
Fasiszta rabságban Szolnok környékén
1944. szeptember-október

1944. szeptember 8-án útnak indították a 304-es számú munkaszolgálatos századot
az erdélyi Retteg községből1, ahol kéL- hónapig dolgoztunk. Kosztunk elégséges volt,
parancsnokaink közül hadnagyunk és őrmesterünk nagyon emberségesek, a keretlegé-
nyek is tűrhetőek. Jó erőben volt a mintegy 230 főből álló egység. Olasz, zárt teher-
kocsiban folyt az utazás, több okból aránylag jó kedvvel. Elsősorban akkor még nem
volt ismeretes, hogy elhurcolt családtagjaink nagyrészt már nem élnek, krematóriumok-
ban puszruk-ak el. A románok kiugrottak a háborúból, a front veszedelmesen kö/cl
járt már Rctteghez; egyik vonat a másik után ment el táborunk mellett, egyrészt zsák-
mánnyal, másrészt ronccsá vált ágyúkkal. Hitler ellen nemsokkal előbb merényletet
követtek el, Párizsból kiverték a fasisztákat; nálunk erősen meglazult a katonás fegyc
lem, és mentünk a Dunántúl irányába. Igaz, csiga módjára, mert volt nap, amikor
10 percet ha ment a vonat, hogy helyet adjon a német vonatoknak. Zsibón éppen a mi
vonatunk mellett állott meg a Kolozsvárról befutó gyorsvonat*, egyik ablakából egy
férfi hajolt át felénk és kérdezte, tud-e valaki németül. A bajtársak engem toltak a
teherkocsi széles ajtajához.1 Ez a férfi sebtében közölte, hogy bécsi újságíró, Erdélyből
menekül, mert hiszen maholnap a magyar sereg is kiugrik a románhoz hasonlóan,
akkor el van vágva az út-ja hazafelé. Egyúttal jóreménységgel biztatott, hogy miha-
marabb vége rabságunknak, Bethlen lesz a miniszterelnök, és már folynak a tárgyalá-
sok az angolokkal. A gyorsvonat tovább száguldott: és ekkor a tolmácsot hirtelen ki-
kapta egy körmendi kereskedő és csürdöngölőt járt vele, már amennyire a szűk helyen
lehetett. De még az este lelohadt a kedv. Vonatunk mellett egy nyitott teherkocsisor
húzott el, rajta csupa gyerek, Jugoszláviából cipelték el őket; az eső pedig paskolta
szegényeket. Összebújva kucorogtak. Akkor aligha van még közel a szabadulás.

Ügy is volt. Másnap megint cammogott velünk a vonat; távolról látszott Nagy-
bánya - egy művészeti írónak mennyire gondolatébresztő látvány - megint néhány-
nap, kiértünk a Nagyalföldre. Debrecen pályaudvara friss sebekkel vonult el szemünk
előtt, jóformán egyetlen falbál állott és az ablakokban bontó napszámosok álldogáltak.
Mintegy hatnapi utazás után begördült a vonat a szajoli állomásra, helyesebben mondva
annak romjai közé. Ekkor hallottam először ezt a jassz szót: meló.2 A mi szakasz-
parancsnokunk kinézett az ablakon: „lesz itt meló". Egyetlen ép vágányt láttunk,
a legszélsőt, kocsik fúródtak a földbe, mozdonyok fejtetőn és mindenütt er,ős petró-
leumbűz. Hanem nem sokat lehetett a kocsiban szemlélődni; sorakozásra szólt a pa-
rancs. Egy aranygalléros vasúti tiszt másodmagával sorunk elé állt ezzel a köszön-
téssel: U r a i m . Mintha villanyütés járta volna át a századot. Nekünk ezt! A tiszt
folytatta: Nemzeti munkára hívjuk fel önöket, látják, mivé lett a pályaudvar, kérem,
segítsenek a rendbehozatalánál!" Olyan nagy hatással volt az emberséges hang a baj-
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társakra, hogy azonnal szedelődzködtünk ásóért, kapáért és megindult a pályaudvar
körül a munka. Én még lábadoztam súlyos lázbctegségből, a konyhához osztottak be
vízhordónak.3 Ez látszólag könnyű munka volt, de nem a szétlőtt pályaudvaron, mely-
nek főépületéből a középen egy nagy darab hiányzott; minden közeli kut-at telített
a petróleum, nyilván egy egész vonatot vert szét a bombázás. Lépten-nyomon láttam
parasztokat, amint kannával merték ki az árkokból a mocsaras folyadékot. A főépület-
ben nem akadt tiszta víz, amellett nem volt könnyű tolató mozdonyok közt átcvickclni
a romokon és elgörbült síneken. Végre a pusztatenyői kijárónál találtam egy tiszta vizű
kutat, de nem kerekest, nagy nehezen találtam meg a rúdját. Ott egy hatalmas halom
postacsomag hent-ergett a földön, ugyanis az Alföld felől csak Szajolig közlekedtek
a vonatok, a Tisza-hidat szétverte a bomba. Az állomáson is magaslott valami torony-
jzerű ház. ,

Szállásra a vonatban maradtunk. A konyha egy nyitott teherkocsin helyezkedő
el maga három kondérjával, a szabadban tisztítottuk a babot, krumplit. Ebédre haza-
jöttek embercink, ott ettünk a konyha-kocsi előtt. Egy kocsiban elhelyezkedtek a szabók
az öreg, sánta Blum bácsival, meg egy-két cipész. Az üres vonatot pedig őrizte egy-egy
maródi. Délután, miután a kondérok tisztításánál segítkeztem, beszálltam Blum bácsi-
hoz egy kis tereferére, hát négy órakor egyszerre megtolják a vonatot, mintha mozdonyt
kapcsoltak volna eléje, és megindul a kocsisor, szép egyenletesen megy is ki a pálya-
udvarról, Blum bácsi majdnem jajveszékelt, hogy visszavisznek Rettcgre, de az ajtó-
ból kihajolva látom, hogy hadnagyunk is a vonaton van, szintén integet a mozdony
felé. Bizony Pusztatenyőig kivittek, ott azután nagy pörpatvar támadt: a gépész bizony-
gatta, hogy parancsot kapott, a vonatot vigye éjszakára Pusztatenyőrc, az, hogy a baj-
társak nincsenek rajta, nem az ő gondja, végre hadnagyunk telefonált Szajolba és visz-
ózarendelték a vonatot.

Szajolban ácsorogtak ottragadt bajtársaink, hűvösödött, felső ruháik, némelyik
inge is a vonaton volt, hát dideregve várták a vonatot; vissza Pusztatenyőrc Egy
csoport, vagy húszan, azonban nem kaptak értesítést, hogy a vonat nem marad Száj ói-
ban, ezek később részben félmeztelenül álltak a pályaudvaron; egy más század veve
őket pártfogásba, amely egy nagy istállóban tanyázott az állomás közelében és meg
oltotta velük a vacsoráját is. A bombázás Damokles kardjaként függött a fontos cso-
mópont felett, épp azért menekítettek minket Szajolból ki. Reggel azután visszaviu
a vonat, de a munkát szinte naponta riadó szakította félbe, ilyenkor vonatra ültünk
és néha Törökszentmiklósig utaztunk, máskor Pusztatenyő előtt egy gazdag gyümölcsös
kei\- közelébe. Gondoltuk, annak mindegy, a bomba tarolja-e le, vagy mi éhes üldo
zöttek. Üldögélve néztük, hogy hálózza be a horizontot a sok-sok ezüst fonál.

A munkában valami nagy iramot nem lehetett tapasztalni, szép meleg szeptem-
beri napok voltak, és kedvező hírek szálldogáltak a levegőben. Blum bácsi, úgy látszik.
titokban dolgozott a vasutasoknak is; ha mosogatás után bementem hozzá a vagonjába,
mindig meg tudott kínálni édes paprikával, friss paradicsommal és jólesően édes hírek
kel, amelyek a háború végéről regéltek. Szorgalmasan terjedtek és többnyire hitelre
is találtak, csupa óvatosságból erhának neveztük, azaz rémhírnek, hogy valahogy el
ne riasszuk. A napját nem tudom, de lehetett úgy szeptember 20-a, amikor a legpesszi-
mistábbak is nyiltan beszélték, hogy a második fasisztabarát miniszterelnök, Lakatos,
békeajánlatot tett az angoloknak. Valamiféle gerendáért menesztettek néhányunkat egyik
közeli majorba, velünk volt Karczag Endre fehér karszalagos szolnoki mozis. Gái
József szakaszvezető kísért minket. Ez a Somogy megyei Csurgóról való volt, idősebb,
általában távol minden rossz szándéktól; pénzért minden szívességre hajlandó volt;
gyakran részeg, ilyenkor kevéssé beszámítható. Valamit kifogásolt a menetben; ekkor
Karczag épp a jó hírek hevületében rákiabált: maga mer beszélni, hisz lehet egy óra
múlva szabadok vagyunk és mi parancsolunk magának. Gál összehúzta magát, azon-
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ban Karczag rossz prófétának bizonyult; mire a gerendát vállunkon víve az állomás-
hoz érkeztünk, már ott volt az újabb parancs, kiviszik vonatunkat a romos Tisza-
hídhoz, és a mi századunk is részt vesz német vezérlet alatt az újjáépítésben.

A „Blum hírközpontban" megtudtam, hogy Lakatos tapogatódzásairól tudomást
szerzett a német hadvezetőség, és a magyar kiugrás veszélye miatt szükség volt a
Tisza-hidra, amelyet furcsa módon, eddig úgy hagytak romosán, tán azért, mert a
szolnoki nagy híd nem szenvedett kárt. A vasúti híd romjaitól tán 500 méterre állott
meg vonatunk, mögénk még egy vagy két munkaszolgálatos század kocsisorát tolták.
Kietlen vidékre kerültünk. Engem a holdról készített kráteres fényképekre emlékez-
tetett: itt is a vasúti töltés két oldalán bombatölcsér bombatölcsér mellett. A hídnál
bakterház romjai. Magát a Tiszát sem láttuk, eltakarták a fűzesek. És mindenütt német
katonák---

Egy pár nappal előtte - és emiatt is nagyon fájt - ellentét. Vasárnap volt. Ret-
tegen két hónap alatt egyetlen teljes szabadnapunk volt, Szent Istvánkor. Július folya-
mán egyszer úgy, hogy délelőttjét elvette a rettegi templomok látogatása, ezenkívül ha
kétszer volt szabad délutánunk, vasárnap. Itt Szajolból ezúttal Tiszapó pusztára von-
tatták ki a kocsisort, és másnap reggelre sem kerültünk vissza Száj ólba. Igaz, evőeszköz
és bakancsvizsgálat volt, enyhe dörgedelmekkel, légi veszély, majd ebéd után a közeli
ligetben a keresztény vallásúak összegyűltek; ilyenkor én beszéltem hozzájuk, a beszéd
lényege az volt, hogy fogjuk úgy fel rabságunkat, mint ahol megtanultuk, mi a türelem.
Ha visszatértünk majd a mieinkhez, hasznosítsuk ezt, kicsiségek miatt ne kínozzuk a
mieinket. Őreink közül többen meghallgatták, egyikük másikuk könnyekre fakadt.4

Mind idősebb ember volt, nem a maga jószántából hagyta oda családját, fészkét.
Zsidó bajtársaink ezalatt heverésztek, aludtak. Üjságot olvasni tilos volt, épp úgy
kártyázni is. Mikor alkonyodottí, zsidó bajtársaink foglalták el a ligetet, ekkor kez-
dődött az ő újévük. Volt köztük, akinek nemcsak imakönyve lappangott a holmija közt,
de a szertartást is ismerte. Ellentét a zsidók és keresztények közt egyáltalán nem volt;
úgy találtam jónak, hogy amikor kezdtek kijönni a ligetből, melynek szélén két tere-
bélyes bokor mintegy kaput alkotott, szíves hangon boldog újévet köszöntöttem rájuk.
Nagy meghökkenésemre egy páran sírva fakadtak, bár a legtöbben kedvesen viszonoz-
ták a jókívánságokat. Blum bácsi könnyei is záporoztak; végre is őt kérdeztem meg,
valami ügyetlenséget követtem volna el? De megnyugtatott: az ugyanis a szokás, hogy
amikor a családfő újév előestéjén hazatér a templomból, a család a lakás ajtajánál
várja a jókívánatokkal. „Maga tanár úr, a családot helyettesítette, ez igen jól esett
nekünk és ezért érzékenyültünk el."

Nekünk élelmiszert nem volt szabad vásárolnunk, de persze, ha tehettük, nem
mulasztottuk el. Pusztapón egész nap jöttek-mentek olcsó ennivalóval a parasztok.
Volt egy kocsma is, de oda sem lett volna szabad belépni. Hanem hát Gál szakasz-
vezető alaposan benyakalt és megfogott}, erővel be akart vonszolni, hogy meghívjon
egy pohár borra. Nagy nehezen tudtam lerázni, hanem a kocsmáros, a jelenet tanuja,
gúnyosan megjegyezte, „szép állapotok vannak ebben a században."

Reggel ugyan korán elindultunk Szajol felé, hanem Pusztatenyőn órákig vártunk és
ezalatt egy honvéd végigjárta a kocsikat és kávékockát adott el, persze zsákmányolt
holmi volt. Igen finom cukrozott valami, jól ízlett nyersen is. De ebből főzték a mi
reggelinket is. Szajolban azonban kiszálláskor a keretlegények kiabáltak, hogy aki
vett, adja le, mert lopott jószág. Persze senki sem adta le.

Hát ennek a világnak befellegzett a Tisza-hídnál, emberlakta hely nem látszó
sehol. Elmentem vizet keresni. A hídnál levő őrház mellett volt ugyan egy megsérült
kerekes kút, de vödör nélkül, a kerekes egyre azt nyöszörögte: Pityu ki? Összes
István-Pityu ismerőseimet hasztalan jellemeztem, egyre csak más Pityu iránt faggatott.
Nagyobb baj volt, hogy amikor kötélen leengedtem a vödröt, mocskos víz jött tel
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fadarabokkal, rozsdás szegekkel, roncsokkal. Azért egy vödörrel fel akartam vinni
töltésen álló konyha-kocsinkba, de egy német katona utamat állta: adjak neki inni.
Magyaráztam: nem ivóvíz; erőszakkal kiragadta kezemből a vödröt, de azután undo-
rodva földre dobta. Nem lehetett róla szó, hogy felfőzik a vizet. Elindultam a szajoli
állomás felé. A hídig kettős vágány futott, a mi vonataink mellett szinte az állomásig
álltak a megrekedt teherkocsik; a mi vágányunkra is néha rájárt egy mozdony; várat-
ianul nagyot lökött a mi kocsisorainkra, ilyenkor főleg a konyha-kocsin, meg a század-
irodában volt nagy csörömpölés. Félúton volt egy romokban álló őrház, annak kútja
használható állapotban, segített nagy bajomban Hanem itt is hamar beütött' a baj.
Rajtam kívül volt még vagy két vízhordó, egy nap kb. 28-30 vödör víz kellett a kony-
hán, a más századok is ide jártak. Pár nap alatt hamarosan kimertük a vi'.et; tehá'.'
versenyezni kellett reggel: ki ér oda előbb. Amazoknak volt egy ütődött vízhordójuk,
azt mondta magáról: matematikus; kérdezte tőlem, van-e valami nevezetes ember
nálunk, mert Sándor operaházi hegedűs raboskodik vele. Nekem nagyobb gondom
voli a víz; ha nagyon kevés vizet hagytam, a pasas alaposan összeszidott.

Nagy baj volt az, hogy nem ástak nekünk latrinát, a németek maguknak igen,
de nekünk? - ott volt a sok kráter, így azután elég döglctcs levegő kezdett terjengeai
a vonat közelében.

Hogy a vonatok elérjék a magasan induló hidat), egyre emelkedő töltés vitt oda,
a váratlan tolatás veszélye ellenére a vágányok mentén szoktam ballagni a vödrömmel
a vége felé már tekintélyes magasságban a pályát kísérő kocsiút felett. Egy alkalommal
ütött-kopott népség ment lent, alig vetettem rájuk ügyet, de elkezdtek integetni felén;
és kiabálni: Tanár, tanár, ápr. ápr. íme: rettegi románok voltak, táborunk mellett volt
a üátertáboruk, kubikusok, a kiugrás után elvitték őket az ország belsejébe. Jólelkűi
egyszerű emberek voltak, sokszor vitt-em nekik is vizet, most itt a Tisza mellett meg-
ismertek. Rohantam le a töltésen, egyszeriben körülfogtak és a maguk naiv gondolat-
világa szerint faggattak: mikor jöttem cl Rettegről, nem láttam-e véletlenül a család-
jukat, össze-vissza simogattuk, ölelgettek, a szülőföldjük kenetét képzelték bennem.
A vLcmet persze kiitták.5

Még tartott a száraz idő, a zsidók legnagyobb ünnepe, a hosszú nap előestéje elér-
kezett a böjttel. Az egyik kráterben gyülekeztek össze és a bombaveszély ellenére egy
szál kis gyertya mellett imádkoztak. Meglepő látvány volt, festő ecsetére méltó. Más-
nap legtöbben böjtöltek, de azért dolgoztak!, este vacsorára megkapták az ebédet.
Azonban beállott az esős időszak, keserves napokat hozott. Mindenki ingerült lett-.
A-. őrháztól nem volt szabad a töltésen vinni a vizet, hanem az úton lenn, ez azzal
járt, hogy a vonathoz a jó magastöltésre fel kellett kapaszkodni, egy sár volt; úgy
í'/erveztem meg a dolgot, hogy a másik két vízhordóval együtt mentünk, a töltésc-n
félkezünkkel a vödör, telkesünkkel a másik kezébe fogódzkodtunk, üggyel, bajjal fel-
kapaszkodtunk. Az élelmiszereket is így szállítottuk fel a kocsiról a konyhakocsihoz,
ilyenkor hallottunk híreket is a biztató hadállásokról; dél felől közeledik a szovjet
sereg. Ez azonban némileg aggasztó is volt, mert netán beleszorítanak a Tiszába, a híd
igen lassan készült, a másik híd messze, volt valami igazság az aggodalomban. Az
örökös eső, a cipekedés a sárban kimerített. Történt, hogy annak a helynek a közelében,
ahol a töltésen kapaszkodtunk fölfelé, németek kezdtek dolgozni; se szó, se beszéd,
egyik társunkat elvonczolták ásni, ásót nyomtak a kezébe. Mikor a legközelebbi for-
dulókor közeledtünk, ez a társunk az ásóval odarohant a megszokott nyomhoz,
hevenyészve lépcsőfokokat vágott be a töltésbe; őrei észrevették, egy-kettőre utána-
ciettek és az ásónyéllcl verték, de ő nem tágított addig, míg elég fokot nem vágott ki
a számunkra. Tán nem nagy dolog, de mégis a bajtársiasságnak igen szép példája volt,
érdemes arra, hogy elemi iskolás olvasókönyvbe kerüljön. Szegény társunk félév múlva
Mauthausennél tífuszban pusztult el.
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Minthogy Sopron városa kormányzói kegyelemre terjesztett fel, bizonyos kedvei
menyeket tapasztaltam; ezt szerettem volna igénybe venni, mert a vízhordás, vagyis az
egész napi sártiprás kezdett elkeseríteni. Arra gondoltam, hogy az irántam jóindulatú
őrmester talán áthelyez a mosodába. Két bajtárs, akit azután Weiss néninek és Steurer
néninek neveztek el, egyik teherkocsiban mosodát rendezett be, mentesek lettek más
munka alól, de a bajtársak számára ingyen kellett elvállalniok a mosást. A rossz nyel-
vek szerint vettek egy koporsóit, így nyertek két teknöt, bakot is szereztek, meg egy
rossz katlant; ez a töltés szélén állt; egy igen vézna, öreg bajtárs, Bruckner bácsi fű-
tötte és melegítette benne a vizet. A ruhához szappandarabokat kellett hozni. A „nénik"
azonban felhasználták a jó alkalmat és egyúttal árultak almát és gyümölcsöt, gondolom
egyebet is, és a szennyes ruha nagy halmai alatt tárolták. Ide kívánkoztam én. Tudva
azt, hogy a két „néni" igenis pénzt fogad el a mosásért, azzal jelentkeztem, hogy tel-
jesen ingyen kívánok itt működni. Képzettségem? Első állomásunkon, Kőszegen, a
katonai nevelőintézetben a mosodában dolgoztam. Steurer néninek nem is volt ellen-
vetése a belépésemet illetően, Weiss néni azonban hímelt-hámolt. Steurer néni próba-
mosásra szólított fel; Weiss néni kifogásolta, hogy csavarom ki a ruhát. Steurer néni
viszont azt mondta, hogy bár nem úgy mosok, mint ők, de a ruha tisztán kerül ki
a kezemből. Végre is Weiss néni kiack-a az utamat. Később hallottam, félti, hogy a
gyümölcsös boltot vagy besúgom, vagy mégis részes akarok lenni a boltban. Azt a
kegyet megnyertem, hogy a magamét még kimoshattam és a töltésen két fa közé feszí-
tett kötélen száríthattam, sőt a költői igazságszolgáltatást is megérhettem: ugyanis
megtolták váratlanul a vonatot, és az egész szappanos lé Weiss néni képébe loccsant.
Mindkét néni épségben élte meg a felszabadulást, Weiss néni portás lett Hévízen, de
korán meghalt, Steurer nénivel később találkoztam Zalaegerszegen, fuvaros volt.

Október 6-án fordult egyet a kerék. A hírek szerint Mezőtúr felől tört északra
a szovjet hadsereg, át kellett kelnünk a Tisza túlsó partjára. A híd úgy ahogy készen
volt ugyan, de valamely csigalépcsőn meg-megszorulva folyt az átkelés. Ott egy hai-
tányra Gál szakaszvezető mint egy cé^ár felkapaszkodott, a fiatalok könnyű szerrel
eltolták valamelyik tanyára. Nem volt könnyű megtalálni a szétszórt tanyák közt a
mi szakaszunkat, de a jó pusztaiak minden zúgolódás nélkül állták, hogy elfoglaljuk
csűreiket, magtáraikat. A mosoda igen távoli tanyára került. Felállítottuk a katla-
nokat, megfőztük az első rántott levest az új helyen. Másnap, 7-én reggel fát aprítottam,
elláttuk a konyhát, a reggelit kiosztottuk, embereink kivonultak a hídhoz, immár a túl-
oldalon. Hanem minduntalan riadó volt, bomba nem esett, a csűr ajtajába húzódtunk,
bár a tanyaiak szívesen hívtak a pincébe. Óránkat még Kőszegen elszedték, de úgy
10 óra lehetett, amikor egy pár német lovas dobbant be az udvarra; se szó, se beszéd,
katlanunkból kiszedték a tüzet, és egy magukkal hozott nyársra húzott nagy darab
húst kezdtek forgatni. Főszakácsunk, nagykanizsai fűszeres, aki nagyon szófukar volt,
felém megvető gesztust csinált és odaszólt: „büdös". De az Alcsi-pusztán sem fejezte
be pályafutását; egy újabb lovas jelent meg és pár szó odavetése után nemcsak ő,
hanem a korábbiak is lóra kaptak és a nyársra húzott hússal együtt elvágtattak. Fő-
szakácsunk nagy kiabálással eredt utánuk, maga gyártotta németséggel üvöltötte „Gabel
unser", azaz a villa a mienk. A németek ugyanis vámot vettek), vitték a nagy villánkat.
De hiába volt a nagy igyekezet.

Helyreállítottuk a katlanokat. Most azonban különös látvány tárult elém. A Tis >
felül mintha nagy sereg teknősbéka loholt volna a partról a száraz felé. Ahogy köze-
lebb bukdácsolt a menet, vettem ki, hogy munkaszolgálatosok görnyedve a tömött
hátizsák alatt: menekülnek. Hamar megjött a híre, lövik az oroszok a partot, Mező-
túrt is elfoglalták már. Hamarosan ugyanezzel a hírrel visszajöttek a mi embereink is.
Megkapták az ebédet, szétszóródtak. Ennyire közel sem voltunk még a harchoz. Mint
ilyenkor természetes, mindenki javasolt, várjuk be a Tiszán átkelő szovjet csapatokat,
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addig bújjunk meg. De hol? Mások tudni akarták vezetőségünk véleményét. Had-
nagyunk, őrmesterünk eltűnt. Végre nagy nehezen híre járt, hogy a hadnagy bement
Szolnokra utasításért. Parancsok röpködtek a levegőben, ismeretlen forrásból hogy
vonuljunk a város felé egy országút mellé. Kocsira raktuk a katlanokat, a lisztes
zsákokat, az aznap vételezett krumplit, egy másik kocsira a fehér karszalagosok elhe-
lyezték ládikáikat, én is felraktam a retyerutyámat. Végre megjelent őrmesterünk,
minden kérdezősködés elől elzárkózott, megparancsolta, hogy mindenki egy ásót vegyen
magához. Tovább vártunk. Sötétedett. Robbantások zaja hallatszott a város felől, majd
nagy füst, azt mondták, a repülőteret elpusztították a magyarok. Leszállt az est. Elin-
dították a menetet a sötétben: a várossal ellenkező irányban meneteltünk, útkereszte-
ződésekkor hangos vita a vezetőség részéről. Mehettünk már jó órája, mikor letértünk
a jó útról. Fent a világító golyók, szétpukkanó srapnelek a távolban; tragikus szüreti
mulatság, morzsolgattam magamban, de aligha jártunk úton, rengeteg gödrön keltünk
at, fel-le. Gondoltam, hogy ha épségben hazakerülök, megírom Kogutovitznak, a
térképésznek, hogy az Alföld épp nem sík. Irányzódás? Valami csekély fény az előttünk
haladók csajkájáról, amelyet a hátizsákjukra erősítettek. Éjfélre járhatott az idő,
mikorra felkelt a hold. Fáradtan vánszorogtunk előre; ahogy az emberek a vállukra
támasztották az ásót, árnyékuk úgy festett, mintha francia gránátosok -volnának, az
ásó árnyéka tűnt fel kucsmának. Végre feltűnt egy falu, tökéletes némaságba süllyedi,
a mieink az árok szélén leterítették pokrócukat, azon dűltek el. Kerestem a fehér kar-
szalagosokat, a málhás kocsit, sehol, nem hagyták el a műutat, remélték, hogy orosz
csapatra bukkannak. Én meg itt álltam minden nélkül, vékony viharkabátban, a raj-
tam levőn kívül semmim. A puszta földre nem akartam feküdni, hát csak ácsorogtam,

égbe is küldtek rögtön. De az tréfadolog volt, mert az egyik szakaszvezető a háta
..jgé lopódzott és befogta a szememet, amin azután társai jókat röhögtek. Égy óra

múlva tovább meneteltünk a holdfénynél. Elértünk a Zagyvához, majd Üjszászra.
Örvendetes parancs jött, le kell tenni a sárga, valamint a fehér karszalagot, és keres-
sen mindenki magának fekvő helyet, ahol tud. Igaz, hogy enyhe volt az éjszaka, de
kL-ől kérjek kölcsön takarót1? Viszont takaró nélkül éjjelezni sem látszott nagyon kívá-
natosnak. Kapóra jött régészeti tudományom, egyik kertben szénaboglyát láttam, üreget
vájtam bele és mint „zsugorított csontváz" elhelyezkedtem. Jól aludtam és reggel arra
ébredtem, hogy a gazda szidja apánk istenét, mert mások is össze-vissza túrták A
boglyákat.

Szép napos őszi nap ígérkezett. A vezetőség eltűnt. Szalag nélkül mintegy szaba-
don járt-kelt az ember, de persze koszt sem volt, hiszen a katlanokkal a szakácsok
is elbolyongtak. A falubeliek egyrésze elmenekült. Megpróbálkoztam egy pékboltban
véletlenül megmaradt kenyérjegyeimmel, beváltották. Vevők mondták, hogy a szovjet
sereg megállt a Tiszánál, az újszásziak mind többen visszatérnek. Mind jobban kezd-
jem érezni a reménytelenséget az elveszett holmi és a már összekovácsolódott bajtársak
miatt. Eljutottam a romantikus templomhoz; nem találtam benne más érdemlegeset,
mint két Szoldatics képet.

De ugyanakkor kereszteltek meg egy kisfiút (vagy lánykát?), így lettem 1944.
október 9-én véletlen tanúja egy keresztény cselekedetnek. Kenyeremet eszegettem az
újszászi utcákon, itt-ott bajtársakkal is találkoztam, nem voltak jó híreink és estefelé
(korán sötétedatt) tudtuk már, hogy nekünk alaposan besötétedett. Az állomáson
ugyanis ml egy vonat, amely összeszedi a szétszóródott munkaszolgálatosokat. Ki is
"inultunk a vasútra, de szó sem volt beszállásról. Az alkonyban egyszerre csak nagy
^udalordicab: megjött a málháskocsi és a bajtársak. Egyfolytában vagy 50 km-t tettek
meg, reménytelenül eltévedve, északra a Tiszától, így nem tehettek okosabbat, mint
viss-atérni. A szakácsok ugyan el voltak csigázva, de felállították az egyetlen katlant,
sena senki nem kérdezte, • hogyan tűnt el a többi, meg az élelmiszerek, de kávé volt.
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Hivatásomhoz képest nekem jutott a feladat, hogy vizet szerezzek, az állomás kútjáná'
sorba álljak, de bár az egyik pergő nyelvű szakácsbajtárs odajött sürgetni, alaposa •
összeakasztva a tengelyt az egyes várakozókkal, végre is bementem a faluba az e!
parasztházba. Igen érdekeltek most már a kutak, itt Üjszászon olyanok voltak, hogy
a földben az akna lefedve négyszögletae vaslappal, felette lógott a " ' • °r.":
tette az ember a vödrét, alig egy méterre már volt víz. Örültem neki, hogy kitettem
magamért a vízszerzésben, friss erőben hurcoltam a kávéfőzéshez a vizet, de jött a
parancsolat: beszállni a vonatba. Nyitott, de magas falú francia teherkocsikat kaptunk
és bár több bolyongó munkaszolgálatost is hozzánk csaptak, elég hely volt, egyébkén*-
az 50 km után parányi helyen is elaludtak volna a bajtársak. Leszállt az éjszaka is,
a vonat álmunkban hagyta el Üjszászt és ezzel rabságomnak egy havi szakasza zárult
le jó és szomorú élménnyel és amely fölé ezt a címet írhattam: J á s z k u n s á g .

Csatkai Endre

Megjegyzés

Rabságom további állomásai Érsekújvár, a Csallóköz, végre Sopron mellett 9 km-re
Köpháza, itt szabadultam fel 1945. március 31-én. Az utolsó három hónap gyötrelmes volt,
42 kilóra fogytam, megsüketültem. Az első 6 hónap, beleértve a jászkunsági időszakot,
amíg a honvédség kereteihez tartoztunk, olyan volt, hogy ha tudtuk volna, hogy a végén
megtaláljuk otthonunkat, szeretteinket, keményebb katonáskodásnak tűnt volna fel. Ez
azonban nem volt általános tünet. Hadnagyunk, Meszlényi Jenő, civil életben tanító, őr-
mesterünk, Hegyi János emberségesek voltak, a keretlegényekkel is ritkán volt baj. Ta-
pasztaltuk, hogy a szomszédos századoknál gyakran a tisztek is durvák voltak, ugyanúgy
a hozzánk érkező felülvizsgáló közegek. Hegyi Jánost ugyan a háború után feljelentQtte
egy-két bajtárs, de a többség nem vallott ellene, felmentették, a hadnagy ellen nem emel-
kedett egy rossz szó sem.

Társaink közül Karczag megbújt Szolnokon, tovább nem volt velünk és egy Polgár
János nevű fiatal orvosnövendék is elrejtőzött szolnoki rokonainál, ha nem csalódom,
Csépán OTI-főorvosnál. Az újszászi vándorlás közben eltűnt egy fiatal, igen értelmes,
Blum Zoltán nevű nyorndászsegéd, aki nyíltan hangoztatta, hogy kommunista, többet ne:n
hallottunk róla, viszont egy Pollák Imre nevű keszthelyi szabó hasztalan igyekezett az
oroszokhoz férkőzni, fogságba került, de a háború végével hazavergődött. Gál szakasz -
vezető egy később részegen elkövetett atrocitás miatt két évi börtönt kapott. Egy epizód,
amely jellemző volt a fasisztákra. Üjszászon az állomás közelében várakoztunk, mi lesz.
Valami liget közelében üldögéltünk az árukparton, nem tudtuk, mi lesz a sorsunk. Egy
Kertész nevű bajtárs, fiatalabb ember teljesen fehér hajjal és Goethére emlékeztető fejjel,
vitatkozott egy Spiegel Zoltán nevű bajtárssal, aki meglehetősen bolondos fiatalember
lévén, hamar méregbe gurult. Kötekedés közben valami olyant mondott Kertésznek, hogy
az arcul legyintette. A hátuk mögött ment el egy némát őrnagy. Ennek sem volt fontosabb
dolga akkor, mint ezt a fegyelem ellen volt cselekedetet megtorolni, előszólíttatta őrmes-
terünket és ráparancsolt, hogy Kertészt köttesse ki. Őrmesterünk gúzst vett magához, hivta
orvosunkat és hátra-hátra pislantva vitte be a ligetbe Kertészt, közben rögtön a fülébe
súgta, rögtön mímeljen ájulást. Az őrnagy csak annyit látott, hogy az őrmester kiköti az
áldozatot, ment tovább. Engem az ájulás környékezett, egyszerre csak valaki vállon csap,
Kertész volt; ő mondta el a dolgot nekem. Mihelyt gúzsba kötötték, úgy tett, mint aki
elájul, és ezzel az őrmester rögtön viszaküldte mellém az árok szélére,
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JEGYZETEK

1. A fegyelem meglazulására jellemző
volt az is, hogy a teherkocsi ajtaját nyitva
lehetett tartani az állomásokon, míg pl.
mikor július elején Kőszegről Rettegre vo-
natoztunk, szigorúan ellenőrizték, állomá-
sokon minden kocsi zárva van-e. Sőt ;;zt
sem kifogásolta senki, ha valaki egyik ko-
csiból átment egy másikba. Egy egész dél-
előttöt töltöttem magam is a szomszédban.
Az egyik sarokban összerakták a hátizsáko-
kat és pokrócokat, a bajtársak egy része
mintegy hegyoldalon hevcrészett és igtn
mulatságos történeteket mondtak el abban
a reményben, hogy egyszer könyvalakban
megírom a viselt dolgainkat. Voltak, akik
számítgatták, hogy kiugrás esetén in;nnyi
utat kell majd gyalog megtenni hazáig.

2. Azt hittem, a meló szó a német íle-
lone = dinnye rövidítése. Nem is fogtam
túlzottan melléje, Heves megye híres diny-
nyéjével éppen nem volt távol. Századunk
négy szakaszra oszlott. Az elsőben a zsidó-
nak minősített keresztény vallásúak voltak,
mintegy 35-en, a másik háromban, ahogy
mondtuk aktív zsidók. A szakaszok pa-
rancsnoka sokszorosan dekorált első világ-
háborús tiszt, ezeknek nem kellett dolgoz-
ni, de kivonulásnál és a munkahelyen ők
felügyeltek. Az első szakasz parancsnoka
Kun Nándor, építési vállalkozó Keszthe-
lyen, később megszökött és az andócsi fe-
rences kolostorban rejtőzködött. Vakhírre
kiment onnan Keszthelyre, a fasiszták
megyilkolták, ugyanúgy helyettesét Hain-
buer Gyulát, a munkásvezér unokafiveiét
is Szombathelyen a nyilasok. A többi S2a-
kaszparancsnok közül Róna Ferenc Buda-
pesten él. Naményi Ignác Angliában, . . .&•-
nő Mauthausenben pusztult el.

3. Rettegen is vízhordó voltam, de a
bajtársakat itattam, reggelente pedig tejet
vittem az egyik szakaszparancsnoknak és
egyes jóbarátomnak. Rajtam kívül volt -nég
négy vízhordó, de nem sok hasznát láttuk
nekik. Azt a körülményt, hogy vízszerzés
ürügyén szabadon jártak-keltek a fal'.ioun,
üzletezésre használták, a szomjasok, sőt a
szomszéd román munkaszolgálatosok is
rám maradtak.

4. Meszlényi hadnagyunk egy alkalori-
mal kiment a munkahelyre, engem kere-
sett, hogy hírül adja, városom kormányzói
kegyelemre terjesztett fel. Épp valahol
mesziről hordtam a vizet, akkor hadna-
gyunk arra a kijelentésre fakadt, ő inkább
felakasztaná magát, mintsem ilyen munkát
kényszerítsenek rá.

5. Rettegen tapasztaltam, hogy a román
nincstelenek jólelkűek, bár nagyon durván
viselkednek. Mikor pl. valami dühöngő ke-
retlegény elöl elrejtettek, ugyanakkor
majdnem letépték rólam a ruhát, hogy
mennyiért adnám el. Munkaszolgálatosnak
nevezték őket is. de korántsem voltak rab-
sorban, mint mi. Épp ezért a kiugrás, au-
gusztus 20. után mint használható munká-
sokat, elvitték őket. Szívettépö jajgntás, sí-
rás hangzott át hozzánk szomszédos tábo-
rukból. Az apr szó vizet jelent.

Az 1968-ban papírra vetett visszaemlé-
kezés egy munkaszolgálatra hurcolt kisem-
ber ide-oda hányódása egy munkaszolg.íla-
tos században, 1944 nyár végének vészter-
hes napjaiban. Éppen az eseménytelensó;íe,
pátosz nélkülisége enged bepillantást a
kor és e sajátos világ mindennapjaiba, s
közben — ez már történelmi dokumentáció
a Jászkunság számára — megörökíti a ko-
rabeli Szolnok környéki tájat bombatöl-
cséreivel, romjaival, szétlőtt állomásaival,
s itt-ott felbukkanó egyszerű embereivel.
Érdekes dokumentuma annak, hogy c —
számunkra kedves — tájat hogyan látta
1944-ben egy keresztül hajszolt idegen. A
csaknem negyedszázad eltelte és Csatkai
Endre Kossuth-díjas művészettörténész
mélységes humánuma emberséges humorú
írássá oldja a kegyetlen időket.

Ezért tartjuk szükségesnek azt, hogy
néhány illusztrációval kiegészítsük ozt a
remek írást. A mellékelt szürrealista váz-
latokat a mártírhalált halt Ámos Imre ve-
tette papírra 1944 nyarán Szolnokon, ami-
kor munkaszolgálatosként erre hurcolták. A
háború borzalmait, a pusztulás szörnyű-
ségeit átélt művész a valóságot örökítette
meg döbbenetes erejű vázlataiban. (Szerk.)
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