással nagyon gazdag ember lehet. 

Vass Antal azt válaszolta: „előbb hazamegyek Magyarországra és megnézem a 

szüleimet, mert három éve semmit sem hallottam róluk.”Az amerikai tiszt a 

pontos címét is megadta, hogy írjon neki Vass Antal, ha hiába jön haza. És még 

ez a fogoly a tábornoktól azt az ígéretet is megkapta, hogy ha még is 

meggondolja magát, küld neki pénzt repülőjegyre és az ottani repülőtéren 

várja.  

És 1946 tavaszán hazaérkezett Németországból ez az amerikai hadifogoly, ez 

nagymágocsi katona. Nem volt kiéhezve, lefogyva, hiszen ő mint pék nem 



szűkölködött az ennivalóban. Még zsoldot is kapott, amit sikerült jól eldugnia a 

cipője talpába. Így nem találták meg a magyar őrök a magyar oldalon. Otthon – 

hála az égnek – semmi bántódásuk nem volt a drága szüleinek. A 

hazaérkezésének nagyon megörültek. Így nem ment ki a nagy reményekkel 

kecsegtető Amerikába. Bár sokáig őrizgette a tábori tiszt nevét és címét a 

tálcájában. És sokszor megfordult a fejében, hogy mi lehetett volna, ha ő azt az 

ajánlatot elfogadta volna… Nem! Ő a szüleit, a hazáját és a háború utáni itthoni 

küzdelmes életet választotta. Idetartozik, hogy Tóni bácsi a nagymágocsi Labádi 

Feri bácsival együtt volt abban az amerikai fogolytáborban és szinte egy napon 

érek haza. 

Tóni bácsi megnősült 1948-ba. Majd vett egy kocsit és egy lovat. Beállt Gaál 

Lajos bácsi csarnokába tejhordónak. Hajnalban kelt és elindult a legtávolabbi 

tanyákra, még Síromból is (Gádoros alatt van) elhozta a gazdáktól a tejet. Aztán 

a fejlődés véget vetett ennek az időnek. Budapesten a Csepeli Vas és 

Fémművekben hengerész lett. Majd itthon dolgozott a nagymágocsi Állami 

Gazdaság faiskolájában. Ő volt a csemetéket szemző szakemberek egyik 

legjobbika. Később a Kossuth Termelőszövetkezetben állatgondozó lett. Innen 

ment nyugdíjba. Nyugdíjasan Csurgai Misa bácsival, majd Friedl Feri bácsival 

halottas kocsisként dolgozott ebben a faaluban. .. 

Vass Tóni bácsi keveset mesélt családjának a frontról, a fogságról, az ezerféle 

megpróbáltatásról melyeket átélt a három esztendő alatt. Mintha ezeket 

restellte, vagy bűnnek tartotta volna.  Ám ennek meg is volt mélyen a lélekben 

rejtőző oka. Hiszen a háborút követő években a magyar politika úgy viselkedett 

a nyugati frontról hazatért katonákkal, mintha ők árulók, vagy besúgó bérencek 

lettek volna. Pedig. Pedig hát mindannyian áldozatai voltak annak a hazug, aljas 

politikának, ami terület visszafoglalás címén lángokba borította világot. Az 

egész világot felégette! Gyászbaborította! Vass Antal egykori honvéd, - volt 

amerikai fogoly, kiváló tábori pék – emlékét a fia ifjú Vass Antal mélyen a 

szívébe zárta. Ott őrzi, mint drága örökséget, és büszkén hozta el ezt az 

anyagot, hogy az ő édesapja is ott legyen ebben a könyvben, a nagymágocsi 

második világháborús hősök sorában. Köszönet ifjú Vass Antalnak és 

mindenkinek, aki segíti a munkámat.      

 



 

VIRÁGOK A HŐSÖK SÍRJÁRA 

 

A pontos dátum már nem érdekes, vagy 1992, vagy 1993-ban az akkori 

magyar kormány, a Honvédelmi Minisztérium és az Országos Katonai Levéltár 

rengeteg pénzt felajánlottak az ország önkormányzatainak, hogy dolgozzák fel a 

két világháborúban elesett, megrokkant, fogolytáborokba, kényszermunkára 

elhurcolt hőseinek névsorát. Jómagam, mint a Szentesi Élet hetilap újságírója, a 

Délvilág külső tudósítója anyagot gyűjtve szinte hetente megfordultam a 

Szentesi Levéltárban. Irigykedve néztem, hogy a szegvári, mindszenti és egyéb 

település kutatói milyen szorgalommal gyűjtenek. Kutatják a múltat, a 

településeik hős katonáinak a háborúban végigjárt útját. Míg Nagymágocs nem 

mozdult rá erre a témára. Később azt hallottam, hogy talán nem is jutott el 

idáig ennek a lehetőségnek a híre. Talán? Nem. Ez már nem derül ki soha. Azt 

viszont tudom, hogy én a levéltár múltidéző iratai között megfogadtam, hogy 

ha nyugdíjas koromra is a jó Isten megtartja erős hitemet, dacos akaratomat, 

kitartásomat, akkor megpróbálom megkeresni és az irodalom szárnyán 

hazahozni a II. világháborúban elesett, fogoly- és munkatáborokban szenvedett, 

halálra kínzott nagymágocsiakat. 

Szóval hazahozni azokat a katonákat, akiket SAS-fejléces behívóparanccsal, 

hazug szavakkal elhurcoltak egy értelmetlen, aljas háborúba! Akik közül több 

millióan étlen, szomjan, papírtalpú bakancsban maradtak a lövészárkokban! 

Akiket a szövetséges csapatok puskagolyó-felfogónak szántak, akiket lovastól 

zavartak a mocsarakba, hogy a német nehéz páncélosoknak utakat törjenek 

előre, hogy ők, a páncélosok megtudják, meddig mehetnek a nehéz gépekkel a 

ragadós vízinövénnyel megrakott vizekbe. Aljas dolgokért haltak meg a magyar 

fiúk, édesapák, édesgyermekek valahol a Kárpátokban, Délvidéken, Felvidéken, 

a Don-kanyarban és a hatalmas Oroszország ötezerhétszáz fogoly- és 

kényszermunkatáboraiban.  

Mi volt a háború indításának a célja? Revízió, terület-visszaszerzés. 

Visszakapjuk Erdélyt, a Délvidéket, Felvidéket, és ha lehet, kimenni akár a 

fiumei kikötőbe. Hogy az ősi magyar határokon ismét lobogjon a háromszínű 

nemzeti színű zászló, hogy ismét magyar templomokban magyarul 



imádkozhasson az elszakított ötmillió magyar. Ez volt a csábítás, ez volt a jelszó. 

És ez elég volt ahhoz, hogy az igazhitű magyar beöltözzön katona mundérba, az 

adott időben ott legyen a megadott állomáson. És elég volt ahhoz is, hogy a 

búcsúöleléskor ne repedjen meg a drága édesanya szíve…  

Aztán folyamatosan kiderült, hogy minden támadás, minden ütközet, minden 

harc hiába. Jött a hadijelentés, hogy a fiú, a férj, az édesapa elesett valahol a 

nagyvilágban. Az asszonyok évekig jártak talpig gyászban, a lányoknak fekete 

szalagot kötöttek a hajukba. Ettől az volt még nagyobb kín, rettentőbb 

fájdalom, amikor semmi hírt, egyetlen üzenetet sem kapott a család a 

katonáról. Volt. Nincs. Csak úgy eltűnt, mintha nem is lett volna. Ennyi idő 

elteltével is a szívében gyászol sok százezer feleség, testvér, édesanya. Örkény 

István írja: „Addig nincs vége a háborúnak, míg egy édesanya várja haza a fiát.” 

Addig nincs vége. Néhány éve egy kirándulócsoporttal Pozsonyban jártam, és 

ott megnéztük a hősök temetőjét. Ápolt, gondozott sírkertben a kőfejfákon 

nevek, és a sírkövek mértani pontossággal a sorban követik egymást. Véletlenül 

rápillantottam egyik kőre, amiben ott volt beleégetve a fiatal orosz katona 

fényképe. Istenem! – gondoltam – mennyit mehetett az az édesanya, aki a 

pozsonyi temető több ezernyi halottja között rátalált a saját fiára…   

Amikor belekezdtem e könyv anyaggyűjtésébe nem gondoltam, hogy 

ilyen fájó pillanataim, nehéz óráim lesznek. Nem! Hiszen soha nem gyógyulnak 

be a háború ütötte, öldöklő sebek. Soha nem múlik el a fekete gyász. És ebben 

az is benne van, hogy hány hősi halott sírjára nem kerül Halottak Napján virág! 

Egy mécses az ablakban, aminek a világ négy égtája felé pislog a lángja. Legyen 

ez a könyv akár egy szál virág minden hős katona sírjára. 

Én nagyon köszönöm azoknak a nagymágocsiaknak, akik segítettek e könyv 

megírásában, akik megosztották velem a legfájóbb érzelmeiket, akik bíztak 

bennem. Elhitték, hogy ez az anyag kincsként él majd tovább Nagymágocs 

Nagyközség történelmi örökségében. Igazából ettől több anyagot szerettem 

volna összegyűjteni. Amerre jártam, mindenütt elmondtam, hogy mibe 

kezdtem, mit akarok. Ám ez csak akkor lesz sikeres, ha segítenek a 

nagymágocsiak. Ennyi anyag gyűlt össze. Ennyi anyagból állítottam emléket a 

világháború helybéli hőseinek. Külön megköszönöm Őzéné Erdei Franciska 

segítségét, aki több helyre személyesen is elment, és szólt, hogy várom a 

jelentkezésüket. Valamiért nem jöttek…  



Utóirat: Az íráshoz mindig három fontos dolog kell. Az embernek a keze, 

az esze és a szíve. Talán most a szívemből ide egy kicsivel nagyobb darabot 

adtam. Úgy érzem, ez kellett, hogy ŐKET, a HŐSÖKET – ennyi év után – a világ 

végéről az irodalom szárnyán szülőfalujukba hazahozzam. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ÁRGYELÁN JÁNOS ÉS BAJTÁRSAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezt a levelet kapta meg a felesége. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAKSA MIHÁLY, AKI SOHA NEM LÁTTA KISEBBIK LÁNYÁT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FARAGÓ MIHÁLY 

Évek múltán a Kárpátok 

lábánál a testvérbátyja 

megtalálta a sírját és 

a nevét belevésette a fejfájába. 

 



DOMOKI JÓZSEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mert nem vár hiába, aki visszavár.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMJÁN JÁNOS ÉS DOMJÁN JÓZSEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domján József 

A Domján-testvérek a háborúban 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Domján János, mint magyar királyi testőr 

 

 

 

 

 

 

 

ERDEI JÁNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FRIEDL LAJOS (Az okmányokat az unokája, Sárika bocsátotta rendelkezésünkre.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRUZSA IMRE 

     

 
 
 
  Sárospatakon 
  lőtték szét az egyik lábát, 
  és német fogságból került haza. 

 

JOÓ JÓZSEF 

KERÉKPÁRRAL INDULT A HÁBORÚBA 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Emlékérmek Erdély, Felvidék és Délvidék visszacsatolásáért. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

JUHÁSZ ANTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmincnyolc kilóra lefogyva, betegen. 

Ezek a tárgyak végig vele voltak a legszörnyűbb napokban. Máig 

ereklyeként őrzi őket leánya, Manyika. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KÓMÁR LÁSZLÓ ÉS KÓMÁR MIHÁLY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kómár László Árpádhalmon született, Voronyezsben alussza örök álmát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

MÉSZÁROS ANTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

MIKLÓS JÓZSEF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A szegedi vasútállomáson marhavagonban  
papírra írt cetlit idegen juttatta el a feleségének. Ez volt az egyetlen üzenet a bevonulását követve. 

 

MOLNÁR JÓZSEF 

    Nyomtalanul eltűnt katona. Ő a mama, aki évtizedeken át könnyes 
szemekkel várta. 

   

 

 

 

 



Molnár József és bajtársai valahol a Kárpátokban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAGY LAJOS ÉS NAGY JÁNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Két testvér, akiket a háború a drága magyar föld beművelésétől szólított el a frontra. 

 



NÉMETH JÁNOS ÉS BAJTÁRSAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Németh János a nagyváradi kaszárnyába vonult be. Majd a front előrehaladtával valahol Salzburgban 

esett katonatársaival együtt amerikai fogságba. 1945. november 10-én, épségben tért haza. 

 

 



PAPP LAJOS 

 

1942 nyarán vonult be a szentesi 

huszár kaszárnyába. Majd 

Voronyezsből, 1947. október elsején 

éjjel 11 órakor – 38 kilóra lefogyva - ért 

haza a Lajostanya szélében lévő takaros 

tanyájukba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEBŐKNÉ TARJÁN MÁRIA 

Krasznahorka büszke vára mellett egy kis 

szlovák faluban alussza örök álmát Sebők 

Flórián, a férje. Ő 2015-ben kapott először 

kárpótlást, mint hadiözvegy. 94 éves és 

hajszálpontosan emlékszik minden 

szomorú eseményre. 
 

 

 

 



 

SZARVAS JÁNOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ezt a két virágvázát Szarvas János készítette az orosz fronton 

légvédelmi fegyverek hüvelyéből, 1942-ben. Egyiket az édesanyjának, 

amelyre azt írta: Emlékül Oroszországból, és egy hatalmas „V” betűt 

is rajzolt több ezernyi pontból a vázára. A másik vázát kedves 

feleségének, Margitkának készítette, amelyre a magyarok ősi címerét 

rajzolta rá, ezzel bizonyítva, hogy mennyire szereti a magyar hazáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZASZKÓ FERENC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SZÖLLŐSI JÓZSEF 

 

Ő volt az egyetlen sorállományú katona, aki az 

őrmesteri rangot megkapta, és díszhuszárként 

lovagolt a legnagyobb ünnepeken a huszár 

bandériumban. És megmentette Mészáros 

Sándor bajtársa életét. 

 

 

 

 

 

 

 

UDVARVÖLGYI ANTAL SÁNDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASS ANTAL 

 

Amerikai fogságba esett és ott, mint pék mutatta meg 

Magyarországról vitt sokszínű tudását. Olyan finom kenyeret 

sütött, hogy egy amerikai tiszt magával akarta vinni a háború 

végén. Ám ő hazajött a szüleihez Nagymágocsra. Azt mondta, 

ha élnek a szülei, itthon marad és itthon is maradt. 

 

Vass Antal tüzérségi hanglokátor-kezelő volt a háborúban. 

 

Bajtársaival együtt az Alpok lábánál. 

 

1993. május 13. Délvilág 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ A NAGYMÁGOCSI TEMETŐBEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁRGYELÁN JÁNOS  BÁRKAI JÁNOS 

BELLER LÁSZLÓ  BERCZELI ALBERT 

BERÉNYI FERENC  BUJTOR GÉZA 

DABOSI FERENC  DOMJÁN FERENC 

DOMJÁN JÁNOS  DOROGHI ISTVÁN 

DRAGOTE TOMA  ERDEI MIKLÓS 

ERDEI PÁL   ERDEI SÁNDOR 

FARAGÓ MIHÁLY  FARKAS JÓZSEF 

FEJES ÁBRAHÁM  FEJES KÁLMÁN 

FÖLDI ANDRÁS  GANYECZ KÁROLY 

GERNYI FERENC GYÖRGYI ISTVÁN 

HOFFER ANTAL  HOLMAN SÁNDOR 

HORVÁTH JÁNOS  JUHÁSZ LAJOS 



KÁDÁR JÓZSEF  KEREKES PÁL 

KIRÁLY JÁNOS  KIRÁLY JÓZSEF 

KIRÁLY SÁNDOR  KISS PÉTER 

KONYECSIK ISTVÁN KOPPÁNY ALBERT 

KORSÓS MIHÁLY  KOSZTYA SÁNDOR 

KRISTÓ JÓZSEF  KRUZSLICZ JÁNOS 

KUPECZIK ISTVÁN  KURUCZ ISTVÁN 

LECZKI JÓZSEF  LENTI BÉLA, IFJ. 

MARTON KÁLMÁN  MAXIMOVICS ANDRÁS 

MIKLÓS JÓZSEF  NAGY ZSIGMOND 

OROSZ JÁNOS  PÁL V. JÓZSEF 

PÁSZTOR ALBERT  SÁNDOR MIHÁLY 

SINKA JÓZSEF  SZABÓ ISTVÁN 

SZALAI ZOLTÁN  SZASZKÓ FERENC 

SZILÁGYI ISTVÁN  TAKÁCS ISTVÁN 

TATÁR JÁNOS  TÖSMAGI JÁNOS 

VIDA ANDRÁS  VÍGH ISTVÁN 

VÍGH MIHÁLY  ZSIBAI ISTVÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar hősök síremléke a Don-kanyarban 

(Forrás: Délmagyarország, 2016. július 9.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATONANÓTÁK 
 
 



 

ESIK ESŐ, ESIK… 
 
Esik eső esik, esik a kaszárnya falára, 
Süvít a szél végig az udvarába. 
Süvít a szél végig az udvarába, 
Nem találok rája sötét éjszakán a babámra. 
Ez a barna kislány kisírta már mind a két szemét. 
Sajnálja a régi volt szeretőjét, 
Úgy sajnálja, hogy ráborul a gyenge vállára, 
Katona babáját, szíve boldogságát siratja. 
 
 MESSZI VAN A NYÍREGYHÁZI KASZÁRNYA… 
 
Messzi van a nyíregyházi kaszárnya,  
Odavagyok három évre bezárva,  
Fáj a szívem, édesanyám éjjel nappal gondolok a babámra, 
Messzi van a nyíregyházi kaszárnya.  
Írtam én a galambomnak levelet. 
Megírtam, hogy szolgált ő már eleget, 
 Jöjjön haza ne sokára, ne várja, hogy én mennyek el utána. 
Messzi van a nyíregyházi kaszárnya. 
 
ENNEK A BARNALÁNYNAK 
 
Ennek a barnalánynak dombon van a háza. 
Rezgőnyárfa van az udvara sarkában. 
Rezgőnyárfa földig lehajlik az ága,  
Ennek a barnalánynak honvéd a babája. 
Ennek a barnalánynak dombon van a háza. 
Elöl rövid, hátul hosszú a szoknyája,  
Elől rövid, hátul, jaj de nagyon hosszú, 
Ennek a barnalánynak nem kell a gyöngykoszorú. 
 
MAJD HA EGYSZER… 
 
Majd ha egyszer vége lesz a sok, sok szenvedésnek. 
Nézzétek el a bakának, ha egy kicsit részeg. 
Megszabadult a haláltól, hazafelé visz az útja, 
Kifelé áll a mundérból a szekere rúdja. 
Odahaza száz ölelés, száz édes csók várja. 



Nem a hideg lövészárok lesz már a párnája. 
Nem fütyül a füle mellett, sej csak az esti szellő, 
Azt fütyüli a csatában ő volt a legelső. 
 
SÖPRIK A PÁPAI UTCÁT… 
 
Söprik a pápai utcát, 
Masíroznak a katonák. 
Tizenhat esztendős barnakislány,  
Sétál a regiment után. 
Kérdi tőle a kapitány, 
Hová, hová barnakislány? 
Mit kérdezi tőlem a kapitány, a kapitány, 
Megyek a szeretőm után. 
A szeretőm be van zárva, 
A szegedi kaszárnyába. 
A kaszárnya ajtó lyukadjon ki, lyukadjon ki 
Csak te rózsám szabadulj ki. 
Bécs várában sír a német, 
Fáj a szíve a szegénynek, 
Mert a Lajta partján hetek óta, napok óta, 
Áthallik a magyar nóta. 
 
ŐRMESTER ÚR FEKETE SUBÁJA 
 
Őrmester úr fekete subája, 
Barnakislány húzódik alája. 
Mennél jobban húzódik, alája annál jobban kilátszik az, 
Egy, kettő, három, négy a fehér lába szára. 
Ez a kislány kiment a kiskertbe, 
Rózsát szed a csipkés kötényébe. 
Míg a rózsát szedi, szedegeti, őrmester úr ölelgeti,  
Egy, kettő, három, négy a kiskert közepében. 
 
 
 
 
SÁRGA A CSIKÓM 
 
Sárga a csikóm, sárga a nyereg rajta, 



Most akartam hozzád menni rajta. 
Most akartam véled beszélgetni, 
Itt van, az idő el kell masírozni. 
Anyám, anyám kedves édesanyám. 
De szomorú vasárnap délután. 
Házunk előtt szépen muzsikálnak, 
Engemet pedig visznek katonának. 
 
ODAFÖNN A KÁRPÁTOKBAN 
 
Odafönn a Kárpátokban dörögnek az ágyúk, 
De sok szőke, barnakislány árván maradt nálunk. 
Nincsen, aki megsajnálja, 
Csak az a jó édesanyja, aki hazavárja. 
Ellőtték a jobb karomat folyik piros vérem. 
Nincsen nékem édesanyám, ki bekösse nékem. 
Nincsen, aki megsajnálja, 
Csak az a sok apró gyerek, aki haza várja. 
 
KIKÖTÖM A KISPEJ LOVAM… 
 
Kikötöm a kispej lovam a csárda elébe, 
Lehajtom a fejem a barnababám ölébe. 
Lehajtom a fejem a barnababám ölébe, 
Hullajtom a könnyeim a hacacáré kötényébe. 
Ez a csinos barnakislány kiment a kiskertbe. 
Szedi az ibolyát, sűrűn föltekint az égre. 
Szedi az ibolyát, sűrűn föltekint az égre, 
Jaj, Istenem a szeretőm viszik a harctérre. 
SIRZIK, PORZIK A MARTONOSI UTCA… 
Sírzik, porzik a martonosi utca mikor végig megyek rajta, 
Nyílik, nyílik sok kislány ablaka, mikor bekacsintok rajta. 
Nyisd ki babám ablakaidat, mond el rajta panaszaidat, 
Egy barnaleánynak, de sok a panasza, nincsen, aki meghallgassa. 
NYITVA VAN A SZÁZADOS ÚR ABLAKA… 
Nyitva van a százados úr ablaka, 
Barnakislány sírva sétál alatta. 
Állj meg kislány, barnakislány egy szóra. 
Te leszel a szívem vigasztalója. 
Nem állok meg a százados úr szavára,  



Nem leszek a százados úr babája, 
Van már nékem a századában egy közlegény,  
Kit nem adnék százados úr magáért. 
A közlegény elesik a csatában, 
Ki borul a barnakislány vállára? 
Ha elesik, szálljon áldás porára, 
 Még sem leszek a százados úr babája.   
 
DON – KANYARBAN ÁLL EGY… 
 
Don – kanyarban áll egy szomorú fűzfa. 
Barnakislány sírva sétál alatta. 
Állj meg kislány, barnakislány, de csak ha lehet, 
Adjál a bakának egy pohár vizet. 
Mért ne adnék én a bakának vizet? 
Szenvedett ő a hazáért eleget. 
Nem szenvedtem barnakislány, de most szenvedek, 
Adj egy csókot utoljára, elmegyek. 
Don – kanyarban áll egy szomorú fűzfa. 
Magyar baka halva fekszik alatta. 
Bajtársai csákányokkal ássák a sírját, 
Odahaza magyar lányok siratják.  
KÁRPÁTOKBAN MEGFÚJTÁK A TROMBITÁT… 
Kárpátokban megfújták a trombitát, 
Minden anya hazavárja a fiát. 
Csak engemet nem vár haza az édesanyám. 
Kárpátokban lesz az örökös hazám. 
Édesanyám, ha föl akarsz keresni, 
Kárpátoknak hegyaljára gyere ki.  
Megtalálod síromat egy kőszikla alatt, 
Édesanyám kisírhatod magadat. 
Oroszország felé nem tudjuk mi az utat. 
Főhadnagy úr mutassa meg az utat. 
Megmutatom jó fiaim én is elmegyek, 
A jó Isten tudja, ki jön vissza veletek. 
Gyertek magyar fiúk, kik egyszerre születtünk, 
Kik egyszerre baka ruhát viselünk, 
Mutassuk meg annak a, de kutya muszkának, 
Nincsen párja sehol az erdélyi bakának. 
Gyertek magyar fiúk, húzzunk drótot, ha lehet, 



Közeledik már az oroszhadsereg. 
Szólnak az ágyúk, ropognak a nehéz fegyverek, 
Majd elválik babám, mit ér egy magyar gyerek. 
 
ESIK AZ ESŐ, ÁZIK A HEVEDER… 
 
Esik az eső ázik a heveder,  
Gyönge lábamat szorítja a kengyel, 
Bársony lekötés szorítja lovamat, 
Nehéz karabély nyomja a vállamat. 
Megjött a levél fekete pecséttel, 
Megjött a muszka százezer legénnyel, 
Százezer legény áll a harc tetején,  
Így hát jó anyám elmasírozom én. 
Bajtárs, hogyha látsz elesni engemet, 
Szállj le lovadról, lőj agyon engemet. 
A szuronyodat szegezd a mellemnek, 
Ne hagyj sokáig szenvedni engemet.  
 
HORTHY MIKLÓS KATONÁJA VAGYOK… 
 
Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. 
Vígan élem katonaéletem, nincsen gondom másra. 
Masírozok káplár úr szavára, úgy gondolok az én violámra,  
Mert, Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. 
Meghozták a behívólevelem-édesanyám – lelkem. 
Ne sirasson olyan keservesen, amiért el kell mennem. 
Százados úr gondot visel reám, 
Horthy Miklós lesz az édesapám, 
Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája. 
Nefelejccsel teli van az árok, haj de szép a kékje. 
Öltözzetek csíki szép leányok ünnepi fehérbe!  
Szedjétek le a kert violáit, 
Úgy várjátok Horthy katonáit, 
Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája. 
Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája. 
Ezért lettem szép Magyarországnak vitéz katonája. 
Háromszínű zászlaját kibontom, 
Életemet érte is kiontom, 
Horthy Miklós katonája vagyok, a legszebb katonája. 



 
 ERDÉLYI NÓTÁK 
 
MEGY A NAP LEFELÉ… 
 
Megy a nap lefele, a kaszárnya fele, 
Rukkolnak a legények, a huszonegy évesek, 
Dél – Románia felé. 
Bemegy a szobába, leül a vaságyra, 
Búra hajtja a fejét, hullatja a könnyeit 
Katona ruhára. 
 
ÁTJÖTTEM A KIRÁLYHÁGÓN… 
 
Átjöttem a Királyhágón, elveszett a huszárcsákóm, 
Én teremtőm merre menjek, hol találom? 
Merre menjek, hol találom, 
 Az én kedves huszárcsákóm? 
Átmegyek a Királyhágón,  
Keresem a huszárcsákóm, 
Én teremtőm fogadom, hogy megtalálom, 
 Fogadom, hogy megkeresem, megtalálom, 
Az én kedves huszárcsákóm.  
 
MOST A RÓNÁK A RÓNÁK… 
 
Most a rónák lágy tüzében ring a délibáb. 
Tüzek gyúlnak, vakít, a fény lángol a világ. 
Dombok ormain érik már a bor, valamennyi vén akácfa menyasszony csokor. 
Zöld arany a pázsit selyme, kék ezüst a tó. 
Csendes éjjel halkan felsír a tárogató. 
Ott ahol zúg az a négy folyó, ott ahol szenvedni jó. 
Ott ahol kiömlött annyi drága vér, ezred évről mond mesét a szél. 
Zúg a kürt az ősi várfokán, honvéd áll a Hargitán. 
Erdély szent bércére zúgva száll, 
Visszaszáll a magyar turulmadár. 
Magyarföldről székelyföldre szállnak fellegek, 
Kigyúlnak a magyar tüzek, lobogó szemek, 
Még az égen is hadak útja jár, 
A legendák hősvezére paripára száll. 



Szebb lesz a nyár, szebb az ősz is, szebben hull a hó, 
Kolozsváron piros, fehér, zöld a lobogó. 
Ott ahol zúg az a négy folyó, ott ahol szenvedni jó, 
Ott ahol kiömlött annyi drága vér, ezred évről mond mesét a szél. 
Zúg a kürt az ősi várfokán, honvéd áll a Hargitán. 
Kárpát szent bércére zúgva száll, büszkén áll 
A magyar turulmadár. 
 
FENYŐ, FENYŐ ÁRVA MAGYAR FENYŐ… 
 
Fenyő, fenyő árva magyar fenyő, mért csillog a könny a gyémánt szemeden? 
Fenyő, fenyő jaj de magas fenyő, mért zúg a szél, ott fenn a hegyeken? 
Zúg, búg a szél Késmárk felé, az a szél is sírva fúj magyar hazám felé. 
Fenyő, fenyő jaj de magas fenyő, mért sír a szél ott fenn a hegyeken? 
Kalász, kalász árva magyar kalász mért csillog a könny a búzaszemeken?  
Kalász, kalász árva magyar kalász, mért sír a szél ott fenn a hegyeken?  
Gyergyó felöl, hírt hoz a szél, árva székely kalászokból panaszos a kenyér.  
Kalász, kalász árva magyar kalász ezért csillog könny a búzaszemeken.  
Itt nóták végén elmondom, hogy Nagymágocs Nagyközség testvértelepülése a 
szerbiai Kispiac. Mi a Népdalcsoportunkkal minden évben kétszer találkozunk 
hol itt, hol ott. A fenti nóta a kispiaciak legkedvesebb nótája. Ám a refrént úgy 
éneklik, - a szívüket, a lelküket a dalba téve – hogy  
„Tisza vizét a Duna issza,  
Adjatok a magyaroknak mindent vissza! 
Kalász, kalász árva magyar kalász, 
Ezért csillog könny a gyémánt szemeden.”  
 
Még annyit ide: Úgy tervezem, hogy a dalok nagy részét lekottázva hozom le a 
készülő könyvemben, hogy az utókor is megtanulhassa. S majd az idők 
végtelenjében továbbadhassa, hogy örökké éljen az a tudat, miszerint volt egy 
másik Nagy Magyarország is valaha.   
 
 
 

 


