
EMLÉKEZZÜNK 

Szekfű Gyulával Moszkvában 

Szekfű Gyula századunk egyik nagy magyar tudósa. Ez vitathatatlan. Összetet t , többrétű 
szellem volt. Ez is kétségtelen. 

Ellentmondásos egyéniség? Én ezzel nem értek egyet. N e m vagyok illetékes alkotói 
pályaképének és erkölcsi magatartásának megítélésére, de munkatársa, beosztott ja voltam 
hat olyan hónapig, amely döntő időszak volt mindket tőnk életében, sőt, hazánk történetében 
is: ezért mulasztást követnék el, ha a scripta manent tényét figyelmen kívül hagyva, nem 
vallanék arról, hogy milyennek ismertem meg őt. 

Szekfű Gyulát 1945 novemberében kinevezték hazánk moszkvai követének, engem pedig, 
aki akkor miniszteri t i tkár rangot viseltem külügyminisztériumunkban, a követség sajtóatta-
séjának. Ehhez magamról csak annyit, hogy a budapesti piarista gimnáziumban 1930-ban 
leérettségizvén, elméleti matematikus szerettem volna lenni, mert fanatikusa voltam a 
számtörvények igazságának (és már akkor utáltam mindennemű propagandát), ámde 
kénytelenségből jogot végeztem; a hivatalnoklét szürkeségéből világcsavargásba, nyelvek 
tanulásába és versek fordításába menekültem. A háború kitörése után oroszul tanultam, és 
mikor életmentésül átszöktem a tűzvonalon, ez a nyelvismeret mentett meg a hadifogságtól. 
Debrecenben az új külügyminisztérium tisztviselője lettem, így jutottam mint nyelvtudó és 
fordí tó a követségi kinevezéshez. 

Egyedi esetként, mert 1945 őszén már a koalíciós pár tok egymás közt döntöt ték el a felelős 
beosztásokat. A magamfajta pártonkívüli sajtóattaséi beosztása (aki diákkoromban a 
legitimista egyesület külügyére voltam) nyilván nem számított felelős posztnak. 

Bezzeg nem úgy a misszióvezetőé! Szekfű Gyula, aki a három nemzedékről szóló, 
ellenforradalmi propagandát szolgáló kötetével a H o r t h y - k o r hivatalos történészévé lett, 
majd a Hitler-vész tetőződésekor Dátran megírta a magyar úttévesztést beismerő nevezetes 
cikkét, amiért a Gestapo elől bujkálnia kellett, mint legitimista érzelmű prominens katolikus 
a közvélemény szerint azért kapta moszkvai követi kinevezését, hogy diplomáciai képviselő-
ként az egyetemes magyarság lojalitásának látszatát keltse akkor, amikor a drótot már a 
kommunista párt rángatta. 

Ez nyilvánvaló volt, ám én, mikor a Centrál kávéház asztalánál mint leendő beosztottja 
bemutatkoztam neki, a magam naiv tervét forgattam a fejemben, azt, amit azéta is 
Baradlay-komplexusomnak nevezek. A kőszívű ember Ö d ö n nevű fia utódjának véltem 
magamat, aki azonban nem a szentszövetségi világ szentpétervári osztrák-magyar diploma-
tájaként cserkesz lovarnő mutatványában gyönyörködöm, hanem egy történelmi csillagórá-
ban, amikor hazám és hatalmas szomszédja közt megszűnt a propagandák állította sorompó, 
két nép kölcsönös megismertetésének és megszerettetésének nemes feladatát szolgálhatom.. . 
Naivul így gondoltam. 

A Centrálban Szekfű unottan mért végig, elhanyagolható alakot látott bennem, aki 
mellette a sajtóügyeket fogom intézni, s ugyan miféle sajtóügy merülhet fel a kommunista 
fővárosban? Lerítt róla a fitymálás. 

Nemsokára azonban kitágult a feladatköröm. 
Kulturális beosztot t jának Szekfű a neki kedves Gogolák Lajost akarta kineveztetni, ámde 

ez szovjet részről persona non grata volt. A döntő ok Gogoláknak, akivel én mint leendő 
kollégával már barátságos köszönő viszonyban voltam, 1940-ben Pánszlávizmus címmel 
megjelent könyve lehetett: erre a témára a szovjet vezetés allergiás volt; vallhatta a cárizmust 
megtagadó internacionalizmust - a szláv egység mint oroszbarátság ott munkált a lelkekben, 
s aki ennek rugóit feszegette, az nem számíthatott Moszkvában elfogadásra. S ekkor a 
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kényelmi szempont (nagy úr!) érvényesülhetett: minek újat keresni, amikor már van a 
kinevezett követségiek közt egy, aki ellen egyik koalíciós párt sem emelt kifogást, a szovjet is 
elfogadta, ismeri a nyelvet és ráadásul verseket fortfít oroszból - hát hipp-hopp, a 
minisztérium közölte velem, hogy munkaköröm tágul, a követségnek nemcsak saitóügyi, 
hanem kulturális ügyeit is én fogom intézni. Majd a Magyar Távirati Irodában is felmerült, 
hogy kellene egy moszkvai tudósító, és nem kerül pénzbe, ha ezt a tisztet is reám ruházzák. 
Én pedig duzzadó Baradlay-komplexusommal örültem a háromrétű megbízatásnak. 

Szerettem volna megbízóimtól direktívákat kapni, de erre hiába vártam. 
N e m úgy Szekfű. Évekkel később a Balatonfüred és Zamárdi közti országúton fogom 

majd megtudni, hogy őt mire „paukolták be". Erről azonban később. Egyelőre 1945/46 
határán vagyunk, várunk az indulásra, még rejtélyként vár rám Moszkvában, hogy Szekfű 
miféle marsrutát kaphatott . 

Én, nem kapván semminemű utasítást, tanácsot, a magam feje után láttam neki követségi 
munkám előkészítésének. 

Kezdve attól, hogy háború előtti utolsó hivatalomnak, a XIII . kerületi elöljáróságnak tiszti 
orvosaként működő Iván Feri útján jó barátjától, Ádler Zsiga ökölvívó-pápától javaslatot 
szereztem, miként szeretnék a szovjet bokszolókkal összemérni erőiket a magyarok, egész 
addig, hogy városházi hivatalában Vas Zoltántól megtudtam, miféle kulturális kapcsolatokat 
kezdeményezzünk a két főváros között — vaskos paksamétát gyűjtöttem össze Baradlay-
programomhoz. 

Szekfű nyilván kommunista tanácsra, jómagam megint a magam gyermeteg ötletétől 
vezettetve hasonlóan igyekeztünk magunknak zöld utat biztosítani a bennünket majd 
Moszkvában fogadóknál. 

A kulcsszó mindkettőnknél ugyanaz volt: Lenin. A nagy ország abszolút bálványa. 
Akinek idézett mondatai bizonyító erővel bírtak: akitől a diktátor származtatta hatalmát 
(beszélték, hogy a híres festmény eredetileg csak a padon ülő Lenint ábrázolta, Sztálint utólag 
mont í rozták melléje); s akinek viaszos múmiáját megpillantani esőben, hóban ezrek álltak 
sorban órákig a mauzóleum előtt (melyet évekkel később , ha az én egyetlenemmel a 
Krasznaja ploscsagyra vetődtünk, nehogy illetéktelen fül kilesse, Egérdének neveztünk). Az 
abszolút bálvány iránti gesztus fogja moszkvai útjainkat egyengetni: tudta ezt Szekfű Gyula, 
és tudtam én is. 

ő 1946. január 21-én az Operaházban tartott Lenin-emlékünnepélyen történészi képessé-
geit latba vetve olyan méltató emlékbeszédet mondott , mely a legmegszállottabb bálvány-
imádót is kielégíthette. 

Én, megtudván, hogy a Leninről szóló töméntelen vers közül Majakovszkij poémája a 
legreprezentatívabb, ezt a mintegy háromezer sornyi elbeszélő költeményt fordítottam le 
ronammunkában. (A későbbi kiadásokban kijavítandó félreértések negatívumát busásan 
ellensúlyozta a lendület adta élményszerűség. És a szöveg ráadásul azzal a haszonnal is járt, 
hogy amit mások dühöngve muszájból bifláztak, a szovjet párttörténetet , én könnyed 
versfordítás útján, pamlagomon heverve sajátítottam el Majakovszkij mestertől.) A kötet 
nyomdameleg példányait kiállították az Operaház előcsarnokában, mikor Szekfű emlékeze-
tes Lenin-beszédét tartotta. 

Még vártunk az indulásra, amikor Vorosilov marsall, a Szövetséges Ellenőrző Bizottság 
elnöke ebédre hívta meg a kiküldendő követség tagjait. Ám Szekfű, aki érzékeny volt 
mindenféle betegségre, az operaházi Lenin-ünnepségen megfázott , lázasan feküdt ágyában, a 
meghívást lemondta. 

Vorosilov visszaüzen, hogy a meghívás érvényes, és ha a követ beteg, hát igya a herbateáját, 
de a többiek jöjjenek. 

A külügyben a nagyokosok kisütik, hogy a meghívást el kell fogadni. Tekintélyes 
vodkázás k ö z b e n még dalolunk is magyar nótákat, a marsall élvezi és tanáccsal lát 
el bennünket : a diplomata tudjon sokat enni, még többet inni, mindent meghallani, sem-
mit sem kimondani . . . Szekfűben viszont nyilván tüskét hagy a nélküle elfogyasztott 
ebéd. 

És még addigra sem épül fel bajából, amikor február 8-án végre jelenti a mátyásföldi szovjet 
repülőtér (az, ahonnét egy évtizeddel később Nagy Imrét elhurcolják), hogy pogoda van, 
indul a gép Moszkvába. 

Lockheed bombázó, falán a felirat; ezeket kapta nyugati szövetségeseitől a Vörös 
Hadsereg a közös ellenség ellen. A kiugró ej tőernyősöknek szánt utastérben vászoncsíkokat 
feszítettek ki, hogy mi, civilek, leülhessünk. 
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De hát ne a magam érkezéséről, k i rakodásunkról , a Vnukovóró l havas külterületeken, 
majd a moszkvai u tcákon át vezető autózásról , a követség udvarára való bekanyarodásról , 
szobáink elfoglalásáról legyen szó. Akit ez érdekel, olvassa el az Ú j Magyarország 1946. évi 
14. számának címoldalán k e z d ő d ő terjedelmes r iportot , melynek öles betűkkel nyomtato t t 
címe: Budapest-Moszkva: 5 óra, s alatta: Radó György eredeti beszámolója az Új 
Magyarország számára. 

„Eredeti beszámolóm" és az ezt köve tő cikksorozat abban a Külügyminisztér ium ál-
tal patronál t hetilapban jelent meg, melyet piarista g imnáziumi iskofatársam, Boldizsár 
Iván szerkesztett . Az Ú j Magyarország szerkezetét a békekötés előtt álló hazánk politi-
kai helyzete határozta meg: lóban lenni a győztes szövetségesekkel. A nagy nyugati 
fo lyóira tok bőségesen kínáltak érdekes anyagokat, melyekből Iván biztos kézzel válo-

f atta ki állandó - főkén t angol és amerikai - rovatai részére a friss, érdekfeszítő 
özleményeket , érzékeltetve a fellélegzést, amelyet lakosságunk tisztességes többsé-

ge érzet t a hitlerista propaganda alóli felszabadulással. Csak a Szovjetunióval volt baj-
ban az Ú j Magyarország. Iván paritásos alapon szeretett volna a nyugatiakkal párhu-
zamosan szovjet témájú cikkeket is közölni , de a Pravdából , az Izvesztyijából és a 
TASSZ közleményeiből csak papírízű, „pártos" anyagokat ol lózhatott volna ki, me-
lyek elriasztották volna a magyar olvasót. Ezért jött neki kapóra, hogy én, ki már ko-
rábban letettem a garast a bel- és külföldi sajtóban, Moszkvából küldhetek riporto-
kat. 

Hivatali kötelességeim s bennük (ekkor még úgy véltem) Baradlay-terveim mellett a 
Boldizsárnak ígért r ipor tok alkották moszkvai programomat . 

Szekfű még Pesten kúrálta magát. 
Mielőt t azonban a címben jelzett „cselekményre" - Szekfű Gyulával Moszkvában -

rátérnék, a dramaturgia általános szabályainak megfelelően bemutatom a helyszínt, a 
díszletet és a jelmezeket, felsorolom a szereplőket . 

A helyszín Moszkvának ama negyede, ahol a történelmi időkben a Kreml udvartartásá-
nak kiszolgáló személyzete űzte mesterségeit. Ennek emlékeit olyan utcanevek őrizték, 
mint a Hlebnaja (Kenyér utca), Szkatyer tnaja (Abrosz utca) és Povarszkaja (Szakács utca), 
amely már a külföldön merénylet áldozatául esett szovjet diplomata, Vorovszki j nevét 
viselte: itt állt, a Borisz és Gleb vér tanúkról elnevezett Boriszoglebszkij utca sarkán, fő- és 
szárnyépülettel , e rődkapuszerű kocsibejárattal követségünk, a forradalom előtt egy 
földesúr moszkvai rezidenciája vagy gazdag kereskedő háza lehetett. 

A Vorovszki j utca barátságos fasorával kedves helyem maradt évek múltán is, amikor az 
én egyetlenemmel, többnyi re a N e m z e t k ö z i Fordítószövetség képviseletében járogattuk 
Moszkvá t ; ennek végében állt az í rószövetség épület tömbje, itt működö t t az akadémiai 
i rodalomtörténet i intézet is. 

A követség főépületének földszint jét foglalja el a tágas irodahelyiség, néhány ide nyíló 
szobával, itt folytak a közös ebédek, itt állott az a tekintélyes Standard zenegép, melyet 
Pesten én vásároltattam, tudva, hogy szerepe lesz kulturális és sa j tómunkámban . Lemeztá-
rában Liszt, Kodály, Bartók művei, magyar nóták és csárdások vártak bemutatásra, s ot t 
voltak az orosz háborús slágerek - a Katyusa meg az O g o n y o k (Gyévuska) - magyarul, 
Karády Katalin előadásában. 

Díszlépcső és szolgálati lépcső vezetett az elegáns követi lakosztályhoz s néhány más 
lakószobához. A hadbalépéskor sietve ot t hagyott berendezéseket lel tároztuk s magunk 
kö l töz tünk a lakásokba. Én a szárnyépület második emeletén kaptam szép lakást, az elsőn 
irodahelyiséget. 

Jelmeztárunkból hiányozván a megbízólevél átadásakor kötelező f rakk meg cilinder, 
ezeket dél-amerikai diplomatakollégáktól kértük kölcsön, Niszkács Laci ismeretségei révén, 
ő volt ugyanis az egyetlen, aki már korábban odarepült , hogy leverje a lakatokat a 
hadbalépés óta lezárt épületről. A Nációnál szállóban lakott s ott sikerült guatemalai, 
uruguayi meg chilei kollégákkal összehaverkodnia. Kívüle, akiből évek múltán jeles 
sportújságíró lett, a dramatis personae: G o m b ó István tanácsos, követségünkön az egyetlen 
karrierdiplomata; rangban utána én következtem, majd még három titkár: Kemény Feri 
protokol l főnök, ő szintén tudott oroszul s még egy sereg más nyelven, a már említett 
Niszkács Laci, akit ruszin anyanyelve érdemesített erre a posztra és végül Horváth Imre, 
akkor még csak harmadtitkár, de leendő külügyminiszter, mivelhogy ő moszkvai emigráció-
ban tanulta meg a nyelvet, idehaza pedig Rákosi ceílatársa volt. Szentágotay Andris 
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irodavezető, Bilkeiné gépíró t i tkárnő, Rónai és Szabó hivatalsegédek és Proháczik szakács 
zárták a sort. Csak tengtünk-lengtünk, ismerkedtünk a moszkvai utcával meg a metróval: 
nem lett volna helyes működnünk , amíg a főnök meg nem érkezik. 

Aztán megérkezik, vele felesége és annak szobalánya meg bizalmasa, Teréz - kezdődhet a 
cselekmény.. . Ny i t ány az első eligazítás szövegéből: 

- Demokrácia van, engem szólítsanak követ úrnak, de (itt hangja kunyeráló színt ölt) a 
feleségemnek mondják azt, hogy „kegyelmes asszony". 

Sajtóattaséi, MTI-tudósí tói munkám gerince, hogy éjfélkor mindig ot t ülök zenegépünk 
világvevőjénél, előttem írógépem, és amint a Kossuthon mondják a tízórás híreket, úgy 
kivonatolom azokat gépbe, föléje í rom: „Az MTI jelenti" és az első példányt másnap délelőtt 
Szekfűhöz viszem, az átütéssel írt többit szétosztom a kollégák közt, ha pedig külhoni kérdez 
a magyar helyzetről, akkor rejtélyes pofával súgom „bizalmasan", „csak neki" a fülébe azt, 
amit előző éjjel a pesti rádióból hallottam. 

Ez a „mesterség" kerete, melyen belül Baradlay-programom megvalósítására készülök. 
H á r o m irányban: ínformációk gyűjtésével, kapcsolatok kezdeményezésével és az ot thoniak 
tájékoztatásával. 

Az első nem ütközik különösebb akadályba: járom a színházakat, délelőttönként 
antikváriumokban köl töm rubeljeimet. Részletek Moszkvától Moszkváig címmel 1977-ben 
megjelent könyvemben. Itt csak egy példa: bejelentkezem az írószövetség elnökénél, 
Nyikolai Tyihonovnál . Nem nagy örömmel fogad, kérdezi, mit akarok tőle: látszik, nem tud 
mit kezdeni a külföldi diplomatával, aki lehet provokátor is, és ráadásul versfordító kolléga. 
Távozásomkor a ti tkár, Apletyin, íróasztala fiókiából mintegy „pult alatt" csúsztatja 
kezembe Paszternák verseinek kötetét, s ezzel úgy felkelti az érdeklődésemet, hogy jegyet 
váltok a költő legközelebbi előadóestjére, és látom, mennyire, hogyan lelkesedik érte a 
közönség. . . 

Tevőleges programommal azonban baj van. Pedig nem is a saját ötletemmel kezdem: 
minisztériumi akta, magyar festőművészek szeretnének kiállítani Moszkvában, puhatolóz-
zunk a lehetőségek iránt. 

- Ezek megint szerepelni és eladni akarnának. Ad acta! - hangzik a követi verdikt. 
Meglepődöm, majd a harmadik hasonló esetnél meglepetésem döbbenet té válik. Különö-

sen, amikor Szekfű ezúttal hozzáteszi: 
- T e mindig ugrálsz. Te nem azért vagy itt, hogy mindenfélét kezdeményezzél, hanem 

azért, hogy jól élj. 
H á t ekörül nincs hiba. Szinte minden este fogadás f inom szendvicsekkel és italok-

kal. Teniszparti ausztrál t i tkárokkal, bridzs a török követnél, közös i rodalmi-fordí tói est 
az erdélyi román lévén magyarul tökéletesen tudó Mihai Beniuckal, tánc egy csinos ka-
nadai t i tkárnővel . . . Jó cimborám az angol Mr. Dunba r , aki profi filmes. Az olasz Mar-
soni nálam jóval idősebb, már a cári kormány mellé volt akkreditálva, aztán a politika 
ingadozásaitól függően hol visszahívták Rómába, hol újra ideküldték, bűbájos felesége 
orosz grófkisasszony, szebb pétervári nyelven beszélnek, mint a szovjet diplomaták, és 
tő lük kapom a legjobb tanácsot: „Sose érdeklődjék az itteni belpolitika iránt, mert úgy-
sem tud meg semmit , csak gyanússá válik. Képzeljen egy nagy szőnyeget , mely alatt 
verekedés folyik, de azt, hogy ki püfö l kit, csak akkor tudja meg, amikor valamelyik 
agyonverten kirepül a szőnyeg alól." (E tanácshoz ta r tom magam azóta, ezért vélem 
magam különb „kremlinológusnak" mint azok, akik nagy pénzeket vesznek fel okoskodá-
saikért.) 

Terveimről nem mondok le, hátha sikerül Szekfűt meggyőznöm. 
A ménkű akkor csap be, amikor Tamás Aladár érkezik Moszkvába. 
Az ismert író és szerkesztő nem engem keres, a kulturális illetékest, hanem Horváth Imrét. 

H j a - a pár t . . . 
Szekfű a vendég tiszteletére vacsorát ad, ezen szovjet meghívottak is részt vesznek. 

Asztalszomszédom a Kulturális Kapcsolatok Társaságának Melesko nevű munkatársa. Egy 
fogadásról már ismerjük egymást. 

Megörül a találkozásunknak: 
- J ó , hogy látom On t . Úgy tudom, a magyaroknak augusztus huszadika a nemzeti 

ünnepük. In tézményünk az idén megünnepli, a Csajkovszkij- teremben. Jó fordításaink 
vannak Petőfi verseiből, vezető színészeket kérünk fel, csak a zenével vagyunk bajban. 
Kodály Psalmus Hungaricusit vettük tervbe, de nincs kot tánk. Legyenek szívesek futár juk-
kal meghozatni. 
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Nagy ö röm! Most nem én „ugrálok", hanem megtisztelő óhajt tolmácsolhatok. Másnap 
délelőtt sugárzó arccal jelentem az ügyet a követnek. 

Szekfű megcsillanó szemüvege fölött néz rám, így kérdezi: 
- Cseheknek, románoknak rendeztek már ilyesmit? 
- N e m , dehogy! Hiszen éppen az a nagyszerű, hogy minekünk. . . 
- Remélem, közölted vele, hogy a futárszolgálatunk még bizonytalan. És a kottát is 

szinte lehetetlen előkeríteni. 
- N e . . . nem. . . - hebegem. - Megígértem, hogy. . . 
Fejcsóválás. 
- Há t hiába mondom. . . Most aztán lásd, hogyan mászol ki belőle. 
Összeomolva távozom. 
Pedig azt sem mondhatnám, hogy ellenszenv, feszültség ékelődnék közénk. Sőt 

ellenkezőleg, a katolikus hit, a legitimista emlékek közösek bennünk, és mintha szeretne 
is engem. Csak hát ő ilyen. H a kíván valamit, nem ad főnöki utasítást, hanem kérdez a ta-
nár úr: 

- Mondd , megtennéd, hogy . . . ? 
Vagy vizsgáztat. Egyszer a Tretyjakov-képtárat látogatjuk többedmagunkkal a követ-

ségről. A festmény előtt, melyen Morozova bojárnőt hurcolják el szánon a havas tájban, 
Szekfű hozzám fordul: 

- Ki ez a nő? És miért emeli átokra a kezét? 
Mint kultúrattasé, én vagyok a válaszra illetékes. 
- A XVII . század közepén volt a nagy orosz egyházszakadás, és ez a Morozova az 

óhitűek egyik vezetője, ezért küldték száműzetésbe. 
Ekkor jön a meglepetés: 
- Kik voltak az óhitűek és mit akartak? 
Lehetetlen, hogy az újkori történelem tudósa ne tudná a raszkol históriáját sokkal 

jobban, mint én. Tehát vizsgáztat a tanár úr. Elmondom, amit a dologról tudok , Szekfű 
bólint, az ügy el van intézve. 

Harmadik Baradlay-pontom ügye is kérdéssel kezdődik. 
- Látom cikkedet az Ú j Magyarországban. Máskor megtennéd, hogy megmutatod 

nekem, mielőtt elküldöd? 
Úgy vélem, ez hivatalfőnöki joga, meg aztán mindig örültem a kritikának, hát igent 

mondok. 
Nézi ú jabb gépiratomat, itt-ott ceruzával ír valamit a bemutatot t másolat margójára. 

Stilizál, amit nem mindig fogadok el. Lényegtelen dolgok, de egyszer csak megakad a 
szeme egy mondaton. 

Ez a cikk kivételesen nem tényközlő riport , hanem képzelt beszélgetésem egy angolbarát 
szovjet és egy szovjetbarát angol újságíróval. Fiction - ahogy az angolok mondják . A téma: 
Magyarország szerepe a háborúban, az akkori jelenben és a jövőben. 

Azt m o n d o m a cikkben: „Egy pillantás Európa térképére bárkit meggyőzhet, hogy az én 
hazámnak hídnak kell lennie Nyugat és Kelet közt ." 

Szekfű leteszi az írást. 
- Már megint ez a híd! - mondja szinte felcsattanva. - hagyjuk ezt végre! Eddig azt 

mondtuk, hogy a Nyuga t védőbástyája vagyunk, ezentúl úgy kell mondani, nogy Keletnek 
vagyunk a védőbástyája Nyuga t felé. 

Megrökönyödöm, pedig még nem is tudom, hogy nemsokára Rákosi fogja kijelenteni, 
hogy nem rés vagyunk, hanem erős bástya. 

N e m értem: éppen Szekfű Gyulától hallom ezt? És mi az, hogy „kell mondani"? 
Kihúzom a cikkből a hidat, de nem írom be a bástyát. Hivatalnoki kompromisszum. És 
küldöm haza tovább is a cikkeimet. 

Ezek a kérdőjeleim is majd évek múlva Balatonföldvár és Zamárdi közt fognak eltűnni. 
Szekfű nem tétlen. A minisztérium politikai osztályáról (ahol a kommunista Bolgár Elek 

az úr) érkező ügyeket - túlnyomórészt a hadifoglyok hazaengedését - megpróbálja 
elintézni, tárgyalásaira magával viszi Horváth Imrét, néha engem is. Kapott ígéretekben 
nincs is hiány. 

A letorkoíások ellenére úgy érzem, a követnek rokonszenves vagyok. 
A kegyelmes asszony is kedvel, francia nyelvkönyvemmel kéret magához, hogy a 

társalgást gyakoroljuk. 
A kollégákra azonban gyanakszik, hogy gúnyt űznek a professzor úrból. Nincs igaza, 



mindenki magyar ügynek tekinti a követség működését . A vérmesen lelkes Kemény Feri ha 
o lykor háborog is a „kegyelmes asszonyon" , a követ ellen sohasem fordulna . 

A gyanakvás a francia követség meglátogatásakor robban. 
A diplomaták egyik penzuma érkezésük után végiglátogatni kollégáikat. Szekfű Gyula 

ilyetén órarendjét a protokol los Keménynek kell beosztania. Felhívja a francia ti tkárságot, 
megbeszélnek egy ebéd utáni időponto t , Feri jelenti. A kegyelmes asszony azonban úgy 
véli, hogy az ő gyengélkedő férjének abban az órában még pihennie kell; újabb telefon, a 
francia t i tkárnő szívesen átteszi az időpontot későbbre. De ezzel is baj van, végre a 
negyedik időben megegyeznek, de Szekfűné és Kemény Feri már egyaránt ingerült. 

A Bolsaja Jak imankán - itt áll a francia képviselet pompás villája - a francia nagykövet és 
neje olyan szívélyesen fogadja a Szekfű házaspárt , hogy kerti uzsonnaasztalnál, unokák 
körében társalognak. Catroux t ábornok , a gaulle-ista harcok egyik hőse is nyájaskodik, 
pedig igen kemény ember. (A bájos francia t i tkárnők és gépírómamzellek úgy mondták , 
hogy irántuk nem tábornok, hanem légiós őrmester a főnök.) 

A Vorovszki j utcába hazatérvén, a kegyelmes asszony reszket a haragtól, és Kemény Feri 
hiába magyarázza neki, hogy Cat roux-ék családias kedvessége a magyar követ megbecsü-
lése volt, Szekfűné kitart amellett, hogy díszterem helyett a ker tben fogadni, konyak 
helyett uzsonnával kínálni a vendég követet, viháncoló süvölvények közt , megalázó, és 
ezért Kemény Feri a felelős. 

így mérgesedik a légkör. 
Aztán egyszer hivatali órában Szekfűné végigjárta a kollégák lakásait és Terézzel, 

bizalmasával leszedett néhány függönyt , azzal, hogy ezek az ő szobájába kellenek. 
Ráadásul a nős kollégák kifogásoljak a hangnemet, ahogyan a kegyelmes asszony az ő 
feleségükkel beszél, és elhatározzák, hogy protestáló levelet írnak a Külügyminisz tér ium-
ba. 

Szekfű délelőtti jelentéstételemkor váratlan kérdést tesz fel: 
- Azt hallom, valami összeesküvés készül a feleségem ellen. T u d o d , hogy én téged a 

magam emberének tartalak. FJmondanád, hogy kik és mit terveznek? 
Válaszút hátralevő életemre. 
A válaszút nem mindig Csongor hármas útja. S ha csupán kettős - igen vagy nem - , akkor 

sem O r m u z d vagy Ahriman, jó vagy rossz közt kell választani, csak esetleg két hűség közt , 
érzés, becsület, ízlés szerint. 

- Követ úr tudja, hogy én is szeretem, a feleségét tisztelem, ő is kedves hozzám. De erre a 
szerepre nem vállalkozom. 

Tekintete a megcsillanó szemüveg fölött mered rám. 
- Szóval te is. Há t jó. 
Többé erről nem ejtünk szót. Néhány hét és Budapestről megjön a rendelet: az összes 

titkárt hazarendelik. Persze, Horváth Imre kivételével. Ha valaki Rákosinak volt a cellatársa, 
az nyilván nem vesz részt a követné elleni piszlicsári összeesküvésben. 

Szerettem ott lenni. Élveztem a diplomataéletet, a nemzetközi társaságot, a fogadásokat, a 
színházi estéket, az utca embereinek hol megható, hol megmosolyogtató viselkedését, a 
regényes Arbat-negyedet , Moszkva hangulatait, felfedező utazásaimat a fehér éjszakákba, a 
Kaukázusba, a Volgára.. . Dühös voltam Szekfűre. 

Örül tem, hogy búcsúzóul bosszantására jól elintézhetek valamit. 
Ugyanis akta érkezett a minisztériumból, épp két nappal azelőtt, hogy Szekfű hazautazott 

nyári szabadságára. Az aktát ot thoni főnököm küldte. Czinkotszky Jenő barátom is volt, 
nemcsak főnököm. Azelőtt mint a békéscsabai gimnázium igazgatója szemet hunyt afölött, 
hogy a helybeli könyvkereskedő „puskákat" (előre gyártott fordításokat, vizsgakönnyítő 
jegyzeteket) árusít a diákoknak; amikor pedig a könyvkereskedőből kisgazdapárti külügy-
miniszter lett, Gyöngyösi János azzal hálálta meg az iskolaigazgató szívességét, hogy a 
szocdem párt kívánságára (mert a pártjavaslat már elengedhetetlen volt) a kulturális osztály 
vezetőjévé nevezte ki Czinkotszkyt (aki az első világháborúban mint szibériai hadifogoly jól 
megtanult oroszul). Mégpedig magas, miniszteri osztályfőnöki ranggal. 

Az akta, melyről nem is referálhattam Szekfűnek, mert már csomagolt a hazautazáshoz, a 
kultuszminisztérium óhaját tartalmazta: járjon cl a követség, hogy magyar diákok ösztöndíj-
jal tanulhassanak szovjet egyetemeken és főiskolákon. Szekfű - ebben biztos voltam - ezt az 
ügyet is ad acta tétette volna. 

Ámde én konspiráltam otthoni főnökömmel : Czinkotszky röviddel Szekfűék hazaindu-> 
lása után megérkezett Moszkvába s ott a követinéi magasabb rangúként tárgyalhatott a 
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felsőoktatási minisztériumban, ahol én már ismertem a dürgést. El is intéztük a magyar 
ösztöndíjasok ügyét. 

Mégiscsak teljesült valami a Baradlay-tervből. 

Hazaérkezvén, amikor Kemény Feri fegyelmi ügyében tanúskodom, egy aktából megtu-
dom, honnét eredt a követné elleni „összeesküvés" vádja. Ezt olvasom: „Feleségem 
szobalánya a kulcslyukon keresztül megtudta, hogy . . . " 

Ilyet írjon le hivatalos iratban egy követ! - háborgok Szekfű ellen, mialatt még mindig azon 
töröm a fejemet: miért akadályozta meg a baráti kulturális kapcsolatok kiépítését, magyar 
festők moszkvai kiállítását, az augusztus huszadiki ünnepséget és a többit? 

Amikor aztán Rákosiék „szalámitaktikájával" hazámra rázúdul a „fordulat évének" 
mondot t kommunista hatalomátvétel, kezd bennem valami derengeni. Nyilván azért nem 
valósíthattam meg Baradlay Ö d ö n szerény utódaként tervezett programom pontjai t , mert <2 
kommunisták nem akarták, hogy a koalíciós kormány jó kapcsolatokat építsen ki az országot 
megszállva tartó Szovjetunióval: azt akarták, hogy a két ország viszonya ne önálló államok 
korrekt kapcsolata, hanem pártkapcsolat legyen, az ő monopoliumuk. (Bár nem is minden 
kommunista gondolkodott így: például Vas Zoltán partnerem volt moszkvai tervezésem-
ben). 

Sejtelmem aztán Balatonföldvár és Zamárdi közt az országúton igazolódott be ténysze-
rűen. 

A balatonföldvári zeneművész-alkotóházban üdülünk, és egy lágy alkonyatban sétálni 
indulunk kedves kis társaságunkkal: Passuth László, Jemnitz Sándor, meg az alkotóház 
gondnoknőjének fia, Del Medico Imre, aki mostanság fékezhetetlen olvasólevél-íróként 
ismeretes, és én az én egyetlenemmel. 

Imre annak idején külügyi kollégám volt, a gazdasági osztályon működöt t . Erről mesél. 
Már jóval hazarendeltetésünk után a követség gazdasági ügyeinek rutinszerű ellenőrzésére 

utaztak Moszkvába. El kell mondanom, hogy a követség anyagi ellátottsága kiváló volt. Az 
én fizetésem havi ezer dollár, ami ugyan bankban hivatalosan beváltva nyavalyás kilencszáz 
rubel lett volna, ámde mi, mint tudomásom szerint a többi követségek is, a görög 
külképviselet feketézőjéhez küldtük dollárjainkat, aki hetven (!) rubeljével váltotta. Ezért 
engedhettem meg magamnak, hogy antikváriumi portyázásaim eredményeképpen tizennégy 
láda könyvvel költözzem haza, cirill betűs írógépet vásároljak és irodalmi ti tkárnőt tartsak a 
magam költségén a hivatal céljaira is, mert a követségnek sem orosz gépe, sem oroszul 
anyanyelvi szinten értő beosztot t ja nem volt. 

A követ kétezerhatszáz rubel fizetést húzot t . 
A gazdasági ellenőrző küldöttséget Szekfűék vacsorán látták vendégül. Tóni néni 

(Szekfuné) izgett-mozgott - meséli Imre - kiderült: nem hiszi, hogy az ellenőrzés csak 
rutinszerű. Végül, férjének odasúgva, de felindulásában olyan hangosan, hogy Imre is 
meghallja, kifakad: 

- Te Gyula, ezek azért jöt tek, hogy csökkentsék a fizetésedet. N e hagyd, hiszen (s itt 
izgalmában németre fordítja a szót) der Rákosi hat es so versprochen. 

Rákosi megígérte.. . Imre sztorijától megvilágosodik az agyam. Hát jól sejtettem: a 
kommunista hatalomszerzés stratégiájának feje már akkor úgy alkudott, hogy a még 
virágjában levő koalíció ne kerüljön jó kapcsolatba a megszállókkal. A „fordulat éve" helyett 
még valami „finlandizálásra" kerülhetett volna sor. De hagyjuk ezt: a történelemben nincs se 
„ha", se „volna". Számomra a lényeg: naiv voltam. A tudós történész pedig felmérte az 
erőviszonyokat. Ami nem vétek, csak éppen - nesze neked, Baradlay-komplexusom! 

Balatonföldvár és Zamárdi közt sétálunk az országúton. . . 
A kulcs megfordult a zárban, az ajtó kinyílt. 

Radó György 
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A gödöllői hadifogolytábor 
Városunk a maga hírnevét nemcsak varázsos természeti környezetének, pompás kastélyá-

nak, egykori művésztelepének, az 1933-ban megrendezett cserkész világtalálkozónak vagy 
az 1950 óta itt m ű k ö d ő Agrártudományi Egyetemnek köszönheti. A települést bemutató 
leírások, út ikönyvek ezekről bőséggel, méltó elismeréssel szólnak. A turistákat csalogató és 
tájékoztató kiadványok azonban nem mondanak semmit legújabb kori tör ténelmünknek 
arról a különleges „létesítményéről", amely Gödöl lőt sok tízezer ember számára ugyancsak 
és felejthetetlenül nevezetessé tette. Itt , a premontreiek kiürített egykori gimnáziumában és 
rendházában - az Agrár tudományi Egyetem jelenlegi főépületében - sínylődtek ugyanis 
hónapokig azok a férfiak, akiket Pest eleste után a szovjet katonák elfogtak és idetereltek. 

A gödöllői hadifogolytábor létrehozását is megmagyarázó okokról , előzményekről 
Gosztonyi Péter, a Svájcban élő neves magyar történész a következőket mondja : „Amikor a 
Vörös Hadsereg birtokába jutott a főváros, Malinovszkij marsall az ostrom elhúzódását azzal 
magyarázta meg a moszkvai főhadiszállásnak, hogy a katlanba zárt ellenség, Budapest 
helyőrsége, 188 ezer katonából állott. Ezekből - így olvasható a korabeli szovjet nadijelenté-
sekben - 110 ezer esett a Vörös Hadsereg fogságába. Amikor azonban a marsalltól követelték 
e 110 ezer hadifogoly átadását a hátországi szerveknek, Malinovszkij bajba került. Tudniillik 
csupán 35-40 ezer ember esett hadifogságba, az elszámolásból tehát hiányoztak 70 ezren! A 
haclvezér utasította beosztottjait: szedjenek össze férfiakat Budapest utcáiról. így történt , 
hogy a február (?-P. P.) közepe és március közepe közöt t i katonai razziák során »malenkij 
robotra« összegyűjtött férfiakat hadifogolyként Gödöllőre , majd a Szovjetunióba szállítot-
ták, ahonnan - ha egyáltalán visszajöttek - csak évek hosszú sora után kerültek vissza 
Magyarországra." 

Gosztonyi szavait jól illusztrálja egy Gödöllőt megjárt fogoly (Bayer István ny. főiskolai 
tanár) alábbi vallomása: „50 önként jelentkezőt kivittek a pályaudvarra, munkára. Kettő 
közülük valahogy eltűnt: visszajövetelkor csonka lett a tizedik ötös sor . . . Éppen bejött egy 
tehervonat Hatvan felől, lekerült a mozdonyról annak vezetője és a fű tő , és bent találták 
magukat a táborban hadifogolyként." A jelenet máskor és máshol is megismétlődött. 

A szögesdróttal körülkerített tábor világa egészen a közelmúltig megközelíthetetlen volt a 
történelmi eseményeket a helytörténet vetületében megismerni kívánók számára is. H á r o m 
éve indulhatott csak meg a gödöllői hadifogolytábor „titkainak" feltárására irányuló munka. 
A városi múzeum vállalkozásának jelentőségét a kutatást támogató levelében Katona Tamás 
így indokolta: „Mint történész és mint külpolitikus is érdekesnek és fontosnak tartom a 
gödöllői hadifogolytábor 1945. évi életének feldolgozását, hiszen erről az érzékeny témáról 
mindeddig szemérmesen hallgatott a politika is, a történészszakma is. Szükséges, amíg még 
lehet, a személyes visszaemlékezések összegyűjtése, megrostálása és értékelése." 

Az alábbiakban a túlélőkkel készített magnós inter júk több száz oldalt kitevő vallomásai 
alapján, azok megpróbáltatásairól kívánunk megemlékezni, akik számára 1945-ben sem ért 
véget a háború, s akik nem csupán a „vae victis" jegyében bűnhődtek. 

A fogságba esés körülményei 

„1945. január 18. Pest eleste óta már jó két nap telt el. Úgy terveztem, hogy benézek 
Horvá thékhoz , majd átmegyek Budára Sárikát felköszönteni névnapjára. Ember ter-
vez, orosz végez. A Hungár ia út sarkán egy orosz járőr megállított és igazoltatás nél-
kül többedmagammal a Család utcába, egy vöröskeresztes földszintes házLa vittek, ahol 
már sokan voltak férfiak. Zöld tányérsapkás o roszok intézkedtek: a G P U emberei. A 
mi csopor tunkat két egymásba nyíló szobába vezették. Valami főúri lakás, zongora, szép 
bútor , f inom kéz imunkák, porcelánok szanaszéjjel szórva. Mindenki valami leigazolta-
tásfélére gondolt , vagy hogy valami 3 - 4 napos munkára visznek. Egy pár sort írtam a 
papának, nogy tudjanak rólam, és - mivel a szoba ablakai az utcára néztek - k idobtam 
egy arra halaaó kisfiúnak, hogy egy Kispest felé tar tó bácsinak vagy néninek adja oda ." 
(C-T . ) . 

„Pest eleste után elhatároztam, hogy hazamegyek a szüleimhez. Eljutot tam a Hungár ia 
körútig, ahol minden embert, akiről feltételezték, hogy katona volt, azt az oroszok elfogták, 
levitték egy pincébe, és ott gyűjtötték őket össze. Mikor már csomó ember összegyűlt, akkor 
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elvittek minket az Alsó erdősorba, ahol volt egy biliárdszalon. Egy éjszakát ott tö l tö t tünk. 
Ennivaló természetesen nem volt, innivaló sem, víz sem." (P. J.) 

„A munkaszolgálatosokat — például a Visegrádi utcából - is mind elvitték." (K. J .-né) 
„Én az Országházban voltam, a bátyám lakásában ta r tózkodtam. . . először elvittek 

bennünket valahova, ott az Alkotás utca mellett, behurcoltak oda . . . majd még a régi Nemzet i 
Színház mellett is elvittek, és az éjszakát a Rákóczi úton, egy Divatcsarnok melletti pincében 
töltöttük, ahol az volt a borzasztó, hogy mindenki, akinél volt cigaretta, idegességében 
elszívta. A helyiség kb. 24 m2 volt, benne 70—80 ember. Én akkoriban nem dohányoz tam. 
Reggel aztán az ember a tüdejét is kiköpte." ÍR. G.) 

„Itt is motoz tak az orosz őrök. Órát , zseblámpaelemet, töltőtollat kerestek." (C. T.) 

Útban Gödöllő felé 

„Másnap, talán déltájban sorakoztattak bennünket és elindultunk Gödöllőre gyalogme-
netben." (P. I.) 

„Katonák kísérték a menetet, gyalogosan, géppel természetesen, gitárral." (R. G.) 
„A menet - kb. kétezren - az Üllői úton Lőrinc irányába indult. Alőrinci részen meglógtak 

egypáran, de innen túl már nemigen. Mind kisebb volt erre a lehetőség. A rákosi temetőn 
mentünk keresztül, és a hullaház előtt egy lovaskocsi tele volt már megkékült hullákkal. 
Mátyásföld körül tudtuk csak meg, hogy Gödöl lőre visznek. Asszonyok panaszkodtak, 
hogy az ő embereiket is elvitték már három hete, és nem tudnak róluk semmit azóta se. 
Útközben vizet kértünk, de a muszkák nem engedték meg, hogy adjanak." (C. T.) 

„Majd egy kilométer hosszúságban nyúlt el a karavánunk. Voltak közöt tük katonák és 
rendőrök is, meg summások, munkaszolgálatosok, nagy zsákokkal, csomagokkal." (C. T.) 

„Nem tudnám azt megmondani , hogy hányan voltunk, de sokan. Azon a részen, amit én 
beláttam, nem volt szökés. N e m volt rá lehetőség. Persze mindenki ezt forgatta a fejében, de 
nem volt rá lehetőség, mert úgy volt azért biztosítva, hogy ez ne következzék be." (P. J.) 

„Engem már a kerepesi dombnál a hátukon vittek. Először a bátyám, mert nem tudtam 
menni, és mondtam, hogy hagyjanak ot t . . . , de nagyon rizikós volt, mert nemcsak a szökőket 
végezték ki." (R. G.) 

„Aránylag kevés pihenőt ta r to t tunk. . . " (C. T.) 
„...és akkor a kisdolgot legalább el lehetett intézni, a nagydolog meg nem is nagyon 

jelentkezett, mivel már egy napja vagy másfél napja már nem evett senki sem." (P. J.) 
„Volt aki nyers f rankot meg paracficsomkonzervet evett - nem volt mása. Valaki vagy 10 

kg-ra való sót öntöt t ki az országútra. N e m bírta vagy nem tartotta érdemesnek tovább 
cipelni." (C. T.) 

„Menet közben is fosztogattak az oroszok. A jó bekecseket, bőrkabátokat , csizmákat is 
leszedték. Beszéltem olyan rendőrrel, akinek olyan bakancsa volt, amely hátul végig fel volt 
vágva, mert elvették tőle az ő lábbelijét, adtak helyette egy másikat. Igen ám, de az kicsi volt. 
Hogy elférjen benne a lába, hátulról végig fel kellett vágni. Úgyhogy a sarka kilógott a 
cipőből. De legalább nem maradt mezítláb." (C. T.) 

„Este volt már, amikor kiér tünk Gödöllőre." (P. J.) 
„Majdnem sötét volt, mire holtfáradtan, éhesen, szomjasan, átfázva, álmosan megérkez-

tünk a »major« elé. De egy nálunknál nagyobb számú társaság előbb érkezett oda, azokat 
szállásolták el előbb. Addig minket »zabráltak« a muszkák." (C. T.) 

„Gödöllőn egy hatalmas dombra hurcolták fel az embereket . . . Egy alacsony orvosnő 
husánggal a kézben vizsgálta ott a havas d o m b o n az embereket . . . , és nát aki vért köpöt t , 
tüdőbajos, igazolt szifiliszes, és hát ezek a rendkívül szerencsés tripperesek - ezeket 
elengedték." (R. G.) 

Megérkezés a táborba 

„Elértünk a fogolytábor kapuja elé, és itt e lkezdődött a motozás. A motozás során szinte 
mindent elvettek az emberektől. Hát ez a minden: a cigaretta, mindenféle értéktárgy, bicska, 
óra, ilyesmi. Akiket megmotoztak, azokat külön csoportba állították. Amikor már sok 
ember összegyűlt azok közül , akiket megmotoztak, akkor én észrevétlenül odasétáltam, 
közéjük álltam. Hát , így be tudtam vinni az összes cigarettát, ami a kabátjaim zsebében volt, 
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a bicskámat is, és még egypár dolgot, borotvát, fogkrémet, fogkefét. Szóval, gazdagon léptem 
be a táborba." (P.J.) 

„Nem sokat törődtek velünk. Végre egy jó pár órai ácsorgás után egy négyoldalt nyitott fé-
szerben kaptunk helyet, mely köröskörül embermagasságban trágyás szalmával volt körül-
véve. Alvásról szó sem lehetett. Éjfél után megindult a havazás. Akik kívül feküdtek, azokat 
fehérre lepte a hó. Hajnal felé pedig egymás után jöttek az oroszok megint zabrálni." (C. T.) 

„Orvosi vizsgálat is volt. Külön állították a csonkoltakat és a bénákat, valamint, akiknek 
nyitott sebük volt, azonkívül a fertőző nemi betegeket. Más betegség nem számított. Én azért 
odaálltam az orosz orvosnő elé. Gondoltam elég rosszul nézek ki ahhoz, hogy elhiggye rólam, 
hogy beteg vagyok. Az előttem álló azt mondta, „szervi szívbaj", a betegekhez küldte. Én is 
ugyanazt mondtam. Engem visszaküldött az egészségesekhez, de lehet, hogy csak azért, mert 
a kalap miatt »burzsujnak« nézett." (C. T.) 

„Beosztottak századokba és most már a major tulajdonképpeni tábor részébe mentünk. . . " 
( C . T . ) 

Sokan voltunk.. . 

„Kétszeres drótsövény volt a tábor körül. . . A legnagyobb probléma az volt, hogy 
rettenetesen sokan voltunk. Úgy saccolom, hogy annyian, mint Gödöllő mai lakosságának 
száma, tehát vagy harmincezren. A csúcs idején legalább ennyien voltunk. Legalább... És ez 
mind a gimnázium épületén belül." (P. J.) 

- „Egy teremben annyi ember volt, hogy állva fértek csak el. Hogy aludni hogy lehetett? 
Egymás ölében ül tünk." (G. D.) 

„Annyi hely sem volt, hogy az ember leüljön, nemhogy feküdjön. A folyóson is hemzsegtek, 
egymást taposták az emberek. Fűtés természetesen nem volt az épületben, mégis meleg volt, 
mert a rettentő sok ember bemelegítette az egész épületet." (P. J.) 

Élelmezés, ellátás 

„Az élelmezés rettentő rossz volt. Annak a kalóriaértéke, amit kaptunk, olyan 900-1000 
kalória volt. Ez természetesen rettentően kevés, mert hiszen csak maga az alapanyagcsere 
mintegy 1600 kalóriát igényel. Tehát, ha teljes nyugalomban van a szervezet, semmit nem 
csinál, nem mozog, akkor van szüksége ennyire." (P. J.) 

„Egy darab kenyér. Ez volt a fő táplálék. Kb. 20 deka naponta, valamiféle tea és borsóleves. 
Borsófeves hetekig, hónapokig. Rettenetes volt ez a rossz ízű, örökös borsóleves. Ja, igen, 
gyakran adtak egy-egy kanálka kristálycukrot is." (P. J.) 

„Az élelem borsóleves volt. Kb. 2 deci naponta. 3^1 szem kockacukor és egy szelet kenyér." 

„Ennek az volt a következménye, hogy mindenki bélhurutot kapott, mindenki összekakálta 
magát éjjel, egymás ölébe. Eleinte az ember ki akart menni, később már ki se ment." (G. D.) 

„Egy hordóban behozták a két-háromszáz embernek a levest. Nem volt kanalad, nem volt 
egy poharad. Semmi. Mert mindent elvettek. Nem volt semmid. Sokszor feldöntötték a 
hordót , aztán a földről nyalták fel az ételt." (G. D.) 

„Berakták a hordóba a levest. Nem volt abban borsó. Hát így aztán mindenkinek hasmenése 
volt." (G. D.) 

„Nem adtak evőedényt meg evőeszközöket. . . De én császár voltam, ugye, azzal, hogy volt 
cigarettám. A cigaretta volt a konvertibilis valuta. Azért mindent lehetett szerezni a 
fogolytáborban. Egy csomag cigarettáért kaptam valakitől egy kulacsaljat... Később találkoz-
tam egy ismerőssel, attól meg kaptam egy kanalat. Tény, hogy nem volt mindenkinek ilyen 
szerencséje. Boldog volt, akinek egy konzervdoboz jutott, amit evőedényként használhatott. 
Volt, aki egy lámpabúrát szerzett és abból evett." (P. J.) 

Tisztálkodási lehetőségek 

„Nem volt mosdás, tisztálkodás, cipőlevetés... Hat hétig ugyanazt az inget, gatyát, zoknit 
hordtuk." ( G . D . ) 

69 



„Víz nem volt. Néha az volt a szerencsénk, hogy kezdett olvadni a hó a tetőről, és akkor 
azt a hólevet fel lehetett használni egy kis mosakodásra, és végső esetben inni is lehetett 
belőle." fP. J.) 

„Mosdani csak egészen kivételesen ritka szerencsével lehetett. Arra volt néha lehetőség, 
hogy a fertőtlenítőbe menjünk. Csakhogy ezt nem szívesen tettük, mert ott leborotválták 
mindenünket , minden szőrzetet, a hajunkat is. Na most, ha az embernek a haját levágják, 
akkor már kisebb az esély arra, hogy esetleg valahogyan meg tud maid szökni." (P. J.) 

„A legnagyobb probléma az volt, hogy hát az ember, ugye, az élettani folyamatai révén 
anyagcserét folytat, és ez nemcsak azt jelenti, hogy táplálkozik valamivel, hanem azt is, hogy 
annak a salakanyagait is ki kell ürítenie. Hát ez volt a legborzasztóbb." (P. J.) 

„Ahol most az egyetem étterme van, ot t volt a tábor latrinája. Mikor az első ember 
beleesett, kizavarták, kidobták a táborból. Mehetett haza. De amikor beleesett a következő, 
azt agyonlőtték, mert feltételezték, hogy szándékosan tette; így próbált kiszabadulni." (G. 
D.) 

Egészségügyi állapotok, halálozás 

„Az örökös silány sárgaborsólevestől mindenkinek hasmenése volt. Ezt úgy nevezték, 
hogy ukrán betegség. Hát , ezt volt a legszörnyűbb elviselni." (P. J.) 

„Nagyon sok ember halt meg a táborban végelgyengülésben. Már én is olyan gyönge 
voltam, hogy a lépcsőn csak négykézláb tudtam járni. Aki még ennél is gyengébb volt, azt 
elvitték kórházba. Ez ott volt valahol a H u m á n környékén. Állítólag ott van valami tömegsír 
is, ahová a halottakat temették." (G. D.) 

„Én úgy közvetlenül nem láttam, hogy bárki is meghalt volna, csak abból, hogy elkezdett 
valaki gubbasztani, mint a beteg csirke. N e m szólt senkihez, a környezetével már nem 
kommunikált . Valami sarkot talált, és ott gubbasztott . Az az ember egy-két napon belül 
meghalt. H o g y ennek lelki okai voltak, testi okai voltak, mik voltak, nem tudom." (P. J.) 

„Még egészségesen is nehéz volt itt az élet, hát még betegen, minden orvosi segítség nélkül 
elpusztulni? Az orvosok ugyanolyan foglyok, szegények mint mi. Minket is, őket is úgy 
fogtak össze az utcán. A bajokat, a diagnózist megállapították, de már segíteni nem tudtak 
senkin." (C. T.) 

Fogolytársadalom 

„A fogolytábor belső rendje rá volt bízva a magyar parancsnokságra. Tehát belülről kellett 
ugyancsak fogoly tisztekből megalakítani a belső fogolytábor-parancsnokságot. Egy őrnagy 
volt a táborparancsnok, de több más fogoly, katonatiszt is tagja volt a parancsnokságnak. Áz 
oroszok, a szovjet katonák gyakorlatilag nem is jöttek be a táborba." (P. J.) 

„A szovjet parancsnokság gyakorlatilag nem szólt bele a tábor belső életébe. A magyar 
parancsnokságra bízta. Semmiféle szadizmussal nem találkoztam." (P. J.) 

„Magyar parancsnokság, tisztek intézkedtek és nem a ruszki hajcsárok terelték a népet." 
( C T - ) , • 

„Annyi volt csak a szovjet beavatkozás, hogy tolmácsokat is raktak közénk, de ezek a 
tolmácsok is foglyok voltak. De őnekik bizonyos előjogaik voltak a többi fogollyal szemben, 
lehet, hogy ezért még egy kis külön ellátást is kaptak. Kampós botokkal sétálgattak a 
fogolytáborban és esetenként ezt használták is a magyarokkal szemben. De csak a 
magyarokkal szemben, mert ugye, voltak itt német foglyok is, meg mindenféle más náció is 
volt itt. A németekkel szemben nem merték, mert hogyha egy németnek támadt konfliktusa 
egy ilyen tolmáccsal, akkor az összes többi német azonnal Körbefogta, és még örülhetett a 
tolmács, hogy élve megúszta. Tehát a németekkel nem mertek kikezdeni." (P. J.) 

„Külön csoportba osztot ták be a nemzetiségieket és a zsidókat is." (C. T.) 
„A századok itt alakultak meg, csak azért, hogy a kenyéradagot meg az ennivalót ki 

lehessen osztani. Inkább a kondérnoz volt kötve ez a szervezet." (P. J.) 
„Nem volt napirend. Ez azért volt nagy baj, mert azt a bizonyos borsólevest vagy a teát 

a legváltozatosabb időben kapta meg a század, mert egyszerre nem tudták mindenkinek 
ugyanabban az időben kiadni. N e m volt megszervezve. Kinek hogy sikerült. Hoz t ák reggel, 
vagy este, vagy hozták éjfélkor." (P. J.) 
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„Amikor megjö t t a kondér , a magyarok odarohan tak . Mindenki elsőnek akart kapni. 
O lyan szorosan Körülvették a kondéroka t , hogy nem tudták osztani az ennivalót. E lő fordu l t , 
hogy akik há t rább álltak, annyira dühösek lettek, hogy megfogták az elöl állóknak a lábát, és 
be lenyomták őke t a kondérba . U g y a n a k k o r a németek , ahogy megjö t t a kondér , azonnal 
sorba álltak, megkapták a maguk adagját, ha tör ténetesen maradt még egy kicsi a kondé rban , 
azért megint sorba álltak. A németek röhögtek bennünket . Az t mond ták : Zigeuner . 
Fegyelmezetlen népség vo l tunk ." (P. J.) 

„ N e m sokkal azután, hogy oda bekerü l tünk , összehívták a népet , és mond ták , hogy 
Rákosi fog beszélni , szól a fog lyokhoz . Há t én nem ismertem, nem tudtam, ki az. N e m 
foglalkoztam politikával, egész életemben csak ruháka t varrtam. D e hát jó, Rákosi beszél, 
rendben van. N a g y ember lehet ez, gondol tam, ha már a fog lyoknak beszél, és a ruszkik 
ideengedik. E lmondta , hogy ő ki, mi, nagyjából és hát, ugye, azt vár tuk, hogy m a j d azt 
mond ja el, hogy hogy kerül tök haza innét minél hamarabb. De nem ezt mondta , hanem 
elkezdett b e n n ü n k e t szidni, hogy ilyen sokáig a német fas izmus mellett ha rco l tunk a 
Szovjetunió ellen, satöbbi. Szóval magyarul mondva , tisztességesen letolt minket . Jól van, hát 
így leszidott minket , és utána azt mondta , kérem, ne szemetel jenek, ot t a s z e m é t d o m b a 
sarokban, oda hord ják a szemetet ! H á t nagyjából ennyi volt, ahogy a Rákosi beszélt. 
Mindenki hallgatott . Ki mert volna o t t szólni? Azt se tud tuk , hányadán állunk. Csak áll tunk 
némán, tudomásu l véve, hogy mi bűnösök vagyunk . " (B. M.) 

Érintkezés a külvilággal 

„Az orosz ő r ö k az asszonyokra , akik fé r jük vagy fiuk után jöt tek, puskát fog tak ." (K. 
J.-né) 

„Észrevet ték, hogy az uram (a rendház kertésze, akit megtűr tek a tábor területén lévő 
házukban - P. P.), amikor önti a vizet, azt mond ta , hogy tegyék a levelet a zsebébe. D e az őr 
észrevette. Ráfogta a puskát az uramra . H á t akkor azt mondta az uram, tegyék a közeli tuskó 
alá a levelet, azután majd onnan elveszi és eljuttatja a címre." (K. J . -né) 

„A kicsempészet t saj tpapírnyi leveleken a cím mellett ott volt a kérés: Kérem a jószívű 
megtalálót, juttassa el a hozzá t a r tozó imhoz . " (K. J . -né) 

„Sajnos volt o lyan is, aki vitt cédulát a hozzá ta r tozóknak , de egy kiló cukorér t vagy zsírért 
adta csak oda nek ik ." (K. J.-né) 

Szökési kísérletek 

„Volt arra is példa, hogy agyonlő t tek embereke t . Például a m i k o r hoz tak minke t 
ki Pestről G ö d ö l l ő r e , há rom ember t lőt tek le. Vol t aki leguggolt , hogy végezze a dol-
gát, az u to lsó ő r agyonlőt te . Vol t aki bebú j t egy csatornába, azt o t t lőtték a g y o n . " (G. 

„Megszökn i a t áborbó l teljesen lehetetlenség volt . A kétszeres dró tker í tés t ké sőbb 
négyszeresre a lakí tot ták. Belülről a fogságba esett magyar r e n d ő r ö k vigyáztak arra, hogy 
senki ne közel í thesse meg, k ívülről pedig szovjet ka tonák álltak ő r t . " (P. J.) 

„A kapu előt t egy kis f abódé vol t . Ebben melegedtek az o rosz ő r ö k . N e m volt tanácsos 
éjjel meglógni , mer t félelmetesen jól céloztak ezek az o roszok . A n é m e t hul láknak, akiket 
lát tam, m i n d n e k fejlövése vol t . " (C . T.) 

„Akiket szökés közben e l fogtak , összeverték és visszavitték őke t . D e olyan is volt , hogy 
ha valakinek mégis sikerült megszökn ie , helyet te mást vittek el, h o g y kilegyen a lé tszám. 
Például egy gödöl lő i gazda ült a kocsin, ha j to t t a a lovat. Lerángat ták a kocsiról , jö j jön, 
davaj. Bevit ték a f o g o l y t á b o r b a . " (K. J . -né) 

Ami a fog lyok u tán maradt 

„A rendháza t január 16-án ad tuk át az o r o s z o k n a k . . . a v isszaköl tözésről , a t ábo r u tá -
ni á l l apo tokró l . . . , ha lehet re t tenetes képet fes teni egy épüle t rő l ! T ö n k r e m e n t a j tók , 
ablakok, a gerendák fenn a padlás térben kifűrészelve, nem t u d o m , valószínűleg f ű t ö t -
tek vele. Szenny , valami fö r t e l em! W C - k e ldugulva . . . A k ö n y v t á r teljesen e l t ű n t . . . 
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visszakaptam egy imakönyvet . . . egy fogoly cipelte végig a fogságban és hazatérése után 
visszaküldte nekem azzal, hogy sok lelki hasznot haj tot t , most visszaadom önnek." 

Polónyi Péter 

Itt mondunk köszönetet a volt hadifoglyoknak és a tábor életéről valló többi tanúnak. 
(B. M.) = Bezzegh Mihály, ny. szabómester; (C. T.) = Czégely Tibor ny. nyomdász; (F. 

O.) = Fényi O t t ó tanár, a premontrei rend perjele; (G. D.) = Gara Dezső ny. technikus; (K. 
J.-né) = Kampfl Józsefné, a premontrei rendház egykori kertészének özvegye; (P.J.) = Dr . 
Pecznik János egyetemi tanár; (R. G.) = Raksányi Gellért színművész. 

F e l h í v á s 

A gödöllői hadifogolytáborra vonatkozó emlékek kutatása, feltárása nem fejeződött be. Ezér t 
kérjük mindazokat , akik a tábori életről, az odahurcoltak sorsáról ismeretekkel, tapasztalatokkal, 
dokumentumokkal rendelkeznek, nevük, címük közlésével tájékoztassák múzeumunkat (Gö-
döllő Városi Múzeum, Szabadság tér 5. 2100. Tel.: 28-10-163). 

1992 utolsó negyedében a városi önkormányzat és a városi múzeum az egykori hadifoglyok 
részvételével találkozót tervez, amikor is emléktábla elhelyezésével kíván megemlékezni a 
hadifogolytáborba hurcoltak szenvedéseiről. 

Tábori lelkészek a hadifogságban 
Sok minden szunnyad az ember lelke mélyén, csak kiváltó ok kell, hogy felszínre 

kerüljenek az emlékek. 1991 őszén megnéztem a Hadtörténet i Múzeumban a tábori 
lelkészekről rendezett kiállítást és ott meglattam azt a miseruhát, amelynek létrejöttében én 
is közreműködtem 1947-ben a CCCP-bel i monasztirkai - 7074 számú - táborban. 

Táborunk egy kis orosz falu közelében egy nagy erdő szélén szinte beleveszett a tájba, 
főleg télen a nóba. A Sztálingrádnál 1943-ban fogságba esett román tisztek számára 
készítették. A tábortól keletre volt a kolostortábor, ahol az orosz parancsnokság is székelt. 
Ebben a táborban németek, magyarok, korábban finnek voltak. Amikor 1946 őszén oda-
kerültem már konszolidált viszonyokat találtam. De szomorú előzményekről tanúskodot t az 
a pár doni fogoly „ aki a flekktífusz-járvány után még megmaradt. Ezek között találkoztunk 
olyanokkal, akiket 1944-ben o t thon már holttá nyilvánítottak. Ezekről az időkről érdemes 
elolvasni Gallyas Ferenc volt haditudósító főhadnagy által írt könyvet . (Hősi halálom után. 
Bp. 1987.) 

A tábor a gorkiji kormányzóság Oránki nevű falujában volt. A kolostor egyike volt a 
leghíresebb pravoszláv búcsújáró helyeknek. M. Gorki j gyermekkoráról írt önéletrajzi 
regényében megemlíti, hogy felnevelő nagyanyja többször is elvitte őt az oránki búcsúra (1. 
kép). A nép e szokása még 1947-ben is élt. Mi is láttunk templomi zászlókkal felvonuló 
búcsúsokat a falu felé vezető ú ton. Természetesen nem a kolostorba jöttek, hanem a közeli 
erdőbe, az általuk Szentkútnak nevezett tavacska mellett telepedtek le és ott töltötték az 
éjszakát imádkozással. A kolostorváros közepén állt az ötkupolás nagy templom (2. kép), 
akkor élelmiszerraktár. A szentély elrekesztve a templom terétől ruharaktár volt. Ha élelmet 
(produktot) vételeztek fel a szakácsok, a nyitott kapun sokszor beszöktünk és gyönyörköd-
tünk a fönséges kupolában és a festményekben, amelyek 2 -3 méter magasságon felül épek 
voltak. A helybeliek elbeszélése szerint a XVIII . században építették és olasz festők festették 
ki. A forradalom nyomai láthatók kívül, belül. Az öt kupola közül csak a középső nagynak 
volt meg a teteje, de négy kisebb hagymából csak az alsó félgömb volt meg. Mondanom sem 
kell, hogy az egész kupolarendszer sok száz csóka (Sztalin-sólyom) lakhelye volt. Az 
ikonosztáz helye be volt deszkázva egészen a nagy kupolaív kezdetéig. Ettől felfelé már 
láthatók a festmények, köz tük a feltámadt Krisztus képe, allelujás zászlóval a kezében. 
Mellette a sír őrzésére kirendelt katona riadt arccal, mintha menekülni akarna. A Krisztus-
festmény homlokán egy golyó ütötte lyuk, amelyet valamelyik katona puskalövése okozot t . 
A helybeli lakosok elmondasa szerint akadt egy forradalmár, aki vállalkozott arra, hogy 
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létrára felmászva leverjen zászlókat és ikonokat , leesett a létráról és meghalt. Ekkor egyikük 
bosszúból átlőtte Krisztus fejét. Azóta nem akadt senki sem, aki hozzányúlni merne 
valamihez is rossz szándékkal. 

A nagy templom mellett sok más épület, rendházak, kisebb templomok (3. kép), 
keresztelőkápofna (4. képi, gyógyszertár, volt istállók, konyhaépületek, pékség stb. volt 
található még. A kisebbik templomban háromemeletes priccseken is laktunk. A tábor 
tulajdonképpen feljavítótábor volt, németül Erholungslager és a nem dolgozó tisztek 
elhelyezése. 

Köztudomású, hogy a foglyokat havonta orvosok vizsgálták meg. Persze nem a betegségek 
kiszűrése volt a cél, nanem munkára való alkalmasság megállapítása. Meztelenül, sorokban 
meneteltünk az orvosok, azaz az orvosnők előtt, mert férfi orvost alig láttam. A doktornő 
meghúzta az ember hasán a bőrt , és annak rugalmasságából állapította meg az osztályzatot. 
Aztán fordulni kellett, és a doktornő az ember hátsó felén is elvégezte ugyanezt a műveletet. 
Az osztályzatok: egyes, kettes, hármas, OK-ás és disztrófiás. Ez utóbb! rendszerint már a 
sejtosztódás, vagy éhhalál kezdete, legalábbis mi így neveztük. Az O K - t pedig „ohne 
Kraft"-nak hívtuk. Az egyes, kettes osztályzatúakat visszavitték a munkahelyekre, a 
hármasok belső munkára voltak kötelezve, az OK-sok pedig mentek a feljavító táborokba, 
ahol négy-öt hétig feljavított kosztot kaptak. Felsőruházatukat elvették és feküdniük kellett, 
hogy öt hét után újból vizsgálatra men)enek. De minden alkalommal megnézték az ember 
hónalját is „vércsoport" jelzést keresve, hogy nem az SS-nél szolgált-e az ember. 

A tábor fenntartását természetesen mi magunk végeztük. Szánon hordtuk a fát az erdőből 
(5. kép), más brigádok kitermelték a fát, a táborban pedig ismét mások felaprították. 
Főmunka volt még a krumpliválogatás. Ugyanis a krumplit bunkerokban (raktár) állandóan 
válogatni kellett, mert ősszel a teherautókról csak leborították sokszor nedvesen, sárosan. 
Természetesen köztük voltak a sérült krumplik is. 1946. dec. 21-én én is részt vettem egy 
ilyen krumpliválogatáson, ahol a raktárosnak mondtuk, hogy ma nagy ünnepük (bolsoj 
práznyik) van. „Nyet , nyet" tiltakozott az orosz. Milyen ünnep lenne?-kérdez te . Mondtuk 
neki, hogy ma van a nagy Sztálin születésnapja. Káromkodot t egy nagyot és morogta 
mérgesen: csórt, ibijomaty. Aztán elmondta, hogy régen nagy ünnep volt ez a nap, a Szent 
Nikoláj ünnepe. Két napig ünnepeltek, volt fehér kenyér, kolbász, szalonna stb. Ugyanis a 
régi naptár szerint december 6-a volt ezen a napon. 

Amint mondtam már, eredetileg Monasztirkán volt a románok tábora. A többieké pedig a 
kolostorban. Aztán keverni kezdték a népet, és akik követelni merték a hadifoglyok jogait, 
azokat fasisztának minősítve a másik táborba vitték. így a magyar fasiszták lekerültek az 
erdei táborba, a román fasiszták pedig a kolostorba. 

Az erdőben kitermelt fáknak a gallyait nem tüzelték el. Csak azokat a rönköket használták 
el tüzelésre, amelyek kétméteresek voltak, és a teherautóba keresztbe be lehetett rakni. 
Hatalmas nagy gallyak, vastag fadarabokkal ott maradtak az erdőben és minket kivezényel-
tek ezek elégetésére. Mínusz 25 °-nál hidegebb időben nem engedtek ki bennünket , de az 
égetéskor annál melegebbünk volt, azaz hogy mégsem, mert amelyik felünket a tűz felé 
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fordítottuk, az majdnem megsült, a másik felünk pedig majdnem megfagyott. így sokat 
forgolódtunk a tűz mellett. Nagyon nehéz volt először tüzet rakni, de aztán úgy égett a 
fagyos fa, mint a fáklya. Természetesen nagy füsttel. A szegény falusi nép mina elhordta 
volna a gallyrakásokat, de nem engedték meg nekik azzal, hogy akkor mást is lopnak. Csak 
1 km mélységbe mehettek be gallyat gyűjteni. Gorkij városának 4000 m3 fát kellett 
kitermelni, s ebből 1000 m3 lett a táboré. Alig lehet elképzelni azt a gallymennyiséget, amelyet 
az erdőn égettünk el. 

1947 tavaszán cserélték a foglyokat, és mi magyarok lassanként mind lekerültünk 
Monasztirkára. 

Helyettünk németeket vittek fel Oránkiba. 600-an voltunk magyar tisztek 1300 román 
tiszttel szemben. Ha voltak is kisebb súrlódásaink, de azért egymás mellett éltünk. A 
fogolytábor-vezetőség román volt, összekötők az erdélyi magyarok voltak. Az észak-erdé-
lyiek magyar katonák, a dél-erdélyi magyarok pedig román katonák voltak. Több román 
átjárt hozzánk. De amikor a béketárgyaláson Erdély kérdése szóbakerült, hozzánk is eljutott 
a hír, és mindkét fél kíváncsian latolgatta, mi lesz az eredmény. De a román pópák ekkor 
megtiltották, hogy a románok hozzánk átjárjanak mondván: „domnule" vegye tudomásul, 
ha nem hagy fel a magyarokkal való barátkozással megtagadom magától a szentségek 
kiszolgáltatását. Egyébként vegye tudomásul, hogy román ember előtt erdélyi kérdés nincs. 

Ez a tábor valóban olyan hely volt, hogy a csókák kivételével „ide még a madár sem járt". 
Annál több volt a csóka és a varjú. Az erdőket éjjelente megszállta a dér és a köd, úgy, hogy 
a tábor sarkain lévő őrtornyok lámpáit csak pislákoló mécsesnek lehetett látni. Amikor 
derengeni kezdett megjelent a légben 1 ,2 ,3 . . . , 10..., 100..., 1000 csóka, és ahogy mi neveztük 
a kóválygó repüléseket, megtartották minden nap a „csóka országgyűlést". Aztán ahogy 
feljött a nap elrepültek eleséget keresni. A táborban a konyha környéki szemétdombot, 
csontrakásokat is ellepték télen, és ilyenkor megindultak a csókavadászok egy kis hússzer-
zésre. Több nagy láda volt a konyha körül, annak feltámasztották a tetejét, a támasztó rúdra 
madzagot kötöttek, és amikor a csókák beleszálltak kirántották a rudat és az így rabul ejtett 
csókákat megfogták. 

A téglából készült nagy kályhák a főzésre alkalmasak voltak. A tűztérbe behelyezett 
magyar csajkákban valóban húslevest főztek. 

így érkezett el 1947 nyara. Voltak köztünk tábori lelkészek is. Legtöbbjének megvolt a 
misézéshez szükséges felszerelése. Csak Galambos János, doni fogoly tábori lelkésznek nem 
maradt semmije, csak a puszta élete, mert a nagy tífuszjárvány őt sem kerülte el. Fogolytársai 
az előző táborokban készítettek számára keresztet, fakelyhet (benne üvegpohárral), nyírfaké-
regből ostyatartót, de miseruhája 1947 nyaráig még nem volt. A fakelyhet dr. Nagy(?) 
főhadnagy fogolytársunk készítette. Elhatároztuk, hogy készítünk részére miseruhát. Erre 
annál is inkább szükség lett, mert a többi lelkészt szeptemberben hazavitték, csak Galambos 
János római katolikus és Koszta István református lelkészt tartották vissza. 

Sámbokréty Imre bácsi (alezredes) felajánlotta a még otthonról magával hozott kézimun-
kázott paplanlepedőjét. Az orosz raktárostól kértünk lepedődarabokat. így a ruhaanyag 
együtt volt. De hát valami színes anyag is kellene! A találékonyság segített. Abban az időben 
malária elleni preventív védekezésre achrininnek nevezett sárga tablettákat kaptunk. Aki 
ezeket beszedte szinte sárga lett a bőre, no meg egyéb mása is. Ilyen tablettákat vízben 
feloldottunk és aranysárga levet kaptunk. Ez lett az aranyszín. Az orvosi rendelőben dolgozó 
orvos társunktól kaptunk kék tintát, amelyet a sárga vízbe öntve világoszöld lé keletkezett. A 
paplanlepedőből miseing lett, míg a színesre festett lepedődarabokból a többi kellék. A 
ruhafestést én végeztem el egy magyar csajkában, sárgára és zöldre. A baj csak az volt, hogy 
a csajka kicsi volt, és többször kellett festéket készíteni, mert a ruha felszívta a levet, vagy 
inkább kiszívta a festékport. Az utánfestés nem mindig sikerült pontosan megegyező 
színárnyalatra. így a casula eleje kissé sötétebb árnyalatú Tett. A stóla és a manipulus még 
zöldebb lett. De hát ez igazán nem számít itt az erdő szélén. Valaki egy darab lilaszínű 
ripszszalagot is adott, így hát jöhetett a szabó. Jött is Horváth Tibor, főhadnagy szegedi 
fogolytársunk személyében. A casulát, stólát és a manipulust zöld anyagból készítette, és kb. 
2 cm széles sárga (arany) szegéllyel látta el. A casula hátsó részén kettős aranysávval keresztet 
formált, amelynek a közepébe IHS betűket varrt lila ripszszalagból. A casula mellrészén 
pedig egy szívet formált szintén lila szalagból. 

Mindnyájan örültünk, főleg Galambos páter. (így szólítottuk beszédben.) Szeptember 
12-én a 600 magyar közül 450-et hazaszállítottak, a visszamaradó 150 közt levertség, 
izgatottság lett úrrá, mert a tapasztalat szerint, aki kimaradt a transzportból az legalább még 
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egy évre számíthatott . Galambos Jánossal jó barátságban voltam, sokat beszélgettem vele. 
Számított a hazavitelre, mint a legrégibb foglyok egyike. De neki még feladata volt köztünk. 
Először félt istentiszteletet tartani, mert attól tartott, hogy a mindennapi mozgással 
megzavarják a szentmisét. Ez természetesen nem következett be, így minden ünnepnapon 
volt szentmise és református istentisztelet. 

Lassanként mindenki tudomásul vette a realitást, és egy célunk volt, hogy egészségünket 
védve kihúzzuk ezt a telet is. 1948 őszén aztán a magyarok többségét hazavitték, de páran 
még maradtunk továbbszolgálatra. Galambos Jánostól egy lapos tetejű raktárépület tetején 
vettünk búcsút gyónással és áldozással. Többet nem láttam János papot. 

Én jóval később kerültem haza, de az 1960-as években még kaptam tőle üzenetet . Abban 
az időben meglátogatni nem tudtam, hiszen Márokpapi több mint 500 km-re van 
Szombathelytől . 1971 márciusában írtam a Márokpapi plébániára, és az utód, Zagyva Gábor 
plébános közölte, hogy elődie 1966. október 27-én meghalt. Ö csak december 7-én került 
Márokra, így már nem találkozott Galambos Jánossal, azt is csak híveitől hallotta, hogy 
plébánosuk a fogságból miseruhát hozott haza. 

Ekkor még a miseruha hollétéről nem tudtam. 1971. augusztus 13-15. közt az Önkéntes 
Néprajz i és Nyelvjárási Gyű j tők találkozóján vettem részt Sárospatakon. Egyik este 
megnéztük a vár templomot is. Utána az Oratór iumban beszélgetés közben valaki a 
Márokpapi nevet kiejtette. Erre én bekapcsolódtam a beszélgetésbe, és Galambos Jánosról 
érdeklődtem. Ekkor megszólalt a káplán és mondta , hogy a Galambos plébános úr fogságbeli 
tárgyai itt vannak a plébánián. Aznap este meg is néztük, az előttem már ismert kedves 
darabokat. Nagyon megörültem és megnyugodtam, hogy ezek a tárgyak egyházi gyűjte-
ménybe kerültek, reméltem, hogy meg is becsülik azokat. Éevélben megírtam a történetüket. 
Utolsó bekezdése így hangzot t : „Amilyen ö römünk tellett '47-ben a miseruhában, őrizzék 
olyan szeretettel és megbecsüléssel, az értékelés ugyan relatív dolog, de ezeknek értéke a 
maga korában mérve és létrejöttében vetekszik az arannyal hímzett drága ruhákkal" . Most 
tudom csak igazán, hogy miért is kellett nekem részt venni a sárospataki találkozón. 

A másik pap társunk, Koszta István 1948 óta Baján hirdette az igét nyugdíjazásáig, de azóta 
is tovább tevékenykedik, 80 évesen. Erdélyi származású lévén ma is összeköttetésben van 
Tőkés László egyházával, és sokat tesz a keresztény egység érdekében. Amikor 1947 őszén 
őt is kivették a hazaindulók közül, Karácsony Árpád alezredes látta szomorúságát és 
megjegyezte: „Ez neked nagyon rossz, de nekem jó, mert lesz, aki eltemet". Sajnos így is lett. 
A fenyveserdő melletti kis temetőben porladnak csontjai Karácsonyi N . főhadnagy mellett és 
több hősi halottunkkal együtt . 

Nemcsak Galambos János, de Koszta István is kapott a fogságban kelyhet. Leveléből 
idézek: „Örömmel közlöm, hogy nekem is vannak kedves emlékeim a bajtársaktól. Mivel 
palástom, tábori kápolnám még fogságba esésem helyén elveszett, Ürvacsorát két éven át 
kulacspohárból osztot tam. Oránkiban 1946 karácsonyára egy művészien faragott kehellyel 
meglepett Osváth Pál nevű zászlós, civilben akkor debreceni tanító. A kehely nagysága 7x11 
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5. kép. Emberfogat - Faszállítók; Monasztirka, 1946/47. A fénykép egy 3x4 cm-es fakártyáról 
készült. Faragta és rajzolta Román István. 

cm, körfelirata a kehely szélén: Orosz hadifogság Oránki-Monaszt i rka 1946. XII. 25. 
Domborulatán pedig ez olvasható: „TE SZABADÍTASZ MEG XLIV zsoltár". 

Két évvel ezelőtt Koszta Istvántól kaptam pár oldalas kivonatot a Mit dem neuen 
Testament bis nach Sibirien című könyvből. írta Adolf Wunderlich. írója nagy szeretettel 
emlékezik meg Pista barátjáról, akivel egy szibériai tőzegbányában ismerkedett meg. Koszta 
egy kis keresztet viselt ruháján, és a németnek feltűnt, hogy sokat beszélget magyar 
bajtársaival. Mivel magyarul nem tudott , néhány szóból álló bibliai részt görögül ejtett ki 
előtte. Pista azonnal reagált és így derült ki: mindketten lelkészek. Először tolmács 
segítségével érintkeztek, de a némettől kapott Uj Testamentumból a magyar pap is megtanult 
annyit németül, hogy megértették egymást. Később közös istentiszteleteket is tartottak 
(mindegyik a maga nyelvén). Wunderlich bevallása szerint csak annyit értett meg, hogy Jesus 
Christus. (So verstand ich nichts, als nur die Worte Jesus Christus.) És ennek a Két szónak a 
hallása szívét boldoggá tette. „A magyarok mély, hazafias érzelmeiket az istentiszteleteken is 
kimutatták. Akár református, akár katolikus istentiszteletet tartottak mindig elénekelték 
nemzeti imádságukat. Helyeikről felálltak, és vigyázzállásban énekelték a himnuszt." 

A két lelkész ma is tartja Szibériában megalapozott barátságát. Kívánom, hogy még sokáig. 

Dr. Kovács Jenő 
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