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…Szörnyű itt az élet.
1945. dec. 5. Az elmúlt napok történései eddigi fog-
ságunk legszomorúbb korszaka. November 30-án
tudtunkra hozták, hogy szobánkat el kell hagynunk.
Másnap csakugyan kiköltöztettek ben nün ket a le-
génység közé. 278-an lakunk egy hatalmas terem-
ben, emeletes priccseken. 10-en egy kis magyar szi-
getet képeztünk… dec. 4-én reggel összehívott ben-
nünket a főhadnagy és tudtunkra adta, hogy két na-
pig követ kell a tiszteknek törni, mert különben le-
áll a gyár… Tegnap megjött Mes kó barátunk
Obojánból. Sok mindenre gondoltam, mikor meg-
láttam, de aztán nagyon lehiggadtam. Ő ugyanis
tud oroszul, és a parancsnokságnak segédkezik.
Megmondta, hogy hivatalosan semmi sincs a ha-
zamenésről. Csak a lengyel legénység ment el, a tisz-
tek nélkül. A többi nemzetiségűek mind Obojánban
dolgoznak. Vége rózsaszínű álmainknak.

December 8. Drága Szívem! Most fejeztem be
a szentmisét. Elimádkoztam. Ott ültem melletted
az első padsorban, kicsi templomunkban. Eszem-
be jutott egész ifjúságom, kongreganista életem.
13 évvel ezelőtt, e napon, az avatásom, szép gyü-
lekezetünk, jó lelkipásztorunk. Csodálatos, milyen
más a valláserkölcsi nevelés más iskolákban. A kü-
lönbség egyedüli oka — azt hiszem — a nevelő
törődése, példamutatása, a növendékekkel való
törődésének foka, a foglalkozások minősége.
Sok szép ifjúkori élményem, emlékem fűződik eh-
hez a naphoz. Az utolsó misét Sorokpolányban
hallgattuk. Holnap lépünk a 8. hónapos fogsá-
gunkba. (Május, június, július, augusztus, szep-
tember, október, november, december.)

(…)
KURSZK 1945. DEC. 19. Drága Kisanyám! Meg-
próbáltatásunk egy újabb szakaszához értünk, me-
 lyet komolyan és joggal megpróbáltatásnak nevez -
hetünk. Tegnap du. otthagytuk RZSAVÁT, a cukor -
gyárat és 11 magyar tiszt, beérkeztünk Kurszk ba.
Valamikor 1942-ben május 10-én itt rakodtunk ki.
Ebben látszik az élet megcsúfoló gúnya, most itt va-
gyunk, fogolytáborban. Megérkezésünkkor kije-
lölték a helyünket, a 3 emeletes priccs alsó során 11
helyet. Fűtés egyáltalán nincs. Aztán elrendelték,
hogy a rendfokozati jelzéseket le kell vágni. Az is
megtörtént. Megtudtuk, hogy itt a tisztek is dol-
goznak, mint a legénység.

Földes a szoba és csak úgy sugározza a hide-
get. Nem tudunk mást csinálni, csak lefeküdni,
betakarózni, mert csak így kibírható. Koszt: reg-
geli 3 deci fagyos krumplileves, ebéd vacsora u.a.
Van itt 1400 fogoly, ebből 500 súlyos beteg, na-
ponta 4–5 halott. Azt mondják, a múlt napokban
15–20 halott volt. Most már akaratlanul is arra
kénytelen gondolni az ember — hiába hessegeti
el a gondolatot —, hogy csendes elhullás ra let-
tünk ítélve. Innét haza még nem ment sen ki, ki-
véve néhány beteg, valami alkalmi szerelvénnyel.

December 20. Drága Életem! 3 nap múlva első
házassági évfordulónk. Egész nap azzal foglal-
kozom, hogy visszagondolok az egy év előtti
mozgalmas napokra.

Dec. 23. Drága Szép Anyám, házasságunk év-
fordulóján odaszállok Hozzád, megcsókolom
drá ga homlokod, könnyes szemed… Megígé-
rem Neked, itt a szenvedések, gyötrelmek hazá-
jában, hogy mindig a Téged végtelenül szerető
urad leszek… csak Neked fogok élni, dolgozni.
Bo csásd meg, Édes, hogy miattam ennyit kell
szen vedned, és feltétlenül bízz az Úristenben,
aki haza fog segíteni, érzem, nem hagy itt. Drága
anyám, jó éjszakát!

December 24. Drága Szívem! Ma reggel termé-
szetesen ismét kimentünk dolgozni. Most dél van
és 1 óra munkaszünet. Ma reggel eszembe jutott
az első közös reggelink. Emlékszel Édes arra a tál-
cára, amelyről együtt reggeliztünk? Istenem! Mi -
kor lesz ez még egyszer? Mennyi minden jó…
Drága Szívem! Kívánom Neked szent karácsony
estéjén, hogy a jóságos Isten áldjon meg Téged,
az én és picinyeink örömére, hosszú, boldog élet-
tel. Most Ti biztosan ott álltok a karácsonyfa alatt
és imádkoztok. Nekünk is lesz itt karácsonyfánk,
ma este kis ünnepséggel. Megyek be a terembe,
Édes, mert a magyarokból egy kis énekkart csi-
náltam, és két éneket énekelünk: Fel nagy örömre
és Ó, gyönyörű, szép. Az elsőt én összhangosítot-
tam, a másodikat kánonban énekeljük.

(…)
Az énekkar szereplése szépen sikerült. Na-

gyon jól esett a magyaroknak a német számok
között egy magyar szám. Az egész előadás szép
volt, mondják, én nem tudtam oda figyelni, min-
dig otthon voltam Köztetek.

Dec. 28. Vagyunk 1300-an, ebből 600 beteg,
300 OK-s osztályozású, vagyis munkaképtelen,
ezek közül halt meg tegnap három, jajszó nélkül.
Elaludtak, végelgyengülésben. Kb. 3–400 dol-
gozó van összesen. Öltözetlen, étlen emberek 20
fokos hidegben dolgoznak. Még 2 hét davaj, da -
vaj és kész.
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December 31. Drága Szerelmes anyám! Megint
olyan naphoz érkeztünk, amikor végtelenül fáj,
százszor, ezerszer jobban, mint máskor, a távol-
lét… Szilveszter este van. Karcsi barátom el-
húzta mindegyikünk nótáját. Még mindig meg-
van a hegedűje. Én azt kértem: Érik a…, hajlik a
búzakalász. És a hegedűvel együtt sírtam.

1946. január 6. Drága Kisanyám! Ne haragudj,
hogy ilyen későn köszöntlek az új esztendőben,
de utolsó napjaim olyan bonyodalmasak és moz-
 galmasak voltak, hogy nem tudtam írni. A ma-
 gyar parancsnok behivatott és említette, hallotta,
hogy nagy zenész vagyok. Megcsinálhatnám a
jövőmet. Egy valamit kellene ismerni, zenekarra
komponálni, betanítani, ez pedig a (mit gon-
dolsz mi?) a Cigánybáró. Van Isten! Vállaltam.
Papirost, vonalzót, ceruzát kaptam, meg helyet
a stábon és egész éjszaka dolgoztam. Elkészült a
nagy mű, akkor 15 perces egyveleg a Cigánybá-
róból. (Ugye, Édes, nem is tudtad, hogy ennyire
értek a zenéhez.) Reggel még, azon álmosan, fá-
radtan, bemutattak a 26 tagú német hivatásos ze-
nekarból álló zenekarnak, az ungarisch kapell -
meistert! Nagy határozottsággal elkezdtem a
betanítást (első, második, harmadik hegedű,
csel ló, bőgő, fuvola, klarinét, harsona…), korri-
gál tuk a kisebb tévedéseket, és a nyitány első fe -
le 2 órán belül jól szólt. Néhány napra rá elké-
szült az egész mű, 35 perc lejátszási idővel.
Teg nap este megvolt a premier. Óriási taps, óri-
á si siker. Tudod, Édes, 1945 nyarán egy moszk-
vai társulat játszotta a Cigánybárót Kurszkban,
több előadásban, és nagyon megszerették a ze-
néjét a kurszkiak. Dirigáltam a zenekart, közben
kifordultam, énekeltem (különösen a Zsupán
belépőnek volt óriási sikere). Most aztán vissza-
varratták rendfokozati jelzéseimet, kitüntetései-
met és meister lettem. Előnyöm óriási: dupla
kosztot kapok (melyet kiverekedtem a zenekar-
nak is, amiért nagyon szeretnek), dupla kását +
halat (ha van). A zenekar teljes segítségével óri-
ási tekintélyem lett, mint karnagynak. Látod,
ilyen Szívem az élet. Most fizetődik vissza a
zene iránti érdeklődésem és Hatvany Lajos tanár
úr sikeres pedagógiája. Most aztán meleg zene-
szobában komponálok, és a zenekarnak tanítom
be a darabjaimat. Most készül egy másik egyve-
leg a Lehár operettekből. Az orosz újév napján leg -
alább tízszer eljátszottuk a Cigánybárót. Alig bír-
tam a karom emelgetni, szegény hegedűsök is
alig bírták el a vonót.

(…)
Ma du. volt 2 előadás és most este még egy

díszelőadás. A partitúrámat a zenekar tagjaival
aláírattam és hazaviszem magammal emlékbe.
Remélem újra sikerünk lesz. Jönnek a kurszkiak,
tábornokok, civilek, tudósok, mindenféle foglal-

kozásúak. A másik nagy esemény: Egy másik
barakkba kerültünk. A magyar parancsnok je-
lölte ki a helyünket: Kecskését, Kondekét és az
enyémet, 3 helyet a kályha mellett, villany alatt.
Ez a barakkban a legjobb hely. Itt sincs meleg, de
a legmelegebb, szóval nem fázunk zubbonyban.
Ez a harmadik emelet, a meleg felszáll. Szóval
még egy siker. Nem akartam a zenekarhoz köl-
tözni, itt tudok segíteni a magyarokon, tiszttár-
saimon, ha kapok valamit (ennivalót, mahorkát).
Édes Kisanyám! Most hála Istennek, a viszonyok -
hoz képest „jól” megy sorom. Lehet, hogy ennek
köszönhetem hazatérésemet.

1946. január 7. Drága Szívem! Tegnap javában
ír tam, jöttek mondani, kezdődik az előadás, mon-
 dat közben abba kellett hagynom az írást. Este
megvolt a díszelőadás. Amikor számom ele jén
meghajoltam, már nagy tapsot kaptam. A szám
után szűnni nem akaró, óriási taps. Jutalmunk az
előadás utáni kása, melyet a szereplők kaptak.
Mindenki annyit, amennyi belefért. Én másfél
csaj kával ettem csak, de volt, aki 3-at. Egyszóval
jól sikerült az est. Az oroszok nagyon meg voltak
elégedve. Ma hétfő van, reggel fél 7. Most jöttünk
a reggelizésből. Elég jó ízű leves volt. Persze kar-
nagyi sűrűséget kaptam. Már ismernek a szaká-
csok! Többet ér, mint 5 tábornok ismeretsége.
Drága Anyám, nem tudom eléggé hangsúlyozni,
mint jelent az, ilyen időben nem kimenni, hanem
melegben komponálni, hangszerelni. Élet a meg-
betegedés, a halál helyett. Most már biztos va-
gyok benne — újra meg újra érzem —, hogy a jó
Isten mennyire szeret, hogyan segít, és hogy rö-
videsen haza is segít. Tehozzád, Édes! Táborunk
egy állomás mellett van, azért hívják, vasúti lá-
gernak. Hallani állandóan a vonatok zakatolását,
a mozdonyfüttyöket, olyan, mint amikor egy éhe-
zőnek bécsi szeletet mutogatnak, de nem ehet be-
lőle. Na, majd egyszer. Reméljük, nem sokára.
Most nemrégiben vitték el innét az utolsó francia
és cseh foglyokat. 8 óra lehet… mi itt az idővel
úgy vagyunk, senki nem tudja a pontos időt. Az
egész táborban nincs egy óra. Csak úgy kb. megy
itt minden.

(…) Megcsináltam az új zeneszám első hege-
dűjét. Szóval, a neheze már megvan, az anyag
együtt van. Ma de. találkoztam a magyar pa-
rancsnokkal, és megköszönte fáradozásaimat, és
elismerését fejezte ki, mondta, hogy az oroszok-
nak nagyon tetszett. És ez fontos.

Készül az új műsor. A János vitézt dolgozom
fel, énekkel. Egy másik számot is csinálok: Az
egy kis itóka, ha bennem van című slágert. Hol-
napra készen leszek a kottákkal és kezdődik a
zenekari próba. Most kénytelen vagyok este és
kora reggel dolgozni, ilyenkor ég a villany a fe -
jem felett. Reggelenként hamar eloltják és csak
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du. ½ 5 körül gyújtják fel. A barakkban külön-
ben olyan sötét van, hogy nem látok. A zenete-
remben melegszem ilyenkor, ott viszont nem
tudok dolgozni a zajtól. A komponáláshoz csend
kell. Éjjel dolgozom — legtöbbször —, nappal al-
szom. Itt minden fordítva van.

…elmegyek egyik nap a szívemmel panasz-
kodni. Tudod, engem más szemmel néznek,
mint karmestert. És jó, ha jól eszükbe vésik „be-
tegségemet”. Fontos az osztályozásnál. Legkö-
zelebb minden áron OK-s akarok lenni. Ez az
osztályzat azt jelenti, ONE KRAFT és semmi
munkára nem vehető igénybe. Minden módon
biztosítani kell, megalapozni a biztos hazajutást.
Egészség, kondíció fenntartása, ahogyan csak
lehet. Hogyha véletlenül megunják a muzsiká-
mat, akkor is biztonságos legyen a helyzetem.
Hazamegyek. Eljön az idő, el kell jönnie.

Január 14. Drága Szívem! Tegnapelőtt végtelen
örömmel láttunk hozzá a levélíráshoz, ugyan is
végre a sokat ígérgetett Vöröskeresztes válaszos
levlapok megérkeztek, és mindnyájan kaptunk
egyet. Kevés reményünk van ugyan, hogy mos-
tanában hazaér, de hát egyszer csak megkapjá-
tok Édes, és tudtok rólunk. A választ igazán nem
lenne jó itt megvárni, mert ahhoz, véleményem
szerint jó pár hónap kell… Egész éjszaka, ál-
momban otthon voltam, te zongoráztál, Édes, én
pedig énekeltem. Tömve volt a kicsi szobánk,
összes rokonunk, barátunk együtt volt. Olyan
volt, mintha pótlakodalomra jöttek volna össze.
Vagy ismerkedési napokat tartottunk volna. Ró -
zsi néni nagy beszédben méltatta a nap nagy-
szerűségét. Igen jó volt a hangulat, ettünk, ittunk.
Annyira átéltem az álmot, hogy mikor felébred-
tem, őrült csalódást éreztem. Mostanában min-
den éjszaka nagyon élethűen Veled vagyok, Édes.
De jó Veled ébredni a valóságban! Kezedet csó-
kolja a te szerető, hű férjed, Ferid.

1946. január 25. 11 napja, hogy utoljára írtam
Neked, takarékoskodom nagyon a hellyel, mert
az az érzésem, hogy az ősz visz haza bennünket,
de legalább a nyárvég. Múlt vasárnap nagy si-
kerem volt a hangversenyünkön. A János vitéz-
ből összeállított egyvelegemet játszotta a zene-
kar, dirigáltam, és 2 énekszámot énekeltem
belőle. Utána egy táncszámot adtam elő, óriási
sikerrel, az „Egy kis itóka, ha bennem van” című
slágerral. A legnagyobb tapsot kaptam, három-
szor kellett a számot előadnunk, szűnni nem
akaró tapssal jutalmazták műsorunkat. Az el-
múlt hétfőn este szintén történt valami. A tábor
magyar parancsnoka összehívta a magyarokat
és bejelentette, hogy szeretné, ha alakítanánk
egy magyar egyesületet. Azonnal meg is alakí-
tottuk a MAGYAR ANTIFASISZTA KÖRT. A kör
vezetésével és egyben a tábor magyar propa-

gandista teendőivel engem bíztak meg. Ismét
egy óriási alap, itt benn maradásomra. Heten-
ként tartunk szerdán este összejöveteleket. Új-
ságcikkeket írok a faliújságra, zeneszámokat
írok, most egy slágeregyveleget. Zenekari pró-
bákat tartok, a könyvtárat vezetem, az újságokat
osztom. Tevékenykedem, de a melegen. A kór-
házban a betegeket látogatom. Papi teendőket
végzek. Visszahozom az életet azokba, akik már
lemondtak. Jó hangulatot teremtek a magyarok
között. Ez a legnehezebb, mikor magam is leg-
szívesebben sírni tudnék. Így bohóckodni, vic-
celődni, próbálja meg, aki még nem csinálta.

1946. március 1. Drága Kisanyám! Beköszön-
tött március, születésem hónapja, itt a tavasz.
Egy év előtti események jutnak eszembe, azok a
kedves kis községek, melyekben olyan boldogan
éltünk. Sokat mesélek Karcsi barátomnak ezek-
ről az időkről, olyan jól esik mesélni róluk.
Olyan jó is most a múltból élni, hisz tervezgetni
nem tudunk. Mert fogalmunk sincs, mi van ott-
hon. Az újság, amit mi kapunk, érdekes. Az
egyik helyen azt írja, a hadifoglyok semmi hát-
rányban nem részesülnek, ha hazajönnek.
Engem Kicsinyem, őszintén szólva, nem nagyon
érdekel, mert kocsisra és kocsmárosra mindig
lesz szükség, akkor pedig megélünk. Itt a lapá-
tolást és földmunkát is megtanultam, vagonból
kirakodó specialista vagyok, akár répát, akár
szenet, salakot, akár homokot, égetett meszet
kell „abládenolni”.

Újabb sikereim: egyveleg a Marica grófnőből
és egy Csárdás egyveleg, melyet most tanítok be.
Hála Isten benn maradtam, mint a zenekar nél-
külözhetetlen vezetője, meg mint propagandis -
ta. Most tehát a 2-es osztályzásom mellett sem
kell kijárnom dolgozni. A jó Isten nagyon meg-
segített ezen a télen. Most, a zárlat (flecktífusz)
ideje alatt (a társak) itt a táborban dolgoznak
ugyan, de azért ez is csak munka és hideg van.
Elkészült az első magyar faliújság is. Ezt is én
csináltam. Már holnap a következő cikkeken
fogok dolgozni.

(…)
Most jön a legnagyobb szenzáció: a kenyér-

hordó autóval egy magyar tiszt jár, akit Sándor
napkor megismertem. Megkérdezte a nevemet
és megígérte, utána néz a nagy lágerben, nincs-
e ismerős. Most szombaton aztán, éppen koncert
volt, és betévedt oda, meglátott, egyenesen hoz-
zám jött, és üdvözletet hozott. Mit gondolsz,
Édes, kitől? Majd elestem a csodálkozástól. Aki-
nek a köpenye nálam van, Erdélyi Lacitól. Azon-
nal írtam neki egy pár sort, és tegnap kaptam
tőle egy levelet, amelyben megírta, hogy került
ide. És mi történt vele Eszteregnye óta. Nem is
tudtam róla, hogy Spielfelden találkoztatok. Azt
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írja, hogy K-ékkal Svájc felé mentetek onnét. Ma
aztán válaszomban megnyugtattam, hogy visz-
szajöttél hozzám és otthon vagy. Most aztán le-
velezünk. Levelében nagyon izgalmas dolgot ír,
szóról szóra a következőt: „Figyelj! Nem egészen
4 hét múlva megyünk haza. Az út 1 hétig fog tar-
tani. Ne nevess! Majd elválik.” Semmi egyebet
nem fűz hozzá. Honnan veszi, kitől tud ja? Ko-
moly fiúnak ismerem őt, ezért izgalom fog el. (…)

Március 28. Délelőtt írtam Nektek lapot. Tá-
bori válaszos levlap, olyan gonddal írtam, re-
mélem megkapod. Már ez a harmadik. Már úgy
szeretném egy lapodból megtudni, hogy meg-
kaptad üzenetemet… Szereztem néhány kész ci-
garettát, megkínáltam a jó barátokat, és elmesél-
tem a gyönyörű 1944. évi születésnapomat és a
boldog tavalyit. Emlékszel, Te is ugye, erre a két
március 28-ra? Elevenen él bennem mindkettő.
„A két jó kistestvérből — immár PAPA–MA MA
lett”… Életem! Valószínű, ezután sem kell kijár-
nom dolgozni. Megmaradok, mint karnagy-pro-
pagandista, itt benn. Tegnap volt és minden szer-
 dán van magyar összejövetel, melyen én beszélek.
Tegnap levélírás is volt, a bajtársak írtak haza.
Segítettünk, ha kellett.

Április 13. Kormánydelegációnk 9-én repülő-
gépen érkezett Moszkvába. Már a faliújságon
minden magyar láthatja képen, Molotov és De -
kamarov között Nagy Ferencet és Gyöngyösi Ist-
vánt. Nézik is a bajtársak és reménykednek. Az
Izvesztiából közölt kép és szöveg van kitéve,
ma gyarra lefordítva. A reptér piros-fehér-zöld
zászlódíszben. Magyar és szovjet himnusz hang -
ja. Katonai parádé, díszszemle. Nagy azonnal a
mikrofonnál rádió-beszédet mond. Most én is
ezt mondom, Kisanyám, ha erre fel sem megyünk
haza, akkor soha. A békeszerződésnek június vé-
géig meg kell lennie. Békekötés után pedig nincs
hadifogság.

V. 2. Húsvét vasárnap. Drága Kicsi angyalom!
Haza gondoltam a húsvéti kalácsra, a paprikás
csirkére, a te kedvencedre: a rántott csirkére, a
friss salátával. Piros tojás van otthon egy tálban,
az én számomra kikészítve, Te festetted édes,
szinte látom. A zongorára van téve. Emlékszel
kicsinyem az első nyuszira, amit Tőled kaptam?
A piros szívre? Itt van nálam a névjegy: „az ere-
deti is a tiéd” felírással. Itt van a kezemben, 2 év -

vel ezelőtti húsvéti ajándék. Nincs ennél értéke-
sebb, mert Tőled kaptam. Látod, Életem, így kell
megőrizni az élet legboldogabb emlékeit. Na-
gyon szeretlek édes, és borzalmasan vágyom
Hozzád. Holnap gondolatban meglocsollak, reg-
gel korán, remélem, érezni fogod jelenlétemet.

Május 23. Drága Tündéri anyám! Életem leg-
boldogabb napján köszöntelek Téged. Köszö-
nöm Neked, hogy világra hoztad a legdrágább
közös kincsünket, kicsi gyerekünket, kis Ferikét!
Csodálatos az, hogy a jó Isten milyen pontosan
tudatta velem október 21-i álmomban, kisfiúnk
születését. Bizonyítja ez az imakönyv, rövidesen
olvashatod. Megkaptam, együtt a III. 28-án és IV.
3-án írt lapjaidat. Mióta drága kezed írását ol-
vas tam, nem tudok hová lenni a boldogságtól…
Ez az első alkalom, amikor tudatosan búcsúzom
tőletek, mindkettőtöket teljes apai szívem min-
den melegével csókollak…

Június 19. 1946. V. 27-én eljöttünk Bakuhof Lá-
gerből, Kurszkból Riskovóra. Mindjárt megérted,
hosszú hallgatásomat. Ide érkeztünk, azzal,
hogy itt összegyűjtenek bennünket és megyünk
haza. Valóban, minden nap érkeztek különböző
helyekről magyarok és románok, úgyhogy pár
héten belül 444-en lettünk. Természetesen kijár-
tunk dolgozni, mert tudtuk, hogy ingyen nem
etetnek bennünket. Most elkezdték az OK-sokat
szállítani. Egy német OK-s szerelvény indul a
napokban. Utána osztrák, román és magyar OK-
sokat szállítanak haza. Ha mi egészségesek itt
maradunk, ez azt jelenti, hogy egész biztos ma-
radunk legalább okt-nov-ig… Ne ijedj meg,
Édes, szerencsétlenség történt velem. Egy sín
esett a hüvelyk lábujjamra, és összezúzta. Már 5
napja nem járok ki dolgozni… Drága Kisanyám!
Van itt egy tiszt bajtárs, akinek van itt egy fény-
képe, 8 hónapos kisfiáról. Sokszor megnézegetem.
De szeretnék már köztetek lenni. Talán otthon már
befejeztétek az aratást. Amióta itt va gyok, szimp -
la koszt és nehéz fizikai munka reggeltől estig.
8 kilót fogytam.

1946. december 31. Szilveszter este van. Itt fek-
szem a riskovói láger kórházában, sebes lábammal.
Ma megajándékozott a jó Isten egy lapotokkal,
melyet aug. 3-án Pápán írtatok. Végtelen öröm-
mel szorongatom, olvasgatom. Ki hitte volna:
1947-et itt érjük.
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