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Postai cenzúra 
1944-ben 

Postai cenzúrának a posta küldemények oly 
ellenőrzése tartható, melynek során annak 
tartalmáról e r r e felhatalmazott szervek tudo-
mást szerezhetnek, és ennek tényét a kül-
deményen valamilyen kezelési jeggyel meg 
is jelölik (pl. „cenzúrázva", „ellenőrizve" 
stb.). Ilyen cenzúrára elvétve sor került már 
a szabadságharc idején is, rendszeres alkal-
mazásáról azonban először az I. vi lágháború 
időszakában beszélhetünk. Ezenkívül postai 
cenzúra volt még az I. vi lágháború utáni idő-
szakban, a II. világháború idején és végül 
rövid ideig a felszabadulás után is. 

I. Az I. vi lágháborús cenzúra alapját az 1912. évi LXIII. tc. 8. §-a, illetve az 1914. júliusi 
5478 (M. E.) sz. rendelet jelentette. Ezen és számos későbbi közlekedési miniszteri rendelet 
alapján állítottak fel egy sor cenzúrahivatalt az akkor i Magyarország északi, erdélyi, délvidéki 
és horvát területein. Ezek a területükön feladott, vagy oda érkező és a Monarchia más részei-
ben nem ellenőrzött belföldi postai polgári küldeményeket cenzúrázták. A Monarchia tel jes 
területe egyébként belföldnek számított, de belső részein a belföldi küldeményeket nem cenzú-
rázták (pl. a Budapest—Bécs viszonylat cenzúramentes volt). A felállított cenzúrahivatalok kis 
része, illetve egy Budapesten létesített cenzúrahivatal foglalkozott a külföldi levelezés cenzú-
rázásával, amely sokkal ál talánosabb volt. Lényegileg csak a szövetséges államokból érkező és 
ott már cenzúrázott küldeményeket nem ellenőrizték. Cenzúrázták természetesen a külföldi 
újságforgalmat, valamint a bel- és külföldi távíróforgalmat is. A tábori postai és hadifogoly-
levelezés cenzúrája is általános volt , de ezt más hivatalok végezték. 

Az I. vi lágháborús cenzúra jel lemzője egyébként az volt, hogy 
— a Monarchiában közös, vagyis K.U.K. cenzúra volt; 
— a cenzúrázás tényét jelző bélyegzők nyelve a polgári levelezésben javarészt német volt, 

néha kétnyelvű (német—magyar, német—horvát) , ritkán háromnyelvű (német—magyar— 
horvát). A tábori postai bélyegzők szövege pedig aszerint változó, hogy azokat K.u.K.-egység-
nél vagy honvédséginél adták fel; 

— a polgári levelezésen alkalmazott cenzúrabélyegzők szinte mindig feltüntetik a cenzúrázás 
helyét. 

Az I. vi lágháború utáni időszak cenzúrája sokrétűbb. A Köztársaság idején a belföldi pol-
gári küldeményeken rendszeres cenzúrát nem alkalmaztak, a külföldin is csak ritkán. A Ta-
nácsköztársaság idején eleinte szintén nem volt cenzúra, de júniustól az Alföldön belföldi vi-
szonylatban előfordul. Az ismét felállított tábori postai küldeményeknél pedig általános. A 
Horthy-időszak első éveiben a még az I. v i lágháború előtti rendeletekre, elsősorban az 1912. 
évi 63-as tc.-re hivatkozó cenzúra elég széles körű. 1920—1921-ben az ország határ menti kör-
zeteiben mintegy 25—30 olyan várost , illetve nagyközséget ismerünk, amelyek cenzúrabélyeg-
zöje a helység megnevezésével együt t belföldi polgári küldeményeken szerepel. A vonatkozó 
bélyegzők nyelve azonban már magyar és „katonai cenzúrá"-ra, majd később „levélcenzúrára" 
vagy „ellenőrző bizottság"-ra utal. Altalános volt a külföldi levelezés cenzúrája is, az egyes 
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viszonylatokban (pl. francia) még 1923-ban is megtalálható. A külföldi levelezés cenzúrája 
esetén hol a belföldi ellenőrzéssel azonos bélyegző található, hol viszont csak a cenzúrára 
utaló zárószalag. 

2. A II. világháborús postai cenzúra már egy ú j törvényen alapult, éspedig az 1939. évi, a 
honvédelemről szóló II. tc-n. Ennek 152. §-a szerint: ,,A minisztérium megteheti mindazokat az 
intézkedéseket, amelyek szükségesek avégből, hogy a postai, távirdai és távbeszélő forgalom 
és érintkezés, valamint a rádió az állam érdekeinek megóvása céljából ellenőrzés alá vé-
tessék." 

Jóval később, 1940. jún. 4-én született meg a M. kir. Minisztérium 1940. évi 3960 (M. E.) sz. 
rendelete a külföldi forgalomban váltott levelezés, külföldi távíró- és távbeszélő-forgalom el-
lenőrzéséről. E rövid rendelet lényegileg csupán annyit mond, hogy a honvédelemről szóló 
1939. II. tc. fentebb idézett 152. §-a alapján a m. kir. miniszter a külföldi forgalomban váltott 
levelezés, a külföldi távíró- és távbeszélő-forgalom ellenőrzését elrendeli. E rendelet 1940. 
jún. 6-án lépett életbe. 

E rendelettel gyakorlatilag egyidejűleg jelent meg a M. kir. Kereskedelmi és Közlekedés-
ügyi Minisztérium 224.749 sz. rendelete, amely a 3960 (M. E.) sz. rendelet alapján a honvédelmi 
miniszterrel egyetértésben adatott ki. E rendelet 1. §-a külföldi levelezéssel foglalkozik, és el-
rendeli, hogy 

a) a külföldre szóló levélre a feladó köteles nevét és pontos lakcímét ráírni; 
b) külföldre szóló postautalványokon és csomagszállítókon tilos közleményt közölni; 
c) külföldre feladott ér téklevelekbe és csomagokba írásbeli közleményt tilos elhelyezni. 
A rendelet 2. §-a a külföldre szóló magántáviratokkal kapcsolatban szintén a feladó feltün-

tetését, de ezenkívül azt is előírta, hogy a feladó azt csak személyazonossága igazolása esetén 
adhatja fel (vagy ha a postán személyesen ismerik, úgy ettől el lehetett tekinteni), továbbá 
azt, hogy az ún. kereskedelmi code-okat táviratokban csak akkor szabad használni, ha meg-
jelölik, hogy milyen code-ot alkalmaztak. (A korábban divatos kereskedelmi code-ok, pl. a 
Bentley-féle code-rejt jelezés révén igen rövidítve fejeztek ki hosszabb mondatokat, így a 
költségeket csökkentették; a telex elterjedése révén ma már javarészt érdektelenek.) 

A rendelet 3. §-a a külföldi távbeszéléssel kapcsolatban írta elő, hogy mind a hivott, mind a 
hívó nevét közölni kell, és csak érthető nyelven szabad a beszélgetést lefolytatni. A kapcsolás 
meg is tagadható. 

E hivatkozott rendeletek alapján kezdték el a külföldi levelezést ellenőrizni, azaz cenzúrázni. 
Ez azonban 1941. jún. 27-ig, a magyar hadba lépésig érdekes módon nem volt általános, első-
sorban a szomszédos államokba menő levelezést cenzúrázták, ezt követően azonban igen széles 
körű. A cenzúrázás tényét a küldeményen alkalmazott „ELLENŐRIZVE" bélyegzővel (eseten-
ként dátumbélyegzővel kiegészítve) jelezték, illetve levelek felbontása esetén olyan zárószala-
got alkalmaztak, amelynek szövege szerint: „Az 1939. évi II. tc. 152. §-án alapuló HM-rendelet 
alapján felbontva." 

A Magyarországi Rendeletek Tárában azonban HM-rendelet nem található erre vonatkozóan, 
csak a már idézett miniszterelnöki, illetve kereskedelem és közlekedésügyi minisztériumi ren-
deletekre támaszkodhatunk. 

E cenzúrára egyebekben a következők voltak jellemzők: 
— A cenzúrázás tényét-— szemben az I. világháborús cenzúrával — mindig az „ellenőrizve" 

szóval jelezték, és a cenzúrázás helyét nem tüntet ték fel a küldeményen. 
— Az „ELLENŐRIZVE" bélyegző helyett később egy körbélyegző került alkalmazásra 

„ELLENŐRIZVE — PEKIR" szöveggel. (A PEKIR szó feltehetően a „Posta — vagy Postai? 
Ellenőrző Kirendeltség" rövidítése.) E bélyegző mellett keletbélyegzőt nem alkalmaztak. A 
bélyegző közepén a magyar címer volt. 

— Ha a külföldről jövő küldeményen német cenzúra volt, úgy az itteni ellenőrzést gyakran 
mellőzték. 

I. ábra 2. ábra 
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Belföldi polgári küldeményeket rendszeresen nem cenzúráztak, bár ismertek pl. olyan, Kár-
pátalján feladott 1941-es levelezőlapok, amelyeken cenzúrabélyegzök találhatók. 

A tábori postai küldemények cenzúrája a polgári küldeményekétől független volt, és azokat 
már részben az 1939. évi kárpátaljai, majd az erdélyi bevonuláskor, a délvidékinél és természe-
tesen az orosz f ronton szinte kivétel nélkül mindig cenzúrázták. Ugyancsak cenzúrázták a 
munkaszolgálatos-levelezést, az internálótáborok levelezését, az internált külföldi — főleg 
lengyel — harcoló egyének levelezését, majd később a hadifogoly-levelezést. E cenzúra té-
nyét is bélyegzők jelzik (általában szintén az „ellenőrizve" vagy „ellenőriztem" szó), de ezen-
kívül a cenzor szignója is majdnem mindig szerepel a bélyegző alatt. Néha a bélyegzőt az el-
lenőrzés tényének kézzel való fel jegyzése pótolja. 

A menekült lengyel katonák internálótáboraiban a cenzúrabélyegzök néha kétnyelvűek (ma-
gyar—német vagy magyar—francia nyelvű). 

3. Az 1944-es év első néhány hete semmiben nem különbözik a korábbi időszakoktól. Azt 
hihetnők, hogy a német megszállás, 1944. márc. 19-e után a cenzúra terén is változás követke-
zett be. Érdekes módon azonban ekkor nem rendelték el a belföldi levelezés ellenőrzését, csu-
pán jóval később, szeptemberben (erre a későbbiekben térünk ki). 

A külföldi levelezés cenzúrázása 1944-ben mégis talán abban különbözik a korábbiakétól, 
hogy gyakoribbak a hármas cenzúrák. Erre mutatunk be két példát. 

1944-re a külföldi levelezési lehetőségek már erősen beszűkültek, forgalom lényegében csak 
a tengelyhatalmakkal, néhány megszállt országgal és a még kevés semleges európai országgal 
állt fenn. 

Az í. ábrán látható levelezőlapot 1944. ápr. 1-én adták fel Finnországban Debrecenbe címez-
ve, légipostán. E levelezőlapon három különféle cenzúrabélyegzö található. A jobb alsó részén 
egy dupla körös bélyegző és az 585-ös szám a finn cenzúrabélyegző és cenzorszám. Efölött bal-
ra egy egykörös bélyegző látható a stilizált gót „Ag" betűkkel. Ez német cenzúrabélyegzö, 
amelyet Bécsben alkalmaztak. A levelezőlap szövegrészére esik a magyar cenzúrabélyegző 
(kissé elmosódva) „ELLENŐRIZVE — PEKIR" szöveggel. 

Egy másik háromszoros cenzúra a 2. ábrán látható. Az ezen bemutatott levelezőlapot Trieszt-
ben adták postára, 1944. szept. 27-én (az ún. Szociális Olasz Köztársaságban, vagy más nevén a 
Salói Köztársaságban). Ezen a küldeményen mindenfajta elképzelhető jelzés megtalálható. Ma-
ga a küldemény légiposta, ajánlott , express; közvetlenül az ajánlási ragjegy fölött van rajta az 
olasz cenzúrabélyegzö, a címrészén egy hasonló piros német bélyegző, az olasz bélyegző fölött, 
részben a bélyeget ér intve pedig az „ELLENŐRIZVE — PEKIR" magyar cenzúra. Jobboldalt 
három cenzorszám is található. Ezenkívül a levelezőlapot a bal oldalán még arra vonatkozólag 
is megvizsgálták, hogy nincsen-e azon vegytintával írt titkos szöveg. Erre utal a bal felső pos-
tabélyegzőtől a címrészt és a közlemény részt elválasztó nyomdai vonal aljáig húzódó, kb. 1 cm 
vastag zöldes próbacsík. 

Persze nem minden küldeményt cenzúráztak ennyi helyen. A 3. ábrán bemutatott, Timisoara-
ról Sashalomra címzett, 1944. márc. 24-én feladott a jánlot t levélen csupán román cenzúrabé-
lyegzö található (a hátoldalán), az 1944. dec. 21-én Grazban feladott és Keszthelyre címzett 
levelezőlapon pedig csupán német cenzúra és cenzorszámok (4. ábra), az 1944 áprilisában Isz-
tambulban (Törökország), vagyis egy semleges országban feladott levelezőlapon pedig csupán 
az ismert magyar „ELLENŐRIZVE — PEKIR" cenzúra (5. ábra). 

1944 szeptemberében jelent meg a M. Kir. Minisztérium 1944. évi 3120. (M. E.) rendelete 
(vagyis a Lakatos-kormány cenzúrarendelete). Ez az 1939. évi II. tc. 152. §-a alapján most már 
a belföldi posta-, távíró- és távbeszélő-forgalom ellenőrzését is elrendelte, mégpedig 1944. 
szept. 12-i hatállyal. 

3. ábra 4. ábra 
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E rendelet végrehaj tásaként látott napvilágot a M. Kir. Kereskedelmi és Közlekedésügyi mi-
niszter 1944. évi 217.600 (K. K. M.) sz. rendelete. E rendelet 1. §-a foglalkozik a levelezéssel 
és a következőket rendelte el: 

— a küldeményekre a feladó köteles nevét és cimét ráírni; 
- postautalványokra csak rendeltetési feljegyzések írhatók rá; 

— olyan képeslapok, amelyeken helység, fontos tereptárgy, üzem képe, térkép stb. van, a 
forgalomból kizárásra kerül; 

— értéklevélben, csomagban, írásbeli közlemény küldése tilos; 
- a nem hatósági levelek maximális ter jedelme fél ív; olvashatóan kell írni, nem lehet 

keresztben írt; borítékként csak világos színű használható és bélés nélküli; 
csak latin, gót és cirill betűkkel lehet írni (titkosírás tilos); a küldemény nyelve csak ma-

gyar, német, román, szlovák, rutén, szerb és horvát lehet; 
— elö nem hívott filmet vagy fényképészeti lemezt tilos küldeni. 
A rendelet 2. §-a a távíró-, 3. §-a pedig a távbeszélő-forgalom korlátozásaira vonatkozik. 
Ez a rendelet lényegileg a teljes belföldi postaforgalom széles körű és sokrétű ellenőrzését 

jelentette, csakhogy ez idő tájt a postaforgalom már erősen akadozott. Gyakoriak a levelező-
lapokon irt küldemények, amelyeket azonban végül is mégsem adtak postára, hanem alkalmi 
kézbesítő vitte el szívességből, vagy pl. vidékről Pestre így tette meg az utat, és itt adták aztán 
postára. Meglehetősen kevés az olyan küldemény is, amelyen az ellenőrzés tényére utaló jel-
zés van. A 6. ábra ilyet mutat be. 1944. dec. 23-án adták fel Budapesten, Budapestre. Jól látható 
rajta a keretes „ELLENŐRIZVE" bélyegző. A Lakatos-kormány által elrendelt cenzúra inkább 
1945 első három hónapjában bontakozott ki az északnyugat-dunántúli területeken, hogy azután 
az ország felszabadulásával meg is szűnjék. 

4. Nem volna teljes az 1944-es kép, ha nem emlékeznénk meg a felszabadult területeken 
meginduló postaforgalomról. 1944 szeptemberében a Lakatos-kormány elrendelte a Tiszántűi 
és a Duna—Tisza köze egy részének kiürítését, és ennek keretében a postai szervek áttelepí-
tését is. 1944. szept. 26-án lépte át a 2. Ukrán Front a trianoni országhatárt, és október végére 
felszabadította a Tiszántúl nagy részét és a Duna—Tisza közének egy részét is. 1944. dec. 22-én 
Debrecenben megalakult az Ideiglenes Nemzeti Kormány. 

Az ország felszabadult részein intézkedések történtek a postaszolgálat újraindítására. így 
pl. Gyulán már 1944. nov. 2-án a postaforgalom pótlására futárszolgálat felállítását rendelték 
el, amelyet a Gyulai Allamépítészeti Hivatal által szervezett és irányított útörök stafétarend-
szere bonyolított. Hasonló intézkedésekre került sor 1944. november 22-én Berettyóújfaluban 
(Bihar megye), 1944. dec. közepén Borsod megyében, illetve Baranya megyében, Pécsett, illetve 
később másutt is. E posták működésének ezen korai időszakából kevés dokumentum maradt 
fenn (inkább az 1945. év eleji postaszolgálatból). Így arról sincs biztos tudomásunk, hogy a 
küldeményeket 1944-ben cenzúrázták-e. 1945-ben részben ezen ideiglenes posta által továbbí-
tott küldemények, részben később a már rendes postaküldemények egy része ugyanis cenzú-
rázott. 

Az ideiglenes postaszolgálat történetében azonban külön helyet foglal el Nyíregyháza. E vá-
ros felszabadítására 1944. okt. 31-én került sor. Postahivatala szinte romokban volt, a posta-
személyzet egy része elhagyta a várost, bélyegkészlet sem maradt és bélyegző is csak egyet-
len. A postaforgalom mégis néhány hét múlva megindult. Helyi kiadású szükségbélyegeket és 
levelezőlapokat nyomtattak, és ez utóbbiak már 1944 decemberének első felében forgalomba 
kerültek. Díjjegy helyett csupán annyi volt raj tuk, hogy „Ara 20 fillér", és minthogy azokat a 
pénzügyigazgatóság rendelte meg a helyi nyomdánál (a Postának ugyanis nem volt erre pénze) 
a „M. kir. Adóhivatal Nyíregyháza" körbélyegző is szerepel raj tuk. Később (1944. dec. köze-
pén) forgalomba kerültek a helyi bélyegek is, majd egy ú j abb levelezőlap, sőt 1945 elején 
újabb bélyeg és egy harmadik levelezőlap kiadására is sor került. A feladott küldemények 
nagyrészt cenzúrázottak, azokon egy kétnyelvű (orosz—magyar), az ellenőrzés tényére utaló 
bélyegző található. 

id. Gazda István 
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„Hogy es bír ki ennyit 
az ember?" 

1944. október 11-én a Bukovinából alig há-
rom esztendeje Bácskába telepített székelye-
ket rádióüzenetben szólították fel: menekülje-
nek, hagyják el azonnal a falvakat, mert kö-
zelít a front. Mindenüket hátrahagyva, a 
puszta életüket menthették csupán, s iszonyú 
szenvedések vártak még rájuk az elkövetkező 
hónapokban. A több mint 170 esztendeig tar tó 
számkivetettség után földönfutókká lettek a 
feldúlt, kifosztott hazában, ahová oly sokáig 
vágyakoztak. 

A 40 éve történt események ma is elevenen 
élnek az immár letelepedett, megbékélt, egy-
kori bukovinai székelyek emlékezetében. 
Minden családnak megvan a saját „menekü-
léstörténete". Az istensegítsi születésü, ki-
váló tehetségű Gáspár Simon Antal,1 aki bu-
kovinai székelyek egyik legkiemelkedőbb 
személyisége volt, így beszélte el családja 
menekülését egy csendes esti tábortűznél a 
köréje telepedett f iataloknak: 

Bukovinában, Istensegíts községben szü-
lettem, növelkedtem. ö r ö k k é éreztük, hogy 
nem a magyar hazában vagyunk. Mikor gyer-
mek vótam es, sokszor gondolkoztam azon, 
hogy vajon métt kell éppen nekünk, ennek 
a maroknyi székelynek ebbe az idegen ten-
gerbe lenni? Métt nem vagyunk mü es ott, 
ahol a többi magyarok? Még amíg Ausztria 
keze alatt vótunk, s eltöt a háború, nem kí-
noztak annyira, de hogy osztá vége lett a há-
borúnak s román kézre kerültünk,2 megala-
kultak ezek a pártok, a Vasgárdista párt, hát 
tűrhetetlen lett az életünk. Ezek csak azt han-
goztatták mindig, hogy Románia az csak a románoké, aki más nyelvet beszél, az menjen a ha-
zájába. Hát el es mentünk vóna, de nem lehetett! Hát hallgattunk, nem vót mit csináljunk. 

Addig igen jól megvótunk a románokval. ö k küsebb dógokot cseréltek töllünk nagyobb dó-
gokétt. Eljártunk egymáshoz búcsúkra es, sokan meg es komásodtak véllik. Osztá mikor a né-
meteket kezdték hazavinni Németországba, egy nap egy román kapitán a szomszédfalusi olá-
hokot felhozta az Istensegíts melletti hegyre. Monta nekik: „Lássátok-e, be szép nagy falu?" — 
Istensegíts gyönyörűszép magyar falu vót. — „Ez mind a tehétek lesz, ha ezeket a magyarokot 
elircsátok innét!" így hát annyira felheccelték a lakosságot a körülvaló falukban, hogy min-
denki csak azt kiabálta: menjetek haza! 

Osztán eljött az üdö, hogy mü es hazajöhettünk Magyarországra. Én a családomval elébb ki-
jöttem, Vértesen vótunk bészállásolva s negyvenegy május 17-én jött a rendelet, hogy vagoné-
roznak bé s elvisznek Bácskába. Azt mondja a vértesi jegyző, örüljenek, mert jó helyet kap-
nak! Mondom, hogy mi lyen ' jó helyet, bíró úr? 

— A dobrovojácok helyire mennek.3 

— Ennek nem örvendünk, met nekünk es hogy fájt elhagyni az életünköt, s azoknak es hogy 
fájhatott! Mé nem adnak nekünk itt, Magyarországon helyet, ahol mindenütt magyarok van-
nak? 
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Erre a jegyző megharagudt s aszonnya: 
— Még mit nem kévánnak? 
Na, jó! Elvittek Bácskába, letelepítettek. Istensegíts népit 8 községbe osztották szét. Mü 

Ócservenkára jutottunk, elneveztük Istenvelünknek, me minden telepre a régi községünk ne-
vit tettük. Így lett Istenvelünk, Istenáldás, Istensegíts, Istenhozott, s így mindegyik telep az 
anyaközség nevit viselte. Megadták a földet, a házat, de alighogy hozzáfogtunk gazdálkodni, 
egy kicsit esszeszedtük magunkot, csak bémonnya a rádió, kell menekülni, met jőnek vissza a 
szerbek. A németek hajtottak münköt, me nem akartunk menni, jöttek a németek s aki nem 
engedelmeskedett, azt agyonverték. 

Gyorsan esszekaptuk magunkot, de hát mit lehetett vinni? Én kilencedmagamval vótam, nem 
lehetett sokat pakolni. Egy kicsi ágyigúnyát s egy kicsi ennivalót felraktunk s a többi minden 
ottmaradott. Mikor második napja menekültünk, akkor még nekem egy külön bánót adta elé 
magát, a feleségem szült ott az uton, Bajmok és Bácsalmás között. Éppen repülőtámadás vót, 
négy sorban álltak a kocsik, azt se tudtam, hogy mit csináljak. 

Meglett a kicsike, de minden órában le kellett szálljunk a szekerről, met úgy bombáztak. A 
feleségem egészen ki vót térve, úgy imádkozott, hogy bárcsak egy bomba találna el s lenne 
immá vége! Én es úgy meg vótam keseredve, hogy nem es bántam vóna, ha egy találat ért 
vóna. Így mentünk Bácsalmásig. Bácsalmáson megállottunk s akkor ott es fel vótak készülve a 
menekülésre, nem lehetett semmit sem kapni, se a kicsikének, se annak a beteg asszonnak. ' 

Elérkeztünk Dunaföldvárra nagy keservesen, mert másutt nem lehetett a Dunán keresztül-
menni. A németek mindenütt elfoglalták az átjárókat, csak Dunaföldvárnál mehettünk át. Éjjel 
vót, megmaradtunk reggelig. Gondoltam, na hála legyen a Jóistennek, itt má magyarfődön 
vagyunk, egy kicsit imá itthon vagyunk s el es indultam, hogy bár egy kicsi meleg vizet ke-
ressek, hogy tudjuk a kicsikét megfereszteni. 

Egy kapuba állott egy vénasszon, odamenyek s mondom neki: 
— Néni, az Isten megfizeti, ne, menekülésbe vagyunk s imá három napja nem tudtuk a kis-

dedünköt megfereszteni, adjon bár egy kicsi meleg vizet! 
Hát én még ma se felejtettem el, hogy mit mondott az a vén csúfság, még a fődbe se legyen 

nyugodalma! 
— Nem szégyellik magikot? A világ fel van fordulva s magik most es szaporodnak? 
Nem szólottam semmit, otthattam, azt hittem, hogy a szüvem leszakad. 
Megindultunk újra, mentünk Zala megyébe. Rengeteg sok kocsi vót, met a bánáti svábok 

es akkor menekültek, s a bácskaiak es, úgy, hogy 4—5 sorban voltak a kocsik, nem lehetett 
mozogni se. Egy légitámadás lett, hogy kiértünk Dunaföldvárról s ott osztán esszevigyültünk. 
Én a németek közibe kerültem s a németek nekem estek, hogy mit keresek én ott? Nekem jöt-
tek, fel akarták borítani a szekeret. Mondom nekik, nem szégyellitek magatokot, tik es mene-
kültök s én es menekülök, s még itt es ellenségeskedtek? Elmentek s hoztak egy tisztet. Nem 
tudom, hogy milyen rangja vót, de látszott, hogy nem alacsony. Odahojzták, hogy én csúfoltam 
a németeket. Mondja a tiszt: 

— Kicsoda ez? 
— Egy magyar. 
— Mit keres itt? 
Mondják ezek, hogy menekül. 
— S tük mit kerestek itt? 
— Mü es menekülünk. 
— Hát akkor mit akartok? Hagyjatok békít neki, ne bántsátok! 
így aztán Zalába értünk. A kilenctagú családot négyfelé osztották el. Egyik felé vót két leá-

nyom, másik felé édesanyám meg a gyermek, a kisebbik. A harmadik felől a feleségem meg a 
kicsike s én a lóval egyebütt . Mondtam én a bírónak: 

— Bíró úr! Ha nem lehet, hogy együtt legyen a család, elmenyek innét, így én nem bírom 
meg. Egyik faluvégétöl a másikig nem tudok járkálni. A falu végén volt egy ház, abba nem 
lakott senki s ezt adták, hogy a család egyben legyen. 

Alighogy elrendezkedtünk, dobolnak, hogy a menekültek szedjék essze magikot, me kell 
menjenek Németországba. Na én nem menyek! Elegem vót imán az idegenyekböl s nem me-
nyek. Akkor egy magyar nyilas feladott ingemet, hogy lázitok. Egy nap beállított egy német 
katanával, hogy aki nem menyen Németországba, azt parancsmegtagadásétt meglövik. A német 
modta s ez a magyar nyilas fordította. S akkor eléállott az én asszonyom s asszondotta: 

'A Honismeret 1978. 3. száma búcsúztatta Gáspár Simon Antalt. 
2 Az I. világháborút követően az Osztrák—Magyar Monarchiához tartozó Bukovinát 
Romániához csatolták. 
'A jugoszláv állam az 1920-as években délszláv népcsoportokat telepített Bácskába. 
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— Uram, mü kilencen vagyunk s ne, megfizet jük a német államnak a kilenc golyót, hogy 
még annyi kárik se legyen s lőjenek meg! Legyen imá vége! 

A magyar fordította, a német mondott egy csúfot s elmentek. Többet nem kénoztak, hogy 
kell menni Németországba. Aztán mikor eljött a felszabadulás, akkor es nagy kénokat szen-
vedtünk, met eljöttek az orosz katanák s az italt s a fejérnépet keresték mindenfelé. Nem tud-
tam, mit csináljak. Vót két serdülő leányom, a feleségem. Édesanyám má öreg vót, de hova 
rejtsem most ezeket a katanák elől? Bolondultam meg. A lovamot azt elvitték, de nem es bú-
sultam, majd lesz valahogy, gondoltam. 

Mü nem gondoltuk, hogy többet nem mehetünk vissza Bácskába, de Dombóváron megmond-
ták, hogy Tolnába lesz a lakásunk. Hát felkerekedtünk s elmentünk Tolnába, Kisvejkére. Más-
nap híre jött, hogy Nagyvejkén sok ház felszabadult, met németeket táborozták s minket oda-
vittek. így települtünk le Nagyvejkén. Hát elég bajos vót az élet ott es, met a faluba két rend 
lakosság vót. A németek es, akik a táborba vótak, hazajöttek s mostmá hogy mondhassam én 
annak a gazdának, akié vót a ház, ide nem szabad béjönni?! Béfogadtam őköt es. Hát ha így 
van, így van! 

De még aztán az vót a helyzet, hogy nem es vót amit egyenek. Én a menekülésből tartottam 
hat hétig őköt. Méges hát rossz nevet kaptunk. Elmondtak mindennek, cigányoknak, dologtala-
noknak, szóval minden rosszat reánk mondtak. 

Na osztán födosztás lett, kiosztották a födeket, nekifogtunk gazdálkodni, ö tvenig gazdálkod-
tunk, akkor megalakult a téesz. Bétáblázták a fődeket a téeszbe s ott dolgoztam tíz esztendeig, 
akkor osztán a betegségem miatt félbe kellett hagyjam a munkát. A gyermekeim mind itt a 
Csőgyárban dolgoztak Halásztelken, s akkor hittak, hogy jöjek fel, ne legyünk kétfelé. 

Azt a ként, amit el kellett szenvednünk, azt elbeszélni nem lehet, csak nagyjából. Nem es 
tudom, hogy es bir ki ennyit az ember! 

Lejegyezte: Kóka Rozália 

HÍREK 
Honismereti szakkörvezetők tanácskozása 

Debrecenben. A Hazafias Népfront Honismere-
ti-Helytörténeti megyei Bizottságának szerve-
zésében a honismereti szakkörvezetők tanács-
kozásán és az azt követő nyílt szakköri foglal-
kozáson 1984. május 23-án Debrecenből és 
a megyéből csaknem 40 fő — többségük szak-
körvezető — jelent meg. A tanácskozást 
dr. Bársony István, a Bizottság titkára nyitotta 
meg. A bevezető előadást dr. Szamosújvári 
Sándor honismereti szakfelügyelő tartotta 
Hagyomány és hagyományápolás a honisme-
reti szakkörökben címmel. Ehhez kapcsolódott 
Erdei Gyula szakkörvezető kiselőadása, amely-
nek címe: A szakkör névadója, Harsányi Bálint 
emlékének ápolása. Diószegi Lajos szakkörve-
zetö a hajdüszováti úttörőcsapat történetét 
vázolta fel. Tasi Miklós honismereti szakkör-
vezető arról beszélt, hogy mit tehet a honisme-
reti szakkör a csapattörténet érdekében. 
A nagy érdeklődés mellett lezajlott szakkörve-
zetöi megbeszélést dr. Molnár né Mayer Mária, 
a megyei tanács közmüvelődésügyi főelőadója 
zárszavában igen hasznosnak minősítette. 

A honismereti szakkörvezetők tanácskozá-

sához szakköri foglalkozás illeszkedett. A Déri 
Múzeum dísztermében tartotta nyílt zárószak-
köri foglalkozását a KLTE Gyakorló Altalános 
Iskola II. Rákóczi Ferenc honismereti-műem-
lékvédő szakköre. Az 1952-ben alakult szak-
körnek ez volt a harminckettedik éve, és 25 éve 
honismereti jelleggel működik. Ezen a szak-
köri foglalkozáson, többek között, felelevení-
tették az iskola, a szakkör és a csapat történe-
tét. Érdekes színfoltja volt a foglalkozásnak, 
amikor a szakkör alapító tagjainak — dr. Kán-
tor Bélának és Kerecsen Józsel főmérnöknek, 
akiknek fiai is tagjai a szakkörnek — üdvözlé-
sére került sor. 

A tapasztalatcsere-jellegű szakköri foglal-
kozás második részében fellépett a hajdüszo-
váti Lenin Tsz Kodály énekkara Szathmári 
Károly karnagy vezetésével. Az énekkar mű-
sorának egyik száma ősbemutatónak számított: 
Tóth Endre költő A debreceni zsibogó című 
versét Csenki Imre Kossuth-díjas karnagy és 
zeneszerző zenésítette meg és itt mutatták be 
először. Az ünnepélyes szakköri zárófoglalko-
záson kb. 200 fő vett részt és megjelent a két 
szerző is. (Dr. Szamosújvári Sándor) 
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