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Póknak adnak beszovésre
löknek éhes eb elébe
pálcikával kiforgatnak
mindenképpen sanyargatnak

Kiinnyem többé ne fakadjon
torkom epét befogadjon
szememet verje ki kavics
úgy lehessek vak magam is

elvégezzem mint a cseléd
ura nagy cselekedetét
ahogy adódik ahogy kell
amit az éy reá ró fel

eleipeljem. a keresztet
keresztbe\.s az ünnepnek
menjek neki szentelt barka
vessen árnyat a hajamra

Bednár Barnabás: EGY MUNKÁSSZÁZADDAL
A MÁSODIK MAGYAR HADSEREGNÉL. (A
szerző kiadása, 1981.) - A szerző - foglalkozására
nézve orvos - szerény füzetformában jelentette
meg vallomását rnunkaszolgálatos frontélményei
ről. Igyekszik mindenütt tárgyszerű, tényközlő

maradni, s éppen ezzel a visszafogott, naplószerű

beszámolóval éri el azt a hatást, mely az olvasót
nemcsak együttérző azonosulásra készteti; hanem
a múlt eleven emlékei nem fogyó tanulságainak
rögzítésére is. A tanulságok pedig arra figyelmez.
tetnek, hogy semmilyen formában nem szabad
megismétlődnie többé emberek hitbéli, világnézeti,
hovatartozási megkülönböztetésének. üldözése
nek.

- ,,1938 őszén a bécsi döntés értelmében Szlová
Ida déli sávja magyar fennhatóság alá került. Eb
ben a sávban feküdt Jolsva városka is, ahol csalá
dommal - feleségemmel és akkor ötéves kislá
nyommal - éltem és mintkörorvos működtem.

A magyarok bevonulása után rövidesen felmentet
tek körorvosi ténykedésem alól és kb. 3 évvel ez
után megfosztottak hadnagyi rangomtól is, melyet
még az első világháborúban szereztem. 1942máju-

álljak ki ha ez a vásár
ha kifogtak álljak rá már
szögezhetik a kezemet
ahogyan elrendeltetett

Itt a kezem nem disznóláb
szedett répát galagonyát
szakassza szög fejem fürtjét
türelmemet már ne tűrjék

Gyertya fölött cirógatom
oldalamat a nyakamon
virágfüzér rózsa lesz át
megtapintom majd a deszkát

olyan hosszú lesz a kezem
az eget is átevezem
olyan fehér lesz a vállam
megfakúlok a halálban.

sában katonai behívót kaptam. Rimaszombatba
vonultam be. Itt már egy teljes zsidó munkásszáza
dot táláltam, mely 2d4 főből állt; nem számítva a
keret parancsnokfőhadnagyátés helyettesét, vala
mint a 6-8 altisztből állt> keretlegénységet. A mun
kásszázad száma: ·107/l volt." - Így kezdődik a
fájdalmas visszaemlékezés, s egy "emberi kálvária
leírásával folytatódik, amely sok-sok ember, végül
egy egész hadsereg kálváriájává vált, és pusztulás
ba torkollott. A szerzőnek sikerült hazajutnia a
Don-kanyarból, de megannyi társa golyók, ke
gyetlenségek, éhség vagy betegség martaléka lett.
" '.' ..lassacskán minden elrendeződött, és én ismét
élhettem családi körben a megszekott életemet
- zárja vallomását -, egészen 1944 májusáig, ami
kor családornat elhurcolták Oswiecinbe, engem
pedig behívtak egy újabb munkaszolgálatra. "
Amikor újabb poklok várták ...

Megszakad tehát az elbeszélés. Bárcsak volna
elég ereje szerzőjénekahhoz, hogy folytassa. Nem
lehet félig elmondani azt, ami mindnyájunkra tar
tozik. Mert az emlékezés kötelesség, a tanulságok
levonása fontos és nélkülözhetetlen, de az áldoza
tok és a szenvedések előtti főhajtás múlhatatlan,
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