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- Részletek -

IV. Elszabadult pokol A Szálasi-féle hatalomátvétel után felgyorsultak az esemé
nyek. amelyek a vasúti szállításokban is megmutatkoznak. Mind gyakrabbá válnak 
a Szlovákián át észak felé, Németország irányába futó szerelvények, amelyek kiürítési 
holmikat, áttelepültő katonai egységet és felszerelési tárgyakat visznek. Az állomás 
személyzete, amely főként Tar, Kisterenye és Somoskőújfalu térségéből regrutálódott, 
aggodalommal figyelte az eseményeket, de fegyelmezetten végezte munkáját.

Salgótarjánban egyre sűrűbben jelentkez
tek menekült vasutasok az ország déli része
iből. Ez a terület ugyanis a románok átállása 
következtében, csakhamar hadszíntérré válto
zott. Szabadkáról: Pogány András, állomásfő
nök és vele együtt Füri Mária, Varga Katalin, 
Balázs Piri Rozália érkezett. Szolnokról Lu
kács Dániel jött. Erdélyből menekült Tolnai 
László intéző és mások, akiket befogadtunk és 
munkába állítottunk.

Megnőtt az országúton észak felé tartók 
száma is. Az egyik napon nyíregyházi régi 
ismerősünk. Antalfi Zoltán, szüleivel együtt 
kopogtatott be hozzánk.

Az öreg szülők fájdalommal búcsúztak el 
egyetlen gyermeküktől, aki egységével to
vább vonult Fülek felé.

A vasúti pálya Salgótarján külső pu.-ig 
két, innen Somoskőujfalu, illetve tovább Fü
lek felé, egyvágányú. A növekedő forgalom 
komoly gondot okozott. A bajokat tetézte, hogy 
a nagy talajszintkülönbség miatt Somoskőújfa
luig a vonatok csak tolómozdonnyal tudtak 
kínkeservesen, döcögve felkapaszkodni. A 
szerelvények egymást érték, zsúfolásig tele le

szerelt gyárak gépeivel, katonai egységek tör
zsállományával és a tisztek családtagjaival. Fel
háborodást keltett, hogy egyes asszonyok vado
natúj kincstári köpenyt, bekecset húztak ma
gukra, amikor tudott dolog, hogy a frontokon 
harcoló katonák ellátása mennyire hiányos.

Forgalmi-tisztjeinket alaposan próbára tet
te és megviselte a hetek óta tartó és fokozódó 
áradat. Sok időt töltöttem a forgalmi irodában 
és igyekeztem segíteni az ott folyó idegtépő 
munkát.

Dél körül járt az idő, amikor kivágódott az 
iroda ajtaja és jóképű. Fiatal főhadnagy rontott 
be rajta.

-  Mégiscsak disznóság! Maguk szabotál
nak! Órák óta áll a szerelvényünk mozdony 
nélkül! Követelem, azonnal indítsanak! -  
üvöltötte.

Elfogyott a türelmem és emelt hangon rep
likáztam: -  De sürgős magának! Vegye tudo
másul, hogy mi nem szabotálunk! Kikérjük 
ezt a hangot! Különben is ha ide belép, kö
szönni illenék!

Emberünket szemmel láthatóan meglepte 
a “fogadj-isten”, de  még próbálkozott.
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-  Hogy beszél maga! Jegyezze meg, én 
Tölgyessy Ferenc, magyar királyi honvéd fő
hadnagy vagyok!

-  Én meg Hasznos József magyar királyi 
államvasúti főtiszt, állomásfőnök-helyettes 
vagyok!

Tölgyessy a száját rágta dühében:
-  Ennek még lesz folytatása!
Keményen válaszoltam.
-  Állok elébe! -  A főhadnagy dühösen sar

konfordult és elrohant.
Félóra sem telt el és hívatott Mihálka La

jos tanácsos, állomásfőnök. Szabályszerűen 
jelentkeztem. Ott ült már nála egy ezredes, 
akinek bemutatott, majd felémfordult.

-  Helyettes úr, az ezredes úr már tájékoz
tatott a forgalmi irodában nem régen lezajlott 
eseményekről, szeretném ha elmondanád, ho
gyan is történt!

Röviden vázoltam a súyos forgalmi hely
zetet, majd Tölgyessy főhadnagy berobbaná
sát a forgalmi irodába és a lezajlott szóváltást. 
Az állomásfőnök az ezredesre nézett s megje
gyezte:

-  Így egészen más a helyzet, a főhadnagy 
úr fellépése provokatív volt. A magyar királyi 
honvédséget senki sem sértette meg. A vasuta
sok pedig helytállnak!

Az ezredes úgy látszik találva érezte ma
gát, és barátságtalan szóváltás következett. A 
galambősz, 60 év körüli állomásfőnök végül 
nagy nyugalommal így szólt:

-  Ezredes úr, tudtommal a front arra van... 
- és pipájával Hatvan felé mutatott, majd Fü
lek irányába bökve hozzátette -  maguk mégis 
errefelé iparkodnak... Ki szabotál tehát?

Az ezredes szó nélkül távozott.
Az esetet jelentettük a Füleken székelő 

magyar katonai parancsnokságnak. Válaszuk 
az volt, hogy a szállítmány várjon a sorára.

A vasutasok hivatásukat szerető, köteles
ségüket híven teljesítő, fegyelmezett emberek.

Nem politizáltak, amit a Szolgálati Szabályzat 
különben is tiltott. Elvük az, hogy “A kerék
nek mindig forognia kell!”

Salgótarján külső pu. létszáma a hozzátar
tozó fűtőházi és fiókműhelyi személyzettel 
együtt 200 főre rúgott, akikre október 16-a 
után is hatástalan maradt a nyilas demagógia. 
Szálasi Ferencet nem tartottuk a magyar nép 
törvényes vezetőjének, s a kiadott rendelkezés 
ellenére sem eskettük fel a személyzetet a 
“Nemzetvezető”-re. Tudtuk, hogy nagy koc
kázatot vállalunk, de megtettük. Mihálka állo
másfönök megvetette a nyilasokat s e tekintet
ben is teljes volt az egyetértés közöttünk. Em
bereink között nem volt kommunista, de még 
szociáldemokrata sem, vagy ha mégis akadt 
titokban egy-kettő, befolyásuk elenyészően 
csekély a sínek környékén.

A helyi gyárakban és üzemekben ugyan
akkor szép számmal akadtak nyilasok, még a 
bányák munkásai között is.

Nem volt titok előttünk az sem, hogy a 
közeli Karancs hegységben szervezkednek a 
kommunisták és gyülekeznek a partizánok. 
Éjszakánként többször hallottuk magányos re
pülőgép zúgását és láttuk a “Sztalin gyertyá”
nak keresztelt világító rakéták fellobbanását a 
hegyet borító erdők felett, ami utánpótlás ér
kezését sejtette. Ilyenkor a németek és a csen
dőrök hajtóvadászatot rendeztek, de nem nagy 
eredménnyel.

A nyilas propagandára nem sokat adtunk, 
bár voltak, akik elhitték, hogy készül a “cso
dafegyver”, ami egycsapásra a németek javára 
billenti a háború mérlegét. Hatottak a szovjet 
katonák kegyetlenkedéseiről terjesztett men
de-mondák is, a nőkkel szemben elkövetett 
erőszakoskodások rémhírei.

Tudtuk, hogy az ország helyzete kétségbe
ejtő s jövője bizonytalan. Megpróbáltunk jó
zanul, hideg fejjel gondolkodni és cselekedni, 
mert nekünk itt és most ebben a környezetben 
kell élnünk. A németek régen elveszítették hi
telüket, de a reális valóság mégis csak az,
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hogy a nyakunkon ülnek, ők parancsolnak, a 
hatóságok engedelmeskednek, sőt Salgótarján 
főterén ellenállókat és katonaszökevényeket 
akasztanak. Nyilvánvaló az is, hogy a néme
tek és a nyilasok -  minden fogadkozásuk elle
nére -  sem képesek a szovjet csapatokat fel
tartóztatni, illetve visszaverni.

Meggyorsítoták a salgótarjáni gyárak le
szerelését és elszállítását. Ösztönösen is ér
zem, hogy ez ellen tenni kell valamit, hiszen 
gépek nélkül nem indulhat meg a termelés a 
front elvonulása után. A továbbélés alapfelté
tele pedig a munka: de rettenetes nyomásként 
nehezedik rám az ismeretlen jövendő, két apró 
gyermekem, feleségem és a nekem engedel
meskedő beosztottak sorsáért érzett aggoda
lom. Akár tetszik, akár nem, józan ésszel tudo
másul kell venni, hogy a vörös hadsereg mind 
közelebb ér.

A gyárak kocsiigénylésének kielégítése az 
én feladatom. Az üveggyár, a gépgyár, az acél
gyár gépi berendezéseinek nyugatra való el
hurcolásának ütemét lassította, sőt napokra 
megaksztotta, hogy a gyárak üres kocsival tör
ténő ellátása akadozik. Különféle ügyeskedé
sekkel mindezt fokozni lehet. Ezt a gyakorla
tot követem, együttműködve Wiesinger Ká
roly főmérnökkel és Mánczos József tervező
vel, akikhez egyébként is baráti szálak fűznek. 
A helyzetem kényes, mert nekik írásban kell 
átnyújtniuk kocsiszükségletüket s csak bizal
masan kérhetnek arra, hogy ne állítsam ki azo
kat. Végeredményben nekem kell vállalni a 
felelősséget a gyárak leszerelésének elhúzó
dásáért. Persze sokkal kevesebbet tehettem 
volna Mihálka tanácsos beleegyező kacsintása 
nélkül, aki tökéletesen tisztában volt a hely
zettel.

1944. október hó közepén, Selbmann had
nagy vezetésével megérkezett Salgótarjánba a 
német katonai szállítási parancsnokság. Há
rom vasúti kocsiból álló részlegüket a fűtőház

területén, a fordítókorong közelében lévő üze
mi vágányra állíttatják. Selbmann hadnagy 
negyven év feletti, közepes magasságú, so
vány testalkatú férfi. Polgári foglalkozása: 
vasúti tisztviselő (Halle környékéről). Embe
rei ugyancsak Wermacht katonák, az idősebb 
generációból. Feladatuk, hogy “segítsék” a 
magyar személyzet munkáját. A valóságban 
viszont megfigyelték, majd ellenőrizték s vé
gül irányították az itt folyó tevékenységet.

A szénbányák, ha mérsékelten is, de még 
termelnek, a rakodáshoz szükséges üres ko
csik rendelkezésre bocsátása azonban mind 
nagyobb nehézségbe ütközik. Hatvanból fő
ként rakott vagonok érkeznek észak-magyar
országi, sőt Budapest elkerülése miatt dunán
túli rendeltetéssel. A salgótarjáni leadási kocsi 
kevés az itteni szükséglet fedezésére. Az acél
gyár, üveggyár és a gépgyár berendezéseinek 
elszállításához elsősorban “G” vagy “Gh” jel
zésű fedett kocsik kellenének. A budapesti 
MÁV üzletvezetőség kocsiintézősége igyek
szik is e térségbe irányítani a kért vagonokat, 
de a fegyelem lazulásával, az útközbeni állo
mások sokat saját céljaikra kisoroznak a vona
tokból. Üres kocsi még így is érkezik, de 
azokból a lehetségesnél sokkal kevesebbet 
adunk át kiüríési célokra, a többit pedig Fülek 
és Losonc irányába tovább utaztatjuk. A ko
csimesterek (Szilágyi, Barna és Molnár) bár 
sejtik miről van szó, kérdezés nélkül végre
hajtják a rendelkezéseimet.

Ezek az intézkedések is hozzájárultak ah
hoz, hogy sok alapvető és a termelés újraindí
tásához nélkülözhetetlen gép végül is Salgó
tarjánban marad.

1944. november 4-én elesett Szolnok, s 
ezzel együtt megszűnt a Nyíregyháza-Debre
cen-Szolnok-Budapest fővonalon a vasúti 
közlekedés. A forgalom a Miskolc-Hatvan- 
Budapest útirányra terelődött. A fővonali ren
dező pályaudvarok gyakori bombázása miatt
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azonban fokozott mértékben igénybe kellett 
venni a Hatvan-Salgótarján-Fülek-Losonc se
gélyútirányt, ami növelte Salgótarján zsúfolt
ságát.

November hó első napjaiban, a reggeli 
személyzetváltásnál jelentést tettek kb. 50-60 
belföldi magyar kocsiról, amelyekben cukor, 
liszt, szén, tüzifa s más létfontosságú rako
mány van, Selbmann parancsára a német le
génység leszedte a magyar bárcákat és helyet
te németországi rendeltetésű bárcákkal látták 
el. Felháborodottan tiltakozom az önkényes
kedés miatt. Selbmann üvöltözött: miért okos
kodom, hiszen ezeket a kocsikat a címzett ál
lomásokra már nem lehet továbbítani, mert ott 
oroszok vannak. A magyar fuvarleveleket mu
tatva cáfolom az otromba hazugságot. Selb
mann nem enged. Én sem. Felhívtam a füleki 
katonai irányítókat s közlöm a tényeket. Kér
ték, hogy a vonatvezetővel küldjem el a ma
gyar fuvarleveleket, s megígérték, hogy intéz
kednek.

Estefelé értesítést kapok, hogy a kocsikat 
újból magyar bárcákkal látták el és az eredeti 
fuvarlevelek szerinti rendeltetési helyekre to
vábbították.

Selbmann tombolt dühében, s mivel igen 
gyakran ittas és beszámíthatatlan, ha csak le
het kitérek előle s átengedem a terepet Pogány 
András főintézőnek, aki diplomatikusabban 
tud a németekkel bánni mint én.

Salgótarján felett éjszakánként tömegesen 
repültek angolszász bombázógépek délről 
északi irányba, de bennünket békén hagytak. 
Tartottunk tőlük, mert az állomás túlsó olda
lán egy nagy területen az izzó baglyasi med
dőhányó kitűnő éjszakai célpontot jelenthetett 
számukra.

Nyomasztó és félelmetes a repülők mono
ton dübörgése. Légvédelem, elhárítás, semmi. 
Rettenetes a teljes kiszolgálgatottság. A front 
közeledését a szovjet felderítőgépek megjele

nése is érzékelteti. Az egyik ilyen gép, a vasút 
fordítókorongjára irányította bombáját.

A gép közeledését jelezték. Hazarohantam 
Évát figyelmeztetni, aki éppen főzött. Csak 
vonakodva készülődött az épület pincéjében 
lévő óvóhelyre lemenni, mert hasonló eset - 
minden következmény nélkül - már töbször is 
előfordult. Hallván a repülőgépzúgást felkap
tam a két és féléves Évikét s kirohantam vele. 
A folyosón jártam, amikor hallottam egy tom
pa puffanást s a bomba robbanását. Ekkor már 
Éva is jött karjában a tizennégy hónapos Jóska 
fiammal. Baj nélkül értünk le a pincébe. A 
bomba azonban célt tévesztett, s nem a fordí
tókorongra, hanem lakóépületünk melletti sa
lakkal feltöltött puha talajba hullott, s a robba
nás ott nagy gödröt vájt. A házunk nem sérült 
meg, még az ablakok is épen maradtak, pedig 
a halál 5-6 méternyire ittjárt a közelünkben.

Nem volt ilyen szerencsés kimenetelű né
hány nap múlva az üveggyárat ért hasonló 
támadás. Azonnal a helyszínre siettem, de se
gíteni nem tudtam. A gyár bejárata előtt tizen
négy hevenyészve letakart véres tetem iszo
nyú látványa fogadott.

A háború mind kíméletlenebbül szólt bele 
amúgy is feszültségekkel teli életünke.

Akadozott a közellátás. Tejet, pártiga
zolvány felmutatása mellett először a nyila
soknak adnak, s ami megmaradt azt kapták a 
többiek. Szerencsére volt némi tartalékunk 
konzervtejből a gyermekeknek. Esetenként a 
környező falvakból is sikerüli friss tejet sze
rezni, bejáró embereim segítségével.

A deportált zsidók bútorait, szőnyegeit és 
kevésbé értékes más holmiját a zsidó-temp
lomban gyűjtötték össze. November végén ki
hirdették, hogy e tárgyakat meg lehet vásárol
ni. Akadtak vevők, nem is kevesen, erre a 
kótya-vetyére és lelkiismeretfurdalás nélkül, 
kocsikkal hurcolták el a potom áron vagy in
gyen szerzett holmikat.

Éppen “állomásbejárás”  tartva a vágá
nyok mellett a Főtér felé tartottam. Jobbkéz
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felől, a zsidótemplomnál nagy volt a sürgés- 
forgás. Előttem vagy százötven méterre egy 
asszonyt láttam, aki összegöngyölt szőnyeget 
húzott maga után a vágányokon kereszetül. 
Mérhetetlen undor fogott el e hullarablók, hi
énák láttán, akik telhetetlen kapzsiságukban 
ilyen aljasságokra vetemednek. Ehhez hason
ló eset történt az egyik főtiszt kollégával, aki 
szégyenkezés nélkül mesélte, hogy ikonokat, 
szamovárt és bőröket küldött haza, amikor 
Ukrajnába katonáskodott. Arra a kérdésemre, 
hogy mennyiért vette az “ajándékokat” , ne
vetve mondta, hogy volt a vasúti raktárban 
elég, csak össze kellett szedni. A bőröket fote
lekről és heverőkről hasogatta le. Szörnyűlkö
désemet látva hozzátette: “kár lett volna ott
hagyni, mert a németek mindent felgyújtottak 
viszavonulásuk előtt” ...

A németek sorozatos veresége hidegen ha
gyott, azt azonban reméltem, hogy mi magya
rok valahogy majd csak átvészeljük a vihart 
csak sikerüljön időt nyerni.

1944 november közepén SS szállítmány 
érkezett cingár, alacsonytermetű, karvalyorrú, 
barnabőrű és kékszemű, korántsem germán ti
pusú tiszt vezetésével. Az átmenesztő irodá
ban tartózkodtam, amikor nekem rontott és 
pisztolya után kapdosva követelte azonnali to
vábbszállításukat. Csak határozott fellépéssel 
tudtam a fegyverével folyton hadonászó tisz
tet nagynehezen kitessékelni. Rövid idő múl
va SS katona szólított meg magyarul. El
mondta, hogy ők többségében magyarországi 
svábok, s a németek akaratuk ellenére beso
rozták katonának. Kérdezte, hogy messze 
van-e még a határ, mert ő és néhány társa 
semmiképpen sem hagyja el az ország terüle
tét. Provokációtól tartottam, de olyan őszinté
nek látszott a fiú, hogy végül megadtam a 
részletes felvilágosítást.

1944. november 24-én, 22 óra 32 perckor, 
Losoncon keresztül a MÁV Igazgatóságtól 
távirat érkezett, amelyet Tomka József táv
irász rögzített.

“A hadműveleti területről az összes 18-60 
éves férfi lakosságnak el kell költözni. Az el
költöző alkalmazottakról és családtagjairól az 
elhelyezési kormánybizottság által erre a célra 
kijelölt felvevő-területen lévő lakásokban és 
létesítményekben való elhelyezésükről és 
élelmezésükről a lehetőséghez képest, gon
doskodni kívánnak. Fentiekről a személyzetet 
értesítse és hívja fel, hogy azok, ha lakóhe
lyükről  el akarnak költözni, szándékukat a 
szolgálati főnökségüknél haladéktalanul je
lentsék be. A jelentkezés alapján 1944. no
vember 30-ig az Igazgatóság A.I. osztályához 
be kell jelenteni az elköltözésre jelentkező ne
vét, szolgálati címét...”

A rendelkezés nem volt egyértelmű s meg 
is mondtuk embereinknek: “Döntsön minden
ki saját belátása szerint.” Selbmann, a német 
parancsnok amellett kardoskodott, hogy min
denki tegyen eleget a kiürítési parancsnak, 
mert az állomás területén lévő összes épületet 
felrobbantják.

A személyzet többsége azonban a környe
ző községekben lakott és nem is akart onnan 
eltávozni. Kutyaszorítóban végeredményben 
csak a pályaudvar területén lévő szolgálati la
kások bérlői kerültek. Ezek közé tartoztunk 
mi is. Mivel semmi elfogadható lehetőség 
nem kínálkozott, kényszerből a távozás mel
lett döntöttünk. Komoly gondot okozott a 
nagybeteg apósom sorsa, aki leszerelése után 
egy ideig még ki-kijárogatott az állomási res
tibe ismerőseivel beszélgetni, majd tüdőaszt
mája súlyosbodásával, fokozatosan onnan is 
elmardt. Világa lassan a családi körre szűkült, 
majd a teljes befeléfordulás jellemezte.

Helyeselte, hogy elmegyünk Salgótarján
ból, de kijelentette:

- Én maradok, mert nekem kevés van már 
hátra...
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Próbáltuk vigasztalni, de keserűen legyin
tett.

A feszültséggel teli napok egyikén este 22 
óra körül, kézigránátot dobtak Selbmannék 
vagonja felé, amely távolabb robbant fel s így 
lényeges kárt nem okozott. A dörrenésre nagy 
riadalom támadt s mindenki partizánakcióra 
gondolt. A németek, géppisztollyal a kezük
ben idegesen rohangáltak s keresték a tettest, 
de annak nyomaveszett. A sötét éjszaka is őt 
segítette. A merénylet idején Selbmann nem 
tartózkodott a kocsiban s mikor értesítették a 
történtekről, tajtékzott dühében, részegen 
összevissza lövöldözött, majd a forgalmi iro
dába rohant s azt ordította, hogy a vasutasok 
meg akarták ölni. A nagyobb nyomaték ked
véért több lövést is leadott, amelyek a távirda 
helyiségének falába furódtak.

Böjthe (Nief ) József intéző, aki jól beszélt 
németül csak nehezen tudta lecsillapítani az
zal, hogy a közeli Karancs hegység erdeje tele 
van partizánnal s ott kell keresnie a merénylő
ket.

A németek, a fütőház területéről, még az 
éjjel vagonjaikat, a felvételi épülethez köze
lebb fekvő, egyik csonkavágányra állíttatták 
át.

1944. noember 26-án a szovjet-hadsereg 
elfoglalta Hatvant. Már napokkal előtte telje
sen megszűnt az innen irányuló vasúti forga
lom, sőt a távbeszélő összeköttetés is. Kistere
nyéig, illetve Pásztóig még indítottunk és fo
gadtunk is naponta egy-két vonatot, de Pász
tón túl a világ senkiföldjévé változott. No
vember 23-a lehetett, amikor Balázs János, 
Zsolnay István, Böjthe József s még néhány 
vállalkozó szellemű munkatársammal együtt 
elhatároztuk, hogy felderítjük a Mátrán túli 
környéket, összeszedjük és Salgótarjánba 
visszük a még fellelhető MÁV kocsikat. Az

egyik tartalékmozdonyunkhoz kalauzkocsit 
kapcsolva, reggel 9 óra körül elindultunk 
Pásztora. Itt közölték, hogy a tőlük 15 km. 
távolságra lévő Apc-Zagyvaszántó állomás a 
telefonhívásra nem válaszol. Rövid tanakodás 
után tovább mentünk a kihalt vidéken. Apc 
bejárati jelzőjét túlhaladva látható volt, hogy a 
váltók egyenes irányba állanak s az átjáró-fő
vágányra szabad a behaladás. A felvételi épü
let előtt megálltunk, de senki sem fogadott, a 
forgalmi iroda ajtaja zárva. Sehol egy terem
tett lélek. Messzire lehetett látni Hatvan felé. 
Kihalt vidék, a távolból tompa dübörgés hal
latszik. Selyp 3 km távolságra van, odáig még 
elmehetünk. Isten segíts! Gyerünk! Selyp ál
lomáson sem kell váltót állítani. Lassan hala
dunk befelé. A sínek mellett sehol senki. A 
cukorgyár és a gőzmalom kéményei élettele
nül merednek az égre. Közel van mindkettő, 
megnézzük. A malom bejárata zárva. A cukor
gyár kapuja tárva-nyitva... megyünk befelé. 
Kellemetlen érzésem van, mit mondunk, ha 
utunkat állják, de hajt a kíváncsiság, hátha itt 
találunk üres, vagy rakott MÁV-kocsikat.

A cukortároló-raktár felől zaj hallatszik. 
Bemegyünk. Magyar katonák lapátolják zsá
kokba a sárga színű nyerscukrot. Nem kérde
zik, hogy mit akarunk. Megszólítom az egyi
ket, aki készségesen elmondja, hogy a finomí
tott fehércukrot napokkal ezelőtt teherautók
kal már elszállították. Ez az utolsó fuvar, a 
többi marad, mert az oroszok bármikor meg
érkezhetnek s ők nem akarnak velük találkoz
ni. Kicsit beljebb megyünk. Sok-sok mázsa 
nyerscukor hever még a betonlapok között, a 
széle piszokkal, szeméttel keveredve.

Odakint fürkészem a látóhatárt. Élettelen 
vidék. Közelben a lőrinci hőerőmű új épületei 
látszanak és számunkra elérhetetlennek tűnő 
messzeségben Hatvan gyárkéményei és temp
lomtornyai derengenek. Felettünk -  ügyet sem 
vetve ránk -  szovjet felderítőgép zúg el, dü
börgő hangja néhány másodpercre elnyomja a 
távolból hallható ágyúdörgéseket. A levegő
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ben feszültség vibrál. Hazafelé menet tűnődve 
figyelem a mozdony monoton zakatolását, a 
gyorsan fogyó kilométereket. Feleségemre és 
aprócska gyermekeimre gondolok, mit hoz a 
közeljövő?

Salgótarjánhoz alig 50 km-re pusztít a há
ború, arat a halál és a front egyre közeledik.

Időközben megérkezett a hivatalos értesí
tés, hogy a salgótarjáni és környéki vasutaso
kat Galántára telepítik át. Reméltük, hogy 
nem sokáig tart a háború. Galántát nem éri el 
a front s ott valahogy átvészelhetjük a hátralé
vő napokat, de készek voltunk arra is, ha meg
felelőbb lehetőség kínálkozik, akkor itt mara
dunk.

1944. december hó 8-án még rendes szol
gálatot tartottunk. Losoncról megérkezett a 
vasutasok elszállításához szükséges tizenkét 
vagon, amelyeket gondos átvizsgálás és mű
szaki felkészítés után, a tiszti lakóépület mel
lett fekvő, ún. kerti vágányra állíttattunk. Sal
gótarján és Kisterenye között még fenntartot
tuk a vonatforgalmat annak ellenére, hogy a 
Mátrából tisztán hallható volt a sorozatvetők 
(Sztalin orgonák) ijesztő vijjogása.

December 10-én az egyik fiatal segédtiszt
jelölt szólított meg. Mitévő legyen? Ő jönni 
akar velünk, de a biztonsági szolgálat főhad
nagyától azt a parancsot kapta, hogy maradjon 
Salgótarjánban, figyelje az orosz megszállás 
idején az emberek magatarását és készítsen 
feljegyzéseket.

Itt minden épületet felrobbantnak. A fiatal 
vasutas kérdőn nézett rám. -  Nem adhatok 
tanácsot, saját magának kell eldöntenie, hogy 
mit cselekszik. -  Ott állt még egy-két pillana
tig, majd búcsúzott.

-  Viszontlátásra Helyettes Úr! -  Az ajtó 
halkan csukódott be mögötte.

Nehéz szívvel, de csomagolni kellett. Há
rom szobabútort nem vihettünk magunkkal. A 
hálószoba marad, döntöttünk. Wiesinger igaz

gatóhelyettes felajánlotta, hogy az üveggyár 
raktárában megőrzik számunkra.

A berakodás napjául 1944. december 13-át 
jelölték ki. Végülis vasúti kocsikba 22 fő saját 
létszámba tartozó tényleges vasutas és 36 fő 
hozzátartozója, összesen 58 fő került.

Mi négyen, a Böjthe (Nief) házaspár, vala
mint Nemes Anna, tehát összesen heten a 
171738 sz. Gh. kocsit foglaltuk el. Nehezen 
váltunk meg kényelmes otthonunktól.

A pályaudvar vezetését és a szolgálat ellá
tását Selbmann, az embereivel együtt, már na
pokkal előbb átvette. Megérkezett a robbantó 
különítmény is, speciális ekékkel, a vasúti pá
lya felszántásához és a talpfák kettétöréséhez.

Balázs János főtiszt, számadópénztáros, 
velünk tartott s így e fontos feladat elvégzése 
továbbra is a legilletékesebb hatáskörében 
maradt.

Szolgálati revolvert és a töltényeket én 
vettem magamhoz, kipróbáltam, kifogástala
nul működött, azért fohászkodtam, hogy “so
hase legyen rá szükségem.”

A déli órákban, a vonal kiürítésével kap
csolatosan, Kisterenyéről 9 vagonban 49 fő, 
Zagyvapálfalváról pedig egy kocsiban 5 fő 
érkezett.

Késő délutánra fejeződött be a 21 kocsiból 
álló vonat összeállítása és műszaki felül
vizsgálata.

Még egyszer visszamentem elhagyott ott
honunkba, amelyből a hálószoba-bútorokat és 
egyéb tárgyakat időközben már elszállították. 
Szívfacsaró a feldúlt, üres lakás látványa, 
mégis nehezen mozdulok.

A vágányok felől mozdonysíp hallatszik... 
mennem kell!...

Vajon mikor és milyen lesz a viszontlátás? 
Szorongat a kérdés, melyre választ senkitől 
sem kaphatok...

V. K iszo lgá lta tva
A vonat lassan húz ki az állomásból. Elha
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ladunk a Főtéri felvételi épület mellett. A vá
ros kihalt, mintha mindenki elköltözött volna.

Két gyermekem békésen alszik megszo
kott ágyában, nem zavarja őket a kerekek egy
hangú zakatolása.

-  Isten veled Salgótarján!...
Somoskőújfalun -  hosszas időzés után -

egy kocsit kapcsolnak a szerelvényünkhöz. 
Öten vannak benne.

Késő éjszaka érkezünk Fülekre, ahol táro
lóvágányra állítanak bennünket. Egy teljes na
pi ácsorgás után indulunk Losoncra, de előző
leg újabb 19 kocsit kapunk. Pelsőc, Tornalja, 
Bánréve, Putnok, Rozsnyó, Barcika, Sajó
szentpéter, Bélapátfalva, Nekézseny-Sáta stb. 
állomás kitelepített személyzetével és család
tagjaival. Közel 100-an vannak. Losoncon vá
rakozás, amíg kiállítják az “Átszállítási jegy- 
zék”-et és a Galántára szóló 0027 sor.006563 
sz. “katonai szállítólajstrom”-ot. Teljes a fejet
lenség, két irányítószámot is adnak: 79190 és 
7992. Az átszállítási jegyzék szerint 41, a szál
lítólajstrom szerint 36 kocsiból áll a vonat.

Végre 1944. december hó 14-én 21 óra 
után átgördülünk a Tiso-féle Szlovák állam 
határán. Irány Zólyom, onnan pedig Nyitra- 
Szered és Galánta. Holnap talán meg is érke
zünk. A kályha ontja a meleget s a kerekek 
egyhangú kattogása álomba ringat. Mennyi 
idő múlt el, nem tudom. Arra riadok fel, hogy 
nagy a csend. Ajtót nyitok, kinézek, valame
lyik állomáson vesztegelünk. Egy vasutas jön 
komótosan, kézilámpával. Megkérdezem: -  
Milyen messze vanmég Zólyom? -  Magyarul 
válaszol.

-  Már régen elhagyták, a vonat Zsolnára 
megy! Mások is odajönnek a beszélgetésre. 
Kis tanakodás után a forgalmi irodába me
gyünk. Megtudjuk, hogy Zólyomban a néme
tek irányítják a forgalmat s talán azért külde
nek kerülő útirányon át, mert Nyitra felé nagy 
a zsúfoltság. A feltevés elfogadhatónak látszik 
s visszatérünk a vagonokhoz. Zsolnára 1944. 
december 5-én estefelé érkezünk. Pogány

András néhányadmagával elmegy érdeklődni. 
Megtudják, hogy 21 óra előtt nem kaphatunk 
mozdonyt. Böjthe Jóskával és Marikával, a 
feleségével, besétálunk a havas városba. Fel
tűnő, hogy nincsen elsötétítés, még a kirakati 
lámpák is világítanak. Békebeli hangulat. Az 
üzletekben sok minden jegy nélkül kapható. 
Pénzem kevés van, de azért tejet, sajtot, túrót, 
zoknikat és egyéb apróságot tudtam vásárolni. 
Aztán 21 óra körül szerelvényünkhöz kap
csolják a mozdonyt, a hiba csak az, hogy nem 
Galánta, hanem Oderberg irányába. Óriási a 
felháborodás! Rohanás a forgalmi irodába. A 
német tiszt barátságosan magyarázza, hogy 
Brokau-ba kell mennünk, ahol német-magyar 
vegyesbizottság átvizsgálja a szállítmányt s 
utána jöhetünk csak vissza Galántára. Hiába 
magyarázzuk, hogy irányított, zárt vasutas 
egység vagyunk, a német hajthatatlan.

Visszamegyünk a kocsikhoz, Böjthe Jóska 
dühében leaksztja a mozdonyt. Izzó légkör, 
kiabálás, szidják a németeket. Több fiatal, el
sősorban nőtlen vasutas, poggyászával együtt 
leszáll, nem jönnek tovább. Igazat adok nekik, 
de maradok. Két kisgyerekkel mit csinálhat
nék mást, a poggyászt, élelmet nem hagyha
tom itt. Kiszolgáltatott helyzetben vagyunk!

Órák telnek el, amíg a megfogyatkozott 
létszámú szállítmány elindul.

Napokig utazunk ezután Felsőszilézia ipa
ri üzemekkel zsúfolt vidékén Katowice érinté
sével: majd Oppeln, Boroszló következett, de 
Brokauba sohasem érkeztünk meg.

1944. december 19-e lehetett, amikor a 
Poznan (Posen)-tól délre fekvő Hohensalza 
állomásra futottunk be. Itt valóban székelt né
met-magyar vegyesbizottság, amelynek az 
volt a feladata, hogy a katonai eredetű anya
gokat összegyűjtse. Nálunk ilyesmi nem volt, 
csak a pelsőciektől koboztak el néhány, állító
lagos, honvédségi takarót.

A vizsgálat után arra akartak rábírni ben
nünket, hogy rakodjunk ki és menjünk német 
gazdákhoz mezőgazdasági munkára. Tilta
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koztunk, vasúti szakemberek vagyunk. Galán
tára kell mennünk! Követeltük hazaszállítá
sunkat.

Nem erőszakoskodtak sokáig. A német pá
lyaudvari ellátószolgálat teával, meleg kol
básszal, kenyérrel és lekvárral megvendégelt 
bennünket, a gyerekek részére tejet kaptunk és 
indulhattunk Galántára.

Más útirányon, ismeretlen vidéken robog
tunk keresztül. A szétbombázott pályaudvaro
kat kikerülte vonatunk, s fohászkodtunk Isten
hez, hogy ne érjen bennünket légitámadás, ha 
már idáig ép bőrrel megúsztuk. A gyerekek jól 
viselték a hosszú utazást, nem szenvedtek hi
ányt semmiben. Ha hosszabb ideig ácsorog
tunk valahol, sétáltunk velük a közelben.

A napok összefolytak... Karácsonyra ké
szültünk, s fenyőfát is sikerült szereznem.

1944. december 24-én reggel nagyobb ál
lomásra érkeztünk. Leszálltam és németül 
megkérdeztem az első vasutast.

-  Hol vagyunk kolléga úr?
-  Ungarische Hradische (Uherské Hradis- 

té) -  volt a válasz.
Nem akartam hinni a fülemnek, csak ami

kor elismételte, hogy valóban a morvaországi 
Magyar-Hradisa városába érkeztünk. -  Nagy 
az Isten! -  kiáltottam, hiszen idejött az apám 
és Imre fivérem az egész családjával együtt.

Szerelvényünket azonban nem itt, hanem a 
szomszédos Ungarische-Bród állomáson tá
rolták. Átállítás után a forgalmi irodában kö
zölték. hogy nyugodtan eltávozhatom, mert 
legkorábban éjszaka indulunk tovább.

Tudtam a címet: Lange Gasse 144. A többi 
gyerekjáték. Visszaindultam Hradisá-ba. Idő
be telt, amíg megérkeztem. Szép házak, ren
dezett, tiszta utcák s békesség mindenfelé. Dé
lelőtt 11 óra lehetett, amikor megtaláltam a 
házat. Első emelet, névtábla: Gottlieb Ptacek, 
helyben vagyok, becsengetek. Ptacekné Böbe, 
sógornőm testvére néz ki az ablakon. Hossza

san felméri vasúti tiszti egyenruhás alakomat, 
de nem ismer meg. Tisztelgek. -  Hasznos Jó
zsef vagyok! -  Kerekre nyílnak a szemei. Mo
solyog, s máris kattan az ajtó.

-  Szervusz Jóska! -  az  előszobában Imre 
két legnagobb leánya, Csöpi és Ágnes kereszt
lányom ugrik a nyakamba. Előkerülnek a töb
biek is. Édesapám és Imre a könnyeivel küsz
ködik, én sem tudom meghatottságomat palás
tolni. Betessékelnek az egyik szépen berende
zett szobába. Pedáns rend, ragyogó tisztaság 
mindenütt. Gottlieb, a házigazda, aki exponált 
járási tisztségviselő, nincsen idehaza.

Mesélem a váratlan találkozás előzménye
it, hogy itt van Éva is a vagonban két kisgyer
mekünkkel. Böbe szeméből a riadt tanácsta
lanság csak akkor tűnik el, amikor megtudja, 
hogy véletlenül cseppentünk ide, hamarosan 
utazunk tovább, s eszemágában sincs tőle 
szállást kérni. Megértem őt, 3 szobás össz
komfortos nyugalmukat 8 gyermek és 4 fel
nőtt befogadása -  ha mindjárt édesanyja és 
testvérhúga gyermekeiről van is szó -  alapo
san felkavarta. Polgári jólétben éltek eddig 
kettesben, melyet egyetlen fiukért való aggó
dás keserített meg, aki fronlszolgálatot telje
sít, s hosszú ideje nem érkezett hír róla.

Három óra is elmúlt már, amikor búcsú
zom. Imre és Apus elkisér.

Éva örvendezve fogad bennünket és mu
tatja a szépen feldíszített fenyőfát. Meggyújt
juk a gyertyákat. Éva leányom kacag örömé
ben. Jóska fiam éreklődve figyeli a szokatlan 
látványt. Eltűnődve nézem az egyik gyertya 
élénk lobogását és anyámra gondolok. Vajon 
mi van vele? Belső hang súgja: -  Él! Vár ben
neteket! -  Pillantásom másik gyertyára réved, 
amely nagyot lobban és hirtelen kialszik. Apó
som arca villan meg előttem, majd Éva lehaj
tott szép fejét és könnyekkel teli szemét látom. 
-  Boldog karácsonyt! -  töröm meg a csendet.

Karácsony első napján délután indultunk
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tovább. Vonatunk lassan haladt délnyugat 
irányba a Fehér- és Kiskárpátok külső oldalán. 
Közben egy-egy állomáson napokig várakoz
tunk. Elhagytuk Veseli, majd Kuty városokat. 
Közel jutottunk Pozsonyhoz, s azt gondoltuk, 
hogy hamarosan célhoz érünk. Ismét csalódás. 
Pozsony túlzsúfolt, ezért Hegyeshalom felé 
kell mennünk. 1944. december 30-án eljutot
tunk Bruck an der Leitha állomásig. Meg
nyugszom, közel vagyunk a magyar határhoz. 
Késő délután közlik, hogy Hegyeshalom állo
mást szétbombázták s vonatot nem fogadhat
nak. Azzal nyugtatnak, hogy a magyar illeté
kes hatóság tudtával, biztonságosabb helyre 
viszik a vonatot.

Latolgatjuk a lehetőségeket, mert már sen
kinek sem hiszünk.

A fegyveres áttörés is szóba kerül, képte
lenség; egyedül csak nekem van egy 7,65 
m/m-es szolgálati revolverem. Az asszonyo
kat és a gyermekeket sem lehet magukra 
hagyni. Néhány egyedülálló ember másként 
dönt, gyalog elindul a határ felé. Talán sikerül 
hazajutniuk! A többség kb. 100 fő marad.

Sötét este indul a vonat Bécs felé. Unter
waltersdorf állomáson, tolatás közben, az 
egyik váltón egy tengellyel kisiklik a kocsink. 
Már csak ez hiányzott! A szabályok szerint 
ugyanis siklott kocsit műhelybe kell küldeni. 
Az átrakás körülményes és sok időt venne 
igénybe. Alkudozás az osztrák kollégákkal. 
Nekik is kínos az eset. Megpróbálják a siklott 
tengelyt a sínre visszahúzni. Sikerült! Műsza
ki embereink megvizsgálják a csapágyakat, 
bemérik a tengelytávot, mindent rendbe talál
nak. Parolázunk s hamarosan robogunk to
vább a Duna völgyében nyugati irányba. Reg
gel egy osztrák kisváros állomásán néhány 
órára félreállítják a vonatunkat.

1944. december 31-e, Szilveszter napja 
van. Kannával a kezemben elindulok tejet sze
rezni a gyerekeknek. Betérek egy házhoz. A 
gazdaasszony érdeklődve nézi egyenruhámat, 
nem is sejti honnan cseppentem ide. Elmon

dom jövetelem célját. Mosolyog, barátságos, 
megtudom tőle, hogy férje katona és régen 
hallott hírt felőle. Néhány szóval vigasztalom. 
Nem válaszol csak elveszi kezemből a kannát 
és színültig tölti habzó friss tejjel. Pénzt nem 
fogad el érte.

Búcsúzom a kedves osztrák asszonytól, 
aki a kapuig elkisér és szerencsés hazatérést 
kíván.

1945. január elseje, menet közben köszön
tött ránk. Éjfél után 3 óra körül értünk Linzbe. 
Vöröskeresztjelvényes egyenruhás lányok fo
gadnak. Az iránt érdeklődnek, hogy volks
deutsch-ok (népinémetek) vagyunk-e? Nem
leges válaszunkra először tanakodnak, de vé
gül is valamennyiünket meleg teával, kol
básszal és kenyérrel kínálnak meg, a gyerekek 
még tejet is kapnak.

Emberséges magatartásuk jó benyomást 
keltett.

Itt tudtuk meg azt is, hogy valószínűleg 
Bajorországba viszik a szállítmányt, ami nem 
nyugtatott meg ugyan bennünket, de jobb hij
ján a várakozás álláspontjára helyezkedtünk.

Két napi veszteglés után 1945. janur 3-án 
indultunk tovább. Linz mellett elhaladva har
sogó zeneszóra és erősen megvilágított épüle
tekre lettem figyelmes. Feltűnő jelenség volt a 
koromsötét város után. (Jóval később tudtam 
meg, hogy koncentrációs tábor van itt.) Elő
ször Passauig, majd Vilshofenig jutottunk el... 
Straubingban egy magyarul kitűnően beszélő 
SS altiszt látogatott meg bennünket és minden 
ékesszólását felhasználva arra akarta rábírni a 
férfiakat, hogy lépjenek be az SS-be. Jó fize
tést, különféle kedvezményeket, a családosok
nak pedig lakást ígért. Hiábavaló volt minden 
erőlködése, senki sem állt kötélnek. Látván 
kudarcát, hangnemet változtatott és becsmé
relni kezdte a magyarokat. A provokációt szó 
nélkül tűrtük és otthagytuk a szitkozódó agitá
tort.
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1946. január 6-án, a Nürnbergtől kb. 20 
km távolságra fekvő Neumarkt-Sankt Veit ál
lomásra érkeztünk. Előlről kezdődik a régi nó
ta, hagyjuk el a kocsikat s költözzünk a város 
közelében lévő “Durchgang-lager”-be. Tilta
kozunk. Kíváncsiságból páran elindulunk vá
rosnézésre. Idillikus kép fogad. Behavazott 
utcák, tarka színű emeletes házak, mint a me
sében. A főtéren rusztikus falazatú ősrégi 
templom és középkori eredetű polgárházak. 
Számunkra lenyűgözően szép minden. Elin
dulunk, hogy szemrevegyük az “átmeneti tá
bor”-t is. A várostól 3-4 km-re, domb magas
laton leljük meg a szögesdróttal körülvett épü
leteket. Külön elkerített részben orosz hadifo
goly-munkásokat őriznek. Az átmeneti tábor
ba szabad a bejárás. Szétnézünk. Sivár nagy 
termek, vaságyakkal és szürke szekrényekkel. 
Keserves lehet itt az élet. Megérlelődik ben
nünk a végső elhatározás, hogy inkább a va
gonokban maradunk, de ide nem jövünk. Kö
veteljük hazaszállításunkat, de napokig sem
mi sem történik. 1945. január 10-én délután 
sok repülőgép száll Nürnberg fölé, majd lát
juk, hogy lecsapnak a városra. Távoli bomba
robbanások. Újabb hullám érkezik. Dermed
ten figyeljük a közeli iszonyatos tüzijátékot, s 
attól tartunk, hogy Neumarkt s vele együtt mi 
is sorrakerülünk.

Egyszer csak halálos csend szakad a tájra.

a repülőgépek eltávoztak. Megmenekültünk! 
Sokan imádkoznak. Másnap meg akarom néz
ni Nürnberget, de a vonat csak a szétbombá
zott pályaudvar bejárati jelzőjéig közlekedik. 
A látvány Szolnokra emlékeztet és az elveszi 
kedvemet a további kíváncsiságtól.

Neumarkt állomásról 1945. január 12-én 
visszavittek Vilshofenbe. Az NSV megbízott
ja, Simon “kamerad” közölte, hogy ez a vég
állomás. Holnap reggel- ha másképpen nem 
megy - rendőri beavatkozással, teherautókra 
raknak bennünket, s a közeli Hofkirchen köz
ségbe visznek, ahol lakóházakban helyeznek 
el. Pogány András megpróbálta egy üveg ba
rackpálinkával jobb belátásra bírni, de a ma
gas, sovány, vörösképű ember önérzetesen 
verte a mellét: “Ő nem bajor, hanem porosz és 
nem lehet lekenyerezni.”

Másnap reggel valóban megjelent Simon 
Kamerad a teherautókkal és láthatóan nagy kő 
esett le a szívéről, amikor tapasztalta, hogy 
értelmetlennek tartjuk a további ellenállást. 
1945. január 13-át mutatott a naptár. Egy hó
nappal ezelőtt. 1944. december 3-án indultunk 
el Salgótarjánból. Magyarországról csak szór
ványosan érkeznek hírek arról, hogy Budapest 
körül és a Dunántúlon súlyos harcok folynak. 
Hazautazásról egyelőre szó sem lehet.

(Folytatása következő lapszámunkban.)
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