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csapatot itt! Nézzen körül! Tudja mit? Fogadok az ördöggel, hogy egy újabb népvándorlás kezdıdött.

A fiatalembernek igaza volt. Millióan vándorolnak Nyugatra. Senki sem tudja, mikor, hol és hogyan
lesz vége ennek a népvándorlásnak.

Fordította: Turbuly Lilla
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66Stánitz Antal : Egy preparandista viszontagságai (részletek)

A második világháború végnapjainak különös vándorútját írja le Stánitz Antal „Egy preparandista
viszontagságai” címő visszaemlékezésében.167(167)

Ez a vándorút 1945. március 27-én indult Egyházasfaluból, ahol a falu lakóit arra kényszerítették, hogy
lovaskocsikon, vagy ökörfogaton szállítsák Ausztriába a menekülı katonatiszteket, és a faluba telepített
kémelhárító személyeket. Ebbıl az 5 napra tervezett útból több hónapos vándorlás lett, ami Ausztria
helyett Bajorországig vezetett. A fiatal, harmadéves tanítóképzıs fiú apja helyett indult az útra,
ahonnan 1945. november 12-én térhetett vissza. A vándorlás viszontagságai mellett érzékletes leírását
kapjuk azoknak az emberi viszonyoknak, amely a menekülık között kialakult, valamint annak a
bizonytalanságnak és zőrzavarnak, ami a háború végnapjait jellemezte. De helyet kapott az írásban
annak a tájnak, azoknak a szokásoknak leírása is, amit a bajorországi végállomás tanyavilágában élt át
a szerzı.

Terjedelmi okokból a visszaemlékezés III. és IV. fejezetét közöljük, és részleteket az elindulást és a
hazaérkezést megörökítı fejezetekbıl, valamint azt a táblázatot, amelyben egyházasfalui sorstársainak
adatait foglalja össze.

***
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indulás

Az indulás

Elérkezett 1945. március 27-e, kedd. Árokásásból hazajövet már hallatszott a harci zaj. Orosz raták
géppuskázták állítólag a bük–zsirai utat.

Otthon nagy lehangoltság uralkodott az egyébként békés kis falusi házban. Mindenki csomagolt.
Rejtettük kis „értékeinket”. A kertben már jó elıre megástunk egy kis bunkert, ide raktuk el
holmijainkat. Mikor megláttam az üres szekrényeket, eszembe jutott a nagycsütörtöki oltárfosztás,
minthogy közelgett ez a nap. Senki sem szólt semmit, a bizonytalanság nyomott hangulata vett erıt
rajtunk.

Közben vésztjóslóan dörögtek az ágyuk, szóltak a fegyverek. Az ırök egyhangúan sétáltak házunk
mellett, a falu szélén. Öt ember mindössze. Egy kis árkot ástak, ahonnét majd a páncélöklöt kilövik.
Persze ık is tisztában voltak azzal, hogy itt már nincs értelme semmiféle ellenállásnak. De a kapott
parancsot nem tagadhatták meg.

Beesteledett. A tisztek házról-házra járva összeírták a még használható fogatokat. Mivel nem volt elég
lófogat, „besorozták” az ökröket, sıt néhány tehénfogatot is. Feladatunk volt a hozzánk települteket
nyugatra szállítani csomagjaikkal együtt. Csupán öt napi útról van szó – mondták, mert a közeli,
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ausztriai Locsmándon bevagonírozzák ıket, és mi onnan visszajöhetünk. Ezért öt napi élelmet kell vinni
magunknak és az állatainknak is. Persze ezt mi nem hittük el, és valószínőleg ık sem.

67Közben a harci zaj egyre erısödött. A tılünk 35 km-re levı Szombathely fölött légi csata zajlott.
Láttuk a vakítóan világító „sztalingyertyákat”, amint a város fölött kidobálták ıket. Egy repülıgép
fényes csíkot húzva maga után zuhant a földre. Itt javában dúlt a háború, ekkor Szombathelynél volt a
frontvonal. A tisztek tudták, hogy nem napok, esetleg csak órák kérdése, hogy ilyen gyenge ellenállás
mellett hozzánk érkezzenek az orosz csapatok.

Sorszám A fogat

tulajdonosának neve neme hajtója

1. Csöglei József lófogat Tóth János szolga

2. Horváth József kocsmáros lófogat Dombay katonatiszt

3. Istvánder Dénes lófogat

4. Kiss Imre lófogat szerb hadifogoly

5. Kiss János lófogat Kemenesi József Rezsı

6. Kiss József lófogat Görgényi katonatiszt

7. Kiss Lajos /Menyhárt/ lófogat Kiss Lajos 

8. Lökkös József lófogat Pálfai ezredes

9. Major János lófogat Keresztes Jancsi

10. özv.Major Józsefné lófogat katonák

11. Molnár Alajos lófogat

12. Molnár Jenı lófogat

13. Németh József (Pajti) lófogat Németh József

14. Papp Antal lófogat Borza Lajos

15. Poór Antal lófogat Poór Antal

16. Poór József lófogat

17. Tóth Gyula lófogat Tóth Gyula

18. Balogh János ökörfogat

19. Horváth János ökörfogat visszajött katonák

20. Kiss János ökörfogat Tilesch ezredes

21. Lökkös Ferenc ökörfogat Lökkös Ferenc

22. Lökkös Ignác ökörfogat katonák

23. Lökkös István ökörfogat

24. Lukács Ambrus ökörfogat fia, Lukács József

25. Major István ökörfogat Major Sándor

26. Major János ökörfogat Major János

27. Németh József ökörfogat Németh Károly

28. Stánitz Antal ökörfogat fia, Stánitz Antal

29. Vagdalt János ökörfogat csendır

30. Varga József II. ker. ökörfogat hazaszökött katonák
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Sorszám A fogat

tulajdonosának neve neme hajtója

31. Varga József II.ker. (Holczer) ökörfogat Mózsa kémelhárító

32. Varga József III. ker. ökörfogat

33. Tóth Antal ökörfogat katonák

34. Csuka János ökörfogat

35. Gángli László tehénfogat fia, Gángli Gyula

36. Farkas József tehénfogat

37. Iván Imre tehénfogat Iván Imre

38. Marácz József tehénfogat Fehér ezredes

39. Rozsonits László tehénfogat

40. Tóth Gyula tehénfogat Tóth Gyula

41. Varga Mihály tehénfogat fia, Varga Ferenc

Az Egyházasfaluból 1945. március 28-án Nyugatra indult fogatosok és fogatok névsora

68A falu, mint egy felbolydult hangyaboly. Lótás-futás, készülıdés, csomagolás. A tiszteket nem
érdekelte, hogy a családoktól ki megy a fogatokkal, lényeg az volt, hogy legyen valaki, aki útközben
gondozza, eteti, itatja, hajtja az állatokat. Így fordult aztán elı, hogy 17 éves fiútól a 60 éves idıs
emberig képviselve volt köztünk minden korosztály.

Nekünk ökreink voltak. Tanakodtunk, hogy ki menjen el velük. Édesapámat nem sokkal elıtte
hazaengedték Lukácsházáról. Elıtte megkérdezték tıle, hogy nem akar-e Nyugatra menni, mert akkor
magukkal vinnék. İ határozott nemmel felelt. Ezután még napokon át próbálták meggyızni, de mikor
látták, hogy hajthatatlan, hazaengedték.

Úgy döntöttünk, hogy én megyek el az ökrökkel. 

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / 46Három írás – három sors / 66 / III.
fejezet

III. fejezet

1945. március 28-a, szerda, éjjel fél egy óra. Elindul a szekérkaraván. Sopronhorpács, Und és Zsira
községeken áthaladva hamarosan elértük az osztrák–magyar határt. Már amennyire
szarvasmarhafogatokkal azt hamar el lehetett érni.

Zsirán három kocsioszlop rohant eszeveszetten át a határ felé a keskeny utcán. Kiabálás, ırjöngés,
rohanó emberek tömege. Megborzadtunk. Még csak az elején tartunk. Mi vár még ránk? Lukács Józsi
beszorult a házak közé szekerestıl, mindenestıl. Se elıre, se hátra nem tudott moccanni sem. Jön egy
SS katona, le akarja lıni, mivel akadályozza a visszavonulást. Hát ide fajult az ember? Némán
megdöbbenve nézzük ezt a menekülı emberáradatot.

Déli 12 órára érünk a hozzánk viszonylag közel levı elsı ausztriai faluba, Locsmándba
(Lutzmannsburg). A falu melletti réten tartottunk egy kis pihenıt. Megetettük az állatokat, és
megitattuk ıket. Azt már láttuk, hogy az etetnivaló hamarosan el fog fogyni, hisz nem tudtunk sokat a
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szekérre rakni. Hogy mi lesz azután, nem is sejtettük.

Öt órai pihenı után indultunk tovább. Tehát abból az ígéretbıl, mely szerint Locsmándon vonatra
szállnak, és onnan mi hazajöhetünk, most már végérvényesen nem lett semmi. Ezt mi elıre úgyis
sejtettük. Szólni nem mertünk, mert azt mondták, hogy minket úgy kezelnek, mint katonákat és aszerint
is büntetnek bennünk. Ennek ellenére még egy kicsit bizakodtunk, hogy húsvétra talán hazamehetünk.
Lám, ilyen az ember! Ha csak egy kis hajszálnyi remény is nyílik valamire, abba belekapaszkodik,
azzal nyugtatja magát, az bizonyos erıt, életkedvet, bíztatást ad a nehézségek elviseléséhez. Dum spiro,
spero – mondja a latin közmondás. Hát igen! Míg élek, remélek!

Robi többször is elindult hazafelé, de mindig visszajött, nem merte már útját hazafelé folytatni. Hisz a
front vészesen közeledett. Talán már sejtette, hogy mire vállalkozott, megbánta elhatározását. Neki nem
volt fogata, neki nem kellett volna velünk jönnie. Egy embernek mégis sikerült az éj leple alatt
hazaszöknie. Persze az állatok nélkül. Miránk nagyon vigyáztak, állandóan figyeltek bennünket, mert
szükségük volt ránk, akik etettük, gondoztuk az állatokat. İk ehhez nem értettek, vagy nem akartak
hozzá érteni.

69Az állatok kímélése végett megtiltották, hogy a szekérre üljünk, de ezt nekünk nem is kellett
különösebben hangsúlyozni. Nagyon megsajnáltuk ezeket a szegény állatokat, amint a nehéz
csomagokkal megrakott szekereket erıltetett menetben húzták a magas hegyekre fel. Így a hosszú utat
végig gyalog tettük meg.

Március 29-e, csütörtök. Egész éjjeli menetelés után hajnalban értünk Unterrabnitzba. A falu szélén
ütöttünk tábort. Az osztrákok sehol sem engedtek be bennünket a faluba. Mint hajdan nálunk a
vándorcigányok, csak a falu szélén pihenhettünk meg. Nagyon ellenségesen bántak velünk. Még a
vízcsapokat is elzárták elılünk. Nem tudtam ezt a magatartást megmagyarázni. Ha próbáltam velük
szóba elegyedni, durva kiabálással szidtak bennünk, semmiben sem segítettek minket. Hiába mondtam,
hogy mi olyan menekültek vagyunk, akiket erıszakkal kényszerítettek erre az útra. Ez a magatartás
végigkísért bennünk egész Ausztrián. Nagyot csalódtunk a „sógorokban”.

Itt már egyre sőrőbben láttunk elhullott lovakat az utak mentén. Sıt! Már holttesteket is lehetett látni –
késıbb aztán egyre sőrőbben – amint az utak mentén, árkokban, szántóföldeken piszkosan, sárosan,
véresen, tarkón lıve aludták örök álmukat. Odébb egy paraszt talicskán tol egy hullát, viszi, hogy kicsit
beljebb megássa neki végsı nyughelyét.

Nagycsütörtök. Dél van. A falu végén iskolás gyermekek gyülekeznek, kezükben kereplı. Az utcákon
végigvonulva ezzel jelzik a delet. A harangok nem szólnak ezen a napon. Egy csipetnyi epizód a
békébıl.

Nyolc órai pihenést engedélyeztek itt. Délután három órakor indultunk tovább. Talán soknak tőnik ez a
pihenı. De figyelembe kell venni azt, hogy az állatok pihenés nélkül nem bírták volna sokáig az utat.
Az élelmük is fogytán volt, az utolsó adagokat adtuk nekik. Eddig is takarékoskodni kellett, nem
kaphattak annyit, amennyit meg bírtak volna enni, amennyit otthon szoktak kapni. Persze a tisztek
mentek volna pihenés nélkül, szakadatlanul.

A messzirıl kéklı hegyek egyre közelebb értek hozzánk. Nem messze tılünk fehérlenek a Schneeberg
hóval fedett csúcsai.

Az emberáradat folyamatosan özönlik nyugat felé. Munkaszolgálatos századok kerülnek el bennünket.
Több hetes szakállal, piszkosan, szakadt, tépett ruhában vonszolják elcsigázott, csontig soványodott
testüket ezek a meggyötört emberek. Körülöttük SS katonák köröznek. Aki nem bírja tovább, annak
ütött az utolsó órája. És ez bizony a sok szenvedéstıl való megváltást is jelenti. Mélységesen lehangoló
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látvány volt, sokáig hatottak ránk ezek a megrendítı képek.

Aztán jöttek az újabb és újabb csapatok. Német és magyar katonaoszlopok száguldottak el mellettünk a
szők utakon, alig pár centiméter távolságot hagyva mellettünk. Ahogy haladtunk a hegyi utakon fölfelé,
az utak melletti árkokban felborult szekerek csomagokkal, ágynemőkkel szétszóródva feküdtek a
mélyben. Embert nem láttunk körülöttük. Bizonyára útjában voltak a menekülı németeknek, és a
mélybe sodorták ıket. Vajon hova lettek a gazdáik? Néhány kilométerrel odébb a budapesti tőzoltóság
tőzoltó autóit láttuk a mélybe zuhanva, összetörve. Lám, még nem is érkezett ide a front, és az egész
látkép olyan, mint egy csatatér.

70Március 30-a, péntek. Egész éjszaka megállás nélkül vonultunk a nagy hegyek felé. Hajnali 5 órakor
érkeztünk Kirchschlagba. Csak két órát pihenhettünk. Az orosz csapatok néhány kilométerre voltak
tılünk. Láttuk a közeli hegygerincen, ahogy a gyalogosok harcoltak a németekkel.

Most már minden reményünk szertefoszlott. Egyetlen célunk lehetett csak, valahogy megmenteni
életünket ebben a világégésben. És egy pislákoló, halódó kis fénysugár még azt súgta, hátha lesz valami
nagy politikai változás, és hirtelen vége lesz ennek az öldöklésnek.

Még ezen a napon, nagypénteken délben érkeztünk Unterhausba. Hat órai pihenı után felkeltettük
fekvı állatainkat, folytattuk utunkat. Úton-útfélen szétszórt értékek, fegyverek, elpusztult lovak,
eszeveszetten száguldó német autók jelezték a háború és a front közelségét.

Néhány német katona egy sereg lovat hajtott az úton. Alig vonszolták magukat, csont-bır állatok
voltak. Egyik összeesett, nem bírta tovább. Odarohantak ketten-hárman. Ütötték, rugdosták szegényt,
ahogy csak bírták. Már egészen elnyúlt, mégsem hagyták abba. Miért nem lövik agyon – gondoltam.
Miért kínozzák ilyen embertelenül. Aztán megtudtuk, hogy azért nem lövik agyon, mert nem volt
töltényük. A Görgényi adott nekik egyet, azzal lıtték fejbe.

Március 31-e, szombat. Egész éjjeli út után hajnalban értünk Feisendorfba. Kiadták a parancsot, hogy
a felesleges csomagokat el kell dobálni, hogy a fogatoknak könnyebb legyen a teher. Ez minket ugyan
nem érintett, hisz semmi másunk nem volt, csak amit magunkon hordtunk. Gondolkodhattak a tiszt
urak, mitıl szabaduljanak meg.

A takarmányunk most már teljesen elfogyott. Néha ritkán még tudtak venni cserekereskedelem révén
egy kis szénát a tisztek. De aztán magunkra hagytak bennünket. Mi beszerzı utakra voltunk
kénytelenek menni éjszaka, mert sajnáltuk a sokat koplaló állatokat. Ha azt akartuk, hogy valahogyan
bírják az erıltetett iramot, legalábbis részben ki kellett elégíteni ıket. Bizony többször megdézsmáltuk a
szénapajtákat, szénakazlakat, mert nem volt más kiút.

Feisendorfból délután két órakor indultunk tovább. Ha utunk megpróbáltatásait, küzdelmeit egyáltalán
lehet fokozni, akkor a most következı szakaszra mondhatjuk, hogy ez különösen próbára tett
bennünket. (…)

Kirchberg érintése után elıttünk állt a Semmering. Éjjel, sötétben – néha zseblámpával rohangászó
tisztek a szekerek körül – vonszoltuk fel magunkat a Rax hegység nyúlványaira. Most már az állatok is
egyre fáradtabbak, egyre lassabban haladnak. Nem volt hozzá szívünk, hogy ostorral ösztökéljük ıket.
Nem sokat használt volna. E szakaszon újabb bajok jelentkeztek. A mi szarvasmarháink a Kisalföld
puha, kavicsmentes talajaihoz voltak szokva. Soha nem volt arra szükség, hogy patkoljuk ıket.
Észrevettük, hogy ezeken a bazaltos, sziklás utakon sántítani kezdenek. Féltünk, hogy körmeik
elkopnak, berepedeznek, és lesántulnak az állatok. Ez aztán késıbb több állatnál elı is fordult. 

Lassan bandukolva, nyelvüket lógatva húzták a szekeret a meredek hegyi utakon. Sok helyen a keskeny
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utak egyik felén mély szakadék, folyóvölgy, a másik oldalán 71pedig meredek sziklafal magaslott az ég
felé. Néha megálltunk, hogy kicsit kifújják magukat az állatok. Ilyenkor az a veszély fenyegetett, hogy
a szekér megindul visszafelé a lejtın, és a mélybe rántja magával az állatokat is. Nagy köveket,
szikladarabokat kerestünk, hogy ezeket a kerék alá tegyük, így megakadályozzuk, hogy a szekér
visszagördüljön. A köveket aztán feltettük a szekérre, magunkkal vittük, hogy késıbb is kéznél
legyenek.

Éjjel a hideg is megviselt bennünket. Ruházatunk ugyan még tőrhetı volt, késıbb azonban egyre jobban
rongyolódott, hisz állandóan, még éjjel is rajtunk volt. De az éhség, a kimerültség miatt a hideget is
nehezebben viseltük el. Dideregve, fogvacogva ballagtunk állataink mellett sokszor a havas, jeges úton,
és mivel nem aludtunk, nappal sem tudtunk felmelegedni.

Felérve a hegytetıre, kezdıdött az utunk lefelé a lejtıkön. Ez még rosszabb volt talán, mint felfelé. A
szekér terhénél fogva is tolta az állatokat lefele. Fék kellett volna, de nálunk a sík alföldi tájon erre nem
volt szükség. Így szekereink fékkel nem voltak felszerelve. Ezt úgy oldottuk meg, hogy kerestünk egy
erısebb karót és azt a két hátsó kerék küllıi közé toltuk. Ezáltal a kerekek csúsztak, nem tudtak
forogni. Ebbıl újabb baj keletkezett. A csúszó keréksín áttüzesedett, és égetni kezdte a keréktalpakat.
Vizünk nem nagyon volt, takarékoskodni kellett vele. Bizony sokszor – a józan paraszti észre hallgatva
– a kerék mellé álltunk, és vizeletünkkel hőtöttük a tüzesedı keréksíneket. Több, mint 8 km-es
szerpentin-úton haladtunk ilyenképpen lefelé. Éjjel mentünk keresztül Gloggnitzon és Reichenaun. 

Április 1-e, húsvét vasárnap. Ma értünk Schwarzauba a Schneebergen keresztül. A hegytetın az orosz
gyalogság harcolt, ropogtak a fegyverek. Robajukat a környezı hegyek soksorosan felerısítve verték
vissza. Pár órai pihenés után újból mennünk kellett. Állataink egyre soványodtak, az emésztéshez
nélkülözhetetlen kérıdzéshez nem volt idejük.

Közben a menekülık áradata nem ér véget. Most már az osztrákok is menekülnek. Gyalog, kerékpárral.
Félnek a közelgı fronttól. Éjjel nagyot fagyott. Minden fehér, dérré fagyott a harmat. Igen fázunk.

Április 2-a, húsvéthétfı. Egész éjjel és nappal szakadatlanul vonszoltuk magunkat. Este értünk
Hochenbergbe. Micsoda húsvét! Mi rosszat tettünk, hogy ezt érdemeltük? Csendes, békés falusi
emberek, akik közül sokan a megye határát sem lépték át, most itt a messze, vad idegenben, elszakítva
családunktól, tengetjük életünket kegyelem-kenyéren, könyöradományon, sokszor kéregetésbıl…

Egyik hegyen átverekedtük magunkat, máris utunkba állt a következı. Kis falunkból tiszta, szép idıben
lehetett látni a hósapkás Schneeberget. Mindig vágytam arra, hogy közelebbrıl is megismerkedjek a
hegyvidéki tájjal, de most annyira megutáltuk e vidéket, hogy megfogadtuk, ha hazaérünk valaha, nem
fogunk feléje nézni soha.

Mennyire relatív minden! Most csodálatos vidéken haladtunk keresztül, de mi hányattatásaink közepette
szépségébıl semmit sem érzékeltünk. A hatalmas hegyormok fenyegetıen néztek ránk. Mintha
gúnyosan mondanák: No, majd meglátjuk, hogy kapaszkodtok át rajtunk! Ki látott már ilyet! Ökrökkel,
tehenekkel vállalkozni ilyen útra! (…)

72Eszembe jutottak Petıfi sorai. Az ökör láncába karolva mormoltam magamban:

Mit nekem, te zordon Kárpátoknak
Fenyvesekkel vadregényes tája,

Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
Képzetem hegy-völgyedet nem járja…

Persze békés idıben, turistaként egész másként láttuk volna az Alpok hófedte ormait, a völgyekben
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rohanó kristálytiszta hegyi folyókat, az üde zöld alpesi legelıket. Mindig rajongója voltam a
természetnek. Sokszor meg-megálltam a határban egy-egy virágzó fa elıtt, melyen méhek döngicséltek.
Örömmel mentünk le a kis patakhoz, melyben mindig volt áttetszı víz, csokorba szedtük a partján növı

ibolyát, nefelejcset, gólyahírt, hogy hazavigyük édesanyánknak. A közeli akácerdı virágzás idején,
fıleg este kellemes akácillattal borította be a határt, a falut.

Hol vannak már ezek a képek? Vajon megvan-e a falu, benne a mi kis házunk úgy, ahogy volt? Nem
jutott-e a lövedékek, a tőz, a pusztítás martalékává? És a család? Átvészelték-e ezt az embertelen
pusztítást? Hogy ment át rajtuk a front? Gondolom, mennyire gyötrıdnek miattam. Nem tudják, mi van
velem. Hol, merre járok, nem kerültem-e fogságba. Semmi hír, sem rólam, sem róluk.

Hacsak az nem, amit az utánunk jövı menekültek mondtak. Szerintük falunkban több házat találat ért,
a gógánfai részen tőz is keletkezett. Mások azt erısítették, hogy nem volt ütközet körzetünkben, harc
nélkül vonultak át a csapatok községünkön.

Ma a tisztektıl elszedték a fegyvereiket. Az utánunk jövı ágyraktárosokkal találkoztunk, akiktıl
szappant és dohányt kaptunk. A dohánynak különösen örültünk, mert azért tudtunk cserélni élelmet.
Keresett cikk volt ez akkor, a német katonák konzerveket adtak érte. Bizony már nagyon éheztünk, mert
a hazai élelmünk elfogyott, a tisztek meg csak magukkal törıdtek. Nekünk csak nagy ritkán dobtak
valamit. Szabad idınkben – ami elég ritkán adódott – nekünk kellett élelem után nézni. Ráadásul még
az állatainknak is.

A tisztek összehordták az irodai anyagokat egy nagy halomba és elégették azokat. Megint selejteztek,
hogy a fölösleges holmiktól megszabaduljon a rakomány. egy-egy köteg szénáért már egy írógépet is
adtak. Majdnem megszakadt a szívem értük. Kértem, hogy hadd tegyek egy írógépet el magamnak,
helyette szerzek akárhogy is szénát. Hallani sem akartak róla.

Szokás szerint megint a falu szélén, egy réten táboroztunk le. Az egyik legviharosabb éjjel köszöntött
ránk. Hatalmas viharral zúdult ránk a jégesı. Beesteledett, és mi ott álltunk fedél nélkül. A faluba nem
mehettünk be. Választási lehetıségünk nem volt. Lukács Józsival úgy döntöttünk, hogy a szekér alatt
fogunk aludni a hideg földön. A szekér oldalához lepedıt kötöztünk, hogy kissé védjen bennünket a
széltıl. Ezt éjjel a szél felgöngyölítette, s így ázva-fázva aludtunk tovább. De csak kellett volna aludni.
Felébredtünk, fenn voltunk egy óráig. Majdnem összefagytunk, szinte ránk fagyott a víz. De újból
elaludtunk. Annyira ki voltunk merülve, hogy nem számított már sem az esı, sem a szél. De a vihar
megirigyelte álmunkat, még jobban rázendített, könyörtelenül süvített, tépte, szaggatta ruhánkat. Nem
volt elıle menekvés.

73Reggel korán ébredtünk, összefagyva keltünk ki vizes helyünkbıl. Egész nap a hideg rázott
bennünket, nem tudtunk felmelegedni. A vizes ruhát nem tudtuk cserélni, az idı meg nem engedte
megszáradni. (…)

Április 3-a, kedd. Ma egész nap pihenı. Már amennyire ilyen állapotban lehetett pihenni. Állatainkat is
sajnáltuk. Hisz ık éppúgy ki voltak téve az idıjárás viszontagságának, mint mi, sıt még jobban. Ez
nagyon meg is látszott rajtuk. A szemük beesett, sokat fogytak, gyomruk is összeesett. Nem csak etetni
nem tudtuk ıket megfelelıen, de vízhez sem mindig jutottunk. Étlen, szomjan vonszolták a szekereket
hegyre fel, völgybe le a nekik teljesen szokatlan sziklás utakon. Némelyik már sántítani kezdett.

Ma kaptunk személyenként 10 márkát. Ez adott egy kis biztonságérzetet, csak az volt vele a baj, hogy
egyenlıre nem tudtuk hol elkölteni. A falvakba nem mehettünk be, a legtöbb helyre este érkeztünk.
Hova menjünk már ilyenkor? Az emberek bizalmatlanok voltak velünk szemben, semmi segítıkészséget
nem mutattak. Aztán a fáradtság miatt sem volt kedvünk kószálni. Az állatok ellátása is komoly gondot
okozott. Az ı takarmányozásukat komolyabban vettük, mint a magunkét. Nagy szükségünk volt rájuk.
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Meg akartuk menteni ıket, hisz otthon ezek az igavonó állatok nélkülözhetetlenek a gazdaságban.

Április 5-e, csütörtök. Hat órakor délután érkeztünk Mankba. Borús, esıs idı volt. Holtfáradtan
telepedtünk le egy vizes rétre. A réten egy nagy pajta állt, tele poloskával, tetves szalmával. Bizonyára
már több csoport is megtelepedett benne. Egyik oldalon egy folyó rohant le a hegyekrıl, a folyón túl
egy nagy hegy fenyves erdıvel. Ember, állat kimerült az ırült rohanásban. Ökreim nem úgy feküdtek
le, hanem úgy rogytak össze ázottan a vizes főre. Letakartam ıket pokrócommal.

Egy pár gazda összejött. Beszélgettünk. Helyzetünk reménytelen, kilátástalan. Többnek a szemében
megcsillant a könny. Felnıtt emberek sírtak. Az esı zuhogott. Elsompolygok a társaságtól. Nézem
ökreimet, amint beesett szemekkel, soványan, kiálló csontokkal fekszenek. Huszár megnyalja a
kezemet, rám néz, mintha csak mondaná: – Tudom, kis gazdám, hogy nem vagy az oka ennek a sok
szenvedésnek. Tudom, hogy te éppúgy szenvedsz, mint mi. – Kijöttek a könnyeim, aztán félrevonultam
a szekérhez, hogy senki ne lásson. Így nem éreztem magamat egyedül, számkivetve, kitéve az idıjárás
viszontagságainak, az éhezésnek.

Ezek az ökrök nem mennek sokáig. Nem bírják élelem, pihenés nélkül – hallom a gazdák hangját. A
szekér alatt helyet készítek magamnak. Inkább itt a vizes, hideg füvön, mint a férges pajtában. Sokan
azonban az utóbbit választják. Dideregve, remegve próbáltam kicsit pihenni, aludni. Sötét éjjel volt.
Fáztam, felébredtem. Felülök, hogy a takarómat megigazítsam magamon. Elfelejtettem, hogy a szekér
alatt vagyok, és a sötétben a fejemet beütöttem a szekér alján lévı vasalásba. Csillagokat láttam, éles
fájdalom nyílalt a fejembe. Hát nem szenvedtünk már eleget? Mi jön még ezután? Napokig hordtam a
nyomát, éreztem a fájdalmat.

Április 6-a, péntek. Tíz órakor indultunk el Mankból, és 22 órakor értünk Wieselburgba. Elindultunk
takarmányszerzı útra. Sikerült is találnunk egy kis szénát az állatoknak.

74A falu mellett egy hatalmas szénapajtában kaptunk helyet éjszakára. A pajtában szalma volt leterítve,
látszott, hogy itt már elızıleg több csoport megpihent. Megnyugtattak bennünket, hogy tetvek,
poloskák nincsenek, így nyugodtan alhatunk. Más csoportok is betelepültek mellénk, így a hellyel
takarékosan kellett bánni. Mindenkinek csak annyi jutott, hogy éppen elfeküdhetett. Nem nézte senki, ki
a szomszédja, azt a sötétben nem is lehetett látni. Csak néha villant fel egy-egy zseblámpa azok
kezében, akik még szabad helyet kerestek maguknak.

Én is elkészítettem vackomat. A bakancsomat levetettem, és a kabátomat is. Alighogy lefeküdtem,
lábamnál egy emberalak körvonalai rajzolódtak ki. Mellettem volt még egy szők kis hely, azt nézte ki
magának. Amint odajön mellém, egy villanylámpa halvány fényénél a Dombai bácsi lányára ismertem.
Három lánya közül ı volt a középsı korú, huszonéves lehetett.

Csak látásból ismertem, úgy, mint a többi tiszti családok tagjait. Nem törıdött azzal, hogy egy fiatal
legényke a szomszédja, elkészítette magának a fekvıhelyet. Rövid ideig beszélgettünk, elmondtuk
egymásról a legfontosabbakat. Szót váltottunk kilátástalan helyzetünkrıl, de mint fiatalok, bíztunk
abban, hogy elıbbutóbb vége szakad ennek a hányattatásnak. Majd jó éjt kívánva egymásnak,
elszenderedtünk. Nagyon fáradtak voltunk, és az idı már éjfél felé járt.

Másnap rövid kis pihenıkkel egész nap úton voltunk, és éjjel sem tartottunk pihenıt. Az Ybbs folyó
partján vezetett utunk. Több csoport haladt itt együtt. Mi a hosszú szekérsor közepén vonultunk.
Jobbról magas hegy szegélyezte a keskeny utat, balról a mélyben zúgott lefelé az Ybbs vize.
Holtfáradtan bandukoltam ökreim mellett. Sötét éjjel volt. Belekaroltam a Huszár láncába, és
félálomban lépkedtem, ahogy ık vezettek. Csak akkor riadtam fel, amikor egy-egy katonai jármő
száguldott el mellettem, alig pár centire tılem, néha a kabátomat is súrolták a keskeny úton. Teljesen
elfásultunk, közömbös volt nekünk, hogy mi fog velünk történni. A hosszú, fáradságos út, a pihenés
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nélküli éjjeli menetelések, a koplalás teljesen letört bennünket.

Egyszer csak megállt az egész oszlop. Hátulról kiabálás, káromkodás hallatszott, miért nem megyünk,
hisz utánunk jönnek az oroszok. Nagy teherautók rohannak el mellettünk tele katonával. İk is
ordítoznak, vadul kiabálnak. Mi történhetett? Ez már a vég – gondoltam. A bomlás jelei. Joli néni és
János bácsi – akiket fuvaroztam – a szekér mellett a vizes füvön kerestek nyugvóhelyet. Izgatottan
vártuk a fejleményeket, nem tudhattuk, miért állt meg ez a hosszú kocsioszlop.

Kis idı múlva halljuk elölrıl a hírt, hogy fel akarják elıttünk robbantani a folyón átvezetı hidat a
németek, mert az oroszok már a nyakunkon vannak. Szemrebbenés nélkül hallgattam félig ébren, félig
alva. Ha ez valóban megtörténik, akkor se elıre, se hátra nem tudunk menni. A keskeny úton nem lehet
ennyi szekérrel megfordulni. Egy órai huzavona után sikerült a tiszteknek elérni azt, hogy a németek
elálltak tervüktıl, és még minket, az egész oszlopot átengedték a folyó hidján. 

Ilyen izgalmak után értük el a Timpering nevő majort. Vasárnap rövid pihenı után folytattuk utunkat és
beértünk Windischendorfba.

75Napok óta szakad az esı. Csurom vizesek vagyunk. Ha néha kisütött a nap az szárított kicsit
bennünket. Ilyenkor a pára láthatóan szállt rólunk és az állatokról is. Alsóruháinkat – mert hisz azok is
vizesek lettek – a testünk melege szárította.

A héten kaptunk kulacsot, csajkát és pokrócot. Mankban igen megörültünk annak a tíz liter szeperának,
amit a parasztok adtak, mert az orosz elınyomulás miatt a tejet nem tudták elszállítani.

Az élelmezésünk változatlanul bizonytalan volt. Néha kaptunk valami silány ételt a gazdáinktól, akiket
szállítottunk. Kevés pénzünket be kellett osztanunk, hogy késıbbre is jusson belıle. Itt ittam életemben
elıször nyers tojást. Ehhez még hozzájutottunk, de elkészíteni, megsütni nem volt módunkban.

A következı éjszakát Tannengrabenben töltöttük, majd másnap, április 10-én a közeli Zaunherstickbe
értünk. Egy tanya mellett telepedtünk le. A tanya tulajdonosa, egy parasztasszony, nem akarta
megengedni, hogy ott töltsük az éjszakát. Hivatta a polgármestert, akivel némi vita után megegyeztek a
tisztek, így az elcsigázott állatok kicsit kifújhatták magukat. Mivel az ökrök körme már alaposan
megkopott, az útszéli kovácshoz mentünk többen is, hogy megvasaltassuk ıket. Csak az állatok egy
részét sikerült megpatkoltatni, a többire nem jutott idı. Állomáshelyünket 7 órakor hagytuk el, és 11
órakor értünk Schirminghofba.

76Április 12-e, csütörtök. Éjjel váratlanul jött a „riadó”. Hirtelen fel kellett készülnünk az újabb útra.
Éjjeli fél egykor indultunk Steyeren át, átmentünk az Enns folyón. Úgy hallottuk, a nagy sietség oka,
hogy a tiszteket az a veszély fenyegeti, az összes csomagjaikat elveszik. Ezt akarták elkerülni.

Délben értünk Rohr alá. Egy félreesı tanyán szálltunk meg. Innen kb. 10 pár ökörrel elmentek az
emberek vasaltatni. Csak éjféltájban értek haza. Az Iván Imre bácsi tehene valamilyen oknál fogva a
kovácsnál maradt. Valahogyan elfelejtkeztek róla. Az idıs embert ez annyira bántotta, hogy elindult a
keresésére, nem tudott megnyugodni. A nagy sötétben, az erdıs, dimbes-dombos ismeretlen vidéken
eltévedt. Sokáig vártunk rá, addig nem indultunk el. Már éppen indulni akartunk, amikor az egyik távoli
domb tetején megláttuk Imre bácsit. Nagy volt mindannyiunk öröme, amikor leért hozzánk a holtfáradt,
elcsigázott idıs ember. İ volt a legidısebb köztünk.

Április 13-a, péntek. Rohrból hat órakor keltünk útra és 18 órakor értünk Thalheimbe.

Április 14-e, szombat. Egész nap pihenı.

Április 15-e, vasárnap. Welsben az egyik kocsmárosnál Lukács Józsival dohányért cseréltünk egy kis
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kenyeret és hozzá kevés kolbászt. Itt nem sokáig maradtunk. Hat órakor folytattuk utunkat, ekkor
értünk Oberzellingbe.

Április 16-a, hétfı. Oberzellingbıl 7 órakor indult el a tábor, és 16 órakor beértünk Beiersbergbe.

Április 17-e, kedd. Fél nyolckor újból útra keltünk, és Rieden keresztül délután 3 órakor értünk
Kirchheimbe.

Április 18-a, szerda. Reggel 8 órakor ismét útra keltünk, és pihenés nélkül haladva délután 3 órakor
értünk Buchba.

Április 19-e, csütörtök. Nyolc órakor kiadták a parancsot az újabb felkészülésre. Már csak pár
kilométer van hátra a bajor határig. Elértük vándorlásunk utolsó osztrák helységét, Braunaut. Itt az Inn
folyón átkelve Bajorországba értünk, közvetlenül Simbachba.

Végigmentünk ökrökkel, tehenekkel Ausztrián. Sokszor erıltetett menetben, éjszaka, éhesen, szomjan,
ázva-fázva, elcsigázottan.

Megtettünk közel 300 kilométert, alig hagytuk el a magyar határt máris 900 méteres magasságban
voltunk. Átmentünk a Semmeringen (1523 m), a Rax Alpokon, a Schneebergen (2075 m), a
Kirchbergen (1497 m). És most bejutottunk a Bajor-fennsíkra.

Még ezen a napon Mannersdorfban pihentünk meg: Egy egész más világba jutottunk. Korábban írtam,
hogy az osztrák nép ellenségesen, barátságtalanul bánt velünk. Tılük nem ezt vártuk, magatartásukat
nem tudtuk megmagyarázni. Itt viszont a bajor nép szárított gyümölcsöt, tejet, meleg teát hozott ki
elénk. Láthatólag örültek annak, hogy segíthetnek rajtunk. Megsajnáltak minket, látták elnyúzott
voltunkat és megértették, hogy mi is a háború áldozatai vagyunk.

Bizony szükségünk volt a segítségükre. Élelmünk teljesen elfogyott, cserélni sem tudtunk, mert nem
volt mivel. Ha volt szabad idınk, jártuk a falvakat élelemért. Lukács Józsival meglátogattunk két
plébániát is, ahol megértettük velük sorsunkat, és bıven elláttak, megebédeltettek bennünket.

Mivel Józsi is törte a német nyelvet, úgy határoztunk, hogy pártfogásomba veszem Imre bácsit, és vele
külön fogok elmenni néhány helyre, elsısorban a plébániákra. Imre bácsi igen meg volt hatódva, nem
gyızött hálálkodni. Én ezt természetes dolognak tartottam, szegény alig állt a lábán, nagyon ráfért a
hosszú koplalás után a normálisabb étkezés. Erıre volt szükségünk, hogy a kálváriát tovább tudjuk
járni.

Említettem már, hogy korábban kevés dohányra tettünk szert, kaptunk szappant, s ezekért tudtunk
élelmet cserélni. Persze ez csak arra volt jó, hogy éhen ne haljunk. Nagyon be kellett osztani minden
falatot. Egyszer kaptunk márkát is. Egy tojásért 15-20 pfenniget, egy liter tejért 20 pfenniget, egy kg
kenyérért 50 pfenniget kértek.

Április 20-a, péntek. Három órakor érkeztünk Leimbichelbe. Egy folyó mellé táboroztunk le. Szép
napsütéses idı volt. Több, mint három hete róttuk az osztrákok köves, sziklás utjait. Elhatároztam,
hogy alaposan lemosakszom a közeli hideg folyóvízben. 24 nap után most volt rá alkalom, idı. Eddig a
nagy rohanásban vagy idı nem volt hozzá, vagy víz, vagy nagy fáradtságában egyikünknek sem volt
kedve hozzá. Inkább élelem, takarmány után jártunk, hogy utunkat folytatni tudjuk. Alsónadrágra
vetkıztem, és tetıtıl-talpig alaposan lemosakodtam. Sajnos ruhanemőt váltani nem tudtam, mert nem
volt váltás.

Április 21-e, szombat. Egész nap pihenı Leimbichelben.
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Április 22-e, vasárnap. Három órakor indultunk tovább Eggenfeldenen keresztül Taufkirchenbe. A
következı napokban a falu melletti kis tanyánál táboroztunk le.

A tisztek élelmezésünkrıl továbbra sem gondoskodtak. Kénytelenek voltunk élelem után nézni ezekben
a napokban is, magyarul: koldulni. Már nagyon untuk, meg szégyelltük is magunkat. Szépen kaptunk
kenyeret, pedig ebbıl már itt is hiány volt.

77Április 24-e, kedd. Ilyen körülmények között ünnepeltem 19. születésnapomat. Otthon Szent György
napját ünneplik, ı a templom védıszentje. Búcsú a faluban. Vajon, hogyan ünnepelnek? Bizonyára
fokozottan gondolnak rám. Mi van velem? Élek? Halok? Merre vetett a sors?

Tegnap szereztem egy kis vajat, meg egy vékony szeletke sonkát. Dohányért cseréltem német
katonáktól. Egész napi eledelem, ez is úgy, hogy tegnapról megspóroltam csak azért, hogy a
születésnapomon legyen egy-két jó falatom.

A tisztek ellátták magukat már otthon élelemmel. Volt szalonnájuk, kolbászuk, konzervjük,
gyümölcsízük elég. De csak magukkal törıdtek.

Az én „fuvarozóim” talán még a többieken is túltettek. A Joli néniékkel még valahogy meg lettem
volna, de a Pircham famíliával sehogy sem tudtam kijönni. A család nem csak velem, hanem a többi
„robotossal” is hadilábon állt. Élelmük volt bıségesen, de abból nem juttattak senkinek. A
végtelenségig önzık voltak. Egyszer kértem valamit a kenyerem mellé.

– De mit adjak? Kolbászt? – kérdi az asszony. Azt nem, mert azt én jobban szeretem. Tepertıt?

– Azt nem, mert azt én szívesebben eszem – feleli a Pircham.

– Ne, itt van egy kis zsír, de nehogy vastagon kend, mert spórolni kell vele – zárja le a vitát az asszony.

És ezt nekem végig kellett hallgatnom. Mélyen lealázó volt számomra.

– Tartsák meg maguknak! – mondtam, és inkább ettem a száraz kenyeret, talán jobban esett, mint a
szánalomból, könyöradományból juttatott kolbász.

Éreztették velem az alá- és fölérendeltségi viszonyt, soha nem kértek, mindig parancsoltak. Ezt a
magatartást nem fogadtam el. Ha úgy sem várhatok tılük semmit, minek hunyászkodjak meg? Párszor
jól megmondogattam nekik, vegyék tudomásul, hogy nem vagyok a „kapcarongyuk”, nem bánhatnak
velem tetszésük szerint. Kerültük is egymást. Csak akkor szóltunk, ha feltétlenül szükséges volt.

Április 26-án történt. Poór Anti meg a Pajti [Németh József] felvetették, micsoda igazságtalanság, hogy
a hajtók éheznek, ugyanakkor a tisztek rejtegetik elılünk az élelemkészleteiket. Kötelességük lenne
rólunk is gondoskodni, hisz az ı érdekükben, szolgálatukban szenvedünk itt az állatokkal együtt.
Elhatároztuk, hogy az éjjel megnézzük Pircham csomagjait, mit rejteget elılünk. Megbeszéltünk egy
késıi idıpontot, amikor az egész tábor elcsendesedik.

Sötét éjszaka volt. Lassan, osonva közeledtünk a szekérhez. Bıven találtunk szalonnát, kolbászt,
lekvárt, mindegyiket megdézsmáltuk. Én nem tudtam elrejteni a „lefoglalt” árut, mert az én szekeremen
volt. A többiek dugták el a holmijuk közé. Adtunk belıle a társainknak is.

Másnap rájöttek a tisztek az egész dologra. Mint egy megbolygatott méhkas, olyanná tették a tábort.
Lótás, futás, kiabálás. Sorba állítottak bennünket. Ismételten hangsúlyozták, hogy mi katonák vagyunk,
úgy bánnak velünk, mint katonákkal. Vallatni kezdtek minket, persze eredménytelenül. Nagyon
felbosszantotta ıket, hogy ilyen csúfosan elbántunk velük. Én különösen féltem, hisz az én szekeremrıl
tőnt el az élelem. Nagyon vártam csak indulnánk tovább, hogy a menetelés során feledésbe 78menjen az



64

ügy. A következı éjszakára éjjeli ırségre osztottak be bennünket. Nem ellenırizte senki, nem is
tartottuk be. 10–15 percig ırködtünk, aztán lefeküdtünk.

Ötödik napja voltunk a tanyán. Fı eledelünk itt a burgonya volt, ráértünk megfızni. Ezt is csak
keserves koldulással tudtuk beszerezni. Állítottak fel egy konyhának nevezett valamit. Kaptunk üres
levest, néha fızeléket. Kénytelenek voltunk ezt is elfogyasztani.

Közben az oroszok mind jobban törtek elıre, de az angolok sem maradtak tétlenül. A két front mind
jobban közeledett egymáshoz. Célunk változatlanul az volt, hogy angol–amerikai fogságba jussunk.

A rádió bemondta, hogy Göring lemondott és Olaszország is kapitulált. Remény van a háború gyors
befejezésére. Hát épp itt lenne már az ideje ennek.

Különbözı megbízhatatlan, ellenırizhetetlen híreket is kaptunk hazulról. Ezeket az Egyházasfaluból
utolsónak kiinduló ágyraktárosok terjesztették. Szerintük az oroszok elıször a zsira–lövıi országutat
foglalták el, így minket bekerítettek, és lövés nélkül foglalták el a falut. Mások szerint az erdı mellett
egy T-34-est kilıttek, és néhány ház leégett, mások aknatalálatot kaptak. Keresztényt felgyújtották az
orosz lövegek. A KALOT-ról is több, sokszor egymásnak ellentmondó híreket kaptunk.

Egyes hírek szerint Mussolinit elfogták az olasz szabadcsapatok menekülés közben a svájci határon.

Április 28-a, szombat. Egész éjjel szakadt az esı. Ma is borús az égbolt. A legújabb hírek szerint
Bajorország kikiáltotta függetlenségét, megalakult a szabad és független Bajorország. Úgy hírlik, hogy
helyünket el kell hagynunk, mert kell a hely a németeknek. Állandóan tart a visszavonulásuk.

Már mindenki itt hagyott bennünket, csupán hét szekér van még a táborban. Borzasztó rossz érzés itt
lenni egyedül ezekkel a csavargókkal. Ha a poggyászuk nem lenne a szekereinken, semmit sem
törıdnének velünk. Mindenki csak magával van elfoglalva. Este beszélgettem Liával, az egyik tiszt
leányával. Menekülésük történetét mondta el. Nagyon helyes, szıke kislány volt. Vigasztaltam, hogy
minden rossz elmúlik egyszer, csak türelmesen ki kell várni.

Április 29-e, vasárnap. Szép napsütéses idı virradt ránk. Éjjel 2–3 óráig szolgálatban kellett volna
lennem, de kb. 10 perc elmúltával lefeküdtem. A Molnár Alajos szekerérıl akartam egy írógépet
megmenteni, de Pircham megakadályozta. Sokat pöröltem vele, hiába. İk voltak az urak. Nekik is
kellett, hogy valamiért majd elcseréljék. Minden használható irodai eszköz erre a sorsra jutott.

Végre megjött a hír, hogy indulunk tovább. Pakolás, csomagolás, majd fél 12-kor elindultunk újból az
ismeretlen cél felé, az angolok elé. 15 órakor érkeztünk új tanyánkra, Heckenviesenbe. Mindenkit
szétszórtak a környezı tanyákra. Mi hárman kerültünk egy helyre Varga Józsi bácsival és Gángli
Gyulával. No, meg persze a szekerem lakóival. Szegényes ütött-kopott kis tanya volt ez. Igen
barátságtalanul fogadtak bennünket. Megérkezésünk után mindjárt szétnéztünk egy kis élelemért.
Istállóban aludtunk, büdös, de meleg helyen.

79Április 30-a, hétfı. Úgy látszik, huzamosabban itt maradunk. Pirchamék kipakolnak. Ebédünk
burgonya. A harci zaj egész közelrıl hallatszik. Sőrő pelyhekben hull a hó. Hírek szerint Hitler elesett. 

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / 46Három írás – három sors / 66 / IV.
fejezet

IV. fejezet

Május elseje, kedd. Nem hiszem, hogy otthon állítottak májusfát. Vajon mi lehet otthon? Itt egész
közelrıl hallatszik az ágyúk dörgése. Minden pillanatban várjuk az angolokat. Most már valamivel
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nyugodtabbak vagyunk. Lesz, ami lesz! Varga Józsi bácsi meg Gángli Gyula elmentek a tanyánkról a
konyhakocsival más tanyára.

Cudar idı! Szinte egész nap hull a hó. Minden fehérbe öltözött.

Már itt harcolnak az erdıben. Figyeljük a harcászatot. Az erdıben, mely tılünk alig 500 méterre van,
ismeretlen nemzetiségő gyalogosok és lovasok száguldoznak.

10 óra felé elmentem a szomszéd tanyára Csapóékhoz nagy ágyúszó közepette.

Néha-néha géppuskák is belekontráznak a harci zajba. Minden oldalról hallik a háború „zenéje”.
Tompán dübörögnek a harckocsik tılünk talán másfél kilométerre. Távolról égı falvak üszkös szagát
és füstjét hozza erre a hóeséstıl nyomott májusi szél.

Május 2-a, szerda. Minden tiszta hó, mint nálunk télen. Az éjszakát viszonylag nyugodtan töltöttem. Ha
volt is néha olyan hatalmas ágyúdörej, hogy a pajtát – melyben aludtunk – majdnem felborította, nem
zavartattam magam, aludtam tovább. Az éjfél utáni órákban kissé enyhült a harci zaj, hogy aztán
reggel annál korábban és erıteljesebben kezdjék.

Elıször egy hatalmas dörrenést hallottunk, ez nyitotta meg a tüzet. Megkezdıdött a zene. Rengett az
épület, a föld is beleremegett. 10 óra fele aztán megindult a gyalogság, hosszú sorban követték egymást
az emberek. egy-egy könnyő harckocsi cirkált a földeken, körüljárta a tanyákat. A levegıben egy
gólyához hasonló gép cirkált.

A szomszéd tanyán beszéltek egy amerikai magyarral, aki azt mondta, hogy a magyaroknak nem lesz
semmi bántódásuk. Délután komoly légi csata zajlott le a fejünk felett, de a német gépek hamarosan
elmenekültek.

Május 3-a, csütörtök. Délután már jöttek az utánpótlást biztosító gépkocsik. A világháború utolsó óráit
éljük át itt. És ezek az esztelen, megszállott németek még most is harcolnak. Alig van egy-két
négyzetkilométernyi területük, mégis ellenállnak az utolsó töltényig.

Délután a konyhán vételeztünk fel patikailag kiszabott adagokat. Épp, hogy több volt a semminél.

Négy óra után megint volt egy kis repülı párbaj. Az ágyúzás sem szőnt meg. Félelmetes, mikor fejünk
felett süvítenek az ágyúk lövedékei. A robbanásokba belevegyül a repülıgépek fegyvereinek zaja is.

A világháború utolsó óráit éljük át bajor földön. Térségünkben találkozik a keleti és a nyugati front.
Célunkat elértük. Nem kerültünk orosz fogságba. Itt csak amerikaiak és angolok harcolnak. Idáig
szerencsésen megúsztunk mindent, most várjuk a fogságot. Ez ideig nem törıdött velünk senki. Sok
mindenre el vagyunk készülve: internáló 80tábor, esetleg kiadnak az oroszoknak, maradunk helyben,
vagy indulhatunk haza. Még olyan hírek is szárnyra keltek, hogy Amerikába, vagy Angliába visznek
bennünket. Nagy volt a zőrzavar, nemcsak a fronton, hanem a fejekben is.

Az idı utálatos. Hatalmas szél tombol, idınként 10-20 perces hóvihar pásztázza a vidéket, tegnap is,
ma is.

Május 4-e, 5-e. Különösebb esemény nincs. Az út fáradalmainak kipihenése a legfıbb teendınk.

Május 6-a, vasárnap. Elmentem Gángli Gyuláék tanyájára. Legalább 4 km-re van tılünk. Itt tudtam
meg, hogy Németország végleg összeomlott. Robiék egyik ökrét lelıtték, a Tilesch ezredes lakása pedig
kigyulladt egy lövedéktıl.
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Május 7-e, hétfı. Az idı nagyon jó, kellemes. Húsért voltam a konyhán.

Május 8-a, kedd. A konyhán csak gyéren láttak el bennünket élelemmel, ezért folytonosan beszerzı útra
kellett mennünk. Ma Gyurkával mentünk el. Elég nagy területet jártunk be, a tanyák távol feküszenek
egymástól. Igen elfáradtunk. 17 tojást és 20-30 dkg vajat kaptunk, ezt elosztottuk.

Este fenn aludtunk a szénapadláson. Már azt hitték a Pirchamék, hogy alszom. Sok mindenrıl
beszélgettek. Többek között arról is, hogy engem itt kellene hagyni. elmennek máshova, más tanyára, s
velem nem törıdnek többé. Hát ami az igazságot illeti, eddig sem nagyon törték magukat, hogy
segítségemre legyenek bármiben is. Különösen a Dagi, a Lukács Jani bácsi kötötte az ebet a karóhoz, és
mindenáron menni akart.

Május 9-e, szerda. Reggel Gyurkával és Pirchammal megint beszerzı úton voltunk Taufkirchenbe. A
péknél kaptunk 2 kg kenyeret. Hazafelé tojást és burgonyát „győjtöttünk”. Hazaérkezésem után egyik
kenyeremet el akarták kérni. Tılem, akinek nem volt semmije sem, csak a kenyér, egy kis tej meg
néhány tojás. Nekik viszont még bıven volt hazulról hozott tartalékuk. İk alusznak egész nap, lusták
egy lépést is tenni élelemért. Én meg naponta 10 km-t vagy még többet is gyalogolok érte.

Közben megjött Joli néni is. Mondták neki, hogy most van a legjobb alkalom itt hagyni engem.

– Ha velünk nem törıdik senki, mi sem törıdünk senkivel – mondta a duzzogó Jancsi bácsi.

Nem volt elég a bajunk, a számkivetett helyzetünk, a bizonytalan jövınk, ilyen „belsı” viták is
keserítették helyzetünket. Éreztem, hogy elıbb-utóbb törésre kerül sor, ez a helyzet nem tartható
sokáig. Az elhagyatottság érzése egyre inkább hatalmába kerített. Nem voltam hozzászokva az ilyen
életvitelhez, az állandó viszálykodáshoz. Az otthoni meleg családi fészket most értékeltem igazán.

Lám, milyen az ember! A legnagyobb, legnemesebb adományokat: édesanya, haza, szabadság, egészség
stb., természetesnek tartja, csak mikor már elveszítette azokat, látja, milyen megfizethetetlen kincsek.

Heckenviesen – mint írtam – szegényes kis tanya. Örültünk, hogy legalább nekünk és állatainknak
helyet adtak. Szénapadláson aludtunk. Az ökröknek néha adhattunk egy kis szénát. De ezt az állatok
nem szerették, csak néztek ránk, várták a jobb takarmányt. Emiatt tovább fogytak, soványodtak.

81Innen is kirajzottunk naponta élelem után. Most már a konyha is többet törıdött velünk. Bizonyára
az amerikaiak támogatása folytán kaptunk húst, jegyeket és egy kis pénzt. Vajat 40 dkg-ot kaptunk egy
hónapra. Márkáért már tudtunk élelmiszert vásárolni, habár a hosszú háború miatt a bajorok sem
voltak bıségesen ellátva. Kilométereket tettünk meg naponta gyalog, néha ökrökkel, kenyeret, lisztet,
vajat, tojást, káposztát vásároltunk. Mivel a tanyákon jobbára szarvasmarhatenyésztéssel foglalkoztak
– hatalmas terjedelmő legelıik voltak – tejet, vajat könnyebben tudtunk szerezni. Persze mindent
gondosan be kellett osztani, a holnapra is gondolnunk kellett.

De a tény, hogy megszőnt a koldulás, nagy megkönnyebbülést hozott életünkbe. Nagyon szégyelltük
már a megalázó kilincselést. Általában a bajorok megértették helyzetünket, szívesen segítettek, ha volt
mibıl. Nem várhattuk el tılük, hogy ık tartsanak el bennünket. Szívesen dogoztunk volna bármelyik
tanyán élelmezésünkért, de erre egyelıre nem volt módunk. Szegényes tanyánkon a mezıgazdasági
munkákat a család is el tudta végezni.

Élelmezésem miatt a Lukács és Pircham család között állandó vita, veszekedés folyt. Végleg azonban
nem szakítottak velem. Biztosra vettem, parancsuk van arra, hogy velünk emberségesen bánjanak,
gondoskodjanak ellátásunkról. Erre több jelbıl következtettem. Bizonyos mértékig felelısek voltak
értünk. Arra is gondolhattak, egyszer hazamegyünk, és otthon felelniük kell magatartásukért. Én is
rájuk voltam szorulva, mert a nyers élelmiszert – lisztet, húst, burgonyát, káposztát – meg kellett fızni,
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el kellett készíteni, amihez nem értettem. Így kénytelenek voltunk eltőrni egymást. 

Rendszeres napi munkámhoz tartozott az állatok etetése, gondoskodás a takarmányról, trágyázás,
tüzelı győjtése a fızéshez. Néha a háziaknak is segítettem az állatok gondozásában. Szabad idımben
sorra látogattam a szomszédos tanyákat. 7–8 km-re voltak tılünk, ott kicsit elbeszélgettünk
sorstársaimmal.

Május 12-én a szomszéd tanyáról hoztam egy hajnyírógépet, és többen kopaszra nyiratkoztunk. Ezt
könnyen elvégeztük szakértelem nélkül is. Két helyes szıke lány volt a tanyán. Hosszasan
elbeszélgettünk – már amennyire az én hiányos nyelvtudásom lehetıvé tette –, s a végén szinte rám
erıszakoltak egy nagy egész kenyeret.

Május 16-án elmentem az egyik tanyára káposztáért. Már többször is jártam itt. Hatalmas tanya,
látszik, hogy viszonylag jómódban élnek. Az udvart mind a négy oldaláról épületek vették körül,
teljesen zárt volt. Hatalmas kapukon lehetett csak bejutni. Északi oldalán a lakás és az istállók, a többi
három oldalon nagy szénapajták, szekér- és gépszínek vették körül az udvart. Kaptam friss füvet is. Ezt
az otthoni szénával összekevertem, így jobban ették az állatok. Elbeszélgettem a paraszttal. Két fia
orosz fogságban, feleségével és lányával gazdálkodnak a nagy birtokon. Itt már elkelne néhány segítı

kéz. Ennek igen megörültem, bíztam abban, hogy függetleníthetem magamat „fuvarozóimtól”.

Május 19-én egész nap szénát győjtöttem a parasztnál. Forró, napsütéses idı volt. Alaposan leégtem.
Ebédet, uzsonnát, 3 tojást és 2 kg vajat kaptam a munkámért. Késı délután nyugat felıl koromfekete
felhık kúsztak a látóhatár szélérıl felénk. Hatalmas villámlások, mennydörgés, abba kellett hagynunk a
szénagyőjtést. Nekünk szokatlan 82volt ez a zene, a környezı fenyıerdık, dombok, hegyek
visszaverték, felerısítették a dörgést.

Május 20-a. Pünkösd vasárnap. A bajor vallásos nép. Akármilyen sürgıs dolguk is lenne, ünnepnapon
nem dolgoznak. Eszembe jutott a szép dal, melyet oly sokszor énekeltünk el otthon:

Piros pünkösd napján imádkoztam érted,
Piros pünkösd napján vártam visszatérted,
Tele volt a határ nyíló vadvirággal,
Vártalak a keresztútnál pünkösdi rózsával.
Mindhiába várlak, ısz is lett azóta,
Elhervadt már régen a pünkösdi rózsa,
Kacagó kis párom, többé sose hívlak,
Mert a fagyos hideg télben jégvirágok nyílnak.

Ezt dúdolgatom otthon – otthon? – a szénapadláson. De jó lenne tényleg otthon lenni, a mi kis
falunkban, úgy, mint valaha, a család, a barátok körében. Vajon mikor jön el az a boldog óra, amikor
újból együtt lehetünk szeretteinkkel?

Május 21. Pünkösd hétfı. Délelıtt 11 órakor egy gyönyörő magyar szentmisén vettünk részt. Megtelt a
templom magyarokkal, az egész környék menekültjei együtt énekelték a szebbnél szebb énekeket: Jöjj
el, Szentlélek Isten, Boldogasszony Anyánk, Ez nagy szentség valóban, Isten hazánkért térdelünk
elıdbe. Nagyasszonyunk, hazánk reménye. Magyarul hangzott el a szentbeszéd is. Felemelı, megható
volt. Alig maradt szem szárazon.

Ebédre pörköltet ettünk. Délután meglátogatott bennünket a Görgényi család és Lukács Jóska.
Kártyáztunk néhány óráig. Józsival megbeszéltük, másnap elmegyünk Ganghofenbe, hogy ruhát
vételezzünk magunknak.



68

Egyre erısebbé vált az elhatározás bennem, hogy a tanyát itt hagyom, és elmegyek máshova. Olyan
terv is foglalkoztatott, hogy az ökröket lovakra kellene kicserélni, mert azokkal könnyebben haza
lehetne menni.

Volt egy kis burgonyám. Este bevittem a háziakhoz, megkértem ıket, hogy fızzék meg nekem. Késıbb
kimentem az udvarra. Pár perc múlva bement Pircham és kérdezte:

– Ki hozta a burgonyát?

– Ez a taknyos – válaszolt a felesége.

Én nem hallottam, Lukács Józsi mondta el késıbb. Ilyen társaságot kellett eltőrnöm, lenyelnem a
sértéseket napról-napra.

Másnap, május 22-én el voltunk Ganghofenbe ruháért Józsival, ahogy megbeszéltük. Szakadt az esı,
egész odáig áztunk. Ráadásul hiába mentünk, nem kaptunk ruhát.

Végképpen elhatároztam, hogy elhagyom a tanyát, és elmegyek a „vajashoz”. Így emlegettem a gazdag
parasztot, akinél már többször is dolgoztam, akinek a tanyájáról már beszéltem. A nevét még nem
tudtam, de vajat mindig kaptunk tıle. Este megbeszéltem vele a dolgot, megegyeztünk, hogy másnap
munkába állok. (…)
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83A hazatérés

November 8-án elérkezett a régóta áhított pillanat. Délután 4 órakor elindult velünk a szerelvény.
Valahogy nem is tudtuk felfogni helyzetünk jelentıségét. Fáradtan, elcsigázva telepedtünk csomagjaink
mellé. Este 8 óráig szakadatlanul száguldott velünk a vonat, majd Wasserburgon át értünk Rohrheimbe.
Itt egy órát vártunk. Villanymozdonyt kapcsoltak elénk, ez vitt bennünket Salzachba. Itt 14 órát
várakoztunk.

Hamarosan Salzburgba érkeztünk. Láttuk a környezı hegyek hóval borított bérceit, éreztük a hegy
hideg leheletét. Innen aztán több megállással mind közelebb kerültünk az édes szülıföldhöz.

November 11-én éjjel Ágfalvánál léptük át az osztrák–magyar határt. Itt a rendırség leigazolt minket.
Elmondtuk, hogy erıszakkal kényszeríttettek bennünket nyugatra. Utazási igazolványt adtak, és
mehettünk tovább hazafelé. Nem kellett győjtıtáborba mennünk, mint sok más nyugaton lévı
fogolynak.

Sopronon keresztül értünk Lövıre. Itt ki kellett szállnunk, mivel Nemeskéren nem állt meg a vonat.
Innen gyalogosan mentünk haza. Felhívták a figyelmünket arra, hogy ne az országúton menjünk, mert
az veszélyes, még sok a garázda, kóborló katona. Ezért a mezei utakon, árkon-bokron át jutottunk
Egyházasfaluba, november 12-én.

Nagy volt otthon az öröm, a meglepetés váratlan betoppanásom láttán. Sorra ugráltak ki az ágyból
régen látott szüleim és testvéreim, boldogan ölelték keblükre régóta várt fiúkat.

Az Élet egyik sajátos iskoláját kijártam. Megedzıdtem, igen sok tapasztalatot szereztem. Megbecsültem
és tudtam értékelni az otthon melegét, még akkor is, ha életünk nem volt mindig felhıtlen. A
nehézségeket is könnyebben, zokszó nélkül vállaltam, soha nem riadtam vissza az elém kerülı
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problémáktól Jó lecke volt, és úgy érzem, hogy a vizsgám sikeres volt.
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84Mőhely

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 84M őhely / Beszámoló a Soproni Városszépít ı Egyesület
2004. évi tevékenységér ıl

Kubinszky Mihály : Beszámoló a Soproni Városszépít ı Egyesület 2004. évi
tevékenységér ıl

Az Egyesület alapszabályában rögzített célkitőzéseknek megfelelıen a gyógyszerész-társadalom
kezdeményezését követve részt vettünk Nikolics Károly gyógyszerész-professzor emléktáblájának
elkészítésében és felavatásában. A táblát Egyesületünk javaslatára helyezték a Soproni Múzeum
kezelésében levı Fı téri Patikamúzeum bejárata mellé a falnyílásba, ezzel a város díszpolgárának
emléke méltó helyre került. Részt vettünk a Holocaust-emlékmő helykijelölési eljárásában, majd annak
felavatásán. Elnökségünk üdvözölte a város polgármesterének kezdeményezését, mely szerint a
Vittnyédi utca gyalogos-szakaszában, a Vas- és Villamosipari Szakiskola elıtt Sopron egyes érdemes
és neves tanárainak emlékét szoborcsoport fogja megörökíteni. Javaslatot tettünk az általa
adományozott Walter Mihály-szobrot követıen Rozsondai Károly, Mihályi Ernı és Németh Sámuel
tanárok mellszobrának elkészítésére. A Nikolics-emléktáblát, a Holocaust-emlékmővet és a Walter
Mihály-mellszobrot egyaránt Kutas László szobrászmővész, Egyesületünk dísztagja készítette. 

Egyesületünk ez évben a Szélmalom utcában mőemléki helyreállítás és korszerő építészeti kiegészítés
eredményeként létrejött Zeneiskola építtetıjét, tervezıit, kivitelezıjét és a mőemléki restaurátort tüntette
ki Winkler Oszkár-emléktáblával. Az elismerést, a hagyományoknak megfelelıen, szeptember 29-én
Wallner Ákos alelnök és Boros László elnökségi tag adták át. Választásunk helyességét igazolni látszik
az a körülmény, hogy a zeneiskola épületét a hazai szaksajtó is elismeréssel illette. Ezúton is kérjük
tagtársainkat, hogy 2005. március végéig terjesszék elı a jövı évben kitüntetendı épületre vonatkozó
javaslataikat.

Kijavíttattuk a Printz pihenı szinte már olvashatatlan feliratát, és újrafestettük a Lıver körúti
Heimler-emlékmő szövegét, amely így most jobban olvasható és felhívja egykori elnökünk
munkásságára a figyelmet. Az Erdıgazdaság által felújított Muck Endreemlékpad avatásán dr. Bartha
Dénes alelnökünk mondott beszédet.

Anyagilag  támogattuk a Lackner Kristóf-emlékkönyv publikálását és Hárs József Soproni olvasókönyv
címő munkájának kiadását is.

Örömmel jelentem, hogy a Soproni Szemle kiadása folyamatosan és megfelelı színvonalon biztosított.
Megjelent az elızı közgyőléseken is említett és több tagunk által támogatott CD-ROM-kiadvány, teljes
tartalom-mutatóval és az 1937–1964. valamint az 1998–2003. évfolyamok teljes szövegével.

85Andrássy Péter elnökségi tagunk szorgalmazására Egyesületünk a város környéki védett területeken,


