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Előszó

Tisztelt Olvasó!

Már több mint 70 éve annak, hogy befejeződött a 2. világháború. Ez az
utolsó nagy világégés minden eddiginél nagyobb pusztítást és embervesz-
teséget okozott. Körülbelül 25 éve annak, hogy a borzalmakról és a hadi-
fogságról, pontosabban a „málenkij robot”-ról hitelesen, félelem nélkül
lehet, lehetne beszélni. Vajon hány magyar katona és civil szenvedett a
szovjet lágerekben, hányan pusztultak el értelmetlenül, hányan térhettek
haza? Ezekre a kérdésekre nem könnyű és nem is lehet pontos választ adni.
Az adatokat csak sok-sok tanulmányból hozzávetőlegesen lehet megállapí-
tani. Gondoljunk csak az akkori nyilvántartásokra, az ország területének
újbóli megcsonkítására!

A szovjet lágerekbe került katonák száma majdnem 400 ezer, a civilek
száma 300 ezer főre tehető. A nyugat-európai táborokba került katonákkal
és civilekkel együtt körülbelül 1 millió fő körül lehetett a táborokban síny-
lődők létszáma.

A szovjet táborokban a borzalmas körülmények miatt elhunyt katonák és
civilek létszáma 200 ezer főre tehető. Több magyar ember vesztette életét a
szovjet táborokban, mint a harctereken.

A 2. világháború borzalmairól, az emberiség elleni vétkekről nem szabad
soha elfeledkezni.

Ez a kiadvány a 2. világháború idején és utána történt események doku-
mentumszerű leírása egy málenkij robotra elhurcolt ember visszaemlékezé-
sei alapján. Ő volt az édesapám.

Szeretném ebben a könyvecskében az ő életének a hadifogságban töltött
4 évét úgy bemutatni, ahogy az megtörtént.

Több mint 2 év katonaság és pár hónapnyi otthon tartózkodás után
berendelték egy kis munkára, majd elhurcolták a Szovjetunióba, ahol
csaknem 4 évig volt rabságban. Az ő szülőfalujából, Tassról sok embert
elvittek, de csak nagyon kevesen tértek haza, éppen úgy, ahogy más tele-
pülésekről elhurcoltak közül is csak kevesen élték túl a megpróbáltatá-
sokat.
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Szeretném bemutatni édesapám szavaival, hogy milyen életkörülmények
voltak a gulág táborokban. Mivel ez a téma eddig agyon volt hallgatva,
mert nem volt szabad beszélni róla, nagyon sok ember nem is tudott ezek-
ről az eseményekről.

A lejegyzett visszaemlékezéseket néhány dokumentummal egészítettem
ki. Így próbáltam emléket állítani édesapámnak és sorstársainak, akik közül
sokan soha nem térhettek vissza hazájukba, ott alusszák örök álmukat vala-
hol a Dnyeper folyó mellett…

Neszményiné Gubacsi Erzsébet



1. A katonaélet

Tizenharmadika számomra egy kicsit szerencsétlen nap, ugyanis 1941.
október 13-án hívtak be katonának Husztra.

Természetesen nem csak egyedül vonultam be, hanem sok társammal
együtt. A 8. utász zászlóaljhoz kerültem.

6

Az 1941. október 12-én, a bevonulás előtt egy nappal készült fényképen
balról Gubacsi József, mellette barátai
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Huszt látképe az 1940-es évek elején

Utászok az
általuk épített

ideiglenes
Tisza-hídon.

Balról a
második
Gubacsi
József.

Akadt olyan, akinek szerencsés volt ez a nap, de bizony sokunknak
nagyon szerencsétlen. Ez a szerencsétlenség abból adódott, hogy akkoriban
még sok volt a kiszúrás, a kitolás velünk. Állandóan „Feküdj! Kelj!” – ezt
hallottuk. Embertelen volt a kiképzés. Ráadásul nagyon rossz volt az ellá-
tás, a koszt, mivel – a háború közepe lévén – amúgy is jegyrendszer volt.



A reggeli két deciliter fekete víz volt, úgy nevezték, hogy feketekávé. Az
ebéd egy kicsit tűrhetőbb volt. Minden nap kaptunk egy fél liter húslevest,
utána rendszerint valamilyen főzeléket vagy káposztát, pár szem hússal. A
vacsora szintén nagyon kevés, nagyon gyenge volt. Hat deciliter leves, amit
gulyáslevesnek neveztek, de bizony alig úszkált benne valami, egy-két
szem krumpli, egy-két szem hús. Kenyeret egyszerre két napra valót kap-
tunk. Ez 1 kilogramm rozskenyér volt, de mivel ezt sokszor egy evéshez
elfogyasztottuk, igencsak kevésnek bizonyult. Mindez ahhoz a nagy haj-
szához képest borzasztóan sovány étkezésnek számított. Szegény kiskato-
nák akkoriban annyit éheztek, mint a kivert kutyák!

A szerencsénk csak az volt, hogy a szüleink kéthetente jó nagy csomagot
(10-15 kilogrammosat) küldtek otthonról. Ha ez nincs, talán éhen pusztul-
tunk volna. De ez a csomag is nagyon gyorsan elfogyott, hisz természetes,
hogy a kiskatona mindig éhes, és természetes, hogy mindig testvériesen
elosztottuk egymás között a csomag tartalmát.

8

A huszti laktanya maradványai 2007-ben (Fotó: Neszményiné Gubacsi Erzsébet)
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Az volt még a szerencsénk a szerencsétlenségben, hogy akkor került visz-
sza a Felvidék és Kárpátalja után Erdély egy része és a Délvidék, s ezekről
a területekről is hívták be a katonákat. Volt közöttük szlovák, ruszin, román,
stb. nemzetiségű is. Bizony alig tudtak magyarul. A parancskihirdetés is
mindig tolmács segítségével történt. A más nemzetiségű emberek miatt
igen nagy lett a szenvedésünk. A mi tisztjeink mindig nótáztatni akartak
bennünket, de bizony a nóta nem ment. Az a pár magyar, aki az anyaor-
szágból volt, hiába ordított, ahogy a torkán kifért, akkora tömegben elve-
szett a hangja. Ez az egész dolog jó másfél évig tartott.

Mi volt mégis a szerencsénk mindebből? Az, hogy ilyen soknemzetiségű
lévén a zászlóaljunk megbízhatatlannak minősült, s így nem kerültünk ki a
frontra. Az előttünk levő korosztály hat hónapig volt kint a fronton. Ők
1941 karácsonyán kerültek vissza.

A mi megbízhatatlan zászlóaljunkat bent hagyták helyőrséginek. Gyako-
rolni kellett a végtelenségig hidat verni, árkot ásni stb. Utász alakulat vol-
tunk, de annyit dolgoztunk, mint egy munkásszázad.

Gubacsi
József
utász,
Huszt,
1942

A jobb
oldali
képen

barátjá-
val



A kiképzésünk műszaki vonalon történt, szárazon és vízen, hídverés,
ladikjárás, meg aztán nagyrészt híd- és útépítés.

Mint említettem, megbízhatatlannak nyilvánították a zászlóaljunkat, ezért
mi lövészetre nem is igen voltunk kiképezve. A műszaki kiképzés hat hóna-
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A huszti laktanya maradványai 2007-ben (Fotó: Neszményiné Gubacsi Erzsébet)

A huszti laktanyában.
Jobbra Gubacsi József.
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pig tartott. Utána engem három hónapig Tiszakirván, egy másik alakulatnál
képeztek tovább sofőrnek.

A gépkocsivezetői
tanfolyam résztve-

vői Tiszakirván
1942-ben.

Az első sorban
jobbról a második

Gubacsi József.

Kiképzett
sofőrként



Itt egy kicsit már jobb lett a helyzet, kibírhatóbbak voltak a körülmények.
Na persze itt is nagyon szigorúan vettek mindent. Ha például valamelyik
sofőrjelölt nem tudott a keskeny hegyi úton úgy megfordulni, ahogy elő
volt írva, úgy leszúrták, hogy alig állt meg a lábán.

Három hónap után újra visszavezényeltek Husztra, a 8. zászlóaljhoz, most
már a kerékpáros századba. Mint kiképzett sofőrnek egy kicsit már jobb lett
a dolgom, mint a többieknek.

12

Sofőrök a huszti laktanyában. Jobb szélen Gubacsi József.

Valahol a hegyek
között.

Elöl középen
Gubacsi József.
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Igaz, hogy kerékpáros század voltunk, de bizony a katonák nem nagyon
tudtak kerékpározni. Amikor hol erre, hol arra gyakorlatoztunk, a konyhá-
nak a gépkocsija volt rám bízva, én húzattam. Így, mivel a konyhához köze-
lebb kerültem, már a koszt is egy kicsit több lett, hiszen – ahogy mondani
szokás – aki közelebb van a tűzhöz, az jobban melegszik.

Katonák a huszti laktanyában. A gépkocsinak támaszkodó Gubacsi József.

A huszti
laktanya
marad-
ványai

2007-ben
(Fotó:

Neszményiné
Gubacsi
Erzsébet)



Ez a sofőrködés az akkori Magyarország területén, Huszton folyt. A
frontra nem vezényeltek bennünket, nem is vezényelhettek, mert – mint
említettem – erre nem voltunk kiképezve.
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Teherautó sofőrök indulásuk előtt a huszti laktanyában.
Balra Gubacsi József.
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2. Újból behívó

Két év négy hónap után 1944 februárjában többedmagammal sikeresen
leszereltem.

De sajnos nem tartott sokáig a civil élet, mert 1944 augusztusában SAS
behívót kaptam. Ennek értelmében azonnal jelentkezni kellett Abádsza-
lókon a 8. utász zászlóaljnál.



Akkor, amikor jelentkeztem, életkor
szerint már nagyon vegyes volt a zászló-
aljunk. Volt közöttünk öregebb, fiatalabb,
45 éves, 40 éves, 20 éves, mindenféle. S
bizony nagyon le volt rongyolódva a csa-
patunk, olyannyira, hogy csak ásót és
lapátot kaptunk. Gépkocsi akkor már nem
volt, mert a visszavonulásnál megsemmi-
sült. Abádszalókon a gróf Szapáry birto-
kán kellett ásni a tankcsapdákat. Arra
gondolván ásatták velünk, hogy így majd
a szovjet csapatok nem tudnak tovább-
menni, megállnak az árok miatt. Józan
ésszel ezt nem tartottuk elfogadhatónak,
de azért ástunk, kubikoltunk, hiszen mi
mást tehettünk volna.

16

Ilyen volt a SAS behívó.
Nevét a „Sürgős, Azonnal, Siess” vagy a „Sürgős, Azonnali, Soronkívüli”

kifejezések rövidítéséből kapta.
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A német csapatok közben vonultak vissza. Nekünk semmilyen fegyve-
rünk nem volt, csak a lapát, ásólapát. Október 12-ig ástuk az árkokat, akkor
Abádszalókról visszavezényeltek bennünket a Tisza innenső partjára,
Tarnaszentmiklósra. (Abádszalók a Tisza keleti partján van.)

A Tisza nyugati partján az ottani civilekkel is ásattak lövészárkokat, hogy
ha ideérnek az oroszok, feltartóztassák őket. Igen ám, de a mi Abádszalók-
nál visszahagyott felszerelésünk – kompok, tagok stb. – segítségével az
oroszok szépen átjöttek, áteveztek a Tiszán, s tüzelőállást foglaltak el a
folyó nyugati partján, velünk szemben a kiásott sáncokban. Mi körülbelül
10 kilométerre voltunk az oroszoktól nyugatra. Azt a parancsot kaptuk,
hogy vissza kell verni őket! No de hát mivel? Hiszen fegyverünk sem volt!
Aztán azt mondták nekünk, hogy majd elvisznek bennünket Hevesre, és

Az 1944. október 5-én Abádszalókra feladott csomag szállítólevele.
A csomagot már nem tudták kézbesíteni, mert a forgalom szünetelt,

így október 19-én visszaérkezett Tassra.



majd ott felfegyvereznek. Igen ám, de mi nem voltunk kiképezve semmire.
Esetleg a puskához értettünk volna, de a géppuskához, gépágyúhoz semmi-
képpen sem. Aztán újra azt mondták, mégiscsak maradunk, mindenáron
vissza kell verni a szovjet csapatokat. De hát hogyan?! Hogyan menjen az
ember egy szál lapáttal a kezében az aknavető ezreddel szemben?! Sehogy!
Így hát a Tisza partjánál, a védgátnál, csatárláncba fejlődve szétmorzsoló-
dott a csapatunk. Nem is tartott sokáig. Két nap alatt bekerítettek bennün-
ket az oroszok. Részünkről mindez egyetlen puskalövés nélkül történt,
mivel még csak egy puskánk sem volt. Ők ugyan aknáztak minket, de nem
tudtuk viszonozni a tüzet, mert nem volt mivel.

Október 15-én virradóra teljesen bekerítettek bennünket az oroszok. Egy
másik katonatársammal egy tanyába mentünk, hogy valami harapnivalót
kérjünk. Ott ért bennünket a szovjet csapat előőrse. Természetesen nem
jelentkeztünk, hogy katonák vagyunk, sőt levetettük a katonaruhát is.
Akkor vasárnap már a rádióban Horthy Miklós be is mondta, hogy vége a
háborúnak, kapitulált a magyar tisztikar. No, akkor természetesen a katonák
is szétszéledtek, ki-ki merre talált menedéket, arra ment. Sok embert elfog-
tak az oroszok, sokat nem, mi nem hagytuk magunkat elfogni.

Nagy küzdelem árán két nap alatt Budapesten keresztül hazakerültem.
Akkor, amikor hazaértem, a mi falunkban, Tasson még nem voltak ott az
oroszok, hanem a nyilasok. Előttük nem lehetett mutatkozni, hiszen azok
agyonlőtték volna az embert, nem számított nekik semmi. Nem törődtek
azzal, hogy milyen katona volt valaki, munkaszolgálatos, kubikos, szökött
vagy sem, nem ismertek azok sem Istent, sem embert, mindenkit agyonlőt-
tek, ha nekik úgy tetszett.

De aztán a szovjet csapatok hamarosan ideértek a mi falunkhoz is, már
november elején itt voltak Tasson. Persze a nyilasok addigra elmenekültek,
nem kellett már félni tőlük.
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Egy tassi lakos zsebnaptárának egyik lapja, amely bejegyzése szerint
november 2-án 7 órakor bejöttek az oroszok
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A Kalocsai Járás térképének részlete, a települések neve mellett a
„felszabadulásuk” dátuma olvasható. Ezek az időpontok a TASSZ

hadijelentéseiből származnak.



21

3. Egy kis munka

Idehaza munkába állítottak bennünket az oroszok, illetve kérésükre
mentünk segíteni nekik. Miért is ne? De bizony ráfáztunk, nagyon is
ráfáztunk, mert a GPU emberei összeszedtek bennünket. Kiírtak és elvit-
tek minket, sokunkat munkára, Kunszentmiklóson át Hosszúhegyre,
Kunadacs mellé. Volt itt egy nagy rét, legelő, és itt akartak az oroszok kis-
repülőgéppel fel- és leszállni. De mivel sok eső esett és nagyon elázott a
föld, ezért nekünk köveket kellett hordani oda. Ki kocsival-lóval, ki
talicskával volt ott, kinek mije volt. Már három napja voltunk ott, mikor
az orosz GPU tudomására jutott, hogy Tass lakói között vannak volt kato-
nák, volt légi megfigyelők. Ezeket az embereket összeszedték és utánunk
hajtották őket. Körülbelül 20 kilométerre voltunk ekkor a falunktól.
Mikor együtt voltunk, őket is meg minket is, akik eddig itt dolgoztunk,
elhajtottak Örkényre. Itt egy háznál egy pincében már volt vagy 150-200
ember bezárva. Őket az Örkénnyel szomszédos falukból szedték össze
(Dabas, Bugyi, Sári stb.). Ezeket az embereket is azzal hitegették, hogy
egy kicsi munka itt, egy kicsi munka ott.

Vagy négy napig szenvedtünk mi is étlen-szomjan bezárva a pincében.
Senki nem nyitott ránk ajtót. A negyedik nap – egy vasárnap – reggelén
felzavartak bennünket a pincéből. Mivel voltak közöttünk olyanok, akik
értettek egy kicsit oroszul (pl. a tótok), le tudták fordítani, hogy az oroszok
mit beszélgetnek. Arról volt szó, hogy lelövöldöznek bennünket! El is
indította a társaságot 30-40 orosz Örkényből Lajosmizse irányába. Ahogy
beértünk Lajosmizsére, csaknem minden házhoz beszaladgáltak az orosz
katonák, és szinte mindenkit összeszedtek. Öreg, fiatal, nem számított, aki
menni tudott, azt közénk állították. Lelépni, megszökni, lemaradni, de még
WC-re menni sem lehetett, mert azt rögtön lelőtték volna. Az eső szakadt,
hideg november volt. Áztunk-fáztunk, de muszáj volt menni, akármilyen
fáradtak is voltunk.

Estére kelvén beértünk Kecskemétre. Az első éjszakát egy iskolában töl-
töttük. Onnan másnap áthajtottak bennünket a fegyházba. Itt már volt vagy
kétezer magyar katona. Minden cella tömve volt. Az egyszemélyesben is
annyian, olyan szorosan voltak, hogy csak állni tudtak az emberek. Minket



szerencsére nem ide, hanem a törvényszéki szobába zártak be. Na, persze
már kellőképpen tönkretették ezt is az oroszok. A parkettát felszedték, a
törvénykönyveket széttépdesték, kidobálták.

Itt kaptunk másnap egy dézsa korpalevest. Igen ám, de se kanál, se tányér,
se csajka nem volt senkinek. Mit tesz ilyenkor az éhes ember? Leleményes,
amennyire csak lehet. Kitéptünk a törvénykönyvekből néhány lapot, s
abból csináltunk tölcsérfélét – így ittuk meg a levesnek nevezett moslékot.
Mert ez az volt.

Ez a helyzet tartott körülbelül két hétig. Volt közöttünk egy tüzérőrmes-
ter, aki csodálkozott nagyon, hogy civileket is összeszedtek az oroszok.
Micsoda munka ez! Mikor megtudta, hogy ki hogy került ide, azt mondta,
ő itt a lágerparancsnok, majd ő intézkedik, hogy a civileket ne hurcolják el.
Ugyanis az már köztudott volt, hogy a katonákat elviszik a Szovjetunióba.

Mi hittünk az őrmesternek, mert ugye hisz az ember, ha jót mondanak
neki. Hinni akar az ember, hogy a rossz után csak jó jöhet. De bizony a
rossz után csak még rosszabb jött!

Jó két hét elteltével a katonákat kikísérték az állomásra. Minden vagonba
bezsúfoltak 50 embert, majd az ajtókat beszögezték. Minket, civileket
pedig sorakoztattak az udvaron. Lehettünk olyan háromszázan, akiket
innen-onnan szedtek össze az oroszok. Akkor azt mondták, hogy hamaro-
san kapunk néhány sor írást és mehetünk haza. A hátsó kapu nyitva volt
ugyan, de ott álltak fegyveres, géppisztolyos őrök. Egyszer csak jön egy
magyar egy féderes kocsival, öt-hat orosz tiszt ült a hintón. Valamit mond-
tak a mi fogva tartóinknak. Ezek után minket pedig kihajtottak az állomás-
ra. A katonákkal megrakott szerelvény még ott állt. Minden vagonba berak-
tak még öt embert közülünk. Nemigen tudták megszámolni, hogy hányan
vagyunk, s hogy hány embert kell egy vagonba tenni, hogy ne maradjon ki
egy sem. Mi aztán – mikor ezt észrevettük – húzódoztunk hátrafelé, hátha
nem kerül ránk a sor, vagy esetleg le tudnánk lépni valahogy. De sajnos
erről szó sem lehetett. Leszögezték a vagonokat, majd újból felnyitották.
Mindenhova beraktak még két-két embert. Így mind elfogytunk, mindnyá-
jan be voltunk vagonírozva. 57 személy volt egy vagonban.

Elindult a vonat velünk Románia felé. Kilenc napig vittek bennünket,
mire megérkeztünk Focşaniba. Volt közöttünk civil, katona, mindenféle.
Mindenkit összeszedtek az úton az oroszok, még a szolgálatban lévő vas-
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utasokat is. Nem számított, hogy ki az, mi az, a létszám kellett, az ember
kellett. Úgy nézett ki, hogy ki akarják irtani a magyar népet, olyan
nagyon haragudtak ránk. Akkor még nem voltunk testvérek, de még csak
barátok sem!

Az úton naponta egyszer kaptunk valami löttyöt, de sem vizet, sem egye-
bet nem kaptunk.

Focşani (Foksány) Romániában, Moldvában található. A szovjet Vörös
Hadsereg által Magyarországról málenkij robotra és fogságba elhurcolt
hadifoglyok elosztásának fontos központja volt. A magyar hadifoglyokat
itt nézték át, itt válogatták szét őket aszerint, hogy a Szovjetunió melyik

munkatáborába küldjék őket. Az ott lévő 40 barakkot még a németek
építették az orosz hadifoglyoknak. (Térkép: Google)



4. Focşani

Mikor megérkeztünk Focşaniba, az elosztótáborba, itt már akkor 40
ezer ember volt. Egy barakkba ezer embert préseltek be. Elég tűrhetőek
lettek volna ezek a barakkok, de nem ezer embernek, hanem csak két-
háromszáznak. Így aztán olyan sűrűn voltunk, hogy sem ülni, sem feküd-
ni nem lehetett. Csak álltunk, álltunk, aki álmos volt, az megpróbált állva
aludni. Elesni sem lehetett, mert nem volt hely. Sokan állva virrasztottuk
át az éjszakát.

Reggelente kizavartak bennünket a barakkokból. Tizenhat felé osztottak
egy kis 3 kilogrammos kukoricás román kenyeret. Még húsz dekagramm
sem jutott személyenként. Naponta kétszer adtak egy kis levest, ami leg-
inkább csak víz volt. Szóval mondhatom azt, hogy itt sem igen adtak enni.
Hideg volt, a hó esett, hordta a szél a havat, meleg ruháról még csak nem
is álmodozhattunk. Mindenki abban volt, amiben összeszedték. De még
ezt a kopott, piszkos ruhánkat is el akarták szedni. Levetni nem lehetett,
éjjel-nappal rajtunk volt; ez volt az összes vagyonunk. Mosakodni, tisz-
tálkodni nem lehetett, esetleg a hóban megmostuk az arcunkat.

Ilyen körülmények között aztán már mindenféle betegség felütötte a
fejét: vérhas, tífusz stb. Mindez a kosznak, a piszoknak, a hideg, nyirkos
időnek, a rossz táplálkozásnak, a nem emberhez méltó körülményeknek
volt köszönhető. Naponta 300-400 ember halt meg. Legyengült a szer-
vezetük, az ellenálló képességük a nullára csökkent, gyógyszer, orvos
nem volt.

Sajnos a GPU nagyon csúnya munkát végzett Sztálin parancsára
Magyarországon. Egész falukat kiürítettek. Például Szamosszegről,
Atkárról, Adácsról százával voltak itt az emberek. Jól emlékszem, még
Focşaniban voltuk, amikor a 40 ezer ember közül ha elveszett valamelyik,
nem győzött kiabálni a falubélijeinek. Nagyon sokszor hallottuk:
„Szamosszegiek, merre vagytok?!” Hogy miért kellett a civil lakosságot
elhurcolni? Nem tudom, csak azt mondták, leromboltuk az országukat,
építsük is fel. Nem romboltuk le, mert mi ugyan nem is jártunk ott!
Viszont nálunk is lett volna mit felépíteni, hiszen a mi országunk is
romokban hevert. S ők nem jöttek segíteni, felépíteni.

24
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Már itt, Focşaniban is azzal hitegettek bennünket, hogy hamarosan
hazamehetünk. Jaj, de sokszor hallottuk ezt még a későbbiek során, mire
igaz is lett! Vége lesz a háborúnak – mondták –, kapunk egy papírt és
mehetünk haza. De bizony nem így történt! Ez csak hazugság volt!
Inkább egyre messzebb kerültünk a hazánktól…

December vége felé átterelték az egész lágert egy nagy repülőhangárba.
Ez tele volt hóval, jéggel, a szél átfújt rajta. Egy éjszaka kiválogattak
közülünk vagy ezerötszáz embert. Olyanokat, akiket még nem kapott el
semmilyen betegség sem. Köztük voltam én is.

December 24-én elhajtottak bennünket az állomásra és bevagoníroztak.
Ismét 9-10 napi vonatozás következett. Ezúttal a Szovjetunióba, a
Dnyeper folyó mellé, Dnyepropetrovszkba vittek bennünket.

Dnyepropetrovszki utcarészlet a 2. világháború idején
(Tomor László: Harcok az orosz égen, 1942)



26

5. Dnyepropetrovszk

1945. január 3-án érkeztünk Dnyepropetrovszkba. Itt is egy nagy láger
várt bennünket, két nagy barakkal. A barakkokon belül éppúgy, mint kívül,
méteres hó volt. Alig volt teteje, oldala az épületnek. Minél messzebb
kerültünk az otthonunktól, egyre rosszabb körülmények vártak ránk. Talán
bizony, ha még tovább visznek bennünket, ilyen barakk sem lett volna, csak
a nagy orosz pusztaság…

Drótkerítéssel volt körülvéve az egész láger, mégpedig háromszoros
kerítéssel. Két méter magas volt, tüskés drótból csinálták, s kétméteren-
ként ismétlődött. Kívül járkáltak az őrök, vállukon géppisztoly, a sarko-
kon pedig gépfegyveres őrök álltak. Még csak álmodni sem lehetett arról,
hogy valaki is megszökjön. Megközelíteni sem lehetett a kerítést, nem-
hogy átszökni rajta! Ha mégis sikerült volna valami csoda folytán, olyan
éhesen, fáradtan, fázósan, legyöngülve, hova-merre menjen az ember
úttalan utakon egy ismeretlen világban, ahol mindenfelé hó van csak,
amerre a szem ellát.

Megkezdődött tehát az irtózatos szenvedésünk. Azt mondták, amikor
megérkeztünk, hogy mindjárt megyünk fürdőbe és kapunk meleg levest. De
bizony sem a fürdőből, sem a meleg levesből nem lett semmi. Csak másnap
hoztak 100 emberenként egy vödör levest. 100 embernek szét sem lehet
jóformán osztani 10 liter levest, nemhogy még jól is lakjunk!

S ez így ment heteken keresztül, csak tengődtünk egyik napról a másikra.
Egyik alkalommal hoztak nekünk havas, jeges deszkákat, hogy csinál-

junk belőle magunknak priccset, fekhelyet. Meg is csináltuk, de olyan
kicsi volt a hely, illetve olyan sokan voltunk, hogy az egy méter széles
priccsre 5 személy feküdt le. Természetesen ruhástól és természetesen
élére, mint a heringek a dobozban. Ha valakinek éjszaka ki kellett menni
WC-re, biztos, hogy a helyére nem tudott visszafeküdni, mert eltűnt a hely.
Azt leste ilyenkor, hol kel fel valaki, hogy gyorsan a helyére tudjon feküd-
ni. Kettőnek erre volt a feje, háromnak amarra. El lehet képzelni, micsoda
helyzet volt! Sok ember összezsúfolva kis helyre, ráadásul olyan hideg
volt a barakkban, mint kint. A fagyos, kemény deszka nem tudott fölen-
gedni alattunk.

Ez a helyzet tartott tavaszig.
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Kijártunk munkára – már aki tudott. Február végén, március elején jött
egy komisszió, 2-3 nőből és 2-3 férfiből álló bizottság. Le kellett vetkőzni
anyaszült meztelenre, s ők osztályoztak bennünket, hogy ki mit tud dol-
gozni, ki mit bír. Addig nem volt szabad felöltözni, míg be nem írták az asz-
taloknál a nevünket. Négy asztal volt, A, B, C, D kategória. Mivel nagyon
hideg volt a barakkban és majd megfagytunk pucéran, így én odaléptem
ahhoz az asztalhoz, amelyiknél nem állt senki. Felírták a nevem, felöltöz-
hettem.

Másnap szólít egy nővér a kórházból, hogy menjek vele. Oda akart vinni,
ahol már halnak meg az emberek, ahol a nagyon betegek vannak, olyanok,
akiknek már dolgozni sem kell kimenni. Persze nem akartam menni ilyen
helyre, ezért elbujkáltam a priccsek alatt. Ez csak egy napig tartott, viszont
munkára nem kellett kimenni egy jó darabig.

Legközelebb, mikor újra jött a vizsgálat, már tudatosan álltunk ahhoz az
asztalhoz, ahol a harmadik kategóriások vannak. De most már nem sikerült
a svindli, észrevették, ki kellett menni dolgozni.

Egészen március végéig, április elejéig dolgoztunk. A munka hólapáto-
lás volt, majd pedig árkot kellett volna ásni, két méter mélyet, fél méter
széleset. De minthogy a föld legalább 50 centiméter mélyen meg volt
fagyva, csak kínoztak bennünket a munkával. Árok nemigen lett, mivel
másnapra a szél újra telehordta hóval az árkot, még csak azt sem találtuk,
hogy előző nap hol próbálkoztunk. Ez tartott tavaszig. Mikor kiment a
föld fagya, akkor vittek bennünket más munkára is, romeltakarításra, épít-
kezésre, téglagyárba, homok- és cementlapátolásra, kolhozba stb.

1945. március 19-én, József napkor is kint voltunk dolgozni az állomá-
son. Olyan hideg volt, hogy majd megfagytunk. Esett, fújt, hordta a havat.
Velünk söpörtették volna a havat, persze nemigen sikerült, mert rögtön
visszafújta a szél. Hátat fordítottunk amennyire lehetett, mert az erős szél
meg akarta fojtani azt a gyenge embert. Na – gondoltam – talán sosem
virrad meg. Még az őrök is otthagytak bennünket, bementek egy földbe
vájt putriba. Mi meg ott fagyoskodtunk reggelig a jeges szélben; jól meg-
fáztunk. Természetesen nem számított, az emberélet nem volt érték akko-
riban.
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6. Egy fogoly szökése

Mint említettem, a szökésre még csak gondolni sem mertünk, hiszen ez
egyenlő volt a halállal. Mégis mindig van, aki megpróbálkozik a lehetet-
lennel is. Volt közöttünk egy ruszin fiú, aki perfekt beszélt oroszul. Tavasz
felé járt már az idő, mikor egyszer magához vett néhány száraz kenyérhé-
jat meg ezt-azt a konyháról (ott dolgozott akkor éppen), s valahogy meg-
szökött. Már majdnem a határig elért, mikor két hónap múlva elfogták és
visszahozták. De közben jól összeverték, összetörték. Pár hétig szenvedett,
mire belehalt a sérüléseibe. Szóval ennyit a szökésről. De akik nem próbál-
koztak szökni, azok között is aratott a halál.

Még Focşaniból hoztak velünk 90 németet is, a többiek magyarok voltak.
Mire kitavaszodott, egy német maradt életben, a 89 mind meghalt. A
magyarok 1600-an voltak egy barakkban. Naponta kétszer is megszámoltak
bennünket. 1945 májusára 280-an maradtunk életben! Az 1-es lágerben
5000 román volt. Mire elmúlt a tél, már csak 530-an maradtak. Ezt az 530-
at odahozták a mi barakkunkba.

Ugyanekkor június elején (miután véget ért a háború), hoztak a lágerbe
6000 németet. Összeszögelték egy kicsit a másik barakkot, s ott voltak elhe-
lyezve a németek. A miénkben pedig az 530 román és a 270-280 magyar
volt. Még csoda, hogy ennyien is életben maradtunk, hogy kibírtuk ezt az
irtózatos szenvedést. Mindig a hideg, ruha és ennivaló szinte semmi. A
betegség nem kímélt senkit. Nem kellett sok, hogy bárki is megkapja a
tífuszt, a vérhast és a többi hasonló betegséget. Nem beszélve arról, hogy
az a mérhetetlen piszok, kosz is hozzájárult ahhoz, amit el kellett viselnünk.
Fürdeni, tisztálkodni nem lehetett, a tetűk majd megettek bennünket.
Gyógyszer, orvos nem volt, hullott az ember, mint a légy. Sok helyen az
állatoknak jobb soruk van, mint nekünk volt itt!

De még ez a töméntelen halott is kevés volt Sztálinnak. Mikor a lágerpa-
rancsnoktól megkérdezték, hogy hány halott volt ma, s mondta, hogy 30-40,
akkor azt válaszolták ezek a GPU-sok, hogy kevés, kevés, több kéne!
Mikor ezt meghallottuk, bizony még jobban elkeseredtünk. Talán ha egy
géppisztolysorozat elé állítanak bennünket, akkor is marad életben annyi,
mint ahányan így, a sok szenvedés után életben maradtunk.
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Mikor a 6000 németet odahozták, utána egy kicsit nekünk is jobb lett.
Nem kell ám valami nagy változásra gondolni, csupán annyi, hogy most
már naponta kétszer kaptunk enni burizst. Azelőtt a csalánlevestől a paraj-
levesen át a korpalevesig mindent ettünk, de mindenből csak keveset adtak.
Ekkor már 60 dekagramm kenyeret kaptunk egy napra, de az a nehéz, feke-
te kenyér nem volt valami nagy rakás.

Hiába mondták, hogy vége a háborúnak, jobb lesz, többet is kapunk enni.
De bizony ennél nemigen lett jobb. Nem kaptunk többet enni, dolgozni
pedig éppúgy kellett, mint eddig. Úgy kezeltek bennünket, mint valami
nagyon nagy ellenséget, aki valami óriási kárt okozott nekik. Akkor még
nem voltunk barátok, dehogy voltunk! Ellenségek voltunk – legalábbis úgy
kezeltek bennünket –, s ez kb. 2 évig tartott. Akkor aztán egy kicsit enyhült
a dolog, kezdtek bennünket emberszámba venni, de addig még igen sokat
szenvedtünk. Persze a szegénység, a nyomorúság éppúgy sújtotta a szovjet
népet, mint a hadifoglyokat.

7. A lopás

Egyik alkalommal, mikor kint voltunk dolgozni, tanúja voltam annak,
hogy a szovjet nép élete sem sokkal jobb, mint a hadifoglyoké. Ha például
valaki megpróbált ellopni egy kilogramm burgonyát, vagy 40-50 cső kuko-
ricát, esetleg néhány szál deszkát, és ezt észrevették, rábizonyították, akkor
5-től 15 évig tartó internáló tábort kapott az illető.

A háború után a romeltakarításnál, az építkezéseknél sok nő dolgozott.
Éppen olyan éhesek voltak ők is, mint mi. Amit tudtak, elloptak. Egy ilyen
munka alkalmával egy nő összetört néhány rissz-rossz deszkát, a hóna alá
csapta és elszaladt vele a harmadik vagy a negyedik házhoz, hogy eladja, s
vegyen rajta pár falat ennivalót magának. A brigádvezető észrevette, s
elkezdett kiabálni: Maruza, Maruza, látom, hogy viszed, állj meg! Persze,
hogy nem állt meg, szaladt vele tovább. Mikor visszajött a nő, tőlem kér-
dezte, hogy hol van a brigádvezető. Mondom neki, most éppen erre van, a
másik oldalon jöjjön vissza. Sikerült is visszaosonnia így a munkahelyre, de
a brigádvezető csak észrevette mikor visszajött. Én pedig figyeltem, hogy
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most mi lesz. Azt mondja a brigádvezető a nőnek, hogy látta, mikor elvitte
a fát. A Maruza meg egyre csak tagadta, hogy ő bizony nem volt, ő bizony
nem vitte. Nem vallotta be, mert akkor elviszik 5-15 év internáló táborba.
Így hát a brigádvezető hiába látta, nem tudta rábizonyítani, mert ahhoz alá
kellett volna íratnia a beismerést. Ezt az esetet megúszta a Maruza.

Ha egy hadifogollyal történik hasonló, vagyis lopáson érik és rá is bizo-
nyítják, ugyancsak 5-15 év internálás, vagyis büntetőláger várja. Ott pedig
vagy életben marad, vagy nem. Nemigen bírták ki ezeket az embertelen
körülményeket, a kemény éveket az elítéltek.

8. Karantén

Amikor véget ért a háború és az orosz katonák hazatértek, karanténba
zárták őket. Miért? Valószínű azért, mert a háború alatt sok mindent láttak,
tapasztaltak, láthatták, hogy nyugaton más a világ, mint náluk; a vezetőik
pedig nem akarták, hogy ezt elmondják. Nagyon is le volt rombolva akkor
a Szovjetunió, a lakosság pedig szétszóródott. 21 napig voltak karanténban
a katonák, de utána sem mehettek haza, hanem olyan helyekre vitték őket,
ahol sok volt a munka, pl. romeltakarítás, építkezés, helyreállítás. Úgy
tűnt, hogy nincsenek túlságosan elkeseredve, amiért nem mehettek mind-
járt haza. Azt mondták, otthon vagyunk akkor is, ha 200, vagy 500, vagy
akár 1000 kilométerre vagyunk is a családunktól. Itt mindenhol otthon
vagyunk.

Ezeknek az orosz katonáknak sem volt sokkal jobb a helyzetük, mint
nekünk, hadifoglyoknak, hiszen ki volt jelölve részükre az a körzet, ahol
mozoghatnak. Ha túllépték azt a pár kilométeres körzetet, s ezt a milicia
vagyis a rendőrség észrevette, bizony 5-10 év börtön nélkül nemigen úsz-
ták meg. Tehát a saját országukban voltak rabok a frontot megjárt, háborút
végigharcolt és szerencsésen életben maradt orosz katonák, mert Sztálin
attól tartott, hogy fellázadnak s forradalom lesz, mivel a Szovjetunióban
sokkal alacsonyabb volt az életszínvonal, mint Európa más részein.
Mindezt látták ezek a katonák, ez volt a „bűnük”, s emiatt tartották őket
megfigyelés alatt.
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Velünk együtt borzasztóan sokat szenvedett a szovjet nép is. Ha valaki
mondaná, talán nem is hinném el, de mivel a saját szememmel láttam, a
saját fülemmel hallottam, meggyőződhettem róla, hogy mindez igaz.
Többször is előfordult amint láttam, hogy télen a mínusz 30 fokos hideg,
kemény orosz éjjeleken a vasútállomásokon a még langyos salak tetején
éjszakáztak, aludtak a szegény munkások százai. Én megkérdeztem az őrt,
hogy mi van itt, nincs nekik hol aludni, nincs valami barakk vagy sátor
legalább, ahol meghúzódhatnának? Azt mondta az őr, hogy ez a kvártély.
Kvártély? Hát ilyen? Megfagynak itt! Azt mondta az őr: ha egyik fele
fázik, megfordul, alulról melegíti a szénsalak. Igen ám, de közben meg
hordta a szél a havat. Megint kérdezem az őrt: miért nincs nekik barakk?
Azt mondja: idehozták őket munkára, romeltakarításra. Nappal dolgoznak,
éjszaka meg itt alszanak. Hát köszönöm szépen én az ilyent! Nekünk leg-
alább volt barakk. Igaz, hogy fűtetlen és hideg, mindössze egysoros desz-
ka, imitt-amott be is hordta a szél a havat, de azért mégiscsak volt tető a
fejünk felett. Össze nemigen melegedtünk, a ruhát sem vethettük le éjsza-
kára sem, éjjel-nappal rajtunk volt minden ruha, de legalább nem a salak
tetején aludtunk.

Egész idő alatt sokszor mondogatták, hogy hamarosan hazamehetünk.
„Szkoró, szkoró domój!” Aztán volt olyan tiszt, aki azt mondta, öt év múlva
mehetünk haza, öt évig kell itt lennünk. De bizony volt, aki még az öt évet
is meghaladta. Nekünk szerencsénk volt, mert négy év után hazakerültünk;
már akik életben maradtak. Nem sokan…

9. Krumpliszedés orosz módra

Egy alkalommal, 1945. október végén kolhozba vittek bennünket dolgoz-
ni. Nem sokáig, csupán 2-3 hétig jártunk ki. A kolhoz egy nagy területen
volt, a fele be volt vetve, a másik fele csupa gaz volt, nem művelték. Volt
itt egy nagy épület, kolhozállomás, mellette vasúti sínek. Ide hordták a ter-
mést, búzát, kukoricát, s innen szállították tovább. Kivittek bennünket,
tizenkettőnket a krumpliföldre, hogy szedjük a krumplit. Fel is szedtünk 30
mázsát.
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Délután, mikor visszajött a brigádvezető, azt mondta, hogy ez nem
munka, ez semmi!

– Hogyhogy semmi? Hiszen mennyi krumplit felszedtünk!
– Nem krumpli kell, hanem kvadrát, terület! Tizenkét embertől ez a kis

terület semmi!
Hiába mondtuk neki, hogy a területet nem lehet megenni, a krumplit kell

enni. Akkora ökör volt, csak hajtogatta a magáét, neki a területet kell beír-
ni, az a norma, nem pedig, hogy hány mázsát szedtünk föl. No, gondoltuk,
majd holnap lesz kvadrát. Majd összetúrjuk a földet, s lesz terület, a krump-
lit meg nem szedjük föl, csak imitt-amott. De aztán másnap már nem oda
vittek bennünket, hanem egy savanyító üzembe. Káposztát, uborkát sava-
nyítottak, itt dolgoztunk a hátralévő napokban. Hordtuk a legyalult, ledarált
káposztát és uborkát a pincébe, a beton kádakba és hordókba. Ez volt a dol-
gunk. A krumpli nagy része meg ott fagyott meg a földön, mert nem volt,
aki összeszedje. A lakosság pedig éhezett.

10. Levelezés

Két év eltelte után megengedték, hogy pár szót írjunk haza. Kaptunk
olyan táborilap-szerűséget, és arra lehetett írni öt szót. Mert akié megha-
ladta az öt szót, annak a levelét eldobták, nem küldték haza. Mit is lehet
írni öt szóban? Itt vagyunk, ne aggódjanak. Otthonról is írhattak öt-hat
szót, többet ők sem mertek, nehogy elvegyék a lapot. Ennyi volt az életjel
magunkról. Bizony ez igen kevés volt, de ennek is igen örültünk, mert csak
így tudtunk valamit is üzenni haza, s így tudtuk meg, hogy mi van
Magyarországon, élnek-e még a szüleink, hozzátartozóink, várnak-e még
haza bennünket.
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Ilyen, a Vöröskereszt által biztosított levelezőlapon lehetett érdeklődni az
elhurcoltak után. 1946. március végén adták fel a levelet.
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11. Tolmácskodás

Egy bizonyos idő eltelte után – mivel egy kicsit elsajátítottam az orosz
nyelvet – tolmács lettem. Egyszer ottani rabokkal, úgynevezett
zaklicsonikkal dolgoztunk együtt egy munkahelyen. Vasakat, roncsokat
daraboltak a rabok, felrakták traktorokra és vitték az olvasztóba. Itt nem
volt kerítés, állandóan géppisztolyos őrség vigyázott ránk is, rájuk is.
Máshol, szintén ilyen nagy munkahelyen is őriztek bennünket, még ha volt
is kerítés. 100 méterenként állt egy géppisztolyos őr, csak a kerítésig lehe-
tett menni.

Tehát itt az 5-6 ezer ember között sok volt a civil, a rabokat és a hadifog-
lyokat leszámítva a többség civil volt. Velük szóba lehetett elegyedni. Nagy
különbség nem volt köztünk, a ruhánk is ugyanolyan volt, mint az övéké.
Télen pufajkát, nyáron meg sötétkék munkásruhát kaptunk; ekkorra a
miénk már régóta elszakadt. Csak az különböztetett meg bennünket, hogy
rosszul beszéltünk oroszul, egymás között meg csak magyarul beszéltünk.

Szóval egy alkalommal 10-15 rab, zaklicsoni dolgozott velünk, s 8-10 őr
pedig vigyázott rájuk. Mi, hadifoglyok is ott voltunk vagy öt-hatszázan.
Néhányan voltunk magyarok, a többség német. Ha valaki megsérült a hadi-

A márciusban feladott levélre csak októberben tudott válaszolni a címzett.
Valószínű, hogy hónapokig utazott a levél.
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foglyok közül, teherautóra rakták, s visszavitték a lágerbe. Én, mint tol-
mács, velük mentem az autóval. A kapunál leadtam a beteget, utána szépen
visszagyalogoltam a munkahelyre. Ha valaki csak kicsit sérült meg, példá-
ul a kezén vagy a lábán, de tudott menni, akkor is én kísértem be a lágerbe,
persze gyalogosan. Leadtam a kapunál, s indultam vissza. Ahogy ballag-
tam, elgondolkodtam a sorsunkon, hogy mi lesz velünk. Egyszer csak rám
kiált valaki, hogy sztoj! állj! Az egyik géppisztolyos őr volt, aki a rabokat
őrizte. Kérdezi, hogy hova megyek, de közben összeszedte gyorsan az
embereit, hogy megvannak-e mind. Mondom neki, hogy én nem ide tarto-
zom, én hadifogoly vagyok, az egyik társamat kísértem vissza a lágerbe.
Elkezdtünk beszélgetni.

– Melyik országból való vagy? – kérdezte.
– Magyar vagyok – mondtam.
– No és papa, mama, zsenka (asszony) van?
– Igen, ha még meg nem haltak. Idősek a szüleim.
– S az igaz, hogy nálatok fehér kenyér van?
– Igaz.
– S szalonna is van?
– Az is van – mondtam. Erre aztán elszomorodott, s így folytatta:
– Nektek jó lesz, van otthon minden, s nemsokára mehettek haza. De itt,

látod, nincs semmi, még fekete kenyér sem, s nem mehetünk sehova.
Én megkérdeztem:
– De hát miért nincs? Ukrajna nagy részén jól termő fekete föld van. Nem

termelnek eleget?
– Dehogynem – mondta –, csak az a baj, hogy Sztálin nem ad. Elviszi a

termést, itt nem marad semmi. A vezetőknek ad, de nekünk nem.
– Pedig te is GPU-s vagy, neked biztosan jobb egy kicsit.
– Á, dehogy, nekem is épp olyan rossz, mint a többieknek. Mindenkinek

egyformán rossz.
Ilyen helyzeteket teremtett akkoriban Sztálin. A tisztek, a századosok,

őrnagyok is olyan szegények voltak, mint a templom egere. Újságpapírból
szívták a mahorkát, de sokszor csak szívták volna. Hol gyufájuk, hol papír-
juk, hol dohányuk nem volt. Képesek voltak a hadifoglyoktól megkérdez-
ni, hogy van papírod, van dohányod? Ugyan honnan lett volna egy hadifo-
golynak? Szóval ilyen volt a helyzet abban az időben a Szovjetunióban.
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12. A burzsujok

Lassan teltek-múltak a hetek, hónapok. Hol éjjel, hol nappal jártunk ki
dolgozni. Sokszor voltunk éjszakai munkán a vasútállomáson. 60 tonnás
vagonokban ömlesztve volt a cement. Ezt kellett nekünk kilapátolni. El
lehet képzelni, micsoda munka ez! Abban a puha cementben elsüllyedt a
lábunk, alig tudtunk mozogni benne. Ha nem cement volt, akkor zúzott kő.
Ugyancsak 60 tonnás vagonból követ lapátolni vagy fagyos homokot –
egyik sem volt könnyű munka.

Egyik alkalommal találkoztam egy sofőrrel, aki végigjárta a háborút,
megmenekült, hazakerült. Éppen a barátjának mesélte „élményeit”.

– Amikor beértünk Romániába – kicsit cigánynép, kicsit piszkosak – itt
már volt egy kis élelem, egy kis kukoricakása, itt már lehetett enni. Aztán
Románián keresztül mentünk, beértünk az első magyar faluba. Bementünk
az első magyar házhoz, fogadnak bennünket: egyél, igyál. No – gondoltuk

1947-ben sikerült fényképet hazaküldeni a nővérének és sógorának úgy,
hogy rávarrta a képet a levelezőlapra. Még ma is jól látható a tű nyoma.

(A másik fotót szüleinek küldte, ugyanilyen módszerrel.)
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– ez itt burzsuj, mert van kenyér, egész zsák liszt, egész disznó, van bor, itt
minden van.

Azt mondja erre a másik orosz:
– Ez nem igaz! Ez hazugság!
A sofőr meg csak bizonygatta, hogy de igaz, ott minden volt.
– Aztán bementünk a második házhoz, a harmadikhoz – folytatta –, s min-

denhol azt láttuk, amit legelőször. Hát itt mindenki burzsuj, minden háznál
van magazin (bolt)?

Megjegyzem, jókor jöttek, hiszen ősszel, a betakarítás idején falun min-
den háznál ott van a termény. Volt mindenhol búza, liszt, kukorica, sehol
sem voltak üresek a kamrák, padlások, górék.

– Eljutottunk a második faluhoz – folytatta a sofőr –, a harmadik faluhoz,
de mindenhol ezt tapasztaltuk.

Magyarországon mindenki burzsuj? Nem akartuk elhinni. Aztán jártunk
olyan helyen (bortermő vidéken), ahol akkora hordók voltak, mint egy ház,
meg lehetett volna benne lakni.

Azt mondja erre ismét a másik:
– No, ez aztán már nem igaz!
– De bizony igaz! – így a sofőr.
– No és aztán mit csináltatok?
– Belelövöldöztünk a hordókba, folyt a bor. Volt, aki berúgott és beleful-

ladt a borba. Aztán beértünk Németországba. Ott már nem volt ugyan annyi
ennivaló, de kultúra az volt. – S itt elmesélt egy történetet. Az angol WC-t
csak nézték, hogy mi lehet az, nem ismerték. Abban próbálták mosni a
halat, s mikor ráeresztették a vizet, elvitte. Mérgelődtek, hogy „zabráló
masina”, elviszi a halat.

Mikor mindezt elmesélte a sofőr, én már nem állhattam, mondtam a
másiknak, a hitetlennek, hogy de bizony úgy van, ahogy a sofőr mesélte.
Nem hazudik, igazat mondott. Na, erre aztán megijedtek mind a ketten,
hogy én értettem, amit ők beszélgettek. Ezt ugyanis nem lett volna szabad
elmesélni, mert ha megtudják, hogy elmondta, kap 30 év börtönt. Nagyon
féltek a Sztálin generalisszimusz pribékjeitől, mert ha megtudták volna,
hogy ilyet elmesélt, 30 évre internálták volna Szibériába.
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13. Trükkös lopások

Nagyon keserves hónapok, évek voltak ezek, amelyeket itt kellett tölte-
nünk. De még ebben a reménytelen, kilátástalan helyzetben is azon van az
ember, hogy túlélni, megmenekülni mindenáron. Ezért aztán sok mindenre
képes. A nagy nyomorúság közepette néha humoros dolgok is megtörtén-
tek. Ilyen például a következő:

Egyik alkalommal, mikor kenyérvágó voltam, többször is sikerült kenye-
ret lopni. Úgy történt, hogy volt egy Miska nevű raktáros, aki nagyon sze-
retett birkózni. Mikor mentünk a ládákkal a kenyérért és raktuk a polcról a
ládába a kenyeret, azt pedig a mázsára, közben beiktattunk egy birkózást.
Miközben én feküdtem alul, a Miska meg felül, a társam néhány kenyeret
leemelt a polcról, ami még nem volt lemérve, s átdobta a már lemért láda
kenyérhez. Ezt a Miska nem látta, mert háttal volt, ráadásul én húztam lefe-
lé a fejét, hogy ne vegye észre a kenyérlopást a háta mögött. Közben én
megkérdeztem a társam, hogy hány van már, elég lesz-e, elengedhetem-e a
Miskát? Ő meg csak egyre kérdezte, hogy sto, sto (mi, mi)? Mindig attól
félt, hogy a fenekére fog csapni a társam. Az eszébe sem jutott, hogy így
loptuk meg.

Egy alkalommal, mikor kint voltunk dolgozni, mézet loptunk. Egy orosz
nő megmutatott egy vashordót, ami egy zsákdarabbal volt letakarva. Ebben
volt a méz. De jó lenne ebből lopni! A csajkát nem lehetett odavinni, kon-
zerves doboz vagy valami alkalmas eszközünk nem lévén kézzel nyúltunk
bele a mézbe, s pakoltuk meg a barátom zsebeit. Aztán a szállásunknál, ahol
az őr nem látta, kiszedtük a zsebből a zsákmányt. Persze a méztől ragadós
lett és átázott a nadrág, ki kellett mosni. Volt egy gémeskút, ott kimostuk a
nadrágot. Aztán nem győztem hazudni a brigádvezetőnek, hogy a barátom
inni akart és magára döntötte a vizet. Hát így loptunk mézet.

A negyedik évben még moziban is voltunk. Akkor már nem
Dnyepropetrovszkban, hanem Dnyeprodzerzsinszkben, 30 kilométerrel
távolabb voltunk. Egyébként az utolsó évet itt töltöttük el.

A tisztek és az őrök jól ismertek már bennünket, főleg engem, mert én tol-
mácskodtam továbbra is; meg mivel nem nagyon tudták megszámolni az
őrök, hogy hányan is vagyunk, hát nekem kellett azt is csinálni. Reggel,
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mikor mentünk ki a munkára, a kapuban én számoltam meg az embereket,
munka után visszafelé szintén. Így, mivel jól ismertek engem az őrök, néhá-
nyunkat kiengedtek egypárszor moziba. Én voltam a felelős a többiekért is.
Megjegyzem, nem nagyon volt érdemes elmenni a moziba, mert mindig
csak a háborút mutatták, a harcokat, a frontot, pedig akkor már véget ért a
háború.

14. A pipa

Egész életemben utáltam a cigarettának még a szagát is, de itt már az első
évben rá kellett szoknom a pipára. Ez a következőképpen történt: Ha néha
sikerült valamit ellopni, azt igyekeztünk kicsempészni a táborból, hogy
eladjuk vagy elcseréljük. Azt nem mondhattuk meg az őrnek, hogy miért
akarunk kimenni, hanem azt kellett hazudni, hogy cigarettáért megyünk az
utcasarokra, a bazárba. A bazár 2-3 asszonyból állt, akik dohányt, újságpa-
pírt meg napraforgót árultak. Visszafelé aztán az őrnek is adnom kellett a
dohányból, mert különben máskor nem engedett volna ki. Néha az őr is
tudott dohányt venni magának, csinált belőle vagy húsz centi hosszú, vas-
tag cigarettát – újságpapírban persze – aztán mikor már félig elszívta, s a
vége csupa nyál volt, nyomta a számba. Hiába mondtam, hogy nem kell,
nemigen lehetett vele ellenkezni. Na, hogy ezt kivédjem, vettem egy német
hadifogolytól egy pipát, egy kis csibakot, az aztán ott lógott egész nap a
számon, s ha nem is volt benne dohány, nem erőszakoskodtak többet azzal
a nyáltól elázott, gusztustalan cigarettával. Ez a pipa is csak addig volt meg,
míg feltétlen szükség volt rá. A harmadik évben eldobtam, ugyanis ekkor
már – mivel egy árnyalattal jobb lett a helyzet – kaptunk havonta 50 rubel
fizetést. 5 rubelért lehetett kapni egy ebédet, nem voltam bolond, hogy
dohányra költsem azt a kis pénzt! Akkor már nemigen tudtunk mit lopni,
mit eladni, máshonnan nem jutottunk pénzhez. Így hát eladtam a pipát, s a
dohánypénzen háromnaponta vettem egy ebédet. Ily módon a nagy éhséget
tudtam egy kicsit csillapítani.
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15. Miért?

Mindent összevetve, nagyon nyomorúságos évek voltak ezek, különö-
sen az elején. Ez a négy év, amit itt eltöltöttem, hosszabbnak tűnik, mint
az azóta eltelt 40 év! Rettenetes érzés, amikor az ember azt sem tudja,
mi van otthon, sem azt, hogy miért van itt, de még csak azt sem, hogy
meddig.

Az elítélt rabok legalább tudják, hogy miért vannak elítélve és mennyi
ideig. Nekünk még ezt sem mondták meg. Borzasztó volt ez a bizonyta-
lanság! Na és ezek a körülmények! Különösen az első években sem enni-
való, sem ruha nem volt elég, sem egy normális hely, ahol a téli hidegben
meghúzhattuk volna magunkat. Csak az állandó éhezés, fagyoskodás meg

Ilyen nyílt levelezőlapokat küldhettek a lágerekben szenvedőknek
Magyarországról
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a robot. Ebből kijutott nekünk bőven! De még a mai napig sem tudjuk,
hogy miért? Miért? Miért vettek el négy évet az életünkből? Miért vették
el sok ártatlan magyar embernek az életét? Miért? – Megmagya-
rázhatatlan!

16. Hazafelé

A négy év alatt ezerszer elmondták, hogy hamarosan megyünk haza. De
bizony csak nem akart bekövetkezni az az idő.

Ez a levelezőlap azért érdekes, mert ott vásárolta és küldte haza
Gubacsi József. Minden levelezőlap (akár Magyarországon vásárolták,

akár a Szovjetunióban) két részből állt: az egyik felén írtak a címzettnek,
a másik felét a címzett letépte és válaszolt rajta a feladónak.
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Már nem is igen akartuk elhinni, hiszen annyiszor, de annyiszor mond-
ták: szkoró domój, hogy már nem is szerettük hallgatni, mert tudtuk, úgy-
sem igaz. Ám – ahogy mondani szokás: minden rossznak vége van egy-
szer – a sokadik ilyen bejelentés után egyszer csak igaz lett, hogy mehe-
tünk haza!

1948. augusztus 26-án következett be a csoda! Éppen mentünk be a
munkahelyről a lágerbe, amikor egy fegyveres GPU-s tiszt közölte
velünk, hogy mi most már megyünk haza! Ez a magyarokra és az erdélyi
magyarokra vonatkozott, a románok már egy hónappal előbb eljöhettek.
Mindjárt vittek bennünket a fürdőbe, kaptunk másik fehérneműt, másik
kék ruhát. Adtak egy papírt, oroszul volt rajta néhány sor. Mondták, hogy
majd kimegyünk a pályaudvarra, s onnan vonattal visznek hazafelé.

Reggelig mindez lezajlott, reggel pedig kimentünk a vasútállomásra. A
vonat már hozott vagy ezer-kétezer hadifoglyot valahonnan máshonnan.
Az üres vagonokba ötvenesével beszállítottak bennünket. Innen,
Dnyeprodzerzsinszkből Romániába, Focşaniba vitt a vonat. A szovjet-

Még 1948 júniusában sem tudták a foglyok, hogy mikor jöhetnek haza
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román határnál le kellett szállni, mindenkit név szerint szólítottak, s egye-
sével lehetett visszaszállni a vonatra. Attól tartottak, hogy esetleg velünk
együtt átjön, átszökik civil orosz is. Nem láttunk ott senkit ilyen szán-
dékkal.

Beértünk Máramarosszigetre. Kiküldtek ide egy kormánybiztost, hogy
tartson előadást nekünk Magyarországról. Elmondta, hogy egy szabad
országba érkeztünk. A fasiszta, horthysta rendszernek köszönhetjük, hogy
elhurcoltak bennünket. De most már ennek vége. Itt mindenki földet
kapott, felosztották a nagybirtokokat, miénk a gyár, miénk minden, így
álljunk a dolgokhoz. Nekünk is máshogy kell gondolkodni, becsüljük
meg magunkat, szocialista államba érkeztünk!

Nem nagyon tetszett az embereknek ez a beszéd, elkezdtek zúgolódni.
Előbb csak halkan, aztán egyre hangosabban juttatták kifejezésre nemtet-
szésüket. Meg is jegyezte az a szónok, hogy ilyen szemét társasággal még
nem találkozott. (Még mi voltunk a szemetek!) Aztán meg elkezdett
ijesztgetni bennünket, hogy neki csak egy szavába kerül, s örökre vissza-
visznek bennünket oda, ahonnan jövünk, mert mi fasiszta érzelmű embe-
rek vagyunk. Nem győztük csitítani egymást, hogy ne morogjunk, ne han-
goskodjunk, hiszen alig várjuk már, hogy hazaérkezzünk. De azért egyik-
másik csak mondta, hogy majd megtudtad volna, ha te is ott lettél volna,
majd nem így beszélnél, ha te is keresztülmentél volna azon, amin mi
keresztülmentünk, ha te is annyit szenvedtél volna, mint mi!
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A Máramarosszigeten kapott Hadifogoly zsebkönyv egyik oldala, melyet a
Magyar Kommunista Párt adott ki
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Itt, Máramarosszigeten kaptunk egy kicsit jobb kosztot, mint kint.
Vékony, sovány gulyáslevest, nehogy megbetegedjünk. Próbáltak fokoza-
tosan visszaszoktatni a magyar ételhez. Újra megfürödhettünk, fertőtlení-
tettek, orvosi vizsgálatra vittek.

Aztán újra bevagoníroztak bennünket, kb. 1600 embert, s eljöttünk Zá-
honyig. Itt ismét mindenkinek ki kellett szállni a vonatból. Mikor az utolsó
ember is lelépett, mintha csak parancsszóra vagy inkább varázsütésre tör-
tént volna, minden ember egyszerre lehasalt és megcsókolta az anyaföldet!
Mind az 1600 embernek ugyanaz volt a gondolata: csakhogy még egyszer
hazai, magyar földre léphettünk! Ezért éltük túl a négy évet minden meg-
próbáltatásával, minden leírhatatlan, mérhetetlen szenvedésével együtt!
Ebben reménykedtünk, ez éltetett bennünket, hogy csak még egyszer
magyar földre léphessünk! Ezért volt az emberfeletti küzdelem, a minden-
áron való túlélés, hogy megmeneküljünk, hogy HAZAJÖHESSÜNK! És
most végre megvalósult, igaz lett, nem csupán álmodunk róla! Szinte el sem
hisszük, hogy ITTHON vagyunk. MAGYARORSZÁGON!!!

17. Újból itthon

Záhonyban is kaptunk híg gulyáslevest és öt szál cigarettát. Aztán
megint bevagoníroztak bennünket és Debrecenbe vittek. Itt egy katonaze-
nekar fogadta a vonatot. Idáig jöttek velünk az orosz őrök. Újra fürdőbe
vittek, fertőtlenítettek, s orvosi vizsgálat következett.

Másnap mindenki megkapta a szabadjegyét, oda utazhatott vele, ahol
lakott. Adtak egy papírt, hogy ettől-eddig, itt és itt voltunk hadifoglyok.
Kaptunk még fejenként 20 forintot is. Ezért szolgáltunk hát négy évig a
Szovjetunióban! 20 forintért! Meg a ruhánkért, ami kék munkásruha, egy
pár bakancs, valamint egy alsónadrág és egy ing volt.

Debrecenből már szabadjeggyel utaztunk a Nyugati pályaudvarig. Itt
kiszállítottak bennünket, de még mindig nem mehettünk amerre akartunk,
hanem amerre tereltek bennünket. Kötélkordonok között mentünk.
Százával álltak az asszonyok, férfiak. Fényképeket mutogattak, hogy ki
tud a hozzátartozóikról, akiket évek óta hiába vártak haza. Szívszoron-
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gató volt ez a látvány! 1948. augusztus 29-e volt. Több mint három éve
véget ért a háború, és még mindig százak meg ezrek várták haza rokona-
ikat a hadifogolytáborokból. Onnan, ahonnan sok ezer embernek nem volt
többé hazatérés…

Ilyen propaganda lapokat küldött a Magyar Kommunista Párt a családok-
nak, hogy fizessenek elő a Magyar Hadifogoly Híradó című újságra
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Az újságok már 1946-ban azzal hitegették a családokat, hogy hamarosan
hazatérnek a hadifoglyok. Azonban a hazajövetel elhúzódott.
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Az én kis falumból is a 18-20 elhurcolt közül csak minden második tért
vissza. Azok sem egyszerre. Igaz, nem is egy helyen voltunk. Akadt, aki
szerencsésebb volt, előbb hazakerült, de olyan is, aki négy évnél tovább
volt hadifogságban. 1948. augusztus végén velem együtt négyen jöttünk
haza falubeliek.

A Nyugati pályaudvaron vöröskeresztes nők vártak bennünket.
Halkonzerves szendvicset és teát adtak. Ez volt az a hely, ahol utoljára
együtt voltam a hadifogolytársak egy részével. Itt aztán szétszéledtünk a
szélrózsa minden irányába, ki merre lakott. Majdnem mindenki tovább-
utazott Budapestről. Igyekeztünk mi négyen is, hogy mielőbb hazaérjünk,
hogy mielőbb viszontláthassuk a mieinket, akik már talán letettek arról,
hogy még egyszer hazakerülünk. Talán bizony már csendesen el is sirat-
tak bennünket, hogy aztán a reménytelenség, kilátástalanság után a leg-
nagyobb meglepetésükre, s mindannyiunk legnagyobb örömére
HAZAÉRKEZZÜNK…
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Függelék

A Tassról elhurcoltak névsora:

B. Kovács Mihály
Dabi József
Dabi Lukács
Farkas Lajos

Fodor Pál
Gubacsi József

Habaczeller Károly
Holczmann Ferenc

Kelló László
Kovács Bálint
Kozma Ferenc

Lengyel Miklós
Mandics Sándor

Nagy Károly
Nagy Mihály
Rácz Gábor
Szalai Gyula
Szeitl Ferenc

(Ha valaki kimaradt a névsorból, elnézést!
Az üres helyet nekik hagytuk ki!)
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Gubacsi József édesapja,
id. Gubacsi József, mint
1. világháborús katona

Gubacsi József édesanyja,
Dézsi Julianna
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Tassi leventék 1936-ban. A hátsó sorban balról a harmadik Gubacsi József.

Már nagyon fiatalon gazdálkodott
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Barátokkal, mit sem sejtve a következő évek borzalmairól

20 évesen, még a katonaság és a
fogság előtt
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Már 1946-ban nagyon várta a szabadulást
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Még 1947-ben sem tudta, hogy mikor jöhet haza a fogságból
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1948-ban is csak reménykedett, bizakodott a szabadulásban

1948. augusztus végén végre hazatérhetett. 1949-ben megnősült.
A képen balra nővére (Eszter) és sógora (Tárkányi Béla), középen szülei,

jobbra felesége (Szappanos Erzsébet).



58

Tartalomjegyzék

Előszó ..........................................................................................................4

1. A katonaélet ............................................................................................6

2. Újból behívó ..........................................................................................15

3. Egy kis munka ......................................................................................21

4. Focşani ..................................................................................................24

5. Dnyepropetrovszk ..................................................................................26

6. Egy fogoly szökése ................................................................................28

7. A lopás ..................................................................................................29

8. Karantén ................................................................................................30

9. Krumpliszedés orosz módra ..................................................................31

10. Levelezés..............................................................................................32

11. Tolmácskodás ......................................................................................34

12. A burzsujok..........................................................................................36

13. Trükkös lopások ..................................................................................38

14. A pipa ..................................................................................................39

15. Miért? ..................................................................................................40

16. Hazafelé ..............................................................................................41

17. Újból itthon ..........................................................................................46

Függelék ....................................................................................................51



59



Hegedűs Jakab:

Kibírjuk?
(Részlet)

Fogságba hajtva megcsúfoltan,
juhok módjára összezsúfoltan

egy szűk karámban negyvenezer ember
bűzben, sárban, piszokban, szennyben,

testünket ellepték a tetvek,
lelkünket sötét köd ülte meg,
víz nélkül, kiszáradt torokkal,
erőtlenül, elcsüggedt tagokkal,

gyötrő éhségtől összetörve,
ember formánkból kivetkőzve.

Indulataink nem takarva.
Egy falat kenyérért egymást marva,

evés helyett reggel és délben
Tantalusz kínjait átélve,

a szabad ég alatt remegve
fogvacogva, dideregve,

metsző hidegben ázva-fázva,
tehetetlenül öklünket rázva.

Álmatlanul, hogy meg ne fagyjunk,
imádkozva, hogy megmaradjunk
végtelen hosszú éjszakákon át,

járva Krisztus kálváriáját
naplóm fekete lapjait írom,

csoda, hogy mindezt kibírom.

(Hadifogoly híradó, 2001. december)


