
KISLÉGI NAGY LÁSZLÓ:"
MISKOLC - ROSSZOSKI - MISKOLC

- Egy tábori lelkész naplójából -

Mindig katona szerettem volna lenni. Meg pap is.
Apám, aki ezredes volt, és 1921-ben jött haza szi
bériai fogságából, azt mondta: Fiam, csak katona
pap ne legyél! Vagy pap legyél, vagy katona. Ha
tábori lelkész leszel, akkor se katona - se pap nem
leszel.

1939-ben a Diósgy6r-Vasgyár-i plébánián káp
l ánkodtam, és fiúknak tartottam hitoktatást. A
Horthy1élerendelet értelmében, aki még abban az
esztend6ben jelentkezett tábori lelkésznek, az f6
hadnagyi rangot kapott. Jelentkeztem.

1942 karácsonyán tizennyolcan vettük kézhez
a behívó parancsot, de tekintettel lelkészi szolgá
latunkra. három nap haladékot kaptunk. A 20.
könnya hadosztály Miskolcon vagonírozott be.
Sztarij Oszkolig mentünk vonattal, onnan tovább
autóbusszal és szánnal Rosszoskiba. Itt, afrontvo
nal mögött egy iskolában maködötta kórház, ami
valójában csakegy elsósegélynyújtó hely volt. Mi
sézni a szabadban kellett, mert a templom széna
raktárként maködött. Szállásom együtt volt az or
vosokkal, egészségügyisekkel és az 6ket véd6 kato
nákkal. Január 9-én Lajtos Arpád repül6s (Dayka
Margit színmavésznó férje) hozta a hírt, hogy az
oroszok áttörésre készülnek. Az orosz légi felderí
t6kkönnyen észrevehették a magyar véd6állásokat,
hiszen a havon jól látszottak afeketefóldhányások.

1943. január12. Az oroszok áttörték a magyar
védelmi vonalat. Tízezer ember halt meg ak
kor, és sokan megsebesültek. Az áttörés éjsza
káján a katonai vezetés tanácskozott, mi le
gyen a rabokkal. Könyörögtem, hagyják élet
ben őket.

A hadosztálylelkész, Kovács István rozs
nyói spirituálist láblövés érte, mikorra Kocsa
tovkába értek, elvérzett. Kocsatovkában volt
egy kéttornyú templom, amit rumraktárnak
használtak. A katonák kiverték a hordók ol
dalát, és vederrel merték és itták a rumot. A'
töb napja ételt nem látott emberek a nagy hi
degben megfagytak.

Kocsatovkában egy napig voltunk, majd
továbbindultunk, de két kilométerre a község
után repülőgép- és tanktámadás ért bennün
ket. A sok ezer menekülő között szem elől

vesztettük a parancsnokságunkat. Ekkor ki
álltam, összeparancsoltam az embereket egy
alakulatba, 2S0-en lehettek. Rendezett sorok
ban estére elértünk Szinyije Lipagiba, az első

vonalkórházba. Négy nap múlva kaptuk a
parancsot, hogy 32 egészségügyist vissza kell
küldeni Bocsarovba, a front közelébe, a biztos
halálba. Nehéz volt kiválasztani, hogy kik
menjenek vissza. A sorrend: önként jelentke
zők, nőtlenek, nősek, gyerektelenek és végül
a gyerekesek. Eddig még nem sírtak a kato
nák, de most könnyek között búcsúztak egy
mástól. Alighogy elindultak, lovas jött a hír
rel: a parancsnokság kőltözködikl Ha a pa
rancsnokság költözik, nem érvényes a paran
csa sem! Volt öröm! Hová, merre menjünk?
Kaptunk 2 géppuskát és 2 légvédelmi ágyút, de
ennek összesen 2 lövedéke volt. Ezzel nem Ie
hetett védekezni százezrek ellen. Eldöntöttem,
nem az országúton, hanem a hegyeken át me
gyünk Voronyezsnek. A magunkra csavart tö
rülközőkkel, sálakkal úgy festettünk, mint a
karneválozók. Utunk cseppet sem volt zavarta
lan. Naponta kétszer-háromszor jöttek az orosz
repülők, ledobtak egy ládányi kézigránátot,
ami széjjelterítette a halált. Sokan elpusztultak.
Andrássy Ferenc, mezőkövesdi református lel
kész az egyik bekerítésnél hóvakságot kapott,
és fogságba esett. Feljegyzéseimet nagy hideg
ben írom a szán oldalánál, ahol a ló melegít,
zubbonyzsebbe rejtett noteszba, ceruzával.

Február 6. Életemben ez az első péntek, ami
kor nem áldozhatok. A hadosztályparancs
nokság egynapi pihenőt rendel el, és kihirdeti
a statáriumot, senki haza nem mehet. A fegy
vereket összeszámolják. Orosz házaknál va
gyunk elszállásolva. Partizánvidék! Rejtőzve

lehet csak mosakodni, enni, aludni... a pálin
kás tea lassan elaltat... influenza kerülget.

Február 7. Azt mondják, vasárnap van. Nincs
miseborom. Ma éjjel a szomszéd faluban sok

,. 1911-ben született Egerben. Egri egyházmegyés pap. 1942-43 között tábori lelkész. Jelenleg
nyugdíjas, a nyíregyházi papi otthon lakója.
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magyart leöltek orvul, míg azok a házakban
pihentek. Reggel egy törött lábú lovat agyon
lőttem. Breviárium helyett megpróbálom a há
rom rózsafüzért elmondani, de sokan vannak a
szobában, nem alkalmas a hely imádkozásra.
Délután bárisnya jön átváltani a márkát rubel
ra. A márkát már nem fogadják el abazárban.
Nem jó jel, közel vannak a partizánok.

Február 8. Lassan indulunk. Az oszlop legalább
tíz kilométer hosszú. A partizánterületen hul
lák, szétlőtt kocsik az úton, út mellett. Elöl men
tek a német és magyar tüzérek, utánuk és oldalt
a gyalogosok, akiknek a partizánfigyelés volt a
feladatuk. Egy helyen mintegy ötven halottra
bukkantunk, nézegetem a halottak igazolvá
nyait, emléktárgyak után kutatok, hogy haza
küldhessem a hozzátartozóknak, amikor nagy
kiabálást hallok: semmihez sem szabad hozzá
nyúlni, minden ember, állat, ló, pokróc, kocsi
alá van aknázva. A drótot a halottak orrán, fü
lén keresztül vezették.

Február 22. Partizánterületen járunk, lassan
menetelve tudunk csak haladni. Az erdő bel
sejét felderítő járőr vizsgálja, én vagyok a ve
zető tisztje, Csőre töltött puskával, kézigrá
náttal vadászunk emberekre... Szenvedéllyel,
lelkifurdalás nélkül, hogya partizánt lelőjük.

Akkor döbbentem rá, hogy nincs bennem
emberi érzés, vad vagyok, igen, életről van
szó, vagy ők, vagy mi... Amikor az erdőt át
hajtottuk, derékig süllyedtünk a hóba... Baj
nem volt. Este pihentünk, a házigazda tud
magyarul, mert 1916-17-ben Magyarorszá
gon volt hadifogoly.

Február 28. Vasárnap van, Regős Gyula misé
zett a görögkeleti templomban, én nem tud
tam részt venni, mert gyönge vagyok. Tízkor
a kórház egyik termében miséztem. Hamaro
san indulunk, mert Romni előtt az orosz.

Márcíus 5. Várjuk az indulást. Betegek jönnek
orvosukhoz, néhányat tábori kórházba utal
nak. Kláben Lajos (vasgyári fiú a harmadik
utcából), szintén hazakéri magát. Espere
sünknek üzenek haza. Már két hete csak ká
posztát eszünk. Nehéz a helyzet, mert nem
lehet semmit venni. Meddig tartanak így ben
nünket? Ez lenne a katona megbecsülése?
Nincs visszaút. Azt akarják, hogy aki életben
maradt, a betegekkel együtt várja be a harcot?
Fegyverek nélkül hogyan védjük magunkat?
így becsül a német? A harcokban jók voltunk!
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Most írom le először: az otthoniak vajon él
nek-e? Mi van a testvéreimmel?

Márcíus 9. Folyik az emberek egészségügyi
vizsgálata: alkalmasak-e? Nem tudjuk mire.
Hazamegyünk vagy maradunk? Én azt mon
dom, március 25-ére, Gyümölcsoltó Boldog
asszony ünnepére és Kaszap István születés
napjára hazaérünk. Ezt hajtogatom hetek óta.

Március 16. Harmadik napja nem főz a kony
ha, mert csak zsírunk és kolbászkonzervünk
van. Este összevesztem egy némettel, aki le
szólt, hogy tetvesek vagyunk.

Március 17. Éjjel kettőkor riadó, azonnal va
gonírozunk. Szomorúak vagyunk, mert nem
haza, hanem Koroszténba visznek. Kilenc
órakor indulunk, négynapi ételadaggal, fűtet

len vonatban, egy vagonban ötven ember.
Tízkor indultunk az állomásról. Fél tizenegy
kor a legényem vesegörcsöt kapott, és mivel
a vonat elhagyott, a holmit magunknak kel
lett cipelnünk. Én magam nem bírtam, lema
radtam a legényemmel. Eddig ő nem hagyott
el engem, most én nem hagyom el őt.

Március 20. Kowalyban a nép irtózatosan sze
gény. Krumpli is csak gyéren termett a szára
zság miatt. Annyi krumplijuk van, amennyit
az ágy alá be tudnak önteni. A házigazda lá
nyát már három éve, tizenhét éves korában
elvitték a németek. Siratják ma is. Csoda-e, ha
ez a nép partizán?!

Március 21. Vasárnap van, nyolctól tízig fog
lalkozás lenne, de helyette - kérésemre 
erkölcs-oktatás van. Bor nincs, misézni nem
lehet, istentiszteleti beszéd kinn a mezőn,

Utána meghallgatom a panaszokat: "Haza
akarunk menni dolgozni! Otthon elszegé
nyednek a családjaink!" Ezeket az embereket
- úgy érzem - nem lehet hadba vinni, tes
tileg-lelkileg legyöngültek.

Március 25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ün
nepe, Kaszap István születésnapja. Misézni
nem lehet.

Március 26. Reggel ötkor már fenn vagyok.
Don Boscóhoz és a Szűzanyához a megkez
dett kilencedeket imádkozom.

Március 27. Nyolc órakor tiszti gyűlés. Manda
Lajos főhadnagy tartja, mert Zitás Pál szabad-



ságra ment tegnap este. Holnap ünnepséget
kell rendezni a Don mellett elhaltak tisztele
tére. Nekem kell az ünnepi beszédet monda
nom, és Szántai Karcsi lőszerkezelő zászlós
sal az emelvényt, illetve az oltárt készítenem.
ürömmel vállaltam a kedves és hálás felada
tot. Délután kijelöltük az oltár helyét egy fia
tal, sűrű nyírfaerdő szélén, melynek két olda
lán hatalmas fenyves volt. Gyönyörű volt ez
a beszögellés az erdőben. Az ácsok vezetésé
vel hamar megindult a munka.

Március 28. Két kismisét végeztem az iskolá
ban. A katonákon kívül polgári lakosság is
volt. A tábori püspök levelét olvastam fel.
Szépen énekeltek: "agyin raz" magyarul,
"agyin raz" oroszul. Utána a patakban meg
fürödtünk. Sok postát kaptam. Ujra meg újra
olvastam a leveleket. Édesapám örül, hogy
szépet hallott rólam. Hazulról írják, annak el
lenére, hogy halálhírem jött, beírattak ke
resztapának. Volt tanítványaim is írtak. Végre
éjjel egy óra körül álmaim szárnyán hazare
pültem.

Március 29. Kitüntetésre terjesztik az oszlop
embereit, én is köztük vagyok. A Signum La
udist és a Tűzkereszt II.-t otthon kapom meg.

Március 31. Sikerült talpat szereznem a csiz
mámra.

Aprilis 1. Vasárnap van. Kilenc és tíz órakor
misét mondok az iskolában. Ez a nagyböjt ne
gyedik vasárnapja. Az evangélium Jézus cso
dáiról szól. Beszélek a hit erősítéséről és a re
ményről. Most kaptunk hírt, hogya 35 éven
aluliak nem mehetnek haza, itt kell csatlakoz
niuk az új alakulatokhoz. 130 személyt kellett
kiválogatni. Orülök, hogy nem vagyok pa
rancsnok, nem körtnyű a könnyező katonákat
visszamarasztalni. Nehéz ilyenkor beszélni,
de vigasztalni kell. Ekkor olvastam Pater
Marco Marcell könyvét, a Szibérián át a kolos
torig címmel. Igazán átéreztem.

A naplóírást abbahagyom és a halottak
adatainak összeírásával foglalkozom. Két pél
dányban írom, egyiket a hadügyminisztéri
umnak, másikat magamnak.

Aprilis 8. Ma nem jól érzem magam. Élelem
után járkálok és fekszem. Tegnap este egy fa
ház a nagy tüzelés miatt meggyulladt és le
égett. ültani nem lehetett a tüzet. Apadiáson
a szénában katonák aludtak, és égő ruhában

794

leestek. Egy katona ott vergődött a parázs
ban, egy német katona belelőtt, majd maga az
össze-vissza égett ember kérte, hogy "még
egyet!" - a német, mintha megértette volna,
megismételte a lövést.

Reggel elment az első kiválogatott cS0P.~rt.
Némák voltak. Ma elviszik lovainkat is. Ujra
nagy gond lesz a megmaradt holmijaink szál
lítása. Borzalom, ahogyan velünk törődnek!

Minden nap más intézkedés jön. Bizonytalan
ságban élünk. Én sem merem megkezdeni a
nagyböjti lelkigyakorlatot, mert állandóan
változik a helyzet. Naponta várjuk az indulá
si parancsot, hogy legalább a fertőtlenítő

helyhez közelebb mehessünk. Csak haza tud
jam vinni a halottak holmijait!

Aprilis 11. Vasárnap. Fél nyolctól gyóntatok.
A misén l20-an áldoznak. A helybeliek szo
kás szerint a gyóntatásért tojást hoztak. Tu
dattam a katonákkal, hogy értük miséztem.
Megható volt az áldozás, az ima és az ének.

Aprilis 14. A szomszéd faluból jött egy férfi és
egy nő gyónni. Lengyel katolikusok voltak.
Tolmács útján megbánattam bűneiket, majd
miseruhát, stólát vettem, hogy papi díszben
összeadjam őket. Könnyes szemmel térdeltek
le, és hangos szóval énekeltek, imádkoztak a
szobámban. Amikor a környék ukránjai, pra
voszlávjai jöttek bámészkodní, már levettem
a papi díszeket. Uj legényemnek Baranyi bá
csit hívtam, ő volt a legbecsületesebb az em
berek között. Csak később tudtam meg, hogy
református, mert tiszteletes úrnak hívott.

Aprilis 20. Éjjel két órakor nagy vonatfütyü
lésre ébredtem, majd három erős, hatalmas
robbanás, géppuskázás, lövések. Kinézek az
ablakon, látom a lövések tüzét. Figyelmezte
tem az ablakon keresztül az őrséget, ők riasz
tanak. Az erdő melletti vasutat robbantották
fel, ott lövöldöznek. Parancs: mindenki a saját
házát védje. Hirtelen öltözés, várjuk a parti
zánokat, de nem jön senki. Ruhástól fekszünk
le. Reggel fél nyolctól gyónás, nyolctól mise.
A tékozló fiúról prédikáltam. Áldozáskor
kérjük a nálunk lévő Jézust, hogy minket is
vezessen haza. Elsírtam én is magam, mert
láttam az öreg emberek könnyes szemét.

Aprilis 21. Jött három asszony gyónni, és 12
tojást adtak ajándékba. Egy misére is akartak
fizetni, mert az egyiknek a kislánya aknára



lépett, és meghalt. Megígértem, hogy fogok
érte misézni.

Április 22. Nagycsütörtök van. Nincs ünnepi
hangulat, mert nincs misebor és a gyertya is
hiányzik. A fagykenőcsnek használt paraffin
ba teszünk összehajtva papírlapot, ez a mé
cses.

Április 23. Nagypéntek. Könyvek hiányában
csak beszédet tarthattam, a protestánsoknak
külön, ők szépen énekelnek. Bűnbánatot hir
detek, mert a papjuk, Andrássy Ferenc mező

kövesdi lelkész fogságba esett. Egész nap ün
nepi hangulat van a lelkünkben.

Ápri!is 24. Nagyszombat. Mise nincs, egész nap
a patakot rekesztjük el, hogy fürödhessünk. Ké
sőbb készülök a másnapi szentmisékre.

Április 25. Húsvét. Kilenckor, tízkor szentmi
se és beszéd a katolikus katonáknak, akik kö
zül huszonnégy áldozó volt. A lakosok és a
katonák felváltva énekeltek. Az ukránok és a
lengyel katolikusok hoztak kenyeret, tojást
megáldatni. Tizenegy órakor a protestánsok
nak tartottam istentiszteletet. Ének és beszéd
van. Ismét nagy tojásebéd az alakulatnak. Es
te vizitelek a régi házamnál, mert a robbanás
miatt el kellett hagynunk, új lakást vettünk.
Mézes tejjel kínáltak, piros tojást adtak. (Ott
is szokás.) Este nyolckor hazamentem, és el
beszélgettünk a múlt időkről.

Április 28. Holnap indulunk Koroszténba,
hogy május l-jén fertőtlenítsűnk, és rakod
junk hazafelé. Mosdás, nagymosás, puskapu
colás, csomagolás mindenütt. Végtelen öröm
és boldogság, izgatottak mind az emberek.
Jóformán otthon érezzük magunkat. Délután
egy ifjú lengyel párt esketek. Nehezen olva
som el a furcsa betűket. Latinul és magyarul
adok nekik bizonyítványt az esküvőről.

Május 1. A koroszténi fertőtlenítés után, más
nap negyed hatkor kelünk, összepakolunk,
imádkozunk, a vasútállomásra megyünk a
folyó partján. Megnézem Timosenko főhadi

szállását, ami tíz méter mélyen volt a sziklába
vájva. Végigmentünk a szűk folyosókon, a
föld alatt rejtett telefonkábelek és világításveze
tékek futottak. A bunkert sűrű erdő rejtette el.

Május 2. Leírhatatlan az öröm: fél kettőkor

bevagoníroztunk, és elindult a szerelvény
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Magyarország felé. A magyar határra érve a
Himnuszt énekeltük, és megfogadtuk, ha
kell, a vonatról is leugrálunk, de mi már nem
megyünk vissza a frontra. Robogott a vonat
a magyar fenyvesek között, és a vagonnyi ka
tona teli torokból énekelte a tüzérek dalát.

Miskolcon nagyon kedvesen fogadtak: ci
garettával, cukorral. Aztán továbbszállítottak
a szentpéteri laktanyába, ahollezártak ben
nünket. Amikor a pisztolyomat leadtam, a
raktáros szóvá tette, hogy hiányzik két golyó.
A nevetséges számonkérésre azzal válaszol
tam, hogy igen, az egyiket fegyvertisztítás
céljából lőttem ki, a másikkal pedig egy törött
lábú lovat lőttem agyon.

Visszakerültem a vasgyári plébániára hit
oktatónak és kórházielkésznek.

Egy alkalommal a sebészetre mentem,
ahol a kórteremben tizenhat ágy volt. Szokás
szerint mindenkihez odamentem, és a baja fe
lől kérdezősködtem, A betegek elfordultak tő

lem, olvastak, ettek és azt felelték, hogy a
harctéren sebesültek meg. Akkor az egyik
ágynál megkérdeztem, hol sebesült meg? A
beteg mondja: Koratojaknál. Erre elkezdtem
sorolni: Sztorozsevoje, Oszkino, Mascsugino,
Kocsatovka, Rosszoski, Buzenki, tehát az ot
tani községeket. Meglepődve kérdezték, hon
nan tudom? A válaszomra, hogy én is ott vol
tam, mindenki letette az újságot, abbahagyta
az evést, és elkezdtünk beszélgetni. Elköszön
tem avval, hogy a jövő héten újra jövök, mert
ez a feladatom, és elindultam kifelé. Utánam
szólt az egyik, hogy szeretne gyónni, majd a
másik ágyban fekvő is megkért. így a tizen
hat sebesültből tizennégyen meggyóntak,
csak kettő nem, aki nem volt katolikus.

Ekkor éreztem, hogy a szenvedőt csak a
szenvedő tudja megérteni, és másnap reggel ál
dozáskor Krisztus szenvedéséről beszéltem.

Felje~yzés a Díösgyör-Vasgyar-í
plébania Historia domusába

Közel ötven év távlatából emlékszem vissza a di
ósgyőri vasgyár ,,felszabadulására". Dátumokra
már nem emlékszem pontosan, csak arra, amit ed
dig nem emlegettek, hogy a vasgyári papok is ki
vették a részüket az akkori eseményekből.

1944. december elején - talán másodikán 
a Stadion mellett a X. utcában lelőttek két német



tisztet. Ennek megtorlására a Miskolcon állomá
sozó német parancsnokság elhatározta, hogy bom
bázni fogja a gyárakat és a telepet, ha nem adnak
ki hatvan kommunista túszt. Nagy volt a riada
lom. A gyárnak felelős vezetősége nem volt. Mi,
római katolikus káplánok, akik 1943 nyaránkerül
tünk ki a doni harcokból, tudtuk, hogya német ezt
meg is fogja tenni. Már az orosz csapatok itt vol
tak a Nyíresben, tehát csak húzni kellett az időt.

Elhatároztuk, hogy összeírunk 59 többgyermekes
családanyát és egy papot kísérőül. Mosonyi József
és én sorsotvetettünk, hogy ki megy be Miskolcra
a német parancsnokságra és ki marad túsznak az
asszonyokkal. Rám esett a sor, hogy menjek tár
gyalni. Mosonyi József pedig maradt az 59 asz
szonnyal a lányiskolai bunkerban. Korán hajnal
ban,az árkokmélyénhaladva először a mindszenti
plébániára mentem, majd Henkei Hönig Vilmos
ny. tábornokot kértem meg, hogy jöjjön el velem
a német parancsnokságra. Ott előadtam a túszok
névsorát, és hogy ki hány gyermek anyja. Erre a
parancsnok azt mondotta: mi nem vagyunk gyil
kosok, nekünk hatvan kommunista túsz kell. Erre
azt feleltem: elvitték a nyilasok. Akkor hatvan szo
ciáldemokrata - mondták. Elvitték a nyilasok
feleltem. Akkor hatvan kereszténydemokrata. El
vitték a nyilasok - feleltem. Ekkor aztán mérge
sen az asztalra csapott, és azt mondia, majd
összeszedjük mi. Erre én elmentem a magyar
csendőrségre, hogy ne engedjék a német csendőrö
ket garázdálkodni. A csendőrség parancsnoka egy
százados volt, aki azonnal összehívta az embereit,
és elhatározták, hogy minden.német csendőr mel
lett egy magyar csendőr is ott lesz. Elvégre Ma
gyarországon vagyunk! Én akkor megköszönve ál
dozatos szeretetüket hazasiettem a gyárba, és tu
dattam az ismert kommunistákkal, hogy azonnai
költözzenek a gumiúton túlra (így hívták az Uj
diósgyőrtől elválasztó utat). Reggel meg is jöttek
a csendőrök, egy német, egy magyar. Kommunis
tát nem találtak, de összeszedték a román és ru
szin munkaszolgélatosokai, bezárták őket a lány
iskola pincéjébe, melynek ajtajába egy leventétál
lítottak puskával.

A lakosság megnyugodott. A németek a mozimel
letti Vendégházban laktak. Délután kezdték Jelszedni
a telefonok drótjait. Tehát készültek elmenni.

Este kimentem a kórház mögött lévő magyar
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állásba, ahol Csillag László egrifiú volt a parancs
nok. Figyelmeztettem, hogy a németek, akik a
szomszéd állásban voltak, az éjszaka el fognak
menni. 6 ezt lehetetlennek tartotta, hiszen most
volt itt egy másik német állás parancsnoka, aki a
fejéhez szegeztea pisztolyt, hogy az állástfeladni
uk nem szabad. Én erremondiam, éppen ez a jele,
hogy itt fognak hagyni.

Itt megemlítem, hogy napközben a Nyírjes Lá
di alatti Ordögárokban bújtattam át Nagy Thhö
töm jezsuita atyát, aki megbízással ment a buda
pesti kormánytól a debreceni kormányhoz. Sike
rült is átmennie.

A németek állása néhány sorozat leadása után el
csendesült, és akkor vették észre a magyarok, hogya
németek becsapták őket. Igen, ezt csinálták aDontól
kezdve, hogy a magyar hadsereg a németek utóvédjé
nekaz utóvédje volt.

Reggel nem akartak kiengednia C-gyárbunke
réből. Ott kaptam szállást. Bejöttek az oroszok. Én
reverendában mentem a kórház kápolnájába, mert
a bombázás óta (szeptember) nem lehetettmisézni.
A lányiskolai bunkerhoz érve látom az örvendező,

üvegeket és poharakat emelgető embereket, közé
ben pedigkét szurony emelkedik ki. Amint meglát
az éljenző tömeg, egyszerre elcsendesül, és ketté
válva utat engednek az orosz katonákhoz. Megle
pően fájdalmas volt nekem ez a csend. Mindenki
arcáról azt olvastam le: mi lesz ebből? A pap és a
szovjet katona találkozik. Én a legnagyobb lelki
nyugalommal kezetfogtam velük és oroszul üdvö
zöltem őket. Oroszul aDontól 1600 km-t gyalo
golva tanultam meg valamit hallásból. "Ggye
jeszty nacsalnik?" - kérdeztem. majd mondiák,
hogy a másik utcában. Kértem, vezessenek oda.
[gy jutottam el Szuchár Pál tanító lakására (ő az
első világháború fogságában tanult meg oroszul),
így tolmácsként szerepelt. A kapitány szívesenfo
gadott, én engedélyt kértem a liturgia megtartásá
ra. Azt válaszolta: "Nemcsak engedélyt adok, ha
nem kérem önt, húzzák mega harangokat, nyissák
ki az iskolákat, és legyen úgy, mint eddig". A ka
pitány azt mondta, ő most jött be, nem ihat, én
pedig mondiam, liturgia előtt vagyok, nem ihatok.
Meghajolva letettük a poharat, majd kezet fog
tunk, elköszöntünk. Ezt csak egyszer lehet átélni
- 46 évvel később csak emlék.


