
EMLÉKEZZÜNK 

„E sírban nyugszik 
két ismeretlen katona, 1944." 

„Hazánk felszabadulásának" nem tudom hányadik (harmincötödik?, negyvenedik?) 
évfordulója alkalmából a Petőfi N é p e cikksorozatot közölt a megye 1944-es őszi történelmi 
jelentőségű háborús eseményeiről. A sorozat szerzője, egy jeles kecskeméti helytörténész-ta-
nár előzőleg engem is fölkeresett levelével bátyai adatokat kérve a témához. Válaszomban -
egyebek közöt t - megírtam, hogy akkor a magyar honvédségnek itt két fő vesztesége volt, de 
a „veszteség" körülményeiről nem mertem írni. 

A bátyai temető főútja mellett egy ikersír található szép síremlékkel, s rajta a felirat: „E 
sírban nyugszik két ismeretlen katona." Alatta az évszám: „1944". Az út másik oldalán, 
néhány méterrel arrébb egy másik kőkeresztről fiatal magyar honvéd tizedes fényképe néz 
ránk. Neve Rakiás Fülöp, meghalt 1944-ben. 

Ö k hárman (és nem ketten, mint korábban tudtam) a bátyai „felszabadulás" magyar hősi 
halottai. Vagy talán inkább márt íroknak kellene neveznünk őket, hisz nem fegyverrel a 
kezükben, ü tközet során áldozták életüket. Haláluk körülményeiről az ötvenes években még 
járta a szó, igaz, suttogva, de már akkor is mindenki másképp tudta. Mára azonban legfeljebb 
az öregek emlékeznek rá. De tőlük ki kérdezi meg? 

Amikor 1992-ben elkezdtem „nyomozni" ez ügyben, az esemény emléke már a történelmi 
mondák sajátosságát kezdte felvenni. Meg lehetett figyelni vele kapcsolatban a „kollektív 
memória" működését . Voltak, akik nem akartak emlékezni az egykori tragédiára. Bennük 
még nem múlt el a negyvenöt év alatt belénk nevelt öncenzúra. Másokra meg úgy hatott a 
kérdésem, mint mikor „kő hull apadó kútba", s fölkavarja a feledés iszapiát. 

Hogy Rakiás tizedesnek szép sírja van, természetes. Ö bátyai volt, itt élnek hozzátartozói. 
Ám az ismeretlen katonák síremlékét olyan bátyai szülők emelték, akik két katonafiukat 
vesztették el a háborúban. S az ismeretlen helyen, jeltelen sírban nyugvó Molnár fiúk helyett 
kapott méltó síremléket az itt kivégzett két ismeretlen magyar honvéd. 

Igen. Rakiás Fülöppel együtt őket is kivégezték. Ebben a tényben minden emlékezés 
megegyezik. Az okok kérdésében sokféle a vélemény, s ezek nemegyszer ellentmondanak 
egymásnak. Más forrás híján azonban mégiscsak a szóbeli emlékezésre támaszkodhatunk. 

A szovjet csapatok október 29-e délutánjától - számukra „jelentéktelen" veszteségekkel 
járó kisebb ütközettel - 30-án reggelre szinte „menetből" foglalták el Bátyát. Mégsem 
puskalövés nélkül, mint Bajától kezave egészen idáig Sükösdöt, Dusnokot , Fajszot. Bátya 
védelmének megszervezésében ugyanis egy idevalósi tüzérhadnagy is részt vett (vagy épp ő 
volt a parancsnok?), aki nem akarta „föladni a falut". Nagygazda apja kérésére sem volt 
hajlandó levetni a katonaruhát, és i t thon elbújni. Azt mondta: „Nekem van mit védenem." 
K. Imre úgy tudja , egy kerékpáros alakulat ásta be magát a legelőn. A Némethék sarkán két 
hetvenöt milliméteres páncéltörőt állítottak le, de azok két lövés leadása után a Botondokkal 
elporoltak. G . Mihály szerint a Hősök kertjéből aknavetőkkel verették az oroszokat , de 
álltak a falu szélén 40 milliméteres gépágyúk is. H . Jánosné az akkori plébánostól hallotta, 
hogy két katona kérte tőle a templomtorony kulcsát, mert géppuskát akartak oda fölvinni. A 
plébános úr nem akarta odaadni, de végül engedett a kérésnek. M. János úgy tudja, Rakiás 
Fülöp volt az itteni magyar csapatok parancsnoka. Egy barátjával a templomtoronyból lőtték 
az oroszokat. Azért végezték ki, mert ő volt a parancsnok. A jól szervezett és vezetett 
tűzrendszernek az eredményeként a falu déli határában „a baromkút meg a szállások közöt t 
reggelre harminckét ló és tizenhat szovjet katona tetemét kellett eltakarítani." Emiatt a 
veszteség miatt dühösek voltak az oroszok. „Föl kellett volna gyúj tanom a falut a négy 
sarkán" - mondta a szovjet parancsnok H. Jánosné szerint. Miért? - kérdezték a bátyaiak, 
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hisz a lakosság nem állt ellen, sőt étellel-itallal szolgálta ki a szovjet katonákat. Mindenesetre 
30-án délelőttre mintegy 60 magyar katonát, katonaszökevényt és civilt szedtek össze a 
faluban a győztesek. 

M. Balázsné szerint megtorlás volt a kivégzés. „A templomtoronyból lőttek le egy magas 
rangú orosz tisztet." M. József azt mondja : „a templomtoronyból egy helybeli civil lőtt le egy 
kerékpáros orosz katonát." G. Mihály úgy tudja, nogy a falu széli fuzfásból lőttek hasba egy 
orosz tisztet. „ O t t halt meg a Szűcsék gangján." Volt, aki három tekintélyes bátyai civilnek 
tulajdonította a sikeres partizánakciót. 

H . János és M. József, amikor az 1944-es katonakivégzésről érdeklődöm, azt mondják , 
maguk az oroszok lőtték főbe egyik katonájukat (tisztjüket), mert menyecskét „hajkurá-
szott". 

Amikor az 1980-as években az egyik Baja környéki faluban végeztem néprajzi gyűjtést , a 
helybeli plébános elmondta, hogy 1944-ben Bátyán volt káplán. Mivel a zsebében valami 
útszélen fölszedett foszforpálcákat találtak az oroszok, a községházáról a kivégezni kísért 
magyar katonák közé lökték őt is. Amint a plébánia mellett haladtak el, egy „ismerős" 
kárpátaljai származású szovjet tiszt, akivel előzőleg már németül beszélgetett, hirtelen 
kirántotta őt őrzői és a haláíbamenők közül , s így e l t u d o t t rej tőzködni. Különben ő lett 
volna a negyedik kivégzett. 

A két ismeretlen katona - T. János szerint - tiszti rendfokozatot viselt. G. Mihály úgy 
tudja, egyiküket Kampel Imrének hívták, a folyamőrségnél szolgált, családja Budapesten élt. 
Miután Császártöltésnél alakulatát szétverték, egy bátyai bajtársával, A. Jánossal együtt 
elhatározták, hogy befejezik a háborút. Bátyára jöttek, ahol katonaruhájukat , fegyverüket 
elrejtették. Vasárnap este még (28-án) kártyáztak az őket elrejtő család tagjaival. 30-án az 
oroszok megtalálták felszerelésüket, ezért Kampel Imrét kivégezték, A. Jánost pedig a bátyai 
foglyokkal együtt Nádudvar felé hajtották. O n n a n azonban az oroszul jól beszélő bátyai bíró 
és jegyző kérésére hazaengedték. 

T. János elmondta, hogy egykori bajtársa, Rakiás Fülöp gépkocsizó lövész tizedes és tisztje 
karsérülést szenvedtek a f ron ton . Ezért mint sebesülteket néhány napra mindkettőjüket 
szabadságolták. O k is Bátyán szerették volna bevárni a háború végét. Az oroszok bevonulása 
előtti napon még átmentek a Dunán alakulatukhoz Gerjenbe szabadságuk meghosszabbítása 
céljából. 29-én délelőtt még folyton a templomtoronyba szaladgáltak figyelni, hogy mikor 
jönnek az oroszok. A szovjet csapatok bevonulásakor mindketten a Kozma-féle kocsma 
pincéjében rej tőzködtek el, ám egyikük vizes zubbonya a szobai széken elárulta őket. H . 

Íánosné is így tudja : „Rakiás Fülöp meg a két bajtársa a Kozma-kocsmában bújtak meg. A 
atonaruhájuk miatt végezték ki őket a Tagokon." K. Imre a következőképpen meséli: „Ez a 

Rakiás Fülöp, aki a sebesülése miatt volt i t thon szabadságon, civilben járt, de a katonaruháját 
megtalálták a Kozmáéknál, mert ott voltak csaposok a feleségivei. Meg kellett mondani , hogy 
kié az egyenruha, az öreg Kozmáé vagy a Fülöpé. Végül Fülöp elvállalta." „A Kozma-ven-
déglőnek volt a bérlőié ez a Rakiás Fülöp, és a kemencébe dugta el a katonaruháját , az 
oroszok meg megtalálták" - mondja P. Pál. V. Józsefné és M. Sz. Pálné a szökevények 
megtalálását még kalandosabb történetbe ágyazza: „A három katona a Kozma-féle kocsma 
pincéjébe bújt el a hordók mögé. O t t keresték őket az oroszok, de nem találták. És azt 
mondják, mikor jöttek ki az oroszok a pincéből, ezek utánuk lőttek, és azért végezték ki 
őket." 

A tragikus eseményt még fokozza K. Imre kiegészítése: „A Fülöp apja tolmácsa lett az 
oroszoknak, mert jól beszélte a nyelvüket. 0 megmenthette volna a fiát, de nem tudott arról, 
hogy kivégezni viszik. Közbenjár t volna a szovjet parancsnoknál." 

„Itt a Tagokon a szárkúpok előtt lőtték agyon a két tisztet meg ezt a Rakiás Fülöpöt" -
emlékezik G. Mihály. „Azt mondták nekik - meséli T. János - menjenek a Gödrök felé, s 
hátulról tarkón lőtték őket." H . Jánosné szerint a kocsma tulajdonosa látta az eseményeket a 
padlásról, de nem mert elmenni az orosz parancsnokságra, hogy megakadályozza a 
kivégzést. „A másik kettő mindjárt meghalt, de a Fülöp, ahogy az orosz tiszt elment, 
fölemelte a fejét, mert őt csak vállon érte a golyó. Erre a tiszt visszafordult: Te még élsz, j.. 
tvoje maty! Azzal közelről tarkón lőtte. A lövés után a szerencsétlen ember teste vagy húsz 
centire fölpattant a földről." Az oroszok letépték a halottakról „dögcédulájukat", ezért nem 
tudni, kik voltak. Ruhájuktól meg a falu szegényembere fosztotta meg őket, aki egyébként 
halottakat szokot t öltöztetni. Ügy maradtak ott majdnem meztelen." (K. Imre) 

„Én láttam is azt a három halottat - mondja K. Dánielné - ott a Tagon a szárkúpok előtt. 
Egyiknek a partról lefelé lógott a feje. Kislány vótam, csak messziről néztem, nem mertem 
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odamenni . O t t f eküd tek vagy h á r o m napig, nem merte senki se őke t eltemetni. É p p 
mindenszentek napján lőtték agyon őket . (?) Az tán — tudom - jött oda egy vidéki asszony 
fekete kabátba. Kereste a fiát. D e azt mondta , az nem az ő fia, mert annak nem volt műfoga . 
Ú g y látszik, nyi tva vót a szá juk." 

A bátyai t eme tőben minden év halot tak napján gyer tyák égnek a s í rokon . A negyvennyol -
cas honvéd sír ján, aki részt vett — keresztfel i ratának tanúsága szerint - a nagyszombat i és 
k o m á r o m i csatában, az első vi lágháborús katonáén, aki „a Kárpá tokban kapo t t sebében hősi 
halált halt a császárért és a hazáér t , " és a két második világháborús ismeretlen katonáén is. 
Rakiás Fü löp tizedes neve pedig már nemcsak s írkereszt jén, de a hősök szobrának talapzatán 
is o t t ragyog 136 első világháborús és 70 második vi lágháborús baj társának neve közöt t , hogy 
emlékeztesse a falu népét vérrel í ro t t tö r téne lmünkre . 

Fehér Zoltán 

Adatközlők: MádiBalázsné (1908), Marokity János (1932), Guzsván Mihály (1920), Kelemen 
Imre (1935), Hegedűs János (1921), Herner Jánosné (1928), Kupusz Dánielné (1931), Tamaskó 
János (1920), Vida Józsefné (1915), Perity Pál (1926), Miklósity Szőke Pálné (1925), Maros Pál 
(1934), Markó József (1935), Fehér Zoltánná (1930). 

„Tizenegy évig 
távol kellett lennem a hazától"1 

Csaknem t izenegy évet (130 hónapo t ) töl töt tem politikai elítéltként Szibéria k ü l ö n b ö z ő 
bünte tőlágereiben. Még nem vol tam 20 éves, amikor elvittek, elítéltek, és már túl vol tam a 
30-on, amikor hazakerül tem Magyarországra a szüleimhez. N e h é z , gyöt re lmekkel teli 11 év 
volt , a haza utáni ö rökös sóvárgással, az állandó éhezéssel és szenvedessek 

Most 25 év távlatából emlékezetből igyekszem papírra vetni fogságom történetét , annak 
közvet len e lőzményei t . Még nagyon tisztán élnek b e n n e m a megtör tén tek . Ragaszkodom a 
teljes tárgyilagossághoz, igyekszem mindent úgy leírni, ahogy az a valóságban megtör tén t , 
minden színezés nélkül. 

A z érettségi után, az egyetemi t anu lmányok (közgazdaságtudományi -egyetem) megkez-
dése előtt álltam, amikor 1945 január jában bevonul tam katonának. Ez t követte a rövid 
kiképzés és f rontszolgála t , majd a hosszú fogság. Soha senkinek nem vétet tem, mégis 11 évig 
távol kellett lennem a hazától , az o t thon tó l . 

Ezen emlékezés megírását teljesen t i tokban, mindenki tudta nélkül kezdtem el, hiszen a 
szabadságomat teszem kockára. 

Ez a nap, 1945. április 13., pén tek szenvedésekkel teli életem legsötétebb korszakának 
kezdete. Már 10 napja vagyok i t thon , azóta, hogy a bolgárok fogságába estem. Egy fiatal 
bolgár tiszt, akivel német nyelven tudtam beszélgetni - cirill betűvel megírt írást adot t , 
melynek segítségével másnap, április 3-án reggel elindultam és délután szerencsésen 
hazaér tem. Gya log tet tem meg az utat Szepetnektől Nagykanizsán keresztül hazáig a Zala 
megyei Pacsára. Szüleim megörül tek , hiszen már két hónapja nem tud ták , vajon a II. 
vi lágháború u to lsó napjait sikerült-e élve megúsznom. 

Ezen a napon édesapám édesanyámmal kiment a mezőre burgonyá t ül tetni , nagymamám-
mal maradtam i t thon a lakásban. Ú g y 11 óra körü l jött a helyi jegyző, O r o s z Sándor egy 
szovjet katonával, és mondja , hogy be kell mennünk Nagykanizsára , ahol írást ( d o k u m e n t u -
mot ) kapunk és utána haza jöhe tünk . Levettem a fogasról a té l ikabátomat , szegény 
nagymamámtó l még el sem búcsúz tam, csak annyi t mond tam, hogy egy-két nap múlva 
haza jövök , m o n d j a meg a szüle imnek. Egy falat élelmet, kenyeret sem vettem magamhoz , 
hiszen egy-két napig élelem nélkül is kibírom. A mai Szabadság tér és a Kisfaludy utca sarkán 

'Részletek a szerzőnek a Lakitelek Alapítvány önéletíró pályázatán 1991-ben II. díjat nyert 
munkájából. 



volt a szovjet tehergépkocsi, körülöt te őrség, a kocsin fenn már páran ültek azok közül , 
akik velem voltak januárban Nagykanizsán az alakulatnál. Felül tem a gépkocsira és 
hamarosan elindultam Felsőraik felé. A pacsai homokbányán túl, a felsőrajki legelőn 
leszállítottak bennünket a gépkocsiról és arccal lefelé kellett f eküdnünk a földre, ránk 
fogták a géppisztolyokat . O t t vár tunk a gépkocsira - , amely közben visszajött Pacsa felé -
talán két órát is, míg gyalog el indultunk Nagykanizsa felé. Az ő r ö k nagyon vigyáztak ránk, 
mint valami bűnözőkre . E k k o r már gondol tam, hogy itt valami nincs rendjén. 

Már Kilimán körül gyalogoltunk, amikor a gépkocsi már elért bennünket . A gépkocsin 
rádóci és felsőrajki gyerekek voltak, szintén az alakulattól. Mi is felszálltunk, és hamarosan 
beértünk Nagykanizsára . Itt egy többszobás házba kísértek be bennünket , de előzőleg a 
fo lyosón minden ér téktárgyunkat át kellett adnunk , a nadrágszíjat le kellett vennünk , a 
cipőből a c ipőfűző t ki kellett venni és á tadnunk. Utána beengedtek bennünke t egy 
szobába. Hamarosan név szerint, egyenként hívtak bennünke t és szembesítet tek a 
kaposvári gyerekekkel, akik szintén az alakulatnál voltak és már napokkal azelőtt elfogták 
őket. Szembesítés után, már estefelé visszamentünk a szobába. Az ablakok be voltak 
kívülről deszkázva, így a szobában mindig villany égett. Hamarosan lefeküdtem a 
tél ikabátomra és elaludtam, akkor még nem tudtam, hogy hosszú éveken keresztül ez a 
télikabát lesz a fekvőhelyem és a takaróm is. A k k o r még sok mindent nem gondol tam és 
nem tudtam, ami ezután jött. 

A kihallgatások folyta tódtak, de mindig csak éjjel. Név szerint szólítottak bennünke t 
kihallgatni. Egy alkalommal, amikor engem már kb. harmadszor kísértek kihallgatásra, a 
kihallgatást végző tiszt részeg volt. Bekísértek egy ház szobájába, ott volt a tiszten kívül a 
tolmács és az egyik őr, aki engem kísért. A tiszt - előtte voltak a korábbi kihallgatások 
jegyzőkönyvei - azt akarta rám bizonyítani , hogy én a bolgárok részére kémkedtem. 
Mindenhogyan ezen erősködöt t . Amikor nem voltam haj landó ezt elfogadni, akkor 
elővette a pisztolyát , oda tántorgot t hozzám és a ha lántékomhoz nyomta . Azzal t isztában 
voltam, hogy normális körü lmények közö t t nem lőnek agyon, de a körü lmények nem 
voltak normálisak. Ugyanis egy részeg ember tar tot ta a fejemhez a pisztolyt, akaratán kívül 
is megrándulhat az ujja, és akkor (...) 

N e m m o n d o m , hogy kellemes volt, de akkor már majdnem egy hónapja fogoly voltam, 
és már nem tudo t t semmi sem meglepni. Kis idő múlva elvette a pisztolyt a halántékomtól , 
és egy nagyot ütöt t az a rcomba a tenyerével. Váratlanul ért az ütés, gyenge is voltam, 
úgyhogy a falnak estem. (Ez volt az egyedüli eset, hogy egész fogságom ideje alatt 
megütöt tek.) Látta, hogy nem megy velem semmire, azt ígérte, nogy bezár egyedül a lakás 
alatti pincébe. (Magamban: már úgyis pincében vagyok, édesminaegy, hogy melyikben.) 
Szólt a tolmácsnak, hogy befejezte a kihallgatást, és elküldött az őrökkel . 

1945. május 27-én korán reggel megkaptuk az aznapi élelmet, kizavartak bennünke t a 
pincéből az utcára, és ötös sorokban kellett állni. Jólesett a friss levegő, a napfény, hiszen 
fogságba esésem óta mindig zárt helyen, legtöbbet pincében voltam. Más házaktól is 
haj tot tak elő foglyokat, kb . 250-300-an lehet tünk. Ötös sorokban el indultunk az ú ton , 
időközben voltak pihenők, amikor le lehetett ülni az útra. Mellet tünk nyolc-tíz méteren-
ként az őrség jött . Voltak velünk délvidéki magyarok, akik tud tak szerbül és így egy kicsit 
értettek oroszul is. Kérdezték az őrtől , hogy mikor megyünk haza vagy mos t hová 
megyünk. Mond ták , hogy Szibériába. N e m akar tuk elhinni azt, ami sajnos később valóság 
lett. 

Egy alkalommal a pihenőhelynél éppen alat tunk egy híd vezetett át az úton. Erős vágyat 
éreztem, hogyha alábújnék, talán nem vennének észre. De hogyan jutok le oda, hiszen az 
őrök tőlem 10-15 méterre vannak? H a meglátnak, biztosan agyonlőnek. Talán ez volt az 
egyetlen alkalom, amikor érdemes lett volna megkísérelni a szökést . H a jól emlékszem, 
még aznap keresz tü lmentünk Szentgot thárdon. Rátér tünk a 8-as műútra , ami G r a z felé 
vezetett. Az ú ton nagy meleg volt, a gyengébb f izikumú foglyok némelyike összeesett. 
Kezdetben csak feltették a sor végén haladó lovas kocsira, azonban hamarosan az is tele lett. 
Később, amikor már nem tudo t t gyalogolni, azt agyonlőt ték, és az úttól nem messze 
elásták. Maguk a foglyok voltak a sírásók az őrök parancsára. A második napon egy 
felsőrajki fiú, Vigh Miska is összeesett. A szívével lehetett baj, nem bírta a nagy meleget és 
a gyaloglást. H o g y az őrök agyon ne lőjék, páran felváltva még két napon keresztül cipeltük 
őt egész Grazig . Átkarolta a nyakunkat és így segítettük. O d a is ér tünk vele, de aztán pár 
év múlva meghalt Oroszországban . 
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Körülbelül egy hete lehettünk úton, a tolóajtónál maradt kis nyíláson nagy nehezen 
megállapítottuk, hogy Budapestnél vagyunk. Egy korai hajnalon lassan ment velünk a 
szerelvény, szemerkélt az eső. Egyszer csak megállt velünk a vonat, és a fejünk felett a tetőre 
szerelt géppuskák elkezdenek kelepelni. N e m tudtuk mire vélni a dolgokat. A vonat egy 
egész napot ott vesztegelt a nyílt pályán, az őrök futkostak. Kinyitották az ajtót és újra 
megállapították a létszámot. 

Később, már Odesszában megtudtuk az alábbiakat: egy vagonban csak magyarok voltak, 
nem került hozzájuk egy ruszki sem. O t t volt a többi közöt t egy Oltványi nevű hadnagy, egy 
szakaszvezető és egy tizedes is. Elhatározták, hogy megkísérlik a szökést, próbálták a 
deszkák, főleg a padló felfeszítésével, de ez nem ment. Egyszer észrevették, hogy a vagon 
oldalán levő tolóajtó zárja nem zár rendesen. Amikor a vagonból egy alkalommal a vashordót 
(egy nagy WC-t ) kivitték, az egyik a földről észrevétlenül egy rövid drótot felvett és 
becsempészte a vagonba. Ezzel a dróttal belülről sikerült a tolóajtó zárját kinyitni és a 
tolóajtót egy kicsit elhúzni. Már előzőleg megegyeztek abban, hogy az egész társaság 
megszökik, na lehet. Hajnalban esett az eső, a vonat lassan ment. Itt volt az alkalom, hogy 
egyenként kiugráljanak. Először a hadnagy ugrott ki a tolóaj tó melletti résen, utána a tizedes 
és a szakaszvezető. Kint kezdett virradni, a hadnagy levetette magát a strekk melletti fűbe, 
viszont két másik elkezdett futni a menetiránnyal ellenkezőleg. Az őrök észrevették a futó 
alakokat és tüzelni kezdtek. A hadnagyot - aki fekve maradt - eltalálták, váll-lövést kapott. 
Lőttek a másik két fu tó alak után is, de őket nem találták el, mert nem hozták vissza. Úgy 
tudjuk, hogy megmenekültek. Eltűntek Pest vagy Buda külvárosában. Egy napig keresték, de 
nem hozták vissza őket. A hadnagyot visszahozták, ugyanabba a vagonba tették. Egyszer 
bekötöt ték a vállát és utána feléje sem néztek. A sebe beüszkösödött , a kukacok elkezdték 
rágni. Sokat szenvedett, míg végül meghalt. Szenvedtek mellette a vagonban a társai is, hiszen 
a seb később olyan büdös lett, hogy nem lehetett mellette feküdni. 

A nagy meleg, a sok piszok, a gyenge koszt, a rossz víz meghozta az elítélteknek a 
hasmenést. Eleinte a vashordóra nem is igen volt szükség, hiszen a melegben állandóan 
izzadtunk, a koszt pedig mindig kevesebb lett. így csak lassan tellett a kétszáz literes 
vashordó. Bezzeg más lett a helyzet kb. két hét elmúltával. Kezdetben csak pár embernél, 
később mind többnél jelentkezett a hasmenés. A ruszkik egyelőre kimaradtak ebből, az ő 
szervezetük erősebb volt. Különösen étkezés után volt tragikus a helyzet. Sokszor ketten már 
ültek a vashordón, három-négy már sorba állt és siettette őket. Az élelem, amit megettek, 
rövid időn belül távozott belőlük. Orvosság nem volt, a vagonban a hasmenéseket semmivel 
kezelni nem tudták. A negyedik héten sorra jöttek a ruszkik is. Okét is elkapta a hasmenés, 
minél nagyobb adagot ettek, annál többet ültek a vashordón. 

Már talán nem is voltunk annyira éhesek, viszont állandóan vízért kiabáltunk. A vashor-
dó hamar megtelt. Már lassan a fedelét sem lehetett rátenni, mert mindig ült rajta valaki. A 
vizet sokszor a mezőről , pocsolyából hozták, ittuk, mert szomjasak voltunk. Az embe-
rek legyöngültek, már alig támolyogtak. A mozdonyvezető indulásnál sokszor megrántot-
ta a szerelvényt, bizony a vashordó tartalma fröcsögött a plafonra és természetesen ránk 
is. 

Pokolian rossz lett a helyzet. Az állandó büdösség, a tetvek, a mocsok, a szomjúság, a 
gyengeség, mind együtt rettenetes volt. Az egész vagonból Gergely Gyuszi, Ács Lali és én 
voltunk azok, akik nem kapták meg a hasmenést. Velünk volt a tüttösi Vörös Lajos és 
édesapja is. Szegény Lajos elég gyenge lábon állt, már ott volt, hogy elfullad. Addig-addig 
könyörögtünk az őrnek, ha a vonat állt, egy kicsi rést hagyott a tolóajtón, hogy Lajos egy kis 
levegőt kapjon. Végül megúszta, életben maradt . A másik betegünk Tóth Viktor volt. A jobb 
térde erősen megdagadt. Egy nagy kelés lett rajta, de olyan, hogy az egész térde, a combja, és 
a lábszárának egy része is dagadt lett. Sokat szenvedett vele, később tele lett gennyel. Végül is 
akaratlanul én gyógyítottam meg. Egy alkalommal felkeltem a sorból és elindultam a 
vashordó felé. A vonat rándult egyet, én meginogtam és véletlenül a lábujjam körmével 
megrúgtam a Győző térdét. Szegény feljajdult, nagyon fájt neki, de a genny elkezdett 
szivárogni belőle. Később állandóan gennyezett , de ahogy a genny jött belőle úgy szűnt a 
fájdalma. A lába továbbra is csúnya maradt, de már nem fájt annyira. Lassan kiértünk 
Magyarországról. Jugoszlávián keresztül Romániába értünk. Közben meg-megállt a vonat, 
szedték ki a holttesteket a vagonokból. O k é t a strekk mellett sebtiben elásták, adtak fel egy 
kis vizet és utaztunk tovább. 

Jöt t a hír, hogy Galacba visznek bennünket , amely a Fekete-tenger partján van, és ott 
megfürdünk. Először azt hittük, hogy a tengerben fürdetnek meg. Betértünk egy nagy 
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pályaudvarra, itt sorba vették a vagonokat és elkísérték a társaságot egy másik, pár 
vagonból álló szerelvényhez, ez volt a f ü rdő . Mikor ránk kerül t a sor, b i z o n y alig tudtunk 
a vagonból kiszállni. Különösen szegény Győzővel volt baj, aki nem tudot t lábra állni, ö t 
Gergely Gyuszi vitte egy darabig a hátán a fü rdő felé, utána átvettem én. Kb. négyheti 
vagonbeli utazás után a napon és a f ü rdő felé menet úgy éreztem, mint aki hosszú betegség 
után m o s t kezd lábadozni, ezért szegény G y ő z ő t is csak nehezen tud tuk cipelni. Mint 
mindennel , a fürdéssel is sietni kellett. Általában mindig végigkísért bennünke t a biztatás: 
bisztré, bisztré (gyorsan-gyorsan). N a g y o n jólesett a fürdés a négyheti utazás után. Fürdő 
után visszamentünk a vagonba és estefelé elindultunk Odessza felé. Négy -ö t nap elteltével 
megérkez tünk Odesszába. Itt már mindenki kiszállt a vagonból . (...) 

I m m á r több mint öt éve vagyok fogságban, több lágerben, különféle munkahelyen 
voltam, vajon mikor lesz ennek vége? Ki tua ja , felelet nincs rá egyelőre. 

Jöt t az év vége, az 1951-es esztendőt befejező nap. Január 1 -je itt is ünnep. A brigádban 
többségben lettek voltak, akik nagyon jó munkatársak, és Arnold nagyon jó barát volt. Ö k 
hazulról elég sok csomagot kaptak, és a munkaszünet i napokon sokszor főz tek maguknak 
ételt a kis konyhában. 

Mindenki sietett a barakkba, én is bementem és leheveredtem a priccsre. Fáradt is voltam, 
meg i lyenkor különösen előjöttek a nehéz gondolatok, vajon mi van o t thon , élnek-e még a 
szüleim, vajon eljön-e az az idő, hogy ilyenkor év végén o t thon leszek? Egyszóval 
minden-minden előjön i lyenkor - no, nem volt könnyű! N e m is figyeltem a lettekre, velem 
szemben elfoglalták az egész priccsrészt. Egyszer csak valaki megfogja a lábamat, felnézek, 
hát Arno ldo t láttam. Nála van egy csajka étel és néhány hazai pogácsaszerűség. Áz ételt az 
öreg főz te a k iskonyhában. A pogácsákat pedig hazulról kapták csomagban. Mondja 
Arno ld : -Sz tyepán , tud juk , hogy te soha semmit sem kapsz hazulról. Azt szeretnénk, ha 
most neked is ünnep lenne, fogadd tő lünk szeretettel ezt a kis vacsorát. Igazán meglepett a 
jóindulatuk, elfogadtam, és közben szó, ami szó, megjelentek a könnyeim. N e m azért, 
mert olyan nagyon éhes voltam, akkorra már egy kicsit könnyebb lett a so rom, jobb volt a 
lágerben a koszt, és k ö n n y e b b lett a m u n k á m , nanem egyszerűen azért, hogy valakik meg 
akarják osztani velem az örömüket-, vagy egyszerűen ö römet akarnak nekem is szerezni. 
Ezt nekik soha-soha el nem tudtam feledni, és míg élek el sem tudom felejteni. Szóval 
ilyenek voltak ők, nagyon jó emberek és munkatársak. (...) 

Lassan elmúlt a január és a február. Már nagyon foglalkoztatot t a gondolat , hogy vajon 
lejár április 20-án a nyolc évem, mi lesz tovább? A b b a n nem nagyon bíztam, hogy 
hazaengednek. H á t akkor hova kerülök és hogyan lesz tovább? Már kü lönben is úgy élt az 
emlékezetemben az o t thon , mintha évszázadokkal ezelőtt lettem volna Magyarországon. 
Szinte hihetetlen volt, hogy valamikor szabadon o t thon éltem. Ezt az érzést csak az tudja, 
aki hosszú-hosszú ideig bör tönben vagy fogolyként távol élt szeretteitől. Más ezt nem 
értheti meg, egyszerűen tudomásul veszi, hogy így van. D e ne is legyen soha senki, aki ezt 
az érzést úgy igazán átérezze. 

Május 2-án történt , hogy egyszer csak hívattak és elém tettek egy rózsaszínű, kb. 
negyedív nagyságú papír t aláírás végett. Ismertették a papír tartalmát, melyre géppel a 
köve tkező értelmű szöveg volt írva: Én, alulírott Nagy István (István Jánosevics Nagy) , 
tudomásul veszem, hogy életem végéig kitelepítenek egy szibériai faluba. Amennyiben 
engedély nélkül a körzete t elhagyom, úgy újra bíróság elé állítanak és 25 év nehéz testi 
m u n k á r a íkatarzsán) ítélnek el. 

Tehát életfogytiglan száműzetésben kell élnem! (Ezt nevezik ők vészilkinek.) Mondtam 
én, hogy magyar állampolgár vagyok, a hadifoglyok már hazatértek, nincsen joguk engem 
életfogytiglan Szibériába telepíteni. Áz t mondták , hogy ez a központi parancs, tehát így 
lesz. Gondo l t am, úgyis mintiegy, majd csak valamikor hazakerülök, ha élek, és élni kell. 
Aláírtam a papírt. Ugyanekkor újra uj j lenyomatot készítettek, szemben és profilban 
lefényképeztek. Egyébként ezt csinálták a többi szabaduló elítélttel is. Kb. két nap múlva 
újra gépkocsira raktak bennünket és irány a vasúti pályaudvar. Hamarosan jött egy 
személyvonat , az utolsó két-három kocsi rabszállító vagon volt. Itt átadtak bennünket a 
vonat őrségének, akik beszállítottak bennünke t a kocsiba. (...) 

1955. június végén egyszer hívat a kommandan t , vagyis az a katona, akihez minden l - j én 
és 15-én el kellett mennem aláírni, hogy megvagyok. Először azt gondol tam, hogy azért 
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hívat, mert pár nap múlva alá kell írni nála a jelenlétemet, és talán elutazik valahová. N e m 
azért hívatott. Előtte egy nagy papír az asztalon. Lehetett talán kétszer akkora, mint ez a 
papír, melyre most gépelek. Mondja, hogy: Sztyepán, ki kell töltenünk ezt a papírt, maid én 
kérdezek tőled és a feleleteket beírom. Kérdezi a nevemet, apám nevét, anyám nevét, születési 
évemet, helyemet, szüleim születési évét, helyét, foglalkozását. Apám milyen pártnak a tagja, 
szakszervezeti (profszojuz) tag vagyok-e én, tag-e az apám. Hát eddig még ment valahogy a 
felelet, de aztán elkezdi ugyanezt kérdezni, ugyanezeket az adatokat az apai és az anyai 
nagyszüleimről is. Volt , amit nem tudtam pontosan. Meg is mondtam a kommandatnak, erre 
ő nicsevo (nem baj), valamit csak ír junk be! Hát jól van - beírtuk. Ennyi adat után kérdezi, 
hogy engem hol fogtak el, hol ítéltek el, milyen paragrafussal, mikor hoztak ki a 
Szovjetunióba, itt mikor , milyen nevezetű lágerban voltam. Mi volt az azonossági számom? 
Van-e tetoválás rajtam, ha van, hol és milyen? Vettek-e rólam ujj lenyomatot, ha vettek, hol 
és mikor? Szóval észbontóan sok adat kellett nekik, amit végeredményben tudtak, hiszen a 
nyilvántartási lapon, melyet ők a lágerban vezettek és velem együtt vándorolt mindenhova, 
ebből sok minden rajta volt. A nagyszüleim adatai természetesen nem. Mikor mindezzel 
megvoltunk (már talán egy órája is szórakoztunk egymással, a kommandant ugyanis nem 
sietett, hát én sem), azt kérdezi tőlem, hogy hová akarok kerülni. Mondom én, hogy sehová 
sem. Jó nekem itt. Arra gondoltam, hogy talán Szibériában másik szovhozba, vagy talán 
másik településre. Erre ő kérdezi: „Hát Magyarországra (Vengriába) nem akarok hazamen-
ni?" H á t cíehogynem! Megdobbant a szívem. Hogyne, oda haza akarok utazni! Beírta, hogy 
Vengriába, Magyarországra. 

1955. december 13-án, csakhogy most nem pénteken, mint 1945. április 13-án volt, reggel 
szokás szerint mentem dolgozni. Már meg is gyújtot tam a műhelyben a tüzünket , és már 
bejött Griska is. Egyszer csak jön egy fiatal fiú és keres engem. Az irodájában a kommandant 
(ő töltötte ki nyáron azt a nagy kérdőívet rólam) mondja, hogy: „Sztyepán, értesítést kaptam, 
nogy mehetsz haza, haza leszel szállítva. Ezért 17-én jelentkeznea keíl Kokcsetávban a 
rendőrségen, keresni kell Vinográdov alezredest." 

1945. január 20-án vonultam be katonának, aztán 1956. január 17-én értem haza újra, tehát 
összesen három nap híján 11 esztendeig voltam távol. If júságom legszebb idejét, 20-30 év 
közöt t töltöttem a f ronton , majd büntetőlágerekben, száműzetésben Szibériában. It thon 31 
évesen kellett új életet kezdenem. Elhelyezkedésem után évekig kellett éreznem bizonyos 
emberek rosszindulatát. 1965 év elején, amikor tudomásomra jutott, hogy személyem és 
munkaköröm egy bizonyos helyen újra terítékre került, elővettem orosztudásomat, és egy ív 
papíron leírtam mindent , fogságba esésemtől a szabadulásomig. A levelet elküldtem a 
Legfelsőbb Szovjet Ügyészségnek Moszkvába. Kb. két hónap múlva Moszkvából a Magvar 
Igazságügyi Minisztérium katonai főosztályán keresztül értesítettek, hogy ügyemet felül-
vizsgálták, engem rehabilitáltak, így mentesítve vagyok minden hátrányos megkülönbözte-
tés alól. Rehabilitáltak, tehát beismerték, hogy ártatlanul ítéltek el. Igaz, erre 20 évet kellett 
várnom. 

Hazatérésem után i t thon még hosszú évekig, általában két-három havonként rendszere-
sen, éjjel álmomban kísértett a múlt. Újra lágerben voltam, mindig azt álmodtam, mintha újra 
elhurcoltak volna. Új ra átéreztem azt a bizonytalanságot, hogy vajon mikor kerülök újra 
haza, vagy egyáltalán hazakerülök-e? Rettenetes érzés volt a bizonytalanság. Megkönnyeb-
bülést jelentett az ébredés. 

Nagy István 


