
EMLÉKEZZÜNK 

A szovjet megszállás 
első két hete 
Szarvason 

Édesapám, Pásztor Pál nyug. posta-
tisztviselő (1887-1970) ötvenhét éves korában 
kezdett naplóírásba, 1944. január elején. Egy 
pepita kockás füzet borítójára ezt a címet 
jegyezte: Időjárási, kertészeti s egyéb események 
időrendi leírása. Nyugdíjazása után a ker-
tészkedés, az olvasás és a naplóírás tartozott a 
legkedvesebb foglalatosságai közé. Több mint 
huszonhat éven át, egészen haláláig folytatta a 
följegyzéseket, szinte egyetlen nap kihagyása 
nélkül. Apróbetűs soraival sok-sok füzetet 
megtöltött az évek során. 

Szülővárosából - a Békés megyei Szarvasról 
- alig mozdult ki ebben az időszakban, de 
naplója hűségesen tudósít mindenről, amit ott 
átélt, tapasztalt és gondolt, vagyis napi 
beszámolói jóval túlnőttek az időjárási és 
kertészeti tárgyú följegyzések körén. Pásztor Pál (1887-1970), a napló írója 

Apám a naplót egyrészt saját magának írta, állandó emlékeztetőként, másrészt pedig 
családbeli utódainak és az utókornak: ha lesz, aki ezeket a sűrűn teleírt füzeteket valamikor 
kézbe veszi és elolvassa. Magam csak negyedszázaddal a halála után láttam neki a 
takarékosságból margókat sem hagyó naplófüzetei végigolvasásának. 

„Bárkinek a kezébe is fog kerülni írásom - olvasom egy helyütt a naplóban - , azon keresztül 
a nullt képe híven fog tükröződni. Egy-két kivétellel minden nap eseményeit s 
lelkiállapotomat s ebből eredő érzésvilágomat a leghívebben iparkodtam papírra vetni. 
Sokszor fáradtan róttam a sorokat, amikor nehéz testi munka után este kezembe vettem a 
tollat. Az íráshibák, helytelen szó- és mondatfűzések erre mutatnak egyes helyeken..." 

Apámnak az volt az elve, hogy napi beszámolói „csakis a közvetlen és azonnali leírás 
alapján válnak időállókká", ezért az egy-egy napra vonatkozó följegyzéseket ritkán hagyta 
másnapra. 

A következőkben csupán két hétre kiterjedő szemelvényeket közlök a naplóból, amelyek 
arról szólnak, milyen volt Szarvason a szovjet megszállás kezdeti időszaka. Városunkba 
komolyabb ellenállás nélkül jöttek be - kelet felől - a szovjet csapatok, az 1944. október 6-át 
követő éjjel. (Apám a szlovák nyelvi ismeretei révén többé-kevésbé meg tudta értetni magát az 
orosz katonákkal.) 

1944. október 6. „...nagy zűrzavar volt a városban. Katonák és menekültek jöttek. 
Hernyótalpas német autók dagasztották az utca sarát, s az itt lévő németek is elkészülődtek 
innen. A népen izgalom vett erőt, s megtelt az utca kíváncsiskodókkal. Német, magyar 
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katonák jártak-keltek az utcákon, s kerestek lakást a házakban. Hozzánk is akart vagy 8 német 
jönni, de csak egy altisztnek tudtam lakást adni. Ezt előjegyezték. 

Most már igazi hadszíntér a környékünk. Bármikor kaphatunk bombatámadást is, mert 
most sok itt a katona. Különféle hírek vannak közszájon; egyesek már azt mondják, hogy az 
orosz páncélosok Kondorosig törtek előre. Délelőtt valószínűleg Békéscsabát bombázták. 
Erősen hallatszott a bombák robbanása. Estefelé növekedett a forgalom. Autók zúgtak, s 
szekerek dübörgése hallatszott. A menekültek és katonák sorának végét nem lehetett látni. 

Este kimentem szétnézni. Nyolc óra már elmúlott, a hold a láthatár fölé emelkedett. Ekkor 
már csökkent a forgalom. Alig volt ember az utcán. A házak ajtaja tárva-nyitva. Ürességtől 
kong a legtöbb épület, amelyben katonák laktak előbb. A gimnázium és a gazdasági tanintézet 
tájéka is csendes. Szokatlan volt ez előttem. Gondoltam, megnézem a pályaudvar környékét 
is, hogy kik utaznak; de alig jutottam az új templomhoz, kézifegyverek dörrenése hangzott, 
majd több egymás utáni fegyverzaj, valami gyorstüzelő fegyverből. 

Nem mentem tovább, hanem visszafordultam, hogy a hirtelen változó helyzet otthon 
találjon. Útközben három katonával találkoztam, akik Csorvásnál szakadtak el csapatuktól. 
Ezek mondták, hogy az oroszok reggel benn lesznek Szarvason. Hazafelé tartva mindenütt 
találkoztam magyar ekhós kocsikkal, akik a kövezett úton álldogáltak kiindulásomkor, most 
pedig már ők is vonultak Öcsöd felé. 

A helyzet mindig súlyosbodott. A rádió még bemondta a légi veszélyt, a sziréna is 
megszólalt, de akkor már fejünk felett zúgtak a gépek. Közelben kézifegyver hangja is 
hallatszott. Gépzúgás géppuskakattogással és kézifegyver hangjával egész közelről hangzott. 
Lementünk hát a pincébe, s az erős robbanásokat ott hallgattuk. Később a riadót lefújták, de 
alig hagytuk el az óvóhelyet, újabb és erősebb robbanás hallatszott több oldalról. Ekkor már 
gondoltuk, hogy az egész éjjelt bizonytalanságban fogjuk tölteni a pincében. Levittük hát a 
három kerti széket, s abban helyezkedtünk el." 

„Gyönyörű szép holdvilágos este volt. A levegő erősen lehűlt, fázott a lábam, másként elég 
kényelmesen voltunk a pincében. Nálunk nem volt német katona, s azok is, akik a környéken 
helyezkedtek el, az éj folyamán eltűntek. A ritkán előjövő szünetekben ki-kinéztünk az 
udvarra, de a dolgokon nem tudtunk eligazodni. Sok bomba a közelünkben esett le. 

Nehezen vártuk, hogy [október 7-én] megvirradjon, és megtudjunk valamit. Harckocsik 
állandóan vonultak. Repülőgépek berregtek; a bombák dübörgése hol itt, hol ott erősen 
hangzott. A kora hajnal derengő fényét örömmel üdvözöltük. Kinéztünk az utcára, s beszédbe 
elegyedtünk az egy-két járókelővel. Ezektől hallottuk, hogy az oroszok már benn vannak. 
Egyesek ki is mentek a főutcára, s ezektől változó híreket kaptunk. Egyik azt mondta, hogy 
egy orosz katona a zsebóráját vette el, mások az oroszok jóindulatát emlegették." 

„Délről délben is meg nem szűnő erős ágyúzás hallatszott. Térképről kerestük, mely város 
fekszik ezen a részen. Bárhol is volt, nagy harc lehetett ottan. Minthogy tegnap éjjel óta nincs 
villanyunk, a mai este még a tegnapinál is rosszabbnak ígérkezik. Nehezen vártuk az estét, 
hogy lefeküdhessünk. Lefekvés után azonnal elaludtunk." 

Október 8. „Reggel kíváncsian keltem fel: szerettem volna a valót tudni, de még korán volt 
kimenni a városba. A szép és csendes éjszaka után erősen harmatos, hűvös reggel lett. Több 
oldalról szólt az ágyú. A szomszédok már összesúgtak. Mindegyik tudott valami új hírt 
mondani. Egyik azt mondta, hogy az oroszok senkit sem bántanak, a másik pedig rablásukról 
és fosztogatásukról tudott. Hogy magam is meggyőződjem a tényekről, kimentem a községbe. 
(...) Most már mindenütt látni orosz katonákat. Török, tatár, kirgiz és a jő ég tudja, miféle 
ember van itt egy tömegben. Autók, motorkerékpárok s lovak járnak a járdán. Lovasok, 
páncélos járművek dübörögnek az utakon. Néhány ember bátortalanul csoportot alkot. Orosz 
nőket is látni itt-ott." 

„Vasárnap van. Gyönyörű szép napos az idő. (...) Elég közelről s majdnem minden irányból 
erősen hallatszik az ágyúszó." 

„Most katonák járnak kettesével házról házra; katonát és fegyvert keresnek. Hozzánk is 
bejött kettő. Átnéztek mindent. Szekrényt, ágy alját, fiókokat. Egy szájharmonikát vittek csak 
el, de helyette egy kisebbet itt hagytak. Azonban nem mindenütt ment az átvizsgálás ilyen 
simán. Utcánk másik részén részeg katonák garázdálkodtak. Erőszakoskodtak s italt kértek, 
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alig tudtak tőlük szabadulni. Utcánkban sok házban csak nők vannak. Ezek nagyon sok 
izgalomnak vannak kitéve még akkor is, ha hozzájuk nem nyúlnak. 

Nem is lenne itt semmi baj, ha az az átkozott ital nem lenne. De a Hangya italmérését, 
valamint az Árpád Szálloda italkészletét igénybe vették a katonák. Ki parancsol most 
ezeknek, akik már évek óta naponként szembenéznek a halállal? 

Mindenki várakozásteljes állapotban van, összetartana, mint veszélyben szokás, de segíteni 
senki sem tud egymáson. Akik itt maradtak, bánják, hogy nem menekültek el, pedig akkor 
sem lenne jobb sorsuk, s lakásukat is feldúlnák. Hiszen így is, míg az ember ajtót nem nyit, 
majd betörik az ajtót. Átvetik magukat a kerítésen, övék minden tárgy. Holmi kisebb 
emléktárgyakat, különösen zsebórát szívesen magukhoz vesznek. Legyőztek minket. Nem 
állhatunk ellen." 

Október 10. „Reggel kiábrándultunk abból reményünkről, hogy az éjszaka a környékünkön 
nyugodtan telt el. Az éjjel ugyanis N. szomszédhoz (a másik utcáról kerítésen átmászva) 
betörtek. A kamrában keresgéltek egyet-mást. Revolvert szegeztek nekik, s beteg fiú-
gyermekükre, akit kislánynak néztek, egy orosz katona rá is feküdt. A házban csaknem 
őrületig fokozódott az izgalom. Ehhez hasonló dolgok több helyütt is történtek. Az 
eseményeket egymásnak elmondva csak növelik az izgalmat. 

A nők már futnak s bújnak, ha csak távolról is orosz katonát látnak. Rongyos vagy viseltes 
ruhában jár mindenki. A nők nem festik magukat, hajukat nem hullámosítják. Általában véve 
öregnek akar látszani mindenki. Utcánk felénk eső részében több helyen csak nők vannak a 
háznál, még az öregek is félnek a katonáktól. A bor még mindig tart a Hangyában. Vödrökben, 
kantákban hordják a katonák az italt." 

„Estefelé a déli égbolton villámszerű felvillanások látszottak. Napközben, inkább csak 
reggel, ágyúszó hallatszott. Az emberek ezt különféleképpen magyarázták. Egyesek már 
visszavonulásról beszéltek, pedig a tény az, hogy az oroszok már átlépték a Tiszát, Budapest 
felé tartanak." 

Október 11. „(...) A kövezett utak mentén mindenütt hatalmas autók állomásoztak. 
Mellettük mentem el, senki sem tartóztatott fel. A gyorsan megtett úton is azonban sok 
tapasztalatot szereztem. Mindenütt a pusztulás szomorú képe tárult elém. Kifosztott üzletek 
felszakított rolói, beszakított ajtajai ásítottak felém. A nagy gyógyszertár berendezése 
szétszórva." 

Október 12. „(...) Egy tűzoltó szedte össze az embereket, házról házra járva. A dobos pedig 
dobszóval közölte a parancsot. Mint a főbe ütött, nem tudtam a helyzetet mindjárt áttekinteni, 
hanem mint pontos, lelkiismeretes ember, megragadtam a lapátot, s jelentkeztem a 
községházán. Már sokan voltak ott a társadalom minden rétegéből. Ázt a csoportot, amelyben 
én álltam, rögtön menesztették. Nem volt időm melegebb ruhát vagy valami élelmiszert venni 
magamhoz. Megnyugodtam abban, hogy néhány órai munkáról van csak szó, s a csapattal 
útnak indultam, könnyedén, nyáriasan öltözve. A piactéren áthaladva egy csoport magyar 
hadifogollyal találkoztunk, akik egy nő kosarából diót kapkodtak magukhoz. Áthaladva a 
községen észrevettük, hogy itt nagyobb kirándulásról van szó. A [hat-hét kilométerre levő] 
vasúti hídhoz vezényeltek. 

Szép őszi idő volt. Békanyál (!) úszott a levegőben. Minden reménységünk az időben volt. A 
hídhoz érve egy vasúti kocsiból gerendákat cipeltünk távolabbi helyre. Ezt elvégezve már 
esteledett. Az orosz katonák főztek. Az étel szaga egyesek orrát csiklandozta, de nem 
maradtunk ott. Elvezettek egy tanyába, ahol mindenki belátása szerint helyezkedett el a 
szalmakazal tövében. 

Az eső apró szemekben esni kezdett; újabb helyet kerestünk a tanya eresze alatt, bár 
nagyobb esőnél ez sem felelt volna meg. Szerencsére az eső elállt, s egész éjjel jó idő volt. Ismét 
felkerestük a szalmakazalt, és annak oldalából szalmát húzgálva megcsináltuk vackunkat. 
Hajnalban ránk szállt a harmat; fázni kezdtünk. 

Október 13-a volt. Jó, hogy útnak indítottak, s így menet közben felmelegedtünk. Utunk a 
mezőtúri országút kompjához vezetett. Itt már sokan voltak szarvasiak. Egyesek jóval túl 
voltak a 60 éven. Itt az autók részére az újonnan épített hídra vezető utat csináltuk. Egyik 
helyről a másikra lapátoltuk a földet. 
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Délfelé a mi csoportunkat sorakoztatták. Név szerint 58 embert feljegyeztek, s ezzel a 
csoporttal keltem útra én is. Most már a reménység kis szikrája is elhamvadt. Ki tudja, mikor 
megyünk haza. Szerettünk volna a kompnál maradni: onnan az embereket éjjelre 
hazaengedték. Sajnos, minket Mezőtúrra, a Berettyó vasúti hídjához vittek. Ide érve már 
esteledett. Egynéhány házhoz helyeztek el minket. Én egy istálló padlására kerültem, de 
minthogy széna nem volt a padláson, azért csak a porba feküdtem le, s fejem alá gyűrtem 
kalapomat. A cserepes padlást nem melegítette fel az istállóban lévő jószágok lehelete, s 
hajnalban fázni kezdtem, s görcs húzta lábikrámat. 

Október 14-én korán reggel sorakoztattak, s kimentünk a Berettyó hídjához. Itt gerendákat 
cipeltünk, vasúti kocsikból hídtartó vasakat raktunk ki, s néztük a hídon reggel meginduló s 
egész nap tartó román vonulást. A Berettyó rendes hídján még nem lehetett átmenni, azért a 
csak kissé megrongált vasúti hídon bonyolódott le a forgalom. 

Szánalmas látvány volt a román sereg vonulása: egyesek mezítláb jöttek, lábukat törte a 
bakancs. Soknak cafatokban lógott a nadrágja. Megtört, apró emberekből állt a sereg. A hídnál 
dolgozó oroszok mind erős, kitermett emberek voltak. Ruházatuk erős, maguk jól tápláltak. A 
román sereget követő kocsik, amelyeket gazdáktól rekviráltak, hízott libákkal, disznókkal 
voltak megrakva. 

Gyalogság, autók, szekerek így vonultak egész nap felettünk, míg mi a híd alatt dolgoztunk. 
Vertük a pilléreket. A nehéz kőrisfa tuskót hatan emeltük, s egy szuszra tízet vertünk rajta. 
Száz ütés után váltottak fel minket. Ilyen változó munka után borult ránk az este, hogy előbbi 
padláslakásunkban pihenhessünk. Már másztunk fel a létrán, amikor nagy ordítás támadt. 
Egy román fogta ránk fegyverét, s lábunknál fogva cibált le a padlásról. Szerencsére orosz 
vezetőnket könnyen megtaláltuk, s annak erélyes fellépésére meghunyászkodott a román." 

Október 15. „Vasárnap volt. Békében harangok szava hívta a hat napon munkálkodó 
embert megpihenni. Most csak gondolatban tudtunk hazakerülni, hogy aggódva csekély 
vagyonunk és gazdaságunk sorsa felett, keserves pillanatokat szerezzünk magunknak. 

A víz felett köd lebegett. Fáztunk és éhesek voltunk. Kenyeret ugyan már előbb is adtak, de 
mert száraz volt, egymagában nehezen ment le. Egy asszony egy kosár birsalmát adott 
nekünk; a szükséges vitamint ez szolgálta, de a kenyér útját nem tette síkosabbá. Ha csajkánk 
és evőeszközünk lett volna, az imitt-amott felállított orosz konyhákon egy kis meleg ételhez 
hozzájuthatott volna az ember. Én egyelőre nem akartam a tizennyolc év óta folytatott 
vegetárius étkezéstől eltérni: kenyéren táplálkoztam s vizet ittam. 

Amikor a románok átvonultak, a Berettyó oldalán lévő kertészetekből szőlőt szedtek; ezt 
látva a mi csoportunkból is terepszemlére mentek egyesek, s dús vitaminforrást fedeztek fel. 
Bőven hoztak paradicsomot, paprikát, répát és karalábét, s ezzel tettük a sokszor már 
penészes száraz kenyeret élvezhetővé. A kenyerek ugyanis még a magyar vagy német 
csapatoktól maradtak vissza. 

Nappali telepünk az út menti nagy kőrakás volt. Ide helyeztük spárgával összekötözött 
kenyerünket, lapátainkat. Mindenféle munkát végeztünk. Éhségtől kimerülve nehezen vártuk 
az estét. A pihenőhöz azonban sokszor csak éjfél tájt jutottunk hozzá. Most már lekerültem a 
padlásról, s megkérve a háziasszonyt, a szobában a kanapén feküdtem le. Fejem alá egypár 
ócska ruha került, de reggel a görcs újból húzta a lábamat, mert takaró hiányában lábam 
átfázott. A reggel azonban így is csak eljött. 

Október 16-a lett. Újból kezdődött a nagy munka. Szerencsénkre az idő nagyon kedvezett 
nekünk. Napközben szép őszi idő volt, amolyan igazi vénasszonyok nyara, melyre kedvesen 
emlékezik az ember mindig. A táj is szép volt, a messzeségben még egy kis délibáb is játszott. 
Szóval a táj szép volt, csak az állapot volt keserves. 

Estefelé már azt hittük, hogy pihenni térhetünk, de kivezényeltek a vasúti pályára, s 
csákányokat kiosztva megkezdtük a tankok s egyéb járművek által letaposott kövek 
kiszedését a sínek közül. Nehéz munka volt. Ránk borult a sötét éjszaka, csak néhány lámpás 
pislákolt egyesek kezében. Csaknem éjfélig dolgoztunk. 

Éjjeli szállásunkra térve már a vacsora is elhűlt. Ugyanis egyes házak kényszerítve lettek 
10-10 ember részére valamit főzni. így egyik helyen leves, más helyen paprikás krumpli, 
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esetleg csirkepaprikás is került elő. Az éjjeli alvásra csak éjfélkor került sor, s már reggel 6 
órakor talpon kellett lenni." 

Október 17. „A remény kis szikrája minden reggel felvillant. Ez alkalommal élénkebben. Az 
éjjeli munkát megismételtük. A vasúti pályát teljesen megtisztítottuk, s próbaképpen egy 
megterhelt vonat szaladt rajta keresztül. Még elhordatták velünk a híd állásfáit is. Délben már 
kenyeret sem kaptunk. Vártuk a további intézkedést. Féltünk, nem visznek-e Gyomára, mert 
oda is sokan mentek. Négy óra tájban azonban összegyűjtöttek minket, s közös enge-
délylevéllel hazafelé indultunk. Soha szívélyesebben kezet nem szorított ellenség ellenséggel, 
mint mi. Elbúcsúztunk s útnak indultunk. 

Mezőtúr népe a rokonszenv megnyilatkozásával enyhítette utunkat, s a rég elhagyott 
otthon hívott, de lelkünk mélyén ott volt az aggodalom: mi történt azóta odahaza? Ilyen 
váltakozó érzelmek hatása alatt tettük meg az utat hazáig. Az öregek sokszor elmaradtak, míg 
azután mindnyájan beleszoktunk a mindnyájunknak kedvező ütemű menetbe. Avasúti hídon 
orosz őrség tartóztatott fel. Igazolás után azonban átengedett. A rövidített út s a sötétség miatt 
bizony egyesek néha elestek, de az otthonra való gondolat mindig talpra állította őket. így 
érkeztünk haza körülbelül 9 óra tájban." 

Október 18. „Az a szép idő, amely távollétünkben kedvezett nekünk, kezdett borongóssá 
válni. A 17-i erős déli légáramlás idehozta a párákat, s többször esett az eső. 

Már korán reggel két nemzetőr munkába hívott. Mutatom nekik, mi volt munkánk jutalma. 
Ugyanis vasárnap (...) betörtek lakásomba, ott berendezkedtek, és egyes apróbb tárgyakat 
elvittek. Pénzem egy része is hozzájuk került. Borotváló készletem, két szemüvegem, 
lázhőmérőm, zsebórám eltűnt. Ruhaneműben egyelőre kár nem esett. A berendezkedés csak 
pillanatnyilag tartott, bizonyára más parancsot kaptak, s mint a szomszédok mondják, a sok 
orosz katona autón elment. Kertünkben is járkáltak, és a sok gyümölcsöt összeszedték, de hát 
ez nem baj, csak másként ne kellemetlenkedjenek. Meg lennénk elégedve, ha éjjeli pihenésünk 
nyugodt lenne, de hát többnyire felöltözve alszunk. 

Délelőtt bementem a postahivatalba, és szolgálatra jelentkeztem. Egy férfi tisztviselő és sok 
nőkolléga volt benn. Munkájuk még nincs. Helyben végeznek távbeszélő-kapcsolást." 

Október 20. „...a jövő képe szomorúan tekint felénk. Egész nap izgalomban telik el. Alig 
végez az ember valami komolyabb munkát. Mindig kellenek az emberek munkára, de 
minthogy nem biztos, hogy mennyi időre kerülnek el otthonuktól, mindenki iparkodik magát 
a munkából kivonni. Ma kissé távolabbról hallatszott az ágyúszó, s ez kissé megnyugtatott. 
Nagyon kellemetlen s reánk nézve végzetes is lehetne, ha községünkön keresztül hullámozna 
a harctér." 

„Korán esteledik, s minthogy sem petróleum, sem más világítóeszköz nincsen, egy ideig a 
sötétben beszélgetünk, azután lefekszünk. Pihenésünk azonban nem nyugodt. Felöltözve 
fekszünk le, mert a harc közvetlen közelünkben folyik, és sohasem tudja az ember, nem kell-e 
menekülni. Ma éjjel is arra ébredtem, erősen ropognak a puskák közelünkben. Ilyen 
körülmények közt nemigen piheni ki magát az ember. Nemrégen volt, mégis már a messze 
múltba eltemetve látszik az az idő, amikor este lakását bezárva, mint egy várban, 
biztonságban lehetett az ember. 

Hol van már az az idő, amikor a hosszú estéket csendben munkálkodva, olvasással tölthette 
az ember? Mennyi munkaidő vész el tétlenül! Pusztul minden, s a jövő képe ezer pusztuláson 
keresztül tűnik elő reménytelennek. Időtartamban még csak kéthetes a megszállás, mégis úgy 
tűnik fel, mintha hónapokról lenne szó. 

A nehéz munka néhány napját már kihevertem; most már naponként néhány órára 
bemegyek a postára, így valószínűleg más munka alól felmentést kapok." 

* 

Nem folytatom édesapám naplójának idézését: ennyi szemelvény is jól megvilágítja, milyen 
volt Szarvason és környékén a szovjet megszállás kezdeti időszaka. Ezt a két hetet -
tizenkilenc éves diákként - magam is otthon, Szarvason éltem át, s a mezőtúri Berettyó-hídnál 
is ott dolgoztam apám közelében. 

Édesapám naplója mintegy „alulnézetből" ábrázolja szülőföldünk és hazánk történelmének 
azt a szakaszát, amelyet azután négy és fél évtizeden át hivatalosan „fe lszabadulás inak 
neveztek. Apám sohasem emlegette az akkori eseményeket ezzel a névvel, ezzel a szóval. 

Pásztor Emil 
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