BALATONSZENTGYÖRGYI
életképek a XX. századból

Ajánlás
Tisztelt Olvasó!
Örömmel ajánlom a „Balatonszentgyörgyi élet-képek a XX. századból” című
művet. Valóban tanít, nevel és szórakoztat.
Nekünk helybélieknek különösen fontos, hogy lakóhelyünk múltbéli történéseit
minél részletesebben ismerhetjük meg. Ez a mű településünk fedetlen titkaiba
avat be. A szerzők a dél-balatoni népélet a múlt évszázad világát nagy
megelevenítő erővel rajzolják meg.
A kezünkben tartott könyv a Simon Bódi család alkotóinak irodalmi,
emlékezetébresztő és képzőművészeti munkáit gyűjti csokorba. Az antológia
föleleveníti a költő Simon Ottó balatoni és szentgyörgyi ihletésű verseit, Simon
József helytörténetíró gyönyörű „naturális”festményeit a „tündéri tájról”. Simon
Márta novellái pedig a múlt század közepe táján történt életképeket, családi
történeket mutatja be, szülőföldünk évszázados nyelvi fűszereivel ízesítve.
Simon István visszaemlékezései gazdagítják szűkebb pátriánk múltját bemutató
értékes írások tárát.
Az alkotók művei térben és időben kisebb-nagyobb távolságokat tettek meg,
azonban mindannyian példát adtak Magyarország, a „szegénylegények
gyöngyországa” szeretetéből.
A nemzeti és somogyi hagyományokat az egyéni és családi múlt szemüvegén
keresztül mutatják be. Így ötvöződik eggyé a megélt személyes történelem és a
közösség nemzeti históriája.

Balatonszentgyörgy, 2013. június 15.

Nagy Lajos
polgármester
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Ajánlás

A művészi tehetséggel megáldott Simon család írott és képi műveit
összegyűjtő és bemutató kötetet ajánljuk mindazok figyelmébe, akik szívesen
pillantanak bele a közelmúlt nem is olyan régi, de ma már távoli világába.
Ezek a művek emléket állítanak a szülőföldnek, segítik az emlékezést. A
helyi történetek, életképek megörökítésével a múlt egy részét megóvják a
feledéstől, így gazdagítva a helytörténetet.
Köszönet dr. Bürgés Györgyné Simon Mártának, amiért összegyűjtötte
családjának munkáit, melyek így mások számára is elérhető közkinccsé válnak.

Balatonszentgyörgy, 2013.04.03.

Fehér Katalin
Művelődési Ház Igazgató

Kányáné Futó Edit
könyvtárvezető
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BEVEZETŐ
BALATONSZENTGYÖRGYI ÉLETKÉPEK A XX. SZÁZADBÓL

Balatonszentgyörgy Posta utca 313. ma Berzsenyi út 3.

Kedves Olvasó!
E kötet szerzői, alkotói, mind a négyen ugyanabban a balatonszentgyörgyi
házban, szobában, és ágyon születtek. Ugyanabban a kis fa teknőben fürdette
őket először a bábaasszony. Az akkori kis tömés ház helyén, ma egy ún. fordított
ház áll. Mai címe Berzsenyi út 3.
Az alkotók rokonok: Simon József Bódi (1920-1983) festőművész,
helytörténész, testvére Simon István Bódi (1921-1999) a XX. századi paraszti
élet és a II. világháborús katonáskodás, hadifogoly sors krónikása. Simon István
Bódi gyermekei: Simon Ottó (1942-2007) költő-tanár és Simon Márta (1944-)
nyugdíjas tanár, falusi életképek írója.
Az antológia összeállítója és megjelentetésének szorgalmazója Dr. Bürgés
Györgyné Simon Márta, nyugdíjas tanár, aki tisztelője és ismerője a könyvben
szereplő alkotóknak, és műveiknek.
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A kötetben a szerzők és alkotásaik a fiatalabbtól, az idősebbig sorrendben
szerepelnek.
Fogadják olyan szeretettel, ahogy a Simon Bódi Család tagjai nyújtják át
Önöknek ezt a könyvet.

Nagyanyánk Bódi Ilona, a még gyermek Simon Márta és Simon Ottó, nagyapánk Simon
József, Simon József Bódi nagybátyánk, Szaller Mária édesanyánk és Simon István Bódi
édesapánk
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I. FEJEZET
SIMON MÁRTA ÉLETRAJZA ÉS ÉLETKÉPEI

Simon Márta, nyugdíjas általános iskolai tanár. 1944-ben születtem
Balatonszentgyörgyön, a Posta utca 313-ban, ma Berzsenyi út 3.
Nagyszüleim és szüleim szegény parasztok voltak. Édesapám Simon István
születésemkor katona volt a II. világháborúban a fronton. Édesanyám Szaller
Mária „háztartásbeli”, aki mindent dolgozott, amit egy parasztportán kellett.
Általános iskolába Balatonszentgyörgyön jártam, gimnáziumba pedig
Keszthelyen. A Pécsi Tanárképző Főiskolán magyar-orosz szakon szereztem
diplomát, majd később német nyelvből is államvizsgát tettem. Négy évig
tanítottam Balatonkeresztúron, ahol az élet egyetemét járva, csodálatos
emlékekkel gazdagodtam. Egy évig tanítottam Balatonszentgyörgyön, majd
családom döntése alapján Keszthelyre költöztünk, és 35 évig a Szendrey Júlia
Általános Iskola tanára voltam.
Novellákat kezdtem írni 1977-ben, de testvérem Simon Ottó verseit olvasva, úgy
éreztem, hogy Ő nálam sokkal tehetségesebb. Így csak most 2013-ban vettem
újra kezembe a tollat és az 1977-ben írtakat, hogy amit testvérem nem írt le, azt
én írjam meg. Életképeim balatonszentgyörgyi emberekről, az örömeikről,
bánataikról szólnak. Döntse el az olvasó, hogy érdemes volt-e leírni
történeteimet.
Nem tiszteletlenségnek szánom, hogy a könyvben az én munkáim szerepelnek
elsőként, hanem az általam felállított emelkedő művészi érték sorrendjében.

8

BALATONSZENTGYÖRGYI ÉLETKÉPEK
1. Emlékezés búcsúzáskor
(Töredék egy Amerikát megjárt magyar életéből)

Az „amerikás” kereszt

Juli néném az én emlékezetemben úgy él, mint karcsú, egyenes, nagy
kontyú öregasszony, aki mindig dolgozik. Tekeri a kerekes kutat, vizet visz az
állatoknak, felmegy a héba korpáért. Amikor haldoklott, nagyanyámat hívta
magához. Otthon voltam, és én is elmentem vele az utolsó búcsúra. Nálunk a
faluban ez természetes volt. Én hozzá voltam szokva, hogy ha rokon, szomszéd
vagy barát készül eltávozni örökre, akkor illik elköszönni tőle, ha az lehetséges a
beteg állapotában. Az öregek pedig ezt természetesnek vették, és veszik még
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most is. Nagyanyám kinyitotta a szekrényajtót, elkezdte magára ölteni fekete
ünneplőjét és emlékezett.
Juli a legszebb lány volt a rokonságban. Irigyeltük is karcsú derekát, vastag
hajfonatait. Korán férjhez kérték. Tizenhat éves volt. Apja, anyja néhány hold
földön dolgozott, amely alig adott megélhetést. A Szabó Géza is szegény legény
volt, de egészséges, ügyes, dolgos. A három Szabó testvér közül a legidősebb.
Mindhárom nősülni való, de csak ő kapott engedélyt rá. Az öreg Szabó
kikötötte, hogy nyomorúságra nem nősülhetnek a fiai. Igen nyakas ember volt.
Meg nem szólalhatott senki a családból, ha ő tette le a garast. A két fiatalabb
fivér nősülésről említést sem mert tenni.
Géza és Juli az esküvő után boldogan mentek az istállóban felállított
szalmával kibélelt ágyra. Ez természetes volt a falunkban. Az öregek a hátulsó
szobában aludtak, amely télen az egész család tartózkodási helye volt. A
fiatalabbak a konyhában vagy együtt az öregekkel. Az ifjú házasok csak akkor
jöhettek be a szobába, ha a fiatalasszony közeledett a szüléshez. Ezután, ha
ismét volt ifjú házas a családban, akkor azok kapták meg a nyoszolyát, ha nem,
akkor a legény ifjak.
Géza nem nyugodott bele a szegénységbe. Az esküvő után kivándorolt.
Ekkor 1910-et írtak. Nagyon bántotta, hogy az Ő szép felesége a barmok között
fekszik le vele esténként. Nem akart elszakadni Julitól, hiszen a világot is
odaadta volna érte. Megígérte, hogy egy év múlva visszajön, akkor is, ha nem
gyűlik össze a pénze Amerikában. Csak egy kis tömés házat szeretett volna két
derékkal, a Posta utcában.
Julit a testvérére, Péterre bízta:
 Vigyázz Julira! No meg a tehénkére, a hozományára.
Juli a napa segítségével elkészítette az útravalót. Sok paprikás pogácsát
sütöttek, meg néhány szál szalonnát, hozzá hagymát csomagoltak, hogy elég
legyen, amíg munkát nem talál. Juli csendesen elbúcsúzott Gézától. Könnyeit
senki sem látta. Neki a napa házában nem volt szava.
Dolgoznia viszont szabad volt látástól vakulásig. Nem szerették, ha nem
látta meg a dolgot. Reggel korán kelt, a disznóetetéssel kezdte, folytatta a
fejéssel, kitakarította a disznóólat, mert az női munka volt minálunk. Ahhoz
férfiember nemigen nyúlt. Az istálló takarítása az a férfiaké volt. A két legény
elvégezte munkáját az istállóban. Kivitték az almot, újat tettek, felsöpörték az
utat az istálló közepén, végül etettek, itattak. Az apjuk később kelt, előkészítette
a munkaeszközöket. Ha szántani mentek, felrakta az ekét a szekérre,
megzsírozta kocsikenőccsel a kerékagyakat, a kasba beletette a pintes üveget. A
fiúk lesték apjukat, mert cselekedeteiből kitalálták, hogy mit dolgoznak aznap.
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Ha szántani mentek, akkor a legfinomabb szénából kaptak a tehenek. Ha
kaszálni, akkor kevesebb reggeli is elég volt a jószágnak.
Juli a napát leste. Neki is úgy kellett kitalálni, hogy mi a dolga. Ha végzett
az etetéssel, fejéssel, bement a konyhába és csendesen bekapcsolódott a reggeli
készítésébe. Közben leste napa mozdulatait, hogy vajon ma az ebédfőzés lesz-e
a fontosabb, vagy a kenyérsütés. Nagyon alkalmazkodott. Nem is volt más
választása. Kapott enni, néha kevés ruhát is. Remélte, hogy egy évig kitart a
szegényes ládába rakott ruha. Hazulról nem várhatott segítséget, mert maradtak
otthon elegen. Öt fiatalabb testvére húzta anyját, apját. Csak az járt az eszében,
hogy egy év múlva hazajön Géza egy kevés pénzzel és hozzáfognak a töméshez
a Posta utcában. Már megálmodta a házat két derékkal.
Így teltek napjaik. Juli a konyhában kapott most helyet, a fiúk pedig
visszaköltöztek az istállóba. Két hónapig csendesen tette mindenki a dolgát. Juli
reggelente ugyanabban az időben megjelent a fejéshez. A fiúk akkor már
dolgoztak. Gáspár a legkisebb az itatáshoz húzta a vizet. Péter a teheneket
vakarta, és tiszta almot tett alájuk.
Péter egyre vágyakozóbban nézte Julit. Bátyja távolléte határozottabbá
tette. Titokban arra is gondolt, hogy Géza vissza sem tér. Bár a levelek, amelyek
ritkán, de érkeztek, nem ezt bizonyították. Péter tudta, hogy Géza igen ügyes,
nagy akaraterejű, ha el tudott menni apja ellenére a keresztapjától kölcsön kért
kétszáz forinton azzal, hogy megadja ha hazajön, haza is jön, és felépíti a kis
házat, ahova elviszi innen Julit. De azt is tudta, hogy szegénységük és apjuk
nyakassága miatt nagyon nehezen tud valaha is saját otthont, feleséget szerezni.
Juli szerénysége, csendes dolgossága igen meghatotta Pétert. Megkívánta bátyja
feleségét. Ösztönei is nagyon kínozták. Egy reggelen, amikor Juli a fejéshez
érkezett, olyan vágyat érzett Juli iránt, hogy szó nélkül átfogta karcsú derekát, és
nagy kezeivel szorosan magához szorította, úgy hogy az meglepetésében szót
sem tudott kiejteni. Erős karjai magával vitték a gyenge asszonytestet. Amikor
megtörtént, mind a ketten csodálkozva, értetlenül álltak fel, és néztek egymásra.
Géza megírta, hogy nagyon meg kell küzdenie a kevés keresetért. A
mészoltó üzemben nem könnyű a munka. A faluból vele volt még néhány társa.
Géza bizakodó volt. Úgy érezte, hogy a tömésház a Posta utcában már nem
elérhetetlen. Mindezt a családnak írta, Julinak külön sohasem írt. Ezt illetlennek
tartotta volna azért, mert tudta, hogy apjáék tartják el, amíg ő haza nem érkezik.
Hazatérésük után mesélték el társai, akik visszajöttek vele, hogy ő soha sem
dorbézolt. Ha közülük valaki elitta a napi keresetét, azt rögtön emlékeztette arra,
hogy neki haza kell jönni, mert otthon nagyon várják őket.
Ismét eltelt néhány hónap, Szabóéknál folyt a munka a maga rendjén.
Mindenki tette a dolgát. Az öreg Szabó némán irányított, ellentmondást nem
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tűrő tekintettel parancsolt.
Juli gömbölyödni kezdett. A család egyre jobban figyelte. Péterrel alig
váltottak szót. Érezték, hogy tettükért vállalni kell a felelősséget. Péter
kijózanodott az egyetlen nagy ölelésből. Juli szorgalmasan dolgozott és egész
testében remegve várta, hogy mikor fog megérkezni kicsi magzata. Titokban
remélte, hogy koraszülött lesz. Ő tudta csak biztosan, hogy a gyermek Pétertől
való.
Apjuk kiszámította a szülés idejét. Gézának megírta, hogy addigra érkezzen
haza, mert családjának gondjait ők már nem vállalják magukra. Géza levél
helyett az általa kiszámított időre megérkezett. Juli nagyon örült, de remegett is
titkától. Géza első teendője a hold föld megvásárlása volt. Örült születendő
gyermekének, azért is kezdett lázas szervezésbe a kis ház töméséhez.
Teltek a hetek, a baba nem érkezett meg. Géza eddig a sok munka közepette
észre sem vette, hogy apja, anyja súg-búg körülötte. Nem volt hirtelen haragú,
de eszmélése megzavarta. Szinte öntudatlanul rohant Juli szemébe nézni.
Megragadta a vállát, tekintetét rászegezte, de nem kapott viszonzást. Ellökte
magától és tovább rohant. Az istállóban munka közben találta Pétert, aki
észrevette felindultságát és nyíltan a szemébe nézett:
 Juli nem hibás! Tégy úgy, ahogy jónak látod, de őt ne bántsd!
Géza teljes energiájával, megfeszült izmaival rávetette magát testvérére.
Péter minden erejét összeszedve felfogta Gézát. Ezzel is bizonyítani akarta,
hogy Juli megérdemli, hogy összemérjék érte az erejüket. Sokáig tartott az erők
harca köztük. Géza nem érezhette meg fölényét, mert a kasza, kapa és ásó éppen
úgy megedzette Pétert, mint őt a mészoltás kemény munkája. Egyik pillanatban
felülkerekedett és ismét találkozott a szeme testvérével. Némán néztek egymás
szemébe. Géza a szemekben látta, hogy Péter nem akarja elvenni tőle Julit.
Rábízza a döntést. Megértette, hogy Péter és Juli talán jobban szenvednek a
megtörténttől, mint ő. Az is felvillant agyában, hogy apjuk Pétert nem engedte
megházasodni, azt mondta, hogy „egy kódis ne házasodjon”.
Erőt vett magán, Julit nem szekírozta. Szüleinek rövid, tömör válaszokkal
adta tudtára, hogy minden marad a régiben. Apja kérdő tekintetére így válaszolt:
 Hamar elmegyünk innen. Készül már a tömés.
 Egy cafatnak építesz házat?! - kérdezte gőgösen az apja.
 Apám unokájának, feleségemnek és magamnak. Péter nem úgy vigyázott
rá, ahogy én gondoltam, de nem hibáztatom. Apámékat pedig megkérem,
hogy erről többet ne ejtsenek szót, mert nem állok jót magamért.
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A tömés-ház elkészült. Juli boldogan nevelte kisfiát, Janikát. Esténként
együtt játszottak a gyerekkel. Géza szorgalmasan dolgozott, Julihoz nem volt
rossz soha.
 Nem kellett volna elmennem! Lettünk volna inkább földönfutók! - vádolta
magát egy este. Juli hozzábújt és feledtetni akart: - Nekem se könnyű, de
jó hogy itt vagy!
Juli újra másállapotba került, Géza megnyugodott.
A bajok akkor kezdődtek, amikor a kevés megtakarított pénz elfogyott.
Hiába igyekeztek jól művelni a földet, alig volt elég a megélhetésre. Sokszor
ettek csettegő pogácsát. A második gyerek születésével nőttek a gondok. Géza
kubikolást is vállalt. Juli a két kicsi mellett nemigen tudott napszámot vállalni,
bár még oda is elvitte magával őket a hátán egy abroszban.
Egy este Janika nyöszörögni kezdett, tüzelt a homloka. Juli sírva borogatta
vizes ruhával. Orvosra gondolni sem mertek, hiszen ennivalójuk is alig volt,
nem hogy pénzük. Várták, hogy a vizes borogatás csodát tesz. Virrasztottak
egész éjjel. Hiába. A torokgyík erősebbnek bizonyult a gyenge gyermeknél. A
koporsónál Juli nagyon szenvedett. Eltakarították a csöppséget.
Suttogtak a faluban: - Ennek a szegénynek meg kellett halni! Julinak is
fülébe jutott. Vádolta magát, hogy miért nem adta el a tehénkét. De akkor a
másik kicsit ölte volna meg, hiszen teje elapadt, mert a harmadikat már a szíve
alatt hordta. Négyet szült és hármat nevelt fel Juli. Becsületes volt. Géza is
segített neki annak maradni. Géza már 10 éve halott. Péter nem nősült meg soha.
Ő így nyugtatta a lelkiismeretét. Néhány éve ő is halott.
 Látod, így engedte útjára a szegénység ezt a három becsületes embert mondta nagyanyám.
Amikor beléptünk a szépen kitakarított lakókonyhába, ünnepélyes csend
fogadott bennünket. A család összegyűlt az utolsó találkozásra. A szobában csak
leánya volt Juli nénémmel.
Mi is, mint a többi elköszönők, a szobába mentünk pár perce. Amikor
nagyanyám Juli néném fölé hajolt, az megfogta erősen a kezét, a szemébe nézett
kissé homályos, de még mindig valószínűtlenül kék szemeivel, és ezt suttogta:
- Hidd el, hogy nem vétkeztem, nem öltem meg Janikát! Nagyanyám nyugtató
hangon válaszolt: - Tudom én nagyon jól, és mindenki így tudja, aki igaz ember.
Nyugodj meg békével Juli!
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Az” amerikás” kereszt részlete
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2. Apánk Simon István Bódi hazaérkezése a hadifogságból
Balatonszentgyörgyre
Falunkra szép reggel köszöntött 1948. május 9-én. A határban a tavasz
illatára és a paraszti ösztönre ellenállhatatlanul hallgatva, dolgozott a falu népe.
Az asszonyokat nem lehetett otthon hagyni. A háború alatt úgy megszokták a
számukra életet jelentő munkát, hogy úgy érezték nélkülük az nem készül el. Jól
megtanulták a lovakat, teheneket gondozni. A „háborúzó” apák, férjek, testvérek
helyett ők dolgoztak a határban. Csak az idősebb férfiak voltak otthon, de a front
hosszú ideig tartó állása miatt őket is beosztották munkaszolgálatra. Így szinte
minden parasztasszony jól bánt az ekével, a boronával, vetőgéppel. Szívükben a
vággyal, hogy apjukat, férjüket, fiúkat újra lássák, akaraterejükkel, mely
megkétszereződött a bajban, igyekeztek a földet úgy művelni, hogy megélhetést
adjon valamennyiüknek és szégyent ne valljanak a hazatérők előtt.
Nagyanyám és törékeny édesanyám ezen a reggelen frissen sikálták a ház
földjét. A „sárga föld” friss, tisztító illatát még ma is érzem. Előző este hoztuk
haza fejünkön, teknőben a disznócsapás melletti kis domb oldalából, ahonnan az
egész falu népe hordta haza a sikálni valót.
A várakozás évei nagyon nehezek voltak. Mi gyerekek csak álmokat
szőttünk apánkról. Irigyeltük azokat, akiknek apja már hazatért. Akkortájt
gyakran érkeztek haza hadifoglyok, de számunkra még tartott a háború.
Gyerekfejjel nehéz volt megérteni, hogy édesapánk hadifogoly Odesszában. Az
egész falu figyelte, segítette a már hazatérteket, hogyan lesz a sápadt, sovány
emberből ismét erős, egészséges férfi.
Nagyapám bánatát és energiáját a munkába ölte. Reggel nagyon korán kelt,
két tehenét megvakarta, megetette, megitatta, majd reggeltől-estig dolgozott
velük, hol nagyanyámat, hol édesanyámat vitte segítségül. Anyám szerelmesen
várta férjét, de nagyon csendes, türelmes volt várakozása. Nagyanyám pedig az
anyai szeretet türelmetlenségével, vágyakozásával.
Emlékszem egy napra, amikor lázasan rohant fából készült kiskapunk felé,
kiabálva, hogy „megjött a Pistám”! „Megjött a Pistám”! Karjait ölelésre tartva
rohant, és csalódottan, kijózanodva eresztette le karjait a kapuhoz érve.
Szégyenkezve kullogott vissza a veranda alá, ahonnan, ha csak tehette a
kiskaput nézte. Két gyermeke már hazatért a nyugati fogságból, de a
legkedvesebb, amit soha nem mondott ki, de érezni lehetett, sokat váratott
magára.
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A régi ház udvara a kiskapuval (Simon József Bódi festménye)

Bátyám, Simon Ottó igen „férfiasan” viselkedett, már iskolás volt. Kedves
kis egyénisége próbálta feledtetni családunk bánatát. Nagyapám néha a mezőre
is magával vitte, hogy menjen a tehenek előtt a barázdában. Ő volt 6 évesen a
második férfi a családban. De este mosakodás után a meleg kemence mellett
ismét kisgyerek lett. Mellém ült a kisszékre és játékos lovaglás közben az egész
család vágyát énekelte, hogy „Jön haza apukám, jön haza apukám”! Nagyanyám
hallotta meg elsőnek: „Halljátok mit dudorász ez a gyerek”? Mondd csak még
kisfiam! „Jön haza apukám!” Nagyanyám ölbe kapta, százat csókolt fekete
göndör fejecskéjén. Én a szomszéd lányok, Kiss Vali és Ibi védőszárnyai alatt
nevelődtem. Nekik sem volt apjuk, a háború után elvitte a TBC. Ők nem
várhattak senkit, de segítettek nekem várni.
1948. május 9-én anyámék remélték, hogy apánk megérkezik. Tudták, hogy
útban van hazafelé. Nagyanyám kivirult a várakozás örömétől. Udvarunk mintha
tudta volna, hogy a család örömünnepre készül. Hatalmas kúszórózsa bokraink
tele fehér virággal várták gazdájukat és ontották a rózsaillatot. Én
lábatlankodtam, ugrándoztam. Végül elcsavarogtam otthonról a Kiss lányokhoz.
Kimentünk a rétre sóskázni, amíg a csősz el nem kergetett bennünket, önfeledten
játszhattunk a fűben. Dél körül Vali és Ibi özvegy édesanyja hazaérkezett
férjéről rámaradt kerékpárján. Kiabálva hívott minket haza, a házuk mögötti
rétről: „Lányok! Gyertek hamar! A Posta úton jön hazafelé a Márti édesapja a
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Bódi Pista, meg a Bodri Jóska, szaladjatok eléjük!” Ők megfogták a kezemet, és
szaladtunk a köves út közepén, a távolban látható két katona felé. Ők húztak, én
köztük elestem. A harisnyámból kibújt a térdem. Bántam is én a harisnyát, a
fájdalmat. Összetalálkoztunk! A két katona megállt. Vali és Ibi hátrább léptek.
Én néztem hol az egyikre hol a másikra. Soványak, sápadtak voltak. Egyiknek a
nyakába ugrottam, öleltem erősen Bodri József tizedest, aki gyengéden levette
kezemet a nyakáról, ránézett édesapámra és könnyes szemmel átadott az ő
karjaiba.
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3. Köszönöm, hogy elmondtad
(Egy fiatalkori meggondolatlanságból eredő tragédia)

Józsika síremléke

El kell mondanom neki, nem tarthatom tovább titokban előtte. Eddig is nehéz
volt. Itt az ideje, hogy megtudja!
 Fiam! Beszélnem kell veled!
 De apa, hiszen tudod, hogy várnak a fiúk.
 Nem baj! Várnak egy kicsit! Amit el kell mondanom, az most fontosabb.
Ülj le, és hallgass végig. Arra kérlek, hogy ne szólj közbe! Úgy könnyebb
lesz.
Tizennégy éves vagy. Ő is annyi volt. Osztálytársak voltunk. Nem barátok, csak
játszótársak. Ő és még két fiú. A Balaton parti nyár kötött össze minket. A
mindennapos fürdés, néha a közös csónakázás, ha futotta az összeadott
pénzünkből kölcsönzésre. Azon a szörnyű vasárnap délutánon nagy volt a hőség.
A Mise út pora ráragadt izzadt testünkre. A parthoz közeledve örömmel szívtuk
magunkba a víz illatát. Ledobtuk ruháinkat, cipőinket a partra. Hárman úgy
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döntöttünk, hogy csónakázunk. Őt nem akartuk magunkkal vinni. Egyszerűen
nem akartuk. Ok nélkül. Elindultunk a partról a strand fürdőzőit kikerültük.
Elhagytuk a szabad strandot is. De nem mentünk túl mélyre. Én húztam az
evezőket. Ő követett minket, amíg bírta futott a vízben, majd belekapaszkodott a
csónakba. Görcsösen fogta, így nem tudtuk elhagyni. A fiúk ütötték a kezét. Még
makacsabbul kapaszkodott. Velünk akart jönni minden áron. Haladtunk és
hadakoztunk. Végül én az evezővel ütöttem rá a kezére. Ez tudom, hogy nagyon
fájt neki. Elengedte a csónak deszkáját. Kis zömök, szeplős teste a vízbe merült.
Azt hittük tréfál. Pár pillanatnyi várakozás döbbentett rá minket a tragédiára.
Kiabálva hívtuk. Válasz nem érkezett. Ijedtünkben kimenekültünk a szörnyű
helyről a csónakkikötőhöz. Ruháját a strandon találták meg. A vízi rendőrök és a
szülei, akiknek egyetlen gyermeke volt, az egész éjszakát a vízben töltötték.
Csak harmadnap vetette partra a víz. Másnap tudtuk meg, hogy egy gép
dolgozott azon a helyen. A parton tábla is tiltotta a fürdést. Tizennégy éves
voltam, egész éjjel vacogtam a félelemtől. Hajnalban mertem elmondani
édesanyámnak, hogy mit tettünk. Ő majd megőrült a fájdalomtól, de segített az
igazságszolgáltatásnak és nekem is. A büntetést kiálltam. Nehéz így. De nekem
már csak így lehet, így kell leélnem az életemet.
 Értem apa! És köszönöm, hogy elmondtad.
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4. Falusi életkép
(Bánatot ad az igazságtalan követelőzés)
A kis parasztház udvarán álló nagy japán akácról hullanak a levelek. Regina
néni hátul megkötött parasztkendőben söpröget a nagy söprűvel, amit örege
kötött a kertben nőtt bokrok ágaiból. Az öreg a hátulsó udvarban motoszkál.
Helyére rakja a favágó szerszámokat, végignéz az aprított ágon, nyugtázza, hogy
asszonya kezét nem fogja a télen összeszurkálni, mert gondosan összerakta.
A késő őszi délután már majdnem estébe hajlott. A két öreg még egyszer
végignéz a rendbe rakott portán. A tyúkokat bezárták, a malac is elpihent,
ráhúzták a riglit az ólajtóra. A kis verandán át bemennek a házba. Regina néni
gyorsan tüzet rak. A keze még a régi. A lába már nehezebben jár, de az
igyekezete soha nem hagyja el. Kop-kop, egy dézsába krumplit tesz. Egyenként,
gondosan megmossa, majd berakja a sütőbe. Hamarosan átmelegszik a konyha,
a sült krumpli illata betölti a házat.
Csoszogás, totyogás. Az öreg beleül a kedves három lábú suszter székbe.
Regina néni a sütőajtó előtt ül a sámlin. Többször nyitogatja az ajtót,
megtapogatja a krumplikat. Amelyik megsült azt a kötényébe takarja. Ő szólal
meg elsőnek:
 Áldott legyen a mi postásunk keze! Mindennap hozhatna ilyen levelet. Te
papa! Hát ilyen se fordult még elő velünk! Egyszerre 15 ezer forint! De
jó, hogy ide tervezték azt az üzemet!
 Te annya! Mikor lesz abbú még pénz! Ez még csak egy papír! (jól
megnyomta a „p”-t)
Regina néni nem figyelt a válaszra, csak ábrándozva folytatta: - Én úgy
gondutam, hogy a fiaink mind jól vannak. Nincsenek ráutalva a mi pénzünkre.
Ötezret... Mit? Hatot! Hiszen hatan vannak! Szétosztunk az unokáknak. A többin
veszünk mosógépet, centrifugát meg egy hűtőszekrényt. Köll az minekünk.
Láttam én a menyeimnél, hogy milyen jó. Mosás közben még az ablakba is
kikönyökölhettek.
 Jól van na! Ha úgy gondulod! A tied vót a főd!
 Hát nagy az örömöm. A mi járadékunkból meg a kis háztájiból, amit a
kódis lábainkkal művelünk, erre már nem tellett vóna.
Közben a sütőből minden krumpli Regina néni kötényébe került.
Kopogtattak. Az öreg nyitott ajtót. Vendégek érkeztek. A volt kocsmáros, nászuk
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és felesége. Megkínálták őket hellyel, borral. A két kis öreg szerényen visszaült
szokott helyére. Az irhabekecses nász és a bársony mellényes nászasszony
nyugtalanul ült le. A beszélgetés lassan indult. Végül a nászuram kibökte, hogy
miért jöttek:
 Nászuram! Adják oda Jánosnak a föld árát! Az úgy is ki lett semmizve!
 De hiszen taníttattuk, akkor amikor az egész faluból csak ő járt
gimnáziumba. A másik kettő nem tanulhatott, pedig azok is okosak voltak.
 Igen panaszos az a taníttatás! A telek is csak akkora amit kapott, mint egy
gatyaüllet!
Az öreg Regina nem tudott megszólalni. Szíve sebesen verni kezdett, agyán
percek alatt átvillant fiatalságának egy szakasza. Hallotta, amint anyósa bekiált a
konyhájukba: „Te kódis, Te akarsz urat nevenyi!” Megjelentek egymás után a
kedves tehenek, amelyeket 8 éven át minden augusztusban az örege elhajtott a
vásárra. Látja, amint a három fiú együtt lapozza az árukon vett könyveket.
Mintha újra fiatal lenne. Nappal segít az urának, éjjel mos, vasal a három fiúra.
Megint borsót tisztít, és újra álmodja, hogy az ő elsőszülött fia közeledik hozzá
aktatáskával a kezében, szép, sötét öltönyben. Majd gyalogol egyre, fején a
tekercs, rajta a tele, lapos fűzfakosár! A sínek mellett az út, szedi a lábát
szaporán, mintha a vonattal akarna versenyezni, amire nem tudott akkor jegyet
váltani, hogy hamarabb érjen a városi piacra. Siet nagyon. Egyszerre csak túl
nehéz lesz a kosár, megszédül, és minden szétgurul: tojás, túró, tejföl. Kezei
elengedik az ölébe szorított köténye sarkait. A sült krumplik leesnek a földre. Az
öregasszony utánuk nyúl, mintha szégyellné ügyetlenségét. Lassan szedegeti
össze, majd csendesen megszólal: - A mi Jánosunk ezt nem kérte tőlünk!
Nászuramék a tudta nélkül vannak itt!
Döbbent csend lesz körülöttük. A követelőző öreg ijedten visszafojtja
lélegzetét. Úgy látszik, fél a saját szíve dobogásától.
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5. E-mail „oda föl”…
(Simon Ottó költő testvéremnek örök szeretetem jeléül)

Simon Márta és Simon Ottó

Drága jó Testvérem!
Nyolc kötet verssel ajándékoztál meg bennünket,
Magyarországot, Fonyódot,
a
Balatont és drága
Balatonszentgyörgyöt.

a családodat,
szülőfalunkat,

Én testvérként lehetnék elfogult, de tanárként nem. Így bátran kijelentem, hogy
Magyarország legnagyobb költői közé tartozol. „Szegénylegények
gyöngyországa”, „Csillagos Hunniánk,” ...gyöngy országunk, úgy érzem
életedben nem eléggé ismerte el fáradozásodat dicséreteidért, de falunk azzal,
hogy díszpolgárává választott, szép elismerésben részesített, melyet Te szebbnél,
szebb versekkel háláltál meg.
Köszönöm a sok gyönyörű vers-dalt, melyet én tanárként olvashatok,
felolvashatok másoknak is, akik szívesen hallgatnak verset. Nyugdíjas társaim
szemébe gyakran csalok könnyet, Édesanyánkhoz, Édesapánkhoz írt verseiddel.
Nem is lehet nagy érzelmek nélkül hallgatni soraidat: „... hadd ragyogjanak
anyám szemei!”, „....tükörében szememnek ők és ez a föld, ahol simogatnak
anyám szavai”. Apánk kertjéről így írtál: „.... ez itt a Kánaán, örvendezzünk”.
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Tudom, hogy „A versenyló álma” c. versedben azt írtad, hogy „... a széna
illatától megrészegedten …... azt veszem csak hátamra akit én akarok és csak
akkor vágtatok, ha kedvem telik benne....”.
Most kérlek, teljen kedved velem együtt emlékezni Szaller Pál nagyapánkra,
anyánk apjára, aki nincstelen zsellér gyerekeként suszter lett, majd Budapesten a
Deák téren lévő Anker palota házmestereként arról álmodott, ahogy ő mondta
„parasztpógár lehessen Balatonszentgyörgyön”. Írjunk együtt, segítségedre
szükségem van, hiszen együtt éltünk vele 26 évig. Szinte a szomszédban volt az
ő házuk. Sokszor mesélt magáról, s mesélt róla a család, a rokonok, barátok,
akik között élte az életét. Én 1977. januárjában elkezdtem írni az ő életéről egy
visszaemlékezést, de verseidet olvasva úgy éreztem, hogy Te mindent megírsz
és jobban, tömörebben, mint én. Róla sajnos nem írtál, pedig példa lehet a mai
fiatalok előtt, szorgalmas, sok-sok küzdelemmel, örömmel-bánattal teli kemény
élete.
Segíts kérlek, mert édesanyánkat már hiába kérdezem, nem emlékszik, pedig
próbálja erőltetni, régebben nagyon okos, 90 éves fejét. Tudom, hogy 1977-ben
kellett volna róla írnom, de úgy érzem, hogy egy láthatatlan kéz akkor nem
engedte. Most lehet, hogy kicsit már késő, de jobb később, mint soha jelszóval
talán tanulságos lesz az utókor számára, és a balatonszentgyörgyiek számára is
visszaemlékezésem. A Jóisten biztos megbocsát, ha valamiben tévedek, tudatlan
vagyok, vagy nem emlékszem jól, hiszen én is a 70. évemben vagyok. De most
írnom kell, mert ahogy Te írtad: „Amikor a Fennség üzen írni kell”!
Somogysámsonban egy kilenc gyermekes zsellér családban az egyik
középső fiú, Szaller Pali, 1922-ben elhatározta, hogy megházasodik. A
balatonszentgyörgyi búcsú forgatagában 1922. április 24-én megakadt a szeme
egy szép lányon. Mellé lépett. Légy a feleségem, hozzám való vagy. Én
szorgalmas vagyok, erős a karom, fiatal vagyok 23 éves! Katonaviselt.
Susztermesterséget tanultam, talán ad az Isten munkát is.
A széles csípőjű Ilonka kellette magát a pödrött bajszú, kék szemű, tiszta
tekintetű legény előtt. Szinte megbabonázta szépségével. Pörgött a ringlis,
hajtották a kamasz fiúk, hogy majd ennek fejében egyszer ők is felülhessenek a
kosárba ingyen. A ringlises szájharmonikával biztosította a jó hangulatot. Olyan
volt, mint Budapesten a Városligetben. Árultak ott mindent, zsákbamacskát,
márcot, olcsó gyűrűt, fagylaltot, művirágot, mézeskalácsot, imakönyvet, olcsó
kicsi csecsebecséket.
Ilonka meglepődött, hogy feleségül kérik. Pali még aznap választ várt, hogy
küldheti-e a keresztapját, hogy megtisztelje és megkérje Ilonkát a szüleitől a
nevében. A keresztapja ugyanis szentgyörgyi volt. Az volt a szokás, hogy a
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keresztapa kérje meg a lányt a keresztfia számára, aztán majd ő lesz a násznagy
az esküvőn a templomban. Tehát Pali felkereste a keresztapját, Simon Pali Jenőt,
kérte, hogy még aznap tisztelje meg Ilonkát nevében. Így hát Simon Pál Jenő
elment Ilonka szüleihez: A keresztfiam szép ember, jó ember, szorgalmas ember,
cipész a mestersége, sajnos szegény, de elvenné a lányotokat. Ilonka szülei a
búcsúi uzsonna asztaltól felkeltek és kinyitották a kaput Pali keresztapja előtt.
Megköszönték a tisztességet, de nem adták a lányukat, mert szegény a
szegénnyel, ne házasodjon, ők gazdagabbat várnak. Palit kikosarazták.
A sámsoni lovaskocsi este a bál után vitte haza a fiatalokat. A 10 km-es úton
mindenki Paliról és Ilonkáról beszélt. Összeillettek volna: „Milyen szépen
nézték egymást a ringlis előtt”.
Valóban, két összeillő ember volt, de Ilonkáék gazdagabbat akartak. Nem volt
ritka akkoriban a kikosarazás. Pali a következő hétvégén, vasárnap bánatosan,
de ismét eljött a szentgyörgyi misére és harangszentelésre. Vele együtt ismét
eljött egy kocsinyi fiatal Sámsonból. Pali keresztapja tudta, hogy keresztfia még
mindig feleséget keres. Simon Rozikát nézte ki számára. Rozika kedves, vékony,
félárva leányka volt, aki férjhez akart menni. A nagymisén a keresztapa
bemutatta Rozikát Palinak. Rozika sajnálta Palit, mert tudta, hogy Ilonka
kikosarazta és biztatta, hogy ő jó feleség lenne, ha megkérné az édesanyjától a
keresztapja. A „megtisztelés” még aznap a mise után megtörtént. Igent mondtak.
Rozikának egyetlen darabka földje volt, amit szíve minden szeretetével művelt.
Ha csak tehette megmutatta mindenkinek a „Kis Somost”, amit elhunyt
édesapjától örökölt. Ragaszkodott hozzá, hogy Szaller Pali keresztapja még azon
a vasárnap délután vigye fel őket a somosi dombra. A keresztapa felvitte őket
egylovas kocsijával. Megálltak a disznócsapás előtt, ahol a kis földdarab volt.
Pali lenézett a Balatonra, a táj szépsége megbabonázta.
Erről írtad Drága Testvérem, hogy „ennél tündéribb tájat még nem látott
szemem...”. Segíts kérlek, én a papától hallottam ugyanezt, csak más szavakkal.
A keresztapa kicsit följebb is vitte őket, ahonnan szinte az egész tapolcai
medencét láthatták. Göröngyös, hegyi földúton lementek az egylovas kocsival a
Balaton partra, Berénybe, ahol ismét megcsodálták a másik oldalról feléjük
mosolygó hegyeket. Pali ekkor elhatározta, hogy paraszt-pógár lesz
Balatonszentgyörgyön. Bár még csak, ez az egy darabka földjük lesz, megígérte
magának és Rozikának, hogy erős karjával megteremti a gazdálkodáshoz
szükséges tíz-tizenegy hold földet. „Pógár” lesz.
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Panoráma a Somosból

Gyökeret vert a tájba. Ahonnan csak addig „szakadhatott ki”, míg megkereste
Budapesten az Anker palotában a földek árát, hogy 11 év után, ahogy TE Simon
Ottó költő, tanár írtad, „újra csodálhassa kaszasuhintás közben a rétek, legelők,
berkek, szigetek embernyi zsombékjai közt meg-megcsillanó Zalát, a hegyről a
Balaton véget”, a távolban látható pogányvári hegyet.
Ide vissza fogunk térni mondta! Azt a tájat, amit Simon Pali Jenő keresztapja és
Rozika mutattak meg neki a somosi dombról, a kicsit följebb lévő Kilátó
dombról és az Ángyán dombon lévő útszéli kereszttől a berényi hegyről, soha
nem felejtette el.
Minden évben, április 24-én a szentgyörgyi búcsú napján visszatért ide Simon
Rozikával ábrándozni, ahol ő pógárkodni fog. Nekem úgy mesélte, hogy
tizenegy évig nem maradhatott el búcsúi vasárnap, hogy vagy egyedül, vagy
Rozika nagyanyámmal együtt, akár a búcsúi asztal mellől is elszökve, pár órára
föl ne „szaladjon” a somosi dombra és a hegyre, megcsodálni a „Balaton végét”.
Drága Testvérem erről így írtál: „e Helikon tájon újra látom, amint Festetics
gróf, a költő Berzsenyi előtt meghajol”.
Ő a somogysámsoni legény maga választotta e helikoni tájat. Felejteni akarta
Ilonkát, aki őt megigézte, és a családját, akik kikosarazták. Rozikával nagyon
hamar összeházasodtak. Szentgyörgyön nem maradhattak, mert ott akkor nem
volt számukra hely. Sámsonban kaptak a szülői ház végében egy fészerszerűen a
házhoz toldott kis műhelyt, ahol laktak. Pali pedig próbálkozott a cipész
szakmájából megélni, ahogy ő mondta, „beverni” egy kis pénzt.
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Szaller Pál (balról az 5-ik) a cipészekkel

Vagyis ő javította a sámsoni cipőket 1923. januárjától 1927-ig, amikor belátta,
hogy a szentgyörgyi egy hold a Somosban, amely lefelé hajlott a Banácsba, és az
egyre vékonyodó pénztárcájú sámsoniak nem tudták eltartani őt és kis családját,
ugyanis 1924. július 3-án megszületett kisleányuk, édesanyánk, Szaller Mária.
Az a Szaller Mária, aki a TE egyik múzsád volt, akin keresztül őseinktől annyi
szeretetet kaptunk, ami több életre is elég lenne! De itt tréfásan megjegyzem,
amit Neked értened kell, hogy Drága Anyánk is azt vallotta amit TE a Versenyló
álma c. versedben, hogy „csak akkor vágtatok, ha kedvem telik benne.”
De folytassuk Szaller Pál öregapánkra való emlékezésünket!
Somogysámsonban éltek még három évig. A világválság közepette Pali alig
kereste meg a kenyérre valót. Nem adózott a kevés jövedelméből, sőt engedélye
sem volt a cipőjavításra. Ezért a marcali bíróság pénzbírság befizetésére ítélte,
amit nem tudott kifizetni. Így egy hónapra bevonult Marcaliba egy zárkába.
Anyánk így emlékezett.: „Három és fél éves lehettem, amikor a sámsoni kert
aljából jött gyalogosan házunkhoz egy ember. Anyám azt mondta, hogy jön haza
apám a börtönből.” Szégyenkezett a család, de a nincs mindig nagy úr! Pali
ekkor meghallotta, hogy a szentgyörgyi és a berényi rokonok közé tartozik
Darvas Lili színésznő. Ugyan távoli rokonság volt, de az ő ismerőse, talán
öltöztetője vagy csak barátnője volt Erzsi néni, aki egyszer Berényben, nyaralás
közben találkozott Palival és Rozikával. Erzsi néni akkor a Deák téri Anker
palotában volt tisztviselő. Megígérte a nyílt tekintetű, dolgozni, boldogulni
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akaró párnak, hogy a tulajdonosnál, aki osztrák volt, beajánlja a mi nagyapánkat
és nagyanyánkat. A munka vice házmesterség és iroda-takarítás volt, az akkor
gyönyörű palotában. Alig telt el pár hét, jött a távirat, hogy készüljenek. Azonnal
szükség van rájuk, de a kislányukat nem vihetik magukkal. Így édesanyánk a
balatonszentgyörgyi nagyanyjához került. Tulajdonképpen ő nevelte fel. Darvas
Jenő a sógorunk is elfogadta egyetlen leányuk Ilonka mellé testvérnek.

Szaller Pál és családja

Darvas Jenő és családja

Összeszedték kis szegényes ruháikat, cipőiket, mindenből a legszükségesebbet
és 1928-ban felköltöztek Budapestre, az Anker palota egyik egyszobás
cselédlakásába, ahol 11 évig dolgoztak szorgalmasan, mindenki megelégedésére.
Pali minden ház körüli munkát elvégzett. Liften vagy háton vitte fel a tüzelőt,
söpörte a járdát, fűtött, bevásárolt, cipőt javított, ha kellett, hiszen értett hozzá.
Rozika takarította az irodákat, port törölt, söpört, felmosott, rendet rakott a
parancsolat szerint. Erzsi néni volt a patrónusuk, aki egy kevés úri illemre
próbálta Őket tanítani. Szinte anyjuk helyett, anyjuk lett. Kicsi gyerekként mi is
találkoztunk vele. Emlékszem mesélte, hogy volt Rómában, ahonnan Krisztus
keresztjéből hozott egy darabkát. Nagyon irigyeltem és csodáltam ezt a kis idős
hölgyet, aki még a háború kitörése előtt lehetett Rómában egy zarándok úton.
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Szaller Pál vice házmester az Anker palota előtt

Paliék élete nagyon kemény volt. Elhatározták, hogy minden keresetüket félre
teszik, és ha összegyűlik egy hold Földre való azonnal vásárolnak. Ezt
megbeszélték Darvas keresztapánkkal is és dédanyánkkal. A szentgyörgyiek azt
ígérték, hogy minden héten küldik a kemencében sült kenyeret, az évente
kétszer vágott hízóból a már érett szalonnát, kolbászt, sonkát. És még sok
mindent küldtek, amit a falu közepén levő kis házuk nagy kertjében
megtermeltek. Én láttam a két fűzkosarat, amelynek a tetején házi szőttes
konyharuha volt, rajta pedig erős zsákvászon. Egyik felén az Anker palota címe,
a másikon Darvas Jenő úr és családja címe volt ráhímezve. Darvas Jenő „úrtól”
és családjától Balatonszentgyörgyről hetente-kéthetente fordultak a kétfülű
fűzvesszőkosarak a szentgyörgyi állomás és a Déli pályaudvar között. A
vasutasok is sokat segítettek. Ismerték ők is a gondosan, erősen körbevarrott
kosarakat. Közben a sógorék itthon felesben művelték a földet!
Emlékezz, álmodj Ottó testvérem! Ez megismétlődött a Te életedben is,
hiszen egyetemista korodban Neked is volt egy ládád, amit anyánk hetente
küldött Szegedre 1958 és 1963 között. A kis láda egyik oldalán a TE szegedi
címed volt Ördög Lászlóné leveleivel, a másikon Balatonszentgyörgy Vasút u. 3.
ahol születtünk és éltünk. Ezt a ládát is jól ismerték a vasutasok. Rá volt írva az
is, hogy a „Házhozszállítási díj leróva”.
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Paliék alig vettek valamit a boltban, talán csak trisót, szappant, néha kevés
fehérneműt. Az Anker palotában kaptak munkaruhát, kötényt, vastag bakancsot,
sültös sapkát a palota emblémájával.
1929. április 24-én ütötték nyélbe az első hold föld megvásárlását. Később Lőw
földnek hívta az egész család. A templom mögötti szép nagy terület volt ez.
Nekem nagynak tűnt, amikor a tavaszi búza vagy a még kicsi kukorica közül
böködtük ki a szúrós acatot. Minden családtagnak volt egy acatolója, hogy ne
nőhessenek meg a kis huncut növények, és ne szúrják majd meg a tenyerünket,
és marokszedéskor az ingünket.
Lőwékről és Wirték azt tudom, hogy jóravaló épület és fakereskedők voltak.
Amikor a zsidók üldözésekor el kellett menniük, majdnem az egész falu
tartozott nekik, amit valószínű, hogy soha sem fizettünk vissza.
A legelső hold megvásárlásakor nagyapám elbeszélése szerint ünneplést tartott a
Jáger Kocsmában a dombon. A búcsúi ebéd után néhányan elmentek a hegyre
(az idősebb férfiak), mások pedig litániára mentek, litánia után pedig szinte
minden család kisétált a búcsúba, búcsúfiát venni. Öregapám, aki akkor lett
igazán férfi, havi keresete is volt, néhány baráttal a Jáger dombon ünnepelt. Üst
Kálmán bácsi volt a falu cimbalmosa, aki játszott néhány órát minden vasárnap
délután. Játékát hallgatták a vasút környékiek és a búcsúból hazafelé igyekvők,
akik az állomásra mentek – hogy vonattal utazzanak haza –, vagy a buszhoz,
mivel a busz megállója is az állomás mögött volt. Vörsiek, Berényiek,
Holládiak, Sávolyiak, Sámsoniak, Zsitvaiak, Tikosiak találkozóhelye lett pár
órára, ez a később számunkra is nagyon kedves kocsma és udvara, ahol zenét is
lehetett hallgatni, a férfiak pedig kuglizni szoktak és vicces történeteket
meséltek.
Az én gyerekkoromban még minden bált és Mikulás ünnepet, nemzeti ünnepet is
a Jágerék pajtájában rendezett a falu. Itt vette át élete első mikuláscsomagját
Béres Zoltán unokaöcsém, aki Sávolyról jött el hozzánk, mert náluk akkor még
nem volt ilyen ünnep. Sokáig emlegették a szentgyörgyiek, hogy szinte kiabálva
mondta Mukilásbácsi, köszönöm szépen! Ugyanez az unokaöcsém mondta egy
búcsú alkalmából apánknak, aki megkóstolta a fagylaltot, hogy: „Keresztapám,
adja nekem azt a fagylaltot, az nem Embernek való”!
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Simon Bódi unokák: Edit, Ottó, Zsuzsi, Márti és Zoli

Ugye TE is emlékszel és mosolyogsz rajta, oda fönn újra?
De visszatérek az első hold Föld megünneplésére: Pali öregapám Darvas Jenő
sógorral, Kálóczi Ferenc barátjával és Tamás Jenő malmos sógorral érkezett a
kocsmába. Mindannyian hívő emberek voltak. A nagymisén találkoztak,
megbeszélték, hogy ebéd után újra együtt lesznek a Jáger dombon. Az első
fröccs után jött a második, majd a harmadik. A hangulat emelkedett, énekelni
kezdtek: az első dalt öregapám énekelte a cimbalmossal. Sej haj gyöngyvirág….
a többiek segítettek. Majd Kálóczi Ferenc terménykereskedő állt középre. Szebb
hangja volt nagyapáménál: Jegenyefán fészket rak a csóka…. - énekelték aztán
együtt Tamás Jenő malomtulajdonossal a nótákat. Ő mivel malma volt, ezért
viccesen énekelte, hogy „Suttyó legény koromban, jártam én a kisszentgyörgyi
malomban....”. Közben Nagy Sándor is megérkezett. Hozzájuk képest nagyon
fiatal volt, de igen szép hangú és tudta, hogy mit ünnepelnek. „Midőn
Havannában hajóra szálltam én...” elénekelte, gyönyörűen. Nagyapám fizetett
neki egy pohár bort, hogy még egyszer énekelje el, majd énekelték az első
versszakot talán tízszer is. Mikorra már a tizedik pohárkát hajtották föl,
megérkeztek a falu kedvenc zenészei. Stefán Káró nagybőgővel, Török Lajos
hegedűvel, Henye József tárogatóval. Az volt a szokás, hogy a búcsú napján
déltől járták a falut, zenéltek az utcán. Ahol behívták őket az udvarra vagy a
házba, ott elfogadták a pénzt is köszönetképpen, vagy egy üveg bort,
fasírozottat, süteményt. A falu mindenkori kisbírója kísérte őket egy pokróccal
leterített talicskán, mert ezek az eszközök nehezek voltak. Ahogy én emlékszem
két bőgős is volt, egy hegedűs, egy tangóharmonikás és egy tárogatós. Az én
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gyerekkoromban a kisbíró Keszeg Lajcsi volt, aki készségesen segített
mindenkinek, sántaságában és nehézfejűségében is. Kedvesen dobolta, hogy
„Ma a Községházán húsmérés lesz, aprópénzt és pappirt mindenki hozzon
magával!” A kisbíró Bene Jóska volt Pali nagyapám fiatalkorában a doboló bíró,
aki minden tréfában benne volt a sátoros ünnepek alkalmával.

A Jáger kocsma (ma, 2013-ban italbolt)

Szóval megérkezett a Jáger kocsmába ez a kedves zenész társaság a jó kis
otellótól pityókásan. A falubeliek közül néhányan kísérték őket. Asszonyok is. A
kocsma nagyobb termében táncra perdültek. Nagyapám mesélte, hogy elsőként
Ő „vágta földhöz” a kalapját. Énekelte hogy „Ritka búza, ritka árpa, ritka
rozs”.... A második pedig Darvas sógor volt. Elkezdték a jó kis csárdást, a
kibővült zenekar húzta, a többiek pedig mellé álltak és táncoltak egy jót. Az
asszonyok is bekapcsolódtak. Köztük volt Ilonka is, aki nagyapánkat
„megégette” öt évvel korábban. Ilonka megvillantotta szemeit, csárdásozott,
szép, széles csipőjével. Pali nagyapánk hangosan rákezdte, hogy: „Lám az
enyém icike-picike, de csinos.” Kurjantott még egyet-kettőt, szemével elköszönt
Ilonkától és hazament Darvas Jenő keresztapánk és dédnagyanyánk házához,
ahol várta felesége Rozika és kicsi lánya Mariska. Befogták keresztapánk lovait,
és felmentek a Somosba és a Kilátó dombra. Megcsodálták gyönyörű
hegyeinket, az Ángyán Keresztnél a lemenő nap fényénél elmondtak egy
„Miatyánkot” hálából az egészségükért, az egy hold földért, amelyet
keresztapánk és a család a sajátjukkal együtt fog felesben művelni a következő
évtől. Megígérték, hogy segítenek mindaddig, amíg haza nem tudnak jönni
Budapestről. Céljuk 11 hold megszerzése és egy kis ház felépítése volt.
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Az Ángyán kereszt a Berényi hegyen

Pali nagyapám mesélte, hogy miután ő hazament, a búcsúi bál még tartott
reggelig. De kedves barátai nem tudtak már gyalog hazamenni. Mindenki
természetesnek vette, hogy a Kisbíró Bene Jóska hazavitte talicskán Kálóczi
Ferit, aki nagyon közel lakott. A fuvaros hamar visszajött, mert várták a többiek.
Nem volt az szégyen – mondta nekem papa –, nagyobb szégyen volt dülöngélve
hazamenni. Négy-öt „Pajtás” mindig akadt, akit haza kellett vinni. A Posta úton
akkoriban több lovaskocsi is járt, hiszen a vidéki rokonokat sokan vitték az
állomásra kocsival. Így hazafelé az üres fogatok szívesen álltak meg a Jáger
dombon és a „rászorulókat” hazavitték.
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Papa és Rozika nagyanyánk 11 búcsúra érkeztek haza, hogy a következő holdról
aláírják a szerződést. De a mulatozás a Jáger kocsmában soha sem maradt el.
Pali öregapám akkor még nagyon mértékletes volt, hiszen az Anker palotában,
hétfő délelőtt munkába kellett állnia. A hajnali ötös vonattal mentek mindig
vissza. Az április 24-e körüli búcsú volt az évi szabadságuk. Mindössze kéthárom nap évente. Ha jó idő volt akkor is, ha esett, fújt akkor is, felmentek
búcsú vasárnapján estefelé a Somosba. Gyönyörködni hegyeikben és az Ángyán
Keresztnél meghatottan elmondani egy „Miatyánkot”.
Így ment ez tizenegy évig. A teli fűzvesszőkosarak jöttek-mentek Budapestre és
vissza. A Darvas család segítségével.
Búcsúkor délelőtt mise, ünnepi ebéd a Darvas sógorékkal, délután éneklés és
csárdásozás a Jáger Kocsmában. Estefelé a Somos és a Hegy következett
Darvasék egylovas kocsijával.
Pali öregapám mesélte nekem, hogy az első hold vásárlásakor nagyon boldog
volt a kocsmában csárdásozás közben, de Ilonka széles csípője kissé újra
megégette. Csak akkor nyugodott meg, mikor Kálóczi Ferenc barátja odasúgta
neki: Tudod mit mondott Ilonka apja, unokája születésekor: „Te Isten, adtál egy
gyereket, de az is csak akkora, mint egy pintesüveg!” Ilonka gazdagabbat kapott,
de a férje hozzá képest nagyon kicsi ember volt. Öregapám jót választott a nála
két évvel idősebb Rozika öreganyánkkal. Főleg azért, mert ugyanolyan
megszállottan dolgos volt mint ő, és „paraszt-pógár” akart lenni. Ugyanúgy
szerette Balatonszentgyörgyöt és a Tapolcai-medencét a hegyeivel. Nem sajnálta
fáradtan sem a lábait, hogy gyönyörködhessen a „tündéri” tájban, ahogy TE írtad
Testvérem. Ezt is ők adták neked, nekünk örökségül valahol a génjeikkel! Ez
nem lehet véletlen, hogy TE is, én is ennyire szeretjük ezt a tájat, ezt a falut.
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Falunk temploma

Pali nagyapánk később, amikor már itthon gazdálkodtak, annak ellenére hogy
szinte egész héten a Somosban dolgozott, vasárnap a nagymise után még
„felszaladt” a Somosba, megtapogatni a szőlőszemeket és meggyfája tetejéről
lenézni a Balaton-végre, és a meg-megcsillanó Zalára. Sokszor vitt magával
engem is. Így hívott: „Gyere kis rózsám, megsimogatjuk a szőlőszemeket, hadd
duzzadjanak nagyra, aztán eladjuk, és építünk házat, jó lesz?” Engem is feltett a
meggyfára, hogy lássam a Balatont. Aztán hozhatta a kis kunyhójából a létrát,
mert felmászni tudtam, de lejönni már féltem. Addig is, míg Pali nagyapám
hozta a létrát, a meggyfánk tetejéről gyönyörködtem „csillagos Hunniánkban”.
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Pesten az Anker palota környékén szinte mindenki ismerte a szorgalmas, mindig
dolgozó, mindenkinek segítő balatonszentgyörgyi párt. Tudták, hogy 11 hold
földet vásároltak 11 év alatt, és építettek egy kedves kis házat, nagy-nagy
melléképületekkel a Posta utcában, hogy a gazdálkodást elkezdhessék.

Szallerék háza előtt: nagyapa és unokája

A nászok koccintanak az új házra

1941-ben érkeztek végleg haza, vissza Balatonszentgyörgyre, ahol Darvas Jenő
sógor és családja segítségével elkezdték Ők is az önálló „pógár” életet. Szó
szerint értve éjt-nappallá téve dolgoztak földjeiken a Somosban, a Cseri
dűlőben, a Banács-dülőben, szentgyörgyi nevén a Szunyéttóban és a berényi
úton.
Szőlőt telepítettek, sok rozsot, búzát, kukoricát, répát, lucernát vetettek. A
termést részben eladták, részben állataik tartására használták. Lovuk nem volt,
ökrökkel dolgoztak. Szinte minden évben eladtak két-három ökröt, tinót.
Nagyon értettek a tinók neveléséhez. Én féltem tőlük. Lehet, hogy a mai fiatalok
ritkán hallanak róla. A bikaborjakat egy-másfél éves ivarérett korukban
kiherélték. Én ezt a szót hallottam otthon. Jött az állatorvos és elvégezte a
dolgát, a bika borjúból tinó lett, a tinóból pedig nagyon erős igavonó állat, ökör.
Innen ered: „Tanulj tinó, ökör lesz belőled! ”
Pali nagyapánk jól ismerte az ökör-tartás-nevelés fortélyait. Évente, kétévente
eladott egy-egy pár ökröt, hiszen az ökrökkel csak párban tudott dolgozni a
„pógár”. Így több „ökrös sógora” lett, akikkel aztán kóstolgatták a saját termésű
bort. Gyakran ünnepelték a bor, vagy ökör üzlet megkötését Jágeréknál a
kocsmában. Nóta is volt, gyakran tánc is kerekedett belőle. Ilyenkor én is jelen
lehettem, hiszen Rozika nagyanyám elküldött papával, hogy vigyázzak rá. 19411959-ig gazdálkodtak, dolgoztak.
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Szaller papa a pincéjében

Leányuk Mariska, a mi édesanyánk, férjhez ment Simon Istvánhoz. Nem Pali
nagyapánkkal laktunk, hanem Simon József és Bódi Ilona nagyszüleinknél.
Nekik három gyerekük volt, de meg kell mondani őszintén, hogy a Simon
családban a szeretet és az egymás iránti hihetetlenül nagy türelem uralkodott.
Apánk és Anyánk, ott maradt a szűkebb, szegényebb Bódi nagyszülői házban
velünk együtt.
A szebb Szaller házból sokszor kaptunk segítséget. A Rákosi érában nálunk
gyakran fogyott el aratás előtt a liszt. Amint ezt Szaller mama és Papa
észrevette, jöttek, és hozták a zsák lisztet, a véka tojást az öreg „letojt” tyúkot, a
hétvégi ünnepi ebédhez. Sok-sok segítséget kaptunk. A Vasút utca 313-as szám
alatt épült házunkhoz is tőlük kaptuk a pénzt. De nem adták „ingyen”. A
segédmunkát mind mi végeztük, az egész Simon-Bódi család és a rokonság. A
Béres család Sávolyról, Simon József postamester, festőművész nagybátyánk
akkor még Sámsonból érkezett segíteni.
Emlékezz Ottó Bátyám! Nekünk szántani, vetni, aratni, szőlőt kapálni,
tetejezni, krumplit, répát, kukoricát szedni is kellett. Közben Keszthelyre jártunk
gimnáziumba. A tanulásra csak késő este jutott időnk. Így felépült a kis tömés
házunk helyére a ma is álló „fordított” házunk a mai Berzsenyi u. 3. alatt.
Néhány boldog éve volt Szaller nagyszüleinknek. Örültek a gyarapodásnak,
nekünk unokáknak, akik jól tanultunk. Emlékezzünk csak újra!!
36

Te nem akartál vasutas lenni, pedig Pali nagyapánk azt gondolta, hogy
érettségi után légy vasutas, így a gazdaságba is be tudsz segíteni. Többen voltak
ilyen kétlakiak a faluban. TE ezt nem vállaltad, mert „tudós-tudatlan” akartál
lenni. Hiába írtad a „Szemérmes vallomás” c. versedben, hogy: „Szabad
parasztnak születtem, de betörtek mint egy szilaj csikót” …”S én csak
jókedvemből is próbálni indulok”. TE próbálni indultál a Szegedi Egyetemre, de
pénzünk nem volt az induláshoz. Szaller papával együtt vásároltátok meg a
„staférungot”. Igaz, TE jó tanulással, hűséggel, szeretettel, azzal, hogy költőtanár lettél, megháláltad az anyagi segítséget. De pénzt a mi családunkban csak
Szaller papa és mama tudott csinálni, emberfeletti munkával, szorgalommal!
Sajnos voltak irigyei is a Szaller Palinak és Rozikának. Majdnem kuláknak
titulálták őket, végül letettek róla, hiszen látta a falu akkori vezetése, hogy az
egész tágabb család milyen szorgalmas, de szegény.
Eljött 1959. áprilisa a TSz szervezés . Emlékszem, hogy a falu összes gazdáját a
kultúrházba hívták. A fonyódi járás egyik vezetője nagy lelkesen magyarázta,
hogy a TSz-be belépni nem kötelező, hanem muszáj! Pali papa ezt hallgatva
összerezzent, ott voltam láttam az arcát. Törölgette szépen pödrött bajuszáról a
rácsorgott könnyeket. Másnap jöttek a TSz szervező fiatalok, akik csasztuskát
énekeltek, fülemben cseng: „Eisenhoffer (Eizenhauer) lefekszik meg van vetve
ágya, de az álmát zavarja a népek béke vágya”. Pali papa hallotta a már utcán
éneklő lelkes fiatalokat. Elszaladt előlük a templomba. Letérdelt az általa kéthárom évvel korábban a falu templomának hálából adományozott Piéta szobor
elé és csendesen sírva mondta a Miatyánkot.

Szaller Pál ajándéka a szentgyörgyi templomnak
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A templom után fölszaladt a Somosba, a mama utána futott. Ő mindig futott,
sietett, szinte jobban, mint papa. Fönn a hegytetőn érte utol, szaladtak tovább a
hegybevezető úton, ahonnan éppen látható volt a helikoni táj. Április volt,
melegedtek a barna termőföldek.

Erről így írtál Testvérem, az Erdők erdeje c. versedben: „ennél tündéribb
tájat még nem látott szemem”. „Ez az én tengerem benne tükröződik arcom,
arcomon őseim s reményeik, bárhol legyek is tükörében szememnek ők és ez a
Föld…”
Pali öregapám megállt az Ángyán dombon a Keresztnél, és átölelte Rozika
öreganyánkat. Én láttam és hallottam őket, hiszen anyánk küldött utánuk, szinte
vigyáztam rájuk (16 éves voltam). Tudom, délután volt, már hazaértem
Keszthelyről a gimnáziumból. Én is hallottam a faluban a csasztuskákat. Tehát a
Szaller papa átölelte mamát és így szólt hozzá: „Ezért hagytuk itthon négy éves
kicsi lányunkat, hogy a barázdában a tehenek előtt ébredjen? Ezért mondtam
neked oly sokszor reggelente, hogy „Ne játsz má, mennyi kő kapányi”? „Hogy
40 évünk emberfeletti munkájának eredményéről, a vásárolt 11 holdunkról,
vetőgépeinkről, ekéinkről, apró gépeinkről, ökreinkről, teheneinkről,
terményeinkről, hordóinkról és a borainkról egy aláírással lemondjunk?” „Nem
Rozikám ezt nem teszem meg!” Ráborult az Ángyán keresztre. Mama
támogatta. Én velük bandukoltam haza a lemenő nap fényénél gyönyörködve a
Balatonban. Este lett. A TSz szervezők hazamentek. Másnap reggel ismét
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megjelentek Szaller papa portáján. Ők ketten tették a dolgukat. Papa éppen az
istállót fejezte be, mama a disznóólat és a tyúkólat tette rendbe.
Énekelték a majdnem felnőtt kamaszok a csasztuskát. Papa orra elé pedig
odatették a szomszéd falu tanítói a belépési nyilatkozatot. Ő azt mondta, hogy ép
elmével nem írja alá. Egy ügyes mozdulattal kihúzta a pincéje kulcsát, kinyitotta
az ajtót, beugrott, és bezárkózott pincéjébe. A szervezők könyörögtek: Pali bácsi
jöjjön ki, mi csak a kötelességünket teljesítjük. Mutasson példát, maga az egyik
minta gazda, követik majd a többiek!
Azt nem tudom, hogy ki követte Őt, ki nem, de úgy tudom, hogy a faluban a
többi gazda örökölte a földjeit. Egyedül Szaller Pali bácsi volt az a minta gazda,
akitől tanulhatott az egész falu, hogy hogyan lehet egy nincstelenből minta
gazda, akinél ragyogott az istálló, tiszták voltak az ólak, szó szerint ragyogtak
pincéjében a hordók. Ezt csak 40 év szorgalmával tudták ők Rozika
nagyanyámmal, valamint Darvas sógor és családja segítségével elérni.
De emlékezzünk együtt tovább kedves bátyám! Szaller papa nem jött ki a
pincéből. A második nap este táviratot kaptál Szegeden, hogy gyere haza, mert
papa azt kiáltotta a pincéből, ha Ottó hazajön és kéri, akkor kijön és aláírja a
nyilatkozatot. Nagyon szeretett Téged! Te aznap este vonatra ültél. Az éjszakát
Budapesten Béres Ambrus keresztapánknál és felesége Simon Erzsébet
keresztanyánknál és családjánál töltötted. „Mesélted, hogy megbeszéltétek, hogy
a TSz-be belépni nem kötelező, hanem muszáj!” Dél körül érkeztél haza nagyon
fáradtan, de lelkesen. Kérted papát, hogy írja alá a nyilatkozatot. Elmondtad,
hogy nem tudjuk, hogy jóra kérjük-e, de talán jó lesz. Papa meghallotta
hangodat, mely nagyon hasonlított az övéhez. Csikordult a zár, a rokon tanítónő
tartotta a papírt. Papa kilépett, nyúlt a tollért és aláírta a nevét. A mindig nyílt
tekintetű ember szemei zavarossá váltak, nézett jobbra, nézett balra. Bajuszát
jobbra és balra törölte régi szokása szerint, és mint egy zsák előrehajolva, karjait
szétnyitva a földre zuhant. Rozika nagyanyánk mellérohant, vizes ruhával
törölgette. ”Mindennek vége!” – mondta Mama.
Igaza lett, papa többé már nem gyógyult meg. A mindig mosolygó tiszta, kék
szemei zavarossá váltak. Többé nem volt bizalma senkihez. Nagyanyánk a
következő év májusában meghalt rákban. Papa még zavarodottan, másfél évig
élt. Édesanyánk Szaller Mariska és Apánk Simon István (Bódi), meg én Simon
Márta e sorok írója az unoka, ápoltuk, próbáltuk segíteni, hiszen nincstelenné
vált. Mindent eladott, amit nem vitt el a TSz. Beteg volt, dolgozni nem tudott.
Jövedelme nem volt. Apánk, aki akkor Keszthelyen az AKÖV-nél dolgozott
próbált segíteni neki, hogy az Anker palotában be nem jelentett évei, a sok
Szentgyörgyön dolgozott évek után és a TSz-be bevitt vagyon után kaphasson
valami kis nyugdíjat. Ez nagyon sokáig húzódott, míg tanúkkal igazolva a
Nyugdíjintézet levélben értesítette, hogy a legkisebb nyugdíjban részesül.
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Késő volt. Gyomorrákja, nagyon hamar ágynak döntötte. Szeptemberben
betegedett meg, fizikailag is. Lelkileg már teljesen összeroppant az aláíráskor.
Az év karácsonyán dél körül az egész család, betegágya körül volt. TE is ott
voltál Testvérem. Apánk, anyánk, Simon József Bódi nagyapánk, Bódi
nagyanyánk és én. Apánk örömmel mutatta a nyugdíjról érkezett hírt. Az
orvosunk, aki előző este megvizsgálta, azt mondta, hogy másnap elmegy tőlünk
Szaller Pál nagyapánk az égiek közé. Imádkozott Bódi mamával. Egy pillanatra
jobban lett és ezt mondta Bódi mamának: „Nászasszony, bocsásson meg, ha
vétettem maguk ellen!” Abban a pillanatban lépett be Kálóczi Ferenc a barát, aki
a nagymiséről jövet így köszönt el: „Meghajtottam fejemet a templomban a
fájdalmas Szűz szobrod előtt.” Haldokló nagyapánk elmosolyodott. Jöttek a
miséről hazamenők: Tamás Jenő malmos, az énekestárs, Üst Kálmán a
cimbalmos, Stefán Káró a nagybőgős, ott volt Török Lajos hegedűs és az egész
Darvas család. Ő csak mosolygott, mintha akkor írta volna beléd e sorokat,
melyet TE, Testvérem a betegágyadon írtál le a Harangok zúgása c. versedben,
hogy ne féljünk, „innen oda át menni”: „Fölgyúlnak bennem is alámerült
gyermekkorom fényei… rég elfeledett karácsonyok… várok én is a győztes
harangzúgásra….szállok én is kéklő hegyek és fölfénylő tornyok terelnek föl
egyre föl a magasság magasára.”
A karácsonyi déli harangszó alatt félre hajlott feje, sóhajtott, és ”kihullt-e földi
világból”. Remélem, hogy ott fönt most mosolyogtok rajtam, hogy én még
mindig olyan szentimentális és patrióta vagyok. Talán Ti is azt mondjátok rólam,
hogy mint tanár leragadtam Vörösmartynál. Nem baj, én erre büszke vagyok.
„E-mail-levelemet oda föl Szaller nagyapánk emlékére, a „Szavaim tündéri
mezőin”című versedből vett idézettel zárom: „s ha időnként bele is borzadok /
mégis reménykedem az Odafönti nagy találkozásban.”
Ölel szerető testvéred
burgesmarti@gmail.com
Márta
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Simon Ottó és a Szaller nagyszülők síremléke Balatonszentgyörgyön
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II. FEJEZET
SIMON OTTÓ (1942-2007) KÖLTŐ ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA

Földlüktetés
… fölémragyogsz
Európa fizetetlen végvára
Szegénylegények gyöngyországa
Csillagos HUNNIÁM „
Simon Ottó a szegedi egyetemista

Simon Ottó István 1942. június 22-én született Balatonszentgyörgyön és 2007.
augusztus 5-én halt meg Kaposváron. Balatonszentgyörgy díszpolgára, tanár,
költő. Szegény, paraszti családban született. Keszthelyen végezte el a
gimnáziumot. Szegeden járt egyetemre, matematikából és ábrázoló geometriából
szerzett középiskolai tanári oklevelet. Már az egyetemen foglalkozott
versírással. Példaképe József Attila és költészete volt. A hazaszeretetről,
Balatonról, a család megtartó szeretetéről, a barátságról, valamint a halálra
készülődésről írt verseket. Élete során barátság fűzte többek között Olasz Ferenc
fotóművész filmrendezőhöz, Tüskés Tibor íróhoz, Zombori Zoltán
festőművészhez, Takács Gyula íróhoz, Fodor András költőhöz. Néhány évig
tanított Zircen, Pápán és 30 évig Fonyódon. Felesége Horváth Irén óvónő volt.
20 év után elváltak. Két gyermekük született Simon Veronika és Simon Attila,
akik négy unokával ajándékozták meg. Második felesége Katalin volt, akivel
betegsége miatt csak két évig éltek együtt. Ottó sajnos rákbeteg volt, mellyel
közel 20 évig küzdött. 65 évesen ment el „innen oda át.”
Balatonszentgyörgy még életében díszpolgárává választotta
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Megjelent verseskötetei: Földlüktetés Fonyód 1988. – Szárnysuhanás Kaposvár
1992. – Katedrális Fonyód 1988. – Sárkányölő Fonyód 2000. – Úton Bp. 2002.
– A szív harangütései Bp. 2004. – Égikék Bp. 2006. – Sóhajok Bp. 2009.
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Mindig hazavágyott Balatonszentgyörgyre, ahol született és 30 évig éltünk.
Tiszta, paraszti édenünk helyszíne volt falunk, a meleg, biztonságot adó családi
fészek, a kedves rokonság. Olvassuk válogatott verseit a „tündéri tájról” és
„csillagos Hunniánkról.”

A versenyló álma
Fogam köré szorítom a zablát
hiába rángatja eszeveszetten a zsoké
átrepülök a nagy kapu fölött
hirtelen megtorpanok
és zsupsz levágódik majd
őkelme a hátamról
aztán uzsgyi neki a határnak
nem iszok többé pléh vödörből
de favályúból vagy éppen a patakból
a korbácsütéseket majd elfelejtem
a széna illatáról részegedetten
hempergőzöm mint kiscsikó koromban
és azt veszem csak a hátamra
akit én akarok
és csak akkor vágtatok
ha kedvem telik benne

Itt még a fáknak is…
Itt még a fáknak is arca van
titkokat susognak
kispadon ülő öregasszonyok
a látott-szenvedett idők hírnökei
testemben az érted-elszakadás
lábamban kiscsikó futás
kantár és gyeplő nélkül
szügyig habosra
valaki mindig ad kendőt
arcom letörölni
csendben kérődző tehenek nyála úszik
nyakunkon is iga a nap
egy föl-fölzengő kaszasuhintás
ének a mezőn tikkadóért
ima hetes esőért
mikor a friss szénán végre
úgy nyúlunk el mint akiket

semmitevésre teremtett az Isten
Itt minden dűlőúton
szekér nyikorog velem
a fölrúgott por
fejemre szitál
Itt én vagyok a király!
Nekem ugrálnak a szöcskék
nekem hullik le egy körte
de szívembe szúrnak
vaskerítéseitek lándzsái
saját emlékművetek
mert sem a káromkodás sem az ima
nem hallik már az égbe
tornyot útszéli keresztet nem emeltek
a korhadó fakereszten is
tótágast áll már a pléh-Krisztus
így nézi e megbolydult világot
s maga nem hiszi
hogy ahol azelőtt őszi esők idején
Kukoricaszár-hidakon keltetek át
a sártengeren ahol a szekér tengelyig
süppedt csak úgy nyögtek az állatok
most itt vonul Nyugatról Keletre
fél Európa füst-glóriás autóin
s fényességeivel vakit titeket
és ellenálltok-e
óvjátok-e még mohó fejszéktől a most-idő vadonában
mi őrizni való?!
Mert Mohács óta
ti vagytok
az ország
kik dúlásban pusztulásban
elbújtok lelapultok mocsarak
erdők hegyek rejtekén
hogy addig is tenyésszetek
Ébredjetek!
Ti hangya napszámosok
Isten helyett új bálványokat
ne imádjatok!
Őrizzétek mi őrizni való:
Tenmagatok!
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Júniusi zápor
Tikkadt, megrepedt földön porzik
a büszke fákon
a nyári zápor,
fölszáll a föld,- fű,- fa,- kő,-illat,
sejtjeimben mind fölvillan
és benn árad vörösen habzik.
Az orosz puszta öt hete üzen már
száraz szélrohamokkal,
a zöldben itt-ott
rozsdabarna folt.
Tisztára mossa őket az eső,
fölsóhajtanak a búzatáblák,
velük én is: parasztivadék.
Siklik a gyorsvonat a sínek szálán;
már föltűnik az égigérő torony,
minek ablakából gyerekként
oly sokszor marta szemem
elmémbe e tájat,
hogy még most is
minden fa hiánya fáj.
Hányszor kellett elhagyni téged
te drága tájék…
Csikorognak a fékek, a vonat megáll.
Hirtelen fölugrok és kiszállok.
Cipőm vállamra vetem,
nadrágszáram föltűröm,
s elindulok toronyiránt a régi dűlőúton,
szemembe édes szedret adó fák tükre – csak emlék!
De megvigasztal a zöldből sárguló kalász,
pipacs vöröse, búzavirág kékje.
Mezítláb tocsogva a tócsákban,
barna puha sárcipőm védi lábam.
Itthon vagyok.
Rám mosolyog piros háztetőnk,
szedek egy csokor mezei virágot,
összekötöm júniusi fénnyel,
hadd ragyogjanak anyám szemei!

A mindenség szerelme Anyám szeméből
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rám sugárzik
Vannak égígérő hegyek közt
rejtőzködő tengerszemek
és van az egyetlen tengerünk
benne a nárcisztikus szerelemmel
tündérkedő hegyekkel
anyám szemében
nemcsak láthatom magam
de a Mindenség szerelme
belém átsugárzik
még ha sírnék is
amiért emlőiről leválasztott
a nyirkos de mégis védő
bunker mélyén két évesen eszmélek rá
apám fölött is e gépek húznak át
s dobják le gyilkos terhüket
míg Ő rádióján titkos kódolt üzeneteket küld ott a hadszintéren
s évek múltán anyám is
még szinte gyermekként
csak vár csak vár
egy-egy nyílt tábori levelezőlapra
és rajta húsvét táján láthatom
a karácsonyra rajzolt fenyőfát
és most túl a hatvanon
újra két évesen
anyám szemében látom
a gyerekkori Édent
a Kertet lombsátras fáival
hol a gyümölcsök közt
ringok én is meztelen
ebben a mindent átható Szeretetben
lettem újra gyermekké
csak kicsit szégyenlem magam
miért nincs bennem is
ily önfeláldozó szeretet
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A költő édesanyja 20 éves korában

Hazám
Zuhog e tájra a ferde sugár
bárány-fehér falak
elvakítanak
kék-sárga-zöld-vörös
foltok úsznak
fülemben égig ér a csend
valaki altatót dúdol
simogat
a távol szirén hangja
mennék de gyökeret vertem
e tájba
innét ki nem szakadhatok
nekem már ez a
szabadság
kötöznek
torokból kiszakadt
sebezve-gyógyító-jajok
a máglyafüst illata
valami elviselhetetlen bűz
az égő hús szaga
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Dózsa fején izzó koronája
s a vér a vérző
s a csont
a mélyből is fölfehérlő
megrepedt föld parasztok arca
istállószagú dolmánya
s a traktoros kit
a szénfekete-éjben
lapuló barázda vezet
s rádiójából ostromol a világ
és mind idekötöznek
a vándormadarak
hogy
gyöngy országomba
visszataláljanak

Eszméletem rejtelmes szigetei
kezdetek kezdetén
a mindenség édeni teljessége
égigérő-csend
néha vércse rikolt
megrezzenek a fák
megriadt madársereg-felhőkkel
úszik a harangszó más határba
toronyból toronyig látok
világom végéig
kész már a térkép
rajta minden májusi cseresznyefa
fehér eperfa erdeiszamócás
bozótosban kanyargó vadcsapás
át nem ugorható vízmosás
berekben járható ösvény
elrejtett madárfészek
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tikkadt szöcskéket itató gémeskút
búzavirágos kőkereszt vörös pléh-Krisztus
és minden útelágazás
itt nem tévedek el
eszméletem rejtelmes szigetein
fényben szivárványlanak
tündökletes szerelmeim
csikó-hempergésre ingerlő rétek
fejedelmi lomb-sátraim a fák
búzamezők hűséges őrzői
szirmukkal simogató
Napvilágon szememben égő pipacsok
erdők erdejében virág-rengeteg
illattal részegítő
Irén héjából kibontott
mezítlen narancs-ágyéka
És akkor
villámsistergéssel
alászállt az Úr
lángpallósával űzött ki az Éden-Kertből
Istenkáromlásomért parazsat ígért nyelvemre
szememre hályogot
pedig a tiltott gyümölcsből
nem is ettem
alig-alig érintettem
igaz akkor ujjbegyemen
a mindenség forrón lüktetett át
illatától részegedetten
kóborlok
fölperzselt mezőimen
sóvárgom újra a kaszasuhogást
rendek közt
sarjúillat emeljen
lomb-sátras lakodalomba
dübörgő lábak verjék a ritmust
verjék verjék
járjuk járjuk
míg fölöttünk
illatok záporában
zizegve szédítő szoknyák
suhogva susogják
íme a menyasszony
csupa ünneplőben
mezítlen ragyog
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Száguldó vonaton
Villanó oszlopok. Bukkanó tájnak
Emlékek
tornyai suhannak; fájnak.
Tettenért állomás bűnhődik tőlem
Igaz arcát féltve rejti előlem.
Dereng a bóbiskós róna rebben,
Mint fölvert madarak; meglepetten.
Sikoltna, de szava torkára fagy.
E néma tájon száguld az expressz,
Lomhán sikló utakat keresztez.
Kis ablakon hunyorít pisla fény,
Ott tépett nádtetőn zenél a szél,
Iramlik tanyákon át; hírvivő
Nem érdekli e rohanó idő.
S míg a vas-kígyón surrog a kerék
Szárnyát lebbenti a hajnali ég.
Egy homokbuckán fölkúszik a nap,
Langy-meleg-vörösen ébred a táj,
Egy falu fénylő csonka tornya! – Fáj!

Földlüktetés
karom feszülése könyörgés
maradj meg
ujjbegyemben földlüktetés
hajam lobogó zászló
jelszót robbanó szavam
reggelem madárfütty
éjszakám ölelés-forradalom
napjaim győzelmes-bukások
másnapos-érted lázadások
meggyalázott szerelmesem
konc a hadak útján
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fölém ragyogsz
Európa fizetetlen végvára
szegénylegények gyöngyországa
csillagos Hunniám

Nagyanyám keze
napszítta útszéli fakereszt
a Kárpátok ráncai egy űrfelvételen
ez a kéz
óvott bunkerban
vizes ruhába takart lázban
nekem adta a legjobb falatokat
melegével biztatott
csitított ha kellett
verés után benne sírtam
kitől egy vadvirággal elbúcsúztam
hány éve már?!
A föld alól küldi jeleit
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A költő és nagymamája 1945-ben

Sárkányölő Szent György
Üzenet szülőföldemre

Lélek-ünnep
az ott bent kifeszített dobokon
zuhogó hetes esők után
szülöttem föld dombjai közt
anya-meleg testes szántáson
illatos párák fürdetnek
hulló csillagok fölgyúló világánál
egy rejtett Egészet
varázsolt ide a mindenható
és én
bár csak része vagyok
mégis átélem a Teljességet
csupa csók és ölelés
Eggyé leszek Szülöttem-föld-asszonyommal
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ki az örökkévalóságba átemelt
Most látom csak
amikor az Orgona crescendói is
meg-megbotlanak már
az Emlékezet fölfénylő tükrében
az örök Szent György
vitézül döfi le a Sárkányt
és ivadékait
Ti se áldozzatok többé néki földiek
zengessétek föl ott bent a húrokat
Győzelem-ünnepet üljetek!

Szemérmes vallomás
Magyarország nem volt,
hanem lesz!
Széchenyi

Igaz Nóta nem hamis
pattogó vezényszóra nem születhetik
de föltör az
izzó láva föld sötét méhéből
mert mást nem tehet
buborék-csönd
és égi magasokat verdeső
bazalt-orgona-crescendó
nászából megszületik
az Énekek-Éneke
❖

Szabad parasztnak születtem
de betörtek akár egy szilaj csikót
átkozódtam jajgattam sírtam
én is
de az Éden-Kertből mégis kiűzettem
azon a szeptemberi reggelen
hiába másztam föl
legmagasabb meggyfánk csúcsába
a pöffölő északi szél ingázott velem
ide-oda
kapaszkodom belé
akár kedves kancánk sörényébe ha vágtatott
öreganyám a rózsafüzért morzsolgatta
anyám könyörgött majd szidni kezdett
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„Megállj büdös kölke, megírom apádnak,
s ha hazajön a hadifogságból jól elfenekel!”
azután fejszék villantak
és kivágták a fát alólam
a déli harang még ott lüktetett fülemben
mikor életemben először ott álltam
egy idegen ismeretlen világban
egy osztályteremben…
17 év suhant át fölöttem
míg diákból tanárrá lettem
ha lettem
❖

Amikor a teremajtót becsukom
osztálynyi rezervátumunkban
egymás szemébe nézünk
„isa pur es homu vogymuk”
de ettünk a tiltott fa gyümölcséből
visszaút nincs!
Csillogó szemetekből kiolvasom hinnétek
bennem csak az Isten lakik
de ott bent
létezik él virul
fagyöngy a fán
a Sátán
tudom féltek Ti is
amikor nem találjuk az Origót
de „megéri a világ…”
még ha el-elszunyókál is az Öregisten
néha álmából fölriad
művére letekint
aligha küldi el még egyszer a Megváltót
csak fogai közt dünnyögi
„Semmiből egy új világot teremtettem”
Ez
ez az ébredés pillanata
amikor az örök bajvívók
Világosság és Sötétség
pengéi villanak
s én csak jó kedvemből is
próbálni indulok
„az hírért, névért, az szép tisztességért”
átjár a legszentebb öröm
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az alkotás gyönyöre
ez
ez rezeg sugárzik át
belétek is
Ti és Én = Mi
vagyunk akár az Isten
új világot
teremteni!

Apám kertjében
az ég áttetsző kék madarai
csőrükben hordják ide
az elkóborolt sugarakat
mert ők is reménykednek
„Hess Hess”
terelnék el riadt szárnycsattogással
a jeget vajúdó felhőket
vagyok én is
már rég kitaszítva
gyerekkorom buja Édenéből
de amikor itt
hajlékom
a zöld lombok sátra betakar
érett gyümölcsei előttem
tárulkoznak ki
szűzhamvasan
szirén-illatukkal elcsábítanak
zamatos húsuk ízei
bennem áradnak szét
akkor
szememből a fényírást
anyám olvassa ki
„Ez itt a Kánaán,
örvendezzünk!”
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Simon István Bódi a költő édesapja

Erdők erdeje
erdők erdejébe lépek
gyermekkorom Cifra-kapuján át
benne mesékbe tévedek
a voltak fái közt
mert hova lettek a somok?
Csak a domb maradt
melyre csak azért is fölhajtottam
mert tudtam visszafelé a kerékpáron
a sebesség mámorával megajándékoz
ott suhanok még a többiek csodálatára
akik a völgyben lenézve megijedtek
életemben először utcai cipőmben a síléceken
le a banácsi lejtőn
s a kútvölgyi rét is hova lett?
Hol úgy bukfenceztem le
hogy azután földhöz tapadva
csukott szemmel üljek
míg forgott velem a világ
s adnak-e még hangversenyt
a Kikiri-tó békái a porták alatt
hogy a lányok titkos sóhajai
az illatos szénakazlakból
ne hallatsszanak messzire
az emlékezetbe vésve
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minden kivajúdott törvény intelem
ösvény torony utca és ház
a rég volt
parasztok arca akár a föld
rétek legelők berkek szigetek
embernyi zsombékjai közt
meg-megvillanó Zala
a hegyről a Balaton-vég
e Helikon
ahol újra látom amint Festetics gróf
a költő Berzsenyi előtt meghajol
ennél tündéribb tájat
még nem látott szemem
ez az én tengerem
benne tükröződik arcom
arcomon őseim s reményeik
és bárhol legyek is
tükörében szememnek
ők és ez a föld
ahol simogatnak anyám szavai

A költő szülei idősebb korukban

A Balaton-vég a hegyről

59

Amíg egy somogyi rosseb baka
tetteiben fölmagasztosul
Hegymenetben sajgott már nagyon
fültövén a golyó marta begyógyult seb
nem is tudta már
álmában menetel
vagy menetelve álmodik
amikor ott fönt a gerincen
elhangzott a német vezényszó
mindenki leheveredett
akkor jutott eszébe
az a kupac széna
de ott a völgyben lent
lebaktatott és föl
amikor azután a reggeli kürtszóra
a széna és a hó alól kibújik
látott ott
mozdulatlan halmokat
fejfák nélküli bakatemetőt
s ahogy az életben maradottak menetelnek
le a folyóhoz a nagy átkeléshez
egyszerre csak eszébe villant
amikor Ferenc József
testőrének kiválasztották
milyen büszkén tartotta kinyújtott kezeiben
a két puska csövét vízszintesen össze
mint akinek az ezredből ez sikerült
bár aztán a császárt sose látta
de azért a díszmenetet kivágta
párszor az országház körül
mennyi lelemény kellett a megmeneküléshez…
földből kikapart krumpli ellopott tyúk
főtt éppen a kondérban
amikor indulni kellett
egy vitte a vállán rúdon a kondért
egy pedig tartotta alatta az égő hasábokat
s az egész szakasz e pörkölt illatában
úszott föl a mennyeknek országába
mígnem a fütyülő golyók…
a gránát
ahogy a pihenőben a lába közé esett
hirtelen visszadobta
s a jajgatás már odaát
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„Rohamra, rohamra!”
összekapaszkodva négyen-öten a sodrásban
különben elvisz a víz
a túlparton pedig az ellen….
S akkor hirtelen a tenyerében
föllüktetett az asszony
jajgatni kezdett
és újra jaj és újra jaj!
Mert a csatazajban hallani alig lehetett
egyszer csak a szanitécek a partra
visszavezették
Utóirat:
Hős nem lett öregapám
de mesélt még sokat nekem is
ha a napi öt liter vörös fölött
még ihatott a barátokkal a hegyen
nóta is volt benne
„Százados úr, ha fölül a lovára”
de 1956 őszén, amikor a túlparton
még dörögtek a fegyverek
előttem is fölmagasztosult
pedig csak ennyit mondott-tett:
„Akárki lesz is az úr, vetni kell,
mert különben nem aratunk!”

„A somogyi rossebb baka”:
Simon József Bódi

A költő és nagyapja Idős Simon József Bódi
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Verslevél egy barátomhoz
Horváth Istvánnak (a balatonszentgyörgyi osztálytársnak aki a Dunai Vasmű
Igazgatója volt)

izzó trónján
Dózsa a paraszt király
szenvedtem én is
mikor szerelmem elhagyott
elmúlhat-e az igaz barátság?!
Évtizedek távolából visszanézve
a gyerekkor lángpallosos Édenébe
látom magunkat
sokszor pereg a film
ébren és álmomban
néha az égi kékből
néha mélységes mélyről
jönnek a szavak földiek
föl-fölvilágló táj
úsznak illatok
nyelvemre ízek
s Te ott állsz rövidnadrágban
szikár futballista…
ne csodáld és bocsásd meg
hogy a 40. érettségi találkozón
hisz 15 évig nem láttalak
hirtelen nem ismertem rád
és a többiekre sem
„Nem lehettek ti ezek az öregek!”
lenne még mit egymásnak
töredelmesen bevallani
hit és szerelem
pokol-grádicsain
az 50-es évek elején
amikor nagyon megtanultuk
kinek kell úgy köszönni „Előre!”
s kinek így „Dicsértessék!”
Te nem jártál közénk ministrálni
ez fájt nekem hívő léleknek
ekkor még nem is sejtettem
ami később bekövetkezett
történt ugyanis a 7. osztály végén
Csillebércre kellett mennem
mint jó tanulónak és úttörőnek
és odalett amit a Katekizmus ígért
62

aki 9 egymás utáni hónap első péntekén
meggyónja bűneit és áldozik
az a mennyeknek országába jut
amikor egy év múltán
a 9. első pénteken kijöttem a templomból
az emelkedettség helyett
hirtelen belém nyilalt
„Most már embert is ölhetnék?!”
és elveszett belőlem az addigi hit
öreganyám sokszor még enni sem adott
mert nem mentem vasárnap se templomba
ekkor lettél Te a példa otthon
persze én
akire sok szenvedés jutott már gyerekként
továbbra is irigyeltelek
mint erős egészséges futballistát
aki a gimnáziumban meghódította
az osztály egyik legvonzóbb lányát
még most is bizsergek amikor ezt leírom
azután vége lett
nemcsak Neked fájt
ekkor váltak szét sorsunk útjai
az egyetemek miatt
egyszer volt hol nem volt
talán igaz sem volt
kirándulni jött a lány városunkba
véletlenül sodródtunk össze az utcán
a pillanat hozta a vonzódást
s aki engem a gimnáziumban
mint fiút soha meg se látott
most dicsérte matematikus eszemet
fölszikrázó lelkemet
izmos testemet
s anélkül hogy szeretkezett volna velem
az ölelkezések mámorában
ott a parkban egy éjszakán át
minden ízében alattam
remegett
sokáig vibrált bennem ez az éjszaka
mintha Tőled loptam volna el
amikor a találkozón
a többiek megtapsoltak Téged
mert támogattad kiadott kötetemet
diák lettem újra
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elszállt szívemből a félelem
mert ugyan elsodort az idő árja
a barátság megmaradt
most már
lélekben vagyunk
együtt mindörökké

Szerelmetesen magába zárva
Egyetlen megmaradt tengerünk
körülölel egy megsebzett ország
félt elrejtene
a győzelemért
saját országukat is fölégető hadvezérek elől
szerelmetesen magába zár
anya a legkisebb gyermekét
kiben tovább él ő is
büszkén fölmutatja
hívő a szentséget
fölfelé tekintve
ímé nézzétek
gyönyörködjetek benne
túl és innen
föld és ég
örökkévalóság végtelenség
a két sóvárgó part közt
kik csak a végeken érinthetik
egymást
ahonnan nézvést megláthatod
a víz szintje hogyan görbül
hajol simul a Földhöz
öleli át bűvöli
költőt múzsája
s aki így keletre nézve
merengő leomlott várfalak közt
víz tükrében fölfénylő tűz-vörösét
meglátja a fölkelő Napot
láthat egy földrésznyi
hatalmas országot
az elpusztíthatatlant
teremtő szellemek honát
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Fejfa
Simon Józsefnek

fényképezőgépe mögül ki mosolyog ránk
gyöngy-szavakért földerengő történetekért
amelyek mi vagyunk
vásznára ki pingál
bronz őszi erdőt
gyolcs-fehér pincéket
mezőn görnyedő asszonyokat
kasza-suhintó parasztokat
s aranyló tarlón
égő kepesort
ki idéz?
S ha hóinget ölt a táj
dörren villám-rianás
s szobákban macska dorombol
ki kopogtat
csöndmarta öregek ajtaján
szavak közt gyöngyért
fölsajgó életért?

Simon József Bódi festőművész

Simon József Bódi: Pince
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Őrzi a föld
fülembe sírnak
itt ez északi féltekén is
a fülemben sírnak
a visító fűrészek alatt
az esőerdők fái
és én velük sírok
de meghallják-e a földi istenek
őrzi
a Föld az univerzum őssejtjeit
ha megkapja a titkos
kódolt üzenetet
megsebzetten is
újjá teremtheti önmagát
de engedik-e az istenek
hogy újra pusztító Nérók
uralják
e fényből szőtt
árva bolygószigetet?!

Fülöp Szabolcs zenetanár-zeneszerző megzenésítette az Őrzi a föld című verset és még
három Simon Ottó verset, Gyulassyné Nagy Henrietta tanítónő-magánénekes elénekelte
2009. április 11-én a Keszthelyi Színházban a Költészet napján
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Fölfénylő ecsetvonás
az alkony rozsda fényében
és a túl páráin
szénlik föl a Badacsony
a még világló égi kékre
komor hallgató hegyek mögött
a letűnt Nap vöröse parázsol
ringok csónakommal a tavon
a csendben békák kórusa zeng
nem hallik most szárnysuhogás sem
elrejtőztek már a madarak is
csak az utazók színes álmait
hozza felém a távoli vonatrobogás
május illatai fűszerezik a levegőt
s ide varázsolják a tűnt ifjúság
bódító emlékeit
tiszta szemed tükrében
fürdik a fény
kapásra hiába várok
ez a nap így múlik el
mégis szerencsés vagyok
mert látom
a Teremtő fölfénylő
ecsetvonásait a tájon

Őszi levelek
itt az a rét
amely a szülőföld királyi teréből
eléd vetül
háromlevelű lóherék közt
kerested azt a négylevelűt
már állni sem bírtál
térden csúszva
nem hallottad anyád
hazahívó szavait sem
az éhségtől és az elkeseredettségtől
készülődött benned a zokogás
amikor ott volt előtted
az örökkévalóságot élted át
hirtelen letépted
s ahogy a karámból kiszabadult csikó
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vágtattál s kiabáltad
a szerencse fia vagyok
a többiek utánad
mikor kifulladva letepertek
s bezárt ujjaidat kifeszítették
tenyeredben már csak
egy tépett szárat találtak
most túl a hatvanon újra gyermekként
már tudod amit akkor még nem
nem tépnéd le
letérdepelve gyönyörködnél benne
a szerencse fia vagy
kiszínesedtél Te is
akár egy őszi levél
fölvilágolsz áttetsző sárgában vörösben
mielőtt az éj didergő dérrel belep
s a reggeli fény melegében
tündérkedve egy utolsó táncban
kihullsz e földi világból

Simon Ottó életében nagyon fontos volt a szerelem. Első feleségét Ircsit 20 évig
hűségesen szerette. Így írt erről: „20 éven át csak téged szerettelek, más szerető
után nem sóvárogtam, rabságot nem éreztem, így voltam szabad.” Olvassuk
most néhány szép szerelmes verset az édenről és annak elvesztéséről. Úgy
érzem, hogy ezek a versek halhatatlanok lesznek.

Simon Ottó költő és első felesége Horváth Irén, Ircsi
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Látod-e Drága
az ősz borongós ködein is
átvilágol a Nap aranykoronája
egy napon
ahogy bennem benned is
megvilágosodik
ki vagyok én?!
Mert vagyok szenvedés álom
irigység burjánzó félelem
tudatlan hányódom
a Világosság peremén
irigyellek Téged
mert ha úgy érzed
mindez immár elviselhetetlen
itt hagysz engem árván
egyedül a rideg űrben
de én mehetek bárhová
csiga a házát
a hátamon hordom
immár örökké
magamat

Nem szédítenek már
fényeskedések
jószágokkal való hivalkodások
nem szédítenek már
házam kenyerem borom van
ruhám ha kopott is nem rongyos
adott az Úr
nőt is szerelmet is
de talán Ő maga is
megirigyelte
az égi boldogságot
és most itt újra
létezésem az Árvaság
de keresem
rejtőzködő másik felem

Születésnapi vers
Feleségemnek

meredek járatlan ösvényen
fölkorbácsolt versenyló-szívvel
föl-föl a csúcsra
a csak onnan látható
csak ott tapintható ízlelhető
sejtjeimen kohóját újra izzító világért
de ott is
a végsőkig feszített izmok
reszkető inak lebegő ernyedése
ereimben a buzgó surranás
csak téged idéz
mehetnék déltengeri szigetekre
rózsaligetek közt
sosem-érintett nyíló-tapadó
bíbor medúza-szájak
mezítlen narancsszirom-ágyékok
forrón lüktető rejtett mélyüket
szédítőn kitárva
bűvölhetnének illatukkal
rejtelmes bozót-rengetegükben eltévedni
de ott is akkor is
csak rád találnék
ha szétbomolna szövete annak
mi veled összeköt
és én a titokzatos-távol
hívó szirénhangjai után kóborolnék
szabadon
útelágazásoknál
akármelyik utat választanám
akkor is
hiányod fonna át
míg sóvárgón
gyümölcsök gyümölcsét
csak nekem érlelő
lugosodba vissza nem találnék
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Vörös és kék
Idegen szálain reszket az áram
vérerek ontják buzgón a vért
megtérek hozzád tékozló fiad
felzengenek orgonasípok
összetartozásunk úrfelmutatása
Hozsánna Hozsánna
tavaszi rétek illatát hozza a szél
megérint kibomló hajad
hersegő rozsban hempergünk
pipacs vöröse vérzik
búzavirág kékre
sikolyodtól fölfeszül egy pillangó
ledöntött rozs vérző pipacs
szerelmünk ágya

Újévi üzenet feleségemnek
avagy tán utolsó születésnapi szerelmes vers

laktunk egymásban erdők erdejében vadak
bújtunk a zöld mohos bozótosban
mi ketten voltunk a világ
hemperegtünk harmatos fűben
bóklásztunk az illatos völgyeken
egymástól részegedetten
minden reggel sírtam
mikor ki kellett bújnom belőled
de egész nap ujjbegyemben hordtalak
s ha megérintettem egy érett cseresznyét
a levelek mind felém hajoltak
simogattak nyaldostak
anyja a most született kiscsikót
belereszkettek az ágak és a törzs
a gyökerek mohón szívni kezdték
a föld ingerlő nedveit
ha szomjaztam utánad
ráhajoltam a tóra és láttam
az életre keltett ágyék-hullámzásban
tótágast hintáznak a túlparti hegyek
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a Föld fölizgatott emlői
az ég felé kihívóan csúcsosodva
ahogy évezredekkel ezelőtt
csókjaival fölingerelte őket egy szerelmes Isten
örök mementónak
esténként megbámult a kíváncsi Hold
érted reszketettek a pulzáló csillagok
a nyitott ablakon át
hűs homlokod simogatták
a kertben földig hajolt illatos fenyők
irigyeltek az énekes madarak
mert szemed tükrében
hajlongó rőt nádasok közé
kecsesen remegő fehér kócsagok úsztak
Jaj!
De a hetedik napon
a hetediken
felbőgtek szörnyfűrészek
földre rogytak a világfa-fenyők
lehulltak a fészkek
elnémultak az énekes madarak
megvakult a Hold
rideg csillagok vacognak
e hideg űrben
mit lakhelyül rám hagytál
mikor a vándormadarakkal
egy lakhatóbb Dél reményében
te is elszálltál

Amikor szemedben fölvilágol
A messzi kék országútján
amikor szemedben fölvilágol
a porka havakat gleccsereket
zuhogó patakokká olvasztó
sugárzás
csukott szemhéjam mögött
látom a kitárulkozást
melyben ott habzik lüktet
az élet teljessége
véges időnkben az örökkévalóság
s ahogy kinyílsz
és magadba zársz
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hamvas gyümölcsök érintenek
ízük zamatuk nyelvemen lobog
tengernyi illatuk bennem hullámzik
Most
üres az ágyad
de őrzi még föl-föllobbanásod
s az emlékező kéz
elindul
beborongani égi magasaid
Mekkora árvaság szakadt rám?!
Elnémultak a szavak
simogató ünnepi varázslások
Mert nem vagyok Nélküled Egy
csak egy Fél

Már örökké
most a kifeszített húrokon
nem a vak véletlen tombol
zabolátlan vad zörejeket
hanem a hiányokat átérző
sóvárgó szellem saját magát
tükrözi át egy a mindenséget is átható
zenébe
ez emel az Egybe át
a benned is perzselő
tűzhányó-vörösek átváltoznak
szelíd kékké
az ősz sárguló mezőin
már örökké szemed tükrében
az érinthetetlen hamvas szilvák
zamatukat kínáló duzzadó szőlőszemek
fölgyújtja érzékeid az első érintés
árama most is benned kering
bánatok s hétköznapok árja
sem mosta ki a sejtek közt vibrál
ebben a gyümölcsérlelő évszakban
érzed ahogy az idő rajtad is átsuhan
tenyerén Isten ringat
s hajdan volt csókok hamvasa
záporozik rád
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Égi sugallat
minden évszakban ott vagy
megfejthetetlen rejtelem
égi sugallat mely hirtelen földereng
sóvárgott hajnalok áradó fénye
madárkórusok fölzengő éneke
tücsökhegedűn a fölrezgő húr
az újulásban rejtőzködő völgyek szirénillata
már a virágokban az érinthetetlen gyümölcsök hamvasa
búcsúköröket író vándormadarak
szemében az utószor fölvillanó táj
didergő hó alatt vadaknak zöldellő fű
ott vagy minden évszakban
megfejthetetlen rejtelem
égi sugallat mely hirtelen földereng
A költő nem félt a haláltól. Tudta, hogy gyógyíthatatlan rákbeteg. Készült
testben és lélekben elmenni. Olvassuk verseit, melyekben példát ad nekünk,
hogy hogyan lehet „innen oda át” az „Ismerős Ismeretlenbe” félelem nélkül
elmenni.

Szavaim tündéri mezőin
mozdulatlan tavain
a letűnt időnek
bennem még megszólalnak
az ünnepi nagy csendek
fűzfurulyák dallamai ringnak
fölsír a mélyhegedű csitítja tárogató
s megszületik az ideális
azután a hétköznapok
nyomasztó súlya alatt
torzzá átváltozik
a vigaszt az én szavaim
tündéri mezői hozzák
újra és újra
mert ahogy a mikroszkóp alatt
föltűnik egy addig láthatatlan
úgy világlik föl
a rejtőzködő bennem élő
üzennek azok akiknek teste már
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ott a temetőben porlad
de szelleme bennem is tovább él
s ha időnként bele is borzadok
mégis reménykedem
az Odafönti nagy találkozásban

Isten tenyerén
fokozhatatlan immár
sóvárgásaim sóvárgása
lecsendesednek lassan a lázadások
enyhülnek a forró lázak
nem húznak le oly mélyre a kétségbeesések
önpusztító földi létezésem miatt
vad burjánzásba kezdett bennem néhány
a szabályok alól kibújt sejtem
de megfékeztem őket is
elbukott mezőimen a sátán
mert itt már az Isten az úr
igaz elhagytak földi szerelmetes szeretőim
kik az egyetlen tengerünk fölött
lebegő érinthetetlenek horizonton túlról hozták
az elérhetetlen messzeség üzenetét
kik titokzatos mosollyal úgy bűvöltek el
hogy elnémultan zuhantam feléjük
s ők sugárzó kezeim alatt
önfeledten ringtak a Teremtő Isten tenyerén
de nem vagyok egyedül
mert bennem itt élnek tovább
vörös és sárga bársonyos tulipánok
duzzadó bimbójuk a fölkelő Nap
fényében fürdik
reszkető bibéik
kinyílnak illattal részegítenek
zsongok köröttük
leszek immár fölfénylő
lepkeszárnyverdesés
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Túl és innen
égig érő csendben
sívó sirályok siklanak
bíbor alkonyatban
fodroz a parti szél
zizegő sáson nádasok hárfáin
játszik egy dalt
egy láthatatlan kéz
vibrál a tájakon
belereszket kéklőn a hegyek sörénye
megremeg a tó tükre is
széttöredeznek az este képei
s lassúdan hullámok mossák
az örökkön sóvár partokat
ebben a mindent átható Egyesülésben
ölelkezik össze a
túl és az innen

Megváltó üvöltés
A mélységes mélynek
beláthatatlan mélyén
ott kavarog tombol
az ős-káosz köde
televénye
a gyűlöletnek és kétségbeesésnek
ha ezt kiveted magadból
egy eget-földet rázó
üvöltéssel
lehet a vadak futása is megtorpan
és ijedt szárnycsattogással
repülnek ki a tornyokból a galambok
de a néma harangok fölzúgnak
és ebben a harangzúgásban
a mély rabságából kiszabadult fénnyel
emelkedni kezdesz Te is
föl a magasság magasára
ahol a megváltás már
maga a Törvény
mert ott
a Világ Világa az úr
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Szótlan ima
néma sirályok világolnak
föl a kék kupolára
kitárt szárnyakon
mozdulatlan suhanás
szótlan már ez az ima
kihulltak belőle a szavak
még az anyámé is
a szülöttem föld hangjai is
csak a szívlüktetés maradt
ősi dallam ráolvasó ének
az idő elfelejtett vadonából
hullámain lebegek
várom az égiek üzenetét
amikor odabent
az én templomom szárnyas oltárát
fölrezegteti az égi orgona.

Simon Ottó a fonyódi könyvtárban 2005-ben
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III. FEJEZET
SIMON ISTVÁN BÓDI (1921-1999) ÉLETRAJZA

1921. szeptember 1-én született Balatonszentgyörgyön. Szülei Simon József és
Bódi Ilona, szegény parasztok voltak. Hárman voltak testvérek. Simon József,
Simon István, és Simon Erzsébet (A Bözsi). Nagy szeretetben nevelkedtek a
gyerekek. Jól tanultak, de csak Józsit tudták gimnáziumba adni a szülők. István
és Bözsi minden paraszti munkát megismert. Mikorra felnőtt a három gyerek
kitört a II. világháború.
István megnősült, felesége Szaller Mária lett. 1941. őszén bevonult katonának,
ahol rádiós volt. 1945. januárjában fogságba esett, elvitték Odesszába. Sajnos a
sok-sok nélkülözés miatt TBC-t kapott, mely egész életén végigkísérte. A háború
alatt születtek gyermekei. Simon Ottó későbbi költő, és Simon Márta, aki
nyugdíjasként életképeket ír.
Simon István a három év háborúzás és a 4 év fogság után, még négy évig
küzdött a TBC-vel. Legyőzte. Betegsége alatt tanult. Először csak könyvelő lett,
majd fiával egy időben, de levelező tagozaton, érettségizett Keszthelyen. Utána
mérlegképes könyvelői képesítést szerzett Budapesten.
A Simon család egyik összetartója, szorgalomban, pontosságban pedig
példaadója volt. Nyugdíjba vonulása után gyöngybetűivel nagyszerűen írt meg
egy visszaemlékezést a paraszti életről, a II. világháborúról és fogságának
éveiről.
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RÉSZLETEK SIMON ISTVÁN BÓDI (1921-1999)
VISSZAEMLÉKEZÉSEIBŐL
(A teljes visszaemlékezés a Balatonszentgyörgyi könyvtárban elolvasható)

Fiatalkor, II. világháború és hadifogság
…A hegy igen kedves hely volt a család minden tagja számára. Oda mindig
szívesen mentünk – még dolgozni is –, hát még pihenni!
Még az igavonó állatokat sem kellett irányítani, ha a hegyre akartunk menni.
Később legénykoromba, hétvégeken barátokkal gyakran mentünk a hegyre
kirándulni, szórakozni, iszogatni, énekelgetni. Ma már ebből a szép hegyből
csak a terület van meg néhány gyümölcsfával a lejtős területen, a többi részén
pedig kukorica terem.
A pince a második világháború során, 1945-ben súlyosan megsérült.
1957-ben lebontottuk. A benne lévő használható építőanyagot a jelenlegi
lakóházunk építéséhez használtuk föl.
Igen jelentős volt, az akkori tovább nem tanuló fiatalok szempontjából a
Levente Egyesület. Tizenháromtól-huszonegy éves korig minden férfiú köteles
volt „leventébe” járni. Én 1933-1942-ig jártam „leventébe”.
Lényege az volt, hogy katonai alapképzésben részesültünk. Az első években
vasárnap délelőtt mise után szokott lenni a foglalkozás két-három órában.
Később kedden délelőtt négy óra foglalkozás volt. Pár év után mint segédoktató
én lettem a III. szakasz parancsnoka (III. korcsoport, 13-16 évesek).
Kötelező volt minden vasár és ünnepnapokon testületileg misére menni. Aki,
akár a misét, vagy a foglalkozást elmulasztotta, - nem vett rajta részt - szigorúan
megbüntették. A foglalkozásokon kívül még kulturális tevékenységet is
folytatott az egyesület. Szinte minden községben volt színjátszó csoport. Én is
tagja voltam. Persze nem kaptam főszerepeket. Szívesen csináltam, de nem
nagyon rajongtam érte.
Ma már még a darab címeket sem tudom. Csaknem minden karácsonyra és
húsvétra új darabot tanultunk be és adtuk elő, sokszor még a szomszéd
községekben is.
A falusi hagyományok őrzésében, kulturális szempontból igen jelentősek
voltak az alábbiak:
–
A vasárnap délutánonkénti beszélgetéseink a kapuk előtt, az idősek és a
fiatalok részéről egyaránt. Szó esett ezeken politikáról, gazdaságról, kultúráról,
mindennapi dolgokról, történésekről. És, természetesen a falusi pletykák sem
maradhattak ki a beszélgetésekből.
–
Hasonlóan igen jók voltak az esti, téli estéken, a kályha parazsának
fényénél történt beszélgetések, amelyeken a családon kívül, a szűkebb rokonság
és a szomszédok is részt vettek.
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–
Igen kedvesek voltak a szervezett sáspödrő estek, és a tollfosztások.
Ezeken minden este megkínálták a résztvevőket pogácsával, gyümölccsel,
borral.
–
A tollfosztáskor az utolsó este aztán tollasbál volt. Étel, ital, citera zene,
tánc, ének, móka. Szokás volt, - nem minden háznál -, hogy a leányok egy-egy
ügyetlenebb legény (oda nem figyelő) fejére húzták a kiürült tollas cihát. A
legények megrakták a zsebeiket tollcsutkával és azt elszórták a leányos házak
kis kapujának környékén.
–
Sor került néha, de már nagyon ritkán ősszel kukoricafosztásra is.
–
A nagyobb ünnepekkor, mint korábban már utaltam rá - karácsonykor,
húsvétkor - mindig volt színjátszás, színi-előadás, utána bál. Nagyon jól szoktuk
érezni magunkat, bár a helyek nem voltak valami előkelők.
A Kis Ferkóék, vagy Jágerék pajtáját tették e célra viszonylagosan
fűthetővé, alkalmassá. Ami a bálokat illeti még jelentősek voltak az erdőn tartott
majálisok és a valamelyik kocsma udvaron tartott szüreti bál.
A zenét, nem nélkülözte a falu ifjúsága, mert a Pflancer Pali cigány zenekara
minden vasárnap délután húzta a talp alá valót, a Kis Ferkóék kocsmájában,
illetve az udvaron. Természetesen csak nyáron.
1936-ban a községi két tanító kérésére és javaslatára részt vettem egy öt
napos KALOT tanfolyamon. A rokonságnál kaptam ellátást, szállást. A
foglalkozásokat az akkori Katolikus Legény Egyletben tartották. A tanfolyamon
nagy vonalakban megismertük a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági
Legényegyesület) programját.
A lényege az volt, hogy lehetőleg minden községben alakuljon KALOT
egyesület.
Én nagyon lelkesültem a KALOT eszmékért.
1. Krisztusibb embert.
2. Műveltebb falut.
3. Életerős népet.
4. Önérzetes magyart.
Ezek voltak a főbb célkitűzések.
Községünkben az egylet megalakulására tett erőfeszítéseim évekig
eredménytelenek maradtak. 1940-ben aztán papi segítséggel sikerült kb. 30
taggal megalakítani. Én lettem az egylet ifjúsági elnöke. A templom melletti,
volt régi intéző házban kaptunk helyet, amit később lebontottunk. Helyére épült
a mai plébánia. Az egyleti tagok aztán továbbra is ott kaptak helyet.
Rendszeresen hetenként tartottunk rövid gyűléseket. Itt beszéltük meg a
tennivalókat. Az egylet klub helyisége minden este nyitva volt. Rendszeresen,
naponta látogattuk. A szórakozáshoz sokféle dolog állt rendelkezésünkre. Rádió,
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lemezjátszó, különféle játékok. Mindenki elégedett volt és jól éreztük magunkat.
Célul tűztük ki egy székház felépítését. Különböző szórakoztató műsorokkal,
színdarabokkal, bálokkal, igyekeztünk a falu lakosságának a figyelmét
magunkra irányítani. Ez nagyjából sikerült is, de nagyon lassan gyűlt a pénz a
fentebb említett célra. A székház építést a második világháború kitörése aztán
végleg meghiúsította. Az elnöki tisztet 1942. őszéig, katonai szolgálatra történt
bevonulásomig láttam el.
A kis gazdaságunkban, - kivéve a csúcs munkák idejét -, néha soknak
bizonyultunk a munkák elvégzésére. Ennek alapján döntöttem úgy, már 1935ben, 14 éves koromban, hogy a lehetőségekhez mérten vállalok a gazdaságon
kívül is munkát, mert a pénz bizony nagyon kellett. A bátyám már ötödikes
gimnazista volt, a húgom serdült. Először itt a faluban a Péter István nád
üzemében vállaltam édesapámmal együtt rakodási, szállítási munkát. Kemény,
nehéz munka volt. Nem szerettem.
Utána fenékpusztára jártam sok falusi fiatallal együtt. Itt sokat kellett dolgozni.
A pallérok hajtottak bennünket.
A napszám napi 80 fillér volt. Érzékeltetvén, hogy az akkor mit ért, az
alábbiakat hozom fel. Naponta ha nem hazulról vittünk valami előző napi
maradékot ebédre, akkor 10 fillérért szoktunk venni Jágeréknál a mészárszékben
egy kis kenyér mellé valót (tepertő, szalonna, szalámi, kövesztett fejhús). Igen
fárasztó volt a munkába járás, napi 10-15 km-t kellett munka előtt és munka
után gyalogolni. Fizetés minden vasárnap volt az újmajori intéző lakásnál. Ide is
gyalog mentünk. Nyáron, reggel ötkor indultunk és este kilenckor értünk haza. A
jó az volt benne, hogy ha itthon munka volt, bármikor itthon maradhattam. Nem
szólt érte senki. Csak a ledolgozott napokat fizették.
A szomszédból a Jenő nem járt Fenékpusztára, hanem a Zsebők Jenő építési
vállalkozónál dolgozott, részben a gazdaságban, részben culágerként az
építkezéseken. Csak napi 8 órát dolgoztak és majdnem a dupláját keresték, mint
mi (1.20 - 1.50 pengő/nap).
Egy alkalommal vettem a bátorságot és elmentem a Zsebők úrhoz és
jelentkeztem munkára. Már másnap be is kellett állnom az egyik balatonberényi
építkezésen culágernek. Aztán ott is maradtam. 20 éves koromig nála
dolgoztam. Különböző munkákon, bontásokban dolgoztam. Szerettem ott
dolgozni.
A munkahelyek zömmel, Balatonberényben, Balatonmárián, Keszthelyen,
Kéthelyen voltak. De például még Balatonalmádiban is építettünk.
Később már olyan ezermesterféleként foglalkoztatott, de leginkább a meszelések
és festések voltak a feladataim. Kaptam tőle egy kerékpárt és, amíg nem volt
saját kerékpárom, addig azzal közlekedtem a munkahelyekre, és onnan haza.
Az első kerékpárt 1938-ban sikerült vásárolnom. Igen örültem neki, de nem csak
én, hanem az egész család. Egy kicsit már akkor úgy éreztem, hogy idő és tér
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fölött viszonylagosan úrrá lettem. Ebben az időben szaporodtak el falunkban a
kerékpárok. Miközben felnőttek lettünk. A bátyám, mint posta-tisztviselő,
önállósult, a húgom nagylány lett.
A családon belül véglegessé vált, hogy én leszek a kis birtokon a gazdálkodás
folytatója. Az életemet azután ennek megfelelően rendeztem be és szőttem
terveimet.
1941. tavaszán egy kislánnyal, akkor már több éves kapcsolat után
elhatároztuk, ha a szüleink is beleegyeznek, összeházasodunk. Meglett az
egyezség és 1941. október 4-én összeházasodtunk Szaller Máriával, akivel a mai
napig is együtt élünk. Amikor ezt írom immár 51 éve vagyunk együtt.
A feleségem szülei akkor még Budapesten éltek, és dolgoztak. Az Ő
ingatlanaik addig bérbe voltak adva. Ettől kezdve azonban mi műveltük a
földeket. Ez nagyon kemény munkát kívánt tőlünk. Szerencsére a szüleim
segítettek. Majd 1942-ben apósomék hazaköltöztek és utána a megszerzett és
kialakított kisgazdaságukban Ők dolgoztak.
Nagy terveim voltak. Először is azt szerettem volna elérni, hogy mint
családfenntartó csak három hónapig legyek katona. Ez azonban, sajnos csak
elképzelés volt. Ami a gazdálkodást illeti, erősen vonzódtam a szőlő és
gyümölcs kultúrák felé. Terveztem egy kh szőlő és egy kh gyümölcsös
telepítését, az igavonást lovakkal megoldani.

Simon István, Simon Erzsébet és Szaller Mária, a fiatal feleség a kisgazdaságban 1941-ben
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Felfejlesztem a tehén- és a sertésállományt. Elképzeltem, hogy az apósomék,
úgynevezett Lőw-féle földjén, a zsidó-árokra egy szeszfőzdét telepítek. Bíztam
abban, hogy egy mozi üzem kialakítása is lehetővé válik számomra a községben.
Sajnos mindezek csak tervek, elképzelések, álmok maradtak.
1942. június 22-én megszületett a fiam. A keresztségben az Ottó István
nevet kapta.
1942. október 10-én bevonultam tényleges katonai szolgálatra Pécsre a IV.
Híradó Zászlóaljhoz.

A három Simon Bódi testvér: Józsi, Pista és Bözsi a család egyetlen kerékpárján

Erősen bíztam benne, hogy három hónap után, mint családfenntartó
leszerelek. Ez sajnos nem így lett. Az úgynevezett képességi vizsgán elért
eredmények alapján nagy megelégedésemre és örömömre a rádiós századhoz
kerültem. Néhány hetes alaki kiképzés után elkezdődött a rádió-távírászi
tanfolyam, amely nyolc hónapig tartott. A következő év júniusában vizsgáztunk.
Maga a rádió-távírászi munka tetszett nekem. De nagyon nem szerettem katona
lenni. Az segített számomra elviselhetővé tenni ezt, hogy kéthetenként
eltávozásra, kisebb szabadságra haza jöhettem.
A távírászi tanfolyam egyik legfontosabb tantárgya a morze hangolvasás.
Az első ún. fölmérésen az eredményem alapján bekerültem az első nyolc közé.
Ennek alapján mind a nyolcan szóbeli elismerést és azt a kedvezményt kaptuk,
hogy fölmentettek bennünket az úgynevezett külső takarító munkák alól, és
karácsonyra dupla szabadságot kaptunk. Ennek akkor ott, azon körülmények
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között számunkra igen nagy volt a jelentősége. Különösen, ha arra gondolok,
hogy milyen nagy megaláztatásokban volt részünk, mint kiskatonáknak. Sokszor
szinte úgy tűnt, hogy elviselhetetlen. Ez a kapott kedvezmény ezen is könnyített.
Csak egy-két gondolat a kiskatona sorsról. Kezdetben azt mondották a
parancsnokaink, hogy a rádiósok válogatott, intelligens emberek, ezért még a
hajunkat sem kell kopaszra nyírni, csak rövidre (elől öt, hátul 3 cm).
Aztán mit ad Isten, kb. úgy egy hónapos katonák voltunk, amikor az egyik új
századparancsnokunk elrendelte a kopaszra nyírást. Nagyon bosszantó volt. Ez
volt az a „derék” parancsnokunk, a nevére már nem emlékszem, aki nagyon
fárasztó és kínzó fegyelmező gyakorlatokat rendszeresített számunkra.
Napirenden volt a szobákban a „repülő”. Ez azt jelentette, hogy mindent
szétszóratott a szobákban és utána elrendelte például, hogy öt perc múlva
szobarend. Vagy nappal takarodót, majd ébresztőt, riadót rendelt el. Vagy olyant
hogy a konyhától kb. 200 m-ről békaügetésben vittük föl az első emeleti
körletbe, csajkában az ebédet, ott a szobában az ágy előtt a kofferon állva, a
padlóról fölkanalazva kellett elfogyasztani. Ez a „derék” ember mondotta egy
alkalommal, egy fegyelmező beszédében, hogy nála az érettséginél kezdődik az
ember. Nagyon el voltunk miatta kenődve és természetesen panaszkodtunk is.
Lett is foganatja. Hamar elkerült tőlünk ez a hitvány alak.
A nyár folyamán elkezdődtek a rövidebb-hosszabb ideig tartó kihelyezéssel
járó gyakorlatok. Egy hónapos aratási szabadságot kaptam. Ősszel
menetszázadba osztottak be, hogy megyünk a frontra. Itthon maradtunk, és a
bevonult újoncokhoz kerültem kiképzőnek. Ez az úgynevezett második év már
elviselhető volt számomra. Már tizedesi rendfokozatom volt.
1944. júniusában újra menetszázadhoz osztottak be, és kihelyeztek
bennünket Nagykozárba. Itt voltunk augusztus 7-ig, és akkor a pécsi
vasútállomáson bevagoníroztunk és elindultunk a frontra. A szerelvényünk 1944.
augusztus 7-én 10 órakor indult el a pécsi teherpályaudvarról.
Baja-, Szeged-, Nagyvárad-, Máramaros-sziget útvonalon mentünk Rahóig.
Rahón kivagoníroztunk és pihenőben voltunk augusztus 20-ig. Igen kellemes, jó
idő volt. Sokat fürödtünk a Tiszában és kirándultunk a környező havasokba.
Itt Rahón már az első napokban találkoztam a bátyámmal, Jóskánkkal,
Kaltner Gyulával, Simon Mártonnal. Augusztus 20-án éjjel riadó volt és kora
hajnalban már elindultunk Észak-Kelet felé Kőrösmezőre. A déli órákban már
ott is voltunk Kőrösmezőn. Itt találkoztam a Géza Jenővel és a Péter Ferivel. Ők
a front felől jöttek. A mi alakulatunk a 10. Könnyű Hadosztály váltotta le, az ő
alakulatukat.
Rövid pihenő után elindultunk a Tatár hágón át a frontra, az állásainkra,
melyek akkor Kolonyica térségében voltak. Ekkor is folyt a tervszerű
visszavonulás. A Tatár hágón átvonulva, Havas-alján éjszakáztunk és másnap
84

folytattuk tovább utunkat. Jablonyica, illetve Tatarov felé. Pár napos pihenő után
innen kerültünk igazán a frontra, bevetésre. Ezen a szakaszon a frontvonal
Rokiéta hegységben húzódott. Rádiós rajunk hat főből állt. Rajparancsnokunk
Rigó János szakaszvezető, helyettese én Simon István tizedes. Beosztott
távírászok: Tóth Károly őrvezető és Shuszter Ferenc honvéd. Két darab országos
jármű (lovaskocsi) tartozott hozzánk. Ezek hajtói voltak: Dudli István tartalékos
tizedes, és Konrád György honvéd. A kaposvári hatodik gyalog ezred
parancsnokságához kaptunk beosztást.
Az ezred parancsnoka Rudányi ezredes volt. Bunkert magunk és a
rádiókészülékek számára nekünk kellett készíteni. Ez aztán ismétlődött minden
harcálláspont változásnál. A talaj köves, sziklás volt, így a bunkerkészítés
nagyon kemény munka volt. Szerencsére viszonylag nagyon száraz idő volt, eső
nem siettette a készítést. A hűvös, deres éjszakák annál inkább. A frontszakasz
az ott töltött erős egy hónapig viszonylag csendes volt. Mindössze egy-két
kisebb gyalogsági csetepaté, néhányszor ismétlődő aknatűz, kisebb
beszivárgások zavarták meg, már úgy tűnt megszokott életünket, nyugalmunkat.
Ha nem is voltunk az első vonalban, az életünk, a testi épségünk állandó
veszélyben volt. Az élelmezéssel viszonylag elégedettek voltunk. Más egyébbel
persze nem is lehettünk, hiszen a fronton voltunk. Fekhelyül jobbik esetben a
bunkerban a szalma, vagy a szedett kóró, nagyon sokszor meg csak a tiszta föld
szolgált.
Tisztálkodásra csak a vízfolyásoknál, forrásoknál volt lehetőségünk.
Például: hetekig nem tudtunk fehérneműt váltani. Sok örömet okozott az, hogy
gyakran szinte másod-harmadnaponként találkoztam a bátyámmal és néha más
földiekkel is. A bátyám az ezredhez tartozó III. Zászlóalj távbeszélő tisztje volt,
s így gyakran kellett jönnie az ezredparancsnokságra.
Egy nagyon szép fehér lova volt, azon lovagolva jött. És természetesen mindig
megkeresett. Egy harcálláspont változásnál, amikor vonultunk át, találkoztam
Simon Rezi Jóskával, azzal akivel négy év múlva egy napon értem haza a
hadifogságból. Mindig jól esett erre a találkozásra emlékezni, visszagondolni.
Ugyanis akkor ott, éppen nagy volt az életveszély. Szeptember végén
megkezdődött a hadosztály tervszerű visszavonulása. A Tatár-hágón jöttünk
vissza is. Ekkor már nagyon kellemetlen volt az időjárás. Napokig szakadatlanul
esett az eső. A Máramarosi hegyekben a tizedik hadosztály tüzérségi
parancsnokához osztottak be bennünket az Iker havasok egyik harci
álláspontjára. Itt bunkerkészítésre nem is gondolhattunk. Nem volt építési anyag
sem. A rossz, esős, ködös, hideg idő ellenére napokig sátorban voltunk
kénytelenek dolgozni. Az egyik harcálláspont változásnál egy völgykatlanban
találtunk juh hodályokat és a hozzá tartozó épületekből átalakított barakkokat,
amit máris igénybe vehettünk. Sikerült is fölmelegedni és kialudni magunkat.
Ennek azonban nagy ára volt. Nem gondoltunk előre vele, tele volt a barakk és a
85

priccsek tetűvel. Mi is tetvesek lettünk. Hiába volt a gondos, rendszeres
tetvészés, nem tudtunk tőlük megszabadulni.
1944. október 14-én itt kaptuk a parancsot, a zászlóalj parancsnokunktól,
hogy azonnal vonuljunk Máramaros-szigetre, és október 15-én 10 órakor
jelentkezzünk a Vásár téren. Máramaros-sziget oda, becslésünk szerint 25-30
km-re volt, azonnal kellett volna indulnunk, hogy időre megérkezzünk. Azonban
a parancsnok, aki egyébként rendelkezett velünk, nem engedett el bennünket. A
mi parancsnokunkkal való távirat-váltás után sem.
Végül is éjjel újabb parancsra, úgy szöktünk el a harcálláspontról. Délután egy
órakor érkeztünk meg a Vásár térre, ott volt együtt az egész század. Innen a
városba mentünk. Úgy gondolom, hogy egy kastély épület lehetett a hozzá
tartozó épületekkel, udvarokkal, parkkal. Nagyon sok katona volt már ott együtt
különféle alakulatokból. Kaptunk meleg ebédet és még utána bort is. Ebéd után
mindenkit a főépület elé rendeltek.
Nem is sejtettük, hogy mi fog történni. Egyszer csak megszólalt a rádió és
hallgattuk a Horthy-féle proklamációt. Amikor vége volt, azonnal alakulatonként
sorakozó és kezdődött a hegyi beszéd. A lényege az volt, hogy nem lehet tudni
mi lesz most, mert egyenlőre összetartás és vacsora van. Vacsora után, már
szépen sötétedett, jött az indulási parancs. Egy hétig gyalogoltunk, leértünk
Olaszliszkára és ott kaptunk szerelvényt és a vasúton bevagoníroztunk.
Néhány napos utazás után megérkeztünk Csengődre. Itt kivagoníroztunk. És
elindultunk Akasztó felé.
Az akasztói pár napos pihenő után beosztást kaptunk a hadosztály gyalogsági
parancsnokához, aki tengernagyi rendfokozattal rendelkezett. Mentünk tovább
Kiskőrösre. Két nap múlva jöttek az oroszok és mi visszamentünk Akasztóra.
Ekkor már október utolsó napja volt. Másnap reggel arra lettünk figyelmesek,
hogy az utcán sok katona, gyalogosok, tüzérek csapzottan, fáradtan jöttek
visszafelé.
A tisztek próbálták őket visszafordítani, de próbálkozásuk
eredménytelennek bizonyult. A katonák csak tovább özönlöttek visszafelé és
szüntelen aknatűz kísérte őket. Megpróbáltam a bázist, a parancsnokságunkat
rádión hívni, de nem sikerült.
A többiek megkeresték a parancsnokot, további parancsért, de hiába. Már senki
sem volt a helyén. Rólunk meg megfeledkeztek. Erre mi a kerteken át a dűlő
úton elindultunk Dunatetétlen felé. Azonban vissza kellett kanyarodnunk a fő
útra, mert híd a csatornán csak ott volt. Híd nélkül, lovas kocsival meg nem
lehetett átkelni a csatornán. Az utat állandó aknatűz alatt tartotta az ellenség.
Persze a hidat is. A visszaözönlő katonaság ekkor már eltűnt az útról. A híd előtt
körülbelül egy órát kellett várakoznunk, hogy az aknatűz csituljon,
biztonságosabb legyen az átkelésünk. Az aknatűz megszűnt. Épségben átkeltünk
a hídon. A láthatáron belül egy lelket sem láttunk.
Fogalmunk sem volt, hogy mi lehet a helyzet. Hol lehet a parancsnokságunk?
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Természetesen azért előző döntésünknek megfelelően folytattuk utunkat az
országúton, Dunatetétlen felé.
Alig tettünk meg tán egy km-t, és látjuk, hogy szembe jön velünk két katona,
ahogy közelebb érnek az egyikben fölismertem a bátyámat. Nagyon örültünk a
találkozásnak, egymásnak. Cigarettát kértek, volt bőven, jól elláttam őket. Még
étellel is megkínáltam őket. Közben a bátyám elmondta, hogy honnan jönnek és
hová mennek. Hogyan kerültek ide. Éjszaka Akasztó határában erős, szinte
váratlan gyalogsági támadás érte őket, szétszóródott a csapatuk. Ők a csatornán
átkelve jutottak el hajnalban Tetétlenre. És most parancsra mennek vissza
Akasztóra. Én mondtam nekik, hogy nagyon sajnállak benneteket, mert mi
onnan jövünk és tudjuk mi a helyzet a községben. Elmondtam nekik a velünk
történteket. No, de menni kellett tovább, nekik Akasztó, nekünk Tetétlen felé.
Estefelé érkeztünk meg Tetétlenre. A parancsnokságunk már ott volt. Meg sem
kérdezték hol voltunk. Annyit azért mondott az egyik tiszt: csakhogy
megvagytok.
Egyenlőre pihenés. Ez volt 1944. november 1-én mindenszentek napján.
Innen néhány napi út után Solt, Dunaegyháza, Dunaföldváron át,
átkerültünk a Dunántúlra. Először Kápolnásnyékre mentünk, majd pár nap
múlva Perkátára.
Közölték velünk, hogy itt a tervek szerint hosszabb ideig leszünk pihenőbe.
Egyik este alig egy-két nap után kaptuk a fülest, hogy minden rajból egy fő
elmehet három napra szabadságra. A választás rám esett. Mentem is azonnal
megszerezni a szabadságlevelet, hogy azonnal indulhassak. Meglett.
Megkerestem a faluban lévő egyik lóbusz tulajdonost, megkérdezni, hogy mikor
hová indul a lóbusz. Mondta, hogy vele elmehetek a szolgaegyházi elágazásig és
onnan Seregélyes már csak 10 km. Mi az egy katonának?! Este 7 órakor volt az
indulás.
Jót aludtam a kocsiban, mire az elágazáshoz értünk. Szólt a kocsis, hogy
szálljak le és ezen az úton csak menjek egyenesen, ez Seregélyesre visz.
Elindultam teljes fölszereléssel, a karabélyt, a karomra akasztva. Gondolván, ki
tudja, hátha szükség lesz rá. Szinte vak sötétség volt. Már megtettem néhány
km-t, egyszer csak kocsi zörgést hallottam mögöttem. A lovak futottak, így
viszonylag gyorsan elértek minket. A kocsi megállt mellettem. A hajtó mellett
ülő asszonyság megszólal. Vitéz úr! Üljön fel! Nem kérettem magam. Már a
saroglyában is voltam, mondtam: indulhatunk.
A kocsi utasa hét fiatalasszony volt, akik Székesfehérvárra mentek
hozzátartozóikat látogatni. Már hajnal felé járt, amikor megérkeztünk a
seregélyesi vasútállomásra.
A kocsi innen visszament, mi pedig az asszonyokkal egyetemben a váró
teremben vártuk a vonat érkezését. Kedvesek voltak, meg is vendégeltek
bennünket a hozott finomságokkal. Már virradt, amikor végre megjött a vonat.
Fölszálltunk s már indult is velünk Székesfehérvár felé. Közben légi riadó is
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volt, de azért még a délelőtti órákban megérkeztünk a pályaudvarra.
Érdeklődésemre, hogy Balatonszentgyörgy felé mikor megy a vonat, nagyon
bizonytalan válaszokat kaptam. A pályaudvar katonai parancsnokságán végül is
közölték velem, hogy csak az esti órákban lesz vonatom, nappal Budapest nem
indít személyvonatokat, így is volt.
Valamikor a késő esti órákban indult a vonat Balatonszentgyörgyön át
Nagykanizsára.
A hajnali órákban érkeztem meg. A falunk tele volt katonasággal. Két
alkalommal is megállítottak az úton igazolás végett. Még otthon az udvarban is.
Nagyon boldog voltam, hogy végre, ha csak pár napra is, de itthon lehetek.
Az örömömben üröm is volt, közöltem, hogy tetves vagyok, és abban a ruhában
nem megyek be a házba. A kamrában vetkőztem le, tisztálkodtam meg, és
öltözködtem át. Csak úgy mentem be a lakásba. Itt volt a sógorom is, az
Ambrus.
Nagyon finom volt és jól esett a kacsasült, amit anyám elénk tett. Szilva
pálinkával és finom borral, locsoltuk. Ez volt 1944. november 15-én. Nagyon jó
volt itthon, de sajnos november 18-án már vissza kellett mennem. Visszafelé
Adonyig mentem vonattal és onnan kocsival a szálláshelyre. A társaim örültek,
hogy visszaérkeztem, de talán még ennél is jobban annak a kis hazainak, amit
vittem magammal.
Fáradt voltam, aludtam egyet. Szerencsémre, mert éjszaka már riadó volt és
indultunk Adonyba, onnan autóbuszokon utaztunk föl Gödöllőre. Csak az egyéni
felszerelésünket vihettük magunkkal, az egyebeket a kocsik hozták. Gödöllőn
vártuk be a kocsikat.
Egy zárdában voltunk elhelyezve. Az apácák naponta egy-egy rántott levessel
vendégeltek meg bennünket. Ahogy a kocsik megérkeztek, máris mentünk
bevetésre a harcvonalba. A valkói erdőben volt az első harci álláspontunk.
Állandó volt az életveszély, mert szinte állandó tűz alatt tartotta az ellenfél a
környéket. Öröm volt azonban benne, az hogy újra, szinte naponta találkoztam a
bátyámmal.
Ekkor már decembert írtunk, és megjött az első hó, és vele a hideg. Teljesen
beszorultunk a szűk bunkerba. Ez azonban nem tartott sokáig. Megkezdődött a
tervszerű visszavonulás. Gödöllő, Mogyoród, Kerepes, Cinkota után
Rákosszentmihályon pihentünk. Itt ért bennünket a hír, hogy Budapest körül a
gyűrű bezárult. Megkezdődött Budapest ostroma.
Ez 1944. december 24-én este volt. Készültünk a körülményekhez képest a
szent estére. Kaptunk is mindnyájan szeretetcsomagot. Egyszer csak riadó.
Néhány órát az utcán töltöttünk, aztán lefújták. Tehetett mindenki, amit akart. Én
estére a Kaltner Gyulával beszéltem meg találkozót, elhatározva, hogy az estét
együtt töltjük és telefonon megkeressük a bátyámat, akiről, akkor már három
hete nem tudtam. A riadó után megkerestem a Gyulát, azonnal nekiálltunk a
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bátyám keresésének. Többszöri próbálkozás után sikerült az egyik volt tiszttársát
megtalálnunk Illés főhadnagyot, aki tájékoztatott, hogy a Jóska december 13-án
Gödöllőnél aknától elég súlyosan megsebesült. Jelenleg tudomása szerint Budán
a Szent Lélek Kórházban van. Másnap, karácsony napján, reggel szereztem egy
nyílt parancsot, hogy elinduljak a bátyám keresésére. A villamos végállomáson
katonák fogadtak és közölték velem, hogy a villamos nem közlekedik és a nyílt
parancs tegnap estétől senki számára nem érvényes. Összetartás van az egész
főváros területén. És, ha nem tudnám, körül van zárva Budapest. Az
ostromgyűrű bezárult. Visszamentem a szálláshelyemre és tájékoztattam a
társaimat a hallottakról. Majd újra a Kaltner Gyulához mentem, hogy telefonon
megkeressem a Szent Lélek Kórházat. Sikerült is, és közölték, hogy a kórházat
kiürítették, a betegeket Németországba vitték. Én csak gondoltam, hogy köztük
a bátyámat is. Rákosszentmihályról a Rottenbiller utcába, majd a Király utcába
mentünk. Egy-egy helyen fél napot tartózkodtunk.
A Király utcában való tartózkodásunk egyik legfontosabb eseménye volt, hogy
itt ettünk először lóhúst! Utána már az egész Budapesten való tartózkodásunk
idején csak lóhúst ettünk.
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Pestről Budára 1945. január 16-án a késő esti órákban jöttünk át a Lánc
hídon. Két darab Sztálin gyertya világította meg a hidat az átkelésünkkor. Futva
mentünk át, mert már hallatszott a repülők hangja, amelyek a hídhoz tartottak.
Mire átértünk, már meg is kezdték a tüzelést, a géppuskákból.
A Fő utcán, ahogy haladtunk végigpásztázták az utat, szerencsére veszteségünk
nem lett. A Csalogány utca, Széna tér felőli végén, az éjszakát egy épületben
töltöttük. Másnap egy rózsadombi villába költöztünk be, az udvaron még a
lovaink is helyet kaptak. Itt jelentették be parancsnokaink, hogy a továbbiakban
kenyeret nem tudnak biztosítani számunkra. Helyette amerikai mogyorót
kapunk. Csemegének jó is volt, csak éppen az éhséget nem nagyon csillapította.
Innen a Kékgolyó utcába mentünk a hadosztály tüzérségi parancsnoksághoz. Itt
már megfelelő élelmezést kaptunk. A Kékgolyó utcából Tari Oszkár utcába
mentünk át. Ott kb. egy hetet töltöttünk. Itt voltam olyan helyzetben, hogy
körülbelül egy másodpercen múlott az, hogy életben maradtam. Egy, a
függőfolyosóról nyíló előszobában volt elhelyezve a rádiókészülék, amit csak
meghatározott időben kapcsoltunk be, és vettük föl a bázis állomással a
kapcsolatot. Egy ilyen kapcsolat fölvétel után kikapcsoltam a készüléket és
mentem az előszobából nyíló konyhába, ahol mi katonák négyen laktunk.
Bementem, teszem be az ajtót, a kezem még a kilincsen volt, óriási detonáció, az
összes ajtó és ablak üvege kitört és csörömpölve hullott le. A légnyomás miatt,
akik álltunk elestünk. Ahogy magamhoz tértem, kimegyek a konyhából, s a
látvány a következő: A függőfolyosóra nyíló ajtó elé esett, egy valószínűleg
nagyobb akna, és ott robbant fel. A bejárati ajtót szilánkokra törte. Az
előszobában a széket, amelyikben én ültem a készülék előtt, összetörte. Az adóvevő készüléket több helyen átlyukasztotta, teljesen tönkretette. A fogason, a
köpenyem több helyen átszakadt. A derékszíjon lógó szuronyom is úgy
megsérült, elgörbült, hogy nem lehetett kihúzni. A köpennyel együtt ki kellett
cserélni. Ilyen emlék fűz a Tari Oszkár utcai, volt állomáshelyünkhöz. Innen a
Budafoki útra mentünk. Útközben a következő eset történt velem. A Tari Oszkár
és Gömbös Gyula utca kereszteződésében voltunk. A kis csapat egyik része már
átment a kereszteződésen. Halljuk, hogy tüzérségi lövedék közeledik.
Igyekeztünk a házak közelébe kerülni. Közben, a lövedék a vártnál egy kicsit
korábban érkezett és ahogy a fal mellett elvágódtam, éreztem a mellemen egy
erős ütést. Gondoltam, na végre sikerült megsebesülni. De rosszul nem éreztem
magamat. Ahogy mentem tovább, már úgy éreztem, hogy a lábamon is folyik a
vér.
Bementünk az első házba, és gyorsan vetkőztem, hogy lássam mi van. A
mellemen valóban kaptam ütést, mert a köpenyem kiszakadt, de én teljesen ép,
sértetlen maradtam. Csalódottan vettem tudomásul, hogy nem sebesültem meg.
Valószínűnek tartom, hogy a lövedék által feltört kövek egyike ért el, és vágott
mellbe. Megérkeztünk a Budafoki útra. Ez február első napjainak egyikén volt.
Február 11-ig a fogságba esésünk napjáig itt voltunk.
Nagyon fáradtak, éhesek, kialvatlanok voltunk. Alig vártuk, hogy számunkra
már vége legyen ennek a sok szenvedésnek, szinte mindegy, hogy milyen áron.
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Már előre, néhány nappal a fogságba esés előtt szereztünk olyan híreket, hogy
mikor jönnek az oroszok.
Pontosan úgy is történt. Reggel a raktárban lévő összes élelmiszert kiosztották.
Még a lisztet is. Sütöttünk is belőle gyorsan egy kis finom pogácsát.
Vártuk az oroszokat. Ahogy a hírben volt, meg is érkeztek pontosan,
délután egy órakor. 1945. február 11-én. Én akkor úgy éltem meg, hogy pár
százan, jóllehet fél ezren is voltunk az épületben.
Kiabál a kapuőr: Kifelé, itt vannak az oroszok! És mi egyenként szépen
vonultunk ki a kinyitott kiskapun. A kapu előtt pár méterre állt egy fehér
köpenyes, bundasapkás, jóképű, mosolygó orosz katona. Bal kezében lefelé
lógatva pisztoly. A jobb kezével egyenként mindnyájunkkal kezet fogott. És
mondta: Szervusztok! Ilyen volt az első találkozás, jó benyomást keltett. Kicsit,
pár méterrel odább magyarul beszélő orosz katonák mondták, hogy a fegyvert
dobjuk oda a rakáshoz. A derékszíjat ne, a szuronyt se, csak a puskát és a
pisztolyt. Menjünk az utcára a sorba. Ott már többszáz méteres, ötös sorban
álltak a magyar katonák (ekkor már hadifoglyok!).
Itt más volt a kép. Az út két oldalán tíz-húsz méterre egymástól állványos
golyószórók mellett, idős mongol külsejű katonák. A sorok mellett fiatal katonák
lovon és gyalog rendezték a sorokat és számoltak bennünket. Közben megjelent
lóháton két nemzeti kokárdás magyar katonatiszt, és felszólított bennünket, hogy
aki tovább akar harcolni a Vár felszabadításáért a németek ellen, az lépjen ki.
Sajnos egyetlen jelentkező sem volt. Egyszer csak elindult a sor, és meg nem állt
Budafokig.
Az úton, ahol a vasúti töltésen átmentünk, csúnya látvány tárult elénk. A közút
és a vasút háromszögében emberi hullák voltak kalitkába rakva, és a katonák
égették őket.
A töltésen orosz katonák sorfala között kellett egyenként átmenni, mert le volt
aknázva. Itt hallottam először a gyakran ismétlődő „bisztra-bisztra” (gyorsangyorsan) szavakat. Sötét éjszaka volt már, amikor Budafokra megérkeztünk. Az
éjszaka hátralévő részét a Fő téren, az Isten szabad ege alatt töltöttük. Másnap
reggel elindultunk Nagytéténybe. Itt egy kereskedés magtár-raktár épületében és
azok padlásain helyezkedtünk el, néhány napot töltöttünk itt. Enni nem kaptunk.
Azon éltünk, amit a lakosság hozott és a kerítésen át nekünk adott. Ezt az
oroszok nem tiltották. Egy reggel aztán kaptunk egy csajka káposztalevest és
egy kilónyi kenyeret, és elindultunk a sertéshizlaldán át a Duna partra. Innen
ladikokon vittek át bennünket a másik partra, Szigetszentmiklósra. Egy iskola
épületében helyeztek el minket. Itt ért bennünket az első meglepetés. Bejött
néhány katona, géppisztolyukat ránk szegezve mondták, hogy az órákat és a
pénzt tegyük az asztalra. Először persze senki sem mozdult. Utána mondták, ha
nem tesszük az asztalra az óráinkat és a papírpénzünket, meg fognak bennünket
motozni, és akinél találnak, lelövik.
Hát kezdődött is a motozás és a félreállítás. Nem volt más választás, az órámat
én is átadtam, de a pénzemet nem, mert úgy éreztem, hogy jól sikerült
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elrejtenem, s így mertem vállalni a kockázatot.
Egyszer aztán egy rakás órával és sok pénzzel otthagytak bennünket látogatóink.
Másnap reggel Taksonyon át Bugyira mentünk. Bugyin egy nagy legelőre
hajtottak bennünket, és ott hivatalos motozásnak lettünk alávetve. A ruházaton
kívül: egy pokróc, egy csajka, egy kanál, zsoldkönyv, és egy ceruza maradhatott
nálunk, mást mindent elvettek.
A következő nap innen visszamentünk a taksonyi vasútállomásra és ott
vagonba raktak bennünket. Nem tudtuk hová visznek, de másnap már
Kiskunfélegyházán voltunk. Ott már szabályos lágerben helyeztek el bennünket.
Körülbelül tízezren voltunk magyarok és németek. Itt már naponta kétszer
kaptunk étkezést, kenyeret és levest. Naponta egy-egy fél órás előadást is
hallgathattunk. Az előadásokon a Szovjetunióról, a hadi helyzetről szóltak. Egy
nap aztán a magyarok részére, megkezdődött a fürdéssel egybekötött sorozás. Az
alkalmasok külön helyiségben lettek elhelyezve. Azt mondták, hogy mi
megyünk Debrecenbe katonának, el is hittük, csak akkor tűnődtünk el, amikor a
vonat más irányba ment velünk.
Az útirány: Szeged, Temesvár, Brassó, Galati, Galajon – ez még Románia –
vagoníroztunk ki. Innen gyalog mentünk Renibe, ez már a Szovjetunióhoz
tartozik. Körülbelül 20 km. Az utazás 14 napig tartott. Temesvár, Brassó
környékén igen hideg volt, nagy hóviharokkal. Persze ezt mi csak egy, az ajtó
melletti ujjnyi résen láthattuk.
A vagonban volt egy kevés szalma, egy fahordóban víz, egy kályhacsőszerű
nyílás, a szükségletünk végzése céljából. És ötven ember! Csak oldalfekvésben
fértünk el. Naponta egyszer, dél körül kaptunk ételt. Szuhalit (szárított kenyeret)
és levest.
Reniben földbe ásott bunkerekben helyeztek el bennünket. Itt voltunk pár
napig, amíg a fürdés és fertőtlenítésre sor került. Itt már kétszer kaptunk naponta
enni. Egy szelet kenyeret és levest (burizs levest), hántolt búzalevest.
A bunkerekben jó volt, mert a sok ember belehelte, s így a büdös mellett jó
meleg is volt. Pár nap után aztán végre sor került mosakodásra és a ruházatunk
fertőtlenítésére.
A mosakodáshoz egy alumínium lavór meleg vizet kapott mindenki és mellé
flóra mosószappan használatot. A mosakodással a teljes szőrtelenítés is vele járt.
Nagyon kellemes érzés volt tisztának lenni. És óriási dolog az, hogy
megszabadultunk élősködőinktől, a ruhatetvektől. A fürdőből egyenesen a nagy
lágerbe mentünk. A láger közvetlenül a Duna-parton volt. Egy nagy, lerombolt
raktár-épületből és néhány épülő fabarakkból állt. A kerítés kétsoros, egymástól
3 méterre levő és 3 m magas tüskés drótból font megközelíthetetlen és
áthághatatlan volt, persze számunkra.
Az építő munka folyt. Másnap már mi is segítettük az építést, mert az
épületszárnynak, ahol bennünket elhelyeztek, teteje nem volt. Ha esett az eső
94

vonultunk a tető alá. Ott persze még leülni se tudtunk, így ment ez még az
épületek el nem készültek, kb. 2 hétig. Fekhely csak a föld volt. Étkezés naponta
kétszer, egy szelet, mint a sár olyan kenyér és leves.
Összesen a kb. tízezer emberre egy konyha volt. Nagyon hiányos
fölszereléssel. Reggel 3-tól, este 9-ig osztották, illetve főzték és osztották a
levest. Közben megkezdődött a foglyok foglalkoztatása. A lágertől kb. 6-8 km-re
volt a kikötő, és mellette, illetve tőle kb. 2 km-re nyugatra kezdték meg egy
kőolaj tároló- és töltő állomás építését. Ide jártunk, természetesen gyalog,
munkára.
Nem volt valami kellemes a munka, mert a berken keresztül vezető vasúti pálya
töltését építettük. Kézi saroglyákon hordtuk a földet. Örültünk, hogy nem kellett
a lágerben lenni, mert ott már akkor borzalmas állapotok kezdtek eluralkodni.
Kint a munkahelyen volt víz, tudtunk tisztálkodni, sőt én még a már, akkor kb.
két hónapja nem váltott fehérneműmet, ingemet, gatyámat is kimostam. Persze
szappan nélkül. .
De azért jó érzés volt, a tisztaságérzet. A lágerben a körülmények azonban nem
változtak. Egyre többen betegedtek meg. A meghűléses betegségek, köhögés,
nátha, influenza, hasmenés, malária szedte az áldozatait. A lágerben akkor én
úgy emlékszem, hogy még ambulancia sem volt. Szegény betegek napokig ott
kínlódtak a fekhelyükön. Később lett egy elkülönítő. Itt már gyógyszert is
kaptak a betegek.
De ennek ellenére sajnos nagyon sokan meghaltak közülünk. Egyszer úgy április
közepe táján egy reggel, nem engedtek ki bennünket dolgozni. Sorakozót
rendeltek el, nem tudtuk mire vélni. A takarót, a pokrócot is magunkhoz kellet
venni. Többször is megszámoltak bennünket, majd ötös sorokban elindítottak ki
a kapun a város felé. Az úton hömpölygött az emberfolyam. Körülbelül egy órai
gyaloglás után megérkeztünk egy másik, már nagyjából kész lágerbe. A lágernél
legalább egy század katona várt bennünket. A bejárat előtt és a kerítés körül
voltak elhelyezve.
Fogalmunk se volt róla, hogy most mi fog történni, azonban nem történt más,
minthogy beszámoltak bennünket a kapun, és a bent lévő katonák csoportonként
az épületekbe kísértek és elhelyeztek bennünket.
Új „otthonba” kerültünk. Határozottan jobbnak tűnt, mint az előző láger.
Három kőépület, jól kiépített latrina, kút az udvaron. Sokkal barátságosabb volt,
mint az előbbi. Az udvaron nagy fahordók voltak elhelyezve, vízzel tele. Nagy
deszkarakás, mert ebből készültek az épületbe a priccsek. Ezek építését az
érkezésünk után azonnal megszervezett ács brigádok végezték. Úgy emlékszem,
hogy két hét múlva már mindnyájan az emeletes deszka priccseken aludtunk. A
fekhelyet illetően már csak a matrac, szalmazsák és a párna hiányzott. Ezek
azonban még sokkal több, mint egy évet várattak magukra. Az épület korábban
magtári célokat szolgált és vastag fa padozata volt. Sok dolgunk volt a tisztántartásával.
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Ebben a lágerben körülbelül ötezren voltunk, zömében olaszok, magyarok,
románok és egy kevés német is volt. Viszonylag szépen, rendben tartott
elkülönítő is volt a betegek számára. Sőt orvos és felcser is. Az orvos német, a
felcser magyar volt, aki jól beszélt németül. Itt kommunikációs gondunk nem
volt, annál inkább a láger-parancsnoksággal.
Az orosz mellett olasz volt a lágerparancsnok. Nehéz volt vele szót érteni. Innen
is ugyanarra a munkahelyre jártunk dolgozni, mint az előző lágerből. Jártányi
erőnk is alig volt, de azért csak hordtuk a földet a vasúti töltéshez. A töltés
azonban nagyon lassan nőtt. Egy napon aztán az a csodálatos dolog történt, hogy
megjelent két hatalmas exkavátor, napok alatt óriási mennyiségű földet
mozgattak meg. Nőtt gyorsan a töltés. Mi csak egyengettünk. Közben
természetesen épültek az óriási fém olajtartályok és maga a töltőállomás is.
Egyik este, amikor a munkából bevonultunk, megkeresett engem egy
idősebb volt hajós, kormányos fogolytársam és a láger parancsnoka. Közölték
velem, hogy láger rendészeti és tűzoltó csoportot szerveznek és engem is
kiszemeltek erre a feladatra. Miután a kedvezményekről és a teendőkről is
tájékoztattak, én természetesen vállaltam a feladatot.
Nem volt éppen könnyű feladat, dolog, a rend megtartatása és az állandó
éjjel- nappali ügyeleti szolgálat. Előnye az volt, hogy nem kellett naponta nyolc
kilométert gyalogolni, és földmunkát végezni. Az étkezésnél a maradékból
külön éthordóban, mi kaptunk először. Mondhatom, hogy eleget. Tízen voltunk
és külön szobában voltunk elhelyezve. Szabad időben a tűzoltással kapcsolatos
elméleti és gyakorlati dolgokkal is foglalatoskodtunk. A parancsnokunk, a hajós
Gyuri bácsi beszélt magyarul, mert magyar volt, de oroszul és németül is.
És gyakoroltuk az orosz nyelvet. Nagyon sokat tanultam tőle. Nyárra a
lágerben viszonylag rendezettek voltak a körülmények. Itt ért bennünket a II.
világháború vége. Május 9-én reggel a láger lakói még mind kimentek a
munkahelyekre. Ellenőriztük a takarításokat, rendezgettük az udvart. Egyszer
csak az őrszobából kiabálásra lettünk figyelmesek. Egy katona, befut a lágerbe
és kiabál nekünk, hogy „igyi szudá”! De futott felénk! Kiabálja „vojna kaput” és
sorra ölelt bennünket, bementünk az őrszobára. Újabb ölelések, nagy volt az
öröm. Mi visszamentünk a helyünkre és egymást közt megbeszéltük az
eseményeket. Közben jött a lágerparancsnok, hogy már történt intézkedés egy
emelvény építésére, de amíg az ácsbrigád megérkezik, mi addig is álljunk neki a
szükséges anyag összeszedésének, mert délután két órára bevonul az egész láger
had, és ünnepség lesz.
Úgy is történt. Ebéd után bevonulás a munkahelyekről, és két órakor megjelent a
rögtönzött emelvényen egy orosz tábornok és mellette a négy tolmács. A
tábornok bejelentette, hogy vége a háborúnak. Többek között elmondta, hogy
most már majd a mi sorsunk is jobbra fordul. Mondotta: „szkora domoj” hamar
mentek haza.
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Mától kezdve minden hadifogoly napi háromszori étkezést kap. A
munkában a teljesítéstől függően prémiumot kap. És napi három gramm
dohányt. Ettől a naptól tényleg sokat változott, javult a helyzetünk. Én elégedett
voltam a sorsommal és szerettem volna, ha úgy marad, amíg fogságban leszek.
A tisztálkodási lehetőségek is sokat javultak. Kéthetenként fürödtünk és
alsónemű csere is volt. A ruházatomat is szépen rendbe raktam. Személyi
szereléseket, amik engedélyezettek volna megszereztem.
Ez azonban csak október elejéig lehetett. A lágert fölszámolták. Az olaszok
és a románok hazamentek. Mi magyarok és a németek pedig visszamentünk oda,
abba a lágerbe, ahonnan idejöttünk. Az a láger is majdnem üres volt. Télre nem
is maradtunk többen, mint talán ezren. Vagyis annyian, amennyire a munkához
szükség volt.
Három helyen folyt a munka. A kikötőben rakodás. Az olajtöltő állomás építése
és a városban az aggok házának építése. Én ezen az utóbbin kezdtem el a
munkát és később, mint kőműves dolgoztam itt a tél kezdetéig. Utána a
kikötőben egy pajta építésén dolgoztam. Pajta lábakat építettem egy kukorica
halom fölé készülő pajtához. Igen jó volt, mert sok sült kukoricát ehettünk. Mire
a nagy hó megjött, a pajta is kész lett. Közben nagy hó lett, hideg, és megszűnt a
munka. Néhány napig benn voltunk a lágerben, szinte megállt velünk az idő.
Igen nehezen volt elviselhető a tétlenség.
Egyik reggel név szerint engem hívnak az őrszobára. Nem tudtam mire
vélni. Még rossz gondolataim is voltak, miközben mentem. Akkor nyugodtam
meg, amikor az előző munkahelyi építkezést vezető mérnököt megláttam.
Mondja, hogy lesz télen is építési munka. Vegyek magam mellé még három
kőművest és most rögtön indulunk is a munkahelyre. Szóltam a szaktársaknak.
Persze mindenki örömmel vette, és már mentünk is a kapuhoz.
Hogy hová megyünk azt nem tudtuk. De bíztunk benne, hogy valami belső
munka lesz. Egy őr kíséretében elindultunk. Megérkeztünk a város szívében a
piac közepén lévő, akkor már üres, volt vásárcsarnok épületéhez. Csorgott a
nyálunk, ahogy végigmentünk a sok jó és szép dolgokat, ételeket, italokat
árusító parasztok között a piacon.
Ahogy megérkeztünk bemutatták az épületet és megmondták, hogy mit akarnak
belőle. Mondta az egyik őrnagy, hogy a Vörös Hadsereg Háza lesz.
Egyelőre az a feladatunk, hogy a katonáknak segítsünk az egyes helyiségek
kiürítésében. Azok a részek, amiket kiürítettünk, katonai raktárak voltak.
Különböző élelmiszereket, meg dohányt is tartalmaztak. Egy nagy kb. 6x4-es
szoba például dugig volt dohánnyal. Szép, apróra vágott, sárga színű dohány
ömlesztve. Engedéllyel, de első dolgunk volt, hogy csavartunk belőle egy-egy jó
vastag cigarettát és rágyújtottunk.
Az élelmiszerből is kaptunk egyet-mást. Örültünk, és mondtuk, ez jól kezdődik.
Két napig tartott a raktárak kiürítése. A harmadik napon nekiláttunk a dohány
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felmérésének, zsákokba, kartonokba tettük. Sokszor magunkra hagyott
bennünket a raktáros. Egész nap azon törtük a fejünket, hogy hogyan tudnánk
ebből a dohányból szerezni magunknak, mert a lágerben a dohány volt az egyik
legkönnyebben és jól értékesíthető áru. Végül döntöttünk, hogy megrakjuk a
nadrágszárat vele, sikerült is. A vattanadrágon nem is volt könnyen észrevehető
a rejtett szállítmány. A lágerben aztán este kezdődött a vásár. Bár kis
mennyiségben, de ekkor már rubel is volt forgalomban a lágerben. Valutaként
tehát a cukor és kenyér mellett a rubel is szóba jött. Ekkor már egyre ritkábbak
voltak a motozások. De, ha rubelt találtak valakinél, azt elvették. Elég nagy
mennyiség volt, amit a nadrágomból kiszedtem. Annyit, hogy nem is gondoltam,
hogy ennyit beleraktam. És gond volt az elhelyezése. Az értékesítéstől is féltem,
mert ugyan elég nagy volt a dohányhiány, de a pénz kevés, és négyünknek volt
kb. hasonló mennyiségű dohánya eladó.
A félelmem alaptalan volt, mert még aznap este sikerült az értékesítés.
Annyi maradt, amit a barátoknak elosztottam. Az eredmény szép summa rubel
és egy kilónyi cukor. S ami a lényeg, másnap ugyanezt sikerült megismételni. A
kockázat igen nagy volt, voltak miatta meleg percek, köztük még motozás is, de
baj nélkül sikerült megúszni. Ezzel hirtelen, egyik-napról a másikra – hadifogoly
értelemben – gazdag ember lettem.
Az őrünknek, aki nagyon rendes tatár fiú volt, sikerült megmagyarázni a
pénz eredetét, de természetesen nem az igazit. Elfogadta, és a továbbiakban
benne volt minden üzleti dolgunkban. Naponta kikísért bennünket a bazárba, a
(piacra). Ahol őt is megvendégelve, ettünk piroskit, zsemlyét, fasírtot, hagymát,
néha még halat is, és ittunk egy-egy pohár finom vörös bort. A bort a parasztok
árulták. A kis kocsin hátul volt elhelyezve a hordó, ötven-száz literes. A
csapszegnél egy nádszál állt ki a dugóból és ez itt egy vékony parafa dugóval
volt bedugva. A parafa dugót kihúzva vékonyan folyt a bor a pohárba. Jó
megoldásnak tartottam, és higiénikus is volt.
Egész télen még a leghidegebb napokon is dolgoztunk, vasárnap
kivételével. Ha vakoltunk, pillanatok alatt odafagyott a malter. Igyekezni kellett,
kisimítani. Kíváncsiak is voltunk rá, hogy a tavasszal nem omlik-e le. De
áprilisig, amíg mi ott dolgoztunk nem volt vele semmi gond.
Lám-lám így telt el a fentiekkel fűszerezve, az 1945-46-os év tele. A
lágerben bizony más volt az élet. Azok, akik nem mehettek ki dolgozni, sokat
panaszkodtak. Nagyon gyenge volt az élelmezés. Úgy igaz: a megélhetéshez
kevés, az éhenhaláshoz pedig sok volt. A fekhelyek változatlanul a kemény
deszka priccsek voltak. Fűtés csak néhanapján volt.
Bizony, tavaszig csak a munkában, vagy a gyalogolásban melegedtünk
meg. Ekkor a lágerben már rendszeresen kaptunk, úgy negyedévenként,
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levelezőlapokat. Én ezeket a lapokat mindig megírtam, sőt sokszor még azokét
is, akik nem írtak haza valamilyen ok miatt, és átadták nekem. Válasz azonban
csak nem érkezett. Hogy a sorsuk mi lett, nem tudom, de a címzettekhez nem
érkeztek meg.
Eljött a tavasz. A Vörös Hadsereg Háza elkészült. Május 1-én volt az átadás, a
megnyitás. Ehhez a május 1-hez még egy, a mi akkori világunkban nagy
dolognak számító esemény is kapcsolódik. Kaptunk szalmazsákot és fejpárnát.
Természetesen szalma és toll nélkül. Az meg volt engedve, hogy aki tud,
szerezhet bele szalmát.
Májustól egy ideig újra az olajtöltő állomáson dolgoztam.
Talajegyengetéseket végeztünk, kocsiút alapokat készítettünk. Közben a füvek
szépen nőttek, mi meg téptük és szárítottuk a szalmazsákba. Kb. egy hét alatt
sikerült annyit gyűjteni és hazavinni, hogy vagy három-öt cm vastagon lett a
szalma a zsákomban. Örömet jelentett azon pihenni.
Később újra egy építkezésre kerültem és ott dolgoztam őszig. Ősszel jött a
hír, hogy fölszámolják a lágert. Mi vagy haza megyünk, vagy Odesszába. Sajnos
az utóbbi lett igaz. Ekkor már csak pár-százan voltunk. A volt katona-bajtársaim
is mind megbetegedtek. Elvitték őket. Egy reggel közölték, ma nem lesz munka.
Legyünk készen, mert lehet, hogy még ma indulunk Odesszába. Úgy is lett. Még
a délelőtt folyamán jöttek a teherautók, fölpakoltak bennünket és elindultunk.
Nem tudtuk merre megyünk, hol járunk. Este megérkeztünk Kisinyovba. Az
egyik ottani lágerben aludtunk, és reggel indultunk tovább. Az úton
betakarítatlan kukorica, káposzta és répatáblákat láttunk. Szép volt a vidék.
Persze, mi csak annyit láthattunk belőle, amit a takaróponyva nyílása
megengedett.
Valahol Kisinyov és Odessza között egy faluszélen a gépkocsi üzemzavara
miatt egy kicsit időzni kellett. Szomorú látvány tárult elénk. Porig bombázott,
égett falu romjai. Földbe ásott putrikból jöttek elő az emberek. A gyerekek hada
gyorsan körülvett bennünket. Az őrök persze nem engedték hozzánk, a
közelünkbe őket. Viszonylag rosszul tápláltak és rosszul öltözöttek voltak. De
nem cigányok. Az őrök mondták, hogy ezen a vidéken még ilyet sokat fogunk
látni. Amit Kisinyovból reggel az indáskor láttunk, az is borzasztó volt. Tiszta
romhalmaz.
A késő esti órákban érkeztünk meg Odesszába. Egy lágerbe vittek
bennünket. Nem sokat láttunk belőle, mert elég gyér volt a világítás is. És
gyorsan beparancsoltak bennünket az egyik épületszárnyba. Ott aztán pár órás
folyosói várakozás után közölték velünk, hogy majd csak reggel tudnak
elhelyezni bennünket. Egyelőre menjünk az éjszakások helyére, pihenjünk le.
De, ha ők éjjel kettőkor megérkeznek, azonnal adjuk át a helyet. Én is
elfoglaltam egy fekhelyet. El is aludtam. Egyszer csak felébresztettek és kapom
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a kemény utasítást, menjen az ágyamból! Azonnal kászálódok, nyúlok a
kenyérzsákomért, menni akarok. Csak akkor nézzük végig egymást és gyorsan
megállapítjuk, hogy ismerősök vagyunk. Illendően bemutatkozunk egymásnak.
A Pongrácz Lajos volt Balatonkeresztúrról. Nagyon örültünk egymásnak. Ő
rögtön kért tőlem egy cigarettát. Örömmel adtam, mert nekem sok dohányom
volt. Meg is tömtem jól a tárcáját. Nagyon köszönte, örült neki. Nem is engedett
el. Reggelig együtt voltunk a szűk priccsen. Sokáig elbeszélgettünk.
Másnap reggel elhelyeztek bennünket. Reggelit kaptunk és már mentünk is
ki dolgozni az Eke Gyárba. Nagybetűvel írtam, mert számunkra ez egy
borzalmas munkahely volt, napokig csak vasakat raktunk egyik helyről a
másikra, vagy hordtuk be a munkahelyekre. Néhány napot az öntődében is
dolgoztam. Persze ott is csak raktam és hordtam a vasakat. Természetesen puszta
kézzel, kesztyű nélkül. De itt azért jó volt, mert legalább meleg volt. A gyárban
is a lágerben is, igen rosszak, embertelenek voltak a körülmények. A koszt igen
gyenge volt. Egymás után betegedtek meg, OKÁ-sodtak, soványodtak le az
emberek. Az OKÁ-ás, legyengült, csont-bőr volt. Pár hét után én is éreztem,
hogy napról-napra gyengülök. Nem is bírtam soká, elkapott a malária. Már az
előző évben is voltam maláriás, de akkor már hónapok óta nem. Azt gondoltam,
hogy sikerült tőle megszabadulnom. Magas lázam volt, igen rosszul éreztem
magamat. A gyengélkedőre kerültem és szorgalmasan szedtem a kinint. Úgy egy
hét múlva rendbe is jöttem. Újra mentem dolgozni a gyárba. Új beosztást
kaptam. Egy köszörűgépre kerültem, ahol az eke-öntvényeket, eke-fejeket,
kellett sorjázni. A munka maga szép volt, tetszett is nekem. A munkám még a
nacsalnyiknak is tetszett, de nagyon hideg volt és huzatos a hodály, és
megfáztam. Egy ideig csak kínlódtam vele, de belázasodtam és el kellett
mennem az orvoshoz. Újra a gyengélkedőre kerültem, ami akkor már egy kis
kórház volt, ide bekerültem.
Ezzel egy időben volt egy vizsgálat a lágerben, és kórházzá minősítették át.
Egyetlen egészséges ember sem volt, itt rendszeresen kaptunk gyógyszert és
még néha egyik, másik beteg injekciót is.
Ekkor már 1947. januárt írtunk. Február elején szabadították föl a lágert,
megszűnt a kórház jelleg. Ki is vittek azonnal dolgozni minket. Én nem az Eke
Gyárba kerültem, hanem ilyen szemételtakarító vállalathoz. Olvadás volt és
napokig a vizet eregettük a város utcáin. Ezt azonban nem sokáig tudtam
csinálni, mert újra belázasodtam. Újra malária, és influenza. Újra, a
gyengélkedő. Nagyon le voltam gyengülve. Nehezen jöttem helyre. És nagyon
lesoványodtam. Ezt azonban ellensúlyozta az az öröm, ami itt ért egyik este.
1947. február 17-én megkaptam hazulról az első két lapot. Egyet a feleségemtől,
a másikat a bátyámtól. Nagyon boldog voltam, hogy két év után hírt kaptam a
családomról. Örültem, hogy mindenki meg van, él és egészséges. Írták, hogy
csak én hiányzom. Utána aztán már rendszeresen váltottunk levelet. Az én
állapotom azonban, még ennek ellenére sem sokat változott. Újra lázas lettem.
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Újra a gyengélkedő.
Valamikor, úgy március végén aztán egy napon mondják, hogy 100 ember
elmegy egy üdülőbe. Kijelölték a 100 embert, én is köztük voltam. Hamarosan
jöttek tehergépkocsik, fölszálltunk és már indultunk is. Keresztül mentünk a
városon. Gyönyörű volt, mintha csak Budapest utcáin jártunk volna. A
külvárosban volt valahol ez az üdülő. Persze csak én nevezem annak. Valójában
egy láger volt, ahol lábadozó betegek voltak az épület egyik felében és
szabályos kis kórház egy részében, a másik felében pedig magyar és német nők
voltak elhelyezve, kisgyerekükkel. A nők részlegei a kerítés és az őrség miatt,
megközelíthetetlenek voltak. Ottlétem alatt a konyhán találkoztam egyszer
véletlenül egy konyhai dolgozóval.
Ide érkeztünk meg. Gyönyörű volt a panoráma. Tájékoztattak bennünket,
hogy itt csak enni és pihenni kell. Az ágyakon, priccseken matracok voltak és
takaró, meg paplan. Mondom is micsoda elegancia! Guggolós WC az épületben.
Az ételt a helyünkbe hozták. A ruhánkba felöltözni tilos volt. Ha jól emlékszem,
minden öt emberre volt egy fürdőköpeny. Csak abba lehetett lemenni az udvarra.
Az élelmezés ugyanaz volt, mint a korábbi lágerben. A megéléshez kevés, az
éhenhaláshoz sok. Délelőtt, délután, két-két óra csendes pihenő. Ilyenkor tilos
volt a fekhelyeket elhagyni. Nekem ez rettentően rossz és unalmas volt. Persze,
azért a túlélés szándéka csak megmaradt bennem, és intett engem türelemre.
Nagyon vágytam a változásra. Egy napon jön a borbély, és keres valakit
hajvágónak. Nem volt. Én mondom neki, hogy hajvágásra vállalkozom, de
borotválni nem tudok. Nem baj mondja. Tetszel Te nekem! Gyere, és elrendezte,
hogy másnap már fölöltözhettem és munkába álltam.
A feladatom az volt, hogy kopaszra nyírjam az embereket. Ment is szépen a
munka. A mester borotvált, én meg csak nyírtam. Volt egy kis műhely is, jobban
mondva raktár, ahol a szerszámokat tartottuk. Így aztán teljes volt a fölszerelés.
Egy alkalommal jön be egy őr (katona), keresi a borbélyt. A mester nem
volt ott és én jelentkeztem. Mondja – fogd a szerszámot és gyere az őrszobába.
Odamegyek. Mondja a parancsnok, hogy most azonnal mindenkit meg kell
nyírni. Ott volt az egész őrség. Nekifogtam. Egyet megnyírtam, erre mondja a
parancsnok, hogy „harasó”. Most engem. Akkor már megkínált cigarettával. Én
csak nyírtam őket. Közben megérkezett a mester is, az megborotválta
valamennyit. Másnap jön a váltás, újra keresnek, akkor engem a Simon Istvánt,
(szakaszvezetőt). Azokat is végignyírtam. Ezektől már cigarettán kívül, főtt
piros rákot is kaptam. Nagyon finom volt. Megettem, szőröstől-bőröstől. Ezután
aztán nem csak a betegeknek, hanem az őrségnek is én lettem a borbélya. Igen jó
volt a kis ajándék, amit tőlük kaptam cserébe. Így ment ez kb. két hónapig,
pontosan július 17-ig.
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Ekkor a következő történt velem. Estefelé, vacsora után kiültem a főbejáró
ajtó előtti kis padra. Rágyújtottam egy cigarettára és gyönyörködtem a szép
panorámában, a napnyugtában. Egyszer csak egy köhögési inger jön rám.
Köhögök és érzem a számban a sós ízű váladékot. Elfordulok, kiköpöm. Vér.
Azonnal bemegyek a WC-be, és ott újra vért köpök. Szólók az ügyeletes
ápolónak. Mondja, hogy azonnal feküdjek le az ágyra. Ne mozduljak, és a vért
nyeljem le. Ő megy az orvosért. Rögtön ott volt az orvos, szerencsére beszélt
magyarul. Ez is megnyugtató volt. Adott egy injekciót és ő is azt mondta, hogy a
vért csak nyeljem le. Rögtön jönnek az emberek és elvisznek az ambulanciára.
Úgy is lett. Az éjszakát ott töltöttem. Nem éreztem rosszul magamat, csak
nagyon zavart a vérzés, és nem tudtam elképzelni, hogy mi okozhatta.
Természetesen nem tudtam másra gondolni, mint a TBC-re. Még este bejön
hozzám az orosz főorvos is, és mondja, hogy holnap bevisznek a kórházba, mert
itt nincs röntgen. Másnap aztán tényleg fölraktak négyünket egy gépkocsira és
elvittek a kórházhoz. Csak a gépkocsivezető vitt bennünket, kísérő nem is volt.
A kórház azonban nem fogadott bennünket, mondván hogy nincs hely. A
gépkocsival visszamentünk. A főorvos nagyon mérges lett, mondta, hogy
legalább én maradtam volna ott. Szidott, hogy én miért nem erőszakoskodtam.
Másnap délután jön hozzám egy főhadnagy, és közli velem, hogy kb. egy
óra múlva ő visz be engem a nagykórházba, és készüljek el. S valóban,
valamivel ebéd előtt megjelenik az udvaron egy hintóval. Éppen néztem az
ablakból. Egyenesen hozzám jött. Azt mondja, hogy azonnal menjek a konyhára,
ide az ambulancia konyhájára, kérjek ebédet, mert mindjárt indulunk. Mentem a
konyhára és ott találkoztam azzal a magyar nővel, akit már korábban említettem.
Még nem volt kész az ebéd. Azonban, az akkor főzött tésztával, túróval,
tejföllel, cukorral megrakta a csajkámat. Alig bírtam megenni, pedig éhes is
voltam, és jó étvágyam is volt. A hintó közben elindult velünk. Vitt bennünket a
városon keresztül egy villamosmegállóig. Ott villamosra szálltunk, és mentünk
jó sokáig, a végállomásig. Ott volt a nagy hadifogoly kórház. Oroszul úgy
mondták: „Vojna pleni lazarat”. A főhadnagy a portán bemutatta a papírokat és
már be is mehettünk. A váróig együtt mentünk, ő ott elköszönt tőlem, és minél
előbbi gyógyulást kívánt. Hamarosan jött egy magyarul jól beszélő ápoló és azt
mondta, hogy menjek vele a fürdőbe. Itt rakjak le minden ruházatot. Csak a
csajkát, kanalat és esetleges egyéb dolgaimat vigyem magammal.
A fürdés után kapok mindent, amire itt szükségem lesz. A fürdőből kilépve
már várt a tiszta fehérneművel, köpennyel. Elkísért a szobába, ahol elhelyezést
nyertem. Itt ért a nagy meglepetés. Ez az ágya, mutatja az ápoló. A szomszéd
ágyon pedig a kedves katonabajtársam, jó barátom, a Behusták Feri fekszik. Én
megyek feléje. Ő fölül az ágyon. Összeölelkezünk. Már két éve nem tudtunk
egymásról. Volt beszélgetés, napokig csak mondtuk egymásnak a magunkét.
Sajnos azonban az Ő állapota egyre jobban romlott. Néhány hét múlva egyik
éjszaka ott mellettem meghalt.
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Közben odakerült az osztályra egy másik volt, katonabajtársam is, akivel
szintén együtt voltam a fronton és egy ideig fogságban is. A Tóth Károly
őrvezető zselickisfalusi fiú volt. És sajnos Ő is néhány nap múlva meghalt.
Ekkor egy kicsit elkeseredtem, hogy ilyen rövid idő alatt két bajtársam is
meghalt. De a reményt nem adtam föl. Bíztam a jó étvágyamban. Mert az kitűnő
volt. Gyógyszereket is kaptam, néha injekciót is. A koszt kitűnő volt, persze a
lágeri koszthoz viszonyítva. Napi ötszöri étkezés volt az osztályunkon. A
reggeli: kása, vaj, cukor, tea. Tízórai: kompót. Ebéd: leves, kása feltéttel.
Uzsonna: kása. Vacsora: leves, vagy kása. És minden étkezéshez fehér kenyér.
Minden szobában külön éthordóba hozták föl a kész ételt, és ott osztották
szét. Mindenkinek annyit, amennyit kért. Én nagyon sokat ettem. Szinte minden
alkalommal jóllaktam. Éreztem is hogy erősödök. Az orvos pedig azt mondta,
hogy szépen gyógyulok, csak pihenjek sokat. Én meg már szerettem volna tenni
valamit, mert szinte fájt a semmittevés.
Naponta fölkerestem a kórházban lévő összes ismerősöket. Egy napon
aztán kérdezi tőlem az osztályos orvos, hogy, hogy vagyok? Mondom, hogy
köszönöm jól. Néha kicsit fáj itt a csúcsban mondom neki. Azt mondja, hogy az
semmi. Vállaljam el a szoba szanitári munkát. Úgy emlékszem nyolcan voltunk
a szobában. A feladat a súlyos betegek ellátása, segítése, edényeik tisztán tartása,
a kész ételek fölhozása, a kövezet naponta történő fölmosása. Fürdéskor az
ágyneműk cseréje. Azért kér rá engem, mert a német meggyógyult, és megy ki
dolgozni a lágerbe. Én persze vállaltam. Egyáltalán nem volt fárasztó munka.
Igyekeztem jól végezni a munkát.
Néha az udvarról még zöld és virág is került az asztalra. A szobatársaim is
elégedettek voltak. De az orvosok is, mert hamarosan fő szanitárrá neveztek ki.
Ez már komolyabb és nagy felelősséggel járó munka volt. Az egész osztály
fogoly szanitészeinek a munkáját kellett irányítani, összefogni, ellenőrizni. Az
osztályos orvos és a főnővér csak velem beszélte meg a dolgokat és nekem
kellett továbbvinni azokat. De egy idő után kialakult egy olyan gárda, hogy
nagyon szépen mentek a dolgok. A baj csak az volt, hogy életeket nem tudtunk
megmenteni. Nem sokan, de néhányan sajnos meghaltak az osztályon. A
feladatok között volt egy számomra nagyon kedves dolog. Persze, érdekelt is
voltam benne.
Az orvos által kijelölt 15 fő súlyos beteg (induviduális), kívánság kosztot kapott
minden nap ebédre. A rendelkezésre álló nyersanyag ismeretében minden nap
megbeszéltem velük, hogy mit kérnek és azt ebédre mindig meg is kapták. És
nekem is engedélyem volt rá, hogy ezekből a különleges ételekből kérjek
ebédre. Igen nagy munka volt kéthetente a fürdés és az ágyneműváltás. Ami az
én egészségi állapotomat illette, én viszonylag jól éreztem magamat. Hát az
erőnlétem is úgy éreztem, hogy megfelelő. Egy röntgen vizsgálat után mégis
úgy döntöttek az orvosok, hogy nálam is kell légmell-kezelés. Meg is kezdték,
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de nem vezetett eredményre, mert a lenövések miatt kevés levegőt tudott a
gépezet benyomni, és fájdalmas volt. Abba is hagyták, mondván, hogy nem
szabad csinálni. Legyek nyugodt, anélkül is meggyógyulok. Végeztem tovább a
munkámat.
A tavasz közeledtével a gyógyult betegeket naponta vitték ki a különböző
lágerekbe. Egy napon nekem is mondják, hogy a bizottság úgy döntött, hogy
nekem is menni kell. Nem tetszett, de tudomásul kellett vennem. Beöltöztünk és
a nagy aulában várakoztunk kísérőinkre. A kórházból a gyógyultakat mindig a
lágerek orvosai vizsgálták meg és vették át.
A magyar csoport maradt a végére. Nagyon szigorú volt az orvosnő. Akinek
valami panasza volt, azt megvizsgálta alaposan. Sokat nem vett át. Utoljára
maradtam én. Kérdezi, mi volt a bajom, hogy érzem magamat. Elmondtam neki.
Ő azt mondta, hogy vetkőzzem le. Meghallgatott és azt mondta, hogy ő engem
nem visz ki. Javasolja, hogy még egy ideig maradjak a kórházban.
Visszamentem a helyemre. A munkásruhát leadtam. Fölvettem a volt
öltözékemet és dolgoztam tovább. Másnap, mondja a főorvos: Jól van Simon,
hogy nem vittek ki. Dolgozz csak szorgalmasan, amíg hadifogoly leszel, itt
maradhatsz. Aztán csak telt, múlt az idő. Ekkor már rendszeresen írtam és
kaptam levelet. De nemcsak én, hanem a többiek is. És igen nehezen vártuk a
szabadulást. Valamikor úgy április elején egyszer hívat be az irodába a főorvos.
Azt mondja nekem, na Simon „Tebe szkora budet lucsse szkora domoj.
Magyarul: Neked hamar jó lesz, mész haza. Én mondtam neki, hogy nem hiszek
benne, nagyon sokszor mondták már. Mire mondja ő: De én még nem mondtam.
Most viszont mondom. Lehet, hogy már májusban otthon leszel. Kaptam egy
irkalapot, és arra föl kellett írnom az osztályon lévő összes magyart. Viszonylag
kevesen voltunk magyarok. Az osztály létszáma 180-200 fő között volt. Tizenkét
nemzet fiaiból állt. Még spanyolok is voltak. Sőt finnek, svédek is. Ha jól
emlékszem 30 körül volt a magyarok száma.
Pár nap múlva hívtak bennünket külön orvosi vizsgálatra. A célja az volt, hogy
megállapítsák, hogy bírjuk-e az utazást hazafelé. Ezt nyíltan kimondták. Így
aztán akkor már mi is elhittük, hogy hamarosan hazajövünk. Várakozásban,
izgalomban telt el az ott töltött idő. De nem sokáig kellett várni.
Valamikor, úgy május első napjaiban, egyik délben jött a hír, hogy a
magyarok holnap mennek haza. Úgy is lett, reggel korán már nagy volt a
készülődés az egész kórházban. A kórházban több száz magyar volt. Már reggel
elkezdődött a fürdetés, öltöztetés és szállítás. Az udvaron teherautók vártak ránk
és azok szállítottak bennünket a pályaudvarra. Tíz óra körül került ránk a sor. A
fürdőnél mindent le kellett adni, csak a csajka, a kanál és a személyes holmikból
a levelek, fényképek maradhattak nálunk. Nekem volt egy kis zsákom (30x20
cm). Különböző holmik voltak benne: szappan, törölköző, gyógyszer, imakönyv,
levelek, fényképek, szép gravírozott cigarettatárca, 10 doboz cigaretta, gyufa,
napló, pipa stb. Nagyon sajnáltam volna itthagyni, megkértem az egyik
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ápolónőt, hogy majd hozza ki nekem az autóhoz. Vállalta, ki is hozta. Még egy
zacskó cukrot is tett bele.
Aztán indulás a pályaudvarra. Beszálltunk a számunkra kijelölt vagonba. Itt már
nem zárták ránk az ajtót. A vagonba volt bőven szalma, mindenkinek két takaró.
Ceglédi kannákban víz. Emlékszem, igen szép napos idő volt és jó meleg. A
teherautók csak hordták a magyarokat. A késő délutáni órákban aztán fütyülés,
kiabálás, az ajtókat bezárni, indulás. Elindultunk. Nagyon sok állomáson
megálltunk.
A nagyobb állomásokon kaptunk enni és inni. Jól meg volt szervezve. Nem
éheztünk, nem szomjaztunk. Nagyjából az útvonal: Odessza – Kisinyov – Jassi –
Csernobil - Tatár hágó - Máramaros sziget volt. Két nap alatt tettük meg ezt az
utat. Szép napos időben a délutáni órákban érkeztünk meg Máramaros szigetre.
Ott ünnepélyes fogadtatásban volt részünk. Egy jó magyar szónok tájékoztatott
bennünket a jelenlegi, illetve akkori magyarországi politikai helyzetről.
Levelezőlapokat osztottak szét, hogy értesítsük az otthoniakat. Csak címezzük
meg, dobjuk a postaládába. Repülőposta viszi Budapestre. Nagyjából azt
tartalmazta, hogy pár nap múlva otthon leszek. Elhelyeztek bennünket, és
ismerkedtünk a sok-sok magyarral, aki ott volt és várt arra, hogy indulhasson
haza. Már az alváshoz készülődtünk, amikor jött egy magyar és egy orosz tiszt,
keresett bennünket. Név szerint zömében azokat, akik a kórházból jöttünk.
Fogjuk a szerelésünket és kövessük őket. Egy elkülönítőbe vittek bennünket, ott
közölték velünk, hogy egy embernek közülünk hasmenése van, megbetegedett,
ezért megfigyelés alá helyeznek minket.
Ez aztán nagyon lesújtott bennünket. Nyolc napig ki sem mehettünk onnan.
Csak a kerítésen keresztül érintkezhettünk a többiekkel. Nyolc nap letelte után,
aztán kijöhettünk, ígéretet kaptunk, hogy az első transzporttal megyünk haza.
Így is lett. Itthon meg már nagy volt a gond, hogy írtam, és mégsem jövök.
Cserszegtomajról a Szabó Anna néni közben hazalátogatott a szüleihez, a Károly
bácsiékhoz és mondta édesanyámnak, hogy most a napokban jött meg hozzájuk
egy Tóth Sándor nevű ember és az mondta, hogy velem együtt volt fogságban,
és én is jövök haza.
Szegény anyám már ment is az Anna nénivel érdeklődni utánam. A Sándor
mondta neki, hogy nem tudja miért nem értem már haza. Máramaros-szigeten
találkozott velem. És megnyugtatta, ne féljen majd most már hazaér. Jó anyám
sokszor elmondta, hogy a Sándor szívesen beszélt rólam, dicsért. Elmondta,
hogy a szaki bácsi igen jó ember volt (szaki bácsi= szakaszvezető). Mindenki
szerette. A család és a jó anyám is a miértre vártak, aztán csak egy hét múlva
kapott választ, amikor hazaértem.
Máramaros-szigetről egy este indultunk. Pénteken este, és Nyíregyházán át
vasárnap reggel értünk Debrecenbe. Itt a Pavilon laktanyába vittek bennünket.
Kaptunk három db étkezési jegyet, egy fürdőjegyet, és egy doboz munkás
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cigarettát. Itt, ekkor találkoztam össze a szentgyörgyi Bodri Simon Rezi
Jóskával. Együtt is maradtunk, együtt utaztunk hazáig. Debrecenben fürdőbe
mentünk, és ott orvosi vizsgálaton is részt vettünk. A röntgen vizsgálatnál
azonnal észrevették a problémámat, és azt mondták, ha hazaérek azonnal menjek
orvoshoz. Utána fölvették a személyi adatainkat és megkaptuk a hadifogoly
igazolványt és mellé 20 forintot. Vacsora után lementünk a pályaudvarra, és
ahogy a szerelvény megtelt már indult is velünk Budapestre.
Éjjel Szolnokon kávéval kínáltak bennünket a vöröskeresztes asszonyok.
Lementünk a Jóskával együtt kávét inni és mikor megyünk vissza meglepődve
tapasztaltam, hogy ellopták a csomagomat. Mivel benne volt a címem, sokáig
bíztam benne, hogy legalább a leveleket és a naplót elküldi a tolvaj. Sajnos nem
küldte.
A kora délelőtti órákban érkeztünk meg a Nyugati pályaudvarra, innen
teherkocsik szállítottak át minket a Délibe. Tíz órakor már megérkeztünk a
Délibe. A vonatunk meg csak délután egy órakor indult. Volt három óránk, és
elmentünk egy kis városnézésre. Én nagyon kíváncsi voltam a pályaudvar
környékére, mert az ostrom alatt sokat tartózkodtam ezen a részen. Elmentünk a
Széna térig. Könnyű volt bennünket fölismerni, hogy most érkezett, volt
hadifoglyok vagyunk. Az árusok étellel, itallal kínáltak bennünket.
A Nagykanizsára induló személyvonat délután egy órakor indult a Déli
pályaudvarról. Az úton gyönyörködtünk a rég látott szép dunántúli tájban. A
velünk utazók nagyon kedvesek voltak hozzánk. Kínáltak minket étellel, itallal,
cukorkával. Igen hosszúnak tűnt az út. Gondolatban csak a haza és az otthon járt
az eszemben. S az, hogy milyen lesz az enyéimmel való találkozás. El azért nem
érzékenyültem. Megerősítettem magamat. Amikor azonban elhagytuk
Balatonberényt és megláttam a szentgyörgyi templom tornyát, könnybe lábadt a
szemem. S láttam, ugyanúgy a Jóska barátomé is.
Közben megérkeztünk a balatonszentgyörgyi vasútállomásra. Ez 1948. május
25-én este hét órakor. Igen szép idő volt. Még sütött a nap. Elindultunk az úton
hazafelé. Egyre több ismerőssel találkoztunk. Nem sokat beszélgettünk,
igyekeztünk haza. Itthon nem gondolták, hogy éppen ezen a hétfői napon
érkezem. Az érkezésem híre gyorsan terjedt. A gyerekeim, - Ottó már 6 éves,
Márta 4 éves volt - kis barátaikkal jöttek elém. A Bodonban találkoztunk. Nem
ismertek, de azért nem féltek tőlem. A feleségem, az édesanyám is jöttek, és az
úton találkoztunk. Nagyon elérzékenyültünk, könnyeztünk, de hála Istennek az
örömtől és a boldogságtól. Csaknem négy év után újra találkozni egy olyan
vérzivatar után, amilyen a II. világháború volt, s megfejelve még a
hadifogsággal, óriási dolog volt.
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Hazaérkezve most is előttem van a látvány. A szép fehér ház, előtte kinyílva
teljes pompában egy nagy gyönyörű futórózsa bokor. A ház, az udvar, a kert
látszatra semmit se változott. A kert annyiban, hogy a negyvenkettőben ültetett
gyümölcsfákat a háború alatt a katonák kitaposták. Egy diófa maradt meg
belőle, amit negyvenkilenc éves korában, a múlt évben kellett kivágni.

Az eredeti kézirat 58. oldala
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Még aznap este megjött Sámsonból a bátyám is, másnap a húgomék.
Ünnepeltünk, nagy volt az öröm a családban. A gond a betegségem volt. Néhány
nap múlva elmentem az orvoshoz. Dr. Kiszling Ernő körorvoshoz. Nagyon
kedves volt hozzám. Meg is röntgenezett. Vigasztalt, hogy ez nem veszélyes,
csak nagyon kell vigyázni egyébként az egészségre. Sokat pihenjek,
táplálkozzam jól. Nehéz munkát ne végezzek. Alaposabb kivizsgálásra beutalt a
Marcali Kórházba.
A vizsgálatok befejezése után, néhány nap múlva hazaengedtek. Kaptam
gyógyszereket és havonta kellett ellenőrzésre járnom. Egy ideig a Marcali,
később pedig a Lengyeltóti Tüdőbeteg gondozó Intézetbe. 1950-től aztán már
csak fél évenként kellett mennem ellenőrzésre. Nagyon lassan erősödtem. Ha
dolgoztam valami nehezebb munkát mindjárt kiizzadtam, csurom víz lettem.
Láttam, hogy a nehéz paraszti munka nem megy nekem. Igazuk van az
orvosoknak. Pályát kell változtatni. De harminc évesen, mit? Ez volt a gond.
Barátaim fölkerestek, hogy legyek én is földműves szövetkezeti tag. Beléptem.
Később felkértek, vállaljam el a szövetkezeti termelés-felelősi beosztást.
Vállaltam. Ez inkább adminisztratív és szervező munka volt. Egy évig
csináltam. Megszerettem ezt a munkát. Sok emberrel és termeltetővel kerültem
kapcsolatba. Sok barátot szereztem magamnak.

Simon István Bódi és felesége Szaller Mária gyermekei és unokái körében 1982-ben
(Simon Vera, Horváth Irén, Simon Ottó, Simon Attila, Simon Márta, Ángyán Katalin és
Ángyán Péter)

Mint már korábban írtuk, a teljes emlékezés megtalálható a balatonszentgyörgyi
könyvtárban.
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IV. FEJEZET
SIMON JÓZSEF BÓDI FESTŐMŰVÉSZ (1920-1983) ÉLETRAJZA

Simon József Bódi festőművész 60 évesen

Balatonszentgyörgyön született 1920-ban. Szülei szegényparasztok voltak. Ő
kitanulta a paraszti élet minden csínját-bínját. Testvéreivel, Pistával és Bözsivel
nagyon szerették egymást. Mivel Ő volt a legidősebb, a szülők őt küldték a 4.
osztály elvégzése után gimnáziumba. A taníttatás nagyon nehéz volt. A tandíj és
a tankönyvek minden évben legalább egy tehén eladásának árát követelte.
Bizony volt egy év, amikor nem tudták kifizetni a tandíjat, így egy évvel tovább
tartott a gimnázium. Józsi jó tanulással, szeretettel és szép képek rajzolásával,
később festésével próbálta meghálálni a taníttatást. Érettségi után a
balatonszentgyörgyi postán lett gyakornok. Sajnos hamar besorozták, hiszen
kitört a II. világháború.
1941-től 1946-ig katona volt, ebből egy évet fogságban. Testvérével, Pistával
néha a fronton is találkoztak. A háború után Somogysámsonban lett postamester.
Ott élt és alkotott, festett 12 évig. Végül haláláig Balatonszentgyörgyön volt
postamester. Munkája mellett néprajz-kutató munkát is végzett. 1969-ben
összeállítója volt a Balatonszentgyörgy község története című kéziratnak, majd
szerzője az 1978-ban megjelent Balatonszentgyörgyi Képes Krónikának. Több
írása jelent meg különböző folyóiratokban.
Egész életében festette gyönyörű képeit a „tündéri” tájról. 1960-tól
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komolyabban készült festményeinek kiállítására. Marcaliban, Szikra János
festőművész szakkörében mélyítette el tudását. Életében négy nagyobb kiállítása
volt. Egy budapesti kiállításon Davidovics Lajos Művelődési Ház igazgató, így
írt róla: naturalista. Ennek minden előnyével és hátrányával, hiszen nagy és
fontos elődök nem tanították. Így nincs is a képein más mesterek keze nyoma.
Fest, ahogyan látja, fest ahogyan érzi, ahogy keze alá kerül a vászon, karton,
festék, ecset. Fest, ahogy sokan csak szeretnének. Balatonszentgyörgy
díszpolgára volt.

Simon József posztumusz kitüntetése

A régi ház udvara a kiskapuval (Simon József Bódi festménye)
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Kedves Olvasó!
Miután könyvemet összeállítottam, és segítségeimmel, szerkesztőtársaimmal
úgy gondoltuk, hogy az anyag nyomtatásra és pályázatra alkalmas. E közben
nagy öröm ért, bennünket. Simon József Bódi nagybátyám unokája: Simon
Tünde, aki szerkesztőtársam is, nagyapja padlásán megtalálta az ő 1944.-ben és
1945.-ben írt háborús naplóját.
Úgy érzem, hogy ebből az antológiából ezt a csodálatos írást nem szabad
kihagynunk.
Ez a mű, egy újabb dokumentum arról, hogy az ember „ember” maradhat az
embertelenségben, a háborúban is. A napló írója szinte minden nap gondol
Balatonszentgyörgyre és otthon hagyott szeretteire.
Tisztelettel kérem, hogy olvassák végig és tanuljunk belőle valamennyien.
Olvasás közben meggyőződhetünk arról, hogy Simon József Bódi már 21 és 25
évesen is, kiváló művelője volt a magyar nyelvnek. Festményeit pedig, melyek
könyvünk legértékesebb díszei, csak a frontról, a fogságból való hazatérése,
sebesüléséből való felgyógyulása után alkothatta. De a fronton is bizonyította
rajzkészségét. A háború alatt térképeket kellett készítenie. II. világháborús
Naplójának egyszerű, kedves, romantikusan realista stílusa lenyűgözi az olvasót.
Édesapám, Simon István Bódi visszaemlékezései és az ő naplója nagy értékei
nemcsak Balatonszentgyörgynek, de Magyarország történelem tudósai is
meríthetnek belőle. A két mű szinte egyet alkot. Megerősítik a testvérek állításait
a háborúk borzalmairól, a sok-sok fölöslegesen kiontott vérről, szenvedésről.
Miért kell a háború? A kérdés nyitott maradt.
Nagybátyám háborús naplóját festményeinek bemutatása előtt ajánljuk az olvasó
szíves figyelmébe.
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Tábori posta H-27i. 1944. augusztus 10.
Az ezred mozgósított július 25.-én, a menetkészséget 29.-én 24 órára érte el.
A következő héten az egyes alosztályok rövid feltevéssel harcgyakorlatokat
hajtottak végre raj-kötelékbe.
A III. zászlóalj augusztus 5.-re kapta meg az indulási parancsot, mint alszállítmány. A zászlóalj első része /....
5.-én reggel 4 órakor kezdtünk berakodni vasúti kocsikba. Ez a szállítmány 9
óra 10 perckor indult el Nagyatád-vasútállomásról. A nagyatádi járás
főszolgabírája búcsúztatott el bennünket.
6.-án egész nap vasúton voltunk.
7.-én este érkeztünk meg Nagybocskóra, ahol kirakodtunk.
A útvonalunk: Nagyatád- Somogyszob-Dombóvár-Szekszárd-Szabadka-BajaSzeged-Békéscsaba-Nagyvárad-Huszt-Máramaros sziget- Nagybocskó.
Ismét gyalogmenetben mentünk a Tisza- mentén Lonká-ig, majd tovább, a
Kaszó völgyben fel egészen Kasowszka-Pojána É-ig. Itt táborban szállásoltunk
el. Hajnali négy óra volt mire elcsendesedett a tábor.
8.-án délután beérkezett a zászlóalj másik része is.
Távbeszélővel kötöttük össze az egyes alosztály parancsnoki állásokat a
zászlóalj parancsnoksággal.
A foglalkozás fürdés, tábor berendezése és csinosítása.
9.-én az ezred távbeszélőket létesített a zászlóaljjal. Az alosztályok
terepfelderítésre mentek. Mi megmásztuk a Hobbila 1180 magassági pontot.
Hangulat kifogástalan, jó volt.
10.-én a védelem gyakorlása, műszaki munkák elvégzése, a sziklás talajon a
foglalkozás tárgya. A gyakorlat belenyúlik az éjszakába is. A sötétben a
felváltásokat hajtják végre. A zászlóalj körkörös védelemre van berendezkedve.
A lakosságban akad egy-egy aki tud magyarul, de jószívűek és csendesen
barátságosak, az itteni ruszin hegyi-lakók.
Tábori posta H-271, 1944. VIII. 11.
A zászlóalj alosztályonként védelmi gyakorlatokat hajtott végre. Vezetékes
összeköttetéseket létesítettünk a zászlóaljjal. Be nem osztott rádiósokkal
megmásztuk az 1162 méteres magassági pontot. Délután 16 órakor vonultunk be
a szállás-körletünkbe. Parancs kihirdetés után fürdés a Kaszó-patakban.
1944. VIII. 12.
Kivonultunk a Rahó-i műútra. Rövid csoport kötelékben végrehajtott kisfelvezetésű gyakorlatokat hajtottunk végre. A gyakorlatok tárgya a rádió
meglepetésszerű támadások elleni megvédése. Délután ruházat mosása. Este
19.30 órakor a zászlóalj tábortűznél gyűlt egybe.
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1944. VIII. 13.
Délelőtt istentisztelet, vallásfelekezetek szerint. Délután teljes pihenő, fürdés.
Szép idő volt, jó hangulat.
1944. VIII. 14.
Délelőtt zuhogó eső volt, a szakasz a táborban maradt. Délutánra szép, meleg
napsütés lett. Műszaki anyag karbantartást hajtottunk végre.
VIII.15.
Délelőtt gyónás. Fél tizenegykor kocsival beindultam Rahóra a hadtáphoz. R/1/
a rádiók felvételezésére. Telepek nélkül kaptuk. Este kilenckor érkeztünk
vissza. Tábori mozielőadást néztünk meg, azután. A film címe: A Benedek-ház.
VIII. 16.
Délelőtt megbeszélésre gyűlt össze az egész hadosztály tiszti kara. A
hadosztály parancsnok úr, v. Oszlányi Kornél vezérezredes rövid beszéde után
kezet szorított valamennyi tisztjével.
Azután szakmegbeszélések voltak. Fél tizenkettőkor a helyszínen tábori ebéd.
Délután fürdés, pihenő. Anyagkarbantartás. Este megérkezett az indulási
parancs.
VIII.17.
Reggel nyolckor elindult a zászlóalj első menetcél : Butin. Én a távbeszélő
szakaszparancsnokokkal előre lovagoltam ahol 15-18 óráig híradó megbeszélés
volt. Ezután visszalovagoltam Butinba a zászlóaljamhoz. Ők is éppen akkor
érkeztek be. A Tisza-partján táboroztunk.
VIII. 18.
Nyolckor továbbindultunk. Újabb menetcél: Tisza borkút, 16 órakor
érkeztünk be. Az úton nagy a forgalom, mindkét irányban. Felváltott tüzér
csapatokkal találkoztunk. Tisza- borkúton találtam a legerősebb borvizet. Olyan
erős volt, hogy a
kulacsból kivágta a dugót. A lakosság itt már nem szimpatizál velünk. Egy nőt
letartóztattak a csapat csendőrök, mert azt a kijelentést tette, hogy neki már elég
volt a magyarokból és egyéb sértő szavakkal illette a nemzetet.
VIII.19.
A zászlóalj: hétkor indult tovább. Menetcél: Kőrösmező-Dél. Én a zászlóalj
parancsnokommal és a többi század parancsnokkal előre mentem a kiépítendő
védőállást szemrevételezni, tehergépkocsin. Útközben valamennyi zászlóalj,
alakulat parancsnokait felvettük. Kevela vasútállomáson szálltunk ki és
mindjárt megindultunk a hegy felé. Olyan erős volt a köd, hogy két órát kellett
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várnunk, hogy lássunk valamit. Egy órára ki lett jelölve mégis, a századok
védőkörlete. A zászlóalj közben megérkezett és vontatta fel a kocsit, a vasút
fölötti kis pihenőre. A legénység még az est leszállta előtt felment a hegyre és
elfoglalta kijelölt szálláshelyét. A konyhákat felvontatták.
VIII.20.
Reggel hétkor megkezdtük a műszaki munkálatokat. Távbeszélőket
létesítettem az egyes alosztályok között. A rádiósaim, mivel rádió tilalom van,
ásnak. Közben ellenséges felderítő gépek jelentek meg, a légvédelmi
tüzérségünk erősen lőtte őket, de eredménytelenül. Erre már veszélyes nappal az
országúton való forgalom, a légi tevékenység miatt.
Az étkezés általában: gyenge ebéd, kiadós vacsora. Reggel erős köd volt ma is,
nappal esős meleg, de az este és az éjszaka már nagyon lehűlt a levegő.
VIII.21.
A műszaki munkálatok folynak tovább. Az ezredes úr is megszemlélte a
zászlóalj munkáját. Ismét repülő tevékenység. Egy bomba esett, kár nálunk
nincs. Délelőtt bent voltam az ezred parancsnoknál és meghallottam, hogy ma
befejezzük a munkát és holnap egész nap pihenő lesz, és éjjel megyünk tovább
az ellenség felé. Megérkezett az első várva-várt posta.
VIII.22.
Egész nap pihenő. Délben tiszti gyűlés az ezred parancsnokság
szállásán/Kőrös-mező …... /. Délután előkészültünk az éjszakai menethez. A
vonalakat lebontattam, éjjel 23 órakor elindultunk Tatarow-ra.
VIII.23.
Éjszaka átjöttünk a Tatár-hágón. Reggelre érkeztünk meg TatarowNyugatra. Itt tábort vertünk. Este hét órakor riadószerűen útra keltünk, hogy
felváltsuk a 25/III. zászlóaljat a Hunyadi-vonalban. Harc nyomai látszottak már,
ezek a házak elhagyatottak, rongáltak voltak. Éjfélkor mentünk át Mikuliczkyra, ahol a hadosztályunk van. Reggelre borzasztó nehézségek után felérkeztünk a
Kis Rokietára.
A lovak teljesen kimerültek, étkezés nem volt. Fáradtan lefeküdtünk és rövid
pihenőt tartottunk.
VIII.24.
Egy kis pihenő után, éhesen előre lovagoltunk szemrevételezni az új állásokat és
az átvételt megkezdeni. Csendes a védőállás, csak néha ereszt meg egy-egy
aknát az orosz és mi felelünk rá. Dél körül lassan előre jön a zászlóalj. Az utat
rakja az orosz, de csak egy egész könnyű sebesültünk van. Este már átvesszük
az állásokat. Étkezés még mindig nincs. A konyhák nem tudtak bejönni. Sátor
táborban helyezem el a szakaszt, még este megkezdem a vonalak kiépítését. Új
vezetékes hálózatot kell telepítenem, mert két zászlóalj védőkörletét vesszük át.
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VIII.25.
Reggel már kaptunk kávét, éjszaka beértek a konyhák.
Délelőtt folytattuk a vezetékes hálózat kiépítését. Lejártam az első vonalakat és
a harc elő-őrs helyét. Estére kivonták a 25. ezredet. Csend van, felderítést és
járőrözést végzünk.
VIII.26.
Éjszaka felébresztettek, hogy baj van a harc előőrsnél: nem tudnak beszélni.
De mire felszerelt a vizsgáló járőr a harc elő-őrs bejelentkezett. Nincs semmi
újság. Reggelre mégis három sebesültet hoznak be. Egy súlyos. Egyik hegyi
vadászokkal vegyes járőrünk oroszokra akadt a hajnali órákban. Összecsaptak.
Eredmény: 6 orosz halott, 27 sebesült, egy fogoly, egy gránátvető zsákmány, a
három sebesültünk ellenében. A járőr dicséretet kapott. Nappal műszaki munkát
végzünk. Nagyon jó a védőállásunk, nem látható be, mert erdőben van, a fő
ellenállási vonal nagyobb része.
Délután bekapcsoltam a központot.
Egy lengyel faházban van az álláspontunk egyenlőre, amíg a bunkerünk el nem
készül. Éjszaka ügyeletes tiszt leszek.
VIII.27.
Az arcvonal csendes, mindenhol. Délelőtt vasárnapi hangulat, tábori mise.
Én belovagoltam az ezredhez rádióeligazításért. Már mindenki tudta a tegnapi
hőstettet. Már mindenki, a Korossa tizedest és a III. zászlóaljat emlegeti. Itt
találkoztam az öcsémmel, Ő az ezredhez beosztott Híradó Raj távírásza.
Fényképfelvételeket csináltunk, náluk ebédeltem, úgy jöttem vissza. A zászlóalj
parancsnokom szemrevételez, előre akarja tolni kb. egy-tizenöt km-rel az
arcvonalat. Így is jó lenne, mert megrövidülne, egy- egy század felszabadulna
tartaléknak. Barria berezot községben mozgás látszik.
VIII.28.
Délelőtt tovább folynak a szemrevételezések. A Hadosztály beleegyezett az
előretolásba. Én már bejártam azt az új terepet is, jól ismerem, mert a megszálló
vázlatot is én rajzoltam meg. Délután szerzünk egy teknőt és nagy fürdést,
hajmosást rendezünk, a műszaki munkát abbahagyjuk. Különös esemény nincs.
Mindkét részről erős járőrözés folyik.
VIII.29.
Délelőtt tájrajzot csinálok a Seredna tisztás tetejéről a 13.Berezow községről.
Előkészületek folynak az új állások megszállására. Megérkezett az utász szakasz
is a szürkületben minden baj nélkül, megtörténik az előrevonás. A harc elő-őrs
aknatüzet kap, a borsófőzelék ráborul a távbeszélő ügyeletesemre, de sebesülés
nincs.
Az egyik járőrünk elfogott két lengyel nőt, akik át akartak jönni. Ezek
vallomásából megtudjuk, hogy kevés az orosz előttünk, és a falu aknazárral van
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körülvéve.
Az időjárás mióta itt vagyunk gyönyörű, tiszta, száraz, napsütéses, meleg.
VIII.30.
Az éjszaka balról igen erős harci zaj hallatszik a 18-asok felől. Később
kitudódott , hogy a szél megrázta a drótakadály jelző kolompjait, és arra
dobálták szünet nélkül a kézigránátokat. A műszaki munkák folynak. Lassan
megy a munka a sziklás talajon, de sietni kell, nehogy veszteségeink legyenek az
aknabecsapódások miatt. Én rajzolgatok és az elő tereppel ismerkedek. Csak a
legényem követ mindenfelé. Találtunk egy teljes magas antenna árbockészletet,
melyet magunkkal hoztunk. Délután tiszti gyűlés a zászlóaljnál, a
visszavonulásra. A visszavonulásra lábra kapott rémhírek
személyes
megakadályozására. Emiatt azonban nálunk semmi baj nincs.
VIII.31.
Hajnalban lóra ülök és belovagolok Mikuliczym-ba híradó megbeszélésre.
Megbeszélés után tízórait kapunk. Magyarországból való vajas kenyeret, sajtot,
zöldpaprikát és jó bort. Visszafelé jövet meglátogatom az öcsémet. Este lesz
mire hazaérek. Éjszaka távbeszélő ügyeletes tiszt vagyok. Délután ahogy a
jelentéseket kiértékeltem, - a 6/I.zlj. egy járőre be akart menni a faluba, de
aknára ment és felrobbant. Egy halott, egy súlyos, és két könnyebb sebesült.
Saját járőrünk egy utásszal ment ki és 300 aknát felszedtek, közben gránát tüzet
kaptak, de semmi baj nem történt.
IX.1.
Folytatom a tájkép vázlat rajzolgatásokat a Seredna-ormáról. Jól láthatnak
engem a faluból, de úgy látszik tudomást se vesznek rólam, mert nyugodtan
hagynak dolgozni. Délután a Rokieta oldalából akarok rajzolni, de nem látok be
a fák miatt a faluba. Felmászok, a Rokieta tetőre, de már semmit sem
csinálhatok, mert teljesen beborult és erős aknatűz fekszik tőlem balról-jobbról.
Hazaérkezünk, mire az eső megered, de csak kevés esik. Felvesszük az ezreddel
a rádió összeköttetést is.
IX.2.
Semmi különös esemény nincs. Délután lemegyek a legényemmel a
Hatuszczyn-ra, az aknavető figyelőbe, és figyeljük távcsővel a becsapódásokat
és a falut. Civilbe és női ruhába öltözött katonák mozognak a házak körül. A női
ruha alatt nadrág látszik és lábukon bakancs van. Így akarnak félrevezetni
bennünket.
IX.3.
Vasárnapi, csendes a hangulat. Tábori misét hallgatunk a fenyő alatt. Délben
szeretet csomagot kap mindenki. Német szeretet csomag: finom cukorkák,
csokoládé, keksz és hat cigaretta van mindegyikben. Délután egy rohamjárőr
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felderítő vállalkozásra megy a faluba, három foglyot és egy tehenet hoznak
magukkal. Két férfi és egy nő a fogoly. Később a fiatal férfi szökni akar és
lelövik. Este hallgatják őket ki és elviszik az ezredhez. Éjszaka orosz repülők
bombázzák Mikaliczyn-t.
IX.4.
Az éjszaka esett, és most nagy köd-felhő ül a hegyeken. A völgyek
ködmentesek. 8 órakor átmegyek a legényemmel és a helyettesemmel a
szomszéd hegytetőre málnát szedni. Visszafelé jövet a Srubetz- patakban
pisztrángra halászunk kézigránáttal.
Hatalmas kő alá húzódnak a fürge halak. Felrobbantottuk a sziklát, hatalmas
vízoszlop tört az ég felé, kb. 10 m magasra, úgy hogy bőrig áztam, de a halak a
beroskadt kövek alatt maradtak. Órákig vesződünk a nagy kövekkel,
emelőrudakkal próbálkozunk, mire három pisztrángot sikerül előhalásznunk.
Azt a nagyot amelyikért tulajdonképpen fáradoztunk nem találjuk.
Délután egy sapka földi szedret szedtünk Hatuszczyn előtt.
IX.5.
Nincs semmi különös esemény. Délelőtt távbeszélőn kapok felhívást, hogy
Kőrösmező kiképző táborba kell az egyik távbeszélő tisztnek visszamenni és
engem akarnak küldeni. Én nem akarom itthagyni a zászlóaljat, a parancsnokom
sem akar elengedni. Az ezrednél meghallgatnak és a Prellert /6/I./ küldik el.
Egész nap itthon vagyok, írogatok és általános nagy fürdést rendezünk. Este
megtudom, hogy visszavonulással számolunk az utánpótlás nehézségei miatt.
IX.6.
A vezetékes hálózatot előkészítem úgy, hogy gyorsan lehessen lebontani.
Tízkor az ezreden keresztül megkapom a ho. parancsot, hogy az R/B rádiómat
azonnal kapcsoljam be ho.- forgalomba. Tíz óra harminckor felvesszük az
őröket. Az aljparancsnokom a hadosztályparancsnokhoz megy értekezletre, a
segédtiszt az új védőállásba szemrevételezni. Tatarow-ig megyünk vissza, mert
a 18-asok nem bírják az erősödő orosz nyomást, és sok a veszteségük is. 13.-án
lesz a visszavétel. Az orosz támad, de visszaverjük könnyedén, vesztesség
nélkül. Csak a harc elő- őrsökig jut el már ott jajgatva megtorpan.
IX.7.
Nincs semmi különös esemény. Az anyag visszaszállítások folynak csendben.
Egy orosz kézigránáttól délelőtti tanulmányozásom alkalmával egy jelentéktelen
kis szilánkot kapok a combomba. Délután földiszeder gyűjtésre megyünk a
Hatuszczy-n elé. Hiába várjuk a postát, napok óta semmit se kapunk.
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IX.8.
Reggel korán már levontatom a vezetékeket, csak egy vonalat hagyok a
9.század részére, délelőtt a posta is megérkezik, nyolc képes újságot kapok . A
kocsimra felrakatom a távbeszélő anyagot és én lóra ülök, hogy az öcsémet az
ezrednél meglátogassam.
Közben megérkezik a hadoszlop parancsnok úr, akitől a zászlóaljam dicséretet
kap.
Az öcsémmel együtt ebédelünk. Csudálkozom azon, hogy az ezred még nem
bontatja a vezetékét. Négy órára a vonalkörzetbe érkezem, ahová a kocsimat
rendeltem, de az még nem érkezett be. Valami bajnak kellett vele történni.
Visszaküldöm a lovas hírvivőmet, hogy nézze meg hogy mi van velük és
jöjjenek az úton tovább Tatarownak, én ott várom őket, ahol le kell térni az útról.
Hét óra felé érkezem meg a Zeniec patak völgyébe, ahol az új vonalkörletünk
lesz.
Egy órát várok, közben végtelen hosszú kocsisor megy hátrafelé, de az én
kocsim nincs, se a hírvivőm nem jött vissza. Már sötét van és félő, hogy nem
találnak meg. Erre visszaügetek Mikuliczyn-ba és véletlen rájuk bukkanok a kis
vasút mellett. Kétszer át kellett rakni a kocsit, tengelytörés miatt. Azt csinálták,
hogy jöhessenek. Éjfélre érkezünk be a Zeniec völgyi fűrész telepre. A kocsit
azonnal lepakoljuk, hogy hajnalban visszaindulhasson a még ott hagyott
anyagért. Mi pedig sátorlapjainkba burkolódzva elalszunk a kocsi körül.
IX.9.
Reggelre beérkezik a zászlóalj vonat. A csapat csendőröktől megtudom, hogy
a zászlóalj: is eljött az éjszaka csak a VIII. század maradt ott, leplező és biztosító
csoportnak. 5 km vezetékkel nekiindulunk a szerpentinnek az 1221-es
magassági pont felé. 11 órára érkezünk fel. Alig kezdem meg az építést,
beérkezik a zászlóaljparancsnokom. A zászlóalj is jön a Mikuliczyn-i oldalon
felfelé! A kocsimmal találkoztak és nem engedték már vissza. Az ottmaradt
híradós anyagomat az egészségügyi kocsi elhozta.
Az egyéb asztal, deszka, ajtó, ablak stb. berendezési dolgokat pedig
megsemmisítették. Csak késő délután érkeznek fel az embereim, éhesen,
fáradtan. Szerencsére már kész a hírrendszerem, az előrehozott csoporttal
kiépítettem. Nagy ködfelhőben vagyunk, nem látni semmit, tűz mellett
melegszünk fel.
Estére a két század átveszi védőkörletét. Étkezés is van már, málhás állatokkal
szállítják fel.
IX.10.
Éjszaka eső zuhogott, sátorban aludtam, mivel a félig kész bunkerek nagyon
nedvesek. Állandó nagy a köd, állandóan csepeg az eső. Fenyő és boróka terem
itt, víz is csak lent van a völgyben. A hangulat nyomott, a folytonos felhő-és
pára miatt, mindenki a nagy helyzetet tárgyalja, hogy már nem sokáig tarthat.
Pedig itt is kibírnánk mi még egy évig is akár!
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A legényem ebédre paprikás krumplit készít a felhozott, megspórolt élelmiszer
készletből. Az ellátás itt elég nehéz lesz, de elakadni azért nem fog.
IX.11.
A zabrálás megengedett. Aki felszólításra nem hagyta el azt a területet a
lakosság közül, attól elzabráltuk. Az embereim is hoznak egy nagy birkát és két
tyúkot. Azért hozták el, azt mondják mert se a birka, se a tyúkok nem tudták a
jelszót, amit délelőtt kiépítettek a völgyben lévő vonalkörzetekhez.
De az ezreddel is megvan az összeköttetésem. Estefelé a Szvinian-kán levő harc
előörshöz is húzunk vezetéket.
Itt borzasztó látvány tárul elénk: eltemetetlen, vagy félig eltemetett halottak
tömege. Magyar, orosz vegyesen, de az orosz sokkal több.
Kezek, lábak nyúlnak ki a földből.
Vacsorára paprikás csirkét készít a legényem, finom sült tésztával.
A műszaki munkák borzasztóan lassan mennek a sziklás talajon. Az éjszaka be
kell érkezni a VIII. századnak is, kíváncsian várjuk, hogyan tudott leválni az
ellenségről.
IX.12.
Az éjszaka hátrahagyott VIII. század levált az ellenségről. Reggelre
beérkeztek a rohamszakasszal együtt, csak két sebesültjük van. Reggelre már a
I. zászlóalj: III. százada kerül a Szvinian-kára, harc előőrsnek. Már délelőtt erős
harci zaj hallatszik onnan. Géppisztolyok és géppuskák ropognak. Aknavetőink
erősen verik az elő terepet. Az orosz aknások még nem érkeztek ide.
Délben 10 darab tábori lapot kapok. Délután ezekre válaszolok. Közben
behozzák a harc előőrstől az első halottat. Ez se a mi zászlóaljunkhoz tartozik.
Az erős ködben sok baj van a távbeszélővel, minduntalan beragadnak a
mikrofonok. A műszerészem és a vonalvizsgáló járőr állandóan kint van.
IX.13.
Egész éjszaka erős harci zaj van. Éjfél után elaludt az egyik távbeszélő
ügyeletesem. Egy órai kikötéssel fenyítem meg.
Reggel már aknabecsapódásokat kapunk a csapatkonyha környékére. Több
sebesült esett. A harc előőrsből is mindig hoztak egy-egy sebesültet.
Leöltük a birkát. Birkapörköltet csináltunk ebédre. De vigyázni kell a tűzzel,
mert a füst elárul, a köd lassan enyészik.
Délután elindulok le a vonalkörletbe, hogy reggel korán útba indulhassak
Jablonicára híradó megbeszélésre. Alig megyek két-háromszáz métert az 1121
magassági pont felől, igen erős harci zaj hallatszik. Aknabecsapódásoktól recseg
a levegő állandóan. Útközben menekülő román munkaszolgálatosokat állítok
meg és pisztollyal a kézben visszazavarom őket munkahelyükre. Amikor két óra
múlva leérek a vonalhoz, akkor tudom meg, hogy az ellenség körülzárta a
Szviniankán lévő VI/III. Századokat, harc előőrsünket. A kiszabadítása
folyamatban van, állandóan lőszert kérnek alulról. A szállítmányok elindulnak a
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távbeszélő összeköttetés megszakad. Éjszaka megérkezik a posta, sok képes
újságot kapok. A harci zaj még mindig tombolva hallatszik le.
IX.14.
Hajnalban elindulok Jablonicára, kocsival. Itt az összes csapat távbeszélő
tiszteknek az új rejtjelezést oktatja ki Kárpáthy királyi főhadnagy. A
hírparancsnok beteg, kórházba került. Este megyek vissza a Zenice völgybe,
ahol újabb hírekkel várnak. Az orosz támadását sikerült kivédeni, de a III.
századot szétszórta a muszka. A III. századbeliek nem mutattak valami nagy
virtust. Egy embert agyon is lőttek gyávaság miatt. Igen sok orosz halott van.
Fegyvereket is zsákmányoltunk, de sajnos a mi részünkről is van veszteség. Két
tiszt halottunk van: Lendvai Gyula törzs zászlós/nyaklövés/ és Magyar István
tartalékos hadnagy,/fejlövés/.
A rohamszakasz szépen működött, a parancsnoka Szabó István hadnagy is
megsebesült. A zászlóaljjal nem tudok beszélni, mert az összeköttetés ismét
megszakadt.
IX.15.
Reggel elindulok fel a zászlóaljamhoz. Csend van. Útközben sebesült
vivőkkel találkozom, egy halottat hoznak, egy tisztet Balogh István tartalékos
hadnagyot.
A VIII. század így tiszt nélkül maradt. Csak a századparancsnok él még,
valamennyi tiszt szakaszparancsnoka meghalt. Amint megyek tovább az ok. av.
századhoz tartozó Bíró László tartalékos zászlós hullájával találkozom. Aztán
jön a műszerészem és tőle hallok újabb dolgokat. Két emberük tegnap előtt hősi
halált halt. Samu György őrvezető, és Mátyás Ferenc honvéd. A harc előőrsben
voltak távbeszélői ügyeletesi szolgálatban. Egy akna telitalálat érte a
bunkerüket, és valamennyien /öten/ ott lelték halálukat. Az előbbi két tiszt is ott
halt meg.
Amikor felérkezem, akkor hozzák elém a két emberem hulláját.
Elszedjük szegényektől az egyéni holmijukat, én összecsomagolom szépen,
majd letisztelgem előttük és elviszik őket.
Eddig egy géppisztoly a szakasz szerzeménye és csodálatosképpen a távbeszélő
készüléket nem vitte szét az akna üzemképes maradt. Vezeték anyagunk
hiányzik, kb. egy km, ezt felszedte az orosz. A legtöbb baj a hiányos ásások
miatt van. A zászlóaljhoz megérkezik Bácsay Antal alezredes úr, hogy átvegye a
parancsnokságot a Simon László századostól, eddigi parancsnokunktól.
Az embereimtől megtudom, hogy Faragó Ferenc őrvezető, a műszerészem
tegnap derekasan viselkedett. Délután a legényemmel tájkép vázlatot rajzolni
megyek ki, a figyelők elé.
Az oroszok rögtön észrevesznek és mindjárt jönnek a „csomagok”. A második
10 méterrel elém esik. Gyorsan rajzolok, és hamarosan jövünk is vissza. Az
eredménnyel nem vagyok megelégedve. Éjszaka igen sok repülő húz el felettünk
Magyarország felé.
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IX.16.
Reggelre erős dér van, a sátram is tiszta fehér kívülről, belül pedig deres. Tíz
óra felé melegen, tisztán kisüt a nap. Aránylag csend van, az éjszaka néhány
sebesült volt aknától. A jó időben az új rejtjelezésre oktatom ki a rádiósaimat.
Délután újra elmegyek ki az első vonal elé, tájkép vázlatot rajzolni. Most már
sikerül az egész elő terepet lerajzolni. Látom, amint a hegyoldalban öt-hatszáz
méterre a muszka ássa be magát. Este a tűznél a köveket melegítjük és berakjuk
a sátrainkba. Így kellemes, meleg a fekhelyünk. Éjszaka állandóan kőröznek
felettünk az orosz repülők.
IX.17.
Délelőtt tíz óráig fekszem a sátramban, olvasgatok és leveleket írok. Közben
négy akna hull süvítve a közelbe, de szerencsére csak egy robban és az sem tesz
semmi kárt.
A harc előőrsből bevonul a rohamszakasz és a VIII. század beosztott részlege
hetvenkét órás kemény szolgálat után Miskolczy főhadnagy parancsnoksága
alatt.
Délután összeírja a zászlóaljparancsnok a kitüntetésre javaslatba hozhatókat.
Van egész csomó, vagy harminc ember. Faragó őrvezető műszerészemet is
felterjeszti bronz vitézségi éremre, mert az ellenség előtt bátran viselkedett, és
egy készüléket visszaszerzett az orosztól, és még hozott két orosz gombolyító
készüléket, 500 méter vezetékkel a l4.-i támadás elhárítása alkalmával. Délután
ismét tájkép vázlatot csinálok a IX. század védőkörlete elől. Különösebb
esemény nélkül múlik el a nap, este a szokásos repülő tevékenység.
IX.18.
„Zenés ébresztővel” kelünk, úgy látszik a muszka megint nem fér a bőrében.
Később azonban elcsendesedik, amikor aknásaink felelgetni kezdenek neki.
Megcsináltam az anyag- nyilvántartást és az üzemanyag igénylést és mindjárt fel
is terjesztem a hadosztály híradós parancsnoknak. Délután átköltözik a
zászlóalj-parancsnokság az új bunkerébe, mi pedig elfoglaljuk az övékét.
Örülünk neki, hogy végre a sátrakat felszedhetjük és fedél alá mehetünk.
Az orosz erősen aknáz. Egész csomót szórnak a mi környékünkre is.
A sátrak nagy gyorsasággal tűnnek el, mikor én az enyémet lebontatom, és
mindenki igyekszik a földbe bújni.
Kihasználják az ideiglenesen összeütött kis bunkerféle lyukakat. Este még
fokozódik az ellenség tüze, repülők köröznek a fejünk felett. Benyomás szerint
támadni készül az orosz. Tüzérséggel és aknásainkkal erre meg puhítgatjuk
kissé és úgy látszik az le is mond mindjárt támadó szándékáról.
Aknaszilánktól sebesültjeink vannak. Éjszaka ismét leváltják a 3.századot.
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IX.19.
A 3. század hátramegy a reggeli órákban Tatarowra. Ismét a 8. század és a
rohamszakasz van harc előőrsben. A tartalékunk most csupán csak egy lovas
szakasz
A délelőtt olvasgatással megy el, délután pedig mohát gyűjtenek az emberek a
bun- ker nyílásainak betömésére. Az idő elég szép, néha még kis melegét is
érezzük a napnak.
Hihetetlen rémhírek terjednek el, szájról-szájra. Nevetünk rajtuk, és mivel most
már semminek sem lehet hinni, semmit sem hiszünk.
De az erdélyi események elszomorítanak bennünket.
IX.20.
Nálunk nincs semmi újabb esemény. Az éjszaka ismét két halottat hoznak be.
Ezek is a 8. szd.-hoz tartoznak.
A bal szárnyunkon a 8. gyalogezred van, és ennek a második zászlóaljánál
betörtek a muszkák. Az ellentámadás megindult. A mi oldalunkat veszélyeztetné
innen az orosz.
Délelőtt ismét rajzolni megyek le a 7., század elé. Ismét igen jól látok mindent,
viszont engem is jól láthatnak, de a gyors rajzolásomat nem zavarják meg. A
központot átszereljük, már csinosságra törekszünk, mert a mi házunkban
vagyunk. A bunker falát mohával kezdjük kitömködni. Estefelé a bal
szomszédnál igen erős harci zaj van, szünet nélkül robbannak az aknák, szólnak
a géppuskák és géppisztolyok.
IX.21.
Balról, ide kb. 5 kilométerre betört az orosz a Zawornik- 1467
harcállásponton.
Állandóan figyeltetem, a bal oldali terepet távcsöves figyelővel. Délelőtt a
hegytetőn óriási összpontosított orosz tüzérségi és aknavető tűz fekszik.
Szinte füstben van az egész hegy. Az alakja egy tűzhányóhoz hasonlít, amely
pirosan, szürkén pipázik. A nyugalmat egy kissé megzavarta ez a körülmény.
Állandó riadókészültségben vagyunk, de a mi arcvonalunk csendes. Az
ellentámadás izgat mindenkit. Holnap feltétlen meg kell indítani, mert erről a
magaslatról teljesen belátni a védőállásunkba.
Balról is erős harci zaj hallatszik. Felszerelve folytatjuk a bunkerünk
továbbépítését, ajtót, ablakot faragunk rá, és beszereltük a kályhát. Este már jó
melegben fekszünk le.
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IX.22.
Délelőtt bemegyek az ezredhez, és meglátogatom az öcsémet. Mogyorót és
vadalmát eszünk. Nekem ez is újság, mert a mi harcálláspontunkon semmi sincs.
Délre már visszamegyek a zászlóaljamhoz az újabb visszavonulás híreivel. A
kocsim már el is ment hátra a vonattal együtt, de nem tudom, hogy hová,
valahová Magyarországra. Délután fél egykor megindul a bal szomszédnál az
ellentámadás. Mi is adtunk egy szakaszt aknavetővel és géppuskákkal a
megerősítésére. Az előjátékot távcsővel figyeljük. Az esti órákban sikerül is
visszaszorítani a muszkát a hegytetőről. 8 óra felé megtudom, hogy még az
éjszaka folyamán visszavonulunk. Kiküldöm az üres dobokat az állomásokhoz.
21 órakor kapjuk meg az írásbeli parancsot, hogy 23 órakor meg kell kezdeni a
zászlóaljnak a visszavonulást. A 8. ezred marad vissza ismét utóvédnek. A
vezetékek lebontását csak 23 órakor kezdhetem meg.
Olyan sötét az éjszaka mint a korom. Borzasztó nehézségekbe kerül, amíg
lebontunk.
Az anyag leszállítására elfogok két mulint és az anyag egy részét azokra
pakolom fel, a többit pedig magunk visszük le. Rémes a nagy sötétben a
meredek út, szakadékokba esés veszélyével, nagy terhekkel lefelé! A bontó
részleg is küzd a sötéttel elszalasztja a vezetéket és fél órába telik, amíg a végére
ráakad újból.
Az idő gyorsan repül, sürget bennünket.
IX.23.
3 órakor már lentről el kellett volna indulnunk a fürész telepről hátrafelé.
Tatarow nyugatra, az új védőállásba. De még mindig küszködünk az úttal és a
sötéttel. A 8. század már megkezdte egyes csoportjainak kivonását. Fél hatkor
érkezünk le a fűrész telepre, a századok már elmentek, a kocsim sem érkezett
meg.
A bontó részleg is dolgozik még a hegyoldalban valahol. Nagy csend van. Nem
tudom mit csináljak, mert az anyagomat emberi erővel hátra szállítani képtelen
vagyok. Éppen az utolsó pillanatban, amikor már a legvadabb megerőltető
ember-málházásba /magamat is beleértve/ kezdünk, három mulint találok ismét
a sötétben. Gazdáikat keresték. Én azonnal elfogtam őket és rájuk málháztuk a
híradós anyag nagy részét. Így már elindulhatok, 6 órakor támolygó
embereimmel, mögöttünk rogyadozva kocognak a mulik /hordárok/.
Horváth őrmestert hagytam vissza a bontó résszel. Már a nap pirult ki, fényesen
úszik a hegyek tetején, amire az új had-álláspontra érkezünk. Fáradtan dől el a
nép, de amikor az egyik krumplit talál a földben, mindegyik feléled és tűz
mellett máris folyik a krumpli főzés.
10 órára beérkeznek a bontók is. Megvan minden anyagom hála Isten, sőt
szerzemény is van: egy készülék, két sor gombolyító és kb. egy-öt km vezeték.
Már itt is kapunk akna tüzet, de csak szórványosan, majd géppisztoly golyók
süvítenek a fejünk felett és pattognak mellettünk a fatörzseken.
Egy csomó lengyel faházban helyezkedik el a parancsnokság. Én a központtal
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és a szakaszommal az emeletet kapom meg. Nagyon jó szállás, fűthető, tiszta,
száraz csak az a kár, hogy úgy érzem nem sokáig maradunk itt. Délre megvan a
vezetékes összeköttetés az ezreddel. A vonatról még mindig nem tudunk.
Délután elkészül az én vezetékes hálózatom is. Közben riadók vannak, mert
nagyon közel hallatszik előttünk a harci zaj. Talán partizánok vagy beszivárgó
oroszok szemtelenkednek. A hetedik század vonalára egymás után kell a
vonalvizsgáló járőrt kiküldenem, teljesen bizonytalan az összeköttetés, itt.
Étkezésre konzerveket kapunk, csak a kenyér és a cigaretta hiányzik.
A 8. századnak simán észrevétlenül és veszteség nélkül sikerült leválnia az
ellenségről. Este azonban öt halottja van és megsebesül Rajkay Béla zászlós.
Hátul harc van. A szomszédokkal nincs semmiféle összeköttetés klg. Járőrök
járnak mögöttünk. A Tatárhágó felé vezető úton kellemetlenkedtek. Két foglyot
küldünk hátra.
IX.24.
A hajnali órákban beérkeznek a konyhák, de az ebédlő állásba meleg
étkezést nem tudunk kiszállítani. Így a lent levő legénység eszik annyit, ami
belefér, a megmaradtat ki kell önteni. Kenyér, cigaretta, konzerv és gyümölcs íz
is érkezik, ezt felszállítjuk a századoknak ék alakban vagyunk mi előre, a
szomszédaink két km-re vannak mögöttünk a vonalunk pedig már Kőrösmezőn
van. Ma vasárnap van, de csak a naptárból tudjuk meg, meg is üljük a harci
zajban: alaposan kilakunk/jóllakunk/ az este félretett feketéből, gulyásból és
gyümölcs ízből.
Délelőtt hátrább megyek új harcálláspontot szemrevételezni és előkészítem a
vezetéket lebontáshoz. Állami vezeték megy az út mellett, ezt használjuk ki.
Az előremenőt azért vágattatom le. A baj csak az anyagszállítással van. Igen
nehéz kocsi nélkül mozognunk. Az éjszaka hátrább megyünk a Portec-völgybe.
Jelenleg Tatarazow Nyugat 3 km-ren vagyunk. Sajnáljuk ezt a szép lakást itt
hagyni. Még szerencse, hogy az idő most eléggé kedvező, nincs hideg, de a sátor
mégis veszélyes az akna becsapódások miatt. Az út mellett megnyugtató páncél
elhárítás van, az új rakéta lövedékekkel felszerelve. A páncélromboló járőrök
páncélöklöket /Raust/ szorongatnak. Szeretnénk elmenni már a kiépített Árpádvonalba.
Este kilenckor megérkezik a visszavonási parancs. Az anyagot rögtön
hátraküldöm a kéznél levő embereimmel. Én beülök a központba, mert az egyik
vonalamat ellőtték és a központ kezelőt is ki kellett küldenem vonalvizsgára.
Közben erős aknatűz ér bennünket, mindjárt öt sebesülés esik. Még jó, hogy
most egyedül vagyok csak itt. Még az éjszaka folyamán kiépíttetek, borzalmas
sziklás terepen a 9. századhoz, az 1258 magassági pontra. A központot a
Grotter-malomig viszem hátra. A völgyben felhasználjuk az állami vezetéket.
Egész éjszaka kemény munkában telik el.
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IX.25.
Reggel érkezik csak be a 9. századtól az építő csoport. Az összeköttetés
nehéz, mert a sziklás talajon nem lehet jól földelni. A központot áttelepítem,
mert nagyon belátható helyen voltunk. Alig kész az összeköttetés, máris
vonalvizsgáló járőrt kell kiküldeni, mert rossz lett a 9. század vonala. Sajnálom
az embereimet, fáradtak és újra négy kilométert kell a borzasztó sziklákon
mászniuk, de az összeköttetés mindennél előbbre való.
10 órakor itt is váratlanul aknatűz ér bennünket, de én szerencsére már
számoltam ezzel, és a hadálláspontomat az út melletti mély árokban
választottam, így nincs is semmi baj!
Közben meghallom, hogy még az éjszaka folyamán átmegyünk a Tatárhágón.
Kissé örülök, kissé bosszankodom, előre félek a hátramenettől, mert nem
biztos, hogy tudunk kocsit fogni, és a sok nehéz málhával kell újra kínoznom az
embereimet.
Az anyagot pedig elhagyni nem engedem, hiszen a legtöbbször az életünk ettől
függ, és ez a mi kenyerünk. Eddig pedig még semmi anyagi veszteségünk sincs.
Inkább szereztünk.
Délután alvás helyett az anyagot kell karbantartanunk, mert bizony már elég
viharvert állapotban van. Délben újból aknatüzet kapunk. 12.30-kor riadó van!
Az ellenség páncélosokkal és gépkocsikkal támadásra készül. A támadást
azonban már az első vonalban szétverik. Délután igen erős aknatüzet kapunk
többször. Igen jól belőtt az orosz. Négy óra után mintha a pokol szakadt volna
ránk, úgy hullik közénk az akna.
Halottak, sebesültek esnek. Mellettem három méterre, fölöttem a fán, jobbról,
balról, mindenütt aknarobbanás és én csodák-csodája, még egy szilánkot se
kapok, pedig le se feküdtem, csak nagy nyugalommal leültem egy kőre az út
árkában, a fák alatt.
Nem féltem, inkább az embereimért aggódtam. Azok is átestek rajta hál Isten
simán, bebújtak egy szűk, igen erős hídba az országút alá.
Az összeköttetés is megszakad, már csak az ezreddel van meg. Vonalvizsgáló
járőrt küldök ki és bontórészleget a 9.század vonalára. A vonalvizsgáló járőr
nem tud átmenni a hídon, a borzalmas aknatűzben, mert a szembeni
hegyoldalból már géppisztollyal is lőnek ránk. Gyorsan összeszedek egy csomó
embert, akik a közelembe menekültek és kézigránátokat nyomok a markukba és
tüzelő állásba rendelem őket. Az orosz a közelünkbe sem jöhet! Az előbbre
levő aknavetőinket akarják bekeríteni. Ekkor a zászlóaljparancsnokom elhozatja
a nehéz páncéltörő ágyut, és odapörköl vele a hegy oldalba. Az orosz gránátok
is oda potyognak most szerencsére.
Néhány lövésünk után elhallgatnak, egy kis időre csend lesz. Aggódom a bontó
részlegért és az anyagomért. Egyszer csak egyenként megjönnek az embereim,
rongyosan, sapka nélkül, zihálva, csak üres dobokat hoznak. Belementek az
oroszokba, géppisztolytüzet kaptak pár méterről, de egy szakadékba leugrottak
és szerencsésen visszajutottak!
A vezeték sajnos ott maradt, nem lehet már lebontani. A 9. ezrednél lévő
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embereimről nem is tudok, eltűntek, készülékestől.
Szürkület felé járőrt küldök ki, hogy derítse fel mi van előttünk. Egy emberem
marad csak velem és a legényem. A zászlóalj parancsnokság már hátrább ment.
A vezetékeket le kellene bontani, ami még menthető a közelünkben, de most
meg nincs, aki lebontson. Már erős szürkület van, amikor visszajönnek mind az
embereim és gyorsan összecsomagolják a központot, gombolyagba hajtjuk a
vezeték jó részét. Az ezreddel van további összeköttetés, az állami vezeték
igénybevételével.
Sikerül kocsit fognom, rápakoljuk a híranyagot és útra készen pihenünk az út
mellett a sötétben. Az embereim a 7. és a 9. századnál levők kivételével
megvannak, csak hat dob vezetékem hiányzik, kb. becslésem szerint.
Este 8-kor elindulunk a Tatárhágó felé, csendben, szótlanul. Csak néha szólal
meg valaki. - Ilyen kemény napunk még nem volt! Csak a Jó Isten mentett meg
bennünket. Éjfél körül átjövünk a Tatárhágón, csendesen esik az eső.
IX.26.
A magyar föld esővel fogad bennünket, de valahogy mégis jókedv surran az
emberekben., dúdolgatnak a sötétségben. Zuhogó esőben érünk Haras- aljára,
hajnali egy órakor. Egy száraz szobába húzódunk be, és lefekszünk a padlóra,
ember-ember mellé, olyan zsúfolva mint a heringek. 8 óráig alszunk. Akkor
érkeznek meg a konyhák meleg feketével. Megjönnek a 7. és 9. századhoz
beosztott embereim is.
A készülékeket mind elhozták, és csak annyit mondanak, hogy kemény nap volt
a tegnapi. Fő az, hogy együtt vagyunk újra és csak 8 dob-vezetékem hiányzik.
Délelőtt átmegyünk egy másik, jó meleg lakásba és pihenünk. Este újból útra
kelünk az Árpád-vonal felé. Az úton nagy a forgalom, többször eldugul a
menetvonalunk.
Sok nehézség után végre átjutok a szakaszommal a Fagyalos-patak völgyébe,
Kevelével szemben. A zászlóalj felmászik a Menczhul-ra 1447 m-re. Mögöttünk
óriási lángok nyaldossák az eget, bevilágítják az egész esős, lucskos sötétséget.
Kőrösmezőt gyújtották fel a hátsóbb lépcsők romboló részlegei. Egy alkalmas
helyen lejárok a szűk útról, a rám bízott kocsikkal és tüzeket gyújtunk, úgy
melegítjük vizes ruháinkat. A tűz mellett, ahogy lassan kezdünk szárazdni
elnyom az álom.
IX.27.
Arra ébredünk, hogy fázunk és esik az eső. Mellettünk találjuk a 8/1 zlj.:
távbeszélő szakaszt is, az éjszaka jöttek a tűz csábítására mellénk, úgy hogy
észre se vettük. Nekik igen sok az anyagi veszteségük. Úgyszólván mindenük
elveszett. Az eső mindig jobban esik, minél világosabb van. Lassan felszerelünk
és tovább viszem a szakaszt a völgyben a Diana-lakig. Itt van már a zlj.-am
egyik vonal részlege.
A házban tüzérek vannak. Nekünk csak az Isten szabad ege jut lakásul.
Van itt lent néhány bunker is, azokban pedig román munkaszolgálatosok vannak.
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Egy üreset is találunk abban meg sok a tetű. Választanunk kell, vagy az esőt
vagy a tetvességet. Az embereim át vannak fázva, vizesek, úgy az utóbbit
választják. Én a zlj. vezető orvossal szállást kapok a házban, egy munkás
század-parancsnok főhadnagynál. Jó meleg van itt, megszárítjuk a ruhánkat és
kényelembe helyezkedünk. Azonnal parancsot adok az összeköttetésre a
zászlóaljoz. 5 km-t építenek ki az embereim, és csak késő éjszaka tudunk
beszélni. Ágyban fekszem.
IX.28.
Reggel távbeszélőn parancsot kapok, hogy az embereimmel és amennyi
anyagot csak fel tudunk szállítani, menjek fel. Két mulit kapok, azt jól
felmálházzuk és megindulunk felfelé. Borzalmas az út. Sáros, csúszós és
meredek. Négy órába telik amíg felérünk. Zászlóaljunk önálló feladatot kapott,
közvetlen a gyalog-parancsnoknak van alárendelve.
Mire felérünk, már a híradók is ott vannak, kiépítettek a hadosztálytól hozzánk.
Egy
R/3 rádió állomást is kaptam a felfelé való összeköttetésre.
Alig pihenünk fél órát a lucskos erdőben, ahol még semmi fedél sincs, máris
építeni kell a századokhoz. A hat km-es zászlóalj sávhoz azonban nem elég a
vezetékem, hanem még a híradóktól is igénybe veszek két km-es dobot. És
elkezdem az au. szakasz tűzvezetői vonalát. Így az esti órákban, minden
századdal sikerül a távbeszélő összeköttetést felvenni. Dobokat kérünk a
hadosztály híradó parancsnoktól, aki meg is ígéri, hogy küld azonnal. A muszka
már Kőrösmezőn van. Sátrakban didergünk éjszaka, fel-fel kelünk melegedni.
IX.29.
Nagy köd van, felhő, eső, víz. A bal-szárnyunkon 5 cm-es hó. Igen sok baj
van az összeköttetéssel. Alig tudunk beszélni. Minden pillanatban benedvesedik
a mikrofon, szárítani és cserélgetni kell. A parancsnokaim nehezen értik meg a
nehézségeket. Mindent megpróbálok a bajok kiküszöbölésére. A földeléseket
csak egy kis érbe rakhatom, mert egyébként a talaj igen rosszul vezet, hiába
nedves, a sok apró réteges kő miatt. Az utánpótlás borzalmas nehézségekkel jár.
Zsidó és román munkások dolgoznak itt, hogy az eső ellen valami kis fedelünk
legyen. A késő délutáni órákban bekapcsolom a központot. Így is sok a baj az
óvóhelyünk csak egy rögtönzött fészer, amelynek ponyvákkal csináltuk az
oldalát.
A muszka közben már előttünk járőrözik. Igen hamar utolért bennünket. Még
csak géppisztolyozik, aknái még nincsenek.
A hiányos élelmezést kóborló birkák elfogdosásával pótoljuk. Van, aki malaccal,
sőt borjúval csinál magának hasmenést.
IX.30.
Délelőtt lemegyek a legényemmel az ezredhez a Fagyalosi fűrésztelepre.
Útközben már erős harci zajokat hallunk előttünk is, mögöttünk is. Már aknatűz
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is van. A Bukovinka kopasz oldalán, ahol hegyi legelő és házak vannak,
benézünk néhány lakásba. Borzasztó látvány: a sok lim-lom összevissza szórva,
rettenetes szemét és piszok-tanya minden elhagyott ház, ahonnan csak tegnap
költöztek ki.
Lent a fűrésztelepen, már aknázott az orosz. Itt találkoztam az otthoni szomszéd
fiával, aki utász és már április óta van itt kint egyfolytában. Az ezrednél
átveszem a rádió-eligazítást és megtudom, hogy az öcsém visszakerült a
hadosztályhoz, valahova Rahó környékére. Örülök neki, mert úgy érzem, itt
„meleg” napok elé fogunk nézni. Alig indulok vissza, igen erős harci zaj
hallatszik felülről. Közben a vonatnál felveszem a szakasz zsoldját az egész
zászlóalj pénzével, egy gh-ás őrmesterrel és a legényemmel nekivágunk az
útnak. A gh. főnöknek hirtelen megfájdult a lába, amikor a harci zajt meghallotta
és lent maradt.
Előttünk a hegyi úton szüntelenül ropognak az aknák. Mi csak megyünk.
Útközben benézünk a doktorhoz is az új segélyhelyen. Egész kényelmesen
berendezett lakása van, igaz szívből irigykedünk rá. Itt már jön az első sebesült.
Szilánkot kapott.
Rajkay Béla zászlós főtörzset is hozzák hordágyon. Mindkét lábát erős szilánk
megroncsolta. Egész vértócsa van alatta. Tőle tudom meg, hogy borzalmasan
támad az orosz a 8. és 9. századra. Az utat még mindig erősen aknázza előttünk.
Megyünk tovább. Csupa vizek vagyunk mire felérkezünk, szerencsésen. Alig
érünk be a zászlóalj parancsnokság erős aknatüzet kap, bújunk össze, mint a
birkanyáj.
Csodálkoznak, hogy mi épségben felértünk. Közben megtudom a harchelyzet
részleteit. Az éjszaka megszökött három ruszin a 9. szd.-tól, köztük volt a
Rajkay zászlós legénye is, és ők árultak el bennünket.
Ők vezették a rohamot is a 9. század harc előőrsére, de hál Istennek sikerült
visszaverni.
Pedig kilencszer újrázott a muszka. Sok sebesültünk volt az igaz, és egy-két
halottunk is, de ezzel szemben nyolcvan muszka maradt ott halva és öt foglyot is
ejtettünk.
Az ellentámadásnál pedig zsákmányoltunk egy orosz távbeszélő készüléket,
három dob vezetéket gombolyítóval, sok géppisztolyt, golyószórót és puskát.
Este újabb hat foglyot hoznak be. A foglyoktól megtudjuk, hogy a 229.
gyalogezred áll velünk szemben, akikkel a Jarovnikon harcoltunk és a 150. és
151.gyalogezredek is itt vannak. A tisztjeik legnagyobb része zsidó és hátulról
géppisztollyal hajtják őket. Aki nem megy, lelövik. Különösen Miskolczy Gyula
főhadnagy tűnik ki bátorságával és maradék embereivel szépen megállja a
„sarat”.
Este postám érkezik. A vonalvizsgáló járőr izzad.
X.1.
Fekete vasárnapra ébredünk. A muszka úgy aknáz, hogy borzasztó! Teljesen
belőtt bennünket. Két sebesültem is van: Dizsenyi József tizedes és Harangozó
133

György honvéd. Hála Isten csak az egyik a súlyos. Alig néhány perces szünet,
már is újabb aknazápor. A sátrunk oldalát is kivitte egy nagy szilánk.
Kilyukasztotta az ebédes vödrünket, és a kanalat, a fába állt bele. A szakácsok
nem tudnak főzni, kettő meg is sebesül. Nem tudunk semmit se csinálni. Dél
körül egy fél óráig hull ránk egyfolytában az akna. Csak az Isten ment meg
bennünket. A vonalaimat mihelyt összekötjük, újra elvágja. A vonalvizsgáló
járőr halálos verítékeket izzad, de megy és dolgozik. Igazán derekasan
viselkednek a fiúk. Szó nélkül mennek ki ötödször, hatodszor és az Isten tudja
hány szakadást kötnek össze. Az egyik hozzám beosztott ezred-távbeszélős is
megsebesül. Borzasztó kemény napunk van, még a 25.-inél is sokkal rosszabb.
Fedezékünk sincs és teljesen körülrakott bennünket, csak az Isten mentett meg
bennünket.
Délután öt órára kis szünet áll be, a távbeszélő összeköttetés is helyreáll. Sorra
futnak be a jelentések. Az ellenség ismét támadott, de már a harc előőrsünk
megakasztotta Szabó Ferenc törzs-zászlós parancsnoksága alatt. Hatvan halottat
okoztak nekik, nekünk körülbelül 15 sebesültünk, és három halottunk esett.
Koskán József főhadnagy a 9.század parancsnoka Beregszászra megy
tanfolyamra, és századát a 6/a. zászlóaljhoz tartozó v. Tóth Ferenc főhadnagynak
adta át. Azonban Ő máris megsebesült itt. Így a 9. század parancsnokságát az
egyik szakasz-parancsnok Kántor József főhadnagy lesz.
Estére gyorsan kotyvasztanak a szakácsok is valamit. Egy csomó elmaradt
postát kapok, leveleket, újságokat. Gyorsan válaszolok is röviden egyre-egyre.
Éjszaka elcsendesedik minden, kisüt a hold. Szolgálatban vagyok, mint
ügyeletes tiszt. Éppen az éjféli jelentést adom le, amikor újabb aknazáport
kapunk.
Ha így megy ez sokáig, idegekkel nem fogjuk bírni, ha meg nem halunk, vagy
sebesülünk. Az október 1. nevezetes nap lett, megemlegetjük egypárszor!
X.2.
Csendesebb napra ébredünk. Csak néha kapunk egy-egy tűzcsapást. A
vonalaimat folyton ellövi a muszka. Mihelyt megjavítják újra elszakad. Csupa
küzdelem, viaskodás a vonalvizsgáló járőr munkája. Középső hadsereg
részünknél most viszonylagosan csend van, a támadás kudarca miatt most
máshol próbálkozik az ellenség. A bal-szárnyunk felé tolódik el, de itt is elverik.
Az esti órákban egy századot kapunk a 8. gyalogezredtől, a gyakorló tartalékból.
A 7. és 9. század közötti két km-es hézagba kerül védőállásba az esetleges
beszivárgások megakadályozására. Egészen jobbra az első zászlóaljnál még
nem tisztázódott a helyzet. Az ezredes úr személyesen megy oda fel, rendet
csinálni. Bennünket nagyon dicsérnek a hadosztálynál. Nagyon hiányzanak a
bunkerek. Este kapunk egy árkász szakaszt a felderítőktől. Ezek rögtön munkába
is állnak. A 8. és 9. szd. között akadályt telepítenek. Éjszaka ismét csend van,
éjszaka sosem támad a muszka.
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X.3.
Ébresztőnk a megszokott aknázás. Árulás következtében annyira pontosan lő
bennünket a muszka, hogy szinte meg sem tudunk mozdulni. Mihelyt összekötik
a vonalakat, máris ellövi. Most a bal-szárnyunk előtt gyülekezik, támadni akar.
Igen lassan megy az idő a folytonos tűzben. Az aknavető szakasznak
kölcsönadom a még meglevő vezetékanyagomat. Most már az égvilágon semmi
tartalékom sincs. Délután a legényem a távcső tokomat mutatja, átszakította az
aknaszilánk. A távcsőnek nincs semmi baja. Igazán a jó Isten kezében vagyunk.
A délutáni órákban ellentámadást hajtunk végre a bal-szárnyon az 1707
magassági pontra támadó ellenségre.
Az ellentámadás sikerül, kb. 20 halott és ugyanannyi sebesült, és 14 fogoly az
eredmény. A foglyokat este kihallgatjuk, még koreai, kinai is van köztük és két
fegyenc.
A jobb-szárnyon az első zászlóaljnál betört ellenséget elszigetelték, a fő
ellenállási vonal a régi helyére, így mindenütt visszaállt. Úgy 20 óra körül erős
dörgés, villámlás és jégeső esik.
X.4.
Az éjszaka jégeső és eső esett, a bal szomszédaink egyszerűen otthagyták
állásaikat és fedél alá húzódtak. Reggel azon vesszük magunkat észre, hogy
balról nincs mellettünk senki, az 1707 ponton pedig már fent ül a muszka.
Délelőtt elküldöm a helyettesemet műszaki anyagért és szórakoztató rádióért
Rahóra. Délután beérkezik Mohácsi Lajos tartalékos-hadnagy sebesülten.
Mellében távcső darabok vannak, robbanó golyó érte a távcsövét, amely az
életét mentette meg.
Az arcvonalunk bal szárnyát 100 m-rel visszakanyarítjuk, a beszivárgás
megakadályozására. Az esti órákban egy huszár század is érkezik erősítésre, és
már ott van a 8. századtól az alig valamit érő Fehér százados százada. Simon
százados úr személyesen megy ki tájékozódni a helyzetről. Éjszaka az 1707-re
vállalkozást próbál végrehajtani a huszár századdal. De mihelyt a muszka
közelről már elkezd lőni, egyedül találja magát az élen a legényével. Siker
nélkül kell visszajönnie.
X.5.
Hűvös a reggel, csend van aránylag. Délelőtt kőből építenek a fedelünkbe
kályhát a legények. Simon százados úr is visszaérkezik lehangoltan. Hiába csak
a saját embereinkben bízhatunk. Az 1707-pont, ellentámadásra vannak
előkészületek.
Mivel ez a szomszéd sávjába esik, neki kell végrehajtani, de mi segíteni fogjuk.
14.30-ra van a megindulás kitűzve. Fehér századunk meg is indul a jelzett
időben és feljut egészen az Asztag, havas 1707-re, de itt nem találja, se a
huszár-századot, se a 8/3 zászlóalj ellen támadó részeit. A hátába pedig a
gerincen balról ellenséges beszivárgást vesz észre. Így kénytelen visszajönni és
egy km-rel hátrább a gerincen
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reteszállást vesz fel, a további beszivárgás megakadályozására.
Az 1707-es továbbra is a muszkáé. Az aknatüzet már egészen megszoktuk, de
azért most már nem olyan heves, mint elsején volt. A helyettesem miatt
aggódom, még mindig nem érkezett meg Rahóról, a híranyaggal, semmi hír róla.
X.6.
Hajnalban erős tüzérségi és aknavető tűzzel támadást kezd a muszka. A 9.
ezredre borzasztó nyomást gyakorol. Sok a sebesültünk, és már-már válságosra
fordul a helyzet. Igen erős aknavető tűz alatt vagyunk, a központunkat is találat
éri, de azért még üzemképes. Az összeköttetés megakad minden századdal.
Szinte méteres darabokból áll a vezetékem úgy szétnyírta az akna. Nagy harc
van, életre-halálra.
Sárdi Ferenc zászlós aknavető szakasz parancsnok is megsebesült. Az
ellenségnek dél körül sikerül a 9. századnál betörni. Riadózunk, azonnal
összecsomagolunk mindent és útra készen várjuk a véletlent, talán a halált, vagy
Isten tudja mit.
Ekkor érkezik a III. zászlóalj, III/pu. százada. Mintha csak az Isten küldte volna
Őket. Rögtön ellentámadásra indul az egyik század. Ekkor érkezik be a
helyettesem is a híranyaggal, de mindjárt vissza is irányítom a völgybe a
kocsimhoz. A rohamszakaszunk négy ember kivételével felmorzsolódik. Késő
délután sikerül az összeköttetést helyreállítani a vonalhoz, és máris kérjük a
lőszert. Csak lőszert és lőszert ez a legfontosabb! A harc előőrsöt bevonjuk és
oldaltámadásra indítjuk. Sikerül is az ellenséget a fő-ellenállási vonalig
visszanyomni. A bal szárnyunkat,, a 7. sz.-nál szintén igen erős nyomás éri.
Igen sok a sebesült. Az éjszakát virrasztva aggódjuk át. A 7. századdal sem
tudunk összeköttetést találni. A járőrök sem jönnek vissza. A bal-szárnyunkat
úgy látszik szétverték. May zászlós jelentkezik 20 emberével a zászlóalj
vonalnál, ide jön később Szabó főhadnagy századparancsnok és Fehér százados
20 emberével és a huszároktól néhány fő. Szabó főhadnagy összeszedi ott lent
őket, és átveszi a parancsnokságot, lezárja a Fűrész- völgyet. Simon százados a
két századdal ellentámadáshoz tervet készít.
X.7.
Hajnalban újból erős támadás a 9.század ellen. Simon már elindul a második
századdal a bal-szárny felé ellentámadásra. Egyidejűleg vezetéket építtetek, vele
megy a f.ács.-om. Ezen kívül rádió összeköttetést is megszervezem az eü.
felderítő járőrrel, amely szintén vele megy. Állandó erős aknavető tűzben
vagyunk, a harc egy pillanatnyi csend nélkül folyik. Dél felé megérkezik Juhász
őrnagy, a 21/III. zászlóaljak gyakorló századával és a törzsével.
A konyhánkat aknavető telitalálat éri, az ebédünk oda van, de ez most
mindenkinek a legkisebb baja. Pár halott, több sebesült. A vonalakon legfeljebb
csak egyszer lehet beszélni, mikor sikerül összekötözni, mert másodszori hívásra
már biztosan elszakad.
Délután egy órára Simon százados, a két századdal visszafoglalja a bal-szárny
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7. századhoz tartozó védőkörletét. Három foglyot küld hátra. Mind a három új
téli ruhában van és a fegyenc századhoz tartoznak, de egy egészen új számú
ezredben szolgálnak.
Az egyik század-parancsnok Darmer főhadnagy hősi halált halt és egy zászlós
megsebesült. Igen sok a veszteségük az aknáktól. Juhász őrnagy úr géppuska
századával útba indul, hogy átvegye a zászlóalja-parancsnokságát.
Tőlünk balra is ellentámadás folyik. A 9.század előtt az ellenség újabb
támadásba kezd. Simon százados jelenti, hogy az ellenség a hézagokban a
Fűrész-völgy felé szivárog és a hátába is került. Riadózunk. Molnár Jenő zászlós
és Szabó Ferenc zászlós is megsebesülnek. Már alig van tisztünk. Több mint a
fele veszett el úgy a tisztikarunknak, mint a legénységünknek.
Este Simon százados a vonalhoz érkezik, de nem találta sehol a 7. századot. A
helyzet tisztázatlan mindenfelé. Éjfél körül újabb támadást akaszt meg a 9.
századunk.

Simon József Bódi pihen egyenruhában

X.8.
Reggelre megvan minden századdal az összeköttetés. Már hajnalban
kezdődik a meg-megújuló támadás-sorozat. De mindig sikerül megakasztani.
Csak az aknavető tűz fogyaszt borzasztóan bennünket. Ez ellen nem tudunk
védekezni. A 21/III. zászlóalj visszamaradt részei útba indulnak a bal-szárny
felé.
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Az összeköttetés ismét romokban hever. A 7. ezred, a Fehér századossal és a
huszár részek a Fűrész-völgyben vannak. Ismét megugrottak valahonnan. A 7.
század parancsnoka és szak-parancsnoka megsebesült. A 7. század bent van a
védő állásában, de a Fehér századról semmit se tudunk.
Fél tizenkettőkor Juhász őrnagy jelenti: a védőállás a mienk, a veszteség nagy,
jelenleg csak 50-60 embere van. /két századból!/.
Sárdi zászlós meghalt sérüléseiben. A bal-szárnyon még nagyon zavaros a
helyzet. Az orosz borzalmasan aknáz. Este Fehér százados újra a völgybe kerül
századával.
Gyáván, züllötten. A zászlóaljparancsnokom azonnal magához rendeli fel az
összeszedett embereivel.
Igen sokan gyáván elhagyják a helyüket az idegenek közül. Csapat csendőreink
gyűjtik össze a népet. Fehér százados hadbíróság elé fog kerülni.
A bal oldalunkon folyton ígérik felülről a támadást, de az csak nem akar
kibontakozni, az összeköttetést pedig nem tudjuk felvenni velük. A váltakozó
harcok súlypontja az 1707 mp magassági pont. Éjszaka több aknavető tűz
csapást kapunk és a bizonytalanság gyötör bennünket.
X.9.
Hajnalban felérkezik Fehér százados 70 emberrel. Rögtön a veszélyes balszárnyra irányítjuk. Később újra előkerül egy szakasz 49 emberrel, négy
géppuskával és 3 aknavetővel. Később újra pár ember. Mind-mind a balszárnyra kerül. A zászlóalj-parancsnokom nagyon mérges és szigorú parancsot
ad a csapat-csendőröknek, hogy akit hátul találnak ezek után lőjék fejbe. Juhász
őrnagy helyzete csak éppen tartható, de támadáshoz már ereje nincs!
A nap viszonylagosan csendben telik el, különös újság nincs.
A bal-szomszéd támadását addig-addig halogatják, míg végleg elmarad
holnapra. Az összeköttetés ma csak egyszer szakadt meg, az embereim hál
Istennek egy kissé pihennek. Most összesen négy veszteségem van: két halott és
két sebesült.
Ezzel szemben kaptam három embert a géppuska századtól. Szórakoztató rádiót
is kaptam, de az idő itt nem alkalmas arra, hogy felszerelhessem.
Az étkezésünk ellen semmi kifogás. Csak mozogni nem lehet az aknatűz miatt,
felettünk a tisztás, amely füves tisztás volt, tiszta szántásnak látszik. Az erdő
széle le van tarolva. Ez 20 méterre van csak tőlünk. A muszka nem akar
elcsendesedni, folyton tapogatja a hézagainkat.
Őszintén szólva elég gyatrán állunk. Csak fogyunk és fogyunk. Csak a Jó
Istennek köszönhetjük, hogy még így is állunk és hogy az aknaesőt épségben
túléltük.
X.10.
Az éjszaka csendben múlik el. Megszűnt a borzalmas aknatűz, aknavető
figyelőnk rátalált a muszka vetőállásra és sikerült kipörkölnie. Az ezred
parancsnokságnál harc volt egész éjszaka, 200 méterre közelítette meg a
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muszka, az országút mellett.
Délelőtt tudomásomra jut, hogy az ellenség hátra mozog. Csendben, azonnal
parancsot adok a felesleges és nélkülözhető anyag vonathoz való szállítására. Az
arcvonal viszonylagosan csendes, előttünk az orosz ássa be magát. Talán Rahóig
fogunk visszamenni, ott most németek vannak. Ez a védőállás így úgy sem lenne
sokáig tartható, a nagy hézagok és sűrűn fedett részek miatt. Este biztosan megtudom, hogy holnap 19 órakor visszavonulunk. A felesleges holmit leküldöm a
vonathoz, amely már ma éjszaka hátramegy.
X.11.
Reggel kimegyek szétnézni, nagyon rosszul aludtam. Ahogy visszajövök,
kimegy Simon százados úr. Alig van kint pár percig, akna csapódik melléje és
megsebesül az oldalára és a lábára. Ez igen súlyos veszteség számunkra, mert ő
volt a megfontolt, kiegyensúlyozónk, a zászlóalj-parancsnokunk és a csapat
között. A 8.század előtt 8 halott van. A 9. század egy foglyot ejtett. Balszárnyunk parancsnoka,
Juhász őrnagy megbetegedett, most Mészáros százados vette át a zászlóalj
parancsnokságát.
Délben igen erős, nehéz aknavető tűz fekszik a bal oldalunkon és mögöttünk. Az
ellenség vállalkozást hajt végre a balszárnyunk ellen. Az új zászlóalj
parancsnok: Mészáros százados megsebesül és a parancsnokságot Fehér
százados mint rangidős veszi át.
A vállalkozás hamarosan megakad, tüzérségi tűzcsapásunkra. Így
az
óvatosságból berendelt és Miskolczi főhadnagy is visszamegy géppuskás
csoportjával a védőállásába, bevetésére nem kerül sor. A mára tervezett
visszavonulás elmarad.
Borzasztó eső ered meg, még a fedelünk is beázik. Éjszaka tüzérségi és
aknapárbaj folyik. Mesélünk, fektünkben tündérmeséket és úgy alszunk el.
X.12.
Aknaszóra ébredünk. A muszka ébreszt. Az egész gerincet végigrakja.
Helyenként igen erős a tűz. Hazulról híreket kapunk, amelyek elszomorítanak
bennünket, hogy a muszka az alföldön van mögöttünk. A Tiszán Csongrádnál
átkelt és Kecskemétig, Debrecenig hajtott páncélos egységeivel. Vigasztalásul
tudatják, hogy ezek az orosz hadsereg részek máris felszámolás alatt vannak,
nem harcászati, hanem hadászati sikereket értünk el. Felszólítást kapok a
veszteségi kimutatás felterjesztésére, amit az addigi folytonos harc miatt nem
tudtam elkészíteni. Délelőtt azon dolgozom.
Zászlóaljunk kiválik a szomszédból és kisebb védőkörleteket kapunk. Kötelék
rendezést kell csinálnunk. Délutána négy órakor parancsot kapunk távbeszélőn a
visszavonulásra. 19 órakor teljesen készek vagyunk itt hagyni a muszkát. 20
órakor indulunk lefelé, leplező járőrök visszahagyása után a korom sötét
erdőben.
A vezetékeket is a szurok sötétben kell bontanunk. Az erdőben szerencsére még
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nappal megjelöltük az út menti fákat, így ha lassan megy is a botorkálás, de az
utat nem tévesztjük el. Ezen az éjszakán járok életem legnehezebb útján. Ilyen
sarat még nem is láttam, nem hogy tapostam volna. Helyenként a csizmám
szárán felül folyik be a pocsolya. A térdem is csupa sár. Éjfél után érkezünk le a
Kálváriáról.
X.13.
Az éjszakában igen nehéz, sőt lehetetlen a kötelék rendezése. Még nekem se
jött be hat emberem, akik a balszárny századhoz kiépített vezetéket bontották le.
A vonathoz épített vonalat is csak félig sikerült lebontani, mert mire a bontással
a feléhez érek, nem volt tovább vezeték. Állítólag a tüzérek bontották le. Két
órakor a zászlóalj összegyűjtött részeivel elindulok Rahó felé.
A zászlóalj-parancsnokom még ott maradt az ezrednél. Simán, pihenés nélkül
érkezünk be Rahóra, este 8 órakor. Itt utolér a zászlóaljparancsnokom is.
Az emberek nagyon fáradtak, alig vonszolják magukat. Pedig egy kis pihenés
után, délben tovább kell mennünk Tarack-közre, ahol bevagonírozunk és csak a
jó Isten tudja, hogy hova visznek bennünket. Állítólag Budapesten megyünk
keresztül.
Jobb helyet már nem remélünk, mert eddig még mindig rosszabb és rosszabb
sors várt ránk, valahányszor csak mentünk valahová.
Igen rosszul esik, hogy az ellenség nem tudta elvenni tőlünk azt a területet,
becsületesen megvédtük, és most magasabb szempontok miatt szépen, hogy az
ellenség is meglepődjön, itt hagyjuk neki. Rahó Délen hosszú pihenőt tartunk és
itt várjuk be a zászlóalj még hátralévő részeit. Dél körül még a 7. század is
beérkezik. Négy emberem jön velük. Nekik kellett volna a bal-szárny
/Hugenotta-vonal/ bontásánál jelentkezni és segíteni, de Fehér százados a
bontási parancsot nem közölte velük és az embereimet saját céljaira használta
fel. Bősz őrvezető maradt ott, így csak egy emberrel. Róluk most semmit sem
tudok, délután két órakor a hátrahagyott biztosító rész /8.szd./ is beérkezik.
Velük együtt Bősz őrvezető. Mindössze csak két km-t bontottak le.
15 órakor szakaszommal előre megyek Trebusa Fehér patakra a zászlóaljnak
szállást csinálni.
Gyönyörű a hegyek ősze. Színpompában úszik a táj. Igazán csak gyönyörködni
lehet. Balról a Tisza morajlik, mellette, csöng a vasút távíró drótja. Mint egy
óriás fehér szőnyeg kígyózik az országút.
Alig megyünk fél km-t, egy hadnagy jön két teherautóval és elvisz bennünket.
Leáll és az egész szakaszt elviszi Fehérpatakig. Mire mi odaérkezünk, már a
szálláshelyek megvannak. Nagyon sok katona van itt. Én egy rendőr hivatali
tisztviselőnél szállok meg. A lakosság itt is költözködik hátrafelé. A házi
gazdám valahol Huszton van. A felesége és helyes tizenöt éves kislánya van
csak itt. Tanácstalanok, hogy mit csináljanak. A legszükségesebb holmijuk
összecsomagolva áll. Sezlonon alszom el, mint a tej.
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X.14.
Reggel 7 órakor útba indulok szakaszommal, hogy újból szállást csináljak.
Az első menetcél Aknaszlatina.
Az út mellett ló hullák éktelenkednek, csapatok hosszú sora vonul visszafelé,
Dél-Nyugatnak mint a darvak. Megállni nem lehet, mert úttorlasz keletkezne,
mivel az útról letérni még a terep miatt sem lehet. Csak menni, menni, menni
kell! Már szinte úgy vonszolják az embereim magukat, de lelket öntök beléjük
azzal, hogy vonatra ülünk és hazafelé utazunk rövidesen.
Nagybocskon megpihenünk és ebédelünk. Itt már igen sokan vannak, vegyesen:
gyalog, tüzér és egyéb alakulatok. Délután két óra felé sikerül egy üres kocsit
fogni és arra ültetem fel az embereimet és ügetésben megyünk tovább. Aki nem
fért fel a kocsira, annak kerékpár jutott a zászlóalj kerékpáros hírvivőkéből, akik
megsebesültek vagy hősi halált haltak.
Még fent ragyog a nap Nyugaton, amikor Aknaszlatinára érünk. Itt is állandóan
vonulnak keresztül az oszlopok. Futólagos szállást csinálok, mert lehet, hogy
még az éjszaka tovább megyünk Tarack-közre, ahol a lerakás lesz. Itt már
jobban érezzük magunkat. Az emberek magyarul beszélnek, a hegyek
ellankásodtak kissé és barátságos a lakosság. Szegény bányászok, de jószívűek
és színtiszta magyar érzésűek. Este 7 óra körül érkezik be a zászlóalj. Azonnal
leterelem az útról és az egész vonatot úgy, ahogy van, olyan besorolással,
beállítom két mellékutcába, hogy az indulásnál semmi akadály ne legyen.
A zászlóaljparancsnokom, Bácsay alezredes előre megy
Tarack-közre
tájékozódni, és 20 óra körül érkezik vissza, hogy az éjjelt teljesen itt töltsük és
egyenlőre nincs parancs, hogy mikor megyünk tovább.
Alaposan
megtisztogatódunk és mesével, fekszünk le. Egy helyen alszom a
szakaszommal. 23 órakor azt a parancsot kapom, hogy holnap 9 órára
összeköttetést létesítsek a helybeli posta központ bekapcsolásával Tarack-köz
vasútállomás berakó tisztjével.
X.15.
Ébresztő után elmegyek a postára tájékozódni, hogy hogyan tudnék
közvetlen összeköttetést találni az állami vezeték igénybevételével. Ezer helyről
kell engedélyt kérni, és a végén nem engedélyezik. Elhatározom, hogy a saját
felelősségemre rákötök a Tarack-köz- Máramaros sziget vonalra. De mire
visszaérkezem a zászlóalj parancsnokomtól újabb parancsot kapok, hogy az
egész már tárgytalan, mert dél felé útra kell kelni.
Tarack-közön 6 zlj. van már, és berakásra vár, csak vasúti szerelvény nincs. Itt
akartuk megvárni, amíg sorra kerülünk a berakásra, illetve szerelvény érkezik.
Délben 14 kerékpárossal elindulok, hogy Bustyaházán szállást csináljak a
zászlóaljnak. Egy órakor érkezünk Tarack-közre, itt ér bennünket az a szomorú
hír, hogy a kormányzó úr fegyverszünetet kér az orosztól. Mint a futótűz terjed
a hír, és mint a villámcsapás lesújt bennünket. Szomorúan, elkeseredetten
kerékpározunk tovább.
Bustyaházán előkészítem még világosan a szállást, és várok a fáradt zászlóaljra.
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Este fél tizenkettőkor érkeznek meg, de nincs megállás. Kapom a további
parancsot: még előre 10 km-t, ott csináljuk a szállást Szeklencén. Ez a falu tele
van már román és zsidó munkaszolgálatosokkal és az éjszakában igen nehéz az
elhelyezés. Nagyjából kijelölöm a körleteket, és eligazítókat állítok fel
mindenfelé.
X.16.
Hajnali két órakor érkezik be a zlj. Egy óra alatt a szállásba megy. Reggel 7
órakor ébresztő, és lessük a rádió híreket. Újabb sorsdöntő fordulat. Szálasi vette
át a hatalmat, fegyverszünet nincs. Harcolunk tovább! Szinte ujjong a társaság,
hogy a szűkebb hazánk így meg van mentve, és van remény hogy haza kerülünk.
Aztán az ezredes úr látogat meg bennünket és közli, hogy vagy ma már
berakásra kerülünk, vagy csak holnap 16 órakor megyünk tovább.
Ma teljes pihenő, fegyverzet, ruházat, anyagkarbantartás. Dél körül újabb
parancs: 16 órakor menet tovább, menetcél: Huszt. Este fél hétkor érkezünk be
Husztra. Egy zsidó lakásban szállunk meg és nagy kényelembe helyeztük
magunkat.
Matracos ágyban alszunk. Az esti hírekben rendkívül fontos dolgokat mond a
rádió. Szálasi átvette a hatalmat, három tagú tanácsot és kormányt alakított.
X.17.
Reggel parancs érkezik a továbbindulásra. Még itt sem rakodhatunk. Délelőtt
a városba megyek körülnézni és vásárolgatunk egyet-mást. Itt eszem először az
idén, finom szőlőt. Az ember azt sem tudja hogy mennyi elég. Egy pár kesztyűt,
és három könyvet vásárolok, így el is fogy a pénzem.
Délben tiszti gyűlést tart az ezredes úr a II. zlj. körletében. Itt már együtt van az
egész ezred. Egy órakor kerékpárra ülök és újra én megyek előre szállást
csinálni. Nagyszőlősőn rövid pihenőt tartunk és tovább megyünk Tiszaújhelyre.
Itt kiutalom a századok szálláskörleteit és elmegyek a postára. Táviratozok és
levelet írok haza, hogy élek és jól vagyok. Hamarosan beérkezik autóval a
zászlóalj- parancsnokom és mindjárt elhelyezem az újhelyi kastélyban.
Gyönyörű a lakás, igen jól érezzük magunkat. Nagyszerű vacsorát kapunk a
visszahagyott cselédségtől. Vacsora után megfürdünk és várjuk a zlj-t. Az
alezredes úr lefekszik, én olvasgatok.
X.18.
Egy óra körül érkezik be a zászlóalj. Fél kettőkor már teljes csend van,
mindenki lefeküdt. Én is elalszom hamarosan.
Reggel négy órakor kelt fel az alezredes úr, hogy parancs érkezett hogy azonnal
indulnunk kell Tiszaújlakra, ott bevagonírozunk. Sajnálom itt hagyni ezt a szép
helyet. Reggel 8 órára Tiszaújlakon vagyunk és megkezdjük a berakást. Nehezen
megy, mert nincs mozdony, nekünk kell a vagonokat tologatnunk. Délután
három órakor vagyunk készen a berakással, és öt óra körül kapunk csak
mozdonyt és lassan megindulunk Beregszász felé. Nagyon lassan haladhatunk a
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sok szerelvény miatt. Csak későn érkezünk Beregszászra.

X.19.-20.
Bodrogszerdahelyen ébredünk fel, itt van reggeli kirakás is. Fél tizenegy
körül befutunk Sátoraljaújhelyre. Itt ebédelünk és süteményt kapunk egy
vöröskeresztes nővértől. Kényelmes helyünk van a vagonban, rádiózunk,
olvasgatunk. Vannak akik kártyáznak és sakkoznak. Itt tudjuk meg, hogy
Kiskunhalasra van irányítva a szerelvényünk, 20 km-re Berkecs körül
veszteglünk. Gyümölcsöt és nápolyit szereznek a legények. Alig hagyjuk el
Szerencset, ismét megállunk a nyílt pályán és halljuk, hogy bombázzák a
helységet.
X.21.
Az éjszaka átvándliztunk Miskolcon. Borzalmasan lassú az út, folyton csak
állunk és majdnem mindig nyílt pályán, az egyik jelzőtől a másikig, és újabb
állás, és várás.
Szerencse, hogy jól érezzük magunkat, jól berendezkedtünk, mint vagonlakók.
Amíg az ennivaló futja kibírjuk és nem bánjuk az utazást. Késő délután
érkezünk meg Hatvanba. Rémes látvány fogad bennünket. Az állomás helyén
kőhalmaz, rom és rom. A IX.20.-i bombatámadás beszédes, szomorú emléke.
Borzalmas rombolás, szinte kő kövön nem maradt. Még mindig ásnak, ássák ki
a vasúti kocsik romjait. Éjszaka Pestre érkezünk, de nem állunk meg.
X.22.
Hajnalban már a Duna–Tisza közén döcögünk. Kunszentmiklóson állunk
meg, reggeli kiosztásra. És megyünk tovább, tovább új célunk felé. Itt tudjuk
meg, hogy Tirtón rakunk ki. Közben légiriadó ér bennünket és a nyílt pályán
leállunk. Itt állunk délig, az ebédet is kiosztják, a riadónak is vége, de csak nem
indulunk. Tegnap vagy tegnapelőtt, itt a hadosztálytörzsünk, amely már előttünk
jött, légitámadást kapott, több sebesülés esett a tisztek között is. Jelenleg nincs
gyalogsági parancsnokunk, mert az előző Gacsányi vezérkari ezredes úr
kórházba került.
Úgy hallom az ezred-parancsnokunk akar gyalogsági
parancsnok lenni. Egy óra felé indulunk el.
Szabadszállás előtt állunk. Kiskőrösön már olyan híreket hallunk, hogy nem
tudunk Tirtóig elmenni, mert ma délben oda szemtelenkedett már a muszka és a
román népség. Soltvadkerten ki is rakunk. Már innen is elmenekültek a
tehetősebbek.
A nagy, szőlős területek leszüreteletlenül maradtak. Eszünk is szőlőt amennyi
belénk fér. Este 10 órakor megindulunk Kecel felé. Az éjszakai menet kissé laza,
fegyelmezetlen. Nagy a hasmenés a sok szőlőtől, és állandó lemaradások
vannak. Távolról ágyúdörgés dübörög.
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X.23.
Éjfél után fél háromkor érkezünk meg Kecelre. Gyorsan szállás után nézünk.
Bámulatosan hamar sikerül elszállásolni. Nagyon jószívű és igazi alföldi
magyarok laknak itt, a vendégszeretetük talán példátlan az országban, ilyennel
még nem találkoztam. Egy kedves családnál kapok szállást a helyettesemmel és
a legényemmel együtt. Mindjárt vacsorával, borral kínálnak. Úgy jól laktam a
gyönyörű, régen látott hófehér kenyérből, hogy igazán otthon éreztem magamat.
Ami eddig hiányzott, itt mindent egyszerre megkaptunk. Az első pohár új bort,
az otthonunk és a szeretteink egészségére hajtottuk fel. Fél négy lesz, mire a
párnás, meleg ágy álomba ringat.
Reggel már fél hétkor jönnek értem, hogy menjek az alezredes úrhoz.
Parancsot kapok tőle az új helyzet híradásának megszervezésére. Egyenlőre
védőállásba megy a zászlóaljunk.
Kiskunhalas és Kecel távolság felezőpontjában. Az éjszaka ürítették ki
Kiskunhalast. 9 órakor megyünk tovább Kecelről, Kiskunhalas felé. Dühöngőpuszta iskoláig.
Itt foglal álláspontot a zászlóalj parancsnokság. Nagyon szépen elhelyezkedünk.
Nekem is jutott egy szép kis szoba. Azonnal elrendelem az építést. Nagyon jól
érezzük magunkat, bőven van mit enni és inni.
Már nem tudunk választani, hogy mit is együnk. Őszinte, vidám szívvel
gondolunk haza: Most az egyszer csak ugyan nem tudnánk megírni, hogy
milyen jól érezzük magunkat. Talán el se hinnék otthon, hogy a harcban elegáns
szobám van, minden kényelemmel. De azért úgy érzem, hogy hátra van még a
feketeleves. Délután összeakadunk egy ellenséges felderítő járőrrel. Estére kész
az összeköttetés, az ezred is kiépített. Most még csend van, nyugodtan hajtjuk le
fejünket éjszakai pihenőre.
X.24.
Még nincs meg a szoros harcérintkezés az ellenséggel.
Mintha otthon lennénk, úgy érezzük magunkat. Délelőtt Niklai csapatszakaszvezető civil ruhában felderíteni megy. Négy katona-szökevényt fog el, a
végén őt magát is elfogják a motoros tábori csendőrök és bekísérik. A nap
csendben telik el tüzér-belövéseket kaptunk a végén. A központomat is
lekapcsolom és írásbeli munkálatokat végzünk. Pótoljuk, amit eddig
elmulasztottunk. Délután elküldöm a műszerészemet Kiskőrösre, híradó anyag
felvételezésre. Este felterjesztem Rengel József tizedest, Bősz Ádám őrvezetőt
és Kövesi Ferenc honvédet magyar bronz vitézségi éremmel való kitüntetésre, a
Manssulon végzett szép és veszélyes munkájukért. Éjszaka Szarkás-pusztára
megyek a legényemmel távbeszélő vonal felderítésre.
X.25.
Reggel megérkezik a kocsim a felvételezett híradó anyaggal. Rádió és
távbeszélő telepeket kaptam. Délelőtt anyag-karbantartást rendelek el. Délután
14 órakor együtt áll a szakaszom ünnepélyes eskütételre. Letesszük a Honvéd
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Esküt Szálasi Ferenc Miniszterelnök kezébe. A nap nyugodtan, csendben telik
el.
X.26.
Még alig virrad, már talpon vagyunk és lázas munkához látunk. Át akarom
építeni a hálózatomat csengő-jeles rendszerre egy kis 6-os központtal. A korai
sietség azonban hiábavaló, mert tűz-vezetés miatt egy pillanatra se lehet
kikapcsolni. Az ezred vonalával sok a baj. A délelőtti órákban egy foglyot
hoznak be, egy tehergépkocsival. Az egyiket, aki orosz, kettévitte a páncéltörő
lövedéke, a másikat behozták. Eltévesztették az utat és a kézigránát
szállítmányukat így mi szereztük meg. Este ismét hoznak be két foglyot.
Egyébként szintén csend van, csak a felderítő tevékenység folyik mindkét
részről. Éjszaka az ezrednél riadó van, támadáshoz készül egy század. Rádió
eligazítást én is megkapom és éjfélkor megváltoznak a hívó nevek, illetve
álnevek.
X.27.
Reggel mindjárt futótűzként terjed a hír, az oroszok elhagyják Kiskunhalast
mennek vissza. Mi parancsot várunk az előremozgásra. Sajnáljuk ezt a jó helyet,
ezt a kényelmet itt hagyni, de mégis örömmel megyünk visszaszerezni a
Miénket, a Magyart.
Egy orosz százados jön át hozzánk hintóval, a legényével. Hihetetlen a
vallomása. Azt mondja, hogy Sztálin meghalt, csak a halálhírét a legszigorúbb
titokban tartják! Az oroszok elhagyják az országunk területét. Az orosz
hadseregben teljes fejetlenség uralkodik, a szétzüllés jelei mutatkoznak.
Hihetetlen hír, hihetetlen!
No majd meglátjuk. Riadóztatom a szakaszt 11 órára teljesen menetkészek
vagyunk, csak a bontási parancsot várjuk. Az ezred már megkezdte a lebontását,
mozog előre, felénk. Még ma a jó Isten, ha megsegít, Kiskunhalason leszünk. Az
eső szépen megered. Három órakor kapom a bontási parancsot. Már szürkület
van, mire a lebontással elkészülünk. Horváth őrmestert hátrahagyom, hogy a
bontó részlegeket gyűjtse össze, és jöjjön utánunk Figura-tanyára.
Nagy nehézségekkel küszködünk, mihelyt elhagyjuk az országutat, a kocsik
minden pillanatban elakadnak a sárban, vagy a homokban. Holdvilágnál
igyekszünk előre. Én a lemaradó kocsikkal maradok, a zászlóalj előremegy.
Úgy tizenegy óra tájban éjjel, egyedül lovagolok elől. Elhagyom, a még hátul
levő három kocsit, mert azokkal van már eligazító, és előre megyek megkeresni
a zászlóaljat.
Éjfél után fél kettőig bolyongok tanyáról-tanyára, mire megtalálom. Egész elől
jártam már, az orosz a tanyákba befészkelt részei között, de szerencsém volt, baj
nélkül visszajutottam.
A helyzet: a mi Miskoczy századunk Kiskunhalas előtt van, mint előre vetett
csoport. Jelenti, hogy Halason három ezred orosz van. A 2. zászlóalj: Szabados
százada Jánoshalma temetőig ért el.
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X.28.
Rövid, kocsi melletti alvás után felkészülünk a továbbmenetre. A szakaszom
még mindig nincs meg, tovább kínlódunk a nagy homokban Figura- tanyáig.
Már itt most ellenség nincs. Itt egy pár lovat és egy kocsit szerzek, így
megosztott teherrel sikerül simán továbbjutnunk a homokbuckák között. Az első
és második zászlóalj támad, mi ezredtartalékok lettünk.
A délutáni órákban a Fehér – lótól Dél- Nyugatra megállunk. A küzdő
zászlóaljaink harcban vannak, itt-ott üldöznek. A 7. századunk szintén
előremegy a Város tanyáig és itt is ellenséget talál. Azt visszaveti. A
szomszédokkal ellenben megint baj van. Balról a 8. gyalog-ezrednek kellene
lenni, de az nincs sehol, valahova hátraszaladt.
A mi Miskoczy századunknak, vissza kell jönnie Halasról. Az ezredünk
feladata
Jánoshalma visszafoglalása. A 2. zlj. már bent is van a helyiség szegélyén.
Így ér az este bennünket. Letáborozunk és reggelig sátrakban pihenünk.
X.29.
Reggel visszavonulásra kapunk parancsot a bal szomszéd sikertelenségei
miatt. Kissé dühösek vagyunk, de nem tehetünk mást. A visszavonulás meg is
történik, zászlóaljunk biztosítja. Mi 11 órakor megyünk vissza. A muszka már
aknáz, de a beláthatatlan, buckás, ritka erdős terep miatt csak vaktában lődöz.
Az első zászlóalj Figura-tanya vonalában rendezkedik be védelemre. Mi egészen
hátramegyünk az ezred parancsnokságig, ismét tartaléknak. A muszka erősen jön
mögöttünk. Aknával veri az első zászlóalj védőkörletét. Mire az esti szürkület
beáll, ismét tábort verünk és lefekszünk. Alig fekszem le, balról, egészen
közelről harci zaj és csimbum, meg aknatűz van. Az aknák egészen mellettünk
robbannak. A hézagokba bejött az orosz. Este tíz órakor, újabb parancs jön:
vissza az eredeti védőállásba. Gyorsan riadózunk és megindulunk a vonattal
együtt. Alig megyünk pár száz métert az ország út felé, akna tűzet kapunk.
Szerencsére baj nem történik.
Éjfélre beérünk az eredeti állomásunkba, amit olyan nehezen hagytunk itt.
Most már biztosan nem lesz olyan nyugodt hely ez, mint amilyen ezelőtt pár
nappal volt! Azonnal kiadom az építési parancsot. Éjfél után két órára teljesen
kész a hálózatom, a központ is be van kötve. ¾ 3 van, mire újra lepihenhetek.
X.30.
Erős orosz aknázásra ébredünk. A jobbról előre, mellettünk levő Káptalaniszőlő telepet veri. Ott sepri a parancsnokságunkat. A tüzérségünk és aknavetőink
felelnek neki vissza. Dél felé már erősebb az ellenség. Támadás bontakozik ki,
de sikerül elhárítani. Páncéltörőink egy csim-bum -ot és egy orosz aknavetőt
lőnek ki.
Igen sok baj van a távbeszélő szolgálattal. Sorra kell fenyítenem az embereket.
Az ellenség tőlünk jobbra, Hajóst támadja, állítólag páncélosokkal.
Egy csomó postám érkezik, jórészt elmaradott lapok. Délután írásbeli munkával
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foglalkozom. Az egyik kocsimat hátraküldtem Kecelre a felesleges anyaggal.
Estefelé olyan hírek keringenek, hogy innét ismét visszafelé megyünk és még az
is lehet, hogy az éjszaka folyamán. 18 órakor megkapjuk a visszavonulási
parancsot.
Kecel Dél-re kell visszamennünk. A szakaszomat riadóztatom és kiadom a
bontási parancsot. A kocsimat azonnal hátraküldöm és én is utána megyek a
legényemmel és a lovászommal.
Az orosz borzalmasan támad, a zászlóalj alig tud leválni: már egészen közel
járunk Kecelhez, amikor aknavető tüzet kapunk, két ízben is, és balról géppuska
és géppisztoly kerepel veszettül.
Baj nélkül érkezem Kecelre. Az aknavető szakasszal és a géppuska-század
parancsnokkal, éjszakára a helységen kívül, egy apáca zárdában helyezkedünk
el. A zászlóaljról semmit sem tudunk. A harci zaj igen erős Kecel DNy-on. Az
egyik cellában, csak úgy ruhástól, ahogy vagyunk ledőlünk egy kissé. A bal
oldalon nem tudjuk mi van, így biztosítunk körkörösen.
X.31.
Hajnalban arra ébredünk, hogy a harci zaj egész közel, szinte pokolian dörög.
Már, ahogy a hangokból ítélem, Kecelben utcai harc folyik. Megkeresem a
zászlóaljat és vezetéket építek hozzá. A küzdő századokhoz már nem építhetek,
mert az ellenség nyomja vissza és közben már újabb visszavonási parancsot
kapunk. Kecelt feladjuk, nem tudjuk a legyengült ezredünkkel már megvédeni.
10 óra felé a város É-i szegélyén húzódó vasút mellé vonulunk vissza. Én ismét
a géppuska század-parancsnokkal megyek hátra egy tanyára. A lakosság nagyon
meg van ijedve, részben menekül, részben vacogva bebújik a házba és mindenét
odaadná nekünk, minthogy az orosz vegye el.
Sírva néznek utánunk, amint jövünk visszafelé. Itt hallom, hogy a 8.századparancsnok Miskoczy főhadnagy az utcai harcokban súlyosan megsebesült.
Ezen a tanyán se maradhatunk sokáig, mert újabb visszavételre jön parancs.
A kocsik hátramennek a vonal-részleggel, csak a hátas lovaim maradnak itt.
Délután fél négyig maradunk vissza, a visszavonulást leplezni.
Az aknavetők szünet nélkül lőnek. Mögöttünk már nincs senki. Zárt
oszlopokban jön a muszka. Az Akasztó-Kiskőrös útelágazásig, azonban nem tud
előrejönni az akna- tűzünk miatt. Már szürkület van, mire a II. zászlóalj.
védőkörletét elérjük. Ezek már ránk akarnak lőni, mivel úgy tudták, hogy senki
sincs már mögöttük. Egy kissé megnyugtatjuk őket, hogy mi még nem láttunk
oroszt jönni utánunk. Az első zászlóaljról nem tudunk semmit.
Gyenge holdvilágnál érkezünk be Kiskőrös- Észak- Nyugatra, azonnal
elindulunk megkeresni a zlj-at. Nem találjuk a helyén, ahol védőállást kellett
volna foglalnia.
Végre találkozunk egy kerékpáros hírvivővel, aki jelenti,hogy a zászlóaljat,
amikor nem talált balra összekötőket, az alezredes úr visszavitte az egész
védővonalat Kiskőrös Északra, hogy az Akasztóra vezető műutat lezárja.
Közben balra beérkeznek a 8-asok. Ekkor újra visszajönnek és az eredeti
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védőállásba mennek. De alig van valami erőnk, képtelenek vagyunk komoly
védelemre. Közben már jobbra a II. zlj. felől erős harci zaj hallatszik. Én úgy
hallom, hogy már a harc a II. zászlóalj mögött van.
Jelentem is az alezredes úrnak.
Egy kis tanya-csoportban körkörösen
biztosítunk és lefekszünk kissé pihenni.
Éjfél után kiabálásra és lövöldözésre ébredek. Két emberem: Horváth őrmestert
és Fazekas honvédot hozták be két civilbe öltözött szökevényünket. Gőgös
őrmestert és egy másik VII. századbeli honvédet. Civilbe öltöztet egy háznál,
hogy így kivonják magukat a harcból. Szerencsétlenségükre az embereim
felismerték őket, és behozták a parancsnokságról, azonban meg akartak szökni.
Mindkettőt lelőtték.
Újra csend, újra lefekszünk.
XI.1.
Hajnali három órakor riadó. A zászlóalj-parancsnokság elköltözik jobbra, a
második zlj. felé eső szárnyra. Én maradok és a szakaszommal védőállásba
megyek. A zászlóalj-parancsnokom megnyugtat, hogy nyugodtan legyen és
tartsak ki, mellettem jön 18/I. zászlóalj. Két csoportot alakítanak ki, velem 8 fő,
és Horváth őrmesterrel pedig 5 fő.
Felhős, sötét az idő. Nagyon kell figyelni. Balról, mellettem a VIII. század
megmaradt 20 embere Földesi zászlós parancsnoksága alatt. Egyszercsak
észreveszem, hogy előttem körülbelül 30-40 méterre alakok szökellnek át az
úton. Nem tudom,hogy magyarok, vagy muszkák. Egészen közel lopózom
hozzájuk, hallom hogy oroszul sustorognak. A kézi gránátomat odavágom.
Csend lesz. Gyorsan visszamegyek az embereimhez. De akkor már
géppisztolyok szólnak egészen közelről. Két-három ember jön az országúton,
keresik a zászlóalj parancsnokságot. Köztük Hegedűs szakaszvezető és Király
tizedes. Rögtön elfogom őket is, és ők is beleavatkoznak a harcba. Jó rámenős
gyerekek. Géppisztolyuk van és bátran jönnek velem előre a ház faláig, amelyik
mögött már egy muszka géppisztolyozik. Kemény közelharc fejlődik ki.
Géppisztoly és kézigránát párbaj. A ház tetején dobálom át a kézigránátjaimat.
Embert aztán nem látunk egyet se a sötét miatt, csak jobbról-balról a szikrázó
géppisztolyok. Négy emberrel vagyok itt, már kézigránátunk sincs. Félkörben
oroszok. A helyzetünk tarthatatlan. Ekkor látszik a homályban, hogy két házzal
odébb valamit húznak. Rögtön rájövök, hogy a csim-bumot hozzák. Egy páncél
Faust van még kéznél. Király tizedes kezébe nyomom, hogy eressze oda a ház
elé. Két óriási reccsenés és utána halálos csend. Óriási hatása van ennek a
fegyvernek. Egy fél óráig nem hallunk és nem látunk semmit, pedig már
hajnalodik. Aztán látom, hogy kb. egy századnyi erő áll előttem. A jobbra
kiküldött csoportommal nincs összeköttetés, balra húzódom el, hogy valami erőt
kérjek valahonnan.
Kiskőrösön az első házakban megtalálom a VIII. századot, de annak semmi
tűzfegyvere nincs. Tovább rohanok az utcán egyedül, és ott találom a 18/I.
zászlóaljat, amelyiknek az én jobb oldalamra kellett volna jönni. Erélyesen lépek
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fel a parancsnokukkal szembe /egy főhadnagy és egy zászlós/! és azonnal
elfogok egy géppuskájukat és viszem, hogy oldalról segítsek. De az embereim
már nem tudták tartani magukat, visszajöttek a falu szegélyére. Mire a
géppuskát tüzelőállásba vinném, látom, hogy balra az egész 8-as társaság szalad
vissza.
A 18-asok szintén. Állítólag visszavonulásra kaptak parancsot. A géppuskások
is elszelelnek, amíg én tájékozódom. Az úton már átszökelltek az oroszok,
egészen jobbról kapunk géppuska,- géppisztoly és csim-bum tüzet.
Egyedül maradunk Földesi zászlóssal. Neki 20, nekem 6 emberem van.
Az az érzésem, hogy Horváth őrmester nem volt a helyén, ahova állítottam és
ott jöhettek át az ország úton a csim-bummal és géppuskával. Mögöttünk 600700 méterre a köves úton egy oszlop jön Kiskőrös felé.
Azt gondoltam, hogy arra vonul vissza a zászlóaljunk, de csakhamar rájövök
tévedésemre, amikor onnan is tüzelnek a falura, zászlóaljra amitől elvágtak, és
azt bekerítették. Mi is gyűrűben vagyunk. Azonnal elrendelem a visszavonulást.
Utcáról-utcára megyünk vissza. Magyarokat már nem is látunk. A vasútállomás
felé vonulunk le. Erre már egy futó tömeget látunk és a VIII. gyalogezredparancsnok állítja le őket és tüzelő-állásba rendeli. De, amikor az aknák
odahullanak a közelbe, egészen mellénk, ő is autóba száll és elrobog.
Egy út van még szabad ki a faluból, Csengőd-felé. A tanyákon keresztül, torony
iránt viszem az embereimet Csengődre.
Még három készüléket és pár dob vezetéket is sikerült megmentenem. Az egyik
tanyánál találtunk egy kocsit arra rárakom, és két emberem vele megy. Most már
csak négy emberemmel megyek tovább. Csengődön kapom az eligazítást, hogy
a 6. gyalogezred Akasztó délen megy védőállásba. Itt találom Földesi zászlóst is
az embereivel. Vele együtt menetelünk Akasztóra. Nagyon fáradtak vagyunk.
Akasztó előtt ők megpihennek, én a négy emberemmel megyek tovább, itt
találkozom a zászlóaljbeliekkel. Itt hallom meg, hogy Kiskőrösön a zászlóaljat
valóban bekerítették és a parancsnokom, Bácsay Antal alezredes úr megsebesült,
ott maradt nem tudták kihozni.
Úgy érint a hír, mint akit fejbe kólintottak. Ez a legnagyobb veszteség
számunkra, gazdátlanok lettünk. Igen sajnálom és fáj ez a veszteség. A zászlóalj
orvosa, kocsii szintén ottmaradtak. Aknavetőink mind a mocsárba vesztek
lovastól.
Keresem az embereimet, akiket előre küldtem a megmentett anyaggal,
nincsenek. Pedig összeköttetés kell, döntő fontosságú. Már tegnap kaptam a
parancsot, hogy kapcsoljam be azonnal a rádiómat, de az a kocsin van, a
vonatnál.
Közben meg tudom, hogy a kocsijaim itt vannak és mennek az úton, AkasztóTeleki-tanyára. Azonnal elindulok, hogy elfogjam őket. Az ezred távbeszélő
szakasszal a falu Északi kijáratánál levő hídnál találkozom. Ezek irányítanak
tovább, hogy előbbre van a kocsim a kocsi-oszlopban. Megmutatják hogy kb.
hol van.
Erre átvágunk a terepen. Levágjuk az útkanyart, hogy eléje érjünk. Közben a
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muszka elkezdi erősen aknázni az utat. Erre az egész kocsi-oszlop vad vágtába
kezd. Nem érjük utól. Lehangoltan, kimerülten, a fáradtságtól bandukolunk
tovább, hogy talán majd akad valami teherautó, ami segítségünkre lesz. Már jó
3-4 km-re érünk Akasztótól, amikor az új gyalogsági-parancsnok úr leállít, hogy
hova megyek, hová tartozom. Szigorú szemekkel néz rám, azt gondolja lógok.
Ekkor jövök rá, hogy neki van igaza, hogy mindenkit visszazavar, nekem is
úgy fájt azt a hátrafelé lógást látni! /De mivel legtöbben magasabb
rendfokozatúak voltak, csak nyeltem nagyokat/.
Nincs írásbeli parancsom, erre igazán nem is gondoltam. Visszazavar, hogy
azonnal jelentkezzek Ludányi ezredes úrnál. Az összeköttetés miatt tudom, hogy
kikapok, de jelentkezem is a 3. zászlóaljtól vitt jelentéssel. Jelentem, hogy a
gyalogsági parancsnok úr parancsára jelentkezem. És a rádiómat nem hozhattam
el, magasabb parancsnok parancsára.
Nagyon fáj ez a szigorú bizalmatlanság, amivel a gyalogos parancsnok úr
visszaküldött, még a nevemet is felíratta. Pedig a lelkiismeretem tiszta és a
kötelességemet akartam teljesíteni, nem az életemet menteni. És fáj, hogy azt
gondolja valaki rólam, hogy lógós vagyok. De nem beszéltem az előljárómnak
vissza, lenyeltem mindent, és szótlanul jöttem vissza, ez a parancs.
Itt találkozom az úton az öcsémmel is. Megörülünk, hogy életben látjuk egymást
és én máris megyek tovább. Személyes összeköttetést tartok az ezreddel. A II.
zászlóaljnál folyton támad az ellenség, de eredményt nem ér el.
Estefelé, amikor a szürkület leszáll, az új zászlóaljparancsnokom Szőts Pál
főhadnagy parancsára megszervezem a körkörös védelmet a zászlóalj
parancsnoki had-álláspont körül.
Magam is egy lyukat ásatok magamnak, ahonnan szemmel tarthatom a kiállított
őrszemeket, nehogy elaludjanak. A II. zászlóaljnál a harci zaj hátrábbról és
hátrábbról hallatszik. A tüzérség és az ezred-aknavetők erősen támogatnak.
A tüzérség folyton rövidet lő, már egészen rajtunk fekszik a tüze. Hiába kérjük,
hogy hosszabbat, hosszabbat, figyelembe sem veszi.
A bal oldalon, Csengőd felől is hiba van. A 8-asokat visszaszorították
Csengődről. A lovas szakasz zárja le a Csengődi műutat. Éjfél körül szép
holdvilág van és az orosz is elcsendesedik. Ebből a csendből következtetem,
hogy nagyobb támadásra készül. Így szokott lenni!
XI.2.
Éjfél után fél egykor riadó van, és a tüzérek bontják a vonalukat. Jobbról
nincs a II. zászlóalj, balról se találunk senkit. Erre a parancsnokom beküld az
ezredhez, hogy kérjek helyzettájékoztatást. Magammal viszem a gyalogsági
század-parancsnokot, a lovát és a lovászát.
Az ezrednél jelentem, hogy a zászlóaljam még az eredeti helyén van.
Megtudom, hogy II. zlj. már a templomig visszavonult, és visszavonulunk. A
lovászomat azonnal visszaküldöm, hogy a zászlóalj jöjjön azonnal, az írásbeli
parancsot én viszem. Mire én megyek vissza a zászlóaljhoz már orosz autók
tülkölnek a faluban. Szorosan az utca szélén megyek, a házfalakhoz lapulva.
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Állj-t kiabálnak rám, de mivel sürgős dolgom van, nem állok meg, nem is lőnek
rám. Odább már sztoj-t kiabálnak erre még úgy se állok meg, sietve tovább
osonok. Itt se lőnek rám. Elérkezem az Aljhoz.
Már készülődnek, csak még nem érkezett be minden század. Pedig már egészen
itt van a muszka, pár házzal odébb. A zászlóalj-parancsnok és a segédtiszt
előrement, már az ezredhez valami okból. Pap hadnagy gyűjti össze a
századokat. Én a legényemmel elindulok, körben, már jobbról kézigránát dobás,
géppisztoly-sorozat és jajgatás hallatszik. Egészen mögöttünk jön már a
zászlóalj is. Amikor a falu éjszaki szegélyére érünk, ránk kiabálnak, a palánk
mögül ismét, hogy sztoj, és már géppisztolyoznak is. Itt már angolosan kellett
meglépnünk.
A hídon is átjutunk szerencsésen. Alig megyünk néhány száz métert, irtózatos
tűzharc van mögöttünk, mint az eső, úgy paskolja mellettünk a szántást a golyó.
Behúzódunk az út melletti árokba és ott megyünk tovább. Egyszerre irtózatos
robbanás hallatszik. Felrobbantották a hidat.
Egy századunk túlmaradt. Ezek már csónakon és vízbe gázolva szöknek át.
Itt marad el valamennyi géppuskánk lovastól, szakaszostól. Erőltetett menetben
megyünk tovább Teleky- tanya felé. Ott kapunk újabb parancsot. Az eső esik, a
csizmám tele vízzel, a lábam feltört a sok gyaloglástól, de összeszorított
fogakkal megyek tovább. Itt az úton találkozunk a felvételező kocsival.
Mindenki kap egy kenyeret, és egy darab kövesztett szalonnát. Az éhes nép
menet közben eszik. Reggelre Solt Délre érkezünk, és mindjárt védőállásba
rendelnek bennünket. A zászlóalj-parancsnokom kapkodó parancsokat ad.
Engem az útkereszteződésnél hagy, hogy ha az első zászlóalj beérkezik egy
századot azonnal fogjak el és vigyem hozzá. Kilenc óráig ázok itt, de a II.
zászlóalj csak nem jön. Ellenben jön a muszka. Bámulatos gyorsan megcsinálta
a felrobbantott hidakat.
A hírvivők jelentéséből megtudom, hogy körülbelül zászlóaljnyi erő már itt van
az első vonal előtt teherautókkal. Már harci zaj is hallatszik. Azonnal bevonulok
a zászlóaljhoz és jelentem, hogy az I. zlj. még mindig nincs. Ekkor azt a
parancsot kapom a zászlóalj-parancsnokomtól, hogy menjek el és kerítsek a IX.
századnak élelmet.
Hátrább megyek a Kecskeméti műút felé és a lovas hírvivőt elküldöm a
jelentéssel az ezredhez.
A műúton a VIII. gyalogezred jön hátra, zárt oszlopban. Egyszer csak erős
aknatűz vesz körül, amint megyek át a mezőn. Egészen mellettem robban egy
akna, de szerencsémre a friss szántásba jól belefúródik és felfelé megy a szilánk.
Az ezreddel akarom felvenni az összeköttetést. Látom közben, hogy az egész
jobb-szárny fut hátra a nagy muszka nyomásra.
Bemegyek Kis-Soltra. Az ezred-parancsnok hadálláspontot változtatott, nem
találom meg. A bal-szárny is jön vissza.
Az egész 18-as társaság megugrott onnan. Tőlünk is szivárognak csellengők
hátra. Ekkor találok két csapat-csendőrt, akik már gyűjtöttek össze néhány
embert. Átveszem a parancsnokságot és tovább szedem össze a népet. Csellel
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irányítom felém őket, hogy a lógást megakadályozzam.
A hátrább levő kiásott védőállás (hídfőállás) előtti drótakadálynál két ember van,
akik kiabálnak, hogy nem lehet arra menni, mert le van aknázva az elő-terep.
Így mindenki jön felém, félve attól hogy aknára megy. Hamarosan egy
századnyi erőt gyűjtök mellé, 6-os és főleg 18-asokból. Három páncéltörő ágyút
is lecsípek.
Ekkor azt a parancsot kapom, hogy menjek visszafelé (Dunaföldvár-felé) a
műúton.
A vonalba nem mehetek vissza egy műszaki százados nem engedett. Itt
parancsot akarok kérni valakitől, de senki sem tud semmit. A 18-asokkal
találkozom, visszaadom nekik az embereiket és akkor jön Mihalovics alezredes
úr, a II. zászlóalj-parancsnok, zászlóalja, akik vonulnak át az úton. Ő autóval
előremegy. Én leállítom a népet és találkozom a gyalogsági parancsnok úr
segédtisztjével.
Tőle kapom a parancsot, hogy egy törzs-csoportot alakítsak és várjak rá.
Közben beérkezik az egész III. zászlóalj és a mi 8. és 9. századunk. Mihalovics
alezredes úr is előkerül és azt a parancsot kapja, hogy az egész egységgel KisSolt elé menjen védőállásba. Ludányi ezredes úr jobb-oldalára, aki körkörösen
védelemre rendezkedett be és tartja magát.
Megindulunk, de mire odaérnénk jön Ludányi ezredes úr és megfordítja a
társaságot, hogy visszavonulás van. Így kerülünk a Buraegyházi szőlőkbe. Ide
érkezik be a zászlóalj-parancsnok is a törzzsel és a 7. századdal. A kunyhókban
lefekszünk.
XI. 3.
Reggel riadó van, hogy itt az orosz, azonnal át a hídon. Találkozom a
legényemmel, jelenti: hogy otthagyta a kenyérzsákját a zászlóalj-parancsnoki
hadtápon és a pulóveremet.
Kiküldték oldalt a csellengők visszazavarására és mire visszament, a zászlóaljparancsnokság hátrament és ott már oroszok voltak.
Átmegyünk a hídon. Dunaföldváron már igen sok a katona. Egyfolytában
gyalogolunk Dunapenteléig. Itt hosszú pihenőt tartunk. Itt már együtt van az
egész ezred.
Közben megered az eső, csak úgy szakad. Mégis útra kelünk, menni kell. Már
ide is belő a muszka a Duna túlsó partjáról. Adony felé indulunk, Pestnek
irányítanak bennünket, de még Dunapentelén, és a legújabb parancs, hogy
Perkátára kell mennünk.
Visszafordulunk a Perkáta-i útra. Én előremegyek lóval szállást csinálni.
Rettenetes a feneketlen nagy pocsolyákban, sárban az ügetés.
Az esőt elől a szél csapja az arcunkba, hátul a lovak fröcskölik a sarat a
nyakunkba. Korom sötét van, amikor beérkezünk Perkátára. Ilyenkor szinte
lehetetlenség szállást csinálni. Nagy nehezen sikerül valamennyire elhelyezni a
népet, amikor újabb szállás-körletet utalnak ki. Itt már csak felosztom a házakat,
idő nincs megnézni. Hamarosan be is érkezik a zászlóalj. És 9 órakor már
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mindenki fedél alá kerül.
Jólelkű nép lakik itt, szívesek, vendégszeretők, és megértőek.
10 órakor én is ágyba kerülök és hamarosan elalszom, mint a tej.
XI. 4.
Reggel 7-kor kelünk. Kipucolkodunk a sárból és rendbe hozzuk egy kissé
magunkat. Egész nap ezzel foglalkozunk és megbeszéljük az elmúlt
eseményeket. Éjszaka beérkezik a zászlóalj málha-vonata, megjönnek a
kocsijaim és a hátaslovaim is.
XI.5.
Hűvös, de szép derült vasárnap reggelre ébredünk. A szakaszomat újból
beosztom, és az anyagomat rendezem. Az egyik kocsimat lovakkal leadom a
málha-vonatnak. A fölösleges anyagomat szintén odaküldöm.
Fél tizenkettőkor templomba megyünk misére, hálát adni a jó Istennek, azért,
hogy élünk. Jó ebéddel kínálnak meg a háziak délben. Délután olvasgatással és
anyag-karbantartással szalasztjuk el a rövid, világos időt.
Este jó vacsorát kapunk.
XI.6.
Reggel anyag-karbantartást rendelek el, és a posta központból kiépítek az új
zászlóalj-parancsnoknak -Szabados százados úr- új vonalat a százados úr
lakására.
Szőts főhadnagy gyalog-század parancsnok lett. A zászlóalj: a veszteségeket és
a meglevő ember-és fegyverzeti, felszerelési anyagot rendezi. Délután az
ezredhez megyek rádió eligazításért. Itt tudom meg, hogy jelenleg Dunaellenőrzés a feladatunk.
Most az I. zlj. van lent, a parancsnoksága Adonyban van. Ludányi ezredes úr
hazament autóval Kaposvárra.
Kíváncsiak vagyunk, vajon milyen újságot hoz hazulról, alig várjuk vissza. Én
is küldtem tegnap levelet haza és Marcaliba, a szegény alezredes úr legényével.
Még haza se érkezett, de már őt is visszavárjuk.
XI.7.
Délelőtt kipróbáljuk az R/I/A rádiókészülékeket, két km-es távolságokról.
Én adok rádióforgalmi-szolgálatot. Délután megalakul a zászlóalj a IX. századot
feloszlatják, a VII. és VIII. század között, és a IX. század lesz a kiképző
zászlóalj legénysége, akiket a solti harcok után kaptunk.
Ezek is Somogyiak. A feleslegessé vált kocsikat, lovakat leadjuk. A századok
három szakaszosak. Nehézfegyver hiányában a gépszakaszok megszűntek. Már
erősen alkonyodik, amikor a Ludányi ezredes úr megszemlél bennünket. Szemle
után mi ugyanabba az elhelyezési körletbe kerülünk vissza, ahol voltunk.
XI.8.
Az éjjel eső esett, az amúgy is sáros faluban most még nagyobb a sár. A
153

délelőtt hamar elmegy, írással és olvasgatással foglalkozom. Délben jön a
hírvivő, hogy azonnal összecsomagolni mindent és menetkészen kell várni az
indulási parancsot. Nem tudom még, hogy hová megyünk. Délután négy órakor
indulunk el Adony felé. Én a lovas hírvivőkkel előre lovagolok, hogy valami
szállást készítsek elő. Hamarosan besötétedik. Nehezen találom meg az első
zászlóalj-parancsnokságot. Itt van az ezredes úr is. A segédtisztjétől tudom
meg, hogy nekünk nem is ide kell jönnünk, hanem Rácalmásra. Azonnal lovast
küldök vissza, hogy állítsa le a zászlóaljat. Az azonban már közben egészen
Adonyig érkezett. Így a Rácalmási műúton irányítom őket tovább, visszafelé.
10 km úttal tartozunk az ördögnek.
Ismét előrelovagolok a hűvös éjszakában. Helyenként fel-fel csillan a Duna
tükre a hideg fényű csillagok alatt. Felettünk repülők keringenek. Nem tudom
saját vagy ellenséges gépek-e. Éjfél felé jár már az idő mire Rácalmáson
megtalálom a zászlóalj-parancsnokomat, aki már reggel előrejött
szemrevételezni. Majdnem lehetetlen az éjszakában a szállás-csinálás.
Hamarosan beérkezik a zászlóalj is, és ki-hol talál magának fedelet
elhelyezkedik. Megered hirtelen, nagy hideg cseppekben az eső. Én a
szakaszommal a községházán húzódok meg egy teremben, ahol éjjeli
szolgálatot tartanak és hamarosan elnyom bennünket az álom a padlón.

Eredeti tábori postai levelezőlap
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XI.9.
Reggel hétkor még mindig esik az eső. Azonnal szétzavarom a népet, hogy
szállás után nézzenek. Én magam a parancsnokság részére keresek helyet. Délre
sikerül is az elszállásolás. A parancsnokság a Tallián-kastélyba megy, én az alsó
utcában maradok, közel a Duna-parthoz és a postához. A posta központba is
nekem kell szolgálatot betanítanom. Két századunk a szigetre megy a nagy
Duna-ág mellé védőállásba.
Így összefüggő védőállása van az ezrednek, egészen Adonyig. Délután a
telefonok beszerelésével foglalkozunk és én bejárom az egész szigetet. Azon
töröm a fejemet, hogy hogyan tudnám megkaparintani a Duna alatt levő kábelt,
amelyben több vonal megy át a túloldalra. Elvágni ott, nehéz dolog, mivel ott a
muszka és veszélyes a csónakázás.
XI.10.
Reggel átveszem a postán a távbeszélő központot, én adom a szolgálatot is.
Állandóan a postán tartózkodom. A szakaszom a szigeten dolgozik, de nem
mennek semmire az összeköttetéssel, mert nem tudják hogy melyik az az vonalpár, amelyik a Rácalmás központba beszalad. A gh- főnöknek is adok
távbeszélőt. Estefelé a zászlóalj-parancsnokomtól parancsot kapok, hogy ha
törik, ha szakad, még ma meg kell lenni az összeköttetésnek a szigettel.
Ugyancsak fel kell szerelni távbeszélővel a vasútállomáson levő körvédő
szakaszt is.
Este parancsot kapok, hogy holnap reggel Dunapentelére kell mennem és a
hajóállomáson a telefont üzembe kell helyezni. Egy figyelő rajunk lesz ott a
szomszéd sávjában, amelyik feladatul kapja még az ellenség támadása esetén a
harcfegyelem biztosítását.
XI.11.
Reggel korán lóra ülök, és a 9. század kikülönített rajával elindulok
Dunapentelére. Nagyon hideg van a lovagláshoz, majd lefagy a kezem, a lábam.
Fagy is volt az éjszaka, illetve reggel. Egy ügetés a hat km-es út. A raj kocsikon
vágtázik utánam. A hajóállomáson találunk egy századot a szigeten a solti
ezredből. Ez egy gyorsan összevágott ezred, mindenféle népből. Már van is itt
telefon, csak éppen telepet kell bele tennem és működik is.
Így délre hazaérkezhetek. Két emberemet otthagytam, két készülékkel, hogy
oktassanak, a felállítandó kiképzetlen ottani távbeszélő-szakasz legénységének.
Az esti órákban csatazaj hallatszik a mi szigetünkről. Hamarosan tisztázódik a
helyzet. Két saját monitorunk jött le a Dunán, és az lőtte a túlsó partot. A mieink
nem ismerték fel, ellenségnek nézték és nehéz puskával meg géppuskával
tüzeltek rá. Bajról nem érkezik jelentés szerencsére. Az összeköttetés most már
megvan, az összes kikülönített részekkel. Az ezredtől parancsot kapok, hogy a
posta központot teljesen vegyem át, nők nem kezelhetnek, még csak nem is
segíthetnek.
Este harci zaj van a sziget felől. Aknavetővel és csim-bummal lő a muszka.
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XI.12.
Délelőtt megcsinálom a harcérték-jelentésemet és el is küldöm mindjárt a
lovászommal Perkátára az ezredhez. A Dereglye-vonal rövid zárba került, a
vonal felső részétől. Azonnal kiküldöm, de csak délutánra találja meg a hibát. A
szigeten folyik a munka, civilek és leventék segédkeznek az ásásnál. De igen
sok baj van, árad a Duna és folyton vízzel telnek meg az árkok. A talajvíz is
feljön, nagyon nehéz a kint levő szolgálat: állandóan vízben kell állni, ez a víz a
legtöbb helyen térdig ér. Ráadásul a muszka aknázik és géppuskával felel a
legkisebb mozgásra.
Megkapom az új hadi-állomány táblázatot, amely szerint megszűnik a
beosztásom.
A szakasz a törzsbe tartozik és tiszthelyettes lesz a parancsnoka. Valószínűleg a
lövészeknek a parancsnoka leszek.
Egészen elszomorít ez a beosztás, semmi kedvem sincs hozzá. Én semmi lövészkiképzést nem kaptam úgyszólván. És ezért küzdtem ennyit, hogy most én is
odaálljak ahova a szürkék tömege kerül?
Este nagy vállalkozást készítenek elő, a hajnali órákra, de még este lefújják,
egészen nyomott a hangulatom, éjszaka aludni sem tudok.
XI.13.
Reggel elküldöm Horváth őrmestert a hadosztályhoz. A híradó anyagi
kimutatást küldöm el vele és elhozza az újonnan kiutalt 39M. és 41.N. két
távbeszélő készüléket. Kilenctől tízig beülök a posta központba ellenőrző
forgalmat bonyolítok le. 10 vidéki beszélgetést kapcsolok. Közben valahonnan
Dél- felől bombázás zaja hallatszik. Nálunk tüzérségi és aknapárbaj folyik.
Az emberek rettenetesen hajlamosak a rémhírterjesztésre. Ma kezdik meg a
község kilakoltatását, de senki sem akar elmenni, senki nem akarja itt hagyni
mindenét, hogy földönfutóvá legyen. A posta sem tudja, hogy mit csináljon,
beszüntetik a felvételt és bezárnak.
Délre állomást telepítek a sziget bejáratához, az őrséghez. A szigetre se belépni,
se onnan kijönni nem lehet a világon senkinek. Estefelé két készüléket és kb. 1
km vezetéket adok az aknavető szakasznak. Korán lefekszem, borzasztóan
meghűltem, lélegzetet is alig tudok venni.
XI.14.
Reggel kilovagolok Kulcsra, szemrevételezni és a telefonnal kapcsolatos
kívánalmakat elintézni. A központot át kell vennem, itt is, mert az eddigi kezelő
utászok elmentek innét.
Még délelőtt visszamegyek Rácalmásra a
parancsnokságra. Itt hallom, hogy az éjszaka felrobbantották a Dunaföldvári
hidat. Nagy erőket gyűjt ide a szovjet. Mi is erősítünk. Délen valahol a Dráva
körül átkelt az ellenség, két hídfőt is alkotott.
Ez a hír már egészen lehangolt, kezdem már az otthonomat is félteni. A jó Isten
már könyörülne meg rajtunk! Még mindig nem kaptam hazulról semmi hírt. Már
komolyan aggódom a szüleim miatt.
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XI.15.
Megérkezett az alezredes úr legénye, hazulról, csomagot és levelet hozott a
szüleinktől. A szakaszom Kulcson van elfoglalva, ott építenek a postától a
hajóállomásra és a tüzérekhez. Én az állomásokat ellenőrzöm.
Borzasztóan nagy a sár, de azért elmegyek mindenhová, meghallgatom a
panaszokat és a rossz készülékeket személyesen megjavítom. Délben parancsot
kapok, hogy bármi módon, a sziget északi csücskével is kell összeköttetést
létesíteni.
Nehéz dolog, mert alig van vezetékem. A tartalékot elhallgatom, hogy van, de ha
muszáj, hát muszáj. Majd holnap! Este nyugodtan lefekszem. Éjjel kocsi
zörgésre ébredek. Kocsik döcögnek el az ablakom alatt.
XI.16.
Reggel hívatnak a zlj., parancsnokságra. Itt tudom meg, hogy éjszaka
elmentek a tüzérek tőlünk és elment az ezred-parancsnokságunk és a I. és a II.
zászlóalj autóbuszokkal.
Németek váltanak fel bennünket és mi is megyünk valahová Gödöllő alá. A már
majdnem teljesen kész védőállásainkat most át kell adnunk, hogy egy német
páncélos egység alárendelésébe menjünk. Úgy érzem, kemény harcokba
leszünk bevetve.
Itt a nyugalmas állás, ami már megérdemelt volna bennünket, most a németeké
lesz.
A déli órákban be is érkeznek. Ettől kezdve az átadás-átvételi munkálatok
folynak. Kedélyes a hangulat, mert nem értjük meg egymást csak magyarosan
szidjuk őket.
Én tőlük, ők pedig tőlem akarnak vezetéket szerezni. Erre én elrendelem az
összes tábori vonalak lebontását. Sietni kell, mert a kocsik és a hátas lovak a
kora délutáni órákban útba indulnak. Az R/3., három darab R/1/A rádiómat és 3
távbeszélő készüléket, két km vezetékkel visszatartom, nem tesszük fel a
kocsira, hanem az esetleges összeköttetésekre magunkkal visszük.
Este kapunk parancsot, hogy reggel 7 órakor gyülekező a templomnál, ahová
autóbuszok jönnek értünk. Lassan szivárognak be a felváltott szakaszok a
szigetről. A szakaszomnak reggel hatig teljes pihenőt rendelek el, de megsúgom
nekik, hogy élelmiszerekről ki-ki gondoskodjon, mert kb. 2 napig azt hiszem
nem kapunk semmit. Ma már a vacsorát is úgy kell elfütyülni.
XI.17.
Reggel hét órára rendben megjönnek az autóbuszok. A templomban éppen
misére harangoznak be, de hiába van, nem mehetünk a harang hívó szavára,
máshol várnak, máshol parancsolnak még nekünk. Lopva azért bemegy a népem
egy-két percre. Mindenki érzi, hogy talán most megy a legrosszabb helyre.
Már kilenc felé jár az idő, amikor elhagyjuk végleg Rácalmást. Dél körül
megyünk keresztül Pesten. Itt nem látszik az utcán, hogy háború van, mindenki
jön-megy,
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szalad, tülekedik: az örökös sietős pesti kép.
Mátyásföld-Cinkota-Kerepes-Gödöllő-Isaszeg
a
következő
állomások,
Tápiószentgyörgy a végállomás.
Gödöllőn légiriadó miatt kellet vesztegelnünk, úgy hogy egészen alkonyodik,
amikor kiszállunk a gépkocsiból. Itt tudjuk meg, hogy éjszakára itt maradunk és
újabb alárendelésbe kerülünk: a 13. po.-hoz . A legénység fele a szeszgyárba
szorul be, a 7. és a 9. század szabad ég alatt marad.
Közben, amikor az elhelyezéssel bajlódunk repülőtámadást kapunk. 4 halott, és
26 sebesült.(köztük több súlyos).A veszteségünk a 7. századtól. A tüzéreknek
több a lovuk és nekik is kb. 9 emberveszteségük lett.
Az ezreddel távbeszélő összeköttetést létesítek egy itt levő hírközpontba való
bekapcsolással. Éjszaka pihenünk, konzervet is kapunk és egy kenyeret
fejenkint.
XI.18.
Virradatkor alosztályonként, laza kötelékben elindulunk Valkó felé, az
egység-parancsnokhoz. Itt tudjuk meg, hogy ezredtartalékok vagyunk és hogy
Valkó az oroszoké. Ezért egy német csoport megy támadásba, akiket az ezred az
első vonalból leváltott.
Mi nem hiszünk nekik már. A délelőtti órákban szorgalmasan ásunk. Egy óra
alatt már, a földben vagyunk. Éppen én is ások, amikor meglátom az út mellett
az öcsémet. Azonnal kiugrom a gödörből, ő is észrevesz. Nagyon megörültünk
egymásnak és boldogan újságolja, hogy másfél napig otthon volt.
Részemre is hozott hazulról egy kis üveg sósborszeszt és három almát. Egy kis
sonkával is megkínál. Nyugodtan eszegetünk és beszélgetünk, amikor hirtelen
elkezd hullani az akna. Rögtön beugrunk a frissen ásott gödörbe és hallgatjuk a
vég nélküli őrületes tüzet. Ilyent még nem hallottunk, ilyen sokáig kitartó
egyfolytában való recsegést. Körülbelül dél van, amikor egy kissé alábbhagy a
veszély. Elbúcsúzunk egymástól. Nagyon-nagyon kihalt már valamennyiünkből
a remény.
Semmit sem tudunk, csak azt halljuk, hogy minden oldalról harci zaj van.
Estefelé sátorlappal takarjuk le a kiásott lyukakat és behúzódunk.
A falba egy kis bemélyedést vájunk, és tüzet rakunk bele. Így védekezünk a
hideg ellen. A füst időnként olyan erős, hogy szinte fojtogat, de azért szent, halk
áhítattal bámulunk a tűz piros fényébe. Lefeküdni nem lehet, arra nincs hely,
csak kuporgunk hárman (a helyettesemmel, és a legényemmel) és
elszundikálunk egy-egy rövid időre.
Összegémberednek a tagjaink, borzasztóan Kényelmetlen helyünk van. 23
órakor a 8. ezred kimegy az első vonalba, az ezred jobb-szárnyára.
XI.19.
A németeknek nem sikerült a támadása Valkó ellen. (Már előre gondoltam.)
Reggel, amikor kibújunk a fagyos felszínre ezt halljuk. Az ezred-parancsnok
hátrább megy, 2 km-rel. Az összeköttetés velük távbeszélőn van meg.
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Délelőtt megnyugtató, saját igen erős tüzérségi és aknatüzet hallunk.
Mi is kaptunk nehéz aknavetőket. Délután az óvóhelyünket egy kissé
meghosszabbítjuk és a tetejére a sátorlapra földet szórunk, hogy melegebb
legyen.
Így viszont a tüzelésnél olyan nagy a füst, hogy nem lehet benne megmaradni.
Mindenhogyan baj van. Előttünk 17-18 éves orosz kölykök és románok vannak
három ezrednyi erővel.
Fogolyvallomás szerint: jobbról valahol a 36-osok vannak. Ezek is valamikor
somogyiak voltak, de végig harcolták Erdélyt igen nagy veszteséggel, és most
szedett-vedett a társaság, hajlamos a megugrásra. Úgy hallom, Isaszegig jöttek
vissza.
XI.20.
Hajnalban felébresztenek, hogy menjek a távbeszélőhöz.
A kezelőm hanyagsága miatt, én teljesítek reggelig szolgálatot.
Balról ismét németeket vonnak ki, helyükbe kerül a I. zászlóalj tartalékban levő
százada. Óvóhelyet ásatok magamnak a parancsnokságom közvetlen közelében.
A munka lassan megy, az ellenség tüzérségi és nehéz aknavető tüze alatt állunk.
A vezetékeket elszabdalja minden pillanatban. Az ezred kisegítésére állandóan
két vonalvizsgáló járőrt tartok készenlétben. Horváth őrmester, a helyettesem is
megsérül, sántikálva jön a segélyhely felé, de nem komoly a baj, csak bekötik,
nem küldik hátra.
A II. zászlóalj parancsnok Mihalovics alezredes úr is megsebesül szilánktól, a
lapockája táján. Nem súlyos.
Estefelé a I. zászlóalj jelenti, hogy az ellenség felzárkózott rá 150 méterre, és
ott ássa be magát.
Gadányi zászlós is megsebesül, a II. zászlóaljtól. Állandó aknavető és ellenséges
tűzpárbaj folyik. Estére elkészül a fedezékem, de ismét a füsttel kell
küszködnünk. A nyílást nem lehet betámasztani egy pillanatra sem, mert
megfulladnánk a füstben.
Előbb le kell hagyni teljesen égni a tüzet, s amikor már csak parázs van,
lefekszünk. A legényem a vizes sátorlapot a parázs fölé akasztja száradni. Éjjel
arra ébredek hogy füst van. A sátorlap ráesett a parázsra és jó darab kiégett
belőle.
XI.21.
Reggel saját nehéz aknavetőink dörgésére ébredünk.
Elölről csatazaj hallatszik. Nemsokára felel az orosz a nehéz vetőinknek csimbum-mal és aknával, tüzérséggel. Egészen körülrak bennünket. A légnyomástól
a fedezékünk fala is beomlik. Még mozdulni se igen lehet. Mindkét zászlóaljunk
elől erőket von ki az ellenség. És most hevesen támad a tőlünk balra lévő német
zászlóaljra és a 8. gyalogezredre.
A vezetékünk minden pillanatban elszakad.
Az esti szürkületben az ezred egy őr-állomást küld ide. A harci zaj csak nem
159

akar szűnni, tovább folyik a csillagos éjszakában, északra tőlünk.
XI.22.
A 8-asok megugrottak. A mi ezred-parancsnokunk szedte őket össze. Így a
német zászlóalj: balszárnyát is be kell kanyarítani, mert a levegőben lóg.
Mi 6-osok dicséretet kapunk a hadosztály-parancsnok úrtól, amiért olyan szépen
álljuk az ellenség baromi tüzét. A harci zaj tovább hallatszik észak felől.
Kitisztult az ég, a nap is süt. A borongós ködnek nyoma sincs. Elvitte a déli
szél. Máris itt vannak az ellenség repülői, állandóan köröznek felettünk. Most
még tüzelni sem lehet, nehogy a füsttel eláruljuk magunkat.
Délután a 8/III. Zászlóalj-parancsnok jelenti az ezrednek, hogy 8 embere eltűnt,
az egyik támpontból. Csak a golyószóró maradt ott, valószínű, hogy átmentek az
ellenséghez. Este két távbeszélőt küldök ki a 8. századhoz.
Az éjszakában fagyosan ragyog a hold, és sziporkáznak a csillagok.
XI.23.
Már korán reggel járnak felettünk a repülők. A föld fagyos, a bunkerünk
hideg. De nem lehet tüzelni az áruló füst miatt. Most már csak az esti szürkületet
lehet kihasználni tűzgyújtásra. Olyankor egy egész napra való meleget kell
magunkba szívnunk. Már két hete hogy nem kapunk postát. Hiába várunk
erősítőnek, búfelejtőnek hazai híreket. Az ellátásunk is igen gyenge. Csak
összeülünk és megvitatgatjuk a szomorú helyzetünket.
Már az otthonunkért is aggódnunk kell, az otthonért amelyik a minden az ember
életében és sajnos már ez a minden, a sok ezer embernek már csak volt.
A remény már csak gyenge reszkető sugár a szívünkben. Mióta itt vagyunk nem
hallottunk híreket, csak ez a harci zajtól, reccsenéstől, ropogástól körülvett kis
vakondtúrás a világunk.
Balra tőlünk a 18. gyalogezred leváltotta a németeket. Most már csak magyarok
vagyunk ezen a szakaszon. A nekünk alárendelt 8/III. zászlóaljnál nagy
disznóságok vannak. Tegnap 25, ma újabb 15 ember ment át az ellenséghez.
Erre az ezred-parancsnok riadóztat bennünket és megindulunk az ő hadtápjára, a
Király út és a Valkó-i út kereszteződéshez. Már éppen odaérünk, amikor jön az
ezredes úr elénk, és a zlj. parancsnokunkkal beszélget, amikor közvetlen
melléjük csap le egy csimm-bumm. Éppen akkor érek oda én is. Szinte Isteni
csoda: mindketten csak könnyű sérülést kaptak az arcukon.
Nekem semmi bajom, mögöttünk két súlyos, és hét könnyebb sebesült. Az egyik
rádiósomnak is beállt egy szilánk a sípcsontjába.
A kiadott árkokban és az erdőben gyorsan szétmegyünk. A feladatunk a 8/III.
Zászlóaljnál a rend helyreállítása, ha kell tizedelés útján is.
A szakaszom talál magának éjszakára két félig kész, üres fedezéket, abba
húzódnak be. Én az öcsémék kis-szűk rádiós bunkerjába húzódok be. Nagyon
szűk a helyünk, kényelmetlen: kinyújtózni sem lehet, de jó sok széna van benne,
a nyílását is betömjük és így tűrhetően meleg. Éjfélig elbeszélgetünk. Oda kint
esik a hó.
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XI.24.
Reggelre fehér minden. Ünnep van az erdőn. Csak ez az ünnep furcsa,
szomorú, elkeseredett, nehéz. Az ellenség tüzén keresztül már a hideg is ver
bennünket.
Járőrök mennek délelőtt mindenfelé a helyzet tisztázására,
tájékozódásra és a rend helyreállítására. Én az öcsémmel beülök egy kis lyukba
és beszélgetünk. Délután azt a parancsot kapom, hogy a 9. századdal és egy fél
géppuska-szakasszal meg a szakaszommal menjek vissza a régi helyünkre, hogy
legalább rendesebb, helyes fedél alá kerülhessünk. Mire az est leszállt vissza is
érkezünk, a zászlóalj-parancsnoki hadállásponton rendezkedik be a 9. század
parancsnoka. Az éjszaka csendben telik el. Csak néha-néha ereszt meg az
ellenség vaktában egy-egy géppisztoly sorozatot.
Az első vonalban a 8/III., századnál összejártak a románokkal beszélgetni, azok
kenyeret és cigarettát hoztak a mieinknek. Sok közöttük a magyar is, de a
(legtöbb román), és erdélyiek. Csak kényszerből harcolnak. Ezek a furcsa
dolgok, a kimerülés, a végső harcok jelei.

XI.25.
Reggel távbeszélőn kapcsoljuk a parancsot, hogy riadó. Az első zászlóalj
közepén és a második zászlóalj balszárnyán is betört az ellenség. A 9.századunk
azonnal elindul a I. zlj. felé, de mire odaérkezik, a helyzet kezd tisztázódni, és
így nem kerül bevetésre. A zászlóalj-parancsnokom is visszaérkezik ide a régi
hadállás-pontjára a 7. századdal együtt. Járőrözés folyik. Délután mindenhol
tisztázódik végig a helyzet. 50-60 géppisztolyos tört be az I. zászlóaljnál,
ahonnét egy szakasz szedett-vedett népség átment az ellenséghez. Ugyanez
történt a II. zászlóaljnál is.
Az egyik szakasz (fegyencekből) csak a parancsnok és a legénye maradt meg, a
többi elment. A szomszédoknál balra szintén hibák vannak, 500-600 méterre
hátrább szorultak. Az arcvonal azonban összefüggő. A köd olyan nagy, hogy az
ember szinte csak az orráig lát. Az ellenség aknavető tüze nagyon megcsappant,
csak néha lő egyet-egyet. Csak géppisztolyozik állandóan. A muszkák bent
dőzsölnek a faluban, (Valkón) elől csak a románok és a magyarok vannak. Egész
éjszaka ropognak a géppisztolyok. Balra a tizennyolcasoknál a németek
páncélosokkal ellentámadásra készülnek. Általános, megnyugtató híreket
hallunk. Újságot olvasunk, az orosz nyomása enyhült egy kis remény éled újra
szívünkben.
Az élelmezésünk kevés, és nem valami jó, trafik pedig egyáltalán nincsen. A
zsoldot végre megkaptuk az elmaradottal együtt. Most van pénzünk, csak venni
nem tudunk érte itt az erdőben semmit. A parancsnokságon összeülünk és
megvitatjuk a nagy helyzetet, hogy vajon egy hónap múlva karácsonykor hol
leszünk.
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XI.26.
Az egész zászlóalj járőrözik. Alig van már kéznél tartott erő. Járőrözés és
álló figyelés. Ez az állandó foglalkozásunk most, mivel tartalékok vagyunk.
A hadosztály-parancsnok úrtól nagy dicséretet kap ismét az ezred a helytállásért
és még nem fordult elő, hogy valamikor is a legkisebb folt esett volna a
somogyi becsületen.
Balról a német támadás megindult nagy zajjal, el is érik hamarosan a régi
állásokat. Valkóból kocsikkal menekül a muszka. Kíváncsian várjuk a
fejleményeket. Délután 5 óra körül érkezik vissza a 18-asokhoz küldött járőrünk.
A zászlóalj-parancsnoktól (Molnár alezredestől) , írásbeli tájékoztatást hoz, ők
még mindig a visszaszorított helyen vannak, a tüzérséggel előkészített támadás a
németek részéről meg se indult, ellenben az orosz támadott hevesen. Sikerült a
támadásait minden alkalommal visszaverni. Ez náluk most a helyzet. Egy kis
csalódást érzünk. Este újra igen erős harci zaj van a balszárnyunk mellett, de
hiba nincs. Egész éjjel pattogtat a muszka.
Most már oroszokkal állunk szemben. Az itt levő román és magyar egységeket
leváltották. Nem lehetnek nagyon sokan , mert állandóan tüntetően
géppisztolyoznak, hogy higgyük azt, hogy sokan vannak, nehogy mi támadjunk.
Ez az érzésem.
XI.27.
Tegnap megérkezett ide az első várva-várt posta. Ma levélírással
foglalkozunk. Régi, 20 napja írt lapokra válaszolunk.
Egyet-kettőt ismét idereccsent a muszka, de azért aránylag csend van, hiba nincs
sehol. Mi még egy talpalatnyi földet se engedtünk át, itt az ellenségnek.
Egész patkóalakban vagyunk már előre, jobbról-balról hátrább szorultak a
szomszédok, de mi álljuk a sarat.
Furcsa rémhírek kapnak szárnyra. Egesek szerint leváltanak bennünket és
megyünk Bácskába a Duna mellé. Még azt is mondják, hogy Keszthelyre
kerülünk és belőlünk lesz egy új, erős, magyar hadsereg magva.
A valóság az, hogy itt vagyunk és nem hiszünk el semmit, csak a vágyainkat
bolygatják meg egy kissé ezek a hírek.
Este hét órakor riadóztatják a zászlóaljat. Valahol bevetésre kerülünk. 8 kor jön
vissza a zászlóalj-parancsnokom az ezredtől a részletes paranccsal. Még az
éjszaka folyamán leváltjuk az ezred balszárnyán levő 18/II. Zászlóaljat.
Rögtön megindulunk az erdőben. A század-parancsnokommal előremegyünk
tájékozódni és a leváltás részleteit megbeszélni. Még éjfél előtt beérkezünk, a
leváltásra kerülők nagy meglepetésére, akik csak most hallanak erről. A
századok is hamarosan beérkeznek.
XI.28.
Szép csendben hajnali három órára megtörténik a leváltás minden baj nélkül.
Csak zavaró lövésekkel henceg az ellenség, a sötétben robbanó golyóival. A
zászlóalj harcálláspontja a királyi erdő egyik szép erdészlakában van. Reggelre a
nálam kéznél levő vezetékkel kiépítem az egyik századhoz az összeköttetést.
162

Az itt levő német zászlóaljat is felváltjuk teljesen, csak egy ezred marad a
helyén a 18-asokból.
Kilenc órára beérkezik a kocsim is az anyagokkal, azonnal átépítem az egész
hálózatot, ők pedig lebontanak.
Világosban itt egyáltalán nem lehet mozogni, mert az ellenség belát hozzánk. Jól
körül is aknázza az előkelő házunkat. De csak egész kis sebesülések esnek. Dél
körül csete-patéba kezd az orosz. Úgy hullik a robbanó golyó, mint a záporeső.
De baj most sincs. Mi hallgatunk, nyugodtan álljuk a tüzét, hadd egye a méreg,
nem áruljuk el tüzeléssel a saját helyzetünket, tűzfegyvereinket. Várjuk
nyugodtan, hogy jöjjön, de arra már nincs bátorsága.
Előttünk van egy kopasz domb, amelyik tetején muszka van és az egész
országutat végig látja, és a legkisebb mozgásra erős tűzcsapásokat ad. Az
állásaink elé egészen közel érintő aknákat telepítettek az elmúlt éjszaka, de
annyira bután, közel, hogy fel kell szedetnünk és újra telepíttetnünk az egészet.
Négy német máris rájuk ment és igen súlyosan sebesültek. Valamennyiőjük
elveszítette a lábát. Ki feljebb, ki lejjebb térdnél.
Átcsoportosítani fogunk hamarosan, úgy hallom az egész ezred eltolódik észak
felé.
Délről a 38-asok, majd a 36-osok, csatlakoznak. Az élelmezés kiszállítása csak
szürkületben lehetséges. Így továbbra is csak kora reggel van reggeli és vagy
esti szürkületben ebéd, ami egyben vacsora is.
Balról a 18-asok első zászlóalja nagy, erélyes beavatkozásra jön csak előre a
szárnyunkhoz csatlakozni, pedig ott egyáltalán nincs ellenség. A zöm bent van
Valkón. A falu szélső házaiban pedig már saját erők rejtőznek. Éjszakánkint a
hold és a csillagok alatt úgy érzem többször bemegyünk a faluba.
Gyakran lehet hallani női sikoltozást, a megzavart békéjű magyar házakból. Ez a
sikoltozás hív, kötelez bennünket a végső, nagy, könyörtelen, irgalom nélküli,
elkeseredett leszámolásra, az orosz és román hordák ellen.
XI.29.
Egész éjjel pattogtatott a muszka robbanógolyóival és aknázott a házunk
körül. Egy géppuskája van az útra beállítva és azzal lő eszeveszettül éjjelnappal. A délelőtt folyamán kilőjük, de újra hoz oda egyet a kopasz oldalra.
Balról az ezred jobb szárnyán és a 38-asok közepén, őrült tüzérségi és aknavetés
előkészítés után támad az ellenség. Sikerül is betörnie, de az ellentámadás
hamarosan messze visszaűzi őket.
Előttünk is gyülekezést észlelünk az egyik hordában, de az aknavetőink jól
fekvő tüze szétszórja őket. Hordják csoportosan a sebesültjeiket.
A hangulatunk letört, elkeseredett és szomorú. Azt a hírt hallottuk, hogy Pécsett
feladták csapataink, és a németek vonulnak mindenfelé vissza a Balaton
vonaláig. A téli védőállásig mindent feladnak.
Nagyon rosszul esik ez a hír, az én otthonom is a háború áldozata lesz. Az, az
otthon ahol születtem, nevelkedtem, éltem, szerettem, a vágyaim letört virágként
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fonnyadnak bele ebbe az őrült politikába. Sokszor sírni tudnék, ha arra
gondolok, hogy most már nem lesz hová hazamenni. Borzasztó érzés: itt mi
fogjuk az ellenséget, álljuk a helyünket és az otthonunkba pedig beengedik az
oroszt.
Délután kimegyek a 9. századhoz, a készülékkel valami baj van, azt csinálom
meg. Közben találok kb. 400 m vezetéket, amit felszedetek. A kocsimat hátrább
küldöm az erdőbe, hogy ott csináljanak magukban és a lovaknak, az
egészségügyiekkel fedezéket.
A műszerészemet beküldöm a hadoszlophoz a rossz készülékek kicserélésére. A
lovászom kórházba került, az egyik ló megrúgta és a vasvilla felszakította a fejét
a szeme felett. A lovaimat ideiglenesen a törzslovászok veszik át gondozásra.
Este a németek hatalmas hangszóróval felszerelt autóval jönnek és propaganda
beszédet közvetítenek a románoknak. Időnként indulókat játszanak. Egy-egy
ideig csendben hallgatják, aztán jól bele-bele géppuskáznak a sötétbe. Eredmény
nincs, mert nem jön át egy se. Tőlünk azonban, sajnos ismét meglép 7 ember a
9. századtól.
Csak kenyeret vittek magukkal, a szerelvényüket és fegyvereiket itt hagyták.
Hogy hogyan mentek át az aknamezőn, nem tudom. Valamennyien alföldiek
voltak.
XI.30.
Éjfél után én vagyok személyesen a telefonnál. Nem történik reggelig semmi.
Csak a szokott lövöldözés. Alig adom át, és hagyom ott a készüléket, az ezred
tájékoztat bennünket, a bal szomszédunk nagyon izgul, figyeljünk oda is. Igen
heves akna és tüzérségi tűz fekszik rajtuk. Az éjszaka egész csomó emberük
átment nekik is az ellenséghez. A többi meg olyan megrendült, hogy ha valaki
támadna, még egy embertől is elfutna egy egész század. Előttünk pedig
gyülekezik a muszka. Azonnal tűz alá fogjuk aknavetőinkkel, tüzérségünkkel, a
németek is segítenek. Sikerül a tűzcsapás. Szétverik a gyülekezéseket. De a
támadás nem fejlődik ki. Dél körül igen erős- nehéz aknatűz fekszik a
hadálláspontunk körül.
A mi ablakunk is kitörik. Egy-két sebesült van. A kevés élelmet úgy pótoljuk,
hogy a pincében talált krumplit és a padláson talált kukoricát esszük. Só nincs,
cukor nincs, de az éhség jó szakács. Cserépkályhában, parázson főzünk.
Estefelé erős motorzúgás hallatszik Valkóból. A I. zlj-t., azt jelenti, hogy 12
harckocsit számoltak meg, amint mentek Valkóból Észak-Keleti irányban kifelé.
Közben olyan heves tüzérségi tűz alatt állunk, hogy a parancsnokság leköltözik
a pincébe a telefonnal.
Hamarosan viszonylagos csend, csak a motorok távoli morgása hallik szünet
nélkül.
A tüzérek azt a hírt hozzák, hogy balról a 18/I. Zászlóalj Balla százados zlj.
parancsnokkal együtt át akar menni az oroszokhoz és a tűzfegyvereiket is
magukkal akarják vinni. Azonnal erős járőröket küldünk a valóság
megállapítására.
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XII.1.
Egész éjszaka hallottuk a motorzúgást. Hajnalban visszatér a járőr a bal
szomszédtól. Az igazság csak az, hogy egy szakasz ismét átment. A nappal
szokatlanul csendben telik, valószínűleg támadás fogja követni ezt a csendet.
Visszavonulásnál harckocsi gyülekezést észlelnek a figyelők. Délelőtt Szabó
Ferenc törzs-zászlós súlyosan sebesül, a saját érintőaknáinkra ment rá. Az alánk
rendelt 18/VI. századtól egy raj is átment az ellenséghez.
Az esti szürkületben 10 kivilágított járművet látunk közeledni Valkó felé.
Tüzérséggel hamarosan közéjük lövünk. Az eredmény sötét, és csend lesz. Kéthárom emberem bronz vitézségi érmet kapott: Rengel József tizedes, Bősz
Ádám őrvezető, és a sebesült Kövesi Ferenc honvéd, a Moncsulon teljesített
hősies munkájukért.
Este 9-kor egy vállalkozó raj kísérli meg a bejutást Valkóba, hogy ott felderítsen.
A vállalkozás nem sikerül. Egy kutya erősen ugatta őket, az ellenség észrevette
és géppuska tűzzel visszakergette őket. Baj nem történt.
Éjszaka nem tudok aludni a nyugtalanságtól. Egy egész hadsereg orosz (30 ho.)
kelt át Délen Mohács körül a Dunán és egy része Pécstől Nyugatra, egy része a
Balaton irányába, egy harmadik része pedig a Duna mellett Észak-felé
igyekszik. A németek még bíznak rendületlenül a győzelemben.
Most kérdezem én, mit ér a győzelem akkor, ha az országunkat feláldozzuk az
ellenség kirabolja, feldúlja, beszennyezi?
XII.2.
Semmi különös eseményt nem hoz a nap. Délelőtt tudományos könyveket
forgatok az élet titkairól. Szinte elfelejtem, hogy háború van, csak egy-egy
reccsenés és egy-egy erős viszketés emlékeztet, riaszt a valóságra. Délben
megeszünk egy szép szarvascombot. A vadászatot tiltják, de megakadályozni
nem tudják. Minden nap elejtenek valamit, egy-egy vaddisznót, egy-egy
szarvast, őzet, nyulat, itt a királyi erdőben. Postát is kapunk, délután válasz
írással foglalkozunk. Mögöttünk épül a második vonal az erdőben, egy-két kmrel hátrébb. Megkapjuk hozzá a megszálló vázlatot is, amely szerint elkerülünk a
műút mellől a főtörzs árkába. Csak minél később keljen oda hátramenni.
Sajnálnám, itt hagyni ezt a jó helyet, ezt a lakást! Itt könnyen kibírnánk a telet a
jó cserépkályha társaságában.
Most már kissé javul az élelmezési helyzet. Naponta kapunk pálinkát, és délben
szerzett anyagból ebédelünk, és a vacsoránk ismét meg van, egyhangúan babbab, mindig, de elég.
Az egyik lovam beteg, hátraküldöm a kocsimmal a vonathoz kezelésre, helyette
kapok más lovat.
Egész éjszaka recseg az akna, innen is-túl is. A németek egy erélyes össztüzére,
nagy jajgatás a válasz, a kopasz dombról, ahonnan folyton lő géppuskával az
ellenség.
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XII.3.
Kissé borongós vasárnap reggelre ébredünk, lassan szemerkél az eső.
Aránylag nagy csend van. Délelőtt beérkezik a 8. századunk, leváltották a II.
zászlóalj jobbszárnyától, hogy az itteni idegen 18/VI. Század helyébe jöjjön be
védőállásba. Én is kikerülök a zászlóalj parancsnokságról egy géppuska
támpont parancsnoknak.
A jó meleg szobát itt kell hagyni, hogy újra a földben dideregjem. De hát hiába,
ez a parancs!
A távbeszélő szakasz ügyeit továbbra is én intézem, távbeszélőn irányítok. Ma
este vagy holnap reggel kell kimennem. Este még bent alszom a vadászházban.
Jól lemosakszom és éjjelre levetkőzők. Hamarosan igen mély alomba merülök.
XII.4.
Reggel összecsomagolja a legényem a holminkat és elbúcsúzom a
szakasztól. Egy vonal köt már csak bennünket ezentúl össze. Hamarosan
felérünk a támpontra. Amíg a távbeszélő készülékemet beszerelik, én
szemrevételezni megyek. Az égiek is segítségemre vannak, nagy, tejfehér köd
lepi a tájat. Van egy géppuska, egy gov., és egy NPU., rajom tüzelőállásban és
két páncélosom leventékkel.
Fent vagyunk az erős dombon, alattunk a falu, Valkó, benne az oroszok,
románok. Csendben kell maradni, mert nagyon közel vannak. Végigjárom a
tüzelőállásokat, beszélgetek az emberekkel, meghallgatom a panaszaikat, hogy
segíteni tudjak rajtuk.
Amikor visszaérkezem azonnal jelentést küldök a legényemtől a zászlóaljnak. A
köd hamarosan felszáll, megszűnik minden mozgás, tüzelés. Az ellenség erősen
veret bennünket tüzérséggel és csimm-bummal,de baj, és válasz sem történik.
A legényem már nem jön vissza, megvárja a vacsorát. Amikor visszaérkezik,
jelenti, hogy távbeszélő kezelők jönnek majd reggel ki vele. Ezzel lefekszünk a
bunkerban, ahol még Kántor főhadnagy is van, és nyugtalanul didergünk.
Tüzelni nem lehet, mert az éjszaka holdvilágos.
XII.5.
Reggel 7óra felé bemegy a legényem reggeliért a zászlóaljhoz. Fél nyolckor
igen erős támadást előkészítő pergőtüzet kapunk a legényem se tud már
visszajönni, megsebesül szilánktól, és kórházba kerül. A parancsnokságot is az
egyik találat után a másik éri. Megsebesül még az ottani készülék-kezelőm,
Fazekas László honvéd is a fején. Bent voltak a szobában. Ő is hátramegy. Alig
egy óra telik el a borzalmas pergőtűzben, amikor megindul az ellenség
támadása. Nagyon sokan jönnek. A 8. század két szakasza elveszik, Kántor
hadnagy szakasza fejvesztve rohan a század-parancsnok Szőts főhadnagy után.
Kántor főhadnaggyal a végén megyünk a nép után, a hátunkba géppisztollyal,
úgy veret az ellenség, mintha az eső esne. Aknával és tüzérséggel üldöz.
Szőts főhadnagyot végre nehezen utolérjük, de teljesen tehetetlen, az ember.
Engem leküld a műútra, hogy nézzem meg, hogy mi van ott. Ő szalad elől és
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úgy kiabálja Kántor főhadnagynak, hogy állítsa meg a népet. Így természetesen
nem lehet. Én egy hírvivőt rögtön visszaküldök az útról, hogy azonnal menjen
vissza a főhadnagy úr a 30 emberével a helyére, mert itt rend van. Mire magam
is mennék vissza hozzá, őt sem találom. Nincs sehol. Ekkor találkozom össze
Fodor főhadnaggyal, az Árkász-szakasz parancsnokával, aki segíteni jön 30
árkászával, ő se találja Szőts főhadnagyot. Ellenben talál ellenséget, amelyik
elől ügyesen kitér,és az aknavető tüzelőállások felett találkozom újra össze vele.
Itt van már Szőts főhadnagy is. Itt tudom meg, hogy az első és második
zászlóaljunkat teljesen kikészítették. Az első zászlóaljból két századot
lekapcsoltak. A fák alatt kuporgunk, az ellenség aknavetővel veret bennünket.
Sebesültek vannak, halott is esik. Fent a szemben levő dombon ül az ellenség
200 m-re, de az erdőben nem látunk, csak a hangokból ítélünk. Ellentámadásra
készülünk.
Én is kapok egy gsz.-rajt, és már estefelé jár az idő amikor a készenléti helyre
megyünk. Fodor főhadnagy veszi kezébe az irányítást.
A beálló sötétség miatt ma nem támadhatunk 40 emberrel, hanem jól beássuk
magunkat egy tisztás szélén. A tisztás túlsó oldalán oroszok vannak kb. 100 mre, és állandóan géppuska tűz alatt tartják az erdő szélét. Egész éjjel
pötyögtetnek, mégis csak egy sebesülésünk esik.

Simon József Bódi kedvenc lován és térkép rajzolás közben
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XII.6.
Az árkokban átdideregtük az éjszakát. Alig tudok felállni reggel, nem nyúlik
ki a térdem. Ahogy világos van, látjuk, hogy szabályosan szemben állunk a
muszkával és az is jól be van ásva. A saját aknavetőink a tüzérségünk is
működésbe lép, lassan, szépen vereti a tisztás túlsó szegélyét. Úgy 8 óra felé
borzalmas erejű aknavető tüzet kapunk. Úgy látszik támadni akarnak tovább.
Meghúzódunk az árkaink mélyén és figyelünk erősen. A géppisztoly és
robbanógolyó, mint az eső, úgy veri felettünk a fákat. Egyszercsak alábbhagy az
ellenség aknavető tüze. Csak sajátjaink reccsentenek bele-bele néha a túlsó
erdőszegélybe. Ekkor jobbról kiabálás, hajrá hallatszik. Nem tudjuk mi lehet az.
Hamarosan kiderül, hogy a 10. felderítők támadnak tőlünk jobbra, sikerült az
első lyukakból kiugrasztaniuk az ellenséget. Erre nálunk is felzúg az előre,
rákapcsolunk a hajrára és a golyózáporban kiugrálunk a tisztásra. Mint a
fergeteg ordít a hajrá és már nincs megállás. A muszka megszalad. Az elsők
között kergetem őket. Mögénk kerülnek már a huszárok is, elkanyarodnak
szépen jobbra a mi támadásunk irányába, hogy a régi állásainkat
visszaszerezzük. Gyorsan kellett meglépnie az ellenségnek és váratlanul, mert az
égvilágon mindenét otthagyta, csak a bőrét vitte el, amelyik tudta.
Hamarosan teljesen az élre kerülők a géppuskás rajommal és most már én
irányítom az egész támadást. Sűrűen hull közénk az akna és a tüzérségi lövedék,
igen sok veszteségünk van, de már semmi nem állíthatja meg a lendületünket.
Néhány perc múlva őrületes golyózápor van, a régi helyemen vagyok, a
géppuskám, mint a kereplő úgy szól. Közvetlen mellettem jobbra tolódtatom el a
huszárokat és az egész állás a miénk újra.
Örömömben akkorát kurjantok, hogy csak úgy zeng az erdő! Még a harci zajt is
túlkurjantom! Egészen jobbra még nem tiszta a helyzet, az utászok nem tudtak
velünk lépést tartani és nem volt tájékozott vezetőjük, csak a térkép után
mentek.
Természetesen egy ilyen sűrű erdőben nem igen lehet jó eredményt elérni. A
hadizsákmányunk kitűnő. Jó néhány fogoly, nehéz-és könnyű fegyverzet és
szinte megszámlálhatatlan felszerelés.
A baj csak ott van, hogy nekünk is annyi lett a veszteségünk, hogy csupán csak
megszálltuk az állást, de komoly védelmet újbóli támadás esetén nem tudunk
kifejteni,mivel szedett-vedett emberek vannak itt, mindenhol és az első
támadásra meglépnek.
Délután bemegyek a zászlóaljhoz és jelentem a helyzetet. Tudomásul veszik,
örülnek az eredménynek, de a helyzetünkön bizony nem tudnak segíteni. Sőt a
huszárokat is kivonják. Igaz, hogy bizony nem sokan maradtak, de mégis
tekintélyes hézag áll be, amit járőrözéssel kell kitölteni. Én is egész éjjel
járőröztetek balra, mert a szomszédom tőlem 400 m-re van. Magam is egész
éjjel bolyongok, hogy meg keressem a nehéz puskámat, de nem sikerül a
sötétben rátalálnom. Pedig egészen az országútig, illetve a falu házaiig
lementem az aknamezőn keresztül. Mostanában nagyon mellém szegődött a
szerencse.
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Straumstein, 1944. XII. 27.
Gyönyörű alpesi üdülőben vagyok. Ha kinézek az ablakomon a tájra, a
hegyekre, fenyőkre, hótól csillogó mezőkre, azt hiszem, hogy csak álom az
egész. Csak abból érzem, hogy valóság hogy nem tudok rágyújtani, mert
cigarettát itt nem lehet kapni. Az ellátásom kitűnő, jobbat kívánni sem lehet.
Egyedül vagyok egy szép és tiszta szobában. Rajtam kívül még öt tiszt van itt a
szomszédban: egy százados, két főhadnagy, egy hadnagy és egy alezredes.
Mint valami lidércnyomásra úgy gondolok vissza az elmúlt keserves időkre.
Éppen a 20 napra kell visszamennem gondolatban. De ezt már csak egész
röviden fogom vázolni.
December 7.-én az ellenség újból támadásba kezdett. Természetesen fokozottabb
erővel. A vége az lett, hogy a 8. század teljesen szétszóródott, az én géppuskám
is ott maradt emberestől, mindenestől. Igen sokan átmentek az ellenséghez, hogy
az örökös harctól megszabaduljanak. Főleg, akik már elfoglalt területen laktak,
majdnem mind megszökött. Másnap már az elöljáróknak is úgy kellett
egyenként kiszökdösni a vadászházból.
Ekkor ismerkedtünk meg a Sztálin-orgonával. Egy hátrább levő, kiásott
védőállásba mentünk át védelemre. Az ellentámadások kudarcokba fulladtak. Én
éjszaka mentem ki a 9.századhoz, hogy az első vonalban legyek, a zászlóaljparancsnokom parancsára, nehogy még elszökjenek az emberek.
A kapocstartaléknak nevezett balszárny szakaszhoz mentem ki.
Tőlem balra már csak egy -két ember csellengett az árokban a felderítőkből.
Nekem egy géppuskám, egy golyószóróm és géppisztolyom volt.
A következő nap reggelén aztán megkaptuk amit vártunk. Éppen ránk támadott
az ellenség. Éjszaka megint többen átmentek és így jobban tudott a muszka
mindent, mint én. A Csörsz-árkában voltam a géppuskával és az átjárást zártuk
le. De mire kézigránátharcra került a sor, balra a felderítők helyén már végig
bent voltak a mi állásainkban. A géppuskám szólt, végigszántott rajtuk
valahányszor rohamozni akartak, előttünk tele volt a harckocsi árok. Őrült
viaskodás volt, de álltuk a sarat.
Később jobbra megszakadt az összeköttetés, betörtek a szomszéd szakasznál is,
hátulról is géppuskatűz alatt voltunk. Nem tudtam mást csinálni, minthogy
amikor már az utolsó lőszerünket is ellőttük, kiadtam a parancsot, az egyenként
való visszavonulásra. Igen nehéz volt. Olyan golyózápor vert bennünket, hogy
magam is már meginogtam, lehetetlennek tartottam a kijutást, amikor minden
oldalról lőnek már. És mégis sikerült a szakaszból ötödmagammal
megmenekültünk.
A szemben levő dombon verődtünk szépen össze. Jobbra-balra teljes áttörés.
Sikertelen ellentámadás. Estére az ellenség Máriabesnyőt is elérte. Mi,
Szárítópuszta mellett álltunk meg ismét.
A zászlóalj a Gödöllő-i Méhgazdaságba vette be magát. Másnap délelőtt
azonban már a Méhgazdaságból is menekülni kellett, mivel balra az utászoknál
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áttörtek, és Gödöllő is elesett. Mi még elől voltunk Szárítópusztánál, mivel
nálunk nem támadt és így szépen a hátunkba került, de nem volt veszélyes.
Később éjszakára a németekkel egy reteszállást vettünk fel. Még ezen az
éjszakán jött a visszavonulási parancs Isaszeget feladtuk.
Hajnalra Tirtó majorba érkeztünk. Itt az egész zászlóalj 70 főből állott, tiszteket,
mindenkit beleszámítva. Mi jöttünk ide, a másik két zászlóalj védőállásba ment.
Azonban alig virradt ki, a következő napon, egynapos pihenés után azonnal
riadó és mentünk ellentámadásba.
Mindkét zászlóalj hátraszaladt azzal, hogy nincs lőszere. Az ellentámadásnál
teret nyerni ugyan nem tudtunk, de az ellenséget megállítottuk.
Itt sebesültem meg úgy dél körül, az egyik birka akol mögött 14-ed magammal.
Hollósi főhadnagy is megsebesült, ezzel a 9. század is „elkészült véglegesen”.
Repülő támadás repülő támadást ért ebben az időben. Folyton szórták apró
bombáikat és végig-végig géppuskáztak bennünket.
A helyettesem Horváth őrmester is megsebesült, ellőtték repülőről a lábát. A
legnagyobb tűzben szerencsésen sikerült sebesülten kijönnöm a legényemmel.
Nem fájt semmim csak borzasztóan folyt a vérem.
Gyalog mentem be Kerepesre. Itt bekötöttek rendesen és mentem tovább gyalog
Kistarcsára. Innen sebesült szállító autóval bevittek a hatodik egészségügyi
hadoszlophoz Budapestre, illetve Budára a Szent Lélek térre. Itt bizony
borzalmasan gyenge ellátásban volt részünk. Én diétás kosztot kaptam, és
annyiból állt, hogy mivel nem tudtam rágni rendesen állandóan tejet adtak és a
másik kosztot is megettem, mégis kevés volt. Pótlék, vagy tízórai nem volt soha.
Innen 18.-án a 151.számú Kórház vonattal elindítottak bennünket. Magunk se
tudtuk hová, nem mondták meg. Aztán jöttünk: Győr-,Hegyeshalom-,Wien,Linz-,Mühldorf és hat napos utazás után karácsony estéjére Landshuton voltunk
elszállásolva az Isaar folyó partján. Itt jó volt, csak a karácsonyt nem vettük
észre. Itt az elhelyezés volt csak kínos. Négyes ágyakon aludtunk, de a koszt
kifogástalan. Só nélkül főznek, édes minden, de nem rossz. Négy napig voltam
Landshuton. Utolsó este két márkát költöttünk el az egyik sörözőben és annyi
sört ittunk, hogy szinte nem fért már több belénk. Itt lehet kapni még mindent,
és aránylag olcsón, sőt nagyon is olcsón, de jegyre.
Tegnap este, karácsony másnapján érkeztem ide Fraunsteinbe. Itt előbb a
gimnáziumba mentem, ahol szintén vannak magyarok. Kb. 40-50 ember és itt
mindenkinek az arcával van baj. Bizony nem a legszebb látvány. Egyik szegény
csúnyább, mint a másik. Én még igen jól nézek ki, mert megvan az arcom, nem
hiányzik belőle egy darab sem, mint itt ezekéből. Még este elkísérnek ide az
üdülőbe. Ma már kaptam ruhát (pizsamát) és az enyémet a véreset, végre
sikerült mosásba adni. Nincs cigarettám, itt mégis teljesen elégedett vagyok.
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Fraunstein, 1944. december 31.
Szilveszter este, idegen ég alatt, hazátlanul.... Sokszor sírni tudnék, úgy
elszorul a szívem. Vajon meddig tart még ez az állapot a háború! Vajon
lehetséges-e még a feltámadás, vajon megérem-e még a békét? Már a
reményeim is halottak. Elveszett az országunk, a hazánk,
csak egy
szégyenfoltnyi kis darabka maradt még meg nyugaton, és mi földönfutókká
váltunk. Az én otthonom talán feldúlva, kifosztva kiállt az égre irgalomért és
igazságért.
Hol van az édesanyám, hol van az édesapám, hol a húgom, hol vannak akiket
szerettem? Élnek-e vagy elsodorta őket az őrült háború halálos szele? Vagy
otthon lennének és fájó szívvel haza várnak? Talán már halottnak, vagy
eltűntnek gondolnak, talán már el is sirattak. Vagy én sirattam el őket? Vagy
talán ők is hontalanok, talán elmenekültek hazulról és éheznek, fáznak,
küzdenek az életért valahol?
Ezer meg ezer kérdés ezernyi fájó kétely. Felelet nincs. Mégis hálát adok a jó
Istennek az év utolsó napján, hogy még az én életemet meghagyta. És
imádkozom, hogy az édesanyámnak adjon erőt a mindenható, hogy túlélhesse a
súlyos megpróbáltatások gyötrelmeit, hogy újra találkozhassunk még egy
boldogabb, szebb, békésebb időben.
A rádió vidám, kellemes zenét szór. Feledtetni igyekszik mindent és mindent. Az
én lelkem, a testi jelen gondtalan, kellemes, de a lelkemre, mint a szűztiszta,
fehér hómezőkre a fekete lepel, ráborul az ismeretlen jövő sötétsége. Nem
látom, hogy merre és hogyan kellene mennem, hogy hazaérjek. Lent csillog a
fehér hó, fent borong a szürke ég.
Egyébként semmi panaszom nem lehet itt. Gyönyörű kilátás nyílik innét az
ablakból a havas hegyekre. Úgy szeretnék kimenni, sétálni a hóban, a télben, a
hegyek közé, de sajnos lehetetlen, mert a ruhám csupa vér volt és leküldtem a
városba egy tisztítóba. Csak február elejére lesz készen. Addig itt bent rabságra
vagyok ítélve. Nem baj: legalább többet fogok tanulni németül.
Most leírom hogyan telnek a napjaink egymás után, egyformán, mindig.
Reggel 7 órakor kelünk. Mindig egy-egy nővér ébreszt bennünket, lázmérővel és
„Morgen - nel”? Megkérdezi, hogy vagyok. Jól, természetesen. Csak még egy
kissé nehezen értjük meg egymást, olyan szokatlan a kiejtés, hogy nála semmit
sem értek.
Nyolckor reggeli: tejeskávé vajjal, mézzel vagy gyümölcs ízzel, zsemlével. 10
órakor egy csésze tej, vajas zsemlével. Már 11 órakor aztán hozzák az ebédet
sietve. (leves, krumpli- szafttal, hús). Sietni kell, mert jön a légiriadó. Nap-nap
után 11 órakor megyünk le a pincébe egy-két órára. A fekvőket is, mindenkit
leszállítanak. Fent maradni nem lehet.
Délután háromkor újra tejes kávé gyümölccsel, vagy vajjal, fehér kenyérrel. Este
hatkor vacsora: leves, főtt krumpli vajjal, sajttal, vagy szalámival, esetleg hússal.
Utána egy üveg jó erős limonádé. Este kilenckor szoktam lefeküdni.
Közben nappal olvasok és német szavakat tanulok szótárból. Ha megunom, a
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szaporán hulló hópelyheket nézdegélem az ablakomból. Vagy gondolatokba
merülök
és álmodozva döntöm fejemet a fűtőtestnek és várok, várok valamire, ami csak
nem akar megjönni.
A sebem szépen gyógyul, a karom már teljesen rendbejött. Csak a számat még
nem tudom jól kinyitni, és a nyakam gennyezik még. A szilánkok mindenütt
bennem vannak. Nem vettek ki egyet sem. Most már nem is vesznek.
Tegnap kaptam egy szobatársat is egy holland származású fiút (SS zászlós).
Figurás módon társalgunk. Én mindent megismételtetek vele, akármit mond,
azután vagy megértem, vagy nem. Ha megértem, rendben van, felelni már
tudok neki. De, ha nem, akkor mosolygom „ja”-t mondok mindenre. Így aztán
néha jól kinevetjük egymást.
Ma szilveszter estére kaptunk a vacsora mellé egy korsó meleg limonádét és 5
szem kőkemény kekszet. Csak cigaretta nincs, az, az átkozott cigaretta! Volt már
úgy, hogy a szomszédból, a magyar tiszt bajtársaktól a csikkeket hoztam el, és
azt szívtam.
De már azt sem tehetem, mert már ők maguk is arra fanyalodtak. Állítólag
holnaptól kezdve már kapunk naponta két darabot. Ez is több a semminél.
Este 8-kor az egyik szobában összegyűlünk magyar tisztek. A német doktor egy
üveg jó francia vörös bort hoz fel. Mindenkinek jut belőle egy fél vizespohárral.
Vicceket mesélünk és mókás számtant mutogatunk egymásnak. Így üljük meg a
szilveszter estét.
10 órakor a boldogabb új esztendőre összekoccintunk és elmegy a doktor. Én is
lefekszem az ágyamba és elmerengek az elmúltakon.
Még éjfélkor hallom ahogy bekapcsolják a rádiót, de aztán végleg elszállok az
álomparipákon. Azokra a szép otthoni mezőkre, amelyekről ébren ábrándoztam.
Lonneberg, 1945. január 29.
Ismét emlékezem....
Az új esztendőben gyönyörű változatos hegyvidéki időjárásban
gyönyörködhettünk Fraunstein-ben. Már cigarettát is kaptunk, így füstölve
álltam az ablak előtt és néztem hogy szinte óránként hogyan változik a külső
világ. Egyszer ragyogó napsütésben csillognak a hófedte, fehér hegyek, és a
másik pillanatban már hóvihar tombolt. Mintegy óriási forgó-színpadon , úgy
tűntek fel, vagy tűntek el az egyes hegycsúcsok. A régi szobatársam elment,
helyette egy német főhadnagyot költöztettek be hozzám, később az is elment és
újból egyedül maradtam. 12.-én már kimentem a városba sétálni. Az egyik
zászlóstól kaptam egy sínadrágot és egy pár síbakancsot. Felvettem a
bőrkabátomat egy törülközőből alakított sállal és úgy jártam kint. Ettől kezdve
már lejártam az étkezdébe is. Itt sokkal jobb, és kellemesebb volt az étkezés.
Mert mindenki annyit evett amennyi neki tetszett. Nem adagoltak. 18.-ára
megkészült a ruhám. Nem lett egészen tiszta, de annyira használható hogy már
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bárhová el lehetett benne menni. Ettől kezdve már naponta jártam sétálni a
városba. Moziba is voltam kétszer. Vásárolni sajnos nem tudtam semmit, hiába
volt pénzem, mert jegy nélkül semmit sem adtak. És azért már, igen sok mindent
nem lehetett, egyáltalán kapni.
Január 25.-én hármunkat útba indítottak Landshutra. Hárman, akiknek még nyílt
sebük volt ott maradnak.
Landshuton az egyik kórházba nem vettek fel. Mentünk a másikba, az 533.sz.,
kaposvári hadi kórházba. Itt meg még be se engedtek jóformán bennünket,
tífusz-járvány miatt.
Így visszakerültünk éjszakára az állomás mellett levő Krsammelstelle h.-ba.
Ismét, másnap tovább indítottak bennünket Sonnebergbe. (Thüringiába).
Délután két óra körül préseltük be magunkat a Regensburgi vonatba. Az
útvonalunk:
Regensburg-,
Nürnberg-,Bamberg-,Lichtenfels-,Coburg,Sonneberg. Az utazás borzasztó volt. Négyszer kellett átszállnunk, nehéz
csomagjaink voltak, valamint ott volt a szorongó sok utas. A várótermekben
(éttermekben), hely sehol se volt.
Alaposan meghűltem a vonatvárásban. Másnap délután három órára már mégis
sikerült Sonneberg-be érkeznünk. (250-300 km a háború hatodik évében 25 óra
alatt, négyszeri átszállással!).
Itt a 205. helyreállító sebészeti magyar hadi kórházba kerültünk. Ez a kórház is
le van zárva, tífuszmegbetegedések miatt. Ki senki nem mehet!
Az elhelyezés és az ellátás bizony sokkal gyengébb, mint a Fraunstein-i német
kórházban volt. Különböző szobákba szórtak szét bennünket. Egy-egy szobában
15-en vagyunk tisztek. A legtöbben csonkultak. Az élelmezés kevés.
Itt Sonnebergben már több magyar menekült is lakik. Legtöbbek a tiszti
hozzátartozók. Úgy érzem egy kis magyar szigeten vagyok a német tengerben.
Csal az épület még a világunk, csak az ablakon át nézegelődhetünk és a háborút
a rádió híreiből kísérjük kritizáló figyelemmel.
Sonneberg, 1945. február 15.
A szobában életerős magyar szellem alakult ki. Együvé tartozók vagyunk,
egyformán fáj mindnyájunknak a magyar fájdalom. Magyar bánat, magyar átok
sújtott le mindnyájunkat, de nem vert agyon. Folytonos zaj és állandó politikai
magyar vitáktól hangos a 9-es szoba. Nem élhetünk vitatkozás nélkül. Ez
mutatja, hogy van bennünk még magyar élet és magyar élni akarás! Csupa
fiatalok vagyunk egy szobában és a legnagyobb a problémák állandó
feszegetésével feledtetjük el egymás fájdalmát. A fizikai fájdalmakat nem is
igen érezzük, csak a lelkiek égnek! Van köztünk két fiú, akik állandó ellenzékek.
Bármit állít valaki, az egyik biztosan megcáfolja, és megenged, bármilyen
lehetetlen, sületlenség vagy ésszerűtlenség is az ellenkezője.
A testvéreket is rendre utasítjuk gyakran. Némelyik érzékenyebb, már fél
bejönni hozzánk. Az étkezés sohasem tetszik. Vagy kevés, vagy még rossz is
ráadásul. A gh-főnök a felvételezők és a szakácsok állandó ellenségünk.
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Előfordult, hogy egyszer tojás omlettet kaptunk ebédre és bizony egy kissé
büdös volt. Fogtuk magunkat, az egészet összeszedtük egy tányérba és
küldöttségileg bevittük a gh-főnöknek. Éppen ott ebédeltek az oroszok is.
Hát, egy kissé csak ugyan büdös, de ehető! Ezt állapították meg és nagy
lelkierővel megették a sajátjukat a szemünk láttára, hogy szavaikat
bebizonyítsák.
Az a baj, hogy gyomorbajosok nem vagyunk, és hiába, nem tudjuk átállítani a
gyomrunkat az itteni viszonyokhoz.
Lassan felszabadult a zárlat. Esténként kijártunk a városba sétálni és a Kaiser
Hof-ba pót- vacsorázni. Itt is csak keveset és rosszat adnak jegy nélkül. Csak
azért esszük meg, mert nem a kórházban kaptuk. Végigjártuk a vendéglőket és
literszámra ittuk a gyenge, de édes német barna sört.
Kocsmában nem lehet mást kapni csak sört és Krachedlit.
Itt fiatal gyerekek és lányok is bemehetnek a kocsmába egy-egy pohár
Krachedlire vagy teára. Moziban is voltunk egyszer.
Egy alkalommal felsétáltunk a hegytetőre. Van ott egy gyönyörű csárda. Ide
járnak a természet szerelmesei, fiúk, lányok, fentjáró sebesültek. Nagyon kedves
hely. Egy ülőhelyünkben fejenként két liter jó édes sört ittunk meg.
Február 14.-én hamvazó szerdán reggel meghamvazkodtunk. Dél körül a szokott
riadó lett. Rá se hederítettünk most se. Nézegettük a kondenz- csíkokat húzó
nagy kötelékeket.
Egyszercsak őrületes zuhogás. Recsegett, ropogott, robogott, mozdultak a falak,
törtek az ablakok. Egy pillanat alatt felelevenedtek még a fél holtak is.
Csoda történt. Mankó nélkül futottak a bénák. Mire felnéztem az ágyamról alig
pár másodperc múlva, csak három fekvő és még egy fent járó bajtárs maradt a
szobában. Még ropogtak az ablakszilánkok. Mint egy megbolygatott méhkas,
olyan a kórház. Mindenki lefelé sietett az emeletekről. A folyosókon mezítlábas,
ágyból ugrottak tolongtak. Önkéntelenül mosolyognom kellett a dráma
tetőpontján. Hamarosan lehordtuk a fekvőinket, de már több bomba nem esett.
Egy perc alatt zajlott le az egész bomba támadás.
Gyorsan kimentem, hogy megnézzem a helyszínen, hogy mi történt. Alig léptem
ki a kapun, egy hatalmas tömegsírt és egypár agyonnyomorított házat
pillantottam meg, bizony csak a jó Isten óvott meg bennünket. 50-100
méternyire alaposan körülraktak bennünket.
Három hatalmas tűzfészket láttam. Mint a zsír, úgy égtek ezek a favázú házak.
Őrült lobogásban, lázasan folyt a mentés. A magyar sebesült katonák is kivették
ebből az emberfeletti munkából a részüket. Az egyik honvéd alig lépett ki az
egyik emeleti ablakból, máris égve leszakadt a tető. Sok ház úgy omlott össze
mint a kártyavár.
Eddig körülbelül 30 halott van. A tüzek még most is égnek. Még nem sikerült
eloltani. Este újra riadó volt.
Most már megszűnt a nyugalom, mindenki ideges és fél. A fekvőket a pincébe és
a földszintre szállították. Én egy hadnaggyal és egy zászlóssal sétálni mentem az
éjszakába.
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Kísértetiesen világítottak a tüzek. Mentünk fel-fel a hegyre, a műúton. Közben
állandóan húztak el felettünk a gépek félelmetes zúgással. Neufang-ig sétáltunk
a gyönyörű úton.
A fenyők és a sötét éjszaka susogó csendjébe távoli villanások vágtak bele.
Valahol bombáztak. Éjfél után értünk haza, éppen akkor fújták le a riadót. Alig
feküdtünk le, újra megszólaltak a szirénák, de én már nem keltem fel. Zúghattak
a gépek, elaludtam. Csak hárman maradtunk most is a szobában. Ezen a napon 5
riadó volt.
Másnap újra riadó és újra sétálni mentünk fel a kis hegyi csárdába. Itt három
nagyon helyes kislánnyal kezdtünk el társalogni, és ígéretet tettünk, hogy éjjel
felmegyünk.
Este nyolckor csakugyan fel is kapaszkodtunk és éjjel 11 óráig maradtunk ott.
Ittuk az édes sört és társalogtunk a kiszolgáló lánykával. Kisült, hogy
érettségizett, művelt, finom úri lány. Nem szégyen a munka, bármilyen legyen is
az.
Nálunk ezt a foglalkozást lenézik, itt semmi megbotránkoztató nincs ebben.
Szép itt Sonneberg-ben is az élet, csak tudni kell élni!
Sonneberg, 1945. február 26.
Ma töltöttem be a 25. évemet, idegenben. 25, év az idő hogy eljár,
cserebogár, sárga cserebogár. A hangulatom nyomott, fáj az idegen világ.
Zokogni tudnék, ha nem látna senki. De így csak a párnámra borulok és hull,
hull a könnyem. Csendben, titokban. Eszembe jut a jó Édesanyám. Istenem,
most Ő – érzem – engem sirat.
Még csak levélben sem vigasztalhatom meg, még csak azt se tudathatom vele,
hogy élek. Hullnak az otthoni emlékek a lelkemben, mint a barackvirág selymes
rózsaszín szirma a virágzásba fagyott föld fehér derére. Talán ilyenkor a
legszebb, de a legfájdalmasabb is a halál.
Délután feloldódik fájdalmas bánatom a feledésben. A szobától a legszebb
ajándékot kapom születésnapomra: 10 cigarettát.
Ugyancsak ma van az egyik bajtársamnak is Waczek Fedor főhadnagynak (jobb
lábát amputálták). Ő tornát és nagy kedvességet kap attól, akitől én talán már
soha többé, az édesanyjától, aki itt van vele. Este mindenkit megajándékoz az
ünnepélyes alkalomra való tekintettel egy kék Darling-gal. Ez itt a legnagyobb
ritkaság! Erre valóban ünnepélyes és emelkedett lesz a hangulat. Nagy az
éljenzés. (természetesen ez főleg a Darling-nak szól).
Éljen Watczek!
Abcug Fekete János, éljen Waczek Fedor, a vezér!
No de ezek után az éljenzések után kell is valamit csinálni. Csinálunk is !
Minisztériumot alakítunk azonnal. A vidámság határtalan. A miniszter elnök
Guth Béla főhadnagy lesz. (Éljen!).
Én a közellátási tárcát kapom. Mindenféle miniszter akad 15-ünkből, tárca
nélküli, munkanélküli, csak éppen honvédelmi miniszter nincs, mivel katona
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nincs közöttünk.
Aztán jön a nagy miniszter tanács.
Ennek azonban sajnos véget vet a megszokott esti riadó. Ilyenkor természetesen
nekem, mint közellátási miniszternek (és mint addig is!), mindenkit el kell
látnom hordággyal, aki nem tud menni, és leszállíttatni az óvóhelyre. Egyébként
nekem van a legfontosabb szerepem mindig, ha valamit szét kell osztani.
Minden nap két riadó van: egy délben, és egy este.
Tehát a miniszter-tanácsot kénytelenek vagyunk riadó után megtartani. Már sok
a megvitatni való, szép rendben oldjuk meg a problémákat: mindenki azzal
beszél, aki a legtávolabb fekszik tőle. A végén már szaladnak be a testvérek,
hogy egymást öljük, vagy mi a baj. Olyan őrült hangorkánnak, ordítozásnak
hallják halk csevegésünket. Csakugyan halk, mert még egy ablak se törött ki a
hangrezgésektől. Legfeljebb csak megrecegett. Így telt el a születésnapom.
Csak az ágyban, az éjszakai fénynél fognak el ismét az elszomorító emlékek.
Istenem, hogy és hol vagyunk? 12.-én elesett Budapest is. Oda lett a szép
fővárosunk, jó hazánkkal együtt. Rom, füst, vér és halál. Mivé lett újra a
történelmi sors sújtotta földünk?
A múlt héten hallottam híreket hazulról. Három hétig voltak az oroszok a falunk
előtt, a szőlőhegyben. A borokat kieregették és azokat, akik ott bujkáltak
agyonlőtték. A faluban aknával és tüzérséggel belőttek. A németek a
vasútállomást a postahivatallal fölrobbantották. Vonat és postaforgalom
egyáltalán nincsen.
Ezt egy szentgyörgyi fiútól hallottam, aki otthon volt, innen szabadságon.
Semmi mást nem tudok.
Ugyancsak a múlt héten négyen elmentek a szobánkból. A nagy ellenzék is
velük ment. Csak most tudjuk, hogy ráadásul még jellemtelen is volt: majdnem
mindenkinek elvitt valamijét. Bad- Kissingen-be mentek át kórházba. Egy
főhadnagy, a volt püspök atyánk (Madarassy Gyurka jegyző), pedig gyógyultan
a Gratenwör-i kiképző táborba ment.
Szabadságra sajnos nem lehet menni, mert határzár van. Magyarországból csak
jönni lehet ide, sebesülten. Nem is régen érkezett ismét egy kórház-vonat
Szombathelyről. Ez még lelkes sebesülteket hozott és bizakodókat.
Minket már megfertőzött a kórház levegője. Kiölte belőlünk a győzelmes
vakhitet. A mi harcunk már nem a győzelem harca, hanem a magyar szívünk
„haláltusája”.
Bad-Kissingen, 1945. március 13.
Az élet sodródik, s visz, sodor magával bennünket. Nincs megállás. Ha
fáradtan is, de menni kell,az időből kiesni nem lehet. Távoli dörgések hullanak
a háborús kórházi csendbe. És ezeket a dörgéseket egyformán halljuk érzékeny,
meg-megrendülő dobogó szívünkkel.
A halottak énekét halljuk folyton, akárhol vagyunk és a békéért könyörgünk,
megvert szívünk titkos fohászával.
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Egyforma az élet Sonneberg-ben és Bad-Kissingen-ben is. A félelmetes
búskomorság fekete fátyla lebeg felettünk, dacoló vidámsággal lebbentjük
mindig tovább és tovább, hogy ránk ne hulljon.
Még Sonneberg-ben történt....
Sűrű, nagy pelyhekben esett a hó. A szél pajkosan verdeste az ablakot. A fehér
szárnyak, mintha le se estek volna, csak vízszintesen szállanának. Sáros és
fekete volt a föld, nem maradt meg a fehérség.
Sétálni mentem egy zászlós bajtársammal. Bejártuk a környező falvakat.
Megnéztük a bombázások szomorú rom-emlékeit. Több mint hat km-t sétáltunk
egyszerre.
Ahogy az este nőtt, egyre csípősebbé vált a hideg is. Már ráfagyott a ruhánkra
vastagon a hó, a föld is fehér lett egészen. Fagyott tükrözőn, vérvörösen bukott
le a nap, az elállott esés után, mire a kórházba visszaérkeztünk.
Aztán napokig ki sem mozdultam a szobánkból, az ágyból is csak ebédelni és
vacsorázni keltem fel. Nagyon meghűltem. Az ízületeimmel volt baj.
Ezekben a napokban a vitatkozások hatalmas méreteket öltöttek. Először
irodalmi, aztán katonai és általános emberi dolgokat vitattunk meg.
Volt többek között egy kényes, de szép témánk a bűnről. Ez a vita volt talán a
leghosszabb, mert egyik nap déltől éjfélig, és még másnap délig se lehetett egyik
felett sem egészen térdre kényszeríteni.
Vajon bűn-e embert ölni – BŰN! De bűn-e, ha tudatlanságból történik, pl.: ha
a kannibálok embert ettek? - nekik ez nem lehet bűn. De bűn-e tudatosan, ha
valami magasabb cél érdekében pl.:
egy nép boldogságáért ölnek? Önvédelemből ölni bűn-e? Mikor beszélhetünk jogos önvédelemről?
 avagy kinek a bűne a háború? Ki vétkezik a háborúban? Az-e, akit
gyávának neveznek, mert felebaráti szeretettből a békét akarja, vagy az,
aki a másiknak halálát akarja, hogy ő boldogabb legyen és hősként
üdvözlik.
Az előbbi irgalmas és jószívű, az utóbbi kegyetlen és önző, stb. …. stb. ….
Aztán, március 8.-án ott hagytam Sonneberg-et. Csak a társaságot sajnáltam, a
„hozzám nőtt kilenceseket”. Hajnalban ültünk vonatra. Az idő borongós volt,
kedvező az utazásra. Nem kellett még támadástól tartanunk. Így szerencsésen
érkeztünk meg , Coburg-Lichten-felsen-nen át Bambergbe. A riadó itt ért utol
bennünket. Itt már hatalmas bombázások voltak. Estefelé mentünk tovább
Schweingfurt-ba. Ezt a várost is borzalmasan kikészítették. Éjfél után érkeztünk
meg Bad-Kissingen-be, új állomáshelyünkre. Itt működik a nagyváradi 559.sz.
Vöröskeresztes Hadi Kórház.
Az éjszaka sötétjében nagyon nehéz volt megtalálni. Olyan sötét volt, hogy
minduntalan nekimentünk valaminek. A park mellett, a bokrok alatt bujkáltunk,
mert a betonutat folyónak néztük. Ágakat próbáltunk rádobálni, hogy koppanik
vagy csobban? De bizony csend volt, se koppanást, se csobbanást nem
hallottunk.
Egyszercsak kegyetlenül nevetni kezdtünk. Az egyik útkereszteződésnél
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felfedeztük, hogy a betonúttól féltünk, hogy beleveszünk.
Aztán valahogy bekerültünk a szállodában elhelyezett kórházba. Itt mindjárt
annyi vajat kaptunk fejenként, amennyit Sonnenberg-ben az egész szoba szokott
kapni.
Az ellátás sokkal jobb mint Sonneberg-ben volt. Többet, és jobbat adnak enni.
Csak a fűtés hiányzik. Bizony sokszor didergünk a szobánkban. Kimenő csak
minden második napon, és vasárnap van.
Tegnap kint voltunk a kilátónál sétálni. Onnan felülről a hegytetőről néztük a
gyönyörű fekvésű várost és számláltuk a vöröskereszttel megjelölt tetőket.
Bad-Kissingen a sebesültek paradicsoma. 26 kórházépület van itt.
Rákóczi járt valamikor, régen erre: róla nevezték el a gyógyforrást. Békében
gyönyörű üdülőhely volt itt. És most is kiválik a többi város közül. Élelmet lehet
a vendéglőkben kapni, a nők nagyon szabadok és a nyugalmat még nem
zavarták meg, angol-, amerikai bombázók.
Itt nevetés közben sóhajtanak és egymás mellett, egymással élnek a nyüzsgő
emberek.
Bad-Kissingen, 1945. március 30.
Nagy idők árjában kopnak a napok a zsendülő tavaszban. Szinte
észrevétlenül sodrodnak egymás mellé a múlt folyamába. Szép, háborús zsongó
halálú napok ezek itt Bad-Kissingen-ben.
Bad-Kissingen......
Ez a város egészen hozzám nőtt. Ez a város a legszebb, ez tetszik nekem a
legjobban egész Németországban.
Úgy ismerkedtem meg vele, mint egy szerelmes kisdiák. Csak a szépségeit
látom, és élvezem: az árnyakat elfedi előlem szépen a hátat fordító sötét.
Bejártam az egész környékét, szerelmes és hangos szívdobogással. Tiszta
holdvilágnál hallgattam a csendjét. Sokszor elábrándoztam vadregényes romja
ormán, s akarattal eltévedtem lila virágos, kálváriás erdején.
Végigjártam ájtatos szívvel templomait és a békés művészi síremlékes régi
temetőt.
Mintegy második otthonomnak érzem. Teleszőttem álommal, ábránddal és
vággyal. Minden szép hely, erdei filagória, vagy pihenő, valami szép álom
emlékemet őrzi az otthonomról, a hazámról.
Március 15.-én, a magyar szabadság ünnepén összegyűlt az egész itteni
magyarság: sebesültek, orvosok, ápolók, a hadi akadémia és a civilek együtt
érezve-, együtt félők, hogy tovább élesszék a síró szívekben a magyar fájdalom
és bánat tüzét.
A lelkesedés lángja helyett a sírás könnye égett a szemekben.
Napok teltek, azután tovább, kevéske gonddal, több vággyal és fel-felfedezett
tavaszi fakadó szépséggel.
Névnapom estéjén fáradtan mentem haza az erdei sétáról, nagy lelkesedéssel és
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cigaretta-vággyal. Az éjjeli szekrényemen szépen feldíszítve virágos fafaragású
cigaretta tárcával, örök naptárral és egyéb díszes apróságokkal. Minden jót
kívánt a kistestvérünk névnapomra. A cigaretta tárcában 5 cigaretta.
Örömömben az ágyra dobtam magamat és rágyújtottam. Minden búmat
beleöltem ebbe a kedves cigarettába. Később, 11 óra felé le akarok feküdni,
felhajtom a paplanomat, látom, hogy az ágyam elő volt készítve lefekvésre.
Csupa latyak. Két tányér vizet készítettek bele, hogy abba feküdjek. Nem
tudtam, hogy ki volt a tettes. Valamennyien egyformán nevettek. Erre én
mindegyiknek az ágyát meglocsolom. Úgy, hogy valamennyien csak
pokrócokba burkoltan alszunk el. Másnap tudtam meg, hogy a „kis Mütyürke
testvér” volt a nagy bűnös. Ezért úgy megszorongattuk, hogy már nem mert
bejönni a szobánkba. Nagyon sokat vétettünk ebben az időben, nagyon sokat
felejtettünk.
A következő napokban gyűjtöttük a virágot. Csupa illat, csupa virág, csupa
mosoly volt a szobánk.
Estére vacsorázni jártunk egy kis vendéglőbe. Itt kaptunk jegy nélkül is jó
vacsorát. Jót? - Jót, már amilyent a körülményekhez képest kapni lehet. Hogy
miből készült nem tudom. Csak a két héjában főtt krumplit ismerem fel. A többi,
valami ismeretlen növény-keverék. Valami sárga zsíros szósszal nyakon öntve. A
színe az valóban szép, mintha valami bolond piktor állította volna össze.
A tiszta kék kivételével, a színskálának minden egyes színe szerepel benne.
Vasárnaponként szépen, áhítatosan és vágyakkal terhelten megyünk mindig a mi
misénkre, a magyar misére. Ezen kívül én sokszor megyek még más templomba
is. Olyan szép ez a vasárnapi templomos délelőtt!
Március 26.-án történt.....
Vasárnap reggel volt. Úgy ébredtem, mint a fának ugrott szarvas. Fáradtan,
sebzetten, fájdalmasan éreztem az életet. Álmomban otthon jártam. Olyan szép
volt!
Otthon voltam, a háborúnak vége volt, építgettünk, tervezgettünk, csókoltunk....
és a folytatás a Bad-Kissingen-i ébredés volt.
Úgy éreztem, valami történt az otthonommal. Nem tudtak kedvre hangolni.
Még mise után sem oszlott szét búskomorságom.
Két nap múlva hallottam, hogy a szülőfalumat is elfoglalták az oroszok. Millió
repdeső, aggódó, lehetetlen féltés!
Hazám nincs már, csak egy tenyérnyi tán. Egy kis semmi, egy kis szégyenfolt. (
- vagy talán most van meg az egész?).
Mindig rosszabb és rosszabb híreket hallunk. Az angolok is gyorsan jönnek
nyugatról. Már Aschaffenburg is elesett.
Würtzburg térségében folynak a harcok.
Március 28.-án, nagykedden, végleg válságosra fordul a helyzetünk. Gyorsan
kell határoznunk, hogy továbbmegyünk hátrafelé, a nagyvilág szűkülő kis
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szögletébe – éhezni, szenvedni, gyalogolni, tűrni, vagy – választjuk a
hadifogságot, a kórház egész személyzetével együtt.
-Az utóbbi mellett döntöttünk.
Nyugodtan várjuk a fejleményeket. Nem félünk.
Két angol-amerikai páncélos ék tör előre. Az egyik tőlünk Északra, Fulda-nál
van, a másik Délre Würtzburg-Nürnberg felé halad.
Nagypénteken ahogy hazaérkezem a templomból, nagy öröm ér. Levelet kaptam
hazulról, a szüleimtől. Tudják, hogy élek, tudják, hogy hol vagyok. Hála a jó
Istennek! Csak az öcsémről nincs semmi hír. De remélem, hogy ő is él, és itt van
kint valahol Németországban.
Szomorú ez a nagypéntek, vajon jön-e rá feltámadás?
Bamberg, 1945. április 5.
Az idő elromlott. Szomorú, borult lett. Megszűnt a szép napsütés.
Nagyszombaton délután kisétáltunk a városból egy kis kül-vidéki vendéglőbe.
Ott a tulajdonos szép lányával kezdtünk társalogni. Valóban szép lány volt.
Magas, jó alakú, szép arcú. A szeme éppen olyan színű volt mint az ujján levő
gyűrű zafírja. Hol az élő, hol a holt zafírra néztem, hogy összehasonlítsam a
kettőt, melyik ragyog jobban. Estefelé már sétálni mentünk vele a szomszéd
faluba Arnshausen-be. Kedves vidámságába bele-bele ordított durván egy
menekülő autó motorja, amint karonfogva róttuk az ország utat.
Húsvét napja szomorúan telt el. Nem mentem a misén kívül sehová, csak ültem
otthon és vágytam, és vártam, vártam valamire. És nem történt semmi.
Úgy telt el a húsvét is, mint a többi szürke kórházi nap. Az étkezés se volt jobb.
Szegény édesanyám vajon, most mit csinálhat, Biztosan rám gondol síró,
könnyes szemekkel, vigasztalhatatlanul. Vajon van-e odahaza piros tojás? A kis
Ottóka és a kis Márti kókányoznak-e, mint mi szoktunk régen? Édes jó Istenem
tekints le rájuk, védelmezd meg őket, nincs már más semmi vágyam az életben,
csak mint kiszáradt kórót a szél, vezessen az élet csak egyszer, csak egyszer
haza, hogy még egyszer láthassam akiket szerettem.
Húsvét másnapján egész délután a zafírszemű kislánnyal és a barátnőjével
sétáltunk. Nagyon kedvesek és nagyon vidámak, és nagyon szépek voltak. Mi
pedig őszintén örültünk velük. Én a kis barátnőt tanítottam magyarul, Ő pedig
engem németűl. Az első nyelv-lecke végére Ő tíz kifejezést, én pedig három szót
tanultam meg, de már azt is elfelejtettem.
Bad-kissingen-t nyílt várossá nyilvánították. Ez volt minden felé a nagy öröm
oka. Nagy betűkkel – felállított táblák védik a várost valamennyi kijáratánál:
„Lassarrettstadt Bad-kissingen keine Truppenankunft”. És várjuk, várjuk az
angolokat, de csak nem jönnek. De jó hírek jönnek, hogy jól bánnak a
foglyokkal.
Másnap az örömre nagy meglepetés ér. Lesújt, mint a jegenyét a villám. Kiírtak
mint gyógyultat „hs” szolgálatra.
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Délután elbúcsúztam Kissingen-től. Nagyon fáj a búcsúzás. Úgy sajnáltam ott
hagyni azt a szerető és szeretett környezetet, mintha az utolsó otthonomtól is
megfosztottak volna, (úgy éreztem), hogy végleg földönfutóvá válok.
Estefelé eljöttem az utolsó vonattal, hogy a Fürth(Nürnberg-i), eligazító magyar
parancsnokságnál jelentkezzek. A kórház az eredeti csapat-testemhez indított
útra.
Az utazás borzasztó volt. A vonaton úgy csöngtek az emberek, mint rajzáskor a
méhek a faágon. Még világos volt, amikor Schweinfurton jöttünk keresztűl.
Borzalmasan fest ez az agyonbombázott rom-város. Mi értelme van a további
küzdelemnek a hatalmas túlerővel szemben, amikor már utánpótlásról szó sem
lehet? Vagy többet ér egy dacos halál, mint egy alázatosabb élet?
Még Bamberg előtt elbombázták előttünk a vasutat. A vonatunkat szerencsére
nem érte támadás. Egy km-es gyaloglással, átszállással mentünk tovább. Az
éjszakában már géppuska zaját hozta felénk a hazug csend sötét szele. Reggelre
már Fürth-be érkeztem. Fürth-Nürnberg külvárosa. Itt a Jaden laktanyában levő
magyar városparancsnokságnál jelentkeztem további irányítás végett. Itt tudtam
meg, hogy már – még az utolsó magyar rög is elveszett. Az oroszok Bécsújhelyt, Pozsonyt elfoglalták már. Az angolok Mühldorf-nál, Würtzburg-nál vannak.
A segédtiszt nem engedett tovább. Ott fogott a 86-dik kiképző ezrednél. Hála a
jó Istennek, legalább nem kell tovább barangolni az elveszett „szép” halál
mezején.
Mi magyarok legalább tartsunk össze. Ne zülljön szét még az a néhány
földönfutó, így talán lesz remény, hogy még nyugati irányban hazakerülhetünk
valamikor.
Így kerültem a 86. kiképző ezred távbeszélő századához. Ez az ezred a soproni
négyesekből alakult. A távbeszélő ezred Banberg-ben van.
Délután , illetve már jó estefelé vonatra ültem és visszajöttem ide Banberg-be,
ahol az anyag és fegyver nélküli kiképzés folyik. A város még áll szépen,ősi
méltóságában, csak egy bombaszőnyeget kapott. Ezelőtt egy hónappal jártam itt
utoljára, azóta még nem bombázták. Úgy látszik csak ezután kerül sor rá.
Hatalmas nagy laktanyában vagyunk itt, olyan nagy laktanyában, amilyen
Magyarországon egy se volt. A szobák felszerelése modern, célszerűen
kényelmes.
Egy alvás után, ma már újabb parancsot kaptunk a nyugati bevetésre. A század
az itt levő, de már falura kihelyezett huszár zászlóalj védőkörletében lett
beosztva, ötven-ötven ember (fegyver nélkül) egy-egy századhoz. A fennmaradó
rész menetkészen itt bent marad tartaléknak a laktanyában.
Én is maradok. Megtört szívvel, kiábrándult lélekkel és puszta ököllel mi
leszünk Bamberg hős védői. Csak a németek régi jó szokásukhoz híven majd
most is úgy csináljanak, hogy minket hagyjanak itt, ők pedig autókkal
elmeneküljenek, akkor nem lesz hiba! Csak az a baj, hogy nem tudunk angolul.
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Bamberg, 1945. április 7.
Tegnap hajnalban riadó parancsot kapott a század. Az angolok Kissingennél
(Würzburg alatt) átkeltek a Mainán és nagyobb erővel Nürnberg-felé
igyekeznek.
A huszár zászlóalj már elfoglalta védőkörletét Bamberg-től Észak-Nyugatra és a
két szakasz is kiment oda, egy-egy hadapród parancsnoksága alatt. Mi teljesen
útra készen vagyunk és várjuk a parancsot. Ez a parancs úgy érzem, hogy késni
fog, és mi itt maradunk mivel az ezredünk parancsnoksága alól kicsúsztunk és a
németek rendelkeznek már felettünk. Fegyverünk nincsen.
Délelőtt Hammelburg-ból (eddig már elveszett), egy gazdászati zászlós érkezik
ide, aki a központi ruhatár egy raktárával volt ott. Az anyaga ottmaradt. Amit
tudtak, elhoztak, ami értékesebb volt.
Így nekünk is leadott itt valamit. Nekem is jutott öt nagyszerű ing, zokni.
Később a németektől egy pár új bakancs, egy rend fehérnemű. Délután a
huszároktól pedig kaptam egy öltöny- melegítőt, egy zöld és egy hálótiszti inget.
Fehérnemű dolgában most igazán jól állok, csak tudjam megmenteni ezeket,
hogy ne kelljen elhagyni valahol.
Az eső esik, bombázástól most nem igen tartunk. A nap tétlenkedéssel és
olvasgatással telik el.
Az élelmezés itt eléggé jó. Itt is csak a cigaretta kevés. Most már jegyem van,
csak beváltani nem tudom, mivel a trafikokban sincs cigaretta vagy dohány.
Ma este a városban voltam a hadapródokkal. Sétálgattunk és végigjártuk a város
előkelő helyeit. Az egyik vendéglőben, amint valami meleg kotyvalékot iszunk,
bejön négy 44-es francia katona. Lógnak. Hadifogságba akarnak esni.
A németek hangulata is hasonló csak a Toth-ok., harcolnak elkeseredetten, imittamott.
Éjszaka a szokásos riadó alatt megyünk haza a laktanyába. A reggeli indulás
elmarad.
Bamberg, 1945. április 8.
Délelőtt sokáig lustálkodom az ágyamban és olvasgatok.
Voralarm van, angol gépek keringenek felettünk. Géppuskáznak veszettül. Néhanéha egy-egy kisebb bombát is pottyantanak. Később riadó lesz, erős kötelékek
morajlanak a városból Keletre, de nincs bombázás.
Fél kettőkor van csak voralarm-warnung! A vadászok még maradnak, rettegtetni
a lakosságot. De mi felmegyünk a szobáinkba és jól kilakunk az első saját
magunk által elkészített magyaros disznópörkölttel. Hiába csak a magyarok
tudnak igazán jól főzni.
Ebéd után újra heverészek, olvasgatok és el-el szundítok. Úgy fél hat körül
lefújják a riadót teljesen. Rá öt percre egyszercsak megmozdul alattam az ágy,
megdöbben az egész épület, még van időm a csodálkozásra is, miután jön a
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recsegés, csörömpölés. Azt gondoltam, hogy ebbe az épületbe esett bomba. A
szám telement porral, az ajtó kivágódott, az ablakok keretestől kiszakadtak.
Gyorsan felöltözöm és megyek ki a folyósóra. Nagy por van, alig látok valamit.
Az emberek fejvesztetten szaladnak le a lépcsőn az óvóhelyre.
Nem messze a laktanyától esett egy bomba. Hatalmas füst látszik távolabb a
házak felett. Felmegyünk a háztetőre, hogy lássuk vajon mi is történt. A
vasútállomáson találtak el egy lőszeres vonatot. Ilyen szép látványban, ilyen
gyönyörű tűzijátékban még nem volt részem. A különböző színű világító
rakéták, páncél faustok gyönyörű hulló csillagokat varázsoltak a nagy, szürkefüstös égre.
A robbanások zaja furcsa, üvöltő hanggá olvadt össze. Tőlünk kb. 600 m-re van.
Nem szeretnék a tűzcsík közelében lenni.
Egy pillanatig se lehetünk itt abban a laktanyában egészen nyugodtan,
bizonyságérzetünk mindig reszket egy kissé. Elhatározzuk a századparancsnokkal, hogy még ma, mihelyt leszáll az alkony, elindulunk az egész
századdal, ki a falura, az új helyünkre. Talán ott jobb lesz.
Windischletten, 1945. március 9.
Az éjszaka fél kettőkor érkezünk meg Windischletten-be. A legénység a
csűrökben húzódik meg reggelig, mi pedig az egyetlen vendéglő asztalain,
padjain alszunk el.
Windischletten egész kis paraszt falu. Bamberg-től Észak-Keletre 20 km-re
fekszik.
A védőkörletünk ettől Északra lesz, 1 km-re. És kb. 6 km szélességben. Balról a
7. jobbról a 8. huszár-ezred a szomszédaink. Náluk is éppen úgy dühön a
hazátlan harci kedv mint nálunk. Mi a huszár-hadosztály parancsnokságnak
vagyunk alárendelve. (Iplényi őrnagynak)
Reggel írásbeli helyzetközlést kapunk: az ellenség Schulzbach-ot elérte, 45
páncélossal és egy gyalogezreddel. Észak-Keleti irányból is kb. 50 km-re
megközelítették Bamberg-et.
Ugyanekkor kapjuk a parancsot, hogy a Roth-i műutat le kell zárni, az állásokat
szemrevételezni és kiemelni. Az útlezárással azonban baj van, nem lehet
végrehajtani a menekülő német gépkocsik miatt.
A század védőállását három körletre osztjuk. A középső körlet az enyém. Tőlem
balra Pozsgai zászlós, jobbra pedig Ványi zászlós van, egy-egy megerősített
szakasszal. Nekem a második és az ötödik szakasz van alárendelve.
Délután szemrevételezek a beosztott szakasz és raj-parancsnokokkal, és
kijelölöm a támpontok helyét. A fő ellenállási vonalam Schweisdorf község déli
szegélyén keresztül húzódik, 2 km-es szélességben.
Az állandó repülő tevékenység miatt alig lehet megmozdulni. Nagyon jól lőnek
az amerikai vadászok! Amelyik autóra, vonatra, vagy kocsira rászállnak, azt
biztosan kilövik.
Schweisdorf-ban jelenleg sok francia fogoly van. Kettő magyarul is tud, sőt
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anyanyelvük magyar. Hosszan elbeszélgetek velük. Azt mondják, hogy elég jól
bánnak velük a németek, de azért már szeretnének több mint négy éves fogság
után hazamenni. Nagyon várják már a felszabadító angolokat, fehér zászlóik,
lobogó védelme alatt. Jóképű gyerekek, szívesen befogadnám őket, hogy
megmutassam nekik a legrövidebb hazavezető utat, de tovább viszik őket Kelet
felé.
Az esti órákban megérkeznek a fegyvereink. Kaptunk négy géppuskát, nyolc
páncél-faustot és 100 darab puskát. És újra kaptunk ruházati cikkeket,
fehérneműt, bakancsot, birgerli csizmát, zoknikat, kesztyűket. Már nem tudunk
mit kezdeni a sok anyaggal. Elvinni nem tudjuk, inkább ennivalót adtak volna e
helyett és cigarettát!
Éjszaka mindig közelebbről-és közelebbről hallatszik az ágyuk dörgése.
1945. április 10.
Ágyúzásra ébredünk. Éjszaka újabb helyzetközlést kaptunk: az ellenség
Fischback-nál van 40 páncélossal. Tőlünk balra 20 km-re közelítették meg
Bamberget.
Reggel 8 órakor riadóztatjuk a századot és megszálljuk a védőállásokat.
Fél kilenckor újabb parancs érkezik: azonnal menjen három kocsi Laubend-be (a
huszár-osztag parancsnokságra) 21 napra élelmiszert felvételezni. Ez a parancs
már tetszik valamennyiőnknek!
Néha már géppuskázás is hallatszik nyugati irányból.
Németek menekülnek hátrafelé. Bamberg-ben harckocsi riadó van már.
Összecsomagolom a holmim felét, új csizmát húzok és a legényemmel átteszem
a székhelyemet Schweisdorf-ba.
A tavaszi nap melegen süt. Virágba borult a cseresznyefa. És háború van, ölik
egymást az emberek és a konok német önfejűség a halál tusáját vívja, de nem
adja meg magát. Mit számít, hogy sok-sok ezren halnak még meg hiábavaló
küzdelemben? Németország a Fűhrer parancsára nem szenvedhet soha
vereséget, mindig csak veszteség nélkül elhárít és kiürít, de győz, győzni fog! (a
másvilágon)
Délután egy felderítő járőrt küldünk előre, 6 km-re fekvő Klenkheim községbe.
A járőr lélekszakadva rohan vissza, hogy amerikai páncélosok vannak már ott,
és rájuk géppuskáztak. Később kiderül, hogy német páncélosok lőttek rájuk. A
magyar ruha nem jó cégér a németeknek.
Ellenséges mélyrepülők állandó megfigyelés alatt tartják a SchweisdorfKlenkheim-i műutat. Egészen rászállnak, minden mozgást lehetetlenné tesznek.
Az én géppuskám rendületlenül tartja magát, és uralja az egész elő-terepet. Csak
néha nagyon rám jön a nevethetnék, mert csöve nincs!
Este megérkezik a felvételező kocsink Bambergből. Többek közt: pálinkát, bort
és cigarettát hozott.
Összeülünk a menekült szép német lánykákkal és iszunk mint a kefekötő. Éjfélre
úgy elázunk valamennyien, mint a vízbe mártott itatós papír. Az éjszaka másik
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felét az ablakban ülve töltöm hazajáró gondolataimmal.
1945.április 11.
Délig ágyban maradok. Alszom és olvasok felváltva. Az amerikaiakat lassan,
de biztosan jönnek. Egy páncélos ék Nürnberg előtt van, Északra pedig
Lichtenfels-nél.
Délután ellenőrző sétára megyek a gyönyörű napsütésben. Amint a nap
erősebben hajlik lefelé, megjelennek a bombázó kötelékek és Bamberget
záporozzák. Hatalmas dörgések és a fél eget elborító füst jelzi a munkájuk
rémes eredményét.
Este sötétben csak Bamberg tüze és távolabbi ágyuk csillognak.
Az ellenség Zapfendorf-nál átkelt a Mainán és négy hídfőt alkotott. Bamberg
irányába mozog. Tőlünk mindössze 6-8 km-re van, így a megjelenésükkel itt is
lehet számolni. A század azonnal riadózik.
Tüzérségi tűz éri már az első vonalunk balszárnyát. A lakosság nagyon fél és
kér, könyörög hogy ne lőjünk. Mi jók vagyunk, megfogadjuk.
A vendéglőben vagyunk együtt egész éjszaka és velünk vannak a lányok,
asszonyok is. Az asztalokon, padokon alszunk és minden nagyobb robbanásra
felébredünk és fel-felkel valaki. Az éjszaka hiába vártuk már az amerikaiakat,
nem hoz semmi változást.
1945. április 12.
Reggel ismét végigjárom az állásokat és kioktatom az embereimet, hogy
mennyire fontos a beásás. Schweisdorf-ban meglátogatom a polgármestert. Igen
szívélyesen fogad és elbeszélgetünk egy ideig. Ő is úgy látja már, mint minden
józan ember, hogy az egész háború már céltalan, kilátástalan. Ez már csak egy
haldokló ország haláltusája. A lakosság sonkáért vásárolja a katonáktól a
faustokat, hogy ne legyen mivel lőni a páncélosokra, ha ellenállni akarnának.
Délután egy nagyon helyes és nagyon kedves lánykával, és ugyanolyan bájos
asszony-nővérével kimegyünk a határba. Egy cserjés bokor alján végigfekszünk
a gyönyörű, napsütéses tavasz puha pázsitágyán és beszélgetünk. Már egész
szépen megy a társalgás, egészen elfelejtem hogy az első vonalban vagyunk
már. Mintha csak egy édes békebeli kiránduláson lennénk. Lobog a szélben a
hajunk, vidám mosolygás csak az élet itt. Csak néha pukkan egy-egy akna, nem
messze tőlünk.
Ilyenkor összebújunk, de nem félünk, csak nevetünk tovább.
Vacsorázni hazamegyünk. Még mindig nincs semmi újság. Német katonákat se
lehet látni visszavonulni.
Egyszercsak, úgy hat óra felé nagy riadalom támad jön egy száguldó német autó,
rajta kapaszkodik pár ember és kiabálnak: Die weisse Fahne aus!
Pillanatok alatt lobog is a fehér zászló a templom tornyán és a házakon. A mély
hangú motorok zúgása hallik már, de csak várunk, nem jönnek.
A lányokkal újra kimegyünk a faluból. Takarókat is viszünk, hogy ott kint
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alszunk az éjszaka. Attól félünk, hogy a németek fogják majd lőni a falut.
Az este pírja lassan befogja az eget. Északról felhők gyűlnek, terhesek, sötétek.
Nagy csend lesz, még a mukkanás se hallatszik. Leülünk szépen egymás mellé.
A legényem csomagolja a holmimat.
Ekkor jön Pozsgai zászlós majdnem az egész századdal fehér kendőket
lobogtatnak. Nagyon meg van ijedve, azt mondja, hogy baj van a németekkel.
Egy főhadnagy már le akarta lőni, hogy, merték kitűzni a fehér zászlót. Engem is
kér, hogy tartsak velük. Nekem természetesen semmi kedvem sincs hozzá, én
nagyon jól érzem magamat. Később amikor az est leszáll, mégis utánuk megyek
a legényemmel az erdőbe.
Sikerül is hamarosan megtalálni őket. A lányoktól úgy búcsúzom el, hogy
visszamegyek hozzájuk.
Lassan leszáll a sötét, képtelenek vagyunk tájékozódni az erdőben. Egy kis
fenyves szélbe telepítjük le az egész társaságot, és terepfelderítő járőröket
küldünk ki. Az eső szépen csepegni kezd.
Látom, hogy ma már nem lesz semmi. A legényemmel visszaindulok a
lányokhoz. De olyan sötét van, hogy nem találunk vissza csak bolyongunk a
fekete, csatakos mezőn. Megindulunk Windischkerten-felé. Egészen más faluba
érkezünk. (Valószínű, hogy Roth-ba). Itt már angol rádió szól egy kivilágított
házból. Német és angol beszéd keverve. Semmi kétség: itt már amerikaiak
vannak. De még egy őr sincs. Szabadon járkálunk az utcán, senki se törődik
velünk.
Hamarosan elhagyjuk a falut és folytatjuk a bolyongást. Az eső már csak úgy
szakad. Az izzadtság is ömlik rólunk. Olyan furcsa csend van, még csak távoli
dörrenések sincsenek, mintha béke volna! Még éjfél előtt sikerül megtalálni a
falunkat. Itt sincs semmi újság. A lányok itthon vannak, már alszanak a
szobájukba. Pozsgai zászlós is itt van. Egy ideig töprengünk még álmosan, aztán
elmegyünk a pajtába és ott alszunk az illatos széna között. Tóber hadnagy két
hadoszloppal eltűnt.
1945. április 13.
Kora reggel elszáll már a szemünkből az álom. A háziak és a lányok is igen
korán felkelnek. A földek felett fehér köd lebeg. Időnként futó zápor paskolja
még meg a már felázott mezőket.
Lövés zaja nem hallatszik, de a motorok zúgnak szünet nélkül. Minden
pillanatban azt gondoljuk, hogy most …most jönnek, de mindig tévedünk.
Lehet látni már a harckocsikat kb. 1 km-nyire a falutól, amint az erdő-szegélyen
támadáshoz felsorakoznak.
Nem a legjobb érzés ez a várás. De nem mutatunk semmi aggodalmat.
Vigasztaló jókedvvel beszélgetünk a lányokkal. Később én velük maradok,
Pozsgai zászlós pedig a szolgálat vezetővel és a legényemmel előre megy az
amerikaiakhoz, a szomszéd faluba. Engem kérnek, hogy öltözzem át civilbe és
maradjak ott velük. Én azonban erről hallani sem akarok, nem akarom elhagyni
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a népet.
Reggel 8 órakor végre berobog az első páncélgépkocsi. Nyomában még 6-8
autó. Kint állok az utcán, mellettem a lányok izgulnak. Nem történik semmi.
Észre se akarnak venni. Végre kikanyarodik a sorból egy tiszt a kocsijával.
Barátságosan üdvözöljük egymást, majd ő egy közülük való magyar tolmács
útján a fegyvereket kéri. Közben a legényem is visszaérkezik és elkezdünk
csomagolni. A századot összegyűjtöm a pajtákból, felszereltetem és a kocsiknál,
a talyigákkal együtt sorakozunk az utcán. A legénységnek kb. a fele van itt,
együtt. (120 fő).
Szabadon mozoghatunk, azt csináljuk amit akarunk. A legénységnek sok élelmet
osztatok ki, ami bőven van a kocsikon. Aztán érzékeny búcsút veszek a
lányoktól, Weindischletten-től. Megindulunk zárt, egységben a zapfendorfi
műúton. Még egy kísérőnk sincsen. Roth-on várnak bennünket.
Pozsgai zászlós is itt van és társalog az amerikaiakkal. Itt pihenőt tartunk és a
lovainkat eleregetik. Az erdőben éjjelezett rész is csatlakozik hozzánk.
Tábori csendőröket adnak már mellénk és ettől a pillanattól kezdve
megkezdődik a fogoly életünk. Négyes sorokba állítanak bennünket, és gyalogmenetben megindulunk Zapfendorf felé. A kocsikat, élelmet, poggyászokat
sajgó szívvel ott kellett hagynunk. Mindenki csak a saját szerelvényét tudja
vinni.
Még délelőtt megérkezünk Zapfendorf-ba. Ez a falu úgyszólván teljesen
tönkre van téve. Valami hatalmas robbanás volt itt, (a németek robbantottak)
amelyik mindent elsöpört kb. 1 km-es körzetben. Itt egy rétre terelnek
bennünket, leszámolnak, aztán kezdődik a „motozás”.
A németeket szabályosan megmotozzák és elvesznek minden kést, ollót, tükröt
és térképet. Minket csak megkértek, hogy ezeket a dolgokat adjuk le. Miután
mindez megtörtént, pihenünk, eszünk és sütkérezünk a szép napos réten.
Ez még nem fogoly tábor, csak gyűjtőhely. Drótsövény nincsen.
Délután sorban érkeznek, magyar és német csoportok. Br. Iplényi őrnagy is
megérkezik a huszár zászlóaljával és tisztjeivel. A mi század-parancsnokunk is
meg jön. (Tóber hadnagy).
Estefelé autókba préselnek bennünket és továbbszállítanak egy másik faluba.
(Bamberg-től 8 km-re). Itt egy kertbe terelik a népet. Igen sokan vannak
németek, magyarok. Mint a heringek úgy szorongunk. Lefeküdni csak úgy lehet,
hogy az egyik ember a másikat használja párnának. A németek fogoly-cédulát
kapnak, a magyaroknak nem adnak.
Az éjszaka szép csillagos, enyhe. Német gépek jönnek és géppuskáznak,
bombáznak.
Mindig csak egyes gépek nyugtalanítanak bennünket, kötelékben nem mernek
jönni.
Alulról piros tűzeső hullik rájuk. Szerencsére az ijedtségen kívül senkinek sem
történik semmi baja.
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Chalon sur Saon, 1945. április 18.
Franciaországban vagyok, a hadifogoly sors könnyebb állomáshelyén, egy
fogoly táborban. Innen próbálok visszamenni, felvenni a múlt események
fonalát.
1945. április 15.-én reggel teherautókra raknak bennünket és megyünk ÉszakNyugat felé. És mit ad Isten? Abba a városba kerülök vissza, amelyiket a
legjobban megszerettem, amitől olyan fájdalmas volt a búcsúzás: Bad-kissingenbe. Sajnos, nem mint szabad ember, hanem mint hadifogoly. És nem sétálni,
hanem drótsövény mögé, vágyakozni.
Délután amikor a nap már kezd lehajolni, bennünket magyarokat újból autókra
raknak, ez a szerencsénk, hogy nem kell gyalogolnunk.
A kórház előtt robogunk el, amelyben voltam. Sebesültek, ápolók állnak az
erkélyen. Felintegetünk nekik vidáman: felismernek.
Egy üdvrivalgás, és vége. Eltűnik Kissingen, a gyönyörű erdővel körülölelt
betonúton száguldunk tovább. Elérjük a Maina völgyét.
Mintha a Kárpátokban lennénk, a Tisza völgyében, úgy érzem, olyan hasonló ez
a táj majd a háború szomorú nyomai tátonganak előttünk.
Kihalt, elpusztított falvak, városrészek. Gernünden, Aschaffenburg. Aztán
ahogy az árnyak nyúlnak, a borzalmak nyomai is nőnek. Darmstadt-on megyünk
keresztül. Gyönyörű nagyváros volt valamikor. Most olyan, mintha egy több
ezer éves várost ástak volna ki a föld alól.
Egyetlen lakható zúg sincs benne, csak a külső részében, a villanegyedben élnek
emberek, folyik a megállíthatatlan élet.
Estefelé átmegyünk a Rajnán és Worms-ban áll meg velünk az autósor. Ezt a
várost is borzalmasan agyonbombázták.
Itt látjuk meg az első igazi fogolytábort. Még most is borzongás szalad végig a
hátamon, ha rágondolok.
Három méter magas tüskés drótsövény. Benne fedél nélkül az emberek ezrei
szoronganak. Fekszenek, ember-ember hátán. Mikor mi megérkezünk néhányan
felemelik a fejüket, de látják, hogy magyarok vagyunk, megszűnik az
érdeklődés.
A sarkokon mindenütt géppuska mered, az éhező, nyomorult tömegre. Mi
külön rekeszbe kerülünk, a nem németek közé. A sövény körül sziporkázó
villanysor ragyog. Nekünk jobb helyünk van valamivel, nem kell szoronganunk,
hanem kényelmesen elfekhetünk a kavicsos földön. Valamikor ez laktanyaudvar
volt.
Elkezdünk enni a magunkkal mentett élelmünkből. (eddig még semmit sem
kaptunk)
Körénk sereglik a nép és néznek bennünket, hogy mi eszünk, és hogy nekünk
minden felszerelésünk megvan.
Éjszaka aztán árnyak járnak körül. Reggelre igen sok embernek eltűnik
valamije. Mindenki a feje alá rakta a hátizsákját, holmiját, mégis konzervestől
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kivágott hátizsák-zsebek, alvókról lehúzott takarók fordulnak elő. Tettest keresni
természetesen lehetetlen. Olyan itt ez az embertömeg, mint egy vad állatcsorda.
Isten tudj, mi lehet az oka, de a mi embereink különbek!
Másnap délelőtt az osztrákokkal együtt sorba állítanak bennünket, és elhagyjuk
ezt a hadifogoly-sors legkínzóbb, legszörnyűbb állomását. Az élelmezés a
változó, hatalmas tömeg miatt csak az éh-haláltól ment meg.
A Worms-i pályaudvaron vonatba raknak be bennünket. Itt már vidámak
vagyunk, megszabadultunk a borzalmak telepétől. Egy-egy vasúti kocsiban 40
embert raknak be, szép kényelmesen elférünk. Két láda vegyes konzerv, és
három edény víz van már előre bekészítve minden kocsiba.
Megkérdezzük, hogy felbonthatjuk-e a ládákat? Kisül, hogy az egészet csak két
napra adták. Azonnal nekikezdünk a legfinomabb étkezésnek. Minden második
konzerv könnyű. Ezekben keksz, cukor, limonádé, kávé, kakaó, gyümölcsíz, stb.
van. A nehezekben húsos, babos, tésztás, vagy krumplis finom ételek.
Mondhatom több és finomabb dolgokat kaptunk, itt egyszerre mint fél évig
kaptunk Németországban.
Énekelünk, nagyszerűen érezzük magunkat,
elfelejtjük a rabságot, nem törődünk a lezárt ajtókkal.
Április 16.-án átmegyünk a francia határon. Nancy-en megyünk keresztül. Itt
egy kis kellemetlenségünk van, megdobálják kövekkel a vonatunkat. Ezen is
túltesszük magunkat. Estére nagyon meleg van, elfogyott a vizünk, nagyon
szomjazunk. Vizet azonban nem kapunk. Éjszaka mégis sikerül 20 litert
szerezni és újból 5 láda konzervet adnak be még egy napra. Újra kész a
hangulat!
Blainwille, Dijon, Chagny a nagyobb városok amelyeken átmegyünk. 17.-én
délután érkezünk meg Chalon sur saon-ba. Itt kiszállunk. Annyi az ennivaló,
hogy alig tudunk mit csinálni vele. Jobbnál-jobb kekszek, húskonzervek. Még
sonkám is van. Állandóan cukrot szopogatunk, amerikai cigarettát szívunk és
rágógumit rágunk.
Estére bevonulunk az első komoly fogoly táborba. Itt legalább épületben
alszunk. A magyarokkal nagyon jól bánnak és udvariasak.
Itt nagy tortúrán megyünk egyenként keresztül. Először végigvizsgálják a
holminkat. Az élelmiszereket és a felesleges dolgokat elveszik. Tőlem hál
Istennek 50 cigarettán, a ceruzáimon és a térképemen kívül semmit se vesznek
el. A csizmámat, bakancsomat, összes fehérneműmet meghagyják. Néhány tiszttársamtól mindent elszedtek, ezeknek átadom a nélkülözhető holmijaimat.
Ezután jön a második próba. Lemérnek, (súlyt, magasságot), ujjlenyomatokat
vesznek, személyleírást és beírják személyi adatainkat. Végül kapunk egy
fogoly-számot. Az enyém: 31G-1736491.
Aztán pokrócot is adnak, és elvezetnek a szálláskörletünkbe.
Mi tisztek külön a kórház épület padlásán kapunk helyet.
Jó tábori ágyak vannak. Lefürdünk, és hamarosan az igazak álmát alusszuk. 55
magyar tiszt, és hadapród van itt együtt.
Ma reggel szétnézünk az új világunkban. Gyönyörű virágos kert a napozó
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helyünk. Csupa nőszirom és nárcisz az egész. Két hatalmas jegenye árnyékolja
be a pázsitot és a sétautat. Az ellátás itt is kifogástalan, csupán csak a kenyér
kevés.
Egész nap mosakszunk, fürdünk, napozunk és szervezgetünk. Angol, francia és
német nyelvtanfolyamokat alakítunk és komolyan elkezdjük az első leckéket. Én
franciát tanulok..
Szép lenne itt az élet, ha ki lehetne menni a városba és eltűnne a tüskés
drótakadály a géppuskás őrökkel.
Mi jó benyomást keltünk az amerikaiak szemében rendezettségünkkel.
Hamarosan ígérnek mindent, majd egy magyarul tudó hadnagyuk kijelenti, hogy
nem vagyunk hadifoglyok.
Hamarosan el is kerülünk innét külön táborba, internáló táborba, ahol csak
magyarok leszünk.
Később az a terv merül fel, hogy őrszázadokat állítanak fel belőlünk az olaszok
és a nemzetiségek őrzésére.
Kíváncsiak leszünk, vajon mi lesz még ebből.
Farge, 1945.április 25.
Folyik a tétlen hadifogoly élet. Sóvárgunk, apró, dolgokért lelkesedünk, aztán
csend. Mindig valami újabb kellene.
Reggelenként leszámolják a népet, aztán mindenki azt csinálja amit akar, a
szűkre szabott keretek között.
Április 20.-án délután az első ígéret valóra válik. Összegyűjtik az összes
magyart és négyes sorokban kivonulunk a városból a magyar tábor felé. Csak
egy fegyvertelen néger katona jön velünk.
Bennünket megkérdeztek, hogy külön tiszti táborba akarunk-e menni vagy a
legénységünkkel maradunk inkább! Természetesen az utóbbit választottuk.
Estére már el is helyezkedtünk az új helyen. Mi egy barakk épületet kapunk, a
legénységnek körülbelül a fele még a szabad ég alatt marad. Chalon sur Saon-tól
6 km-re vagyunk, egy kis falu szegélyén.
Másnap lakás-munka folyik. Barakk építés, lakásberendezés. Őrség csak
belőlünk van. Az itteni amerikaiak jól beszervezték a jólétüket. Cigánybandát
alakítottak a körülöttünk levő cigányokból. Ezeket felöltöztették amerikai
ruhába és éjjel-nappal szól a hegedű négy húrja, néha-néha, el-el sírja magát.
Egyetlen esemény, ami a béke időkben szenzációnak számít: egy haláleset. A
főszakács reggel beleesett a vízgyűjtő ciszternába és belefulladt. Az ellátásunk
se jónak, se rossznak nem mondható. Az igaz, hogy naponta csak 5 dkg kenyeret
kapunk, de az ebéd és vacsora egy-tál ételes adagja jó, talán elég is. A
heverészéshez biztosan elég. Cigarettát, cukrot kapunk.
Lassan napról-napra emelkednek az új faépületek. Ma már minden csoport fedél
alatt van. Akinek nem jut épület sátrat kapott. 20 személyes sátrak vannak.
Mi a tétlenségben mit csinálhatnánk egyebet: vitatkozunk. Politizálunk,
találgatunk és várjuk a háború végét, várjuk hogy már egyszer hazamehessünk.
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Éjszakánként mostanában mindig otthon járok. Nem mesések, csak valóság
álmok az álmaim. Nappal csak napozunk és étkezésre várunk. Csak különös
alkalmakkor öltözök fel, egyébként csak melegítőben járok.
Ma egy angol újság útján híreket kapunk a nagyvilágból. Meg tudjuk a hadi
helyzetet, de nem nagyon érdekel már bennünket. Nagyobb újságra várunk.
Sokkal nagyobb figyelemmel lessük a ma összegyűlt San Francisco-i béke
értekezletről kiszűrődő híreket.
Nem tudom miért, reggel óta a tábor sarkain fegyveres amerikai katona is
őrködik. Nem tudom mit jelent ez? Most még érkezik ide a hírek szerint 300
néger, akiket el kell helyeznünk.
1200 magyar van itt együtt, a világ e kicsiny szögletén. 1200 otthon-álmú,
magyar vágy száll fel naponta az ég felé. A jó Isten talán majd meghallgat
bennünket és hazasegít. Olyan a táborunk, mint egy kis mesebeli falú, ahol csak
férfiak laknak. Szép díszessé, rendezetté varázsoltuk. Nincs egy makulányi
szemét vagy eldobott papírdarabka sehol. A faházunk virágzó, illatos élősövény.
Pázsit, tiszta utak, virágos gruppok, kődíszek minden felé. Az emberek tiszták,
csinosak, nem hagyják el magukat. Még a táj is hasonló az otthoni somogyi
vidékhez. Úgy élünk, ahogy éltek a törpék, csak az óriások vigyáznak ránk.
1945. április 30.
Elromlott az idő, elromlott a hangulatunk. Keservesen éljük a hontalanok
életét. Azzal kezdődött, hogy tífusz elleni oltást kaptunk. A levegő is erősen
lehűlt. Az étkezésünk kenyér nélküli, kevert, zsíros, cukros, répás: Isten tudja
micsoda!
Az lett az eredmény, hogy az egész tábor hasmenést kapott. Napokon át
szenvedtünk. A WC-be alig lehetett bejutni. Éjjel-nappal egyformán tele volt.
Találgattuk, hogy mi lehet az oka. Doktort, szakácsot, oltást mindent
hibáztattunk.
Aztán a koszt fokozatosan romlott. Kevés is lett és egyszerre már alig volt ehető.
Az amerikaiak kiadták az anyagot, csak a szakács rontotta el. Erre az őrnagy úr
már nagyon mérges lett, és két pofont lekent a főszakácsnak. A maradékot pedig
visszavitette a konyhára, hogy a szakácsokkal eteti meg. Két honvéd, aki vitte
vissza a kondért, kiöntötte, ami még benne volt. Ezzel aztán megindult a lavina.
v.br., Iplényi őrnagy urat, mert pofozott, a két honvédet pedig, mert kiöntötték az
ételt, még aznap elvitték be Chalonba és hadifogolynak nyilvánították.
A legénység és a tisztek között elmérgesedett a viszony. Az egyszerű, úszított
tömeg ész nélkül, minden ostobaságot elhisz és mindenáron tőlünk szeretne
megszabadulni. Azt nem tudják, hogy mi nem fogadtuk el a külön és jobb
kosztot, amit felajánlottak, azért, hogy a legénység nehogy azt mondja, hogy a
tiszteknek jól megy, így nem törődik velünk. Most, mi kevesebbet kapunk, de
legyűrjük azt: ők ezt nem hiszik el, azt gondolják, mi jobban élünk.
Ilyen a magyar ember, vele született ostobaságával nem bízik a feljebbvalójában
és gyűlölik az urat.
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Erre, mi minden érintkezést megszakítunk velük. Egyáltalán nem törődünk
velük.
Külön éljük a magunk életét.
A két pofonnak, ha megtorolták is eredménye van. Feltűnően jobb a koszt. Sőt
talán azt mondhatnám, hogy újra kifogástalan.
Közben jönnek a hírek a háborúról nagy, döntő fontosságú, de már nem meglepő
újságok. Mussolini-t agyonlőtték. A németek kapituláltak, szeretnének az
amerikaiakkal egyesülni, de az oroszok ellen harcolnának. Az amerikaiak ezt
nem fogadták el. Az amerikai és orosz csapatok találkoztak.
Hitlen meghalt, el is temették nagy pompával. Az alteregójáról is szállnak a
különbözőbbnél-különbözőbb hírek. A francia lakosság ujjong, hogy vége a
háborúnak.
A mi sorsunkkal is történt valami. Valami döntés jöhetett a mi ügyünkben.
Internáltak vagyunk, nem foglyok. Ez már bizonyos. Az amerikai őröket
bevonták. Ma már két 150 fős őr- századot állítottak fel, mindjárt el is mentek.
Mi is felállítottunk egy századot, várva hogy majd csak mi is elkerülünk
valahová.
Keresztrejtvény csinálással, farigcsálással foglalkozom. Így gyorsabban múlik a
várással terhelt, lassan járó idő.
Farge, 1945. május 6.
A záporos hűvös idő elmúlott. Gyönyörű meleg, napsütéses vasárnapra
ébredtünk ma. Csak lézengünk, fáradtak, gyengék és éhesek vagyunk. Ma
reggel se kaptunk kenyeret, csak egy fél liter üres kávét. Már két napja nincs
kenyér. Igaz, hogy amikor adnak is, csak egy kicsi, fél szeletet adnak. Csak
levesen élünk, amibe vörös répát és hámozatlan krumplit adnak. De éhes
embernek minden jó!
Tegnap este sós konzervet kaptunk kenyér nélkül, és olyan kevés volt így az a
15-20 deka, hogy még éhesebbek lettünk mint amikor megettük.
Délelőtt tábori mise volt a napsütésben. És sorra estek össze az emberek. Én is
szédülök néha, és állandó hasmenésem van.
A hírek állandóan jönnek, karöltve a rémhírekkel. Hitler halála után bizonyos,
Dönitz lett az utódja, és folytatja a halálküzdelmet. Egyre nagyobb és nagyobb
tömegek adják fel a küzdelmet és jönnek amerikai fogságba. Berlin is elesett,
München is, már csak Bajorországban és Csehszlovákiában van kisebb
ellenállás.
Horthy kormányzó urunk is, hála Istennek élve került az amerikaiakhoz. (Vajon
mit szólhat ehhez Szálasi úr?)
A mi ügyünkről legendás hírek szállnak. És változnak napról-napra.
Felvidítanak és lehangolnak. Egyszer orosz megállás alá kerülünk, máskor
amerikai érdek terület lesz a hazánk. Az amerikaiakat szeretnénk, mert ismerjük
őket, az oroszoktól félünk, de azért tudjuk, hogy mégsem lehetnek olyanok, mint
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ahogy a német ámító propaganda beállította.
Az egyik honvéd elhagyta a tábor területét és ingeket akart ennivalóért eladni
a faluban. Elfogták és rögtön bevitték a Chalon-ba. 30 napra becsukták. Ezalatt
kenyeret és vizet kap csak.
A táborparancsnok erre két napi koplalást rendelt el az egész tábor részére,
később ezt felfüggesztette, ha estig három barakkot felépítenek.
Az eső zuhogott, de délután négy órára állott a három épület. Így elmaradt a
„böjt”.
A négerektől állandóan csencselünk valamit. Óráért, töltőtollért, levéltárcáért,
aktatáskáért, csokoládét, konzervet és cigarettát kapunk. Majdnem mindenki
eladott már valamijét. Én a zseb fényképalbumomért vettem csokoládét és egy
doboz cigarettát. De most már sokkal nagyobb a kínálat részünkről, mint a
kereslet.
Mostanában alkotó munkával foglalkozom. Építészeti terveket csinálgatok. Így
legalább van valami, ami leköti a figyelmemet és az étkezést váró időt.
Farge, 1945. május 7.
Délelőtt 9 órakor jön a nagy hír: Európában vége a háborúnak. A németek
kapituláltak. Nagy az öröm, kedvünk is van, mert jobb és több az élelemadag.
Végre újra jóllakhatunk!
Délután az a hír kap lábra, hogy 14 magyar hadosztályt állítanak fel középeurópai rendfenntartásra. Lehet, hogy mi is belekerülünk, de most már közeledik
az idő és a reményünk élővé válik, hogy hazamehetünk.
Br.Bornemissza hadnagyot estefelé beviszik Chalon-ba, de nem árul el semmit,
hogy mit tárgyaltak. Megfogadtatták vele, hogy hallgatni fog. Ő tartja a szavát,
de minket gyötör a kíváncsiság. Talán, majd csak megtudunk még valamit.
Voves, 1945. május 13.
Örvénylik az élet, csalókán játszik velünk a hadifogoly-sors reményt ölő
eseménylánca. Föl-le: remény és lemondás, így megy ez mindig, csak a nap nem
áll meg, szerencsére! Ma éppen egy hónapja estem fogságba. De lássuk csak
hogyan is kerültem ide. Hajnalodott. Május 8.-át írtunk saját gyártmányú
forgónaptárainkon, és keddi nap állott a szám alatt. Nem tudtam aludni, minden
gondolatomat lekötötte, otthonjáró álmom utóhatása.
Odakint ünnepelt a világ. Zászlódíszbe öltöztek a házak. Hivatalos ünnep volt
majdnem az egész világban: vége a háborúnak.
Remény csalta meg vágyakkal terhelt szívünket, hogy talán pár hét múlva
hazakerülünk.
Délelőtt kijött hozzánk egy magyarul tudó amerikai hadnagy és kihirdette, hogy
a „mai nappal” vége a háborúnak. Tulajdonképpen nem ezért jött, hanem hogy
egy rossz újságot közöljön velünk. A tiszteket felsőbb parancsra egy gyűjtő,
tiszti-hadifogoly táborba kell útba indítani. Szóval mégiscsak hadifoglyok
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vagyunk.
Délután három órakor megszólaltak az összes szirénák és a harangokkal
felváltva zúgtak, zúgtak egy fél óráig egyfolytában.
Másnap délután összepakoltunk és elbúcsúztunk a tábortól.
Autókkal mentünk a Chalon-i állomásra, hogy bevagonírozzunk. Már jól
lehajlott a nap, amikor megkaptuk vagonjainkat és beköltöztünk. Egy-egy
kocsiban 29-en helyezkedtünk el. A harmadikban a négy néger kísérőnk.
Érdekes fiúk ezek a feketék! Sem nem kegyetlenek, se nem durvák, se nem
műveletlen, buta barbárok, ahogyan a német rádió leírta őket! Hanem a világ
legkedvesebb, jámbor, vidám és jószívű népe a néger. Folytonosan nevetgélő és
csínytevésre hajlamos nagy gyerekek.
Hét láda konzervet kaptunk, vizet amennyi kellett és nyitott ajtajú vagonokba
éjszaka elindultunk Párizs felé.
Másnap délután megérkeztünk Párizsba. A lakosság ingatag hangulatban fogad
bennünket. Egyesek ocsmány szavakkal ócsárolnak, mások erős, édes bort
hoznak. Az élelmiszereinket mind megettük, abban a reményben, hogy
nemsokára megérkezünk. Azonban nagyot csalódtunk. Az éjszaka az egyik
hatalmas rendező pályaudvaron ereszkedik ránk.
Álmomban otthon jártam. Érdekes volt ez a párizsi álmom. Hazaérkeztem a
fogságból. Valami lakodalom volt az öcsém apósának a házában. Édesapám
főrendező volt. Édesanyám mindig mellettem volt, együtt örült velem. Egyszer
apró gyerekek vettek körül, (a húgomnak is volt egy igen élénk, vékonyka kis
huncut fia) másszor lányok között voltam. Nagyon sokat táncoltam egy kisebb
termetű, szőkés, kicsit molett lánykával. És a végén ennivalót kértem. Almát és
tésztát csomagoltak össze, de nem indultam el sehová. Olyan szép volt ez az
álom! Kár hogy csak álom lehet!
Másnapra nem maradt egy falásnyi ennivalóm sem. Délután egy órára
bementünk a nyugati személypályaudvarra és egy személyvonathoz kapcsoltak
bennünket. Hamarosan el is indultunk Voves felé. Az éhséget egyáltalán nem
éreztem, előző napon úgy jóllaktam a finom dolgokkal, hogy még mozdulni is
alig tudtam. Ettem finom szalonnát, sertés húst, pudingot, jam-met, vajat, sajtot,
cukrot, csokoládét és ittam kakaós tejet, kávét, limonádét. És rágtam a
rágógumit.....
Még este előtt Voves-be érkeztünk. Teherautó várt már itt bennünket. A
csomagjainkat felpakoltuk rá, mi magunk pedig gyalogmenetben megindultunk
a fogolytábor felé.
Az utca csőcseléke, vénasszonyok gúnykacaja szállt, a kopogós lépteink
ütemére.
Aztán bevonultunk a hatalmas drótok mögé. Először a hátam borzongott, de
mihelyt itt bent voltunk a sok-sok német törzs-tiszt között, lemondás és
megnyugvás szállt a lelkemre. A 31. számú barakkba kerültünk. 90 magyar tiszt
van itt együtt egy barakkban, emeletes ágyakon.
Hatalmas gyűjtőtábor ez, több ezer német és nemzetiségi tiszt van itt. 3 méteres,
hatalmas tüskés dróthengerekkel bélelt, dupla kerítés övez bennünket, a
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sarkokon géppuska-tornyok. Belül folyik az élet, a hadifoglyok változatlanulváltozatos élete. Sehol egy fa, egy bokor, víz csak a legszükségesebb
mennyiségben, ahhoz is nehéz hozzájutni.
Az élelmezési helyzet jó. Nem sokat adnak, de jót! Az ember nem terhelheti
meg a gyomrát, de azért éhezni sem éhezik.
Tegnap reggel misén voltam. Német pap tartotta, külön a magyarok részére, a
szokásos reggeli népszámlálás után. Ennyire még nem érzékenykedtem el talán
soha, mióta idegenben vagyok, mint itt a mise végén, amikor felcsendült a
vágyó ajkakról a Nagyasszonyunk … gyönyörű esdő éneke. Folyt, folyt a
könnyem elállíthatatlanul.
Álmomban éjszakáról, éjszakára hazajárok. Mindig érzem a fogság nyomasztó
bélyegét rajtam, de mindig boldog vagyok.
Talán megsegít a jó Isten és talán még majd eljön a várva-várt viszontlátás!
Imádkozom a kedves szeretteimért, hogy tartsa meg őket a Mindenható, hogy
újra együtt lehessünk álmaim valóság hajnalán.
Ma este sikerült jegyet kapnom a tábori színházba. Igen jó színészek
játszottak és gyönyörű zenét hallhattam. Jó másfél órára elfelejtettem, hogy
hadifogoly vagyok. Olyan nagyszerűen alakították a legnehezebb női szerepeket,
hogy az valami csudálatos. Ha nem tudtuk volna, hogy férfiak, képesek lettünk
volna érzékeink csalódására fogadást tenni, hogy valódi nők vannak a
színpadon. Tökéletes volt a játék, a hang, a jelmez és az illúzió.
Ma szinte észrevétlenül röppent el a nap, kevéske otthongonddal, sétával, vitával
és délutáni édes pihenéssel.
Délután hét órakor volt a vasárnapi misénk. Az énekkarunk igazán kitett
magáért. A mise végén a kis német papunk kérésére, énekeltünk még néhány
szép Mária-éneket. Annyira tetszett neki, hogy könnytől csillogó szemmel
köszönte meg. Szeretném ma este megvigasztalni könnyes szemű, szegény
aggódó édesanyámat!
Nehéz élet a hadifogoly élet, de a szépség a legszebb virág, kivirul gyakran a
szemétdombon is. Eldurvult lelkünket érzékennyé, finomabbá tette a rabság,
csendjét kitölti az áhítat, s fel-fel csendül benne, az ima.
Voves, 1945. május 18.
Nem sok változás van a mindennapi életünkben. Eltelik egy-két hét ebben a
drótketrecben anélkül, hogy valami kizökkenő, vagy valami érdemleges
esemény történjék. Lopjuk az angol és amerikai, vagy francia újsághíreket, de
sajnos rólunk magyarokról soha nincs semmi. Azt csak a jó Isten tudja, hogy mi
lehet otthon.
Minden reggel 6-kor kelünk, aztán 7-kor néhány bajtársammal mindig misére
megyek. Szerdán és szombaton estefelé pedig litániákat tartunk.
Az élelmezés jó, változatlanul. Erre egy-két lelkes úr önként vállalt munkára
jelentkezett. Titokban dupla adag élelem ígérgetésével csábították őket. A munka
azonban hamarosan kudarcba fulladt.
A tűző, forró napon nem valami kellemes dolog egész nap kint tartózkodni, sem
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itt, ahol még egy zöldellő fűszál sincs, nemhogy fa volna. Hát még egész nap
csákányozni, ásni, követ hordani, stb. A dupla élelemadaggal is baj lett. A
svábok mind megkapták, a magyarok nem. Csak azért, mert a 100 magyarból
40, az ezer svábból pedig csak 20 munkás lett. Most már csak a saját
kényelmünkre, az otthonunk praktikusabbá és szebbé tételén dolgozunk.
Az ajtónk elé kiraktuk szépen a magyar címert, gondosan összeválogatott színes
kövekből. Balról-jobbról körbe az amerikai csillagot. Távolabb egy-egy
ellipszis alakú magyar motívummal díszített kő-grupp. Közbe gyeptéglákat
loptunk a kerítés mellől. Olyan szépen sikerült, hogy az egész tábor, németek és
amerikaiak úgy jöttek nézni, mint valami búcsújárásra.
Érdekes megfigyelni itt az embereket. Sajnos nagyon kevés jó tulajdonságot
lehet észrevenni. De a magyar átok itt is rajtunk van! Állandó veszekedések
vannak, az étkezés kivételével semmiben sincs meg az egyetértés.
Egyesek egész nap tétlenül fekszenek, mások állandóan kopácsolnak valamit
üres konzervdobozból, ismét mások kártyával, vagy sakkal töltik ki az idejüket.
Vannak akik nyelvtanulással foglalkoznak, de egy-két lecke után, kihagy már a
vágy és többször kezdik újra- meg újra, fogadkozva a kitartásra, de csak nem
megy. Hiányzik az akaraterő, itt minden emberből!
Az otthonálmok csodálatosan nem hagynak el. Talán otthon is gondolnak annyit
rám, amennyit én hazagondolok? A baj csak ott van, hogy minden csak álom, a
valóság hatalmas, fájó kérdőjel.
Vove, 1945. május 21.
Nagy, tavaszi csendben beköszöntött a szép piros pünkösd napja. Szürkén
jött, egyhangúan, de az ünnep virágos hangulata szétterül a lelkemen.
Az idő lehűlt, a rekkenő meleg, gallért felhajtó- hűvössé változott. Érdekes itt
ez a francia időjárás. Közel a tenger. Ha meleg van, az tikkasztó és változatlanul
kitartó. Ha esik egy hétig nem áll el, a meleg nehezen jön vissza.
Az esti égbolt a színek végtelen finomságával gyönyörködtet. Bizarr alakú,
gyors futású szürke felhő-nyáj viszi tova észrevétlenül elkalandozó, vágyó, szép
ábrándjaimat.
Szombat este meggyóntam. Békés megnyugvás áradt el a lelkemen. Nem
zúgolódok, bízom a mindenható Jóságában. Talán az erős hit hazasegít innen.
Pünkösd napján reggel áhítatkor, magyar misénken áldoztam, 10-15
bajtársammal együtt. A kis gyorsan összeállított énekkarunk gyönyörűen emelte
a mise ünnepélyes, szent hangulatát.
A németek miséjén is részt veszünk néhányan. Aránylag igen kevesen járnak
közülük misére, de akik részt vesznek azok mély meggyőződéssel, viszik el
majdnem minden nap vezeklő szívüket az oltár elé. Csudálatosképpen a német
pap prédikációjának majdnem minden szavát, tökéletesen megértem, annyira jól
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sikerül majdnem egy teljes óráig a figyelmemet összepontosítani. A német
énekkar is kitett magáért!
A délután is ünnep, érezhető ünnep! A feljavított, rendes étkezésen kívül,
uzsonnát is kapunk. Kávét, egy db fánkot. Nyugodt megelégedés zsong a
barakkokban.
Este azonban újból morgolódás hangjai szállnak fel, a vacsora nem volt elég, és
jobbat is ettünk már. Ilyen az ember, meg nem elégszik soha, mindig többet és
jobbat kíván.
Éjszaka nem tudok aludni, csak forgolódok kényelmetlen, hideg ágyamban.
Otthonábrándok
gyötörnek,
vigasztalnak,
szomorítanak,
lelkesedve
vágyakoztatnak, de elaltatni nem tudnak. Fáradtan kelek fel a végtelenül hosszú
éjszaka után.
Ma újra áldoztam. Ünnepelni akarok, ha a tábor nem is tartja a Szent Lélek
második ünnepét! Itt nagyon könnyű jónak lenni! Közel van az Isten országa: a
nyomor, és messze a Sátán birodalma: a jólét!
Voves, 1945. május 31.
Tovább gördül az élet zokogó kereke. Morzsolódnak a fájó napok, mint a
malomkövek alatt a búzaszemek.
Naponkénti szent áldozással könnyítem a lelki szorongásomat. Sétálgatok a zárt
világban és zokogva száll ki a lelkem, túl a kerítésen messze-messze egy
mesevilágba: a Balaton partjára, - haza. Az emlékek valóságvirágai, mint égi
pillangók, úgy ragadják magukkal és viszik-viszik az édesanyámhoz. A kibújt
kalászok között lángnyelvekként égnek a pipacsok: akárcsak otthon, a vasúti
őrház falán illatozva nyílik a világos rózsaszínű futórózsa: akárcsak a Balaton
parti kis pislogó szemű őrházakon.
A hírek naponként eljutnak hozzánk, de számunkra csak semmi. Nem
számíthatunk egy éven belül se talán még a szabadság gondolatával sem.
A San- Francisco-i béke-értekezlet is megbukott, pártfogónk s egyedüli
mentsvárunk csupán az Isten.
Ma úr napja van, talán az utolsó napunk ebben a táborban. A zenekar estére
búcsú-koncertet ad, utána lesz a délelőtt elmaradt ünnepélyes szentmise.
Ismét elmegyünk, de nem tudjuk, hogy hová. Ide legénység jön. Ez elosztó tábor
lesz, innét mennek munkára.
Az éhség és a hideg váltakozva bántanak bennünket. Az órámat ennivalóért
adtam el. Nem ment rendesen és így egyszeri jóllakásért túladtam rajta. Most
még a ruházatunkat is leszedik, csak egy rend maradhat meg. Most már nem
zúgolódok, legyen meg az Úr akarata.
Voves, 1945. június 7.
A beharangozott elszállításunk elmaradt. Mindössze csak 100-an mentek el a
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mi táborunkból. Rajtunk kívül még két tiszti tábor maradt itt vissza, kb. 3000
emberrel. Állítólag az aratási munkálatok közelsége miatt a földmívesek
hazaszállítása teljes erővel megindult az amerikaiak által megszállt területekre.
Ezért akadt el a mi továbbszállításunk. Valóban ezres csoportok mennek innen
naponta haza. Szomorú szívvel nézzük mindig a drótón túli mosolygós
vonulásukat. Hej, mikor fogunk mi is így, boldogan vonulni hazafelé.
Az élelmezési helyzetünk borzalmasan leromlott. Olyan keveset kapunk,
hogy állandóan éhesek vagyunk és szédelgünk, mint ősszel a haldokló legyek.
Egyesek gazt szednek, lósóskát, repce levelet, disznóparéjt, lúdgégét és azt
próbálják megenni. Az eredmény bőgő hányás lesz. Van akiben megmarad, az
még eszi.
Én nem tudom megkóstolni, már a szaga is keserves. Keserű sors ez! Minden
vágyunk csak az, hogy egyszer, akármivel jóllakhassunk. Ilyenkor döbben rá az
ember, hogy mit jelent az imádságos mindennapi kenyér.
Az sült ki, hogy az élelmezés körül a német vezetőség részéről nagy
disznóságok folytak. Csaltak, loptak, mint a disznók úgy gömbölyödnek a mi
hasunk rovására. Mi éheztünk, ők röhögtek. Röhögtek ezer emberen. De ma
botrányba fúlt a röhögésük. Kíváncsi leszek a további fejleményekre. Annyit
már elértünk, hogy 12 rész helyett, 8 részre vágták az esti kenyeret, de nincs
köszönet benne, csupa egy penész volt az egész, alig lehetett valamit enni
belőle. Úgy látszik hiába minden , rajtunk már az Isten sem segít.
Elfogyott a dohány is, csak néha-néha száll fel titokban innen-onnan, egy-egy
cigaretta füstje. Az eldobott legkisebb csikkre, mint a héják úgy csapnak le a
legközelebb állók. Nekem még az órám jóvoltából három-négy napig van mit
szívnom, de aztán én is a többiek sóvár-, sivár sorsára jutok. Azt hiszem, hogy
többé már nem is kapunk dohányt, a kantin-áru is elmarad bizonytalan időre.
Most hallottam egy jó hírt. Két hónapon belül minden tisztet hazaszállítanak: a
tábori kar, az SS-es és a Gestapo kivételével. Sajnos itt is hiba van, mert a
magyarok, görögök, finnek, olaszok és románok más elbírálás alá esnek. Hogy
mi lesz ez a más elbánás, jobb vagy rosszabb azt csak a jó Isten tudja. A magyar
sors, a magyar átok és a szép remény azonban aligha hagy el bennünket.
Meglepetés ellenben nemigen érhet bennünket, olyanok leszünk itt mint a
kőszívű ember, se könnyünk, se örömünk, se jajunk, se ujjongásunk, csak
csöndesen lázadó, száraz sírásunk van.
Várunk, örökké várunk valamire. Azért jár olyan lassan az idő! Várjuk
imádságos, vágyó lélekkel azt a vonatot, amely hazaszállít majd bennünket.
Istenem, de jó volna szüretre otthon lenni! Nem, nem akarok itt élni, csak
magyar földön és csak magyarul!
Foucarville, 1945. június 13.
Ma két hónapja éppen hogy fogságba estem. Most jártam végig keservesen
hadifogoly kálváriám negyedik stációját. Szomorú volt, lealázó és nehéz.
Még Voves-ben meg kellett adnunk magunkat a változtathatatlan rossznak és az
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igazságtalanságnak. Az élelmezési helyzetet bolygatni, vizsgálni nem lehet. Bele
kellett nyugodnunk abba, hogy lopnak a németek, rá kellett jönnünk arra is,
hogy még többet csalnak az amerikaiak és mi éhezünk.
„Így van ez jól, ennek így kell lenni”!
Június 11.-én délelőtt aztán nagy megkönnyebbülő sóhajjal otthagyjuk a tábort.
Nem marad vissza a papokon és egy orvoson kívül senki. Hosszú sorban
kígyózunk az állomás felé, végig a kisvároson. A menet végén négy SS-es tisztet
foglalkoztatnak. Röhögve futtatják őket, amíg csak mozogni tudnak, a francia
szájtátók nemes szórakoztatására.
Az állomáson nagyjából motoznak: csak a takarókat, csizmákat vagy
bakancsokat szedik el. Esetleg előfordul, hogy akinek sok csomagja van, azt
„csak úgy” megkönnyebbítik.
Végre beülünk a vagonokba. 35 fő egybe-egybe. Mohó, éhes kíváncsiságunk,
keserű valóságba jajdul. Elképzeltük magunkat, hogy éppen úgy mint eddig, az
utazásoknál, finom konzerveket kapunk és végre jóllakhatunk. Csalódás.....
csalódás.
A kocsikban összesen négy kenyér, kettő konzervdoboz van és semmi más. Az
ajtókat leszegezik. De azért még mindig reménykedünk.
Ringat, zötyögtet, ráz gyorsan, gyorsan tovább menünket a vonat. Vadrózsa illat
vágódik be a lyukas tetőn.
Margaréták, bokrok, fák, rétek mosolya világol és vastagon ránk hull a füst
fekete korma. Bizony ezek vagyunk mi. Fekete, szürke, piszkos foltok a tarka
világ tarka életében.
Másnap délig éhezünk és remélünk, aztán megáll a vonat végleg velünk. Chét du
–ban kiszállunk. Nagy kíséret vár bennünket. Itt már nem is számolnak csak
hármas sorokban megindítanak bennünket az országúton. Éhségtől káprázó
szemekkel, fáradt, lézengő akarattal lépeget a lábunk tovább és tovább... lassan
rójuk a kilométereket.
Saint Mére Énglise-en megyünk keresztül. Egy hatalmas amerikai hősi temető
van itt. Ilyen nagyot még életemben nem láttam. Isten tudja hány ezer katona
nyugszik itt a végtelen keresztsorok alatt. Gyönyörű díszes, de annyira szomorú
is.
A délutáni órákban bevonszoljuk magunkat 12 km-es gyaloglással egy óriási
fogolytáborba. Nagy élmény a belépésünk: a távolban, három-négy km-re
meglátjuk a tengert.
Valóságos hadifogoly város van itt. Díszes, rendezett.
Sátrakban lakunk: művelt nomádok, csak a drót, itt is a drót.
Kb. 200 főnyi magyar volt már itt, és nemzetiségiek. Ahova belépünk, az, az
ötödik számú tábora a tizenkilences központnak.
Itt is csalódás ér. Nem kapunk enni. Előbb lassan elhelyezgetnek bennünket,
aztán rendezgetnek és így telik az idő. Fáradtan fekszem le az ágyamra, amely
szűk is,kényelmetlen is, és könnyes szemmel nézem a sátor nyíláson át, a kéklő
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tengert, a fehér habtaréjokat és a távoli kis világos szigetet. A Bretagne-i
félszigeten vagyunk. Valahol Cherbourg-tól Délre. Fájdalmasan érzem az
otthonhiányt, megfogadom magamban, hogy többé azt el nem hagyom , inkább
ne éljek. - Így nem érdemes!
Lassan eltelik a délután, végre elérkezünk a vacsora osztáshoz. Itt is csak szűk
az élelmezés. Valamivel több a kenyér, de a többi, ami jó és ízletes volt Vovesban itt sótalan, ízetlen. De hallgatni és tűrni kell!
Mindent, mindent az előttünk lévő, ismeretlen életért.
Az időjárás furcsa, hűvös, állandóan szeles, itt. Azt mondják az itt lakók, hogy
itt még nem volt meleg. Hiába süt a nap, a szél lehűti a levegőt. Szóval az
időjárás is szeszélyes itt.
Nem baj, már semmi se számít, csak a nap meg ne álljon és menjenek, menjenek
gyorsan előttünk a hazaigyekvők, hogy mi is végre háború utálattal,
megváltozott testtel és lélekkel, eltorzult vagy kifinomult? - vágytömeggel
hazaérkezhessünk.
A mi boldogságunkhoz már nem sok kell!
Foucawille, 1945. július 19.
Múlnak lassan az egymást mardosó napok. Állandó vitatkozás, idegeskedés.
Mindig az étkezés körül és az étkezés miatt. Hiába itt se lehet jóllakni! De azért
ilyen lealázó dolognak, amilyen itt előfordult nem szabadna megtörténnie.
Egyes arisztokrata, hivatásos és huszár főtiszt urak a tömeg láttára, étkezés
kiosztás után visszamentek a szakácshoz maradékért könyörögni. Elutasította
őket természetesen, de ők újra kértek. A vége az lett, hogy egy otromba,
málészájú sváb konyhamalac durván kirúgta a magyar tiszt urakat. Borzasztóan
kényes, bántó, megalázó helyzet. És inkább meghalnék talán éhen, mint ilyen
szégyent elviseljek.
Vasárnap délelőtt misén voltunk, magyar misén, magyar páter prédikácóján. Egy
nagyobb sátor a templom, szépen kiállítva. Tornya van és szép, egyszerű oltár.
Ájtatos lélekkel járulunk a szent áldozáshoz. Szépen megosztozunk ezen a
templomon: katolikusok, protestánsok, németek és magyarok.
Délután sportbemutató van a sportpályán, este színház. Opera, operett
részletek és táncszámok, kabaré jelenetekkel az állandó műsor. A színház és a
mozi sátor igazán hatalmas. Legalább 1000 ember befogadására alkalmas egyikegyik.
Amerikai tempó, amerikai ütem szabályozza itt az életet. Saját villanytelep,
pékség, ipar vasút, aszfalt utak, vízművek, stb. ….. stb. …..
Város ez csupa vászonfalból és konzervraktárból.
Csak a vízellátás bajos, keserves. Ha megindul a víz, mindenki rohan
konzerves edényével sorba állni. Vannak akik reggeltől, estig a csap alatt ülnek,
várva a szerencsés locsogást. Felváltva állok ki az ágytársammal, aki egész
bajbarátom lett, itt a fogságban. És így minden második nap rendesen tudok
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mosakodni.
A legénység ma hosszú sorokban megy innét. Talán haza, talán új táborba.
Hogy, mi mikor indulunk el, a jó Isten tudja csupán.
A szomszéd Camp-ban egy német tiszt felakasztotta magát. Állítólag azt írta
búcsú levelében, hogy tovább már nem bírja a nélkülözést, a drótot és főleg az
éhséget. Az amerikaiak erre egy gondolatnyival több élelmet adtak mára.
A dohányzásról kénytelen, kelletlen le kellett mondanom. Most már úgy, ahogy
hozzászoktam az állandó hiányérzethez. Eleinte nagyon ideges voltam,
összegyűjtött kamilla-szirmot szívtam, hogy legalább az illúzió meglegyen.
Ma nagyon jó meleg napsütés van, az inget is le kellett vetni. A szél jó langyos,
lágy. De a tenger füstöl, ködlik. Alig lehet látni, olyan erős a párolgása. Biztosan
eső lesz. Estére meg is fordul a szél, nem a tenger felől, hanem a tenger felé.
Éjszaka is enyhe marad az idő.
Foucawille, 1945. július 1.
Gyorsan, egymás után hullnak le a fájó eseménytelen, de annál súlyosabb
lélekromboló napok. Úgy érzem, most érkeztünk el fogságunk legidegőrlőbb
időszakához. Mi lehet ennek az oka?
Ha valaki valamit szól, lehurrogják. Egyik a másiknak esik, oktalan
sértegetéssel.
A vége sértődötten, önnönmagába hulló, tépdeső, hallgatag fájdalom.
Az étkezés témáról letérni nem lehet. Vannak, akik recepteket, sőt
szakácskönyveket gyártanak.
A rémhírek jönnek, jönnek, nyomukban örülünk, hiszünk, vágyunk, várunk
és elmúlnak. Nem történik semmi, csak egy-két veszekedés és jönnek újak, és
újak. Mindezek csak a saját vágyaink kielégítésére kitalált hírek lehetnek, az az
érzésem. Azt mondják, hogy a szomszéd tábornoki táborban rádió volt, és onnan
jöttek a „hiteles” hírek, de már elromlott az a rádió is. És most valóban jött egy
újsághír, egy riport Budapestről. Fájdalmas, sajnos valódi hír volt. Leírja , hogy
úgy néz ki Budapest „mint egy lakodalmi torta, amelyre rátapostak”. Borzalmak
sorozatát halljuk a májusi fővárosunkról. Az emberek éheznek és dolgoznak a
romok között. Hullaszag terjeng..... De azért már van víz, villany és az utcán
megjelent a villamos.....A cikk szerint a mi fővárosunk ment legjobban tönkre
az összes közép európai városok között. De azért én titokban remélem, hogy a
cikk író nem látta a német városokat.
Nagy ellentétek éleződnek ki köztünk és a németek között.
Itt az amerikai hadifogságban is a németek alárendeltjei vagyunk. Egy német
altiszt parancsol a magyar tiszteknek és kénye-kedve szerint bánik velük.
Rólunk már a jó Isten is megfelejtkezett talán.
Ennyire bűnösök lennénk, mi szegény magyarok? Nekünk a hadifogság is dupla
fogság. Az amerikai parancsnok, amikor hozzáfordultunk és nekünk a
legnehezebb, a német lépcsőn (szolgálati úton), magas színe elé, nyíltan,
őszintén megmondta, hogy az egész magyar ügy teljesen homályos előtte.
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Itt a hadifogságban lehet legjobban megismerni az embereket. De azért érdekes
jelenség, hogy az idealistáknak itt csak csalódni lehet. Itt hamarosan előjön a
meztelen lélek, hamar elárulja az ember értéktelen értékeit. Nekem már a
csalódás egyáltalán nem fáj, megszoktam. Sajnos a nyugalmam azonban már
megrendült, feszült húr az idegállapotom, mindenre reagál, nagyon nehéz némán
lenyelni feltoluló hangjait.
Nagy semmittevés az élet. Kártyázunk és várunk, csak mindig egyik
étkezéstől a másikig. A kártya jó, mindent feled, az ember benne tud maradni a
jelenben, és aránylag gyorsan veri az időt.
Péter és Pál napján szomorú szívvel ábrándoztam el, hazamentem
gondolatban és próbáltam élni otthon. Dupla ebédet szereztem magamnak, és az
ebéd utáni jóllakott álom elém hozta a szüleimet.
A nagy kétség lassan eloszlik bennem, és hiszem, hogy a viszontlátás boldog
óráját még megérem! Miséken mindig csak ezért imádkozom. Már egy éve,
hogy otthon voltam, nem csoda ha néha nagyon elfog a könnyes honvágy.
Állítólag egy hónapon belül elkerülünk innen, mert ezt a tábort kiürítik és
átadják a franciáknak.
Egypár nappal ezelőtt egy kis vidámságot sikerült kicsiholni magunkból, asztalt
táncoltattunk. Sikerült, csak nagyon sokat hazudott a kopogó asztal. Aztán
jövőbe vágó kérdéseket adtunk fel neki, nagyon jóindulatú lett,, a legszebb
álmainkat kopogta le: VII. hónapban 11. napon szabadok leszünk. Sajnos ez a
jóslat megint meg nem értést szül. Van, aki komolyan vette, és istentelenségnek,
bűnnek minősítette, természetfeletti ártatlan játékunkat. Ebből is veszekedés lett,
azóta nem csinálunk semmit.
Tegnap valahonnan egy darab kenyérért, amit az ebédről raktunk el magunktól,
egy könyvet sikerült kölcsön szerezni. Jó könyv volt: magyar betűs, magyar
szó, darabjaira szétszedhető és izgalmas. Ívekre szedve tízen olvastuk el
stafétázva, egyszerre egy fél nap alatt. Más sátrakban felolvasással oldják meg
az ilyen problémákat, de nálunk ezt nem lehet.
Több mint egy hete munkára jelentkeztünk, mert elsősorban a munkások többet
kapnak enni, másodsorban, mert talán gyorsabban és kevesebb gonddal megy az
idő. De hát, mi magyarok vagyunk, a mi jelentkezésünk semmi, nem számít,
tudomásul veszik, de nem fogadják el. A németek jelentkezésük után, már
másnap mennek is.
Ha leszakad az ágyunk , javítóanyag nincs. Ha németé szakad le,
megcsinálják. Csoda-e, ha elkeseredünk?
Egyedüli vigaszunk, csak az Isten lehet, éltetőnk pedig a remény. Elnézem a kék
tenger végtelenjét, csodára váró felzaklatott lélekkel. Álmatlan, hideg, didergő,
hosszú éjszakáimban meglátogat néha a testi fájdalom is, alig tudok
megmozdulni. Fáj a vállam, a térdem, lábam, karom, tompán, mint az itteni
magamba fojtott csendes élet. De azért talán mégis, mégis érdemes!
Odahaza most nyár van, itt még nincsen. Mire állítólag itt is nyár lesz,
odahaza ősz, szüret. Erre szeretnék nagyon otthon lenni!
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Foucarwille, 1945. július 8.
Vasárnap van. Valahogy ma a lelkem is érzi ezt. Valahogy valóban ünnep van.
Délelőtt mise után, a szép napsütésben beszélgetünk, hogyan is képzeljük el az
életet otthon. Szép napunk van, szép reményeink mozdulnak szavakká.
Valahogy felfelé ível a hangulatunk grafikonja, a valamivel jobb étkezés
jóvoltából. Híreket is jobbakat hallottunk. Állítólag csak technikai eszközök
hiánya miatt vagyunk még itt. Ha volna, mivel már most elszállítanának
bennünket. Szeptemberre valószínűleg, valóban is otthon leszünk.
Magyarország függetlensége megmarad, mert: az amerikai újság magyar sajtóról
beszél, Budapestet a három nagyhatalom szállja meg, és mert az orosz csapatok
kivonulóban vannak az országból.
Délben még ebéd előtt fürdünk, jó meleg vízben. Megbecsülhetetlen ez
ebben a vízhiányban. Szappant és borotvapengét is kapunk, aztán jó ebédet.
Igaz, hogy csak a szokott 6 dl egytál, de sűrű és ízletes. A kávé még ennyire
édes sosem volt.
Ebéd után leheverünk az ágyainkon. Odakint hatalmas hangszóró altató
muzsikáját lebegteti a szél. Hol erősen, hol gyengébben hallatszik. Szebbnél,
szebb lemezek, két órás szórakoztató műsora van. Ma szerelték fel ezt a
hangszórót, mert az amerikai tábor-parancsnoknak Kennedy tizedesnek
születésnapja van.
Mostanában nappal a Szent Korona történetével foglalkozom. Harsányi Zsolt:
Sacra Corona-ját olvasgatom. Ideális könyv ez itt. Szépen, lassan, elmélkedve
lehet olvasni, és nem kapják ki minden pillanatban az ember kezéből. Aztán
engem is elkapott az éhség szakács betegsége. Én is összeírtam vagy fél száz
receptet, amit odahaza az édesanyámnak, majd a leendő asszonyomnak
szeretnék figyelmébe ajánlani. Így elég jól elmegy a világos idő.
Annál nehezebben múlik az éjszaka. Nehezen jön az éjfél és még nehezebben
jön a reggel. Hajnalonként el-elálmodozok a sötét sátor horkoló csendjében.
Mintha moziban volnék, ahol az életem pereg a vásznon..... De aztán mindig,
mindig unalmas lesz és fájó. De az álom csak nem könyörül meg rajtam. A
vészkijárat pedig egy másik moziba vezet, ahol ábrándokat adtak el, és ezek az
ábrándok még jobban fájnak. Előttem egy szegény, kínzott, ezer sebből vérző
sebesült, akit már a megásott gödör mellé fektettek, de még se temették el, meg
se ölték, csak hadd szenvedjen, és jöjjön hálálkodni a kínzóikhoz, amiért az
életét meghagyták. Így látom, most innen messziről, csak nyomorult hazámat.
Tehetetlen, éhezik. Miért? Hagyjuk ezt. A németek utóvédei voltunk. A
visszavonuló német csapatok felrobbantották, kifosztották, felégették,
tönkretették. Hatalmas csordák vándoroltak Nyugat felé. Maradt még valami?
Előttem a ködös igen reménye leng. Aztán jöttek a felszabadítók. Valószínű,
hogy a segítő kéz mellett, megszabadítók is voltak, megszabadítottak sok kedves
mindentől, ami az életben fontos. Hiszen nekik is kel205

lett! Aztán most mennek. Aki megy, nem megy üres kézzel, emléket visz haza.
Szinte látom, amint vonulnak Keletre, a kivonulókkal ezek az emlékek:
megrakott kocsik, lovak, marhák, csorda.... mennek, mennek. Kedveskedő
ékszerekkel feldíszített katonák között.... Maradt még valami? Igen. – Élni
akarás!
Az ország morzsolódik mint a búzaszem a malomkövek között, még nem
őrlik, még csak koptatják, az őrléshez készítik elő....
Jaj, hát mikor lesz már reggel? ….
Mostanában még más probléma is adódott itt, hála a jó Istennek mégis csak
történik valami a magyar ügyben is. It vannak egy táborban, magyar leventegyerekek, kisebbek, nagyobbak, diákok és hadapród iskolások. Mindenféle
nevelés nélkül nőnek, durvulnak mint az elhanyagolt kert növényei: a végén
minden csupa gaz lesz. Ezeknek a gyerekeknek a továbbtanítása, nevelése került
napirendre.
Az amerikaiak engedélyével (vagy nem tudom, hogy felszólítására-e),
összeszedték és különböző csoportokra osztották ezeket a gyerekeket, és az itt
levő tanárokat és tanítókat is kiemelték. És tanerőket osztottak be melléjük. A
jelen kidolgozott terv szerint kétféle elemi iskola (gazdasági és ipar-kereskedői)
polgári iskola, gimnázium, tanítóképző, és két évfolyam hadapród iskola nyílik
meg a legközelebbi napokban.
Ülök az ágyam szélén. A dróton keresztül járó szél lassú dobpergés ütemében
emelgeti a ponyva sarkát. Odakint halvány fehér tajték úszik a tenger kék
simaságán. Tőlünk jobbra csendben, ünnepi csendben lapul a jellegzetes pajtaépület stílusban épült francia falu. A fák mintha imádkoznának, úgy borulnak
össze és romantikus keretbe foglalják a közeli, ódon templomtornyot. Érdekesek
itt a fák is, a torony is. A fák végig felnyesettek, csak a tetejük van, meg mint
egy ernyő. A törzset végig lomb fedi. A torony egyszerű, négyszögletű,
kőtorony, a teteje olyan, mint a házaké. Cserép fedi és kétoldalt tűzfala van. A
tető közepén érckakas. A harangja, mintegy csendes szép magyar falusi
harang.... Ugyanaz a hangja. Ha megszólal komoly, ünneplő, mély érc szava, a
lelkem önkéntelenül hazatéved. Elbolyong a múlt magyar, falusi csendes
estjében és ilyenkor az Úr Angyala áhítata mellett elfeledek egy pillanatra
mindent, elfelejtek fogságot, drótot, éhséget, bánatot, háborút, békét, csak a
harangzúgást hallom és sokszor szinte hangosan szólítom imádság után az
édesanyámat.....
Foucawille, 1945. július 12.
Őrségváltás van.... Megalakul a Camp új, belső vezetősége. A régi elmegy
talán haza. Olyan az egész tábor, mint egy jó somogyi falu, ahol
képviselőválasztáskor forrong, tülekedik, izgul, és vár a nép. Itt is úgy izgulnak
és a választások eredményét várják.
Estére már kész is minden. Párhuzamosan a régivel, nagy reményekkel, új
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szervező erővel kezdenek vezetni az új éhesek. Még népszerűek, de ki tudja,
holnap azok lesznek-e már?
Tisztek szakácskodnak, osztják igazságosan, ügyetlen remegő kézzel az ételt.
Tisztek vigyáznak, tisztek parancsnokolnak, és dolgoznak. A dolgozó állás talán
még jobb mint a parancsnoki. Mert ezek csak a fél tábor gyűlöletét vonják
magukra, de a parancsnokok, tudom előre, hogy az egészét.
És mindez miért van? - Mert többet esznek, mint a többiek.
A Lagerführer egy német százados, a magyar kompánia belső vezére egy
magyar főhadnagy. Szakács is van, egy magyar és egy konyha körüli munkás.
Az első vacsora bizony nem jól sikerült, vízhiány van, és elmaradt a kávé. A
levesből kimaradt a sűrítő rántás. De ez csak véletlen, várjuk meg a
fejleményeket!
Ebben a pillanatban, hatalmas tolongás, zsibongás van a konyha előtt.
Mindenki oda igyekszik, törtet, tiporják egymást az emberek. Kisül, hogy a
pékségbe lehet jelentkezni és most mindenki pék akar lenni. Mire nem visz rá,
az éhes, kenyérrel jóllakás vágya? Ez jó hely lenne bizony, de a németek
számára foglalt.
Tegnap sportversenyen voltam, kézilabda és futballmérkőzést néztem végig.
Az erőtlen erőlködés jellemezte mind a két játékot. Hiába az erő nem a drótok
között terem. Sem a fürgeség, gyorsaság, de a lustaság az igen!
De hát senkit se lehet hibáztatni, mert ezt a lustaságot itt, nálunk gyengeségnek
nevezik. És ez sajnos a „gyomorbajra” vezethető vissza.
Ma a tábornoki kartól kaptunk az egész magyar tábor számára (320 főre) 20
darab cigarettát, hogy osszuk széjjel. Nagy probléma, de nem kivihetetlen és
mégis csak jobb a semminél. Egy-egy harmad rész jut minden 6. embernek, a
kiosztásra kerülő menyiségből. Hogy, kik lesznek a szerencsés hatodikak, azt
sátranként sorshúzás útján állapítjuk meg.
Érdekesen történt ez a sorshúzás a mi sátrunkban. Nyolc ember kaphat itt
összesen, de a szomszéd sátorból közénk sorol még hat fő.
Felírjuk szépen egy-egy papírszeletkére a neveket és megtörténik nagy hűhóval
a sorsolás. Aztán a cédulákat a szemetes dobozba szórják. A szerencsés nyerők
neveit pedig hangosan kihirdetik újra, meg újra.
-No, mi az? Valami tévedés történt! Hű, a kutyafáját! Csak hét nevet húztak ki,
a nyolcadikat valahogy elfelejtették.
Közös megegyezésre az egyik hadnagy benyúl a szemét közé és kiemel egy
cédulát, másik sátorból való a szerencsés.
Szerencsénkre éppen az, akit a sátrunk vezérnek jelölt. (egy főhadnagy, de hát
mi nem tehetünk róla, ha megbukott.)
Viszonozza nagylelkűen a bizalmunkat azzal, hogy a sátor javára lemond a
harmad cigarettáról.
Erre jön a második nagy húzás. Én nevetve jegyzem meg, hogy most jön a
szemetek-szemetje. És íme az én nevemet húzzák ki. Nagy a nevetés. Mindegy
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az a fő, hogy jön a cigaretta: magyar, névtelen, de jó dohányból való. Hajszál
pontossággal végezzük a harmadolást és ünnepélyesen rágyújtunk
valamennyien, mi szerencsések.
Megszédít a harmad cigaretta. Éppen olyan az íze, mint régen ezelőtt 15-20 éve,
amikor az első ismeretlen titkú, tiltott cigarettára rágyújtottam. Csak éppen,
hogy nem köhögtet meg. Tehát valóban és egészen leszoktam a dohányzásról.
Most már a megszokás illúzióját se kívánom.
Most még néhány érdekességet írok le a fogolytábor életéből:
Az ember természetes szükségletét rendesen tíz naponként végzi. Ez a normál.
Előfordult, hogy egy-egy főhadnagynak a 28. napon jutott eszébe, hogy
hashajtóért menjen a Revier-be.
Az egyes Camp-eket az étkezésről elterjedt hírek után osztályozzuk, és
nevezzük el. Pl.: Az 1.-s camp a „hizlalda” ide kerülnek azok, akiknek a szekere
rúdja már kifelé áll. - Így a fasza! - Valóban vannak kihizlalt emberek, de nem
csak itt, és ezek az un. „Pévések”. (PW) A munkások és vezetők, a szakácsok és
bennfentes őslakó német foglyok ezek. A ruhájukon nagy PW-jelzés.
Tegnap történt az egyik francia származású, köztünk levő SS-es hadnagy
több mindent lopott és rajtavesztet. Egy német hadnagy felismerte nála ellopott
zubbonyát. Ez a hadnagy éppen világhírű bokszoló. Az ügy az amerikai
parancsnok elé került. Tegnap délelőtt megjelent itt egy amerikai tiszt, kettő pár
bokszkesztyűvel, hogy igazságot tegyen, és elégtételt vehessen a károsult,
egyben a sértett magának.
A nagyközönségnek: bokszmérkőzést mutattak be. A bokszoló bajnok szép
finoman úgy elverte a tolvaj „urat”, hogy ilyet életében még biztosan nem
kapott. Fogorvosra sem volt szükség, altatópor se kellett neki, eret se kellett rajta
vágni. Mind-mind elintézte azt az igazságosztó ököl. És amikor felébredt,
magával vitte az amerikai. Azóta se láttuk. De a vérfolt még mindig ott van,
gondosan elkerüli minden sétáló.
 Az egyik táborban a vigyázó amerikai őr vigyázatlanságból, véletlenül
megtalálta húzni a golyószóró elsütő kilincsét. Szerencsétlenségére,
három sorozat futott6 ki, puszta véletlenül, akaratlanul és 8 német
meghalt, 20 megsebesült. Az őr urat gondatlanságért felelősségre vonják.
 Különben ma jó hírre esküsznek a hírszolgáltatók: az angolok és
amerikaiak kijelentették, hogy október 1.-ig minden hadifoglyot szabadon
kell bocsátani az SS-ek kivételével. Kíváncsi vagyok erre a dátumra!
Foucawille, 1945. július 20.
Gyorsan múló, forrongó, lázas, változatos hangulatú lelkesítő és lealázó
napok hulltak bele a közelmúltba. Az események csakúgy rajzottak, mint a
méhek a kaptár körül, és mégsem történt semmi: belül a kaptárban tovább kopik
az idő csendje.
A rémhírek elindultak, már nem lehet feltartóztatni őket. Nemcsak a magyarok,
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a németek és egyéb nemzetiségek is állandóan arról beszélnek, hogy mi
magyarok, századosig bezárólag hamarosan elszállításra kerülünk.
Az őrnagyok befolyása alól csakugyan felszabadított az amerikai
parancsnokság.
Furcsa előzmények voltak, de lehet a véletlen játéka is az, nem pedig megtorlás.
Nem tudom. - A következőképpen történt.
 Az új vezetőség egyik tagja, az egyik magyar őrnagynak azt a kijelentést
tette, hogy a régi szakács-társaság nagyobb mennyiségű konzervet lopott
el, és vitte ki a faluba. Erre az illető magyar úr, azonnal az amerikai
főhadnagy parancsnokhoz fordult, és kérte, hogy jöjjön be a konyhát
ellenőrizni, mert lopás történt. Az idő estefelé volt és szombat, az
amerikai tisztnek szolgálatmentessége. De azért bejött és leellenőrizte a
másnapra felvételezett anyagot. Megvolt. Erre dühös lett, leszidta a
magyarokat, hogy hogyan merik őt ilyenkor és valótlan vádakkal,
ügyekkel zavarni.
 Az, hogy „loptak” nem számít, akkor szóljanak, ha „lopnak”. Csak a
tettenérés érvényes vád. Tetten érni pedig nem lehet senkit, még ha nyíltan
csinálja is, mert hazugság is van a világon. De hagyjuk ezt a témát, mert
eddig még bárki próbált is hozzányúlni, mindig megégette a kezét.
Másnap a törzs tiszteket eltávolították közülünk. Elvitték őket a német
törzstisztek közé. A magyarokról csak „fúj”-jal beszélnek.
A tanítás is megakadt. A magyar gyerekeket az egyes Camp-be vitték át, a
nemzetiségiekkel együtt. Ide pedig bemenni nem lehet, se kijönni. Innen csak
elbocsájtás van. Állítólag Cherbourgba fogják őket küldeni. De hogy velünk
lesz-e valami, azt csak a jó Isten maga tudja.
A vezetőség itt újra váltott, de a régiek is itt lézengenek még. Közben kantin
árut kapunk, kétszer is gyorsan egymás után. Két újabb rémhír utáni
kiábrándulás. Nem volt benne semmi bezengett áru, csak mosószappan és
zsilett penge.
Levelet is írtunk haza, lelkes hangulatban. Szépen vigyázva írtuk, és szinte
láttuk, amint odahaza olvassák, hittük hogy hazaér. Másnap jön a rádióhír:
Magyarországgal a nemzetközi postaforgalom szünetel.
Jó hír talán csak annyi, hogy Oroszország cukorrépa termelése, jóval több az
elmúlt évekénél, így talán cukor lesz otthon.
Furcsa embertípusok alakultak ki itt a táborban, de a szemlélő kialakító nép is
furcsa.
Minden, minden az étkezéssel függ össze. Beszédtéma nincs enélkül. De most
lássuk elvonulni a kinemesedett egyedeket: az első a csipegető, így hívják.
Jellegzetessége, hogy kenyérosztáskor a morzsákat felcsipegeti a ládáról, vagy
besöpri tenyerével a csajkájába, a szakács urak szórakoztatására, és nem tudom
milyen gondolat kényszerítésével. Tűrik.
A másik a finomabb, a kilöttyentő. Mindig a kondér körül ügyetlenkedik,
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hogy kilöttyenjen a neki kiosztott ebédből, és pótlást kér. Jól keres, mert
majdnem mindig dupla sikerül neki. De már ezzel baj van, felismerték és már
unják. Állítólag ezt szakács részről be is szüntetik.
A harmadik alak még finomabb. Úgy nevezik, hogy „köszönő”. Már
messziről köszön a szakácsoknak, és ha mégis kicsit kapna a kenyérből,
könyörgésre fogja a dolgot. Az adagját is külön megköszöni, érdemes. A
legtöbbször jól jár. A szakács urak ismerik őt, de a bajtársak azonban jobban.
A negyedik ez már nem is a magyarokból való. Hál Istennek tőlünk ezt
kiirtották. Ez pedig a „darázs”- az üres kirakott kondérra száll rá, mielőtt azt
kimosná. Sokszor csak csúcsos feneket és kikandikáló lábakat lehet látni, az
ember-darázs belebújt a kondérba. - Ízléstelen, de kifizetődő, csak pofa kell
hozzá.
Az ötödik az „ólálkodó” . - Ez ártalmatlan, csak szálka a más szemében.
Állandóan a konyha körül les. Mit főznek, mit hoznak, hogyan osszanak. A
bámészkodása néha üres, kidobott konzervdobozok elkapására ragadtatja, de a
„nyalást” már nem szokta a nyilvánosság előtt elvégezni.
Aztán még, mennyi névtelen furcsa típus, vagy már csak ember van. Van, aki
összegyűjti és szárítja a kenyeret, hogy egyszer jóllakjék. Más csak este eszik
kenyeret, ugyanezen okból. Vannak akik a szelet kenyerükkel különféle
üzleteket kötnek. Az ügyesek aztán 5-6 kézen megfordult kenyeret esznek, még
a maguké mellé. Itt bizony a kenyér és a cigaretta a valuta. De, jó valuta. Nincs
az az aranypénz, aminek ilyen jó gyakorlati forgalmi értéke volna! És végül meg
ne felejtkezzünk azokról, akik többször születtek. Mondjuk kéthetenként, de
legalább havonként. - Itt ugyanis az a szokás, hogy akinek születésnapja van,
dupla ebédet kap. - Ismerek urakat, akik az itt töltött másfél hónap alatt négyszer
értek meg születésnapot. Hát az Isten éltesse őket!
Foucawille, 1945. július 30.
Arccal a szabadságnak fordulunk és merően nézzük. Nézzük a dróton
túliságot, reménykedve. Olyan ez a szabadság is mint az égő nap: szemünk bele
nem tekinthet. A bizonyosság már meg van, csak az idő, az idő repül és mi
csüggedten várunk tovább.
Odakint megérett a gabona, le kellene aratni, de én nem tudom, már szürkül a
búza kalásza és még mindig ott hagyják aratatlanul ezek a franciák. Hej, de
szívesen learatnánk mi!
Istenem, otthon mi lehet most? Veletek? Talán. De tudnak-e vajon aratni? Van-e
otthon aki dolgozzék? Édesapám hol van vajon? Öcsém, merre járhat? De,
nehéz így ez a sors!
A levente gyerekeket már elvitték tőlünk, hál Istennek. Talán már útban is
vannak valahol, hazafelé.
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Mostanában gyakran fürdetnek bennünket, mintha készítenének valahová. Csak
a hízlalással van baj, az csak rémhír. Inkább romlik az ellátás,romlik
fokozatosan.
A víz csak fürdésre használható nyersen, tífuszveszély van. Sem inni, sem fogat
mosni nem szabad! Vigyázni kell!
Néhány esős napot kaptunk, szigorú sátor-zárt és tiltott ágyban fekvést tartunk.
Hűvös van és esik, esik. Az égiháború hatalmas, itt a tenger parton. Egy előbbi
alkalommal borzalmas erővel tört ki a vihar. Állandóan dörgött, villámlott,
félelmetesen. Az ágy vasa rázott, ütött. A levegő sistergett, csattogott, a víz
mintha korsóból öntötték volna, úgy seperte végig a ponyvát. A következő
pillanatokban a szél teljes erővel emel a sátron, inog az ágyunk, mintha repülni
készülnénk. A szomszéd táborokban igen sok sátor felemelkedett és összedűlten
rogyott vissza az ágyban fekvőkre. - Az eső harmadnapjait éltük már, amikor
váratlanul szólítottak, hogy öltözzem fel, az amerikai iskolába kell mennem.
Meglepődtem. Valamennyien odamentünk, akik Bamberg mellett, együtt estünk
fogságba. A jó Isten maga tudja, hogy ez jót, vagy rosszat jelent. Újabb
kétségek, remények, csüggedések, találgatások és rémhírek.
A valóság csak annyi, hogy újra felvették az adatainkat az ujjlenyomatokkal
együtt, és az idő változatlanul megy tovább. Nem történt semmi, csak várunk
csendesen.
A foglalkozási láz és divat mostanában a kalóriaszámítás és a mérlegelés.
A kalória 1500 körül mozgott, de most már 1000 alá esett! A kenyér átlagos
súlya 30 dkg naponta! Az egyik főhadnagy ügyesen, egy mérleget készített
ennek mintájára már majdnem minden sátor csinált magának egyet.
Én papucs készítéssel foglalkoztam. Nagyszerű papucsot sikerül eszkábálnom
magamnak. Talán a nyarat túléli, de nem kívánom, hogy itt, inkább otthon
tapossam szét a hadifogság szomorú emlékeként!
A hírek jönnek. Magyarországról is hallottunk valamit: az ideiglenes
minisztérium megbízásából az iparügyi miniszter elrendelte, hogy a felesleges
ipari nyersanyagot be kell szolgáltatni.
A fogolykérdést az angolok gyorsabban oldják meg, mint az amerikaiak. Az
amerikaiak még csak 80 %-ot szállítottak haza. Az angolok most naponta 25000
embert szabadítanak fel, szállító eszközöket bocsájtanak rendelkezésre.
Churchill lemondott, pártja megbukott. A munkáspárt győzött a szavazásoknál.
Atler-t bízták meg az új kormány megalakításával. A Potsdami értekezletre is ő
megy már vissza, nem Churchill. Erről az értekezletről nem tudunk semmi hírt,
csak annyit, hogy rendben egyetértésben folynak a tárgyalások. Részleteket
nem közöltek.
Aztán egy vöröskeresztes nő látogatását jelentették be. A látogatás azonban
elmarad. Az amerikaiak nem engedélyezték. Később megtudjuk, hogy ő se tud
Magyarországról semmit, csak az itt levő tábornok fivérét jött meglátogatni.
Esténkint el-el beszélgetünk az otthoni világról. Most a disznóölést tárgyaltuk
meg. Hogyan készítik el a hurkát, kolbászt, szalonnát, sonkát az ország
különböző vidékein. Aztán, amikor ezzel már csömörlésig jóllaktunk,
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elkalandoztunk ki a nyári gyümölcsösbe, hogyan kell a fákat kezelni, hogyan a
gyümölcsöt és mit lehet a gyümölcsből kihozni.
Éjszaka pedig mint eddig is, mindig, mindig otthon vagyok! Otthon vagyok,
tervezgetek, eszem, és mindig, mindig a rideg rab világban ébredek reggel, és
mindig, mindig éhesebb vagyok!
Fourcarwille, 1945. augusztus 1.
Beköszöntött az augusztus is. Izgalmasan, jó reménnyel. Szabadságos
levéllel a kézben, megy haza a legénység!
Nagy a forgalom. Autók jönnek, autók mennek. Élelmiszereket hoznak,
mosolygós embereket visznek.
Állandóan létszámegyeztetés van nálunk is, a szomszédokban pedig az indulók
motozása. Sajnos elszednek minden feljegyzést, amit az ember a fogságban írt,
elszedik a ruhákat, a felesleges holmikat. A Naplóm veszélyben van, de azért
nem búcsúzom el tőle. Valószínű, hogy egyenlőre ez az utolsó feljegyzésem,
most már gyakoroltatni kell vele az eltűnést.
Istenem, csak minél előbb segíts haza szeretteimhez!
Fourcarwille, 1945. szeptember 1.
Teljes egy hónap járt le ismét az idő garatján. Izgatott, szabadulást vágyó és
nyári hadifogolynapok megszűrt eseménylánca pörög végig visszaemlékező
lelkemen. A szürkeségből csak a fények és az erős árnyak hagynak nyomot.
Most jelenleg a fények dominálnak. De lássuk sorban a történelmet.
Augusztus első fele..... Az étkezés kevés, de apró örömök érnek bennünket.
Először naponta négy kis kocka csokoládét kapunk. (Hál Istennek ez még a mai
napig is meg van). Aztán beszalad a kantin áru is, egy csomag dohánnyal, jó
pipere szappannal. Madarat lehetne velünk fogatni! Az öröm szárnyaira kap
bennünket, és a szeretet kicsorduló könnye, drága jó szüleimet és szeretteimet a
templomi áhítatos ima kapcsán elválaszthatatlan lelki ábrándokkal, és éji
álmokkal köti szívemhez, állandóan csak rájuk gondolok és imádkozom értük. A
jó Isten talán megsegíti őket.
Aztán mindig jönnek az újabb és újabb rémhírek, dátumok arra hogy
hazamegyünk.
Ez a remény tartja a lelket bennünk! Az együttélés fogságos napjai is
könnyebbek, megértőbbek. A nagyvilágból jönnek nagy hírek. Japán ellen
bevetették az új fegyvert, az atombombát. Egyetlen bombától egy város lesz
úgyszólván halottá. (Hirosima: kb. 100 ezer halott, öt kilométeres körzetben por
és hamu. Nagaszaki második atombomba. Ez még borzalmasabb. - így szól a
hír.)
Ez talán az első lépés a világbéke felé?
A Nagy Boldogasszony végre meghallgatja imánkat és meghozza a világbékét.
Japán megadja magát. Állandó beszédtémánk a „nehézvíz”, az atombomba
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szörnyű esete.
Ezen a napon kerülünk mi, magyarok egy Camp-be, a 3-asba. Itt már magyarok
vagyunk és egy kapu választ el bennünket a tábornokoktól. Hogy ez jót, vagy
rosszat jelent, nem tudjuk.
Színházba megyünk, jól érezzük magunkat, csak a munka, az étkezés és a
legfontosabb: a szabadság hiányzik!
Lassan megindul itt is az „őrségváltás”. A német személyzet helyébe magyarok
kerülnek. Konyhába, raktárba, iskolába, mindenhová. Az egész vezetés
magyarok kezébe kerül. Nem volna baj, de borzalmasan nagy a bizalmatlanság.
Egy őrnagy a lágerparancsnok, akit senki se szeret, sőt talán utál a gyáva,
lehetetlen és alattomos viselkedése miatt.
Szent Istvánkor a színház sátorban ünnepelünk. Együtt van itt az egész
magyarság, a tábornoktól a kis fogoly leventéig.
Állítólag szeptember 15.-ig ezt a tábort át kell adni a franciáknak. A németek
lassan mennek haza, az amerikai és angol megszálló zónába. Hát, mi mindig
csak maradunk? Meddig tart még ez az idegjáték?
Álmomban mindig, mindig otthon vagyok, mindig szépet álmodok. Mindig
hazaérkezem, és mindig kezdek élni otthon! Csak az ébredés fáj, a kiábrándító
halnal, hogy nem történt semmi, csak az ágy tör nagyon.
Az eső állandóan ver bennünket, egész nyáron nem tudunk igazán felmelegedni.
Kevés a kalória is.(1000 körül)
Nappal folyton aknarobbantások folynak a tengerparton. Az egész itt
tartózkodásunk óta szinte szakadatlan robognak az elpocsékolt milliók. Reszket
a sátor és a dobhártyánk a légnyomástól, de már megszoktuk.
Augusztus 22.-én kapjuk a legjobb hírt: hamarosan hazaszállítanak bennünket.
Ezt már az amerikai táborparancsnok, Kennedy alezredes jelentette ki.
Augusztus 25.-én két vöröskeresztes nővér látogat meg bennünket. Híreket
hoztak Bajorországból és szép hazánkból. Levélírással próbálkozunk ismételten.
Kevés a remény, de mégis! Az előbbieket visszaadták, de ezt már a nők
magukkal vitték, fogadkozva a hazajuttatásukra. Fejenként egy kekszet kapunk
tőlük és az összes magyar hadifogoly tiszt nevét felolvassák. Egy kissé
megnyugtatnak bennünket.
Amerikai részről ismét megerősítik az elszállításunk hírét.
De még eddig orosz, megszállt területre nem ment senki. Csak a jó Isten az,
akiben bízhatunk. Ismét csak a cigaretta vásár és az éhség az úr itt. Ha valaki
megkérdezne bennünket, hogy mi az életünk célja, azt hiszem megdöbbenne a
feleletünktől, amikor hallaná, hogy az evés! Mit is csinálunk itt? - Várunk,
vágyunk, keveset eszünk, …. szóval ….. szóval..... csak szenvedünk. Bizony itt
csak a remény szenvedése az élet.
A hónap utolsó napjai mintha csakugyan az utolsó lángok lennének, sivár,
rabságunkban. A tábornokokat elviszik tőlünk.
Jó étkezést kapunk, amit még szakácsaink becsületesen, fáradtságot, sem
ismerve gyönyörűen, magyaros formában tálalnak elénk.
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Ünnepelt hősök lettek egyszerre a szakács-bajtársak. Hej, mit tesz a gyomor!
Jókedv, dal terem a sátrakban és közénk száll az áhított feledés madara.
Ma is nagy nap van, nagy vacsora kápráztat bennünket. Megemlegetjük ezeket a
napokat. Elszorult szívvel gondolok jó vacsorám mellől az öcsémre,akinek
éppen ma van a születésnapja. Istenem, vajon hol lehet, vajon jut-e neki is, ma
ilyen vacsora?
Esti imámban kérem az Istent segítse őt haza előbb, ha még nem volna otthon,
ahhoz a két kis ártatlan gyermekhez.
( Zárójelben, most még lejegyzek ide egy napi étrendet: reggelire: édes
zabpehely-leves, mazsola kompót, kávé, kenyér. Ebédre: borsóleves, fasírt, hús
ragú, krumpli püré, francia saláta, kávé csokoládé. Vacsorára: tojásrántotta,
halsaláta, húsok, puding kávékrémmel, kenyér. - De megjegyzem, hogy a
mennyiség nem sok.)
Faurcarwille, 1945. szeptember 10.
Elmúlt a nyár, elmúlott anélkül, hogy lett volna, az otthoni fogalmaink
szerint. Megy az idő, megállíthatatlanul, csak mi nem megyünk!
Naponta ezer-ezerötszáz ember megy el ismét, de még mindig 27 ezer a létszám,
és ennek fele orosz területre való. Mikor lesz az még, mire ennyi ember elkerül
innen? Azt hiszem beletelik egy hónap. És aztán? Aztán, nem tudunk semmit!
Élünk siváran, változatlan nélkülözésekkel tovább. A szakácsok már
leszerepeltek, már nem is bíznak bennük, mert nem tudnak teremteni, csak
annyit adnak, amennyit az amerikaiak kiadnak, ez pedig kevés.
Holnap, 11.-én talán nagy nap jön el számunkra. Holnap ül össze a külügyi
bizottság a béketárgyalásokra. Olaszország, Finnország, Bulgária, Magyarország
és Románia sorsáról döntenek. Ezzel talán, a mi hadifogoly sorsunk is eldől.
Reméljük. Talán a télre mégis otthon lehetünk. Bosszantó érzés ez a folytonos
szabadság-dátum, elképzelt tovább tolása.
A gyenge táplálkozás miatt, állandóan fázunk. Az amerikaiak ingekben, mi
köpenyben járunk. Hál Istennek kaptunk harmadik pokrócot is a napokban, így
az éjszakáink nyugodtabbak valamivel, kevesebbszer ébredünk fel és nem
érzünk állandó hideget.
Mailly le Camp, 1945. szeptember 26.
Beköszöntött az ősz Hadifogoly sorsunk további története új színpadra
tolódott.
Úgy gondolunk innen a tengerpartra, Fourcawillere, mint a felébredt gyermek
rossz álmára, és alszik tovább, és az álma ugyanúgy folytatódik. Az utolsó
napok, a továbbszállítás hirtelen hírével, izgalmával, lázával gyorsan és szépen
mentek el. A szakácsaink gyorsan felfőztek mindent és kétszer sikerült
tökéletesen jóllaknunk. Az utolsó előtti napon, 15.-én délben mindenki ehetett
annyit, amennyit tudott. Sokan rosszul lettek, hánytak, jajgattak. Erről
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megemlegetjük a magyar szakácsok búcsúebédjét! És délután jött a motozás. Az
összes kanalakat, cigarettát, töltőtollat és díszesebb tárgyakat, ami megtetszett az
amerikaiaknak elszedték. Estére visszakerültünk a sátrunkba.
Esős, ködös vasárnapra ébredtünk, még sötét volt, amikor a reggelit kiosztották.
Aztán hét óra lett, szeptember 15.-ének hét órája, kiálltunk útra készen a kijárati
kapu mögé és vártunk, vártunk. Ekkor tudtuk meg, hogy az éjszaka
visszaállították az órákat, és így egy órával tovább kellett kint állnunk a
csepergős, hűvös reggelben.
9 órakor végre megjelentek a teherautók, és sikerült búcsút venni a jajunk-e
szomorú, díszes helyétől!
Odakint pompázott az ősz. Csodáltuk, a megterhelt almafák, körték, számunkra
tiltott mosolyát. Szívtuk a pompázó virágok hervadó illatát. Csakugyan szép az
ősz, a Confetin-i ősz, amit úgy dicsért az amerikai parancsnok a látogatóinak.
Annál fájobb volt nekünk, a terelt nyájnak, akiknek tilos minden, minden.
Szabad csak a vágy, a remény, a gondolat és a fájdalom a szenvedés.
Kéf du Pont-ban vártuk a vonatot, kíváncsian vajon milyen irányba húz tovább
bennünket a sors. Megkaptuk az útravalót: egy és fél kenyeret, három kocka kis
csokoládét, hat szem asztalt szilvát, 20 dkg burgonyás-húsos konzervet és 5 dkg
nyers paradicsomot. Mindezt három napra sem többre, sem kevesebbre.
Délutánra fordult már az idő, mire nyitott vagonokban, megenyhült időben
elindult velünk a vonat Párizs irányába. Carentan volt az első állomás, ahol
megálltunk. Az ennivalónk legnagyobb részét addigra már megettük. Itt
olaszokból csatoltak hozzánk, jókedvű hazaszállítandókat. Ők, már szabadok.
Fájó szívvel nézzük az Ő bőséges élelmezésüket.
Aztán elmerülünk a vidék szépségének csodálatában. A táj gyönyörű, az ősz
teljes pompájában ragyog. A francia falvak jellegzetes szürke tetős épületei
ontják a romantikát, a sárguló lombok foltjai alatt. Csupa kedvesség innen
messziről ez a francia világ, de sajnos a belsejét durvának, gyűlöletesnek,
hitványnak ismertük meg. Nagyon kiábrándultunk a franciákból.
Ahogy leszállt az est köpenyünkbe burkoltan lefeküdtünk a szénporos vagonban.
Hullt ránk az eső, hullt ránk a korom, de a fáradtságtól felerősödött álom
erősebb volt és egy-egy órára el-el nyomott bennünket. A vonat zötyögtetett
tovább, tovább Dél-Kelet felé.
Reggelre, Nantes -ba érkeztünk. Itt hosszabb ideig álltunk és megettük az összes
ennivalónkat abban a reményben, hogy talán hamarosan megérkezünk. Már
délutánra fordult a szép, jóindulatú nap -, fényesen, melegen, amikor az egyik
állomáson baleset ért bennünket. Elszakadt a szerelvényünk tolatás közben,
éppen a mi kocsink kampója szakadt ki, eltörött a vontató rúd. Át kellett
szállnunk, és fedett kocsiba kerültünk. Így már kellemesebb volt az út, a
koromtól megmenekültünk. Közben valahol az olaszokat is lehagytuk.
Hamarosan a legszebb élmény tárolt elénk. Rákanyarodtunk a Szajna partjára.
Ez a legszebb táj, amit életemben láttam. Az épületek, a fák, a víz, mintha mind,
mind a szépségek országából volnának itt, a legnagyobb művész ízlésével
összeválogatva. Csodálatos összhang mindenütt. Poissy város környéke ez.
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Aztán Arles-be érkeztünk. Itt láttam az első emeletes francia vasúti
személykocsikat.
Közben meglátogatott bennünket a már jól ismert kellemetlen vendégünk az
éhség. Ahol megállt a vonatunk, a vasutasokkal, munkásokkal azonnal
megindult a csencselés. Egy-két körte, egy szappan. Odább az egyik kocsiból
bakancs, ruhanemű repült ki, helyette egy hosszú, vékony francia kenyér,
paradicsom, gyümölcs szállt fel. A szappan nagyon keresett cikk volt. Egy-két
cigarettát is lehetett érte kapni, de olyan is volt, hogy egy egész dobozzal kapott
egy kilós darabért.
Aztán jött az amerikai őr, lőtt egyet és minden szappant, szitkok, káromkodások
kíséretében visszaszedett a franciáktól.
(Erről jut eszembe, borzalmasan káromkodnak az amerikaiak).
És ezekért a szappanokért, ő másütt bort vett. Hiába, jaj a legyőzöttnek. Él a
győző.
Mi szenvedünk, éhezünk, ők azt sem tudják mit csináljanak. Tobzódnak,
mulatnak, és röhögik az esengve, vágyva, lesve, várva rájuk szegezett: sóvár,
éhes szemeinket.
A vonat lassan döcögött tovább. Átkeltünk a Szajnán, Paris-felett a 10 km-rel
elkanyarodtunk Kelet felé, Rheims irányába. De megláttuk távolról az Eiffeltornyot.
Páris, külső perifériái, környező városai, egészen Pest környékére
emlékeztetnek. Csak a villák, az építkezés stílusa más. A kertek, virágok,
gyümölcsfák és az élet látszólag ugyanaz.
Estefelé már nagyon éhesek voltunk, de a cél még ismeretlen távolságra volt.
Egyesek szerint 40, mások szerint 100, olyan is volt, aki 200 km-re mondta
Mailly le Camp-ot. Ez is nagyon érdekes dolog! Az állomásokon mindig többet
és többet vártunk, és küszködtünk az éhséggel.
Másnap reggel, még mindig a vagonok kínoztak. Ekkor az amerikai szállítmány
parancsnok, egy főhadnagy, a maradék reggelijüket (a 8 főről!) szétosztották
közöttünk. Mindenkinek jutott két keksz, egy falás konzerv, és egy kis édesség.
Mindez jó volt olajnak az éhség tüzére!!
Dél felé Chalon sur Marnc-be érkeztünk. Innen már csak 20 km-re volt az új cél.
A 16-os tábor, de vonat, csak másnap reggelre lenne. Erre az amerikai
főhadnagy telefonon autókat kért értünk, és így a délutáni órákban beérkeztünk
az új helyre.
Az eső megeredt és vártuk, vártuk amíg sorra beírnak bennünket és étkezést és
szállást kapunk. Végre bekerültünk a 8-as Camp „cigány” sátraiba és étkezést
kaptunk. Hamarosan megjavult a hangulat mihelyt ettünk, cigarettára
gyújthattunk és megmosakodtunk. Reggelig úgy aludtunk a pár szál szalmás
kemény földön mint a mormota.
Másnap újra K -ration és átkerültünk a 6-os Camp-be. Itt már kb. 2000 magyar
tiszt van együtt és már vártak bennünket. Itt gyűjtik a magyarokat és a rémhírek
szerint hamarosan hazaszállításra kerülünk.
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Egy új századot alkottunk és elhelyezkedtünk a B -sor sátraiba. 180 sátor van
itt, csak ebben a Camp-ben, mindegyikben 25 fetrengő hadifogoly. Csak a
remény, a lélek itt is az emberekben, a hamarosan hazajutás reménye.
Az ellátás csak egy hajszálnyival jobb, mint az előbbi helyünkön volt. Ration-os
napokat várjuk mindig. Ilyenkor
jól élünk, van cigaretta, édesség és
nagyszerűen elkészített, különböző konzervek. Ezeken a napokon működik a
„bőrze” a sportpályán adnak, vesznek, cserélnek. Cigaretta, dohány kapható
mindig valami élelmiszerért. Az árak nagyjából így alakultak: egy nehéz
konzerv, amiben hús, bab, spagetti, nudli, tojásos sonka, csirke, stb. …. stb. …..
(11 változat van) az egy pakli dohány. Egy szem cukorka, vagy egy rágógumi:
egy cigaretta. Egy keksz: 2 cigaretta. Egy szelet csokoládé, egy kakaó adag, egy
cereál adag: 10-10 cigaretta.
Egy nes-café: két cigaretta. Egyötöd kenyér, ezzel szemben : csak négy
cigaretta. Ezek az árak állandósultak már, bármikor lehet „bevetést” csinálni.
Én is csináltam egy bevetést: egy pakli dohányt vettem, egy nehéz konzervért.
Így egyenlőre a dohány problémám megoldódott.
Csak az idő ver bennünket. Állandóan esik, és hűvös van. Mint a cigányok
sárosan, piszkosan heverünk a vackunkon, és tömködjük a beázó sátorponyvát
papírossal.
De bizony nem sokra megyünk vele, azért csak beázik, itt és amott.
Naponta kétszer megmelegszünk, reggeli és vacsora-osztáskor és fázunk tovább,
mindig várva a következő étkezést.
A jó Isten küldte talán ránk ezt a sorsot, hogy visszatérjünk hozzá tékozló
fiaiként. Délelőtt, délután szent mise van, és az áldozók száma hála Istennek
minden nap meglepően nagy. A sok valamikor fennhordott katonatiszti fejek
lehajolnak az oltár előtt és a gőgöt mintha alázatos áhítat váltotta volna fel. Itt
mindenki szembetalálkozott az Istennel és kevés maradt meg süketnek és
vaknak. A jó Isten talán meghallgatja imánkat és még ebben az évben szabadok
leszünk.
Mailly le Camp, 1945. szeptember 30.
Vasárnap van, mintha az idő is ünnepelne. Ma szép napsütéses időnk lett, az
állandó esők után. A hírek nagyok, reménykedők.
Minden pillanatban várjuk a magyar bizottság megérkezését, amelytől a
hazaszállításunk függ. Márt meg kellett volna érkeznie. Nem tudjuk hol és miért
késik. A cseh és román bizottság már működik. A cseh csak született cseheket
fogad el, a román pedig propagandát fejt ki pálinkával és cigarettával és
hazaszállítási ígéretekkel toborozza az Erdélyben lakó magyarokat.
Még mindig vannak újabb magyar érkezők, akiket ide gyűjtenek, tisztek,
legénység egyaránt. Ezek nagyon jól néznek ki, kövérek, erősek, napbarnítottak
és nagyon súlyos a hátizsákjuk. Munkán voltak Franciaországban, Belgiumban
és saját bevallásuk szerint nyaralás volt nekik a hadifogság. Hál Istennek nem
szenvedett minden magyar annyit itt, mint mi. A mi legényeink is beérkeztek a
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szomszéd Camp-be. És érdekes, ők a legszívélyesebb üdvözletüket küldték
mindjárt az ugyancsak itt összegyűlt század nevében. A többi tiszt legnagyobb
részt a legénység gyűlőletét hordja magán. Nem tudom alapos vagy alaptalan a
viselkedésük, de a hírhozó „páter” szerint nagyon meglepő dolog volt a század
hozzánk való ragaszkodása. Talán megérezték, hogy értük aggódtunk és együtt
éreztünk a nehéz idők válságos perceiben magyar szívünkkel, a mindennél
drágább magyar életekért. Nem is hiányzik hál Istennek közülük senki, egy síró
szív sem terheli a lelkiismeretünket.
A hírek szerint a londoni békekonferencia megszakadt, de már újra összeült, a
legnagyobb ellentéteket sikerült elsimítani.
Az amerikaiak elismerték a magyar kormányt. (Ugyanez a kormány lemondott?)
Az oroszok felvették a politikai kapcsolatokat az elismert Magyarországgal és
kivonták csapataikat!
Október 15.-től november 1.-ig minden magyar hadifogolynak otthon kell lenni,
hogy az új szavazásokban részt vehessen.
A háborúnak hivatalosan a mai napon van vége. Ma hirdették ki Amerikában.
Holnaptól kezdve már szabad lesz az amerikaiaknak a hadifoglyokkal szóba
állni.
Holnaptól kezdve az étkezésünk is feljavított lesz a rémhírek szerint.
De ennek története van: az egyik nap a gyengélkedőn megjelent az amerikai
orvos is, és bizony fejcsóválva állapította meg ő is a betegek leromlott testi
állapotát.
Ígéretet tett, hogy lépéseket tesz az élelmezés feljavítására
vonatkozóan. Az amerikai pap is hozzájárult, és egy magyar bizottság ment
ugyanezt kérni az amerikai parancsnoktól. Az természetesen ígért, ígért
mindent! De sajnos ismerjük már az amerikai ígéreteket! No, majd meglátjuk
holnap, a nagy béke jegyében.
Az egyik legénységi táborban a magyar gyerekek megverték a német
lágerfúhrert, mert állítólag az élelmüket meglopta és hát egyébként is nagy a
magyar-német,
kutya-macska barátság, itt is!
Nem kell már az itteni magyar foglyoknak egynek se mondani, hogy „ne
higgy magyar a németnek”!- nem hisz az már sajnos, megtanulta ezt a régi
igazságot a saját kárán. Szóval a német verésnek, egy vacsora-elvonás lett a
vége. Erre még egyszer elverték!
Az ügy kivizsgálásával megbízott amerikai előtt, feltárták az okot, aki ezt
megértéssel fogadta és másnapra már magyar felvételezőt és közvetítőt állítottak
be a németek helyett.
Nálunk is jó volna ezt bevezetni! De mindig azzal ejtenek át bennünket, hogy
pár nap múlva úgy is megkezdik a magyarok elszállítását. Sajnos, nem történik
soha semmi csak a napok múlnak, múlnak és kimaradnak a „ratio”-k.
A szívem elfacsarodik, a nagy vágyaknak és reményeknek vége. Szüretre
már, ahogyan terveztem volna, nem lehetek otthon. Istenem, a mindenszenteki
estében gyertyázó fényre, vagy a havas karácsonyra számíthatok-e még? várnak-e még odahaza, sirat-e az édesanyám, emlékszik-e rám még az a kislány,
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akinek eljegyeztem már százszor gondolatban magamat. Haj,
sóhajtásom eljuthatna hazáig!

ha a sok

Mailly le Camp, 1945. október 5.
Tegnap megérkezett a várva-várt bizottság. Három tagból áll: egy katolikus,
egy református pap, és egy követségi tag Párizsból. Most lázas munka folyik a
névsorok összeállításán. Holnap már vissza akarnak térni Párizsba, hogy a
párizs-i amerikai parancsnokságtól minél hamarabb megérkezhessék az
elindulásunkra szóló megváltó parancs. A remény jegyében alszunk el
éjszakánként.
A beígért étkezés feljavítása, ahogyan sejtettem, elmaradt. Sőt, romlott az
élelmezési helyzetünk. A Ration-ok sajnos teljesen elmaradtak, a főző-napok
sűrű levese is a múlté. Jó politikusok az amerikaiak! Azt mondják, hogy a
feljavítás írásban meg van, de az élelmezési raktár kiürült és nem tudják mit
csináljanak. Mivel nem számítottak ilyen hosszú ideig az itt-tartásunkkal. Mesemesebeszéd, foglyok vagyunk!
Az idő hűvös, ősziesre fordult. A nap bágyadt, a szél hidege erősebb. Nem
tudunk felmelegedni. Éjszakánként csak forgunk, alig tudunk aludni. Remegve
bújunk össze, hogy egy kissé megmelegítsük egymást. Hiába a sátor és a puszta
föld nem kölcsönöz elég meleget, a két pokrócos alultáplált hadifogoly testnek!
Tegnap előtt este színházba voltam. Minden este játszanak a magyar színészek.
Másfél órára elfelejtettem a hideg, fénylő csillagok alatt bujkáló fogolyfájdalmamat.
De a vágy annál erősebben tört ki rajtam, hogy minél hamarabb otthon legyek! A
honvágy még nem gyötört ennyire soha! Állandó álmodozásaimat, még az álom
sem szakítja meg csak átformálja, változtatja szeszélyesen, szépen. Az
ábrándképek szinte átmenet nélkül változnak át álomképekké.
Csak a valóság szép országa van még messze!
Itt a hatalmas tábor megfojtja az embert, tétlen, henyélő nyáj állatává
süllyeszti. A mi tábor-részünket kb. 3250 tiszt lakja. Kb. 200 sátor van a
ketrecünkben. Isten tudja hány ilyen ketrec, vagy inkább karám van még.
Az enyhe domb-tetején épülő templom, emeli a hosszú sátor-sorok istenes
áhítatos hangulatát. Kb. 15 ezer magyar van itt. A környező dombokon szintén
hasonló világ, esti csillogó villanysora üzen át, 5-6 helyről is. Valamennyi tábor
bejárata körül gyönyörű kiépített park, gruppok, kőfal-díszek és tisztaság, ízlés,
dísz. Hátul elrejtve van a jaj, a piszok a hadifogoly!
Mailly le Camp, 1945. október 11.
Jó reménység szép vigiliáján, böjtöljük a napokat. Ha a jó Isten meg segít
bennünket, nem sok van már hátra.
A szabadság kapuját igazgatják, készítik, díszítik, szép szavakkal már
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számunkra. Izgatottan várjuk a „hétfőt”.
Október 6.-án megünnepeltük az Aradi 13 szomorú gyász-ünnepét. A következő
napon az elkészült névsorokkal a konzul úr, akinek megjött Magyarországról a
hivatalos kinevezése, (Erődi Harrah Vilmos) visszatért Párizsba, hogy a sürgetett
névsorokat bemutassa az amerikai parancsnoknak, hogy minél hamarabb
elintéződhessék a hazaszállításunk ügye. Csupa jó hír, ígéret jön amerikai
vonalról.
A következő napon váratlanul megérkezett az elveszett, Párisból útra indult első
bizottság, két tagja: Herczog és Vágási nevű urak. Csaknem az égig ugrottunk
örömünkben olyan jó hírekkel jöttek: pár nap múlva megkezdődik az első
szállítmányok Magyarországba való küldése. A jövő héten hétfőtől kezdve, öt
1500-as csoport kerül haza. Az egyenesen Magyarországba jelentkezett 1006
tiszt az első vonat boldog utasa lett. Istenem, én is ide tartozom ebbe a
csoportba!
Aztán kaptunk egy-egy ötöd almát fejenként, amit magukkal hoztak ajándéknak
számunkra.
Tegnap pedig megérkezett Sipos Béla vezérkari őrnagy katonai attasé, aki
mindent megerősített. A lelkesedés hangja nagyon nagy. (De zárójelben itt kell
megjegyeznek, hogy a gyomor hangjait, azért mégsem tudja elnyomni).
Két napja bizony szomorú gyenge a koszt. Tegnap este majdnem láger-führer
verés volt. Alig lehetett lecsendesíteni az éhes, izgatott zászlós század
fellelkesedett tagjait.
Az egyik stamm- sátorban észrevették, hogy krumplit sütnek. A nap és az
igazságtalanság látása nem csoda, lázba hozta keserű fogoly-szívüket.
De most már várunk csendben, lassan. A kantin-osztás is küszöbön van. Ma
vagy holnap megkapjuk. Hiába ezek, itt még most is ilyen nagy napok előtt a
legnagyobb és legizgalmasabb problémánk.
A jó Istent kérem, hogy segítsen már haza bennünket, a lelkem reszket, minden
gondolatom, csak az otthon. Éjjel-nappal csak erre tudok gondolni. Ébren és
álmomban. Minden éjjel hazaérek álmomban, nappal pedig várom, hogy az
álom valóra váljon.
Az új bort Édesapámmal és az Öcsémmel koccintva talán még sikerül pezsgő,
forró frissességében a boldogabb jövőre megkóstolni, aztán új erővel összefogva
szépen elindulni az építés göröngyös útján!
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A Simon Bódi testvérek szülőházuk előtt
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Eredeti kézirat

Naplója után gyönyörködjünk festményeiben, melyeken nem látszik más
mesterek keze nyoma.
„Úgy festett, ahogy látta”. Ezek a képek Balatonszentgyörgyöt, a Balatont és a
balatonszentgyörgyi embert mutatják nekünk nagy szeretettel.
Ezeken a festményeken kívül még rengeteg képet festett melyek megtekinthető
Balatonszentgyörgyön.
222

Válogatott festmények a családról , falunkról és a Balatonról

Önarckép
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Édesapám

Edit lányom
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Csaba fiam és felesége Ancsa, a hegyen

Ancsa és Csaba a berényi parton
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Öcsém gyermekei: Ottó és Márta 1950-ben

Csaba kaszál
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Gabonahordás

Csaba a szőlőben szüret előtt
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Nádaratás

Berkenye virágzás az Ángyán pincénél
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Az ősi Simon pince

Az ősi Simon pince északi oldala
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Pince a berényi hegyen

Nyári erdő
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Téli erdő

Ősz az erdőszélen
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Téli táj

Fel a hegyre
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Szántás tehenekkel

Berény felé a Miseúton
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Csikók a legelőn

Vágta
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Lovak a berényi parton

Csillagvár
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Testvérem portájának részlete

A szentgyörgyi védett part
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Aranyhíd

Vihar után
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Öböl

Szivárvány
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Ottó kapásra várva

Látkép a berényi hegyről
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Tehenek a Zala folyó partján
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Utószó
Abban a reményben nyújtjuk át munkánkat az Olvasónak, hogy lesz, aki a
jövőben folytatja munkánkat szülőföldünk, Balatonszentgyörgy dicséretéről.
Jó egészséget kívánnak a Szerzők és Szerkesztők:

Dr. Bürgés Györgyné és Dr. Bürgés György

Brunczkó Ildikó

Szabó András, Szabóné Simon Tünde és gyermekeik

Heiszler Adrienn

Fehér Katalin

Tarsoly Gáborné

Kányáné Futó Edit
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