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Szilágyi Miklós

Amikor átment rajtunk a front
A szovjet hadsereghez hasonlót addig még nem látott a modern
hadviselés. Az élén az elit alakidatok haladtak, amelyeket
gyakran a "gárdahadosztály" névvel tiszteltek meg: a
harckocsizok, a tüzérek, a rakétások - magas szakképzettségű,
gyakorlott katonák. Ha egyszer ők véghezvitték az áttörést, a
gyalogság kimeríthetetlen tömege vándorló barbár hordaként
követte őket: rosszul kiképzett, gyakran fegyelmezetlen népség,
amely "helyszíni beszerzésből" élt, kenyérhéj és nyers zöldség
volt minden eledele [...] Ezek a katonák lemészárolták a német
gyalogságot, kifosztották az útjukba eső falvakat-városokat, és
megerőszakolták az asszonyokat. Igazi ágyútöltelék voltak [...JA
gyalogság után még egy elit fegyvernem jött: a katonai rendőrség,
amely helyreállította a rendet, teketóriázás nélkül agyonlőtte a
súlyos bűnök elkövetőit, és újabb rohamokra hajtotta előre a
gyalogságot.

(AJ.P. Taylor: A második világháború képes krónikája)

Hun jár ez a sok csavargó katona?
/Elmondta Sz. Lukács, 97 éves/
Itthon vótam az egísz háború alatt. Kinn tőtöttem a háborút a tanyán. Mán

akkor ötven éves elmúltam, nem vittek el katonának.
A felesígem mondta, hogy mindenki megyén elfelé.
- Én nem megyek innen - mondom. - Maj' kimegyek a jószággal, odaki

leszek.
Alig vót itthon két nap, kijött. Aszonta: ű nem bánja, ha a házát elviszik se,

ű nem marad ott maga.
- Akkor legyél itt.
De csak: menjünk!
- Én aztán nem megyek sehova se! Mehetsz, ha akarsz, én nem tartalak

vissza. Én ne legyek oka, ha bajod esik. De én innen nem megyek.
Vótam az első világháborúba, vót annyi érzésem, hogy ahun többen vannak,

nincsennek annak a nagy zaklatásnak kitíve, mint ahun kevesen vannak.
Az átvonuló csapatok nem is igen vótak olyan rossz viszonyba velünk. Inkább

ezek a csavargók!
Eccer egy tanító bejött hozzám, másodmagával. Aszonták, hogy űk nem oro-

szok - törökök. Űk a Káspi-tengerhe hét kilométerre laknak - aszongya. Meg
tudtuk érteni egymást, pedig oroszul beszflt. Mutatta a térképen - vót nekem
térképem, magyar térkép, meg oszt' az egísz világ térképe is megvót -, mutatta,
hogy űk itt laknak, űk törökök. Azt mondta:

- Bolsevik nem jó! Bolsevik nem ... - mindig azt mondta.
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Na, osztán azt kérdeztem meg tülle, hogy:
- Hun jár ez a sok csavargó katona, akik itt jönnek-mennek? Nincs ezeknek

semmi beosztások? Semmi fegyelem? - Mer' mindig vótak, hogy öt-hat, kettő-
három, mindig jöttek.

- Hova mennek ezek?
Hát osztán aszonta, hogy ezek jönnek - legtöbb rísze - a kórházbúi, osztán

van neki ... kinek két hét szabadsága, kinek mennyi, oszt eltőtik itt szanaszíjjel
az időt. Mer ott vót a gyűtőtáborok Mezőkövesden, oszt oda vannak irányítva
- aszonta. De azt a szabadidőt, amíg nem kell nekik jelentkezni, itt tőtik el,
szanaszít a tanyák közt, meg a városoa Ki erre, ki arra.

Azír vót az a sok csavargó! Azok oszt loptak, meg mindent elkövettek.
Mer' először csak keresztülmentek, nem vót itt semmi baj. Még nem is nagyon

lövődöztek. A nímetek, azok inkább lűttek. Turgonyon, a turgonyi állomásnál
vót egy központjok, onnan dógoztak.

Ahogy átmentek, eccer egy íccaka felébredek: borzasztó zúgást hallok. Ezek
traktorok? Vagy mi az isten? Hát vagy harminc tank! Itt a Nagy-csorbai úton
jöttek befele egísz íccaka. Akkor oszt lett nagy kavarodás, amikor ezek ideírtek!
Mer' akkor mán tele vót a város orosszal, oszt visszanyomták akkor az oroszokat.
De oszt azután az oroszok is segítsíget kaptak, akkor osztán apránkint - beletőtt
abba majnem egy hónap - keresztül tudtak menni a Tiszán.

Olyan közelharcok, meg ilyesmi, nemigen vótak. Én nem tudom: nem úgy
ment most a háború, mint az első világháború alatt. Akkor annyian vótunk,
annyian mentünk, hogy szóval írté egyik ember a másikat. Ezek nem úgy vótak.
Nyóc-tíz, egy raj, ha itt meg amott beásta magát - valahogy úgy vótak. Nem
tudom még azt se, hogyhát hogy tartották a kapcsolatot egymással. Meg amikor
támadtak is: a Tisza-hidat, Szolnok fele, innen a határbúi, a kisújszállási határbúi
lűttík! Aszonták: harminc kilométer. De iszen nem harminc kilométer az, több:
ötven kilométer Szolnok ide. Na, itt láttam olyan nagy ágyúkat, hogy traktorok
vontatták. Olyan nagy ágyúk vótak!

Az is érdekes vót osztán, ahogy az első orosszal tanálkoztam. Mán akkor
tudtuk, hogy itt vannak az oroszok közel, mer' közel hallott az ágyúszó. Meg
kispuska is hallott mán akkor: errefele, itt a város körül lőttek. Hét kilométer
ide Turgony, ahun mink laktunk, hát mán kezdtek hallani a kispuska-ropogások.
Egy reggel kimegyünk, hát: jönnek az oroszok! Ott jöttek a kevi úton. Vót ott
egy keresztút, a mi tanyánknál, nem íppen mellette, előttünk még vót egy tanya,
ott jött az ágyú. Meg gyalogosok is jöttek mán. Eccer benyargal egy, oszt bemegy
az istállóba. Az egyik lovat kifordította, ráült, elment. Amin addig ült, azt meg
otthatta. Ez vót az első tanálkozás.

Másodikszor meg: Na, elmentek az oroszok, visszajöttek a nímetek! Vót egy
jó pár-csizmám. Mondom magamnak: mán a nímetek csak nem veszik el a
csizmát... Hát oszt alig húzom fel, jön egy orosz lóháton, leszáll a lórúl, leveszi
a puskát, rámfogja: vessem le a csizmát! Hát levetettem, odaadtam neki. Ű is
levetette. Egy olyan vászonszárú csizmát adott nekem, az enyímet meg felhúzta,
elment vele. Mer' akkor mán a nímetek megint elmentek, én meg nem vettem
észre!

A másik lovamat meg ezek a csavargók vittík el. Egy íccaka ott hált nállunk
ÖL Mikor odajöttek, hoztak egy nagy pulykát. Lűttík valahunnan, ott valahun
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mifelénk meglűttík, oszt odahozták az én felesígemnek, hogy koppassza meg,
oszt főzze meg. Meg is főzte, megettík, minden... Ott aludtak akkor fccaka.
Reggelre kerítettek egy szekeret, az én lovamat meg belefogták, felültek a sze-
kérre, oszt elmentek. Azúta se láttam a lovamat...

Na osztán jött egy ló: egy fiatalt hoztak eccer. Mer' igen-mindig úgy esett,
hogy ha elvitte az egyiket, hagyott ott másikat. Vöt nekem tán tíz is az egísz
háború alatt, mán ez alatt az idő alatt: hun az egyiket vittík el, hun a másikat.
Na, ez a fiatal: elíg nagy, hosszú lábú csikó vót, de alig bírt mán menni. Be-
vezettem az ólba, oszt összerogyott. Nem tudott felállni, úgy vót vagy két hétig.
Úgy küszködtem ott vele: fekve ett meg itt. E' maradt meg, ez a rossz csikó!
Csak azt níztem meg mikor bejött az ólba, hogy milyen idős lehet. Láttam,
hogy még akkor vált: nem vót három éves, a két évet tőtötte be csak. Na -
mondom - e' még fiatal, még kiípülhet valamennyire. Még meg kanca vót! Nem
is tudott osztán menni egísz tavaszig. Többször el akarták vinni még azután is
az oroszok, de hogy sánta vót, nem vittík el.

Amúgy a Vinkhájelen, az urasági majorba, vót vagy százötven darab ilyen
rokkant ló. Azokat ott tartották egísz télen, ott teleltettík. Az embereket, az ot-
tan-körífl való embereket, elhajtották oda állatgondozónak. Én megúsztam, nem
kerültem bele. Aután oszt tavasszal elvittík ezeket a lovakat, nem tudom, hogy
hova. Bevagonírozták. Lehet, hogy elvittík Oroszországba. Ez mán a háború
vígé fele vót, tavasszal...

Hát ezek az oroszok osztán jól vótak itten: jó ellátások vót. Mer' akkorára
mán elcsípeltek, minden, vót búza. A tengeri meg töretlen vót, vót mit etetni.

Ahova osztán odakaptak, a disznókat igencsak elhordozták. Nekem is vót
nígy hízóm - na, csak egyet vittek el, a többit meghatták.

De: lejártak amúgy arra Csorbára, meg Kevi-Csorbára, onnan hajtottak bor-
nyúkat meg teheneket. Aszonták akkor, hogy a szolnoki kórházba viszik azokat
a jószágokat. Ezek jöttek minden héten vagy két hónapig. Mindig ha eljöttek -
igencsak úgy szombat-tájba jöttek - minállunk jöttek mindig a kosztír. A kokasír!
Mindig két kokast elvittek.

- Kokasku, kokasku - aszonta.
Megfőztík az asszonyok nekik, oszt megettík.
Annyiba osztán én szerencsés vótam, hogy a tojók igen-megmaradtak.
Gödöllőiül hozattam én, mer benne vótam a baromfitenyésztő egyesületbe,

száz csirkét. Az vót a helyzet, hogy csak a fehír tyúknak a tojássát veszik át a
keltetőbe, így osztán a vezetővel megállapodtunk: Gödöllőiül hozattam száz fehír
csirkét. Szípek vótak! Fel is nőttek. Mikor osztán bejöttek az oroszok, aki csak
jött, mindig:

- Kokasku, kokasku! - fogni kellett nekik a kokast.
Vót benne vagy harminc kokas. Még ezen kívül a magunké-fajtábúl, azokbúl

a sárágbúl, abbúl is keltetett a felesígem... Nem kellett télbe se enni adni nekik,
mer a tengeri töretlen vót. A tyúkok elfltek rajta, nem sok baj vót vélek. Ahogy
szanaszít vótak, nem is tudták mindet meg se fogdosni. Maradt annyi, hogy
tavasszal még el is adtunk a tyúkokból.

Meg én akkor termeltem vagy hatszáz kodrát krumplit, azt elfődeltem ősszel,
aután meg hó lett rá, be vót fedve, osztán nem leltík meg - az is megmaradt.
Úgyhogy tavasszal eladogattam a krumplit meg a csirkét.
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Még az apámnak is adtam vagy tizenöt tyúkot, mer' itt a városon minden
csiricét-tyúkot megettek ezek a hátramaradt oroszok. Meg ezek a jövő-menők.
Meg hátrább még kórház is maradt itt, oszt azoknak az ílelmezísire a disznót,
a bomyút, mindent... Meg a tehenet!

Mondjuk: itt vót Szekeres Miklós. Jó gazda-ember vót, oszt szíp teheníszete
vót neki. Itt lakott közel ídesapámékho. Nfha-níha hazajöttem a tanyánál, íde-
sapámék még akkor megvótak, oszt csak kíváncsi vótam, hogy mi van az öre-
gekkel. Hát láttam Szekeresek az akol ódalán: ki vótak terítve a tehén-bűrök!
Na - mondom - kiforgatták a teheneket a bőrükből! Megettík a szíp teheneket,
mindet!

Meghat ezek a csavargó katonák, mondom, ezek sok mindent elkövettek. A
nőkkel is a tanyákon... De azír nem lehet mondani, hogy olyan túlságosan üldöztík
vóna az asszonyokat. Akik könnyebben álltak nekik, hát azokat! Meg a fiatalok,
azok búkáltak. Nekem is vót... mán a húgomnak egy ján-tesvíre, akkor mán
olyan tizenkilenc esztendős vót. Hát ídesapám ott dugatta a galamb-padon, vót
egy kis galamb-pad elrekesztve nállok. Egísz nap ott hordta Erzsikének az en-
nivalót, mikor úgy jobban járkáltak ezek a csavargók. Mer' vót rá eset, hogy
elmentek, oszt egísz hétig nem jött másik csapat. Erzsikét ott dugatták!

Avvót azír - az igazat megmondva -, hogy mink is csak olyanok vótunk,
mikor az első világháború vót. Csak jobban megérti az ember, ha maga is próbálta.
Azt azír még most se értem, hogy hun járt itt az a sok csavargó katona. Csak
igaz lehetett, amit az a török tanító mondott: a kórházbúi mehettek. Azok oszt
loptak.

Nem kellett a ruszkinak paksus!
/Elmondta F. István 78 éves/
Ott kezdem, hogy mán akkor híkálták be a szekereket, lovakat, minden, oszt

fíltem attól, hogy elhajtanak. Ez mán 44-be vót. Paliék meg - itt laktak a szomszíd
tanyába - el akartak menekülni. Neki nígy ökre vót, meg egy lova, osztán azt
mondta, hogy adjam neki a két lovat, ű meg nekem adja a két első ökröt. Olyan
öt-hat évesek vótak. így megegyeztünk...

Mán mégse egyeztünk, mer' azt mondta Pali, hogy tódjam meg valamivel a
lovat. Mondom:

- Én nem tódom!
- Na - aszongya - maj' a hónapos vásárba kimegyünk, osztán kihozod a lovat,

megtudjuk, hogy mék ír többet!
Azám, de űtet akkor héten szerdán behítták katonának, így oszt nem tudtuk

tovább intézni. De a felesíge mégis aszonta, hogy adja az ökröt, adjam a lovat.
Menekülni akartak elfelé: echót csináltak a szekérre, ponyvát húztak rá. A másik
szomszíd, Fődházi Albert bácsi is odavót, katona vót, oszt a felesígit, Ilonka
nénit is rá akarta beszílni Varga Juliska, Palinak a felesíge, hogy menjenek együtt.
Ilonka néni átjött, rítt, hogy mit csináljon? Én meg azt mondtam neki:

- Hát, Ilonka néni, ne menjünk sehova. Inkább itt dögöljünk meg, mint valahun!
Úgyis utólírnek bennünket. Lúval hova tudunk menni? Sehova! Én nem megyek...

Azután Ilonka néni is letett rúlla, így oszt itthon maradt Juliska is, meg a két
kisjány is.

V
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Meg én se adtam oszt a lovat. Ki tudta akkor, hogy lesz? Paksus kellett
azelőtt! Mondtam Juliskának:

- Én nem adom oda a lovat! Hászen át se tudjuk íratni a paksust...
Azúta sokat gondolkoztam mán rajta, hogy nem kellett a ruszkinak paksus!

Nem kfrte, hogy: hun a paksus?
Előbb azír csak elmentem a vásárba, ha mán annyira rálett Juliska. Hazajöttünk

szekérrel, de mán nem mertünk bejönni a városba, hanem itt álltunk meg a Rácz
doktor út tanyáján. Pista fiammal jöttem, olyan három-négy éves vót, meg a
kisjánnyal, az két évvel vót öregebb. Azok ott eljátszottak. Pocsai Áron lakott
akkor azon a tanyán, az meg szomszíd vót nekünk Szejkőbe hogy laktunk, is-
mertük egymást. Nekik is vót olyan kis családjok... Kifogtam ott a lovat, oszt
mondtam Áronnak:

- Nem megyek haza szekérrel, mer el tanálják hajtani.
Felültem a lúra, úgy mentem a hónapos vásárba. Annya meg - mán a felesígem

- eljött a piacra...
Kis Aladár meg, az állatorvos, a' járt a tanyára is hozzánk, ott állt a kapuba.

Még abba az időbe a vásárkapuba olyan szín vót, ott állt. Nem lehetett bemenni
a vásárba - kivált lúval, de tehénnel se - míg meg nem nízte. Mikor odaírtem,
azt mondta nekem Kis Aladár:

- Mit akar itt, Pista bácsi?
Mondom:
- El akarom adni a lovamat.
- Menjík innen kifele, míg szípen van! Elhajtják, majd meglássa! - Nem

engedett be.
Nem is akartam osztán. Mán akkor az óvóhely háta megett lövődöztek: a

géppuska szólt. Visszafordultam, köszöntem a doktor úrnak, oszt eljöttem. Fel-
ültem a lúra.

De: mikor mentem kifele a vásárba, még akkor nem láttam semmiféle kato-
naságot. Nem láttam! Mire mán jöttem - nem tőtt abba egy jó félóra, nem olyan
messzi vót - ott a kevi kövesúton, erre befele, annyi nímet! Ágyú, meg mit-tu-
dom-én ... szóval teli vót az út nímettel... Leszálltam oszt a lúrúl, megálltam.
A nímetbe vót azír annyi embersíg, hogy a két első lovat félrefordította - mer'
nígy lú vót az ágyúba -, oszt átvezettem a lovat. Nem ültem rajta, csak vezettem.
Egy kis fődút vót a temető mellett, azon eljöttem a város sziliig. Itt a Cigán-
városnál - úgy hittük, meg úgy híjjuk most is -, Vida Gábor házánál oszt felültem
megint a lúra. Szíjyelníztem a lú hátárúi: mindenütt katonát láttam! Mindenütt!
Az összes úton mindenütt nímet katonát! Kiabáltak azok nímetül, de én nem
értettem. De meg vótam szélesedve! Csak fíltem, hogy elviszik a lovat. Akkor
könnyebbültem meg, mikor kimentem a tanyára.

Mán előbb ide a Rácz doktor úr tanyájára, mer' a két gyerek ott vót, meg
annya is odajött. Aután oszt kimentünk a tanyára. Nem is jöttünk haza, míg a
ruszkik be nem jöttek.

Ez szombaton vót, de mán vasárnap, úgy tíz óra tájba, bejött három ruszki
lúháton. Rögtön elvitte az egyik lovamat! Mellékötötte az övének, oszt elvitte.
Aután elvittík egy pár nap - vagy egy hét? - múlva a másikat.

Sirattuk... Annya siratta jobban, én úgy vótam vele: örültem, hogy nem bántott
bennünket. Minket nem, Tóth Palinét azt... Mán nem ütöttík, hanem máskülönben
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piszkoskodtak vele... De minket nem bántottak sose. Csakhát elvitte a lovat,
elvitte a hízót, elvitte a tojást, meg ami jött. Ami vót, mindent!

Vöt hét-nyóc darab disznóm akkor. Kettő úgy külön vót, mán akkor vótak
olyan mázsások, még tán több is. Nem értettem én ruszkiúl semmit se, de mondta
meg mutatta:

- Svinya, svinya! - oszt ment az akolhoz. Kivette a gyufát a zsebibűl, oszt
magyarázta: öljem meg, oszt perzseljem meg. Nem vót mit tenni, le kellett
vágni. A puska puska vót.

Elmentek oszt közbe a kevi fődre, nem messze vót a határho. Átmentek,
hoztak vagy két-három zsák kromplit a derfkba. Akkorára mán a naggya-szőrt
leperzseltem a disznónál, oszt mondta, hogy vágjam szíjjelfele. Szíjjel vágtam,
meg kilöktem belőlle a belet. A gyerekik meg körülálltak, nem ilyen világ vót
akkor, hogy nyakig van a gyerek mindennel: éhesek vótak. Meghat kíváncsiak
vótak jobban, oszt níztík. Hét gyerek vót: minállunk vót kettő, Palinál vót a két
kisjány, meg Egyed Pali - aki párttitkár -, az is ott lakott mint cseléd.annak meg
három kisfia vót. Ott níztík, oszt annya mondta a ruszkinak, hogy:

- Aggyík a gyerekiknek belőlle egy kicsit!
Ammeg mutatta, hogy van még az ólba másik!
Akkor este oszt - átjött aután Egyed is - levágtuk a másikat is, lesütöttük

akkor íccaka. Nem lehetett várni, mer elvittík vóna! Zsírosbödönbe tettük, oszt
elástuk.

Aután így is vót, úgy is vót. Kikoptunk mindenbűi... Mikor elment a front,
akkor még vót aprólík, pulyka is vót vagy hetven darab. De itt vótak a városon,
osztán jött a ruszki szekérrel kifele. Ahun vót jószág - lú vagy ökör -, menni
kellett zabrálni a ruszkival. Nekem mán akkor nem vót meg a lú; az egyik két
ökröt Egyed magának fogta be, a másik kettőt meg nekem, úgy mentünk zabrálni,
szekerekkel.

Ott vót a tengeri, mondta nekem, hogy a pulykát - mondta ruszkiúl... brrrrr...
- hajtsam befele! Azt megértettem. Hogy a fene egye meg! Harminc pulykát be
kellett hajtani: tettünk fel a szekérre. Mentünk - öt-hat szekérrel mentünk - a
másik tanyába: harminc tyúk... Egyik helyen ez, másik helyen az.

Ahun az a szociális otthon vót akkor - itt a városon -, ott vót a konyhájok.
Ide hordtuk, el vót ereszgetve a bomyú, a disznó, a pulyka, az aprólíknak meg
drótsátor vót. Vágták ott lefele, főztík. Koppasztották... Annyi cigán vót ott,
mint a veszedelem!

Egísz héten kijárt oda az a ruszki. majd mikor oszt elkopott onnat a mi
környíkünkrűl, akkor ment át a kevi fődre. Ez így vót!

De sok csavargó is vót benne. Még tavasszal is vót itt ilyen jött-ment. Egy
vót különösen, aki egísz márciusig megvót. Sok tanyát felfogott, két hétbe került
oda mihozzánk. Akkor oszt jóltartottuk. Vagy hát adtunk neki, ami vót. Nem
válogatott ű se az ennivalóba, meg mink se, mer' nem vót. Majd aután kísőbb
elfogták. Hogy Kevibe, a parancsnokságon mit csináltak vele? Úgy mán egy
kicsit gagyogott magyarul. Mondta, hogy "szabadság" - mán hogy szabadságot
csináltak.

Aután oszt az egyik lovamat visszakaptam. Erre jöttem hazafele, oszt meg-
ismertem. A bíró tanyáján Kovács János lakott, oszt odáig elvitte - vagy a fene

\
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tudja, hogy vót... Csak: az én lovam, az egyik, ott maradt. Vissza is adta János,
mer' ismerte, hogy az enyím.

Mikor megláttam, mondom:
- Hát ez meg az én lovam!
- Tudtam én, hogy a tied - aszongya -, csak úgy vótam vele, hogy maj' ha

jössz, majd megleled.
Vettem aután mellé másikat, hogy dógozni tudjak. De meg köteleztek is ben-

nünket! Aszonták, hogy termelni kell.
így ment ez a háború... Sokszor eszembe jut, hogy nem kírte a ruszki a

paksust.
Embere válogatja, ahogy a magyaroknál is

/Elmondta B. Sándomé 76 éves/
Sanyi, az uram, itthon volt: megszökött Szolnokról. Hogy: mit csináljon?

Mondom:
- Menj vissza, az istenre kérlek, menj vissza Szolnokra! - Attól tartottam,

hogy hadbíróság elé állítják, és felakasztják vagy agyonlövettetik.
Beledobáltam a civilruháját, télikabátját, minden, egy pokrócba, oszt elment.

Én meg itthon maradtam a két gyerekkel. De iszen lehet, hogy akkor is elvittik
vóna, ha itthon marad, mert mindég dobálták, hogy: ekkor-meg-ekkor születettek
jelentkezzenek a tanácsházán, meg satöbbi. Rázsó Imre is így ment el, aztán
nem is jött vissza, mer' a tífusz pusztított köztök, aztán belehalt.

De akkor mán lőttek. Sűrűbben, egyre sűrűbben. Akkor mentünk a pincébe.
Nahát: úgy éjfél fele vagy éjfél után egyszer rettenetes gépzúgást hallunk. Mán
akkor az ágyúk vagy mi-a-fene lőfegyverek, elhallgattak, de rettenetes-sok gép-
nek a hangját halljuk. Olyan sűrű, őszi nap volt, sűrű sár volt, de az Erdő utcát
mintha szépen kimintázták volna, olyan vót! A németeknek a visszavonulása
volt ez: az elszakadás. Mer' mindig azt emlegettík, hogy elszakadási mozdulatot
csinálnak a németek... Hát olyan elszakadási mozdulat vót, hogy úgy szaladtak,
mint a nyúl! Ki a város szélire, az erdőbe, és úgy tovább.

Akkor azután jöttek az oroszok... De kétszer vagy háromszor jöttek vissza a
németek! Bejöttek az oroszok, aztán visszaszorították őket, asziszem, hogy két-
szer. Akkor aztán nem szabad vót kimenni az utcára! Sőt: vót olyan ember, aki
a fogságbúi megszökött, jött haza, aztán éppenhogy nem tudott bemenni a kapun,
ott lelőtték.

Hát mi részben az Erdő utcán vészeltük át ezeket a harcokat. Az első nagy
csapást, azt ott, mer' ott vót pince... Nade rágyöttem, hogy az egy ó-de-semmi!
Kisújszállásnak a túlsó végin, a Keleti-temetőnél néhány házat lebombáztak.
Namost: a Viola utcán egy család csinált egy alapos bunkert, amelyikbe három
család is belefért, olyan négy-öt tagú családok. A bomba leesett a Széchenyi
utca sarkán, és összenyomta a fődet úgy, hogy csak az ujjok hegye látszott ki.
Nem is tudták kiszedni őket a bunkerből.

Itt az Erdő utcán vótunk aztán annyian, mint a... Rettenetesen sokan! Még a
Cigányvárosrúl is jött be egy asszony gyerekestűi: pólyás gyerekkel, meg egy
olyan gyerekkel, aki szívbajos vót. Annak odaadtam a cserkészköpenyit az uram-
nak, hogy meg ne fázzon,, és a nyugágyat: feküdjön abba. Meg is halt aztán
az a gyerek szívbajba. A tejet meg odaadtam - Irénkétűl meg Belluskátúl, pedig
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ezek is kicsik vótak -, odaadtam az anyjának, hogy igya mán meg, oszt szoptassa
meg a gyereket, mer' mindig sírt a gyerek, éhes vót.

De mikor az oroszok bejöttek, akkor mindenki elszáguldott, mindenki haza-
ment. Úgyhogy mi maradtunk hármasba: én a két gyerekkel. Ugye, ezek a katonák
is be-beittak, éshát nem valami kesztyűs kézzel bántak a magyar lakossággal,
úgyhogy féltem. Ki se mertem menni az utcára!

És jött ez a Margit néni, Nánási Jánosné, s mondom neki:
-̂  Mennék mán akarhova, csak jönne értem valaki. Nagyon félek itt!
És akkor Margit néni hazajött ide, mondta az anyósomnak, és akkor az apósom

jött, és hurcoltunk át dunnát, párnát, meg ami a legszükségesebb. Aztán itt töl-
töttük az időt egy darabig.

Itt feküdtünk a pincébe akkor is, mikor visszajöttek a németek, meg minden...
Le kellett menni a pincébe, mer' néha azér' köröztek itt a repüllök. Még azt is
láttam, amikor a Déli-temető fele egy vadászgépet lelőttek. Láttam ahogy esett,
bukott lefele. Mikor megint jött egy visszanyomás... szóval a harmónikázás...
akkor megint mentünk le a pincébe. Vót itt egy csőágy, az anyósomék azt levitték,
s én odaraktam az ágyneműt, és a két gyerekkel ott aludtam egész héten keresztül.
Vagy két hétig is? Nem állítom mán. De a végin én, mint a szédült légy, úgy
mentem, mert azt a nyers pincét csak nem bírtam. Meg az öreg Bugyikék - a
szomszédunk vót -, azok is ott voltak. Ammeg ott köpködött, a vén heptikás.

Egy orosz nő, aki a katonákkal vót, röhögött, hogy mint ott vagyunk a pincébe.
Mi meg féltünk, be vótunk ijedve! Hol itt szólalt meg a géppisztoly, hol ott
szólalt meg a géppisztoly, hol itt durrant az ágyú, hol ott durrant az ágyú. Meg
nem is úgy vót, hogy: na, itt meg a harc - na, elvonult, mostmán csend van.
Dehogy! Hun itt lőttek, hun ott lőttek, mindig ratatáztak valahol.

Például néha eljött ide egy orosz katona, és mikor jött egy német vadászgép
itt keresztül, akkor becélozta: ráratatázott. Kis idő múlva visszajött a repüllő!
Mer' észrevette a vadászgépen, hogy rálőttek. De én mán akkor a két gyerekkel
a térdemen így reszkettem a pincébe. De az orosz katona is ott vót mán akkor,
lenn a pincébe, ő is be vót gyúlva!

Meg amikor mán nyugalom volt, amikor mán arra Szolnokon túl, nem-tu-
dom-én hol volt a harc, volt itt például a Petőfi utcán egy ház, s egy katona
belelőtt a nádba, és akkor felgyulladt. Úgy szóltak az öregeknek, Öreg Szabó-
éknak, hogy gyöjjenek mán: ég a ház a fejők fölött.

Namost: csend lett egy darabig, akkor megint az óriási dübörgés, megint
vonultak! Idehallatszott a négyes főútvonalról. Az borzalmas vót! Megint csend
lett, akkor itt egy orosz katona nem vót. Egy fél nap múlva tele lettünk itt orosz
katonákkal mindenütt: az udvaron, az utcán, itt a lakásunkba, megtömve taljesen
orosz katonákkal...

Egyszer volt az, hogy bejött két orosz katona. Vagy három? Mán nem állítom.
Egyik a vezetőjük vót, kis alacsony. Meg egy nagy magos. Aztán: üljünk az
asztal köré! Itt vót egy nagy asztal, ebbe a szobába - a hálószoba - anyósoméknál.
Aztán ott elkezdtek énekelni, nótákat. És akkor mi az egyik helyen nevettünk,
másik helyen komolyak vótunk. De szerencsére úgy megnyertük, hogy ott vótunk
komolyak, ahol tényleg komolynak kellett lenni, mer' oszt mondta az orosz,
hogy ez nagyon szomorú nóta. Egyszer azt mondja az anyósom éjfél után -
akkor mán a fonott székbe bóbiskolt, oszt felriadt -, azt mondja:

\
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- Húzzátok mán a generálmarsot!
Feláll a kis tiszt:
-t Nyet, mama, nyet! - megértette.
És tényleg úgy lett, hogy nem mentek el. Majd egy idő múlva, éjfél után...

nem-tudom-én... négy óra fele jött egy katona. Akkor oszt szedték össze a cók-
mókot, és eltűntek.

Na, akkor - belekerült egy-két nap - megint jött egymásik bázis. Vagy egy
nap? Fél nap? Mán akkor másik szakasz volt. Szóval így jöttek sorba egymás
után.

Amúgy nagyon féltünk tőllök. Különben ellenségek is voltunk... Például az
vót az első megijedésem, hogy egy orosz katona lóval együtt bement ebbe a
boltba, itt a sarkon, elővette a korbácsot, és a botost elkezdte ütni. A másik
pedig: a kútra jött egy ember, a Böndő-kútra, mer' nem volt vizük otthon, azt
meg bevitték a Böndő-kocsmába, a WC-be: ott akarta lelőni egy orosz katona.
De olyan részeg vót, hogy célt tévesztett. Hát ezek oszt úgy megijesztettek
bennünket, hogy borzasztó.

Hogyha beittak, vadak vótak. Vadak, nagyon vadak! Hát nem mind, embere
válogatja, ahogy a magyaroknál is. De: a spirituszt is megitták, meg a sósbor-
szeszt, minden szeszt, amit találtak. Ahol nagyobb tömegbe vót - mán így há-
zaknál - bor vagy pájinka, kiöntötték inkább, kieresztették a hordúból, hogy ne
jussanak hozzá.

Voltak aztán köztök rendesek is. Mikor bejöttek ide hozzánk az első katonák
- vótak vagy öten -, széjjelnéztek, de nem nyúltak semmihez. Anyósomnak az
órája - egy konyhai óra - fenn volt a falon, de azt se bántották. Szőlővel kínáltuk
őket, mer' még a lugason szőlő volt. Azt se kértek.

De amúgy a katona abbúl tartja el magát, amit tanál. Főznek, főznek nekik,
dehát addig is megéheznek, míg van idejek letelepedni. Az én tyúkom is mind
elment, meg az öt libám, meg a disznóm. Lelövöldözték őket, vitték, osztán
megfőzették valahol.

Meg ide is hoztak! Egyszer azt mondja neki az anyósom, ahogy megy el az
orosz:

- Na, isten áldja meg!
- Nyet, mama, nyet - aszongya. - Doszvidána! Doszvidána!
Kis idő múlva gyön: egy zsák tyúk! Koppasszuk meg, főzzük meg! Hát mind-

nyájan hozzáfogtunk: Gyújtottuk a tüzet, aztán koppasztottunk. Egyszer Szat-
máriné, a szomszédasszony, nem tudom, hogy a harmadiknál vagy hányadiknál
járt mán:

- Húúj, ez meg az én tyúkom! - hazament, oszt tényleg az ő tyúkja volt.
Az anyósom oszt megfőzte, a katona meg vitte lábasostul. De az anyósom -

ő nem félt tőlök, visszabeszélt, meg-satöbbi - kért is belőlle:
- Mamának is, mamának is, tányérba! - mutatta.
Belenyúlt kézzel, ahogy rotyogott!
- A fene egyen meg - aszongya. Odaadta oszt Bugyikéknak, nem ette meg.
Elvittek mindent, mindent a teremtett világon! Ott, ahol le voltak telepedve,

lelövöldözték az aprólékot, és elhasználták...
De viszont ez tiltva volt nállok! Mer' volt egy csendőr-csapat, akiknek a

tányérsapkáján zöld volt... Minden biliárdasztalról leszedték ezt a zöldet, és Szat-
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marival - olyan fótozó szabó vót különben - meg a kis Posztóssal rácsináltatták
a sapkára. Na, ezek tiltották ezt a lopást, magyarán megmondva: a zabrálást.

Jónás Jánosnak az édesanyját is... Szegény özvegy, hadiözvegy asszony volt,
úgy nevelt... nem-tudom-én... négy vagy öt gyereket mosásbúi, meg minden. És
akkor le kellett vágni a disznót, hát levágták. Két orosz katona meg bement, és
el akarta venni, Jónásné meg nem akarta engedni, oszt lelőtték, Azt mindenütt
keresték, azt a két orosz katonát! Valószínű, hogy meg is találták.

Én is hogy jártam! Itt lakott Viktor - úgy hittak ezt a tisztet, ilyen csendőr
vót, de nagyon szerette Irénkét - valameddig itt lakott. Ő csináltatta a zöld
sapkákat Szatmáriakkal éjjel-nappal. Egyszer jön ide az Erdő utcábúl egy szom-
szédom, hogy menjek azonnal, mer' feszítik kifele az ajtót. Én meg szóltam
Viktornak. Rögtön felugrott, és ahogy mentünk is, mindig lökdöste a vállam,
hogy: gyorsabban szaladjak, gyorsabban szaladjak. Mikor odaérünk a kapuba,
le van téve egy nagy üveg uborka. És feszíti kifele az ajtót! De a kapám mán
így be vót görbülve. Hatalmas-nagy ajtó vót, ilyen kúcsokkal, mint a fél-karom.
Akkor: betért hozzá Viktor, kért valamit, biztos az igazolványát. A katona nem
akarta odaadni. Akkor elvette tölle előbb a tárcsát - a géppisztolynál a tárcsát
-, kitépte a kezibűl. Aztán megfogta a zubbonyát, kitépte a papírokat. Az a
katona olyan piros vót, mint a paprika! Arrúl szakadt a víz! Itt jöttek a Kígyó
utcán, én is jöttem velők. Meg-megállt az a katona, és majdnem sírt. Rimánkodott.
De Viktor csak lökte. De még mielőtt elmentek vóna, kinyittatta velem Viktor
az ajtót, és mutatta, hogy:

- Innen akarsz te lopni?! - biztos azt mondta neki. Magyarázott valamit, kiabált.
Hát nem vót ott a lakásba semmi érték.

És felvitte a tanácshoz, mán a városházához. Azt mondták másnap, hogy ötöt
lőttek agyon. Nem hiszem, hogy ezt is agyon nem lőtték. Ahogy az reszketett,
ahogy szakadt róla a víz, ahogy izzadt kínjába, és ahogy majdnem sírva fakadt!
Elszakadt a csapatjátúl, és akkor így lopogatott. De a vizes uborkát, azt is képes
vót ellopni!

Nem beszélve arról, hogy a nőket meg úgy üldözték, hogy aho' fogalom
nincs.

Én hála istennek megúsztam, mer' öregek között voltam. De arra emlékszek,
hogy egy akart adni nekem karikagyűrűt. Sok ékszer vót nála! Hogy hamis vót-i?
Vagy nem vót hamis? Nem tudom. Adni akarta a karikagyűrűt, oszt mondja
apósom, hogy: nem! Én is mondom:

- Nem kell nekem. Van nekem. Nem kell nekem! - ijedten mondtam.
Aztán azt mondja: papa is mamának... tehát akkor ő is adhat énnekem... Ugye,

ettől mán az ember megijedt, és örült, ha nem látja őket.
Meg Szatmári bácsinak köszönhetem, hogy megúsztam. Mer' ha katona jött,

akkor ő tudott beszélni egy kicsit oroszul, orosz fogságba volt az első világhá-
borúba, és akkor mondta, hogy hova menjenek. Arra kűdte őket a Cigányvárosra
mindig, hogy ott találnak bárizsnyát. Meg a két gyereket Szatmári megtanította
egynéhány orosz szóra. Anyósom meg:

- Gyertek csak, gyertek csak! Na, mondjad! Mondjad!
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Ezek oszt megálltak az orosz előtt:
- Pugovica: gomb, nozs: kés, sztól: asztal, vedr: veder, doszvidánye: viszont-

látásra...
Mindegyik úgy szerette a gyerekeket, hogy borzasztó. Kaptak tőllök olyan

húsos derelye-marhaságot, oszt mondom nekik:
- Rágjátok mán, egyétek! - mer' csak fanyalogtak.
Mikor Vaszil kiment - itt lakott a szobába -, a sparhelt alá lökte mind a kettő.
Akkor a sarkon lakott megint Rácz Mihály bácsi, az is értett az oroszok

nyelvin, az is fogságba vót. Namost: a Böndő-kaszinóba toborozták a fiatal
nőket, hogy menjenek mosni. Hát engem Rácz Mihály bácsi mentett ki. Azt
mondta, hogy engem nem lehet, mer' én beteg asszony vagyok. Úgyhogy engem
két ember is védett.

Ezeket mán aztán nem bántották, csak mosni kellett. Vigyenek teknőt, vigye-
nek szappant meg mindent, mossák az ő holmikaikat. De vót olyan, hogy ki-
lencven éves asszonyt is bántottak! Embere válogatta: ki milyen inteligenciával
rendelkezett.

Olyan is van itt, Kisújon - mán csak nem mondom a nevit -, aki egy orosz
katonától való... De fel is volt készülve az orosz: akit megerőszakoltak, azok
mind, kivétel nélkül, mentek, és inekciózták őket. Úgy mentek sorba az asszo-
nyok, akikkel így baj történt. Meg a nemi betegeket is kezelték. Vót itt egy
Csizmadia nevű ember, az két vagy három évet letőtött az orvostudományin,
aztán otthagyta. Ezeket a nemi betegeket, mán a katonákat, arra bízták. A felesége
meg - szemüveges vót, olyan nagyfejű asszony - vitte a kést:

- Vágd le nekik! - asszongya. - Vágd le nekik, a fene egye meg! - hogy a
micsodájukat vágja le.

De sokan kaptak itt nők is nemi betegséget. Sz. Nagy Teruska is úgy kapott,
hogy megerőszakolták, és nem ment orvoshoz idejében. Úgyhogy bele is halt.
Sokan voltak ilyenek! Nagyon nehéz helyzet volt ez...

Annak előtte mi nem gondoltunk erre soha. Én legalábbis nem gondoltam.
Csak mikor a háború mán közeledett erre, akkor kérdeztem meg a villanyszerelőt,
Ari Pistát:

- Mondja mán, igaz az, hogy a nőket üldözik?
Elkezdett nevetni, oszt aszongya:
- Igen. Ezt csinálták a magyarok is.
Amék csinálta! Mer vót olyan is, aki fel vót háborodva, amikor ilyet hallott

a magyarokról:
- Nem igaz, mer' minállunk fejbelőtték, ha azt csinálta vóna!
Voltak osztán olyan nők is, akik itt járkáltak az utcán előre-hátra. Voltak

olyanok is, ajjaj! Vót itt négy jány, négyen vótak testvérek. Hát ezek a világ
csúfjai vótak, de ezeknek mindegy vót. Itt lakott egy kiskatona, tizenkilenc éves,
Miska, az anyja magyar, az apja román vót, a katonatisztnek volt a pucérja, egy
román ezredesnek. Látom, hogy Miska átöleli az egyik jánt, oszt úgy mennek.
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Üzentem neki... Mer' volt egy nagyon beteg fiú, egy gyomorbajos. Nem bírta
a kosztot mán, annyira tönkre vót menve, hogy a legvastagabb rész a lábain
olyan vót, mint a karom. És rántottat csináltam neki. De beszélt magyarul teljesen.
Ennek mondom:

- Miska meg mit foglalkozik avval a nővel? Bírja ki hazáig! - Mán akkor
mentek visszafele Aradra. - Mer' azok nemibetegek. - Nem tudom, hogy azok
vótak-i vagy se, de olyan hírük vót...

Ez a fiú meg megmondta Miskának. Mondta osztán, hogy nem is foglalkozik
vele, mer' egy kila cukrot meg nem-tudom-mit kért. Aszongya: nekik is csak
úgy adják a cukrot a teába. Ilyen kocka vót az, vót benne egy kis rum is -
szóval rumszaga vót -, aztán benne vót a cukor is, meg benne vót a tea is. Egy
kila cukorhoz 6 se tudott hozzájutni...

Egyszer aztán anyósom addig kiabált itt velem, míg el nem üldözött a háztúl.
Elmentem anyámhoz. Ő meg a négyes útnál lakott, a Nagy utcán, ott meg jobban
jöttek-mentek az oroszok mindig. Hát az egy kínszenvedés vót! Mer' ott, az
anyám háza közelébe is leesett egy bomba, és szétrepedt a kemence - a kisszobába
szorultunk mindnyájan.

És odajött egy orosz katona, aki minden áron feküdt vóna le. Éshát engem
eldugott anyám. Elóbb ki, abba a hideg szobába, améknek az ablakát, mindent,
kivette a bomba. Aztán meg a kisszobába: a kemence mögött vót egy sut, osa
leültem a fődre, oszt anyám minden dunnát rámrakott. Ott az ágy meg a sut
közt ennyike hely vót. Mikor látta anyám, hogy mozdul az orosz, mindig úgy
rakta a székeket:

- Ide oszt nem jössz, a fene egyen meg! Ide nem jössz... - Aztán egyszer
felugrik. Elment. Ezt is megúsztam.

Nem sokáig voltam ott anyámnál, eljöttem haza. Karácsony szombatján köl-
töztetett Károly, az öcsém, akkor mán itthon volt.

Nem maradok ott tovább, megyek haza az Erdő utcába! Mer' ott meg a
disznóólba egy nagy láda le volt ásva, benne az edényeim, a ruhaneműjeim,
még a rádió is, minden a teremtett világon, és valaki megkaparta a fődet. Odajárt
piszkolni, merhát a WC teteje mindig csupa volt... És féltem, hogy megtalálják
a ládát. Ezer' mondtam, hogy menjünk haza. Az lesz, ami lesz, nem érdekel
tovább semmi se. Rettenetesen el voltam keseredve, úgyhogy azt mondtam:

- Nem bánom, ha az utcán halok meg, fordulok fel, akkor se törődök mosmán
semmivel!

És akkor visszamentünk. Márton Jánosnét meg az anyját kértem meg - a
szomszédba laktak -, hogy gyöjjenek át hozzám aludni, hogy ne legyek egyedül.
Meg ők se legyenek egyedül.

Próbáltam azután munkát keresni, meg minden. Az első keresésem tíz pengő
volt - megsirattam azt a tízest örömömbe. Elkezdtem kézimunkálni, és abbúl
is... Egy kis zsírér, kis szalonnáér, akkor egy kis kukoricaár, meg ezer, meg
azér. Úgyhogy azt mondták nekem akkor, hogy talpraesett asszony vagyok.

így kínlódtam, míg aztán az uram haza nem jött a fogságbúi. Lett keresőm.


