
EMLÉKEZZÜNK 

Karácsony a szovjet lágerekben és otthon 
(1944-1945) 

Kárpátalján a Bátyúi Református Egyház templomának a kertjében áll azoknak az 
emlékműve, akik a sztálinizmus áldozatai lettek és akik elestek a II. világháborúban. A fekete 
márványtáblákon a következő felirat olvasható: 

AKIKÉRT A HARANG NEM SZÓLT... 
„Boldogok, akik háborúságot 
szenvedtek az igazságért: 
mert övék a mennyeknek országa." 

(Máté. 5, 10) 

A három fekete márványtáblán 38 bátyúi, 11 újbátyúi és 11 nagy- és kisbakosi személy neve 
olvasható. Ma jeltelen sírokban alusznak: Szolyván, Boriszovban, Orsán, Nevianszkban. 
Nekünk Boriszov és Nevianszk nemzeti temetőnk is, hisz az elhurcoltak közül tizennégyen 
Boriszovban, nyolcan Nevianszkban alusszák örök álmukat. 

A fekete márványtábla őrzi a II. világháborúban elesettek emlékét is: 17 bátyúi, 1 újbátyúi, 5 
nagy- és kisbakosi személy nevét örökítettük meg. Az emlékmű 1992-ben épült köz-
adakozásból. Negyvenöt év után megszólalt a falu harangja, hogy utolsó búcsúra hívjon 
bennünket. A szülőföld jelképesen befogadta, magába ölelte fiait. Egyetlen vétkük magyar-
ságuk volt, s az, hogy édes anyanyelvükön imádkoztak Istenükhöz. Az idősebbek, ha 
elmennek a templom és az emlékmű előtt, régi paraszti szokás szerint, leveszik a kalapjukat, 
az asszonyok fejet hajtanak a mártír hősök emléke előtt. Sajnos a fiatalok nem teszik ezt. 

Gyermekkorom legszebb emlékei között őrzöm a karácsony ünnepét. Már napokkal előtte 
megkezdődött a készülődés. Nagymamám befűtötte a kemencét, sült a kenyér, a lángos, a 
kalács, a pankova, a kőttes kalács. A karácsonyfa mindig szerény volt: alma, szaloncukor, 
gyertya, s édesapám készítette játék: kis szekér, szánkó. A család együtt ünnepelt. Míg kisebb 
voltam karácsony szent estéjén édesapámmal mentem templomba, majd iskolás koromban a 
kis karba, konfirmálás után a nagyba. Hosszú évekig nem járhattam templomba, hisz tanári 
pályám miatt nem léphettem át a templom küszöbét. A párt küldöttei még azt is megnézték, 
díszítettünk e karácsonyfát. Hosszú évek után újra elfoglaltam a helyemet a templomban, de 
már az öregek székében. 

Az Istentisztelet után a család együtt vacsorázott, együtt énekeltük a karácsonyi énekeket. 
Édesapám Lukács evangéliumából olvasta fel Jézus születését. Mikor besötétedett, jöttek a 
gyerekek kántálni. Pénzt, kalácsot, cukorkát kaptak, de italt soha. 

Életem szép karácsonyai mellett mindig fájóan emlékszem a legszomorúbb karácsonyra. 
Ha 1944 karácsonyára visszagondolok még most is elszorul a szívem. Már októbertől a 
„felszabadítók" boldogítottak bennünket. Először történt, hogy nem volt karácsonyfánk, s 
először nem volt velünk édesapám. Nagymama pár napja jött haza Szolyváról, nem találta őt. 
Együtt imádkozott a család, sírdogáltunk, de azt is csak csendesen, mert a szomszéd szobában 
a „vitézek" dorbézoltak, a barisnyák visongtak. 

1994-ben ezekről a sorsfordító karácsonyokról készítettem anyagot. Fájó, szomorú emlé-
keket idéztünk. Megnyíltak az emlékezés csatornái, de közben el-elcsuklik a hang, s a kérdező 
szeme is elfátyolosodik, pedig a nagy tragédia óta ötven év telt el. Az itt következő 
beszélgetések alanyai lágert, frontot megjárt férfiak, valamint özvegyek, testvérek, gyer-
mekek. Közülük néhányan már nem élnek. íme, emlékezzenek ők, akik e sorsfordító 
napokban is csak Istenben bízhattak. 
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Baksn Zoltán (sz. 1916-1996. Bátyú) 
Engem 1944 karácsonya az Uraiban, Nevianszkban ért. December 22-én érkeztünk meg ide, 

huszonegy napi vonatozás után, marhavagonokba zárva. Egy hosszú, hatalmas barakkban 
zsúfoltak össze, amelyben a priccsek frissen fűrészelt, nedves, jeges deszkákból voltak. Aki 
éjszaka meghalt reggelre odafagyott a bőre a deszkához. Fakitermelésen dolgoztunk. 
Hivatalos pihenőnap a vasárnap volt, de azt se mindig engedélyezték. Karácsony szent estéjén 
is átfagyva jöttünk vissza a barakkba. Középen volt egy kályha, köréje telepedtünk le 
melegedni. Az otthonról beszélgettünk, s arról mit esznek ilyenkor otthon. Karácsonyi 
énekeket énekeltünk: Az Istennek szent angyala, Krisztus urunknak áldott születésén. 
Reménytelen helyzetünkben különösen a XC. zsoltár szavai csengtek szívünkhöz szólóan, 
bíztatóan: 

Te benned bíztunk eleitől fogva, 
Uram, téged tartottunk hajlékunknak. 
Mikor még semmi hegyek nem voltanak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem volt formálva: 
Te voltál és te vagy erős Isten, 
És te megmaradsz minden időben. 

1945 karácsonya még ennél is szomorúbb volt, ekkor már elvesztettük minden 
reményünket. Hiszen 16 bátyúi sorstársunkból nyolcan már nem éltek. Kezdetben kétezren 
voltunk, de 1945 tavaszára már csak 650-en maradtunk, pedig csak vagy kétszáz beteg jöhetett 
haza, a többi elpusztult. Ma már ki tudja hányan, a sírjuk sincs meg talán. 

Az 1946-os életem legszebb karácsonya. Ünnep szombatján léptem át a ház küszöbét. Várt 
a család, még éltek a szüleim, feleségem, a három gyerek. Azóta tudom, hogy az örömnek is 
vannak könnyei. Ez a karácsony azért is emlékezetes a számomra, mert majdnem meghaltam. 
A szobában, ahol aludtam az asztalon ott volt a frissen kisütött kőttes kalács. Beleszabadultam 
és nem bírtam teleenni magamat. Három nap múlva megdagadtam, hisz a soványsághoz 
szokott gyomor nehezen viselte el a hazai ízeket. 

Paksi Béla (1926-1994., Bátyú) 
Tizennyolc éves fejjel hittem a dobszónak, a háromnapos munka meséjének, önként 

mentem el. 1944 karácsonyát a boriszovi lágerben töltöttem el. Zöld gallyat vittünk a szobába 
gyertya nem volt, hát szilánkokat hasogattunk, azok világánál énekeltünk karácsonyi 
énekeket. Egy kántor is velünk volt, az imádkozott. Három karácsonyt töltöttem el távol az 
otthontól a lágerben, de sohasem gondoltam a halálra. 1947. április 23-án Isten segedelmével 
haza is jöttem. 

Kelemen Árpád (sz. 1923., Csongor) 
1941-ben hívtak be katonának Nagykanizsára. A csendőrségnél voltam trénszekeres. A 

visszavonuló magyar hadsereggel én is egyre beljebb kerültem az országba. 1944 karácsonyán 
egységünk Marcaliban állomásozott. Jól emlékszem, szentestén Marcalit aknákkal lőtték és 
bombáztak. A laktanya pincéjében voltunk meghúzódva. Másnap elindultunk Nyugat felé, 
tisztjeink nem akartak orosz fogságba kerülni. így is lett, angol fogságból jöttem haza. 

Nyeste József (1925-1994., Bátyú) 
1944 karácsonyát a 24/1-es gyalogezred katonájaként töltöttem Máriaújfaluban. Ez egy kis 

község, Szentgotthárd közelében. Házaknál voltunk. A mi gazdánk disznót vágott, s volt bor, 
pálinka. Mégis kicsit szomorúak voltuk, mert tudtuk mit hoz a jövő?! 

1945 karácsonyát már teljesen más körülmények között éltem meg, hisz orosz fogságba 
kerültem. Eleinte Romániában, Foksányban tartottak, marhavagonokban Asztrahányba 
vittek. Itt együtt karácsonyoztam a német hadifoglyokkal. Volt pap, a reformátusok mehettek 
templomba, ahol Istentiszteletet tartottak. A németek már régebben itt voltak, be is ren-
dezkedtek. A „templom" valójában egy barakk volt. Itt tartották a színielőadásokat. 
Bemutatták a János vitézt. Karácsonyra fenyőgallyat szereztek, feldíszítették a templomot. 
1946 karácsonyát már itthon töltöttem, mert 1946. október 10-én hazajöttem. 

Nyeste Bertalan (sz. 1910., Bátyú) 
1944 karácsonyát Orosz Kálmánnal a marhaólban töltöttük, bujkáltunk. Elhajtottak 

csendőröket vinni. 1944 november végén jöttem haza Sátoraljaújhelyről bujkálva, hol 
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vonaton, hol gyalog. Este, amikor hazamentem két dobronyi asszony volt nálunk, akik ott 
aludtak, Szolyváról jöttek, a férjüket keresték. „Nem háromnapos munkára vitték el őket, 
hanem bevagonírozták és elvitték oroszba, de hová, senki se tudja. Nem szabad elmenni, 
bujkálni kell" - mondták. Feleségem rokona volt Orosz Lajos, az ő fiával bujkáltunk a 
marhaólban. Az ól egyik felében állatok voltak, a másik tele volt szénával, s a háta megett volt 
egy kis búvóhely. Az ól mindig lakaton volt. Reggel meg este hozott enni Jolánka néni. A mi 
karácsonyunk, mint a Kisjézusé az ólban telt el. Életem legszörnyűbb napjai voltak ezek, 
állandó rettegésben voltunk. Szenteste Jolán néni hozott kalácsot, bort. Karácsony estéjén 
kinyitottuk az ólajtót, hallgatóztunk. A falu kihalt volt, nem kántáltak a gyerekek, nem járt a 
betlehemes, nem járt zenélni a cigány. Sokan már gyászoltak, hisz, akik Szolyván meghaltak, 
arról már tudtak. Elmaradt az esti istentisztelet is, megtartották még délután. 

Ahnássy Géza (1907. Mezőkaszony-1945. Szambor). Almássy Géza a szolyvai pokolból 
küldött levelet feleségének. 

Drága Júliám! [1944] Szerda, XII. 27. 
„Elmúlt karácsony is és még mindig nincsen szabadulás, sajnos nagyon szomorú volt a 

karácsonyunk. Ilyen még nem volt, eddig ha voltam is sokat távol tőletek Karácsonykor, azért 
mindig együtt voltunk. Szentestén énekeltünk és imádkoztunk sokat és haza gondoltunk 
mindnyájan szeretteinkre, én sokat sírtam és elgondolkoztam, hogy mint az előbbiek voltak 
mikor együtt lehettünk mindannyian, de bízom a Jóistenben, hogy több ilyen Karácsonyunk 
nem lesz... 

Hála Istennek már jobban érzem magamat... Az étvágyam is jobb és az a szerencsém, hogy 
mindig van aki valamivel megkínál. Szenteste például sonkát ettem, első nap reggel szintén, 
délben töltött káposztát, este rántott csirkét és közben süteményt is, de szívesebben ettem 
volna akár mit, csak otthon lehettem volna köztetek. A két ünnepnap máskülönben úgy telt el 
mint a többi napok, hajtották az embereket fáért a hegyre, még jó nekem nem kell mennem, 
mert századírnok vagyok és így mentesítve vagyok a munka alól..." 

Almássy Géza sorsa tragikus. Gyalog hajtják őket Szolyváról Novij-Szamborba, s itt 
meghalt. Utolsó levelét Szolyváról 1945. január 20-án írja, melyben arról ír „Hónap 
elmegyünk Szolyváról". 

Bota Árpád (sz. 1925., Tiszaágtelek) 
Őt is megidézte a Sátán három napra. Ott volt Szolyván a pokol kapujában, a gyűjtő 

lágerben. Ama kevesek egyike, akiknek sikerült innen megszökniük. Felszedték egy istálló 
deszkából épült padlását, s az istálló hegynek ereszkedő oldalán megszöktek néhányan. 

„Szenteste érkeztem haza, bujkálva jöttem még másik két társammal. Főleg éjszaka 
mentem. Nappal elkerültem a falvakat. Igaz, észrevették szökésünket, de sikerült elbújni az 
erdőben, hisz éjszaka volt. Szüleim nagyon megijedtek. Az ólba bújtam el. Sajnos meg-
sejtették, hogy itthon vagyok. Másnap a falu asszonyai Szolyvára indultak, hogy vigyenek egy 
kis karácsonyi elemózsiát. Édesanyám elhárította, hogy nem megy, mert beteg. Ott 
elmondták, hogy megszöktem. Az asszonyok, amikor hazajöttek elmondták, hogy 
megszöktem, lehet meg is lőttek. Édesanyám nem ájult el, nem sírt, nem ordított, s ez gyanús 
lett. Nem ment keresni Szolyvára. Állandóan zaklattak bennünket, hisz híre ment a faluban, 
hogy Bota megszökött. Karácsony este nagyon boldogok voltunk, de féltünk is, ha újra 
elkapnak végem. El kellett menni a faluból. Édesapám egy reggel így szólt: Fiam borotválkozz 
meg, vágd le a bajuszodat. Borotválkozás után felvettem a nővérem ruháját, bundáját, 
bekötötte nővérem a fejemet. Apám befogta a lovakat, közé csapott. Mindenki azt hitte a két 
Bota-lány megy valahová. Eszükbe se jutott, hogy az egyik én vagyok. Az ellenségeink orra 
előtt szánkóztunk ki a faluból, s mentünk Gátra, ahol az ottani párttitkár segített, hogy ne 
vigyenek el, azt mondta rokona vagyok. Egy hónap múlva elcsendesült minden, de én csak 
tavasszal jöttem haza." 

Nyeste Gáborné Tuba Julianna (1913-1994., Bátyú) 
„A férjem Szolyván pusztult el. Több mint tízszer voltam hozzá. Nehéz volt az utazás 

Szolyváig, hol a vonat tetején, hol gyalog. Volt olyan asszony, nem bátyúi, aki a rossz hídról 
beleszédült a mélybe. Munkácsról csoportosan mentünk. A csomagot az ennivalóval mindig 
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elvették, de sohase adták oda. Amikor tizenegyedikszer mentem sokáig a láger kapujában 
vártam, hátha látok vagy hallok róla valamit. Egyszer csak hozták a férjemet szekéren. 
Beszéltem vele míg vitték. - Jaj, éhen kell halni - mondta szegény. - Te, Gábor, tízszer voltam 
itt, hoztam ennivalót. - Nem adtak ide semmit! 

Nem beszélgettünk tovább, mert bevitték a kórházba, s engemet oda nem engedtek be. 
Másnap újra mentem. Egy ungvári ember mondta meg, hogy meghalt a férjem. Ilyen volt a mi 
karácsonyunk, hisz már tudtam, hogy a férjem meghalt. Kimentem a temetőbe. Volt ott friss 
sír sok, de melyikben van a férjem nem tudtam meg, hisz negyvenet is temettek egy sírba. 
Sohasem tudom meg. Három gyerek maradt itt árván: a nagyobb fiú 11 éves, a kisebb 9, a 
kislány másfél éves volt. A lányom nem is emlékszik az édesapjára. Özvegyen kellett 
felnevelni a gyerekeket. Szomorú volt minden karácsonyunk, férjemre gondoltunk." 

SütőFerencné Bagu Gizella (sz. 1919., Bótrágy) 
„Az én férjemet 1944. november 14-én vitték el. Egy év múlva tudtam meg, hogy meghalt a 

boriszovi zöld lágerben. Amíg Szolyván volt, többször elmentem hozzá a többi asszonnyal 
együtt. Mindig abban reménykedtünk, hogy megsegít a Jóisten és látjuk szeretteinket. Aztán 
megtudtuk hogy nekihajtották őket a havas nagy Kárpátoknak gyalog. Egész éjszaka nem 
tudtunk aludni, visszavártuk őket, de csak a rémhírek jöttek, meg újabb foglyok az állomásra 
Magyarországról. 

Istenek, ezeket most viszik - gondoltam - , hát akkor a mieinket hiába várjuk. Nagyon 
szomorú volt 1944 karácsonya. Kis fenyőágat tettem a szobába, rajta díszpapírba csomagolt 
kis kenyérdarabkák. Ennyivel kellett beérni a hároméves kislányomnak és az ötéves 
kisfiamnak. Ennél még sivárabb lett az 1945-ös karácsony, mert ekkorra már az a kevés 
reményünk is elfogyott, ami esztendővel előtte még megvolt: haza segíti a Jóisten a férjemet. 
A nagyapa meghalt, a nagymama beteg lett. A kislányom mindig azt kérdezgette, hogy neki 
miért nincs édesapja. Bebújt az asztal alá és ott sírdogált. Aztán összeborultunk a 
nagymamával és együtt sírtunk mind a négyen. A legjobban mindig az fájt, ha a gyerekek 
ennivalót kértek és nem tudtam nekik adni." 

Baraté Béla (1939-1995., Bátyú) 
„Nem emlékszem mindenre, de egy dolog belém vésődött. Édesapám nemrég jött haza a 

katonaságtól, rá pár napra elvitték. Leszaladtam a kert alá, mert ott vonult a hosszú csapat, 
hogy elbúcsúzzam tőle. Meg akart csókolni, kísérő nagy puskás katona megdobott és 
beleestem a sárba. 1944 karácsonyára nem emlékszem, de 1945 karácsonya nagyon szomorú 
volt, hisz már tudtuk, nem él az édesapám. Öcsém, Gábor, nem is ismerte édesapánkat, hisz 
mindössze egyéves volt. Édesanyám 1951-ben újra férjhez ment, nagyon jó mostoha 
édesapám volt, gondoskodott rólunk, de édesapámat pótolni nem tudta. Mindig 
foglalkoztatott a gondolat, hogy felkeresem édesapám sírját. El is utaztam Boriszovba, de az 
itteni eligazítás alapján nem leltem meg a lágert. Igaz, már harminc év telt el. Az ottani 
emberek se tudtak róla. Kutatgatni meg nem lehetett, hisz a téma tabu volt. Egy idősebb 
ember mesélte, hogy volt ott egy láger, de azt már régen beépítették." Tervezgette, hogy újra 
elmegy Boriszovba, de az élet másként rendelkezett, 1995-ben eltávozott az élők sorából." 

Tar Tivadarné Orosz Piroska (sz. 1923., Tiszaszalóka) 
„Huszonegy éves voltam, amikor édesapám elment. Ennyit én is kibírok - mondta. A 

három napból azonban örökkévalóság lett. Hiába várta édesanyám haza, édesapámat elvitte a 
flekktífusz. 1944 karácsonya volt az első alkalom, hogy nem volt velünk. Aztán soha többé. Az 
1945-ös karácsony már nagyon szomorú volt, tudtuk, hogy valahol jeltelen sírban alussza 
örök álmát Boriszovban." 

Huzina Andrásné Ricsei Ilona (sz. 1933., Mezőkaszony) 
„Tizenegy éves voltam akkor, amikor édesapám hazajött munkaszolgálatból. Három napig 

bujkált, hogy a visszavonuló magyar hadsereg el ne vigye. Aztán bejöttek az oroszok, azt 
hittük elmúlt a veszély, apám előjött a rejtekhelyéről. Anyám rimánkodott, hogy ne menjen el, 
de édesapám hitt a dobszónak, három napot kibír. Öt gyermeket hagyott itt: a legnagyobb 
tizenhat éves, a legkisebb négy volt. Anyám kereste Szolyván, kereste Perecsenyben, de sehol 
se találta. Szomorú karácsonyaink voltak. 1944-es karácsonykor is oda volt édesanyám keresni 
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édesapánkat Szolyván. Mi, gyerekek voltunk otthon, milyen volt ez az ünnep, se édesanyánk, 
se édesapánk, s bizony az ennivaló is szűkösen volt, hisz elment a kenyérkereső. 

A nagybátyámtól tudta meg édesanyám, hogy meghalt édesapám, s ordítva jött haza. Meg 
akart halni, nem látta az élet értelmét. Öt nap nem evett semmit, s az egyik éjszaka megjelent 
álmában a drága jó apánk, s ezt mondta: Drága jó Mari, nem sajnálod az árvákat. Egy másik 
fehérruhás alak odavitte a gyerekekhez, s így szólt: Egyik szebb mint a másik, ne hagyd őket 
meghalni. Anyám felkelt, reggelit készített, teljesen megváltozott, csak gyermekeinek élt. 

Nekünk nagyon szomorú napjaink voltak. Szomorúak voltak a karácsonyok is. 1945 
karácsony még szomorúbb volt, már tudtuk, hogy édesapám meghalt. Anyám sírt, s ötéves 
kishúgom megkérdezte miért sír. Gyermekeim, egy harapás ennivaló sincs. A kishúgom 
boldogan bújt hozzá: Tetszik tudni, reggel sokáig fogunk aludni. Este nyolckor kopogtattak az 
ajtón, egy kaszonyi asszony jött be, s mi mindent kipakolt az asztalra: szalonna, zsír, kendő 
liszt, amit csak el lehet képzelni egy szegény konyhán. Az asszony ezt mondta: Mariska, ne 
sértődj meg, de sajnálom ezt az öt gyereket. A kishúgom odaugrott: Édesanyám! Most már 
nem kell sokáig aludni, lesz mit enni. Ettől boldogabb karácsonyt, talán életemben sem 
emlékszem, amikor a nagy bánat mellett ott volt az öröm, az emberi szeretet. Biztos, hogy 
akkor ezt az asszonyt az Isteni gondviselés küldte oda. Édesanyám nagyon vallásos volt, erre 
tanított bennünket is. Úgy érzem szép karácsonyaim voltak, habár árván nőttem fel, de nagy 
szeretetben." 

Ködöböcz Albertné Márkus Mária (sz. 1924., Bátyú) 
„Két testvéremet vitték el a lágerbe. A bátyám Béla 25, József öcsém 18 éves volt. Béla a 

frontról szökött haza a háborút megúszta, de csak egy hétig lehetett itthon az oroszok 
elvitték. Édesanyám nagy hátizsák élelemmel kereste őket Szolyván, de ott azt mondták 
tovább vitték őket, nem tudni hová. Idehaza karácsonykor az emberek a templomban gyűltek 
össze, hogy szeretteikért imádkozzanak. Nagy bizonytalanságban telt el az 1945-ös karácsony 
is, hiszen nem tudtunk testvéreimről semmit. Aztán 1946-ban hazajött Nyeste Kálmán bácsi, s 
tőle tudta meg édesapám, hogy mind a ketten jeltelen sírban nyugszanak Boriszovban. 
Édesapám a mezőről jött hazafelé szekérrel, rosszul lett, más hajtotta haza a lovakat. így lett 
kimondatlanul szomorú 1946 karácsonya, szomorú volt az 1944., 1945-ös is, de legalább még 
élt a remény. Most már tudtuk, hogy testvéreim nem jönnek haza. Ez a seb, amit az ő haláluk 
okozott, nem gyógyul be soha. Karácsony estéken mindig rájuk gondolok. Imáimban 
belefoglalom őket is. Most már legalább van egy emlékmű, ahová egy szál virágot letehetek." 

Demjén Albertné Bakó Vilma (sz. 1922., Barabás) 
„Férjemet december 10-e körül vitték el az utolsó csapattal. Előtte malomban dolgozott. 

Mikor behozták ide a Lónyay-kastélyba, mert ott volt a gyűjtőtábor, a két zsidó, az volt a 
tulajdonos, azt mondta neki: Albert bácsi mondja, hogy maga cseh, nem magyar. De hát az én 
férjem erre nem volt képes. így ő is Szolyvára került, majd utána Perecsenybe, ahol éppen 
karácsonykor találkoztam vele. Akkor azt mondták tovább viszik őket Szamborba. Turkán át 
kerültek el Szamborba. Szerencséje volt mivel kinőtt a szakálla, meg rosszul is nézett ki, egy 
lengyel katona azt mondta, hogy ötvenöt éves. Hazaengedték. 1945 karácsonyát együtt 
töltöttük boldogan, mert akkor még nem tudtuk, hogy férjem bátyja meghalt az Uraiban. 1946 
karácsonykor szomorúság költözött a házba, gyászoltunk." 

Sokszor hallani: miért kell a sérelmekről beszélni? Botor ember gondolkodik így. A sebek 
csak akkor gyógyulnak, ha gyógyítják azokat. Nem gyűlöletkeltéssel, hanem megértéssel, az 
emlékezés jogának és lehetőségének megadásával. Ha valaki kimondja a rettenetet, azzal fel is 
oldja. Ezek az emlékezések, az 1944-es áldozatok emlékművei, azt sugallják, vigyázzunk a 
jövőre, a jövőnkre. Nekünk itt most nagyon nehéz, de béke van, nem hajszolnak ártatlan 
embereket a halálba. Ünnepeinken együtt lehet a család, hitünkért nem üldöznek. Igaz, nehéz 
magyarnak lenni, az ártatlanul meghurcolt embereket a mai napig sem rehabilitálták. Adja az 
Isten, hogy életünk áldott karácsonyokkal legyen koronázva. 

Bagu Balázs 
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