
Hanem, ahogyan a tokaj i malom elé értünk, a két tehén se szó, se beszéd, mire észrevettem, 
már be is kanyarodott a malom a j t a j a elé. Ismerték a dürgést. Ide jár tunk velük lisztet őrölni. 
Nagyot csodálkozott a malmos, a nagy Kreplin, hogy mindenben látott már búzát hozni, de 
kofferba, bőröndbe még sohasem. Mert bíz ebben az időben a jobbra való zsákból nadrágot 
varrattunk Gombos János szabómesterrel. 

Kivezettem ezután a fogatot az állomásra, hol a művészek egy bocipulmanba rakodtak (így 
hívták a személyszállításra használt teherkocsikat). Rakodtak, mert a jó ladányiak nemcsak 
vendégül látták őket a nyáron át, hanem gazdagon el is látták őket élelemmel. Legyen nekik 
miből kitelelni — mondották. A vagon alaposan megtelt. Ebbe rakták bele azt az élelmet is, 
amit Balog Imre népi kollégista a Petőfi Kollégium részére gyűjtött . 

Melegen búcsúztak tőlem, s ra j tam keresztül a ladányiaktói a kedvelt müvészvendégek. 

Lejegyezte: Győri Sándor 

Fényképek 
a felszabadulás első hónapjaiból 

Az 1944 októberétől 1945 áprilisáig ter jedő időszak-
ból, hazánk felszabadításának hónapjaiból viszonylag ke-
vés eredeti, történeti jellegű fényképfelvétel található mú-
zeumaink gyűjteményeiben, fényképarchívumaiban, hiszen 
a hadszíntérré vált országban, akár a még nyilas uralom 
alatt álló területen, akár a már felszabadított országrésze-
ken — a haditudósítókon kívül — igen keveseknek volt 
módjuk, lehetőségük a fényképezésre. Ezen kevesek közé 
tartozott Ék Sándor festő- és grafikusművész, akinek a 
hagyatékában fennmaradt, ebben az időszakban készült, 
mintegy 300 felvétele a korszak forrásértékű, sokszor fé-
lelmetes drámaiságú történeti dokumentuma. 

Ék Sándor (1902—1975), aki 1918-ban, 16 évesen lé-
pett be a Kommunisták Magyarországi Pártjába, a Tanács-
köztársaság leverése után Bécsben, Berlinben, majd a Szov-
jetunióban élt emigrációban, 1944 őszén a 2. Ukrán Front 
politikai osztálya VII. alosztályának főhadnagyaként tért 
vissza Magyarországra. A közvetlenül a frontparancsnok-
ság alá rendelt alosztály többi magyar munkatársa: Bol-
gár Elek, a Magyar Tanácsköztársaság volt külügyi nép-
biztoshelyettese, felesége Oláh Margit, valamint Adler 
Györgyi, Abelovszkyné Wexler Antónia és Mátyás László, 
a spanyol polgárháború volt önkéntese. Ék Sándor felvéte-
leinek eredeti negativjait a művész halála után Mátyás 
László őrizte, ma jd átadta a Magyar Munkásmozgalmi 
Múzeumnak. 

Amíg a Vörös Hadsereg el nem érte Magyarország ha- — 
tárait, az alegység fő feladata a németek oldalán harcoló p A Gurkin 
magyar csapatok közötti antifasiszta propaganda: felvilágo-
sító, átállásra, szökésre felszólító röplapok szerkesztése, 
sokszorosítása, terjesztése, hangszórós frontagitáció stb. volt. Amikor a 2. Ukrán Front 
megkezdte Magyarország felszabadítását, az alegység munkája szerteágazóbbá vált. Elsőrendű 
feladata a felszabadított országrészeken a normális élet megindulásának előmozdítása lett. 
Az alosztály munkatársai mindenütt felvették a kapcsolatot a helyükön maradt közigazga-
tási tisztviselőkkel és a demokratikus pártok képviselőivel, s a rendelkezésükre álló eszközök-
kel segítették őket munkájukban. Az alegység parancsnoka, Fjodor Alekszejevics Gurkin 
százados — civilben a rosztovi egyetem történelemtanára — különös gondot fordított a kulturális 
élet megindítására is. Az alosztály végezte a magyar lakosság körében a propagandamunkát, 
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feladata volt a frontparancsnokság magyar nyelvű plakátjainak, hirdetményeinek fordítása vagy 
megírása, kinyomtatása, terjesztése, általában a polgári lakosság tájékoztatása. Ezen a területen 
dolgozott Ék Sándor is. Ekkor alkotta a Saját barlangjában végzünk a fasiszta fenevaddal és a Ná-
ci Németország rövidesen megsemmisül című két híres plakátját . Az ö feladata volt a hirdetmé-
nyek, a falragaszok nyomdai előkészítése és egyéb dekorációs munka. Mindezeken kívül sokat 
fényképezett, részben propagandacéllal közvetlen felhasználásra, részben pedig kedvtelésből. 
Több csoportkép maradt ránk az alosztály munkatársairól, por t rék Bolgár Elekről, Mátyás 
Lászlóról, Illés Béláról és sok-sok ismeretlen szovjet katonáról. Sok felvétel készült Fjodor Alek-
szejevics Gurkinról, az alosztály parancsnokáról, akit embersége, segítőkészsége, a magyar kul-
turális értékek iránti vonzalma miatt mindenki igen nagyra becsült, aki csak kapcsolatba került 
vele (1. kép). A hagyatékban sajnos kevés vidéki felvételt találunk, annál értékesebbek azonban a 
budapesti képek. Február e le jén készülhetett az a 9 felvételből álló fényképsorozat, amelynek ke-
letkezésére Mátyás László, az esemény egyik szereplője így emlékezik vissza: „Budapest teljes 
bekerítése és Pest felszabadítása után, amikor Budán a bekerített ellenséges katonai alakulatok 
ellenállása még tartott — köztük két magyar hadosztályé — parancsot kaptam Ék Sándorral 
együtt F. A. Gurkin alosztályvezetőtől, hogy keressük meg a fővárosban fellelhető haladó és né-
metellenes kiemelkedő személyiségeket azzal a céllal, hogy ők forduljanak a Budán bekerített 
magyar alakulatok katonáihoz, felszólítva őket a harcok beszüntetésére, kifejezve ugyanakkor, 
hogy milyen magatartást kell tanúsítsanak a magyar nemzet érdekeinek megfelelően. Hosszabb 
keresés után sikerült összehozni egy, az akkor i helyzetnek megfelelő csoportot a tervezett 
felhívás megvitatására. Ez nem volt könnyű feladat, hiszen Pesten még csak akkor kezdtek 
előbújni a lakosok a füstölgő romok alól, a pesti oldalon még dörögtek a nehézfegyverek a 
budai harcok támogatására. A tervezett felhívásnak az a része, hogy fordítsák fegyverüket a ma-
gyar nép ellenségei, a német fasiszták ellen, nagy vitát vál tot t ki. Végül sikerült a felhívás 
szövegében megállapodni. A felvétel a budapesti Városháza polgármesteri szobájában készült, 
a szöveg aláírása előtt, illetve alatt" (az első borító felső képe). Később mindnyájan jelentős 
szerepet vállaltak az új, demokrat ikus Magyarországon az élet megindításában. 

„Budapest utcáin olvadni kezd a hó, a jég, s a rejtegető takaró alól egész szertelenségében 
előbújik az elmúlt hetek minden szörnyű pusztulása. így olvad le lelkűnkről is lassan a rémület 
jege s most kezdünk csak igazán eszmélni, hogy az emberi őrületnek és gonoszságnak mi-
csoda orgiája tombolt itt körülöttünk három hónapon keresztül" — irja Darvas József 1945. 
február első napjaiban. Néma vádlók című cikkében a budapesti gettóban eléje táruló rettenetes 
látvány hatására. Az emberi őrületnek és gonoszságnak „néma vádlóit", ártatlanul meggyilkolt 
férfiak, nők, öregek és gyermekek temetetlenül heverő holttesteinek százait örökítette meg ka-
merájával Ék Sándor, amikor a náci és nyilas rémtetteket kivizsgáló bizottság tagjaival 
együtt részt vett a gettóban tartott szemlén. Ezt a bizottságot a Budapesti Nemzeti Bizottság 

A Dohány utcai zsinagóga udvarán talált áldozatok 
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hívta életre 1945. február elején, még a főváros teljes felszabadulása előtt, a Szvetenay (ma 
Lenhossék) utcai Törvényszéki Bonctani Intézetben, a gettóban tapasztaltak hatására. A Bonc-
tani Intézetben a noveniber—december hó folyamán elkövetett nyilas gyilkosságok áldozatainak 
odahurcolt tetemeit találták meg: mintegy ötszáz holttestet; a gettó területén — az utcákon, a 
tereken, a Kazinczy utcai fürdőben, a Dohány utcai zsinagóga kert jében — ezernél több teme-
tetlen halott hevert, a testek többségén kínzások, verések, az erőszakos halál nyomai. Ék Sándor 
felvételeinek többsége a Dohány utcai zsinagóga udvarán készült, ahol az agnoszkálás után a 
több mint ezer áldozatot tömegsírokba temették (2. kép). 

Buda felszabadulása után a főváros budai oldalán is megindult a nyilasok rémtetteinek ki-
vizsgálása. Több nyilas tömeggyilkosságra is fény derült; közöttük a legborzalmasabbnak, a 
Maros utcai kórházban elkövetett vérengzéseknek az áldozatait április végén exhumálták a náci 
és nyilas rémtetteket kivizsgáló bizottság tagjainak, a rendőrség és a népbiróság képviselőinek, 
Budapest alpolgármesterének és az áldozatok hozzátartozóinak jelenlétében. Itt, a budai Zsidó 
Szent Egylet kórházában 1945. január 12-én a XII. és a II . kerület alig egy tucatnyi nyilas 
pártszolgálatosa bestiálisán megkínozta és meggyilkolta a kórház szinte minden betegét, sze-
mélyzetét, orvosait, mintegy százhúsz embert . A holttesteket a kórház udvarán földelték el. Ek 
Sándor volt az egyetlen, aki felvételeket készített az exhumálásról. A művész kamerá ja látszólag 
rideg tárgyilagossággal örökítette meg az esemény minden mozzanatát, hátborzongató, szívszo-
rító részletét. Fényképezte a kiásott, sorba fektetett, oszlásnak induló tetemeket, közeli felvéte-
leket készített a boncolásokról, más képei az áldozatok hozzátartozóit és a nyilas gyilkosokat 
örökítették meg (3. kép). A képsorozat, amelynek alapján az egész esemény rekonstruálható, a 
maga nemében egyedülálló dokumentuma a magyarországi fasizmus egyik legnagyobb méretű 
tömeggyilkosságának. 

A későbbiekben Ék Sándor még több jelentős eseményről készített felvételeket, így az első 
szabad május elsejéről, Bajcsy-Zsilinszky Endre augusztusban lezajlott temetéséről (ld. az első 
borító alsó képet). Ekkorra azonban a viszonyok normalizálódásával már egyre több fotós 
dolgozhatott, így ezeket az eseményeket raj ta kívül többen is megörökítették. 

1947-ben a II. Ukrán Front politikai osztályát Bécsbe helyezték, és ezzel az alosztály meg-
szűnt. Ék Sándor 1948-ban az Iparművészeti Főiskola igazgatója, majd a Képzőművészeti Fő-
iskola tanszékvezető tanára lett. A fényképezéssel nem hagyott fel, de politikai, közéleti ese-
ményeket megörökítő felvételeket már nem készített. 

Jalsovszky Katalin 

A Zsidó Szent Egylet kórházának exhumált áldozatai (Ek Sándor felvételei) 
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