
Emberek az embertelenségben
Adatok a karcagi kommunisták 1944-es antifasiszta tevékenységéhez

A mintegy 18 ooo lakosú, nagy határú és nagy tanyavilágú Karcag nagykun város
sok ezrnyi kis- és szegényparasztjai, munkásai közül a Tanácsköztársaság bukása után
is az 1920-as évek közepére néhány fiatal, új, forradalmi elvű ember nőtt fel. Buda-
pesten dolgozva kapcsolatba kerültek az illegális KMP összekötőkkel és szervezőkkel.
Németh Lajos fiatal vasmunkás kezdeményezésére 1931-ben Karcagon megalakult a
SZDP helyi szervezete. Németh Lajos a karcagi és a bucsai SZDP helyi szervezet-
fedésével illegális kommunista sejteket alakított és szemináriumot szervezett. Karcagon
a 30-as évektől a munkásmozgalomban részt vevők körében megnövekedett a Moszkvai
Rádió rendszeres hallgatása. Rádió hallgató csoportok alakultak ki.

A II. világháború idején a rádió hallgató csoportok közül kiemelkedett egy cso-
port, ahová a tudatosabb kommunisták jártak össze. Ennek a csoportosulásnak a köz-
pontja Balogh Elek fényképész lakása és a felesége műterme lett. A háború harmadik
évében nőtt Balogh Elek fényképész központosító összefogó szerepe, mert a fokozódó
terror következtében a KMP összekötőjét és társait újból letartóztatták, szabadulásuk
után pedig figyelés alatt tartották őket. A vidéki KMP szervezetek irányítása 1944-ben
már szinte lehetetlen volt.

Karcagon Balogh Elek köré csoportosult, jelentősebb szerepet vivő kommunisták
a következők voltak:

1. Balog Elek munkásszármazású fényképész. (1893—1959). 1919-ben KMP titkár volt.
1932-től Kisújszálláson fényképész műterme volt. Naponta járt Karagról Kisújszál-
lásra és vissza. Kisújszállási munkásmozgalom szervezettebb és nagyobb tömegű
volt a karcaginál. A vezetőivel mély elvi kapcsolatban volt kezdettől fogva. Kis-
újszállási műterme volt a találkozó hely. Balogh Elek összekapcsolta a karcagi és
a kisújszállási munkásmozgalmat. A karcagi munkásmozgalom aktívái jártak Kis-
újszállásra. A kisújszállási munkásmozgalom egyes, volt vezetői ma is magukénak
vallják Balogh Eleket.

2. Ádám Mihály, kőművessegéd. (1898-1956). A szociáldemokrata mozgalom kezdetén
került kapcsolatba Németh Lajossal, haláláig mély, elvi és emberi barátságban
voltak. 1932-ben a kommunista sejt tagja lett, társaival együtt elítélték. Németh
Lajos beszervezte az illegális KMP-ba, összekötő lett a Budapesten élő Németh
Lajos és a karcagi kommunisták között. 1944 májusában büntetőszázadba vitték.

3. Tüdős Imre asztalossegéd. (1905-1962). Németh Lajos vezette be a szociáldemok-
rata, majd a kommunista mozgalomba. Öt is elítélték. A karcagi kommunisták
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között az egyik legmozgékonyabb a forradalmi elvéért sokat tevő és kockáztató
ember volt. A város dolgozói körében ismert és megbecsült, harcos kommunista
elvűnek ismerték a felszabadulás előtt is. 1944 nyarán illegalitásba vonult a letar-
tóztatása elől.

4. Csanádi István vasmunkás. (1908-?). Tüdős Imrén keresztül kapcsolódott be a
munkásmozgalomba. A csoportosulásban sok kockázatot vállalt feleségével együtt.
ö rejtegette a fogságból megszöktetett szovjet katonákat és az illegalitásba kény-
szerült Tüdős Imrét és Fekete Sándort.

5. Fekete Sándor asztalossegéd. (1914). A 30-as évektől volt a karcagi munkásmoz-
galomban. Időközönként Budapesten dolgozott. A karcagi munkásmozgalomnak
esetenként sajtótermékeket adott. 1944 nyarán illegalitásba került.

6. Kocsis János földmunkás-kubikus. (1887-1960). A karcagi agrárszocialista mozga-
lomba fiatalon került. A forradalom idején vörösőr volt. Németh Lajos a jo-as
években az illegális KMP-ba szervezte. A földmunkás-kubikus tömegben nagy
befolyása volt. Az illegális sajtótermékek Ádám Mihály közvetítésével kerültek
hozzá és rajta keresztül másokhoz.

7. Tóth Sándor földmunkás-kubikus. (1892). A forradalomban vöröskatona volt. A
szegényparasztok és földmunkások körében nagy volt az ismeretsége és befolyása.
A szociáldemokrata párt vezetőségi tagja volt. Németh Lajos az MKP-ba be-
szervezte úgy, hogy azt vele soha nem közölte.

8. Darabos János molnár. (1892). A forradalom vöröskatonája volt. Lakásán rádió
hallgatásra jártak össze a fent felsorolt és több más baloldali személyek. Tüdős
Imre vezette be Balogh Elek csoportjába.

9. Kovács Sándor gépész. (1900-1962). Vöröskatona volt a forradalomban. Lakásán
rádió hallgató csoport járt össze. Balogh Elek vonta be a csoportjába.

10. Rab Lajos gépész. (1910). Mint munkásembert a baloldali környezete vitte a szo-
ciáldemokrata mozgalomba, majd ugyancsak a kommunista elvű környezete Ba-
logh Elek csoportjába. Az ellenforradalmi rendszer alapos ismerője napjainkban
is. A legjobb adatszolgáltatóm.

11. Hagymást János - Iván Mihajlovics Gagymás - magyar honvéd szakaszvezető. A
Csehszlovák államban nevelkedett, baloldali szellemben. Apja és környezete par-
tizánok voltak Kárpátalján. Ma Szovjet-Kárpátalján, Vinográdovban él, tanár.

A fent soroltakon kívül még igen sok személyt lehetne felsorolni, akik az 1943—
44-es években a baloldali csoportosuláshoz kapcsolódtak. Megemlíthető így Pavluska
Iván, volt szovjet vöröskatona, aki a román moldvai Kisinyevből menekült hazánkba.
A/, ottani forradalmi cselekményéért egyideig rendőri felügyelet alatt, a felszabadulásig
pedig megfigyelés alatt állott. Kálmán Imre volt agrárszocialista vezető a forradalom-
ban direktórium tagja volt. A nincstelen parasztság körében nagy tekintélyű ember
volt. Az „emberpiacon" nyíltan beszélt a parasztok előtt arról, hogy mostmár győz
a Vörös Hadsereg és rövidesen földosztás lesz. A rendőrségre előállítottak, rokkant
és idős kora ellenére is súlyosan bántalmazták. A felszabadulás előtti napokban halt
meg.
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A karcagi kommunista csoportosulás csak a munkásokra, földmunkásokra, kis- és
szegényparasztságra támaszkodhatott, akik ki voltak zárva a város közéletének intézé-
séből. A csoportosulásnak komoly gyengesége volt ez, és ez különösen a város felsza-
badulása napjaiban tűnt ki.

A Vörös Hadsereg győzelmei, a fasiszta rendszerből való kiábrándulás, a Béke
-Pártnak a megalakulása, a pártnak a KMP által 1943-44-ben Karcagra is eljuttatott
háborúellenes sajtótermékei a város kommunista mozgalmához tömeget csatolt. Ilyen
helyzet kialakulása következtében a kommunista csoportosulás tovább lépett, cseleke-
dett. A karcagi polgárság is kereste a város baloldali vezetőivel a kapcsolatot. Tisz-
telni kezdték az eddig észre nem vett, vagy lenézett baloldali vezetőket, személyeket.

1945-ban a karcagi 10/3. zászlóaljhoz hívták be katonai szolgálatra a kárpátaljai
területről Hagymási János pedagógust. Mint hadtápos szakaszvezetőnek módjában állt
a városban szinte korlátlanul járni-kelni. Megismerkedett Balogh Elek fényképésszel.
Ismerettségük rövidesen mély, elvi kapcsolattá alakult, Hagymási Jánosnak a mozga-
lomba történt bekapcsolódásával az illegális kommunista mozgalom aktivizálódott. Fo-
kozódott a röplapok készítése, terjesztése szélesebb körökben folyt; a vonuló német
fasiszta hadak ellen diverziós cselekmények szervezése, - bár ez egészen kis hatásfokú
volt; Kárpátalján a Rákóczi partizán egységekkel a kapcsolat felvétele és a német hadi-
fogságból kiszabadított szovjet katonák odairányítása; szovjet hadifoglyokat szöktet-
tek meg német fogságból és rejtettek el Karcagon. Hagymási Jánosnak a mellékelt le-
velében történt visszaemlékezése adatgyűjtésem során többségében ellenőrizve lett.

A röplapok egyrészét Kisújszálláson Kardos Ferenc, a munkásmozgalomban részt-
vevő bankaltiszt a hivatal gépén sokszorosította és Balogh Eleknek átadta. A röp-
lapok egyrészét Kisújszálláson, másik részét Karcagon terjesztették. Röplapok készültek
még eddig fel nem derített helyeken is. (Id. Balogh Elek halála előtt nem lett meg-
hallgatva e kor eseményeiről.) Érkeztek röplapok budapesti illegális szervezetektől is.
Diverziós cselekmények tervezésénél az illegális csoport elvetette a vasúti hidak fel-
robbantásának tervét. Az addig tapasztalt kegyetlen megtorlást nem tartottak arányos-
nak a várható eredménnyel. Gépkocsi gumikerék-lyukasztó háromágú szegeket ková-
csolt Karcagon Csanádi István, Kisújszálláson Kovács József kommunista. Ezeket főleg
Balogh Elek szórta el a 4-es számú főútvonalon. A németek katonai távbeszélő veze-
tékeit testeitek le.

Az ifjú Balogh Elek 1944-ben Hagymási Jánossal Kárpátaljára utazott, a partizá-
nokkal történő kapcsolat felvételére; Karcagon és környékén a partizán csoportok
szervezése céljából; fegyver és robbanószer szerzésére. Hagymási János szülei (család-
ja) Bártházán (Bárdovó) vagy Ustyaházán éltek. Hagymási János itt megszervezte a
partizánokkal az odairánykandó kiszabadított szovjet hadifoglyok fogadását. A parti-
zánok nem tartották megvalósíthatónak az Alföldön a partizán csoportok tevékeny-
ségét ezért a karcagiak ettől elálltak.

Hagymási János 1944 tavaszán kapcsolatot teremtett a kunmadarasi német katonai
repülőtér építésénél dolgozó szovjet hadifoglyokkal. A hadifoglyokat nagy csopor-
tokban egészségügyi fürdőre a közeli Karcag-Berekfürdő gyógyfürdőjébe kísérték a
németek időnként. Az oroszul beszélő Hagymási János Balogh Elekkel és gyermekei-
vel leplezve, a megszöktetésre érdemes és alkalmas hadifoglyokat felderítette. így szök-
tette meg elsőnek A. V. Drobinyin alhadnagyot, majd azon keresztül Borisz Malcev
hadnagyot. A. V. Drobinyint a Balogh család a város széli kertjükben rejtette el, mint
süketnéma családtagot. Kunmadarason is lett elrejtve megszöktetett szovjet hadi-
fogoly. A németek több felderítő ügynököt küldtek a szökött hadifoglyok felderítésé-
re, de eredménytelenül. Borisz Malcevet és később megszöktetett két szovjet katonát
Csanádi István a munkahelyének padlásán rejtette el. Ezekhez csatlakozott Tüdős lm-
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re és Fekete Sándor, illegalitásba vonult kommunisták is. A padláson rejtőzöttek élel-
me-ésében - mintegy 3 hónapig, a város felszabadulásáig — a kommunista csoporto-
sulás tagjai és más megbízható baloldaliak is részt vettek. Egyesek pénzt, mások
burgonyát, hagymát, lisztet, stb. juttattak el Csanádiaknak és Tüdős Imrénének. Az
étkeztetést, az ellátást zömében a Csanádi házaspár, kisebb mértékben Tüdős Imréné
végezte. A németektől megszöktetett Lóra Lidinova Litvinova szovjet ápolónőt egy
ideig a Balogh család, később a Csanádi házaspárnak a város szélén lakó rokona rej-
tegette a felszabadulásig.

Balogh Elek egy esti időszakban A. V. Drobinyint lakásán fogadta. Polgári ruhá-
ban, mezítláb, kezében egy vederrel érkezett, a veder aljába rejtett pisztollyal. Kun-
madarasról gyalog tette meg az utat, 16 km-t. A következő napok egyikén Balogh Elek
elkísérte A. V. Drobinyint Pékár Kálmán baloldali cipészsegédhez, aki a lábát meg-
mérte és néhány nap múlva elkészítette neki a cipőjét.

^Üdvözlöm önt, Tisztelt Kocsis László Elvtárs!
Szibériából ír Önnek Drobinyin Anatolij. Az Ön levele már régebben megérkezett,

de azt én hosszabb ideig nem kaptam meg. Egyszerűen, több mint 3 hónapig nem
voltam otthon.

Öröm részemre Önnel megismerkedni. Meg kell hogy mondjam önnek, nagy örö-
mömre szolgál levelére és benne feltett kérdésekre válaszolni. Valóban éltem Karcagon
Balogh Elek családjánál 1944-ben, kb. július elejétől október 9-ig. Német fogságban
voltam, megszöktem, véletlenül találkoztam a Balogh családdal. Ök mentették meg az
életemet a jelzett időben, kockáztatva a sajátjukat. De én nem az egyedüli szovjet
hadifogoly voltam, akinek ilyen segítség adódott. Velem volt egy Elvtársam, Borisz
Malcev és még egy sor más személy, akiket én nem ismertem, mivel - ha szabad így
kifejeznem magam - a Balogh családnál én kiváltságos helyzetben voltam. Külön éltem
a kertben, süketnéma magyar rokonnak adtak ki. Ezt megengedte a külsőm is.

Valamilyen különös támaszkodó anyagot az Önt érdeklő kérdésekre írni nem
tudok. Először is nem nagy idő volt a 3 hónap és nagyon zavart a magyar nyelv nem
tudása. Igaz, 2 hónap alatt valamit megtanultam megérteni a magyar nyelvből, de az
kimondottan a mindennapos témákra vonatkozott. Amennyire én akkor azt megértet-
tem, a pártszervezet Karcagon 10-12 emberből állt. Erről a mennyiségről én csak annak
alapján beszélek, hogy jelenlétemben minden esetben ugyanazok az elvtársak gyűltek
össze Baloghéknál. Az Ön apjára én nem emlékszem, mivel 20 év alatt már elfelej-
tettem. Világosan láttam és megértettem, hogy végtelen jósággal viszonyultak az oro-
szokhoz é- meg akarták országukban valósítani a szocialista forradalmat. Ezt ők el-
mondták nekem, különösen Balogh, akivel többször volt alkalmam beszélgetni.

Az a tény, hogy Karcag város kommunistái saját életüket kockáztatva minden
orosznak segítettek, adták vérüket és élelmet, önmagáért beszél.

Amennyire emlékszem, ők hét hadifoglyot mentettek meg. A mi csoportunk egy
padláson élt, ahol abban a veszélyes időben könnyen lelepleződhettek volna, ez pedig
akkor vérengzéshez veretett volna. A németek akkor először is azokon álltak bosszút,
akik bennünket segítettek, a?az Karcag város kommunistáin. Ebben az esetben Balogh
Eleken és az Ön apján is. Mivel a front már nagyon közel volt, a németek igen gya-
nakvóak voltak. Igen és a magyarok között is volt sok olyan ember, aki könnyen el-
árulhatott volna bennünket.

Majdnem minden este hallgattuk a Moszkvai Rádió legfrissebb híreit, ami meg-
engedte, hogy a valóságnak megfelelően ítéljük meg a helyzetet a fronton, ez azonban
szintén halállal büntetendő cselekmény volt a németek szemében. Karcag kommunistái
nagyon várták a szovjet hadsereget és minden sikerének örültek. A kommunisták harci
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feltételei a vezető körökkel és a németekkel nagyon nehezek voltak, ettől függetlenül
ők vitték a harcot tovább, mégha olyan kevesen is voltak. Karcag kommunistáinak va-
lamilyen kapcsolata volt a kárpát-ukrajnai partizánokkal. Ezt annak alapján mondha-
tom, hogy még 1944 júliusában át akartak bennünket irányítani Mukacsevóba, a par-
tizánokhoz. A terv a következő volt:

Hagymási János kárpátukrán, aki ebben az időben Karcagon szolgált a magyar
hadseregben, hozott volna nekünk magyar katonai egyenruhát és igazolványokat. Az
igazolványokban az lett volna, hogy mi kárpátukránok vagyunk, a magyar hadsereg-
ben szolgálunk, néhány nap szabadságot kaptunk és utazunk haza. De mivel mi nem
tudunk magyarul, el kellett volna, hogy kísérjen bennünket Elek (Balogh fia), ugyan-
olyan egyenruhában és igazolványokkal, mint amilyenek nekünk voltak. Felmerült az is,
hogy vonattal utazunk. Bár minden el volt készítve, a terv nem lett megvalósítva.
Azon oknál fogval, mivel a front olyan gyorsan haladt előre, hogy amíg mi készültünk,
olyan helyzet alakult ki, amely mellett a végrehajtás szinte lehetetlenné vált. így el
kellett fogadnunk azt a határozatot, hogy megvárjuk a szovjet katonák Karcagra
érkezését.

Valamilyen jelentősebb, a kommunisták által végrehajtott diverziós cselekményre
- a németek ellen - én nem emlékszem, de emlékszem arra, hogy készítettek vasszege-
ket és szétszórták az úton, hogy a gumikerekű járművek mozgását meglassítsák.

Október 8-ról 9-re virradó éjszaka, amikor a szovjet katonák már támadták Kar-
cagot, a kommunisták egy csoportja kiakasztott a templom toronyban egy vörös zász-
lót, amiért néhányan majdnem az életükkel fizettek. Karcagot elhagyva a németek
minden munkaképes férfit magukkal vittek. Ekkor éjjel elvitték a két Baloghot is.
Az idősebb Balogh félúton Kunmadaras felé megszökött és reggelre visszatért. Októ-
ber 9-én reggel (éjjel a szovjet csapatok a várost elfoglalták) felmentem a kertből
Baloghék lakásába, láthatóan ott voltak valamennyien a kommunisták is és valamit
tárgyalgattak. Most már nem emlékszem, hogy mit. A Balogh család erősen átélte a
fiuk távollétét, mivel őt is elhajtották éjjel a németek. Abban a pillanatban siettem
jelentkezni a sajátjaimhoz és természetesen nem tartózkodtam Baloghék házában so-
káig. Elbúcsúzva a magyar elvtársaktól és a Balogh családtól, elmentem és attól az
időtől közülük senkit nem láttam. 1963-ban a Vöröskereszten keresztül sikerült feltalál-
nom a Balogh családot, de a legnagyobb sajnálatomra ö maga már nem volt az élők
sorában.

Azóta elmúlt már 20 év, de az emlékeket a Balogh családról és minden magyar
barátról, Magyarországról frissen őrzöm emlékemben máig is. Magyarországhoz szó-
szerint rokoni érzések fűznek, illetve azokat érzem. Nekem még most is minden drága
ami ott van, vagy ami egyébként is kapcsolatban van vele. Sajnos, csak nem sikerül
meglátogatni az Önök gyönyörű országát, meglátni barátaimat, különösen a Balogh csa-
ládot. De én hinni akarom, hogy ez valamikor majd csak sikerül, ha láthatóan nem is
olyan hamar. Ebben az évben ifj. Balogh Elek ideutazott a Szovjetunióba, valamilyen
tanácskozásra, de erről ő engem későn értesített. Én látni tudtam volna őt Moszk-
vában, írja Ön, hogy május hónapban egy csoportot vezetett a Szovjetunióba, nem volt
a csoportban Balogh Elek? Sajnos, hogy az Önök utazásai csak utazási iroda által
megszabott európai területekre vonatkoznak és nem terjed - mondjuk - Szibériáig.
Nagyon szeretnék találkozni Önnel nálam Novoszibirszkben. Lehet, hogy nagyon rövi-
den írtam Önnek, de megérti Ön biztosan, hogy nehéz ennyi idő után a részleteket az
emlékezetemben felidézni. Lehet), hogy Önnek ezután még fel kell tennie egy sor kér-
dést, melyek Önt érdeklik és akkor nekem könnyebb lesz összeállítani anyagot.

írjon, örömmel válaszolok. Ha Önnek valamikor alkalma adódik a Balogh család
valamelyik tagjával találkozni, úgy adja át nagy-nagy üdvözletem és mondja meg nekik,
hogy szinte minden nap örömmel gondolok rájuk. Mily nagy örömmel látnám őket, itt
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nálam, de ennek láthatóan meg vannak a sajátos nehézségei. Ha Önt nem terheli,
írjon nekik a levelemről.

Címűk: Szeged, Kígyó u. i.

írjon és örömmel válaszolni fogok.

Nagy tisztelettel Ön iránt Anatolij Drobinyin sk.
1965. november 25.

Címem: A. V. Drobinyin Novoszibirszk, Morszkoj Proszprekt, No. 58. 30. lakás."

„1965. december 18-án megkaptam az Ön levelét. Ön egy igen hasznos munkán
dolgozik. Felállítja a valóságot, összegyűjti a tényanyagot, mely tükrözi a magyar la-
kosság forradalmi haladó harcát. Ezt azért teszi, hogy az egész nép elé tárja . . .

Átéltem azt, hogy komplikált és veszélyes helyzetek között hogyan fejezik ki ezt
az egyszerű emberek, olyan időszakban, amikor a (magyar) állam irányítói ellenséges
viszonyban voltak a Szovjetunióval.

Én Magyarországon kb. egy évet töltöttem. Ottlétem végén már megtanultam
érteni és beszélni magyar nyelven. Természetesen csak a létkérdésemmel kapcsolatos
témákról, problémákról . . . Karcag városában élő, nekem drága elvtársakkal történő
beszélgetések mellett (1944. október 9-én hagytam el Karcagot és a szovjet hadsereg
egységeivel 1945. májusáig mentünk Ausztriáig) én sokat találkoztam a polgári élet
olyan képviselőivel, akik Magyarországon nem vettek részt a háborúban. Annál i?
inkább, mivel engem gyakran használtak fel mint tolmácsot. Ez lehetővé tette ne-
kem, hogy jól megismerjem a magyarokat. És meg kell mondanom, hogy megszeret-
t;m a népet is és a magyar földet is. Most így nagy szeretettel és megelégedéssel gon-
dolok ezekre a napokra .. .

Az Önnek korábban leírt cipész eset előttem még világos. Emlékszem rá kitű-
nően, csak &,'• illető nevére nem emlékeztem. Igen hálás vagyok Önnek a?ért, hogy
megírta nekem, és írt róla. Ez alkalomból adja át* kérem, - Pékár Kálmán elvtársnak
nagy-nagy szívélyes üdvözletemet a lábbeliért, amit nagyon sokáig használtam.

Előző levelemhez kiegészítésül még a következőket szeretném megjegyezni: - a
mi hadifogoly csoport-unk, melyet a karcagi elvtársak rejtettek el, könnyen lelepleződ-
hetett volna a németbarát magyarok előtt. Ez különös kegyetlenségű megtorláshoz
veretett volna, mindenek előtt a magyar elvtársakkal szemben. Olyan helyzet adódott
volna abban az esetben, hogy az emberek - akík amúgy is féltek - idegességet és
bizalmatlanságot tanúsítottak volna irántunk. De ebből semmi nem volt, mi tökéle-
tesen nyugodtak voltunk. Ez a nagy szolgálat, amelyet a magyar elvtársak tanúsítottak
irántunk, tudva azt, hogy segítségükkel kockáztatják egyidőben az életüket, - mégis
úgy végezték a munkájukat, hogy nyugodtak voltak egész végig. Csak ezzel magya-
rázható a mi nyugodtságunk ebben a nehéz helyzetben, Ök férfiasán egész végig
ügyüknek szentelték magukat és mi ezt éreztük is, tökéletesen megbíztunk bennük.

Már megírtam Önnek korábban, hogy én nem voltam az elrejtettek csoportjá-
ban. Borisz Malcev volt ebben a csoportban és mondja, hogy ők mindnyájan nyu-
godtak voltak. Pontosan azért, mert a magyar elvtársak legkisebb tette is felelősség-
teljes volt, - ez váltotta ki bennük a hitet. Különösen veszélyt jelentettem én, mivel
én nyíltan éltem a kertben, ahol engem minden nap láttak az emberek. És bár én
cüketnéma magyarnak adtam ki magam, a szerep, amelyet én játszottam, olyan körül-
mények között, hogy egyáltalán nem készültem föl erre, semmilyen különösebb ta-
pasztalattal nem rendelkeztem ezzel kapcsolatban, - könnyen leleplezhettem volna
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magam, amivel óriási veszélyt zúdíthattam volna az elvtársainkra és mindenek előtt
Balogh Elekre és családjára . . .

Baráti üdvözlettel: Anatolij Drobinyin.

Vinográdov, 1966. február 9.

Kedves Kocsis Elvtárs!

Nagy örömmel adom a választ Önnek, mert én történelem szakos tanár vagyok.
Igaz, az ember nem tudja, mi folyt akkor a városban. 1943-ban kerültem Karcag váro-
sába és nemsokára megismerkedtem a fényképész Balogh Elekkel, aki akkor a Kos-
suth téri fényképész műteremben dolgozott.

Amikor megtudta Balogh Elek, hogy ki vagyok én, akkor kezdett adni nekem
különböző propaganda anyagot, amelyeket először szét kellett szortírozni és utána
a katonák között kellett szétosztani.

Én közbejártam abban, hogy a mi hadifoglyaink el tudjanak szökni. Kerestem
olyan helyeket, ahol őket elhelyezték. Én a Karcagon működő illegális kommunista
párt munkáját nem ismertem, csupán a szervezetnek 12 tagú vezetőségét ismertem.
A nevükre nem emlékszem, mert nem volt szabad a konspiráció miatt azokat emle-
getni, hanem ezeknek az elvtársaknak Balogh Elekné tudja megmondani a nevüket.

1943-44. évben nagyon sokoldalú volt a pártnak a munkája, és tervszerűen ha-
ladt. Ügy folyt az agitációs és propaganda munka a munkások és a parasztok között,
hogy röplapokat osztottunk szét, úgyszintén plakátokat is, amelyeken követelték, hogy
szabotálják a burzsoá magyar rendszert a tömegek. Továbbá, ne támogassák a beto-
lakodó fasiszta hordák irányzatát.

Amikor elszöktettük a hadifoglyokat, akkor megkeresték az összeköttetést a
Kárpátokban harcoló alakulatokkal. Ilyen szökés 180 esetben történt, én voltam az
egésznek az értelmi szerzője. Az ellátásukat is én biztosítottam. Egy alkalommal
pedig 20 embernek közvetlenül én segítettem a fronton való átjutásukban. Sajnos,
nevüket nem tudom, ők sem tudják az én nevem, mert ez akkor veszélyes játék lett
volna tudatni velük.

Sok munka folyt abban az időben. Sajnos, már sokat elfelejtettem részleteiben.

Maradok őszinte Önhöz: Hagymási sk."

1944 tavaszán a németek német katonai egyenruhában ukránokat szállásoltak be
Karcagon, iskolákban és kaszinókban. Közlegények voltak, altiszti és tiszti parancs-
nokaik németek voltak. Ezeket az ukránokat semmiféle érzelem, elv vagy lelkesedés
nem fűzte a németekhez. Éhséggel kényszerítették őket arra, hogy önként lépjenek
be a fasiszta hadseregbe segédszolgállatosnak. Szigorú fegyelmet tartottak közöttük,
megtorolták kíméletlenül a fegyelmezetlenségüket), hogy a szökésüket és a lakosság
bömlasztó tevékenységét elkerüljék.

A megvert, visszavonuló német hadak 1944 tavaszán a karcagi közbirtokossági
téglagyárban a front mögül menekülő gépkocsijavító műhelyeket letelepítették. A szük-
seges munkaerőt csak kis részben tudták biztosítani a polgári lakosságtól, kényszerül-
tek Ukrajnából elhurcolt ukrán állampolgárokat alkalma/ni. A karcagi munkásmoz-
galom kapcsolatot keresett ezekkel a kényszermunkásokkal.

Litovcsenko Ignác, egykori (ukrán) szovjet kényszermunkás az alábbiak szerint-
emlékszik vissza ezekre az időkre:

„Szovjet-Ukrajna Nikopol városában születtem és éltem, vasöntő voltam a város
mezőgazdasági gépgyárában. A háború úgy viharzott el felettünk, hogy engem katonai
szolgálatra be fem hívhattak. 1944. február 3-án egy csoporttal kényszermunkára
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szedtek össze és vittek el a németek. Karcagon gépkocsijavító műhelybe osztottak be
bennünket, mintegy 200 főt, nőket és férfiakat. Dolgoztak velünk szovjet hadifoglyok
is. Velünk dolgozó magyarok szeretettel voltak irántunk. Közülünk többen elmond-
ták nekik, hogy szeretnénk megszökni a németek fogságából. Kezdtem megérteni egyes
magyar szavakat. Egy velünk dolgozó magyar munkás elmondta nekem, hogy Karca-
gon van munkásmozgalom. Egy alkalommal majd elkísért Balogh Elek fényképész
lakására, ott találkoztam Hagymási János ukránul beszélő magyar katonával. Balogh
Elek és Hagymási János megbeszélték az elszökésem és elhelyezésem feltételeit.
Megszöktem a megbeszélt időben. Egy ideig Balogh Elekné fényképész műtermében,
a sötétkamrában voltam, fényképek előhívásában segédkeztem. Azóta is hobbym a
fényképezés, gyönyörű színes képeket tudok készíteni. Későbben A. V. Drobinyin
kerti rejtekhelyére kisért el Balogh Elek. Óvatosságból sokáig ott nem maradhattam.
Márton Istvánné szűcsmesternél1, későbben ismét Balogh Elek lakásán rejtőzködtem.
Itt ismerkedtem meg a karcagi illegális kommunistákkal. A felszabadulásig még több
helyen bujkáltam. A szovjet hadifoglyok és kényszermunkások kapcsolatba kerültek
a németek szolgálatába szegődött ukránokkal. Elmondták azokat a körülményeket,
ami alapján kényszerítették őket a németek melletti segédszolgálatra. A segédszolgá-
latos ukránok vállalkoztak volna velünk együtt egy fegyveres felkelésre, de a? ered-
ménye tragédia lett volna számunkra. Én nyolc ukrán-orosz megszökéséről tudok, de
még többen is szöktek meg a kényszermunkások és a hadifoglyok közül. Ezek sorsát
nem ismerem. Rab Lajos, aki Balogh Elek csoportjában gyakran látható volt, egy
alkalommal orosz-magyar betűs ÁBC-t készített nekem. Ezzel megkönnyítette szá-
momra a magyar nyelv megtanulását. Amikor a szovjet csapatok felszabadították
a várost, már sok szót értettem magyarul. 1944. október 9-én, a város felszabadulása
reggelén jelentkeztem a szovjet katonai parancsnokságon. Mint tolmács kezdtem dol-
gozni a parancsnokságon. A felszabadító harcok idején és után felderítő szolgálatot
folytattam a szovjet csapatok részére, az Alföld nagyobb városaiban, mint polgári
személy. Később a szovjet követségen tolmácsoltam. Kérésemre a Szovjet Legfelsőbb
Tanács elbocsájtott a szovjet állampolgárságból, magyar állampolgár lettem. Megnő-
sültem. Dunaújvárosban lakom, a Vasműben dolgozom. A szovjet hazámba, rokoni
látogatásra csaknem minden évben hazajárok."

Balogh Elek köré csoportosult kommunisták 1944. július végén az események gyors
alakulásának hatására megalakították a KMP helyi szervezetét. Balogh Elek lett
a titkára a szervezetnek. A pártszervezet nem tudott kapcsolatot teremteni a KMP
központi vezetőivel. A pártszervezet programját a Moszkvai, a Kossuth Rádió és
a Békepárt felhívása alapján határozta meg. Legfőbb feladatul tűzte: a lakosság meg-
győzését arról, hogy ne hagyják el a várost, ne meneküljenek el a felszabadító szovjet
csapatok elől; kritikus időszakban át kell venni a város vezetését; biztosítani kell
a fzovjet csapatok segítségével a város közrendjét, közbiztonságát és a tűzvédelmét.

Szeptember végén AV. Drobinyin és Hagymási János orosz nyelvű igazolványokat
készített a párt vezetősége és az aktívái részére abból a célból, hogy a felszabadító
szovjet csapatok őket megbízzák, ne gátolják őket a feladatuk végrehajtásában. Az
igazolványokat név nélkül készítették el és a város felszabadulása előtti napon névre
szólóan készenlétbe helyezték.

Ezekben a kritikus napokban a KMP szervezet vezetősége és aktívái tűzőrség,
tűzvédelem ürügyén a város református temploma tornyában váltás rendszerben szol-
gálatot szervezett, hogy ezzel is pontosabban tudja meghatározni a cselekvés idejét
és módját. Október 8-án, az esti órákban az ifjú és az idős Balogh Elek teljesített
figyelő szolgálatot a toronyban. A toronyból látható volt a tűzharc, a szovjet harc-
kocsik és csapatok közeledése, vonulása és a német csapatok mozgása. A látott ese-
mények hatására a két Balogh Elek - apa és a fia - kb. 19-20 óra között a torony-
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ban kitűzték az oda tűzriasztásra rendszeresített vörös zászlót, lámpával pedig fény-
jeleket adtak le. A torony közelében vonuló egyik német katonai csoport sorozatot
lőtt a toronyra, majd felnyomulva oda, foglyul ejtette az ifjú és az idős Balogh
Eleket, az időközben odaérkezett Csanádi Istvánt és a torony tűzoltó őrségét. A szom-
szédos Kunmadarasra szállították őket. Időközben sikerült megsemmisíteniük az orosz
nyelvű igazolványokat. A kihallgató német tiszttel tolmács útján sikerült elhitetniük
az ártatlanságukat. Október <p-re virradóan szökve sikerült hazatérniük Karcagra.

Karcag felszabadulásának első óráiról az események lefolyásáról olvasni lehet
AV. Drobinyinnak és Borisz Malcevnek magyar nyelvre fordított és az eredetiről
fénymásolt leveléből. AV. Drobinyin harckocsira szállt és elhagyta Karcagot. Borisz
Malcev ehhez hasonlóan a szovjet csapatokkal távozott. Hagymási János október 8-án
a magyar katonai alakulatával elvonult, de rövidesen megszökött. Útjába ejtve Kar-
cagot, meglátogatta a Balogh-családot, búcsút vett tőlük.

Borisz Malcevvel és a két kommunista magyarral rejtőzködő két szovjet katona
útját rövid ideig nyomon lehet követni. Október 9-én, délelőtt a rejtekhelyül szolgáló
padlásról leszálltak. A két szovjet katona, Borisz és egy Mihail nevű, a velük rejtőz-
ködő Tüdős Imrével és Fekete Sándorral együtt mentek a szovjet katonai parancs-
nokságra. Idegenül fogadták őket, mert a két szovjet katonán német egyenruhadara-
bok voltak. A helyzetük megértéséhez meg kell jegyezni, hogy a szovjet hadifoglyok
és kényszermunkások, - a német segédszolgálatos ukránok öltözéke között ebben az
időben már alig volt különbség. A németek a hadifoglyoknak és a kényszermunkások-
nak az elnyűtt ruhájuk helyébe használt német katonai egyenruhákból adtak. A se-
gédszolgálatosok ruhája jobb állapotú, öltözékük pedig szabványos volt. A magyarok
elköszöntek és Balogh Elek lakására mentek. Rövidesen motorkerékpáron vitték őket
vi"«za, ugyanis a parancsnok később értette meg az esetüket. Megvendégelte őket.
Ekkor már szovjet katonai egyenruhában volt a két szovjet katona. A németek ellen-
támadási készülődését jelentették közben a parancsnoknak, aki ezért röviden elbú-
csúzott a magyar elvtársaktól. A német ellentámadás kibontakozásakor a nagy ter-
metű Borisz a város főterén hősihalált halt. A vele rejtőzködött Tüdős Imre ismerte
fel. A másik szovjet katona sorsa ismeretlen.

A továbbiakban Kispál Lajos karcagi lakos visszaemlékezését idézem:

„Az I. világháború idején az osztrák-magyar monarchia soknemzetiségű közös
hadseregében szolgáltam, megtanultam a szláv nyelveket, a német, a román és az
olasz nyelvet. Orosz hadifogságba kerültem. Az orosz polgárháborúban vöröskatona
lettem."

1944 tavaszán Karcagon a Csutkás kaszinóban kb. egy századra való német ka-
tonai egyenruhába öltöztetett ukrán-orosz szovjet embereket szállásoltak be. Amikor
hírét vettem, meglátogattam őket. Rendfokozatuk nem volt, németek voltak a pa-
rancsnokok. Kérdeztem tőlük, hogy ki beszél itt közülük oroszul. Két orosz jött hoz-
zám, beszélgetni kezdtek velem. Ezek el-eljártak később a lakásomra, jóbarátok let-
tünk. 1944. október 8-án, vasárnap este ez a két orosz ismét felkeresett a lakásomon.
Egy liter pálinkát hoztak, jókedvűek voltak, késő éjszakáig megittuk a liter pálinkát.
Ekkor elmondta az egyik, hogy ő Szevasztopolba való tanár. A másik lakóhelyére
már nem emlékszem, gépkocsivezetőnek mondta magát. Elköszönésük előtt az órámat
pontosították az övékéhez és közölték, hogy éjjel, 24 óra után a szovjet csapatok
két ágyúlövést adnak le Bucsa felől, és ha nem lőnek vissza a németek, akkor menjek
ki a műútra a városba bevonuló szovjet csapatok elé. A két ágyúlövést valóban
leadták 00.00 perckor a német állások irányába. A németek nem válaszoltak a lö-
vésre. Rövidesen kimentem a műútra. Rakéták repültek fel a közeledő szovjet egy-
ségek irányából, ekkor vettem észre, hogy a sarki ház falán sárból kent jelzés van,
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ami azt jelentette, hogy a szovjet felderítő járőrök a városba indultak. Egymást kö-
vették az éjszakai csendben a szovjet egységek. A sarkon még sokáig várakoztam,
egyszer csak egy vonuló gépkocsi megállt közelemben és egy bekötözött fejű szovjet
tiszt szállt ki belőle. Köszöntem neki és orosz nyelven bemutatkoztam neki, kezet
fogott velem. Megkérdezte tőlem, hogy a két orosz vendégem mikor ment el tőlem.
Ma sem tudok összefüggést találni erre a kérdésre.

Az október 9-i német ellentámadást október 10-én, általános ellentámadás kö-
vette. Karcag északi széle alatt, a kunmadarast műút mentében a gyűrűbe zárt német
egységek elpusztultak, szerda délután fejeződött be az ütközet. A kora esti órákban
még magasra csapott az égő német harckocsik, gépkocsik, anyagok lángja . . .

A felszabadulás óráitól kezdve tolmácsoltam. Klájcov őrnagynak, a városparancs-
noknak voltam a tolmácsa. Szovjet tábori kórházat szerveztem, földosztó bizottság
tagja lettem. Az Ideiglenes Kormánynál és pártvezetőknél jártam küldöttségben.
Karcagon és a vidékén pártszervezeteket hoztunk létre."

Október 9-én rendezetlenek voltak a KMP városi szervezet vezetőinek és aktí-
váinak sorai. A vezetőségi tagok közül az idős Balogh és az ifjú Balogh és Csanádi
István a déli órákig érkeztek vissza Karcagra. Balogh Elekné a városszéli kertjükbe
sietett, közölte AV. Drobinyinnal, hogy a város felszabadult. Együtt mentek vissza
a városba. A szovjet csapatok a további harcokra álltak készenlétbe. A város otthon
maradt lakossága délelőtt már felbátorodva járt-kelt a városban, ismerkedtek a
szovjet katonákkal.

A felszabadulást követő kb. egy hónapig volt Karcag város a szovjet csapatok
harcálláspontja. Az első napokban kubikos csoport jelentkezett hadi repülőtér épí-
tésére. Karcag-Tiszafüred vasúti pályáját Karcag-Kunmadaras között a karcagiak
napokon belül megjavították. Kunmadaras október 14-én felszabadult. A felszabadító
harcok északi irányba folytatódtak.

A KMP városi szervezete megvalósította a felszabadulás napjaira tervezett prog-
ramját. Későbben a Magyar Kommunista Párt vezetői érkeztek a városba a felszaba-
dított Debrecenből és újjászervezték a város pártszervezetét. A párt más koalíciós
pártokkal együtt átvette a város közéletének irányítását.

„Üdvözlet Novoszibirszkből!

Köszöntöm Önt nagyra becsült Csanádi István, egész családjával együtt.

Drága Barátom! Ön érdeklődik a barátunkról', Mihailről, és a másikról, Borisz-
ról, sajnos a sorsuk ismeretlen előttem. Amikor összekerültünk az üzem padlásán,
óvakodtunk beszélni egymással. Amikor a mi csapataink bevonultak a városba, reggel
elsőnek én jöttem le a padlásról. Találkoztam egy szovjet tiszttel, akinek röviden
elmondtam saját sorsomat. Elkísértek engem egy különleges osztagba, ahol hamar
kikérdeztek és néhány megbízást adtak annak teljesítése céljából. Amikor megkezdő-
dött a németek ellentámadása, és meghalhattam volna, ha Ön nem adta volna át
a padláson a pisztolyt. Ez nagyon érdekes élmény, amelyről csak személyes találko-
záskor tudok mesélni.

A többi elvtársak (és egyben az Önök kommunistái) ott maradtak a padláson,
figyelembe véve, hogy ők német uniformisban voltak. Ajánlottam nekik, hogy ne
jöjjenek el onnan, mert hiba esetén kivégezhetik őket.

Pár szót magamról: amint Ön már tudja is, Novoszibirszkben lakom. Ez nagyon
szép szibériai város, egymillió lakossal, modern építészettel. Én remélem, hogy Ön
feltétlenül eljön hozzánk és személyesen is meggyőződik erről.
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Dolgozom, egy gyár üzemfőnöke vagyok. Nős vagyok. Feleségem Zolja, leányom
tizedik osztályos tanuló, már 17 éves . . .

Adja át üdvözletem a családjának, a feleségének és a leányának. Ügyszintén
önnek is üdvözletét küldi Anatolij Drobinyin.

A 19. év utáni találkozóról a következő levelemben írok. Addig is a viszont-
látásra. Várom a választ!

Borisz Malcev sk."

E visszaemlékezések leírása, összesítése sokoldalúan ellenőrzött és elemzett tény-
adatokon nyugszik.

Adatgyűjtésem során meleg szeretettel emlékeztek meg az idős emberek a velük
kapcsolatba került szovjet katonákról és parancsnokokról. Elmosódott nevekre em-
lékezve sokan felelevenítették a szovjet katonák drámai hőstettét és bátorságukat.
Egyesek fényképeket mutattak meg az ismeretlenné vált szovjet katonákról. Nemei
emberiességüket őrzik és elmondják, átadják az utódoknak.

Kocsis László
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