badulásuk után elhalálozottak adatait is, mert
nem hiszem, hogy lesz még valaki, aki Rózsás
János után ilyen kitartó munkával nyomozza a
GULAG magyarokat érintő történetét, múltját.)
Levelezések százakkal, szovjet - ma már
orosz - és magyar hatóságokkal; szétküldött
kérdőívek, beérkezett és csak remélt adatok:
mindez egy személy, Rózsás János érdeme. A
magyarság, a haza és az egykori bajtársak em
lékezete iránti kötelességérzete 80. életévén túl
sem hagyatja vele abba a munkát. Örömmel
fogad egy-egy kiegészítést, adatjavítást és
mindent, ami teljesebbé teheti a MÜVET.
Nagybetűvel írt műnek nevezem, mert
könyve valóban MÜ, olyan, amely megkerülhe
tetlen és lezárhatatlan. A kötetben azt írta, hogy
a kéziratot 2008. augusztus 31-ével zárta le. Aki
ismeri őt, az tudja, ez azt jelenti, hogy a kutatás
tovább folytatódik. S ez igen fontos. Egykori
tábornokok, törzstisztek, főtisztek - lettek lé
gyen hivatásosok vagy tartalékosok, ténylege
sek vagy nyugállományúak
tiszthelyettesek,
tisztesek, honvédek, munkaszolgálatosok, le
venték adatai bukkannak fel a könyv lapjain,
melyekből sorsok és életutak részletei rakhatók
össze. Megismerhető a vád, az ítélet; a 'miért'
nem igazán. Csak feltételezhetjük, hogy pusztán
azért, mert egy másik világban éltek, és harcol
tak a Vörös Hadsereg ellen, amely távolról sem

mindenki számára jelentett „felszabadítót," sok
kal inkább megszállót és ítélkezőt.
E Vörös Hadsereg, pontosabban annak kü
lönböző katonai bíróságai elítéltjei közé tartoz
tak mindazok, akik Rózsás János lexikonjának
„szereplői:" katonák és civilek, férfiak és nők,
öregek és fiatalok. Zömükben magyarok, de
voltak közöttük svábok, délszlávok, zsidók,
szlovákok, románok.
A korabeli Magyarország szinte valamenynyi nemzetisége képviseltette magát az elítél
tek között, akik közül sok-sok százan nem tér
hettek vissza hazájukba, mert nem élték túl az
éhezést, az embertelen munkakörülményeket,
a betegségeket. Az ő emléküket is őrzi Rózsás
János könyve, mely megkerülhetetlen kézi
könyv mindazok számára, akik a X X . századi
magyar történelem 1944-1948 közötti idősza
kának eseményeivel foglalkoznak és szeretnék
közelebbről megismerni a kommunizmus mű
ködését. Mert a GULAG annak a rendszemek
egyik „alapintézménye" volt, és nyelte el mind
azokat fennállásának közel nyolc évtizede
alatt, akik nem váltak híveivé a rendszemek,
közöttük honfitársainkat, felekezeti, politikai,
nemzetiségi különbségre való tekintet nélkül,
sokukat örökre.
Szakály

Sándor

T A N K A JÁNOS

HADIFOGSÁGOM SZÉKESFEHÉRVÁRTÓL OBOJANIG
(Bogáraés Vidéke Nyomda és Lapkiadó, Aba, 2008. 224 о.)

A második világháborús magyar (ha
difogolysors kutatói sosem mulasztják el az
alkalmat, hogy hangsúlyozzák: a témát idehaza
a rendszerváltozás előtt tudatosan elhallgatták.
A magyar 2. hadsereg doni katasztrófáját
ábrázolva Nemeskürty István Rekviem egy
hadseregért (1972) című könyve és Sára Sán
dor Pergőtüz és Krónika (mindkettő 1982) cí
mű filmalkotásai megtörték ugyan a csendet,
de a fogság és hadifogság kérdését nem érin
tették. Ebben a témában Sára Sándor 1989-ben
készült dokumentumfilmje, a Csonka Bereg
nyitja meg a sort, amellyel egyébként kiemelt

alkotói díjat nyert a 21. Magyar Filmszemlén.
Annyi azért '89 előtt is történt, hogy Rózsás
Jánost, - aki kilenc évet töltött a GULAGon a szovjet és magyar „elvtársak" egyaránt fel
kérték, írja meg Szolzsenyicin ellenmüvét, az
AntiGULAGot. Ennek azonban nyilvánvalóan
nem a történelmi feltárás és emlékezet, hanem
hatalmi propaganda volt a célja. A felkérésnek
Rózsás nem tett eleget.
Az agyonhallgatás-agyonhallgattatás takti
kája, úgy tűnik, bevált. Ellentétben az első v i 
lágháborúsokkal, a második világháborút meg
járt katonák már nem szórakoztatták hallgató-

HERMANN RÓBERT

7. Ferenc József
és a megtorlás

Azt sem mulasztja el beleszőni emlékezésébe,
ha egykori katona- vagy fogolytársának későbbi
sorsáról tudomást szerzett. Családjáról különö
sen nagy szeretettel ír. így feleségéről és két ki
csiny gyermekéről, akik közül a kisebbik a fog
ság viszontagságainak esett áldozatul. A róluk
szóló részek irodalmi igényű szövegek az em
lékiratban.
A kötet történetileg kevéssé, irodalmilag
annál inkább értékes részét képezik azok a
versek, amelyek ezen idő alatt születtek, és
amelyeket két bihari katona közreműködésé
vel, no meg a szerencsének köszönhetően sike
rült hazacsempésznie. A versek a visszaemlé
kezés után kaptak helyet a könyvben. Ihletet
többnyire az elhagyott család és hitves iránti
vágyódás, valamint a hazaszeretet és sanyarú
hadifogolysors adott a reménykedő költőnek.
Tanka Jánosnak a háború végéig négy verses
kötete jelent meg. Saját bevallása szerint a né
pi írók, költők csoportjához tartozott, többek
közt Veres Péterrel, Aprily Lajossal és Sinka
Istvánnal is levelezett. A háború végén egye
dül maradt felesége is Veres Péter segítségét
kérte férje hazahozatalához. A válaszlevél be
került a kötetbe, dokumentumként.
A fentiek alapján Tanka János emlékiratát
több okból is meg kell becsülnünk. Erényei
közül kettőt Bognár Zalán is kiemel, amikor
ezt írja előszavában: „... az utóbbi másfél évti
zedben egyre bővülő hadifogoly-memoár
irodalomból nemcsak a többségtől eltérő hadi
fogolysorsa emeli ki, hanem a szerző irodalmi
vénája is." Becsülnünk lehet továbbá azért is,
mert történelmet ír, amikor a GULAG intéz
ményrendszerének mélységes embertelenségét
és kegyetlenségét ábrázolja, ugyanakkor szá
mos név szerinti és névtelen áldozatnak állít
emléket.

Ismétlen Bognár Zalánt, amikor újra hang
súlyozom, hogy megbecsülés jár a szépírónak,
a költőnek is, aki egyszerre ír történeti keretbe
foglalt szenvedéstörténetet, miközben versei
vel közelebb hozza olvasójához a hazájától tá
vol sínylődő hadifoglyok lelki megpróbáltatá
sait és a hazaszeretet minden nélkülözést le
gyűrő erejét. K i kell emelni végül a szöveg
gondozását elvégző K. Németh András törté
nész munkáját is, aki Tanka János unokájaként
igyekezett a bizonytalan adatokat magyarázó
jegyzetekkel pontosítani, az idegen szavakhoz
szószedetet készített, az útvonal szemléltetésé
hez pedig térképet illesztett a mű végére.
Aba lakói méltán büszkék Tanka János
egész életmüvére: a település első díszpolgára
lett 1992-ben; később, 1995-ben a községi
könyvtár az ö nevét vette fel. Immár nem csak
mint költő, néptanító, helytörténész él a helyi
kollektív népi emlékezetben, hanem mint ha
zájáért harcoló katona, és hadifogoly is.
Magától értetődő, hogy Tanka János em
lékiratát nem csak a korszak kutatásával fog
lalkozóknak ajánljuk tehát, hanem mindenki
nek, aki a háború e sokáig elhallgatott, átkos
bugyra iránt érdeklődik, és azoknak is, akik az
ilyen témájú szépirodalmat kedvelik. A kötet a
Hadtörténeti Könyvtárban hozzáférhető az ér
deklődő olvasóközönség számára.
Zárásként álljon itt Tanka János Csoda tör
tént című versének utolsó versszaka, amely a
költő hadifogságból történő hazatérésekor szü
letett.
„ Szeretteim, vélem, ím csoda történt:
feltámasztott s visszaadott az Isten,
mert kértetek naponta tőle mind,
s én holtan is még mindig hittem, hittem. "
(1946. szept. 9.)
Hum István Balázs

csak lehetett, munkára jelentkezett. Nem csak
a remélt jobb élelmezés miatt vállalta, hanem a
vele együtt raboskodó bajtársak iránti felelős
sége is erre ösztönözte.
Miután családjától elszakították, hosszú he
teken, hónapokon keresztül marhavagonban
szállították a Szovjetunió több ezer lágerének
valamelyikébe. A könyvhöz mellékelt térké
pen nyomon követhető Tanka mozgása, Ara
don, Nagyszebenen és Brassón át az ismert
romániai gyűjtőlágerig Focsaniig. Onnan Iasin
keresztül Harkov és Kurszk környéki táborok
ba került. Fogsága legnagyobb részét Orel,
Ivnya és Obojan helységekben töltötte. Alkal
manként hangsúlyozza, hogy a lágeren kívül
nem, vagy alig őrizték őket, hiszen több ezer
kilométerre a birodalom belsejében kicsiny
esély mutatkozott egy sikeres szökés kivitele
zésére.
Tanka János 1946 szeptemberi hazatérésé
ig - eddig tart emlékirata is - igen sok ese
mény történt. Ezeket több évtizednyi távolság
ból is részletgazdagon tárja elénk, igen olvas
mányos stílusban. Többször ír részletesen ar
ról, hogy a fogoly vagy hadifogoly fontosabb
foglalatossága a túlélés mesterségének tökéle
tesítése volt. Ez legtöbbször az élelem meg
szerzésében mutatkozott meg, így az sem vé
letlen, hogy sokat ír az éhségről és a szomjúságról. Néhányszor elnézést is kér ezért. A
105. oldalon például így szól az olvasóhoz:
„ Tudom, hogy általában sokat írok az étkezés
ről, de hát ezen forgott létünk, csupán az aktív
vegetáción. Mint az állatnak - a legtöbbnek csak az élelemszerzés egyetlen életbetöltése a
szaporodáson kívül, a hadifogolynak is a körül
forgott a legtöbb gondolata, hogy hazajuthas
son. " Néhány oldallal hátrébb, a 110. oldalon
már-már komikussá fokozza az éhezés drámá
ját. „Napokig csak feküdtünk reggeltől estig a
kemény fapriccsen, néztük a füstös plafont. Lé
nyeges volt minél kevesebbet mozogni, nehogy
ezzel is energiát veszítsünk. A két első nap
próbáltuk egymást szórakoztatni
mindenféle
tréfával, anekdotával, elbeszéléssel. A harma
dik napon megkezdődött a tipikus hadifogoly
tulajdonság: az ételreceptek elkészítési módja.
Ki-ki elmondta legkedvesebb ételeit, ha tudta
annak elkészítési módját. De a negyedik napon
már közösen tiltakoztunk nagy szótöbbséggel
az ellen, hogy bárki bármilyen finom ételnek
még csak a nevét is kiejtse. "
Az emlékirat igen aprólékos, és igen sok
témával foglalkozik, de ezek közül itt csak né

hányat említek meg. Tanka igyekszik név sze
rint megörökíteni bajtársait,
fogolytársait.
Emellett értő szemekkel figyeli és jegyzi a
többi, nem magyar nemzetiségű „vojna pleni"
viselkedését és szokásait. Velük főképpen oro
szul és németül kommunikáltak. Elsősorban
saját, magyar bajtársaikkal alakult ki szoros
összetartás, ám időnként azért segítettek más
nemzetiségűeknek is. Említi, hogy az obojani
táborban a magyar hadifogoly tisztek többsége
falusi tanító volt, tanárra nem emlékszik, hogy
lett volna. (Sára Sándor fentebb már említett
Csonka Bereg című filmjének ötlete éppen a
Néptanítók című dokumentumfilm forgatásán
pattant ki.) Hogy hasznosan múljon az idő,
például közismereti előadásokat tartottak egy
másnak és a többi fogolynak. Mindenki abban
a témában szólt, amihez jól értett. Kitér ott
honról hozott szakértelmének hasznosítására a
gyümölcstermesztésben, ezzel együtt éles kri
tikát fogalmaz meg a szovjetrendszer mező
gazdaságával kapcsolatban, amikor a termelő
szövetkezetek túlméretezettségéről és a szakér
telem hiányáról beszél. Egy helyen egyszerű
figyelmetlenségről szól, aminek következtében
a megtermelt búzában komoly kár keletkezett.
,JDe ez a búzatömeg akkor elképesztett bennün
ket, hiszen úgy véltük, a front után minden szem
óriás érték, s ennek a sokvagonnyi búzának több
mint fele már használhatatlan! Igazunk is lett,
amikor a búzaforgatásra került a dolog. Pedig
ott volt a sok üres templom, melynek csak néme
lyikében tároltak valamit, szénát, szenet; hát an
nál alkalmasabb hely nem is akadt volna búza
tárolásra. Mindegy, hogy a tornyában csókák
tömegei fészkeltek - mintha ma is látnám azokat
- elfért volna ott a rengeteg búza, csak a pado
kat kellett volna kihordani a templomokból. De
ezen hiába tépelődtünk, és sajnálkoztunk a sok
veszendőbe ment »élet«."
A foglyok gyakran kerültek bizalmas kap
csolatba a helyi lakosokkal, akiknek életszín
vonala alig különbözött az övékétől, és akik
szerették a magyarok szakértelmét és munká
ját. Memóriája olyan apró részletet is elraktá
rozott például, hogy hazaindulás előtt elvették
tőle otthonra gyűjtögetett vadalma, vadkörte
magvait.
Az utókor értelmező megközelítése beszű
rődik Tanka szövegébe is, jóllehet a náci és a
kommunista eszméktől egyaránt igyekszik tá
volságot tartani. Mély vallásossága pedig már
az elbeszélését megnyitó versből (Nyájadat le
geltetem) kisugárzik, és egész müvét áthatja.

ságukat borozgató, vagy családi tercferés öszszejöveteleken tréfás, vagy éppen tragikus ka
tonatörténetekkel. Az unokák már nem hall
gathattak szájtátva katonameséket egy embert
próbáló világban végrehajtott (hös)tettekről.
Sok évszázados tradíció fulladt néma hallga
tásba.
A hallgatás, elhallgatás gyakorlatát szemé
lyes példával is szemléltethetem, ha visszaem
lékszem, hogy háború- és fogságviselt nagy
apám, hiába kérleltem őt, 1990 előtt nem be
szélt sem háborús, sem hadifogoly-élményei
ről. Ezt családtagjaim is megerősítették. Édes
anyám és testvérei mind úgy nőttek fel, hogy
semmit sem tudtak arról, ami akkor az édesap
jukkal történt. A családi legendáriumban úgy
maradt meg az esemény, hogy dédanyám a
következményektől való félelmében mindent
elégetett fiának batyujából, amikor az, ameri
kai fogságból, hazaérkezett. Két családi emlé
ket mégis találtunk ebből az időből. Az egyik
egy akkoriban divatos, előnyomott obsitlevél
volt, négy sarkában a négy égtáj szimbólumá
val, amelyre nagyapám saját arcképét ragasz
totta fel. A másik egy őzagancs, amelynek v i 
selőjét a Bécs környéki erdőkben hurokkal
fogták el és ették meg társaival. Ma is élénken
él emlékezetemben az a nyári délután, amikor,
hosszas unszolásomra, először beszélt nekem
nagyapám az élményeiről: mintegy 50 év táv
latából nagyon halvány és szaggatott emlékek
törtek elő vidám, anekdotázó stílusban. Szava
iból egyáltalán nem volt kiérezhető a világégés
rettenetes borzalma. Éppen ezért nem árt az
óvatosság.
A korszakot kutató történészeknek komoly
kritika alá kell vetniük az eseményeket köve
tően lejegyzett emlékiratokat is, mert az emlé
kezet olykor nosztalgiával fűszerezett, olykor
tudatosan vagy tudattalanul átértékelt rétegei,
olykor vak gyűlölete és kényszerű felejtése
mögül az idő múlásával egyre kevesebb törté
netileg hitelesnek tekinthető információ kerül
elő. A legkevésbé azt szeretik, amikor az ese
ményt követő korok nyelvi, ideológiai diskur
zusai beépülnek a szövegbe, áthelyezik a
hangsúlyokat, egyes eseményeket felnagyíta
nak, másokat elhallgatnak, olyan értelmező
mezőbe helyezik az információkat tehát, amely
nem csak megnehezíti, hanem olykor akadá
lyozza, vagy egyenesen lehetetlenné teszi a
történeti rekonstrukciót.
A már említett elhallgatás ellenére örül
nünk kell annak a gazdag irodalomnak, amely

több mint 60 év elmúltával még ma is napvilá
got lát. Jelentős ugyanis annak a közösségnek
a létszáma, amely fogsággal, illetve hadifog
sággal kapcsolatos személyes élményekkel
rendelkezik. S habár létszámuk folyvást csök
ken, emlékezéseikre, mint elsődleges források
ra, nagy szüksége van a történettudománynak,
de nemcsak a szaktudományos kutatásnak, ha
nem a kollektív nemzeti emlékezetnek is.
Az emlékezők sorában igen értékes Tanka
János Hadifogságom Székesfehérvártól Obojanig című memoárja, mely a tavalyi évben a
szerző születésének 100. évfordulóján látott
napvilágot az abai önkonnányzat támogatásá
val. A szovjet hadifogság jellegzetes velejárója
volt, hogy nem lehetett feljegyzéseket vagy
naplót hazahozni, hazaküldeni. Az esetek túl
nyomó többségében ezek a kisméretű note
szekbe vagy cigarettapapírra írt feljegyzések a
lágerek emésztőgödrében végezték.
Tanka 1970-es évek elején lejegyzett em
lékirata több mint húsz év távlatából is igen jó
memóriáról árulkodik. Az emlékek páratlan
gazdagsága, az események sűrűsége igazi mesélőre vall, mindezt rendkívüli pontossággal és
hitelességgel teszi. Munkáját segítette korábbi
fogolytársaival folytatott levelezése is. Minden
igyekezete ellenére sem sikerült azonban a pon
tos rekonstrukció. Van, hogy a történet és sze
replői ugyan megmaradtak, de a helyszín vagy
az időpont, esetleg mindkettő elmosódott az em
lékezetében.
A szöveg szűkebb kontextusa Tanka János
életének mintegy két évét beszéli el. A máso
dik világháború végén, 1944 novemberében
SAS-behívót kapott. Tartalékos főhadnagyként
már jó néhány esztendőt katonáskodott, ko
moly tapasztalattal rendelkezett. Bajtársait is
merte, ráadásul tanítói hivatása révén szerve
zői, vezetői képességét is jól hasznosíthatta. A
háború befejeződésekor mégsem volt szeren
cséje, mert Csehország területén az osztrák és
német határ közelében szovjet fogságba került.
Bognár Zalán a kötethez írt előszavában
hangsúlyozza, hogy Tanka hadifogsága külön
legesnek számít. Egyrészt családjával együtt,
ráadásul a háború befejeződése után, Csehor
szágban (akkor a Német Birodalom része)
esett fogságba. Másrészt pedig tisztként jobb
bánásmódra számíthatott, mint a közkatonák,
ugyanakkor tartalékosként kevéssé tűnhetett
veszélyesnek a szovjet biztonsági szervek szá
mára. Tanka azonban mégsem akarta élvezni a
tiszteknek járó kivételezettségét, és amikor

