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Solymár József

Hol voltál Sztálin születésnapján és halála óráján?

Devecseri Gábor éppen olyan volt, amilyennek érdemes megszületni, okos, művelt, jó modorú, vonzó férfiú. 
Az a tény, hogy nagyon fiatalon újra fordította Homérosz Iliászát, valamiféle dicsfényt vont köré. Költői hiteles-
ségét megerősítette, hogy tehetségét Kosztolányi Dezső és baráti társasága felismerte és elismerte. Jókora meg-
döbbenést váltott ki, hogy amikor a hatalmat sok aljassággal megszerző Rákosi Mátyás a béketábor haderejébe 
beépített magyar néphadsereg népszerűsítését is megcélozta, Devecseri ajánlatot kapott, hogy hivatásos katona-
ként szolgálja a szocialista hazát és a világbékét, és a költő elfogadta ezt az ajánlatot. Mindjárt századossá, majd 
őrnaggyá léptették elő. (Rideg Sándor, az Indul a bakterház írója nekem panaszolta a próza mellőzését a sereg-
ben, mivelhogy ő eggyel alacsonyabb rangot kapott.)

Devecseri alkalmi költemények fabrikálásával hálálta meg a jó állást, a kellemes életet. Írt egy minden harcos-
hoz szóló tegeződős verset is arról, hogy szeresd és ápold a fegyvered. Szívesen vállalt fellépéseket a seregben és 
a seregen kívül, és kétségtelenül jól mulatott az alakjára szabott egyenruhában.

Volt egy verse, amelyet két alkalommal is a költő előadásában hallgathattam meg. Egyszer az Írószövetségben, 
máskor  a Magyar Távirati Iroda egyik ünnepségén. A költemény Sztálin születésnapja alkalmából a világbéke 
őrének dicsőségét zengte. Kétszer hallottam, de nem emlékszem már egész pontosan. Valahogy így kezdődött.

Az nap született, decemberben
Sztálin, huszonegyedikén, 
Melyen az éj kezd zsugorodni 
És növekedni kezd a fény. 

Vagyis a legsötétebb napon – súgta a fülembe Király Géza kollégám, akit később malteros nadrágban láttam 
viszont, mert ’56 forradalmi napjaiban Kéthly Anna titkára volt. 

Sztálin éltében, holtában sokáig jelen volt a magánéletünkben is.

1944. december 21., Mátraballa

Tudom, a történészek előtt nincs nagy értéke az utólagos, főleg egy ilyen hat és fél évtized múltán megírt me-
moárnak. A régi papírok, jelentések, újságok a leghitelesebbek. Bizonyára örülnének, ha odaadnám a falu kiüríté-
sének tervét, amelyben az emberek mellett a négylábú állatokról is felmérés készült. Ezt a tervet egyébként soha, 
senki végre nem hajtotta. Csökkentebb értékűek a naplók (a szubjektivitások miatt). Elfogadhatóak a történelmi 
értékű személyiségek visszaemlékezései, ha kellő tudományos igénnyel készültek. De, hogy egy vénember mit 
firkál össze-vissza, az keveset nyom a latba. 

Különben is, a végleges és hiteles képet csak akkor lehet kialakítani, amikor végre az utolsó eleven tanú is elpat-
kolt. Ezt persze nehéz kivárni. Korábban illik, szükséges feldolgozni legalább a kulcsfontosságú eseményeket. A 
sztálingrádi csatát, a normandiai partraszállást mégsem lehet jegelni, a Hitler utolsó bunkerében történtek sem 
titkosíthatók, de hogy mindenféle amatőr összevissza fecserésszen, az mégiscsak több a soknál. 

Ráadásul eme írásomat fogalmazgatva, az események sodrában evickélve, elbizonytalanodva magam is beval-
lottam, hogy az események sorba állításával imitt-amott baj lehet. Ám most nem fenyeget ez a veszély, mert ha 
kell, akár a nagyesküt is leteszem, hogy a most következő események 1944. december 21-én történtek. A dátum 
további része pedig azért hiteles, mert legalábbis meghirdetve ekkor volt Sztálin generalisszimusznak a születés-
napja. Ez pedig belejátszott a történetbe. 

Jó, jó, de miért éppen egy kis vacak palóc falu? – fogalmazhatna meg még egy további ellenvetést valaki. Ha va-
laki modortalanul, mondhatni pimaszul feltenné ezt a kérdést, az is megkapná tőlem a szűkszavú, de meggyőző 
választ. És még ügyelnék arra, nehogy dölyfös, kioktató legyek. 
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1944. december 21-én egy, a már megszokottnál jóval hangosabb dörrenés ébresztette fel a falu népét. Hama-
rosan elterjedt a hír, hogy a németek felrobbantották a nyáron csak bokáig érő Balla patak két partját összekötő 
tardonyai közúti hidat. Hetekig tartó tanyázgatás után úgy tűnik, az utolsó szálig eltűntek a községből a német és 
magyar katonák. Lehet, hogy harc nélkül feladják a falut? Ez lenne ám az igazi nagy szerencse! 

Hogy ki találta ki: várni illik a ruszkikat, azt hat és fél évtized múltán már nehéz lenne kinyomozni. Fergeteges 
ötlet volt, annyi bizonyos. Talán a szorongásainktól szerettünk volna mielőbb megszabadulni. Meggyőződni, 
hogy emberek ők is, nem öldöklésre, pusztításra születtek. 

Mert hogy volt bennünk bőven szorongás, az tagadhatatlan. Nem csak a korábbi évek szorgos propaganda-
munkájának eredményeként, hanem a frontot járt emberek sem a legjobb híreket hozták. Nekem például volt 
olyan álmom, hogy családom tagjaival együtt szorgosan kapálom a gazdasági udvarnak kemény talaját. Nem 
termelési célzattal, hanem, hogy a tenyerünk kérgessé váljék. Mert az oroszok mindenki tenyerét megnézik, és 
akié nem kérges, azt menten agyonlövik. 

Talán a félelemérzés mielőbbi leküzdésének vágya motivált bennünket is. Mert mi más magyarázata lett volna, 
hogy apám, a tapasztalt frontharcos hajlandó volt saját alkalmi otthonából több mint száz méterre eltávolodva, 
immár aranygalléros egyenruhában, kitüntetési szalagokkal kiállni az út szélére, magával víve kamasz fiát is. 
Nem számolva azzal, hogy egy lövöldözés bármikor bekövetkezhet.

Valóban nagy ostobaság volt kiállani a Hutasor szélső házához, ruszkit várni. De azzal számoltak, hogy a 
tardonyai híd felrobbantása miatt erre jön majd az eleje. Csakhogy ezt a lehetőséget a ravasz germánok is felmér-
ték. Telepítettek néhány aknát a híd melletti részre, és egyet a faluba vezető dűlőúton is eldugtak. 

Az előrenyomulókkal együtt két lovas kocsi is jött. Alighanem a felszereléseiket hozta. Az első szerencsésen 
túljutott a nekik állított csapdán, de a másodiknak ez már nem sikerült. Jókora robbanóerő lehetett ott, mert a  a 
szerencsétlen kocsis teste berepült az aknamező közepére, és ott is maradt tavaszig.

Az első kocsis lovai a robbanástól megvadultak, és a kocsisnak bárhogy igyekezett, nem sikerült visszafognia 
őket. Jött hát a felszabadító. Egy száguldó szekéren, egy kiveresedett fejű rémülten ordibáló, a gyeplőt rángató 
magányos katona, aki nem tartott igényt az üdvözlőbeszédre. A lovát szerette volna megállítani, hogy a bőrét 
mentse. 

Aztán megjöttek a gyalogosok is. Ám a történtek miatt ők sem voltak rózsás kedvükben. Mi pedig akkor még 
nem tudtuk, hogy kenyérrel és sóval (netán egy kis pálinkával) illett volna fogadni őket. Elvonult hát előttünk a 
felszabadítók morcos csapata, mi pedig a nyomukban hazakullogtunk. 

Nem sokkal később az ablakunkon kilesve furcsa színjátékban volt részünk. A falu túlfelén lévő dombon kato-
nák jelentek meg, és kezdtek maguknak lövészteknőket készíteni. De nem ám a peremvonalon, ahogyan később 
magam is besoroztatva tanultam, hanem lejjebb, ahol a nyílt terepen teljességgel védtelenek voltak. 

És valóban – feltehetően aknavetőtűzzel –, kezdték őket levadászni. Hol az egyik bukott fel, hol a másik. Lőt-
ték őket, mint körvadászaton a nyulakat, és a szerencsétlenek még nem is futkározhattak. Hatan haltak meg így. 
Mint később megtudtuk, román katonák voltak. A templomkertben temettük el őket, ott nyugodtak, mígnem 
intézkedés történt a hazaszállításukról. 

Aztán ide is, oda is, be-becsapódott egy-egy ágyúból kilőtt lövedék is. Mátranovákról lőttek bennünket. Az 
egyik ágyú mellett ott ácsorgott Szélesi Géza, az én kövesdi osztálytársam, aki szüleivel együtt a menekülés rögös 
útjára lépett. Hát nem volt szép tőle, hogy az üzengetésnek eme szokatlan módját választotta. 

Az egyik lövedék – mint már említettem – hogy apámnak igaza legyen, jócskán megrongálta a vasútállomás 
épületének tetőzetét. Valóban nem lett volna ajánlatos ott maradni. Bent a faluban a lövöldözés egyetlen civil 
áldozata a mi Zsíros Julisunk volt, kinek jogtalanul viselt kontyával együtt koponyájának egy darabját is elvitte 
egy szilánk. 

Valamikor a délelőtt órákban aztán hárman beköltöztünk a Dezső bácsi által kifaragott óvóbarlangba. Két 
lányt, a mi Marikánkat és a szomszédos Róka Ilonkát a ki-bejáró katonáknál tapasztalt növekvő érdeklődés mi-
att tartották célszerűnek időben eldugni. Egyék csak a megfőzhetetlen marhacombból készült töltött káposztát, 
aztán menjenek isten hírével. 

Óvatosságból anyám engem is eldugott. Nem attól féltett, hogy megerőszakolnak (megbecstelenítésnek mond-
ták akkoriban), ő az életem féltette, és mint kiderült, joggal. Kidobolták ugyanis, hogy minden munkaképes 
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férfiember szerszámokkal felszerelve azonnal induljon a tardonyai hídhoz, hogy annak megreparálása mi előbb 
megtörténhessen. Mivel a javakorabelieket és az idősebbeket korábban elhajtották a menekülők, a korhatárt igen 
alacsonyan, talán tizennégy vagy tizenöt esztendőben szabták meg. Jött is értem Róka Lőrinc, hogy menjünk 
együtt, de anyám a már kihevert betegségemre hivatkozva megtiltotta, hogy vele tartsak. 

Ehelyett jött a pincefogság, amelyről hamarosan kiderült, hogy nem is olyan kellemetlen. Nem csak pokrócok-
kal, de dunyhával, párnával is jól el volt látva a mi kis barlangunk. A bejáratát száraz kukoricaszárakkal álcázták. 
Marika feküdt a barlang szája felől a szélen, aztán Ilonka, legbelül pedig csekélységem. Nem kellett hosszú idő 
ahhoz, hogy rájöjjek, esetleg ki lehetne használni az előnyös helyzetet. Elvégre pólyásként csak a vekkert dobtam 
le. Nem ejtettek a fejemre.

A közeledésemre Ilonka úgy reagált, hogy hátat fordított. Ez nem jelentett tiltást, mert e perctől hagyta, hogy 
a kezem arra járjon, amerre neki tetszik. Egy fordított helyzet alakult ki, mint korábban Milesz Katalinnal. Ott 
én voltam elöl, ő tapadt hozzám, itt meg fordítva. És itt a csoda nem percekig, hanem órákig tartott. De tőlem 
eltarthatott volna az örökkévalóságig. Hiszen ekkor ismerkedhettem meg a női test megunhatatlan domborza-
taival. Nem tudom mi lett volna, ha mindent akarok. Ha például tudom, hogy ebben a pózban is lehetséges. Úgy 
vélem, meg kellett volna érnem az elutasítást, talán a megszégyenülést is. De így hibátlanul szép maradt az emlék. 

A vége azért elkunkorodott. Csörgött a barlangunk szájánál a száraz kukoricaszár. Látogatónk jött! De nem 
is egy! Öt vagy hat fegyveres katona nyomult be egymás után. Te jó isten, mi lesz most?! Feszült pillanatok 
következtek. Parancsnokuk mintegy megnyugtatásként közölte, hogy ők románok, de ettől még nem oldódott 
a feszültség.  Anyám egy olcsó kis préselt papír (magyarul papundekli) oldalú táskát (afféle bababőröndöt) kine-
vezett menekülőcsomagnak. Ezt nyitotta fel nagy érdeklődéssel a kis egység parancsnoka. A tartalmát illetően 
csalódnia kellett, mert nem voltak benne családi ékszerek. Végül kiemelt egy gondosan vasalt zsebkendőt és je-
lekkel engedélyt kért, hogy magával vihesse. Aztán ahogy jöttek, elvonultak.  Ez a közjáték meggyőzte a fentieket 
arról: nem biztos, hogy a legjobb megoldás a lányok ily módon való eldugása. 

Közben megjött Lőrinc a hídtól, pontosabban a hídroncstól. Ott kegyetlen dolog történt. A híd felrobban-
tása után, amikor elszállt a füst, a robbantó brigád a szétroncsolt, összeborult gerendák közé elrejtett még egy 
robbanószerkezetet. Így már a munkaterület megtisztításánál bekövetkezett a harmadik detonáció, és most az 
összecsoportosult emberek között arathatott a halál. Két szovjet katona és két ballai ember halt meg a helyszínen. 

Az őrök nem engedték meg, hogy az alkalmi brigád tagjai szétszaladjanak. Fegyverrel kényszerítették a meg-
rettent embereket a maradásra. Róka Lőrinc odaállt az egyik őr elé és meg is mutatva mi történt vele, nemzetközi 
nyelvet használva közölte:

Kaput a fülem. – 
Az orosz pedig intett, hogy iszkoljon mielőbb, nehogy meggondolja magát. Hát ebből az anyám óvatossá-

gának köszönhetően sikerült kimaradnom. Néha el kell hinnem, hogy Fortuna istenasszony bábáskodott a 
születésemnél. 

Azért egy icipici tragédiában mi is részesülhettünk. Az udvarunkon elég nagy volt a jövés-menés ahhoz, hogy 
a veszélyt csak az utolsó pillanatban vegyük észre, amikor szegény Csöpit két elszánt harcos már kivonszolta 
az óljából. A szándék nyilvánvaló volt. Csöpi visított, Marika jajveszékelt, az ifjú ruszki hadnagy pedig gombol-
ta a pisztolytáskáját. Nem volt irgalom. Egyetlen pisztolylövés dördült el. Semmiség egy ekkora világháború-
ban. Ám ahhoz elegendő volt, hogy Csöpi ártatlan lelke felröppenjen a sertésmennyországba. Megérdemli az 
angyalszárnyakat. 

Marika reakciója döbbenetes volt. Ahelyett, hogy tovább zokogott volna, fúriaként rontott neki a hadnagynak, 
és mit sem törődve azzal, hogy annak még kezében a gyilkos fegyver, teljes erőből, két ököllel, ahogy bírta, püföl-
ni kezdte annak mellét. Csak amikor sikerült lefogni, akkor folytatta a zokogást. 

Csöpit nem azért végezték ki a ruszkik, hogy mi tartsunk disznótort. Elhurcolták, és úgy tűnt ezzel lezárult az 
ügy. Ám nem így történt. Nem sokkal később visszatért a vétkes hadnagy. Az emberei egy törött féderű, de kü-
lönben kifogástalan állapotban lévő hintót vonszoltak, toltak be az udvarunkba. Ki tudja hol zabrálták, de most 
elhozták a malacért. 

Dezső bácsi megajánlotta, hogy ha vége lesz a hacacárénak, eléje fogja majd az ökreit. A háború közeledtével 
ugyanis ő is, mint az okos parasztok zöme, a lófogatot ökrökre cserélte. Mert az ökröket nem lehetett besorozni, 
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háborúba vinni. És még közmunkára se nagyon vették igénybe. A tört féderű hintót végül a pétervásári Kőrösi 
doktornak adtuk el tíz liter konyakért. Hogy mi lett a konyak sorsa, azt később majd elmondom. (Ámbátor köny-
nyen kitalálható). 

Ami azt illeti, Mátraballa faluját nem elit alakulatok szállták meg. Kelet-Európa és Ázsia különböző népeinek 
fiai fogtak össze, hogy elhozzák nekünk a szabadságot.  Egy majd kétméteres markáns arcú férfire nagyon em-
lékszem, aki mutatott a nyakán egy, a füle mögé érő jókora forradást, és elmondotta, hogy ezt a sebhelyet magyar 
szurony okozta, de ő nem haragszik, mert ilyen a háború. Egy román pedig megtalálta Peti sógor repülőstiszti 
egyenruhás fotográfiáját, s annak a hátoldalát írta teli hasonló szöveggel. 

Úgy tűnt, hogy már további különleges esemény nélkül telik el a nap, amikor beállított hozzánk három tiszt. 
Közülük egy őrnagy, a ruszki major volt a legrangosabb, de a két társa is kipróbált hadfi volt. Kiderült, hogy 
ők nem betévedtek hozzánk, hanem ők egy vizsgálóbizottság, mondhatni hadbíróságként jelentek meg. Apám 
ügyében jöttek dönteni. 

A grimbuszt a velük tartó Újjobbágy Lőrinc okozta. Külseje attól volt különleges, hogy egy jókora zsírdaganat 
volt a jobb szeme sarkánál, ő meg attól, hogy míg az első nagy háborúban fogságba esett, és azt hitte magáról, 
hogy megtanult oroszul. Tolmácsfunkcióra vállalkozva valamit elkotyogott arról, mi történt a vasúti rakodónál. 
A ruszki majorék félreértették, vagy netán félre akarták érteni amit hallottak, s ezért szálltak ki hozzánk. 

A gyanús ügy pedig a következő volt. Nem lehessen tudni, hogy a németek miért akarták mondhatni végle-
gesen elpusztítani a mi vasútvonalunkat, amely a Mátra háta mögött a Miskolc és Salgótarján felé vezető két 
valóban forgalmas pályát kötötte össze, és amelyet nemrég a nagy takarékosság és ésszerűsítés jegyében az elsők 
között valóban halálra ítéltek a fatökű gazdasági mogulok. A németek nem érték be azzal, hogy visszafelé taka-
rodva minden kis hidat, átereszt gondosan felrobbantottak. Hoztak egy óriás kampós ekét. Három mozdony 
húzta ezt az apparátot, amellyel középen elvágták a talpfákat és ügyesen a síneket is kiondolálták. Még szerencse, 
hogy egy idő után elszégyellte magát és bedöglött a gonosz készülék. 

Parád felé már megszűnt a közlekedés, amikor az állomásunk irodájába beállított egy német főhadnagy. Apám 
nem hiába szolgált Bécsben és töltött hét esztendőt a közös hadseregben, jól beszélt németül. Megértette hát, 
hogy a korábbi rombolások betetőzéseként fel akarják robbantani, méghozzá két százkilós repülőbombával, a 
vasúti raktárunk melletti megemelt rakodóplaccot. A jóindulatú német közölte, hogy időt ad a lakosság értesí-
tésére. Igaz, hogy a háztetőket nem lehet megvédeni, de legalább az ablakokat nyissák ki, vagy szedjék le, és az 
emberek vonuljanak védett helyre. Apám legalább ezt az ostoba kártételt szerette volna megakadályozni. Fel-
ajánlotta, hogy a falu férfiúinak segítségével ha kell, használhatatlanná teszi azt a rakodót. És a német hadsereg is 
jól jár. Megmarad nemesebb célokra két repülőbombája.

A tiszt urat ezzel a javaslattal sikerült megnevettetni. Végül beleegyezett, hogy ha a bontás kielégítő lesz, a 
nagy bumm legalábbis Mátraballán elmarad. Apám kidoboltatta, hogy minden férfiember azonnal induljon csá-
kánnyal, feszítővassal. A rámpa szélét sínvas fogta össze, így megbontani nem volt egyszerű. A német tiszt nem 
kellemetlenkedett:  beérte a tessék-lássék bontással, és elvitte a bombáját.

A kihallgatás során, nagy nyögdécselések közepette anyám javítani akart a hangulaton. Kínálta a bizottmányt 
kolbásszal, szalonnával, befőttel, mézes puszedlivel, savanyú cukorral. De csak durcásan rázták a fejüket. Végül 
is kiderült, hogy tekintettel a nagy Sztálin születésnapjára, valami, a jeles alkalomhoz illő nemesebb piával szíve-
sen koccintanának. Ha ilyen lett volna, alighanem elő is vettük volna. Ám ekkorra a hetekig tartó siroki harcok 
miatt a káli bor már elfogyott. A tört féderű hintó pedig még ott állott az udvaron, nem váltódott át konyakra. A 
kihallgatás így végül eredménytelennek minősült, a bizottság dühösen elvonult. Ilyen drámaian mókás formá-
ban értesülhettünk a generalisszimusz születésnapjáról, mely alkalommal a Vörös Hadsereg minden harcosának 
és tisztjének illett berúgni.

Már azt hihettük, eljött a záróra és számunkra nem jön újabb meglepetés, amikor lejött a padlásról Béla. Mint 
kiderült, ő mindvégig ott bújt. Számolva azzal, hogy a házban nincsen bevonulásra kötelezett személy. Tóth Béla 
a bátyámmal volt egykorú. Gyermekként sokat csatáztak egymással. Dezső bácsiék azért bújtatták, mert őt néz-
ték ki vőnek egyetlen leánykájuk számára. Erzsikéről eddig azért nem beszéltem, mert talán tizenkét esztendős 
fejletlen kicsi lány volt még akkor, eszembe sem jutott, hogy nőként tekintsek rá. Átköltözésünk után Dezső bácsi 
máskor nem tapasztalt szigorral megtiltotta, hogy felmászkáljak a padlásra. Még bántott is a dolog. Mit gondol az 
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öreg, hogy megdézsmálom a kolbászukat, vagy mi más kincset rejtegetnek odafenn. No jó, voltak a nagymama 
recés szélű ötvenfilléresei, a kolbász a nagy koplalások idején, meg a pisztoly vételáraként megszerezni szánt sza-
lonna. De ezek családi ügyek voltak. És hogy teljes legyen a bűnlajstrom, egyszer a határban letéptem egy szép 
tányér napraforgót. De Béla megjelenésekor értelmet kapott a tiltás. Béla aztán évek múltán el is vette Erzsikét. 
És ha már ennyit elmondtam, érdemes talán beszegni a történteket. Dezső bácsihoz az állomásra való visszaköl-
tözésünk után is át-átjárogattam.

1950-ben is, amikor már a Magyar Távirati Iroda tudósítója voltam, elmentem tiszteletemet tenni a hutasor-
ra. Miközben mi emlékeinket idézgettük, a rádióból halkan szólt a háttérzene. Majd vége lett a muzsikának és 
megszólalt egy férfihang: – Tárogatónk szava tizenkét órát jelez. Ekkor eszméltem, hogy a Rákosi korszak kellős 
közepén a megbuherált néprádió a Szabad Európa hullámhosszára van beállítva. Margit néni pedig hozott egy 
sámlit és arra felállva két perccel előre állította a láncos súllyal működtetett faliórát. 

És eszembe jutott egy élmény. Amikor még együtt laktunk, az egyik reggelen tőle szokatlanul cifrákat ká-
romkodva jött be a házba. Kiderült, hogy valakik éjszaka elcsúfították a nagykaput. Kiszaladtam megnézni, mi 
történt tulajdonképp. Hát a kétszárnyú kapura mésszel, primitív betűkkel odamázolták:

Foglyainkat elvitte Szálasi, 
Hazahozza Rákosi.

Szálasiról akkor már tudtam kiféle, miféle, de Rákosi nevével akkor találkoztam először. Bemenvén a házba 
apámtól próbáltam információt szerezni. 

Rákosi? Az egy nyikhaj! – Ennyivel kellett beérnem. Sztálinról nem is kérdeztem a véleményét.

1953. március 5., Nyírlak

Csináljuk meg, ahogyan illik, a személyes élmények elmondása előtt a történelmi hátteret. Az 1950-es évek 
elejére, már hogy szép képzavarral éljek, a hidegháború lázálmában vergődött. Farkas Mihály a moszkovita ural-
kodó csoport egyike, megkapván a honvédelmi tárcát, a hadseregtábornoki rang elnyerésére vágyott. (Ezen felül 
már csak a marsall volt és az egyedül Sztálin számára megalkotott generalisszimusz rendfokozat.) 

Farkas Mihály személyes ambíciói miatt még a csonkákat-bonkákat, a vaksikat és süketeket, no meg az anal-
fabétákat is besorozták. Egy az egyben átvették a Szovjetunió dicsőséges vörös hadseregének kiképzési elveit és 
módszereit. A legfájóbb az volt, hogy nullás géppel havonta kopaszra nyírtak, mint a birkákat. Az alapkiképzés 
idején a honvéd eskü letételéig eltávozás, de még kimenőnk sem volt. Rafinált módszerek voltak az önérzet ma-
radékainak szétzúzására. 1951 őszén bevonulva sikerült bekerülni ebbe a darálóba. Ahol egyik napról a másikra 
nagyot változott a helyzetem. Ekkor már számon tartottak, mint törzskönyvezett fiatal írót és újságírót. Átvezé-
nyeltek a keszthelyi hadosztály Szabadság címzetű lapjához, és kineveztek szerkesztőhelyettesnek. Ez különben 
őrnagyi  vagy alezredesi beosztás volt 4600 forintos fizetéssel. 

Nem laktanyában laktunk, hanem a keszthelyi főutcán, a könyvesbolt udvarában, ahol a szerkesztőség és a 
nyomda is működött. Egy alkalommal megbetegedett a gépíró lányunk, és az utca túloldalán lakó úttörő járási 
titkárnő segített ki bennünket. Ettől kezdve félig-meddig átköltöztem hozzája. A teljes komforthoz az is hozzá-
tartozott, hogy alig néhány méterre volt tőlünk Keszthely egyik legismertebb vendéglője, amely akkor a Béke 
nevet viselte. Akkoriban meglehetősen meggondolatlanul bántak az elnevezésekkel. Így történhetett, hogy du-
nai zátonyra futott a Szabadság sétahajó, sok volt a fináncláb a Terv cigarettában, és minőségi kifogások miatt be 
kellett vonni a nagy fantáziával szintén a békéről elnevezett borotvapengét. 

A helybéliek egyébként nem vettek tudomást a vendéglő átkereszteléséről. Számukra az Amazon Amazon 
maradt, és mi, az alkalmi vendégek is próbáltunk ehhez igazodni. Az Amazon főbejáratát sokáig nem vettem 
igénybe. Mi nem azon, hanem emezen a másikon jártunk az épületbe, azon az oldalbejáraton, amelyik egy egy-
szerű italboltba vezetett. Egyik este itt fogyasztottuk elalvás előtti féldecinket, amikor a kalandozó természetű 
fotóriporterünk azzal a hírrel tért vissza, hogy meghívást kaptunk az étterembe. 
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Furcsa hadosztály volt a miénk. Megvolt annak mindene, teljes szervezettsége és felszerelése, egy kivétellel, 
katona alig lézengett a laktanyánkban. Úgynevezett B típusú hadosztály volt a miénk, amely arra volt felkészítve, 
hogy háborús helyzetben behívásokkal nagy gyorsan feltöltsék az állományt, és már mehessünk is a csatába. Ter-
mészetesen nem a legképzettebb, legalkalmasabb tiszteket helyezték ide, és ahhoz képest, hogy a proletárdikta-
túrának elkeresztelt terrornak éppen fénykorát éltük, nálunk bizony a lazaságnak nem csekély jelei mutatkoztak. 

A hadtáp ügyeit egy fiatal, jóképű továbbszolgáló törzsőrmester intézte, aki nem fárasztotta magát azzal, hogy 
elleplezze, vadul költekező mágnásként él, feltehetőleg a nép vagyonából. Majdnem minden este áttaxizott Hé-
vízre, és ott bulizgatott. Szívesen vendégül látta a tiszt urakat, és csöppet sem tartott attól, hogy valaki feljelenti. 
Csak találgattuk, hogy mitől ilyen bátor.

Nos, ezen az estén az Amazonban működött a terülj-terülj asztalkám. A hadtápásznak két civil vendége volt, 
egy kopott, sunyi öregúr, meg egy takaros menyecske. A bácsiról kiderült, hogy ő egy Nyírlakon működő me-
zőgazdasági továbbképző és a hozzá csatlakozó nagyüzem igazgatója. A menyecske pedig egy, a most éppen ott 
rendezett termelőszövetkezeti könyvelői tanfolyam hallgatója. Korábban valami jó üzlet kötődhetett, de ezen 
már túl voltak. A nyírlakiak mentek volna már hazafelé, de a következő vonat már csak valamikor jóval éjfél után 
indult. Valamivel agyon kellett csapni az időt, túl voltak már a vacsorán és pezsgőzéssel, beszélgetéssel igyekez-
tek eltölteni a várakozás óráit. Ehhez kérte a törzsőrmester a nagydumás újságcsinálók segítségét. 

Záróráig tartott a pezsgőzés, akkor kikísértük a vendégeket a vasútállomásra. Ott éjszaka is működött egy res-
tinek nevezett büfé. A vasútállomás előtt volt egy nagy park. A könyvelőtanonc menyecskével mi kimentünk oda 
sétálni. Február végén setét éjszaka, zimankós időben egy efféle park sem sétára, sem egyéb szórakozásra nem 
alkalmatos. Attól tartva, hogy elhasználják tüzelőnek, a gondos városgazdák télre begyűjtötték a park padjainak 
ülődeszkáit és háttámláit. A maradék keskeny, betonból öntött hideg tartóelemen ülve, pontosabban egyensú-
lyozva, nem igazán zavartalan élvezet a szeretkezés. 

A menyecske – kinek keresztnevét sajnos elfelejtettem, asszonynevét pedig még ennyi idő múltán sem illendő 
közrebocsátani – azzal vigasztalgatott, hogy hamarosan lesz náluk egy bál. Majd akkor. És vihetek barátokat is, 
mert a könyvelői tanfolyamon jóval több a nő, mint a férfi, és a részt vevő férfiak sem igazán fiatal, hibátlan férfi-
ak. Ezt a meghívót aztán a vonat indulása előtt az igazgató úr is megerősítette.

Katonacimboráimnak tetszett az ötlet, hogy megyünk majd Nyírlakra bálozni, ahol válogathatnak a magányos 
menyecskék között. Jobban várták mint én, hogy eljöjjön a nap. Közvetlenül tervezett nyírlaki látogatásunk előtt 
programunkat veszélyeztető aggasztó körülményként a világbéke őrének, a nagy Sztálinnak egészségi állapo-
tában fenyegető fordulat következett be. Erre vallott, hogy egy fél tucat professzor által kiadott egészségügyi 
jelentéseket olvastak be a rádió minden híradásában. A bemondó igencsak rezegtette a hangját, amikor közölte: 
„a vizeletben két százalék genny”. A fél világ uráról ilyeneket nem szoktak közhírré tenni, ha van remény a felgyó-
gyulásra. Vagy nagyon hamar elpatkol az öregúr, de az is lehet, hogy már fagyasztják, de nem hozzák nyilvános-
ságra a halálhírét mindaddig, amíg az utódlást illetően meg nem egyeztek. 

Találgattuk, kitart-e Joszif Visszarionovics a kedvünkért a bál megtartásáig, és érdemes-e egyáltalán elindulni. 
Végül úgy döntöttünk, hogy megyünk. Szerkesztőségünk járműve mindössze egy motorkerékpár volt, amelyet a 
felderítőktől vezényeltek hozzánk vezetőjével, Kecskés István honvéddel egyetemben.

Kácsor Laci fura módon, éppúgy, mint én, a Magyar Távirati Iroda munkatársaként vonult be. Őt a helybeliek 
kívánták bevonni a hadosztályújság munkájába. Ezt a szándékot keresztezte, hogy engem a magas minisztérium 
odavezényelt. Laci vagány angyalföldi gyerek volt, aki nem ijedt meg a saját árnyékától. Ha elkelt az újságírói 
státus, majd ő lesz a fotóriporter. Igaz, hogy korábban nem volt fényképezőgép a kezében, de annyi baj legyen. 
Egyik felvételén, mire bekerült a lapba, a két lefotografált rohamsisakos harcosból már csak két fekete pacni ma-
radt. Hadosztályunk politikai tisztje ki is fejezte rosszallását, kérdőre vonta Lacit. Mire ő szemrebbenés nélkül 
rávágta, hogy a bírált kép éjszakai gyakorlaton, torkolattűznél készült. A politikai tisztnek volt humora. Nevetve 
vette tudomásul a magyarázatot. 

Nos, mi hárman ültünk a két személyre tervezett motorra. Enyém volt a kényelmes hátsó utas ülés. Kácsor Laci 
ült a vezető helyén, Kecskés pedig a benzintankon kuporogva vezette a túlterhelt járművet. Ezzel együtt szeren-
csésen megérkeztünk Nyírlakra. Itt aztán az egyik kellemetlen meglepetés a másikat követte. Az igazgatói irodá-
ban nem az Amazonban megismert sunyi öregurat találtuk, hanem egy nagyhangú, erős férfiút. Kiderült, hogy 
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a mi öregurunk előléptette önmagát. A kínos jeleneten túlesve jött az igazi hidegzuhany. Amíg mi Keszthelyről 
Nyírlakig elmotoroztunk, a rádió bemondta Sztálin elvtárs halálhírét. A tervezett bál természetesen elmaradt. 

A valóságos igazgató úr látva a csalódásunkat, nagyvonalúan felajánlotta, hogy ha akarjuk, reggelig maradha-
tunk Nyírlakon, és megaludhatunk az éppen üres munkásszállás vaságyain. Valamiféle csodára várva elfogadtuk 
ezt az ajánlatot. Egy éjszakára beköltöztünk a szállásra, ahol nagy munkaidőben a távolabbi falvakból összesze-
dett cselédek aludtak. Vártuk a csodát, de hasztalan vártuk. Senki nem kocogtatta meg ablakunkat. Maradt tehát 
az álom az idegen vaságyon. 

Hanem az éjszaka kellős közepén valaki beordított hozzánk, hogy tűz van. Segítsenek. Jöjjenek oltani. Mi 
Kecskés Pistával annak ellenére, hogy elszoktunk már a kemény fegyelemtől, ugrottunk be a nadrágba, csizmá-
ba, hogy eleget tegyünk a felhívásnak. Kácsor Laci viszont alig-alig akart megmozdulni. Amikor biztatni kezd-
tem, csak annyit mondott: – hagyjatok békén, álmos vagyok, és már fordult is a másik oldalára. 

Kifelé menet egyszer csak belém csapódott az Amazonban megismert menyecske. 
Itt az alkalom. Félrehúzódhatunk – seppegte. 
Az ajánlatot hallva még az is megfordult a fejemben, hogy talán az én menyecském volt a gyújtogató. Lehet, 

hogy naiv vitézként döntöttem, de úgy éreztem, a köz érdeke előbbre való, mint a magánszórakozás. 
A zsupptetős malacfiaztató égett. Mitől, hogyan gyulladt ki, máig nem tudom. A kutricákban tartott anya-

disznók mellett még ott volt a sok-sok kismalac. Az állatokat sikerült időben kihajtani. Amikor odaértem, éppen 
akkor futott ki az utolsó kismalac. A farán tenyérnyi foltban égett a szőr. Valaki ráloccsantott egy vödör vizet, és 
a malac sikkantva ugrott tovább. 

Magam sem értem, hogyan történt, de alighanem vitézi voltom miatt egyszer csak azon vettem magam észre, 
hogy fenn állok egy, a hodályhoz támasztott magas létra csúcsán, és egymás után zúdítom a vödör vizeket az égő 
zsupptetőre. A téli havak és a kora tavaszi esők miatt jócskán átázhatott az öreg zsuppszalma, így a tűz nem volt 
olyan heves, mint várni lehetett volna. Csak amikor már le lehetett mászni, akkor jutott eszembe, hogy nekem 
tulajdonképp jól fejlett tériszonyom van, és még a sámlira se szívesen állok fel. 

Hajnalig elkínlódtunk a tűzzel. Nagy tétje nem volt az oltásnak. Igazából arra kellett vigyázni, nehogy tovater-
jedjen a tűz, de csendes idő lévén ez a veszély nem igazán fenyegetett. Amikor lejöttem a létráról, az anyakocák és 
a malacok gondozójával, egy idősebb bajszos férfiúval behatoltunk a kiégett hodályba. Lámpa sem kellett, mert 
felülről jött a kelő nap fénye. Nagy volt a pára, és orrfacsaró az égett szalma savanyú szaga. Igazából nem tudtuk 
mihez kezdjünk, ott tébláboltunk szótlanul egymás mellett. 

Egyszer csak az én derék sertésápolóm megbotlott valamiben. Jobban a lába alá nézett, megvizsgálta a sötét 
tömeget, aztán tárgyilagosan megállapította: 

Megdöglött egy nagy disznó. 
Ahogy kimondta, legszívesebben a szájára csapott volna. Cinkosok módján néztünk egymásra. Kár lett volna 

magyarázkodni.
Amikor kijutottunk a szabad levegőre, örültem volna, ha meglelem a menyecskémet, akinek nyoma veszett. 

Reggel az igazgató szépen megköszönte vitézi mivoltunkhoz illő helytállásunkat. Igyekeztünk hazafelé, mert a 
mi kis hadosztály lapocskánk is különkiadással búcsúztatta az elhunyt generalisszimuszt.

Temetésekor megszólaltatták a békeévek alatt berekedt szirénákat, füttyögtek a mozdonyok. Nem tudom, 
szóltak-e a harangok. Szólhattak volna, hiszen ifjú emberként a papneveldét is megjárta a mi nagy halottunk. Én 
meg azóta is hurcolom a félresikerült nyírlaki kaland emlékeit. 


