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szellemi munkást, 40-50 szállító jármővet kell e célra hatóságilag igénybe venni még akkor is, ha más
csekélyebb jelentıségő munkaköröket erre az idıre le kellene is állítani. Bizottságokat kellene e
munkásokból alakítani, amelyeket egy-egy megbízható és feladatkörében teljhatalommal felruházott
egyén irányítana, aki kijelölné, hogy milyen értékeket kell elszállítani a szakok szerint elkülönített
raktárokba, az ott maradó kisebb értékeket képviselı tárgyakat pedig (a lakástartozékok kivételével) a
szegényebb lakosságnak kellene átengedni a szemét elhordása és a lakások kitakarítása fejében.
Csakis ilyen erélyes, megszervezett és költséget nem kímélı eljárással menthetı meg a pusztulásnak
induló zsidó vagyon. A zsidó üzletekbe és raktárakba pedig szakavatott vezetıket kell beosztani az
árukészletek karbantartása és gondozása, valamint a készletek kiárusítása végett. Szabad legyen még
a hatósági tanúk beosztásáról is szólnom. Az eddig követett eljárás nem célszerő. A tanúk sokszor
heteken keresztül hiába jártak be a pénzügyırségre, mert a bizottságok vidéken dolgoztak. A tanúkat
errıl nem tartották érdemesnek értesíteni. Ennek következtében az utolsó behíváskor már csak három
tanú jelent meg, ezek is csak hosszú várakozás után kaptak valamelyes beosztást. Nem kell
mondanom, hogy ily módon ez a munkakör nem lehet eredményes. Szíves elnézést kérek, hogy a
fentiekkel fárasztottam Polgármester Urat, de erkölcsi kötelességemnek tartottam, tapasztalataimat a
legilletékesebb hatóság elé terjeszteni. Maradtam nagyságod iránt mély tisztelettel.

Dr. Kımőves Géza.

Sopron. 1944. július hó 26-án.

(SL IV/B/401. Sopron vármegye fıispánjának i. 618/1944.)
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46Három írás – három sors

A hatvan évvel ezelıtti eseményekre emlékezve ebben az összeállításunkban nem tárgyilagos történelmi
tanulmányt, hanem három visszaemlékezést kapnak kézhez Olvasóink. Sopron és környéke, földrajzi
helyzetébıl adódóan, szinte az utolsó pillanatig kénytelen volt viselni a német csapatok jelenlétének
következményeit. A város mai lakói közül még sokaknak vannak személyes emlékei ebbıl a korszakból,
de egyre fontosabbá válik, hogy ezeket az emlékeket összegyőjtsük és átadjuk a fiatalabb
nemzedékeknek.

Az itt közreadott három írás három igen különbözı sorsú és világnézető ember viszontagságaiba enged
betekintést. A munkaszolgálatos fogoly, a családjával menekülı grófnı és a falujából
kényszerfuvarozásra kirendelt fiatalember szemszögébıl ugyanazt az idıszakot – gyakorlatilag
ugyanazokat a napokat, a német megszállás végnapjait – ismerhetjük meg, élhetjük át. A három túlélı

személyes hangvételő, drámai sorai azonban egyúttal azokra az ezrekre is emlékeztetnek, akiknek nem
adatott meg, hogy megérjék 1945 tavaszát…

A három forrás sorsa is különbözı volt: az elsı visszaemlékezést egy napilap felkérésére, az események
tizedik évfordulóján adta közre szerzıje; a második mindössze három évvel a történések után, külföldön
jelent meg, és eddig magyarul nem volt olvasható; a harmadik, napló jellegő írás mindvégig kéziratos
formában maradt: az itt közöltnél jóval terjedelmesebb feljegyzés nemrég került be a Soproni
Levéltárba. A Szerkesztıség ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a közreadásban, illetve a
másodközlésben segítségünkre voltak: Askercz Évának, Domonkos Ottónak, Németh Lajosnénak, Tóth
Sándornak (Lovászi), Turbuly Lillának és Turbuly Évának.
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Csatkai Endre : Kópházán szabadultam fel 158(158)

Szerkesztıségünk megkérte dr. Csatkai Endrét, a Soproni Múzeum Kossuth-díjas igazgatóját, hogy
nyilatkozzék a békérıl, felszabadulásunk évfordulójáról. Nyilatkozat helyett a szerkesztıségnek
elküldte az alábbi riportsorozatot, amelyet válaszul szánt kérdésünkre. 
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I. Elızmények

1945. január 17. körül érkeztünk meg Kópházára, Sopron közvetlen közelébe. Akkor már hat hónap óta
tartott munkaszolgálatom, de a honvédség keretében. Aránylag elég emberséges körülményeink voltak.
Ha valami módon biztosítanak minket, hogy ennyi és ennyi idı múlva hazatérhetünk és otthon mindent
a régiben találunk, családot és háztájat, akkor talán úgy fogtuk volna fel, mint egy elkésett iskolai
kirándulást, amelyben az ügyeseknek állt a világ. Megjárta munkaszázadunk Erdélyt, a Tisza partját,
47Érsekújvárt, majd 1944 karácsony másodnapján nekivágtunk a Csallóköznek ismeretlen végcéllal. Itt
pár hétig kóboroltunk, míg aztán a tábori csendırök ránk találtak és négy nap alatt Kópházára
hajtottak.

A falu már tele volt munkaszolgálatosokkal, de telve nyilassal és SS-ekkel is, a falu népe szinte alig
látszott; a sok falragasz, persze csak amúgy kézzel firkált és fára szegezett, azzal fenyegetett, ha valaki
szóba áll munkaszolgálatossal, vagy segíti, halállal lakol. A nagyobb nyomaték kedvéért így szólt az
írás: „agyonleszlıve”. 

Itt aztán megtudhattuk, mi a német iskola. Az élelmezés kora reggel valamelyes keserő feketekávé és
este két deci bab, egy darab kenyér. Bıven volt viszont verés, legtöbbnyire ok nélkül. Egy bajtársamat
jobb bakancsa kedvéért közvetlenül mellettem lıtte le egy nyilas suhanc. A sáncásás volt a munkánk,
több kilométerre a falutól, reggeltıl besötétedésig, szakadatlanul. Bajtársaim közül ketten hamarosan
bele is haltak a nélkülözésbe, más század tagjaiból naponta legalább öt-hatot temettek, persze a
dögtéren. Ha keresztény volt, legfeljebb titokban láthatta el a kópházi pap utolsó kenettel, nem
kísérhette a sírhoz. Ami engem illet, március elején már elhagyott az erım. Ha megütöttek csontot ért,
húsom már nem volt; fagyos lábammal alig tudtam vánszorogni, három elfagyott ujjammal nagy
nehezen bírtam csak emelni az ásót. Nagyon emberséges volt a pajtánk parancsnoka (ún. juppo);
amikor tehette, visszahagyott és így nem kellett munkára mennem a soproni régi lóversenypálya mellé,
ahol az Ikva medrét tisztogattuk. De ha razzia volt és elcsípték az embert, akkor büntetı munkára
vitték, persze elıbb alaposan helyben hagyták. Eléggé kockázatos volt a munkaszünet.

Hamarosan rajta is vesztettem. Akkoriban már eléggé edzett voltam és nem sokat törıdtem az orvos
ordításával, de mikor a feljelentés megírásánál az igazolványomról a nevemet meglátta, egyszeriben
elcsitult: izgatott lett és azt mondta, ismeri az írásaimat. Megzörgette a csontjaimat, látnia kellett, hogy
nem vagyok már képes munkára. Kissé töprengett, aztán azt mondta: „Én elküldhetlek valamelyik
gyengélkedıbe, de akkor lelkileg mégy tönkre". Mire én vállat vontam: „Itt testileg megyek tönkre.”
„No, majd meglátom” – mondta szedelızködve az orvos. Most már kissé bátrabban maradtam tehát
lakóhelyünk, a pajta udvarán, otthon. Reggel a bajtársaim kitámogattak a trágyadomb mellett heverı

pár gerendára, körülraktak pokróccal és aztán összecsuklottan, magam elé meredve ültem estig, amíg
haza nem tértek és be nem vittek egy kis istállóba, amelyet nem használt már a kópházi gazda, mert
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talaját felmarta a trágyalé.

Március 16-án kiderült, hogy az orvos megtartotta szavát, és két úgynevezett „ápoló” jött értem.
Elvezettek a gyengélkedıbe. Hát ez az intézmény sem nagyon szolgálta meg a nevét! Az egyik hosszú
gazdaház végében álló pajta volt, persze szellıs, kapujára halálfejet rajzoltak a bentlakók
elıvigyázatból, mert tudták, hogy hóhéraink igen gyávák. Alája írták, hogy tífusz és kolera. Némi
joggal. Ott a földön, rongyok között feküdt vagy 50-60 nagybeteg, többnyire bélhurutos, vagy a
végelgyengüléshez egészen közel álló. Valóban igaza volt az orvosnak, lelkileg tönkre lehet menni a
szörnyő bőzben, az állandó veszekedésben, amelyet az ápolók és némely hangosabb beteg kezdett; de
emlékezetesen szép koratavasz köszöntött ránk és reggel kicsúsztam a pajta mögött lévı nagy szérős
kertbe, ott az áldott napsugár elé tártam a furunkulozis okozta nyílt sebeimet. Jobban ugyan nem
lettem, de rosszabbul sem. A 48bélbajosok sem kaptak mást, mint keserő kávét, este babot, csupán
annyival volt mondjuk „jobb” az ellátás, hogy déltájban valami sárgára festett meleg vizet is osztottak
ki. És még valami: ide nem járt be sem német, sem nyilas. A korábbi helyen, amikor a gerendán ültem
naphosszat, a parasztgyerekeket arra biztatták a nyilasok, hogy dobáljanak meg kıvel. Itt aránylag
nyugalom volt, legfeljebb az nyugtalanított, hogy míg kint fekszem, bent a pajtában nem lopják el
valamimet: mert bizony úgy aludtam éjszaki is, hogy csajkámat a kezemben tartottam, kanalamat már
az elsı éjjel elcsenték. Lelkileg tönkre lehet menni, igaza volt az orvosnak. Szerencsére már kezdtem
ködben élni, gondolatom sem igen volt, csak néztem a kék ragyogó eget nappal és odaadtam magamat
az állati álomnak.
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II. Kezdıdik a koplalás

Március 26-ára esett virágvasárnap. Estefelé valamelyik bajtárs mondja, hogy menjek a sövényhez,
amelyen túl sem mi nem mehetünk, sem mifelénk nem jöhetett emberfia. Unokabátyám állott ott, akivel
korábban elválhatatlanul együtt töltöttem a rabság hónapjait, de itt Kópházán már szétválasztottak
minket. Egy 50 pengıst nyomott a markomba és máris sietni akart. Ekkor felbuggyant belılem a
kérdés: „Imre, van még háború?” Abban a ködben, amely lelkileg körülvett, úgy képzeltem, amennyire
a gondolatok egyáltalán kialakultak bennem, hogy a háború megszőnt már, persze a németek gyıztek,
és minket addig tartanak, amíg egy napon mégis csak elmúlik az életünk. Kitıl is tudhattam volna
valamit, kivel is beszélhettem volna. Mellettem az öreg Nikola feküdt, egy patkányfejő vilnai, aki az
elsı világháborúban itt ragadt Magyarországon, törve beszélt magyarul és fıgondja, ahogy elnevezte, a
„vecsera”, azaz az esti bab volt. A másik oldalon egy Ádler nevő csontváz feküdt. Mindenét, már az
ingét is eladta egy kis élelemért, tavaszi felöltıbe és pokrócba burkolózva fetrengett naphosszat, szólni
sem igen szólt hozzám, hiszen akkor már teljesen süket voltam.

Unokabátyám elcsodálkozott a kérdésemen, mire én folytattam: „Budapest elesett tán?” A választ szinte
nem is tudtam felfogni: „Szombathely és Gyır elıtt állnak a szovjet csapatok.” Azzal el is tőnt az
esthomályban. Kezemben a bankóval visszatámolyogtam a pajtába. Nikola azonnal kész volt a
tanáccsal: be szoktak jönni a nyomorúság vámszedı, egyes hiénák, és aminek valamelyes értéke volt,
egy darab szalonnáért, egy falat kenyérért elcserélték. Majd egy ilyen csereberélınek odaadjuk a pénzt,
hoz érte ennivalót. Valóban, a következı napon megjelent egy ilyen „bajtárs”, átvette a pénzt, meg
nagyobb örömmel a papucsomat és minden jót ígérve elment. A szükség nagyon fenyegetıen
mutatkozott meg, mert ezen a napon, március 27-én már nem kaptunk kenyeret.

Az egyik ápolónk valahonnan a mármarosi havasok aljáról való volt. Müller Henriknek hívták, de úgy
járt, mint a székelyek, fekete szalagos, fehér harisnyában, báránybır süveggel. Pontosan olyan volt,
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ahogy Tamási Áron híres Ábeljét leírja. Még a széles vigyor sem hiányzott az arcáról és kék szeme
derőt sugárzott. Igen jó fiúnak mutatkozott, ritkán bıszült fel egy-egy beteg túlzott kívánsága miatt.
Engem megszeretett, mert igen udvarias voltam vele és sohasem türelmetlenkedtem. Különben
cipészmesterséghez értett és a falusiak jól tartották munkája ellenében. Mülleren meglátszott a gond,
hogy mi lesz: minket csak az érdekelt, hogy jelenleg nincs kenyér. Én 49második adagot kértem a rossz
kávéból, kaptam is, de bocsássa meg a teremtıjének az ég, gyalázatos volt még éhomra is.

A nap eltelt, azaz annyi esemény volt, hogy a szérőskerttel átellenben marharépát ástak ki a verembıl.
Aki beteg kint volt a szérőskertben, persze át-átkiabált, hogy dobjanak át egy pár darabot. A jó
emberek hajlottak is a kérı szóra, de egybe kapcsolták a hasznost a kellemessel és egy kis mulatságot
szereztek maguknak vele, hogy a könyörgık sőrőjébe dobták egymás után a répát. Kit fültövön, kit
fejbe talált a földes termény, de aki elkapta, attól tíz kéz is igyekezett elragadni. Én messzebbrıl néztem
a színjátékot és nemcsak szenvedı alanya nem voltam a küzdelemnek, hanem egy-két rosszul irányított
répa mellém is esett, így jogtalanul jutottam hasznukhoz. Be kell vallani, hogy az elsı harapásnál
valami édességet érzett az ember; de utána annál inkább összehúzta a száját.

A szerdai nap meglepetést hozott: a reggeli csak megjött és Müller Ábel jóvoltából még duplán is
kaptam belıle, de elmaradt a déli sárga leves, ami után senki sem vágyakozott úgysem, legfeljebb azért,
mert ivóvizünk sem volt, csak egy kannával és egy pohárral a pajta ajtajánál. Estére már babot sem
kaptunk. Az izgalom csak fokozódott, amikor Müller hírül hozta a maga furcsa nyelvén, hogy
munkaképes bajtársaink egész nap otthon készenlétben voltak és most este alighanem indulnak.
Valóban megjelent az a bajtárs, aki elvitte a pénzt és a papucsomat, mindent visszahozott hőséggel,
már nem volt ideje eladni, és élelmet venni. Itt álltam tehát az éhség küszöbén egy 50 pengıs
bankjeggyel. Hamarosan szólítottak, menjek a sövényhez. Négykézláb kúsztam oda. Unokabátyám várt
rám, keze mozgatásával siettetett: búcsúnk rövid volt, ıket viszik, maradjak egészséges; már el is tőnt
az alkonyatban. Hogy tulajdonképpen mi történt, azt persze csak késıbb tudtam meg. A Szovjet
Hadsereg egész egyszerően nem a németek gondolatai szerint végezte a hadmőveleteket és most
kiderült, hogy ha sietve nem iszkolnak, akkor elibük kerülnek; tehát elsısorban a még munkára
alkalmas embereket vitték, a gyengélkedıknek pedig megmondták, hogy „saját felelısségükre”
maradnak. Hogy ez mit jelentett, azt is csak késıbb tudtam meg. A gyengélkedık pajtáit felgyújtották.
Aki menekülni próbált, azt géppuskával intézték el. Így történt Nagycenken is. A szovjet csapatok
vezére a község orvosát és lelkészét magához kérve írta meg róla a jegyzıkönyvet, ahogy ezt nekem
maga a lelkész mondta el 1946-ban.
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III. A várakozás napjai

Március 29-én azzal a hírrel leptek meg minket, hogy a pajtából nem szabad távozni. A nyomorúságos
latrinát sem engedélyezték, volt egy üres sarok, azt jelölték ki a bélbajosok számára. A legszebb
tavasztól egy deszkafal választott csak el, ezen a deszkafalon belül maga a pokol. Dél tájban Müller
egy pléhvödörrel érkezett meg. Az elhagyott konyhánkban fedezte fel, bab volt benne, de már több
napos penészes. Akadt, aki neki esett, de hamarosan jajgatni is kezdett. Elıszedtem a marharépát.
Kegyetlenül rossz volt, de legalább nem gyötörte meg a beleimet. Aztán csak nézni a földön fekve a
levegıbe, amelybe tejutakat alkotott már a bőz. Este felé a szomszédos gyengélkedıbıl átjött egy ápoló,
valamit súgott a mieinknek, azok nemsokára el is tőntek, majd a suttogás elért hozzám is és egyik
szomszédom volt szíves a fülembe ordítani a hírt: ma este végeznek velünk.

50Elhatároztam, hogy szembe nézek a halállal, nem alszom el. Nem féltem tıle, de nem is fogtam fel
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teljes vigasztalanságában. Ködképként suhant végig az agyamon, hogy sok-sok feldolgozatlan
jegyzetem vár; vár, de hol? Vajon megtalálnám-e ha visszatérek, lesz-e még otthonom? Legjobb lesz a
megváltozhatatlannak elébe menni. Láttam egy-két zsidó rabtársam is ébren akar maradni. Volt, aki
feltekerte magára az imaszíját és fohászok közt kívánta fogadni a halált. Lassan minden homályba
veszett és az éjjel, életemnek tán leghosszabb éjjele is elmúlt. Mikor világosabb lett, Müller ragyogó
holdvilágképe hajolt fölém: „Futsz német". Csak ennyit mondott, de mindent értettem. A németek
menekülnek, azok, akik tudtak e siralomházról. A nyomukban menekülıknek pedig kisebb gondjuk is
nagyobb volt, hogysem pár száz embert a másvilágra segítsenek, mikor a maguk életérıl van szó. Azért
mégis örök életemre rejtély marad, miért nem végeztek már korábban a sok halálos beteggel? Lehet,
hogy a horvát lakosság felháborodásától tartottak, mert példának okáért éppen a mi elhurcolt társainkat
tizedelték meg állatias kegyetlenkedéssel a burgenlandi német falvakban. Ez mutatja, hogy az
összeomlás közeledte egyáltalában nem félemlítette meg ıket.

Müller a többieknek elmondta és Nikola lengyel–orosz–magyar közvetítésével én is megtudhattam,
hogy csak úgy hömpölyög az áradat Sopron felé az országúton, de azért Müller mindenkit kért, ki ne
merészkedjék a pajtából. De ki tud rá felelni: napokon át, vagy csak órákig tart a feszültség? Három
sorban feküdtünk. A legelsıben csupa halálra vált, az egyik Müller érkezése után sóhajtott utolsót,
pesti banktisztviselı volt szegény. Késıbb, mikor a nıvére érdeklıdött felıle nálam, azt írta
ismertetıjelnek, hogy állandóan kis pipából pöfékelt. Ó szent együgyőség! Volt ott valakinek is egy
csöpp dohánya! Müller ismét csodát mővelt: a faluból mindegyikünk számára egy-egy fıtt krumplit
hozott és valóságos megdicsıült arccal nyújtotta át nekem, a halottnak szánt krumplit, a második
adagot. Soha kitüntetés nekem ilyen jól nem esett. Mindenki feküdt a földön és csak egészen halkan
beszélgettek.

Ekkor azonban a sarokból már annyira áramlott a bőz, hogy nem bírtam magammal: legyen ami lesz,
kivánszorogtam a pajtából. A szérős kertben virágzottak az ibolyák és én… tán a Nagy Természet
megbocsátja, nekik estem és faltam ıket. Faltam, mert tudtam, hogy kelyhük mélyén egy csöpp kis méz
van. Feltőnt nekem, hogy a kerttıl nem messze egy Szentháromság-szobor mögött a föld magasra
felvetıdik és pár pillanat múlva másodszor. Most már jobban figyeltem és az alkonyi égen felfedeztem
a repülı aknát, amely lassan, de biztosan közeledik pályájával a pajta felé.

Visszakúsztam tehát a pajtába és odaszóltam Ádler szomszédnak: „Lövik a falut az oroszok.” Erre ı

mérgesen felemelkedett, úgy ordította a fülembe.

„Maga vén süket, hiszen már délután óta lövik.” Mire én nyugodtan viszonoztam: „Lássa, milyen jó
nekem, hogy csak most hallom.”

Tán egy fél óra múlva elérte a falunak azt a sarkát az aknák iránya, amely a magyarfalvi országút
mentén fekszik. Jócskán hullott a pajta tetejére a szomszéd házak tetejérıl a cserép, csak úgy pufogott.
És ebben a zenebonában a legtöbben szunnyadtunk a múlt éjszakai virrasztás után. Ritkán pihentem
életemben ennyire biztonságosan és mélyen. Egy nagy robbanásra ébredtem; akna érte a mi tetınket is,
beszakadt, 51éppen a felett a sarok felett, ahol a szükségünket kellett végezni. Szemünk, szánk tele
ment törmelékkel, mocsokkal, de pillanatok alatt ismét álomba merültünk. 

Március 31. Fél hat tájban már világos volt a pajtában, mindenhol mozgolódtak a bajtársak, hasztalan
intettek csendességre némelyek: csak az elsı sorban maradtak mozdulatlanul a halál küszöbén
néhányan, és egypáran már túl rajta.

Az egyik bajtárs a pajtának a kert felé vivı kapujához állott, nemsokára többen is követték. Feszült
csöndben hangzott el a megváltásunkat jelzı szó: „SZOVJET BICIKLISTA İRSZEMEK”. 



40

2005. LIX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM / 27Hatvan éve történt / 46Három írás – három sors / Kópházán
szabadultam fel158 / IV. A szovjet hadsereg bevonul ása

IV. A szovjet hadsereg bevonulása

A várakozástól elgyötört emberekbıl csak sóhaj szakadt fel. Egypáran nem bírtak már magukkal és az
udvar felıl kisiettek az utcára. Negyed óra múlva egy idısebb szovjet katonával tértek vissza, aki széles
mosollyal állított be és igen élvezte a feléje rivalgó üdvözlést. Cigarettát szórt széjjel, de miközben a
tekintetét végigjáratta a sorokon, egyszerre csak az elsı sor halálsápadt és sárga arcait súrolta a
pillantása. Abban a pillanatban elborult az arca és sietve kiment. Most fogta csak igazán fel, hová
tévedt.

Most már aztán minduntalan betoppant egy-egy katona. Volt a bajtársak közt olyan, aki egy-egy
harciasabb tekintetre felemelte megadása jeléül a kezét. Ezeket mérgesen intették le az orosz katonák. A
megpillantásuk mind több bajtársba öntött erıt és kezdtek szedelızködni többen is, hogy ennivalóért
menjenek. Úgy látszik, Sopron felıl még lıtték a falut, mert aknák robbanása hallatszott és a golyók
süvítettek. Közben kitárult az udvarra vivı kapu, orosz tüzérek siettek át a pajtán és felszaggatták a
kertre nézı kaput is. Hamarosan egy kisebb ágyút vontattak át, de most egy kissé magam is
megszeppentem, mert ha a német észreveszi, honnan dörög az ágyú, alighanem porrá lövi a pajtát
velünk együtt. De egy-két ágyúlövés után visszavontatták ismét az udvaron át az utcára a hadi
szerszámot.

Akik kimerészkedtek a faluba, megrakodva tértek haza: ki szalámit hozott, igazi békebelit (tiszti lakást
keresett fel), ki egyéb élelmiszert és sokan lázasan kezdték összeszedni a holmijukat. Búcsúszavak
röpködtek a levegıben: Viszontlátásra Pesten! Viszontlátásra Debrecenben. Végre valamelyik
megmondta nekem is, hogy félnek, talán visszaszorítják a szovjet sereget, és most sietnek a vonal mögé,
de ettıl nem kellett volna tartani, ha tényleg át tudjuk látni a csata képét. Végül az éhség legyızte eddigi
szemlélıdı magatartásomat. Elhagytam a pajtát. Mindjárt a hozzája tartozó házban adtak kenyeret.
Srapnel hullott az udvarra. A szomszéd ház védelme alatt másztam tovább, majdnem, hogy négykézláb
a gyengeségtıl. Egy konyhába bekukkantottam, tej fortyogott a tőzhelyen, senki sem ırizte. Hónapok
óta nem ittam tejet, de le tudtam küzdeni a vágyat, hagytam. Más házban ismerısökre bukkantam, azaz
most ismét ismerısük lettem, adtak enni, inni. Megint másutt szovjet katonákat húztak be erıszakkal és
etették, itatták ıket. Bajtársaimra gondoltam, tele szedtem a két markomat kenyérrel és vánszorogtam
vissza a pajta felé. Szuronyt szegezı alakulat futott velem szembe. Nem bírtam megállni, hogy
diadalmasan feléjük ne mutassam a kenyeret: chleba, chleba. Azok mosolyogtak, és cigarettát dobtak
felém, aztán rohantak ismét tovább. Azt hiszem, a németek szó nélkül leszúrtak volna, ha az utjukba
kerülök.
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Csatkai Endre eredeti cikkének illusztrációja. Gyır-Sopron megyei Hírlap, 1955. febr. 24. 

52A pajtában már csak kevesen maradtak, néhány félholt. Kiosztottam a kenyeret, de aztán a
fáradtságtól elnyúltam ismét a földön. Hely volt már bıven, Nagyszombat délutánján elcsöndesedett
minden a faluban. Suttogták, hogy Sopron is felszabadult. De gondolataim még mindig nem tudtak a
valóság szilárd talajára kievickélni. Én még továbbra is a meggyalázott rabszolgának éreztem,
helyesebben tudtam magamat, és másnap is, húsvét vasárnapján, április elsején, mikor kimentem a
bőzös pajtából, még mindig nem is jutott eszembe másutt menni, mint a kocsiút sarában, mert hiszen
nekünk raboknak, csak ott volt szabad járnunk. A faluban, ha betértem valahová, már tisztelettel és
ennivalóval fogadtak, mégis amikor a plébániára tévedtem és ott a németek utolsó lakomájának
maradékait megláttam az asztalon, rávetettem magamat az abroszon terjengı kiömlött mézre, mert
édességet kívánt elsısorban a szervezetem.

A plébánost ismertem régebbrıl, sıt egyszer egy kis csomagot is juttatott hozzám: gondoltam,
megtréfálom a nıvérét és ezzel állítottam be a plébániára: „Egy öreg kódis kér egy kis ennivalót.”
Magam is elrettentem, amikor tényleg öreg koldusnak néztek. Valóban, nemcsak, hogy rongyokban
lógott rajtam a tetves ruha, de hajam ápolatlanul, szakállam piszkosan keretezte zöldes-sárga arcomat.
Minderrıl nekem alig lehetett fogalmam, hiszen harmadfél hónapja nem néztem tükörbe. Megtörtént,
hogy 53egyik házból ki is löktek, mert miközben enni adtak, tető kíváncsiskodott elı rongyaim közül.

Felderítı sétám közben repülıgép berregett a falu fölött. Persze német. Egy parasztasszony behúzott a
házba; ott volt a németek margarinkészítıjének szállása. Jól megrakodtam margarinnal. Kifáradtan
mentem vissza a pajtába. Kiosztottam a margarint. Úgy láttam, hogy az egyik haldokló közben
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befejezte a vívódást; de nem, feléledt és követelte a margarint. A magamét adtam neki, a többieknek
már volt akkor gazdája. Délután ismét útnak indultam. A falu persze meglehetısen megviselt volt, a
templomot is érte akna, a homlokzat megsérült, a lakosok még nyugtalanok voltak. Húsvét vasárnap
ellenére nem igen fıztek sehol. Én a savanyúvíz forráshoz vánszorogtam, és ott tényleg felüdültem,
mert hiába, a gyomrom nem tudta követni a szemem étvágyát. De a kút közelében lakó magyar
menekült család száraz húst és hideg fıtt krumplit hozott: ez adott esetben a legmegfelelıbb étel volt.
Mikor visszavánszorogtam a pajtába, ott nagy lakmározás folyt, mert az egyik félholt összeszedte
magát, elment zsákmányolni, egy nagy bödön mőmézet hozott haza. Én csak mérsékelten ettem, annyira
amennyire csillapult az elsı éhségem, de az éjszaka igen elnyúlt. Szegény bajtársaim nagyon rosszul
voltak és egyfolytában nyögtek, sírtak.
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V. Hazatérés Sopronba

Április 2-án reggel még mindig abban a tudatban éltem, hogy rabságom nem ért véget. Semmiképpen
nem tudott bennem kialakulni, hogy szabadságomat visszakaptam, és nem kell nekem ebben a dögletes
levegıben élnem, számos helyen adnának szállást, enni és amire legjobban kezdtem vágyakozni, egy
lavór meleg vizet.

Kerítettem söprőt és próbáltam a napok óta elhanyagolt pajtában rendet teremteni. Majd leszakadt a
karom a söprőtıl is, olyan gyönge voltam. Fél óra múlva annyira-amennyire mégis, rendesebb lett a
pajta, legalább nem kellett ürülékben járni-kelni. A házzal szemben lakott egy öregasszony. Ott mindig
jó tejet kaptam, így volt ezen a napon is. Vittem a bajtársaknak. A ház elıtt egy farakáson egy jobb
ruhás férfit és nıt pillantok meg. Pihennek, mellettük bıröndök. Persze odasiettem, megkérdem, honnan
és hová? A legnagyobb meglepetésemre a nı ezt mondja: „Bécsbe és onnan Varsóba megyünk, a cenki
táborban voltunk internálva.” Hogyan, hát Bécs felszabadult már? Hiszen akkor már Sopron is... A nı

nevetett: Sopron? Már azt sem tudja, hogy németek voltak benne.

Úgy éreztem, magamban valami megfordult. Sopron szabad. Ide 7 kilométer. Ezek gyalog elindultak
bıröndökkel Varsónak. Én meg a 7 kilométert sokallom, és inkább maradok a bőzben és koldulok? A
következı pillanatban már kész volt az elhatározásom.

Összeszedtem még kenyeret, körülraktam a bajtársakat. Egy pokrócot odaadtam ajándékba a ház
gazdájának, temesse el a halottakat: én elmegyek. A háziak óva intettek, hogy elinduljak. Az országúton
elüthet egy száguldó autó, repülı is minduntalan megjelenik. De most már nem lehetett engem
visszatartani. Kulacsomat megtöltötték tejjel. Hátizsákomat – valaha a feleségem használta
kirándulásra – megtöltöttem azzal, amim maradt, némi kis fehérnemővel, csajkával, aprósággal. Nem
az országúton indultam el, hanem a harkai állomás felé vivı dőlıúton. Megkezdtem a nagy utat.
100-100 lépésenként meg kellett állnom, egy korty tej további erıt adott, de aztán egy 54kilométerre
drótakadályba ütköztem. Hosszabb pihenı után az Ikva felé kanyarodtam le, de itt nem volt út.
Hepehupás legelın vánszorogtam. Ha egy mélyedéshez értem, elıbb ledobtam a hátizsákomat, úgy
másztam utána. A másik parton feltoltam és magam is utána kúsztam. Már annyi erım sem volt, hogy
a hátamon tarthattam volna. Az Ikvánál egy helyütt valaki már átvágta a drótakadályt, de magán a
patakon nem tudtam átjutni. Nem is messzirıl, látható volt az országút. Kocsi, ökörfogat, autó
kígyózott rajta. Ismét nagy pihenı után elindultam a patak mentén, és íme messzirıl egy zsilipféle
látszott. Ha akrobata lettem volna, tán azon átegyensúlyozom magam, de így, halálos fáradtan és
legyengülten? Ám a közelben látszott már, hogy a zsilip felett palló is húzódik, így átkerültem a túlsó
partra és onnan tán már csak 500 lépés az országút. Valami jármő majd csak felvesz. A hídon átkerülve
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erıt győjtöttem az utolsó szakaszra, tejem ekkor már nem maradt. Az áldott meleg tavaszi napsugár
megerısített annyira, hogy elértem az országutat, de ott egy kilométerkı mellett összeroskadtam.

Sok autó száguldott mellettem, de persze észre sem vettek, végre öt orosz katonai lovaskocsi vágtatott a
közelemben el. Az elsınek felkiáltottam magam csinálta orosz nyelven: „Sopron hoszpitál”. A kocsi
tovább robogott, a következıkkel már nem is kísérleteztem, de az ötödiknél felkiáltottam a kocsis felé.
Az maga elé mutatott az ostorával. Azt hittem Sopront mutatja, hát magam elé is morogtam: „Jobban
tudom én, mint te, merre van Sopron.” De csak állhatatosan elıre mutogatott. Hát íme, az elsı kocsi
közben megállt és a katona szalad elibém, felragadott és elhelyezett a kocsiban. Vágtatni kezdtünk.
Még egyszer felgöngyölödött szenvedéseim színhelye: az Ikva medre, amelyet tisztítottunk, a hegy,
amelynek tetején sáncot ástunk, lefele jövet pedig a sikamlós lejtın egy-egy hatalmas fatörzset kellett
cipelni. Mindjobban látszottak a soproni tornyok, számolgattam, mind megvan. Különösen a március
eleji bombázások után volt tele Kópháza rémhírrel, hogy a fél város romokba temetkezett. De aztán a
város szélétıl fogva valóban mind több lett a rom, és amikor a kocsi megállt a kórháznál, azt is
romokban láthattam viszont.

Alaptermészetem mindig derült volt, rabságom kilenc keserves hónapja sem tudott belılem más embert
faragni és itt, most már a hazai földön, a hazai levegıben kitört belılem a jó kedély: „Itt sem vártak
engem” – mondtam hangosan. Ott álltam, mint késıbb kiderült, 48 kilóra sorvadtan, rongyosan,
férgesen, felismerhetetlenségig eltorzultan, de Sopronban már és a Szovjet Hadseregnek hála, szabad
emberként…

Vége

Domonkos Ottó zárszava: Jellemzı Csatkai Endrére az emberséges megbocsátás, aminek magam is
tanúja lehettem 1952–53 között. A munkaszolgálatosok keretlegényeinek az igazolása még nem zárult
le. Egy szép napon idézést kapott a Megyei Bíróság Igazoló Bizottságától, mivel tanúként kívánták
kihallgatni egyik feljelentett keretlegény ügyében. Beosztottjai elıtt beszélt róla, vállalta az utazást, a
tanúkihallgatást. Ráismert az „emberséges” keretlegényre és elmondta, hogy az elnézı volt a
gyengékkel, nem tartozott a kegyetlenkedık közé. Az Igazoló Bizottság a tanúvallomás alapján
felmentı határozatot hozott. Visszatérve Sopronba személyesen tıle hallottam a történeteket, és a
megnyugvást is láttam rajta.
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55Andrássy-Kuylenstierna Stella : Ég a puszta (részletek)
bev. Tóth Sándor, ford. Turbuly Lilla
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Elıszó

Andrássy Stella (leánykori nevén Kuylenstierna Stella) Göteborgban született, 1902. március 14-én.
Férje, Andrássy Imre (szül. 1891) a stockholmi magyar nagykövetségen teljesített szolgálatot, így
ismerkedett meg késıbbi feleségével. 1919. december 16-án, Stockholmban kötöttek házasságot. Elıbb
Homonnán, az Andrássykastélyban éltek, de a trianoni békediktátum után meggyőlt a bajuk a cseh
hatóságokkal, s Andrássy Imrét felesége csak súlyos váltságért hozhatta ki a börtönbıl.

Ezután apósa, Andrássy Sándor letenyei kastélyába költöztek, és ott éltek egészen 1944-ig. Gyakran


