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13

Kőrösi Zsuzsanna – Somlai Katalin 

1945 az emlékeinkben
Válogatás az Oral History Archívum életútinterjúiból

bevezetés
Az 1945-ös évről őrzött emlékeket bemutató válogatást az Oral History Archí-
vum gyűjteménye alapján készítettük. Több száz visszaemlékező életútinterjú-
ját néztük át. Saját élményen, tapasztalaton alapuló, és nem hallomásból ismert 
történeteket kerestünk. Arra voltunk kíváncsiak, milyen élmények és történetek 
rögzültek a társadalmi emlékezetben a második világháború végét jelentő évről, 
vajon ez a világ- és a magyar történelem szempontjából is vízválasztónak tekinthe-
tő esztendő mekkora hangsúlyt kap az egyéni életutakban.

Az emlékeket nyolc jellegzetes, az elbeszélésekben gyakran visszatérő motí-
vum köré csoportosítottuk. A szovjet hadseregtől elszenvedett atrocitások, a ha-
difogság, a nélkülözés, a hazatérés, valamint az egyéni, illetve az intézményi élet 
lassú újrakezdése – ezek a témák rendre minden visszaemlékezésben megjelennek. 
Az utolsó két fejezet kevésbé általánosítható tapasztalatokat rögzít: a földosztásra 
vonatkozó reflexiók, illetve a politikai életről s azon belül is elsősorban az egyéni 
ideológiai elköteleződésről szóló vallomások jól körülírható társadalmi csopor-
tokra jellemzőek.

Fejezeteink tematikája is tükrözi azt a tapasztalatunkat, hogy jóllehet a front 
az év első negyedében átvonult az országon, a harcok és utórezgéseik még mar-
kánsan meghatározzák 1945 emlékét. A háború, majd a béke tragédiái – az újabb 
(élet)veszélyekkel, fosztogatással, rombolással való szembesülés, a közbiztonság 
hiánya, a háborús évek alatt szinte ismeretlen ínség, a deportálások és a hadifog-
ság, a számvetés a veszteségekkel – 1945-öt a szubjektív megélésben erősen a múlt-
hoz kötik. Egyesek emlékezetében szilárdan rögzült, fájdalmas élmények kerül-
nek előtérbe. Másoknál – akár a veszteségek felsorolása mellett is – kiemelt hang-
súlyt kapnak a szebb új világ kezdetét üdvözlő emlékek. A válogatás egészét nézve 
elmondhatjuk, hogy 1945 emlékezetében egyszerre van jelen a múlt és a jövő, a 
tragédia és az újjászületés. Itt is fellelhető az egész országot akkor és a következő 
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14 magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

évtizedekben is jellemző ellentét: 1945 sokak számára a felszabadulást hozta el, 
míg másoknak az idegen megszállást jelentette. 

A korábbi társadalmi viszonyok felbomlása magában hordozta egy új politikai 
és társadalmi rend felépítésének lehetőségét is. A visszaemlékezések arról árul-
kodnak, hogy 1945 e szempontból elsősorban az orientálódás éve volt. Az elbeszé-
lők a személyes kapcsolatok felélesztésére, ideológiai támpontok keresésére vagy 
általában, a felbomlott normalitás keretei között, saját lehetőségeik kitapogatásá-
ra emlékeznek. Zoon politikonnak lenni – a kommunisták elkötelezett csapatán 
kívül – akkor az útkeresést jelentette az emberek számára. A későbbi években ha-
talmi pozícióba került kommunisták emlékezetében – akárcsak az általuk írott 
hivatalos történelmi narratívában – 1945 kiindulási pontként, egyesek (inkább a 
többség) szemében még hibáktól mentes hőskorként szerepel. Életútjuk elbeszé-
lésében ezért ez az év, amikor többük hazatérhetett az emigrációból, kiléphettek 
az illegalitásból, és lelkesülten belevethették magukat az újjáépítésbe, nagy hang-
súlyt kap. 

A válogatás fejezeteinek tematikáján átívelő, ismétlődő motívum az utazás.  
A front közeledtével, 1944-ben megindult menekülthullám nem szűnt. 1945 őszé-
től többek visszatértek az emigrációból, illetve hazatérhettek Nyugatról a hadi-
foglyok első transzportjai is. Ezzel párhuzamosan elindultak a deportáltakat szál-
lító vonatok Keletre, a Szovjetunióba. A harcok végeztével sokak hazalátogattak 
vidékre, keresték rokonaikat, vagy éppen élelemszerző utakra indultak. Az utazás 
„kalandja” olyan tapasztalat, amely szinte kínálja magát, hogy átélője a körülmé-
nyeken való győzedelmeskedés példájaként történetbe foglalja. 

Hatvanhárom emlékező hetvenhat emlékét találja itt az olvasó. Szereplőink 
statisztikai értelemben nem reprezentálják (nem is reprezentálhatnák) az akkori 
magyar társadalmat, de megtaláljuk közöttük a legkülönbözőbb társadalmi cso-
portok fiatalabb és idősebb, magasan kvalifikált vagy szinte tanulatlan képviselő-
it egyaránt. Az emlékek előtt néhány felvezető mondatban mindenkiről egy-egy 
pillanatfelvétel olvasható: ki is az, aki beszél. Az összeállítás végén közölt életraj-
zokból pedig kirajzolódik, hogy az emlékezők honnan hová jutottak, milyen fon-
tosabb állomásokat értek el szakmai életútjuk során. 

Miként az életútinterjúk egészében, ezekben a részletekben is együtt szólalnak 
meg a hivatalos történelem és a magánélet történései, reflektálva a különböző társa-
dalmi diskurzusokra. A visszaemlékezések tartalmát illető módszertani elemzésbe 
nem bocsátkozunk, de fontosnak tartjuk megjegyezni: sok egyéb tényező mellett 
lényeges az is, mikor készült az életútinterjú. A szövegeket olvasva könnyen igazol-
ható az a megállapítás, hogy máshova került a hangsúly, mást hívott elő az emlé-
kezetből a közvetlenül a rendszerváltás után, és mást az ezredforduló környékén 
készített interjú. Másra emlékeznek azok, akik számára 1945 a felszabadulást jelen-
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15Kőrösi Zsuzsanna–Somlai Katalin 1945 az emlékeinkben

tette (és sok esetben jelenti az interjúkészítéskor is), és az utána következő évek, év-
tizedek sikereket, megbecsülést hoztak. Nyilvánvaló, hogy más emlékeket hívnak 
elő 1945-ről azok a visszaemlékezők, akik a negyvenes, ötvenes években kiszorul-
tak a közéletből, korábbi (anyagi, szakmai) pozícióikat elvesztették. 

Sokak visszaemlékezéséből hiányoznak a szorosan 1945-höz köthető emlékek. 
Esetükben a hatalmi harcokból fakadó küzdelmek, a politikai vegzatúra, a tör-
ténelmi emlékezetben megnevezendő, elbeszélhető és elemezhető történetek már 
a negyvenes évek második feléhez tartoznak, és jóval nagyobb figyelmet és teret 
kapnak a múlt elbeszéléseiben, mint a lassú átmenetként átélt 1945-ös esztendő.

Emlékezzenek akár szenvedésekre és veszteségekre, akár tettrekészségre és lel-
kesedésre, a válogatásunkban felvillanó emlékképek is azt mutatják, hogy 1945 
Magyarország és egész Európa történelmében meghatározó év volt. A közös emlé-
kezet egyik fontos helye. 

„Reménykedéssel vegyes félelem uRalkodott”
A legbiztosabb hely a vármegyeház pincéje volt. Az oroszok már közel voltak, és 
jött a hír, hogy a püspöki pincében van 
vagy tízezer liter bor. „Nahát – hörögte 
mindenki –, ha ezt az oroszok megta-
lálják, akkor itt kő kövön nem marad.” 
Kinyitották a hordókat, mi meg vödör-
rel adtuk tovább a bort, és öntöttük be 
egy kútba. Az úgy tele lett  ! Jöttek az 
oroszok, szomjasak voltak, inni akartak 
egy jót. És jött a csoda: Magyarorszá-
gon a kutak is borral vannak tele ! Úgy 
berúgtak, ha nem jobban ! Megvalósultak az álmaik, ilyen szerencsétlen muzsik-
álmok: leengedik a vödröt és jön a bor. „Micsoda ország ez ? ! Az anyja úristenit a 
sok burzsujnak !” Mindenki berúgott az oroszok közül. Hozzá kell tennem, hogy 
ez nem a harcoló sereg volt, mert mindennemű harcoló sereg, akár velem harcol, 
akár ellenem, tiszteletet érdemel, az életét teszi kockára. De ezek a szarházi meg-
szállók voltak, tehát a második hullám. Első nap nekünk semmi bajunk nem volt. 
Kivéve azt, hogy nagyokos orosz stílus szerint összehívták a társaságot, volt velük 
egy ilyen zöld tányérsapkás GPU-tiszt, aki oroszul előadást tartott, körülbelül fél 
órán keresztül beszélt. Senki sem értette. Egy-két szót felismertünk, hogy Sztálin, 
Lenin, azt igen, de egyébként semmit nem értettünk belőle. […] Mikor a cserkész-
igazolványomat megmutattam, azt mondta, szkolár, és megveregette az arcomat. 
Ezek voltak az elsők. Ezek szimpatikusak voltak. Állatian porosak, hullafárad-

Tóth Bálintot apja – amikor 1944 novemberében 
a front közeledtével a Pannonhalmi Gimnáziumban 
beszüntették a tanítást – az állomáshelyére, Csesztregre 
menekítette, mivel attól tartott, hogy leventekorú fiát 
besorozzák. 1945 márciusában azonban egy nyilas 
írnok feljelentette mint katonaszökevényt. Sikerült 
Szombathelyre csempészni a nagybátyjához, miközben 
apja Ausztriába vonult vissza alakulatával.
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tak… De végignéztek mindenkit. És ilyenek voltak, hogy: „Ura jeszty ?” – mondta 
a nagybátyámnak. – „Nyet ur, proletár.” – „Nyet, tik-tak…” A nagybátyám elő-
vette az óráját. Elvették. Én akkor már jó magasra felhúztam a karomon az órá-
mat. Aztán odaadtam. Jött egy pali stukkerrel, és állandóan úgy játszott, hogy 
„davaj csasz !”, és a stukker mindig az ötéves kis unokahúgom feje felé ment. „Hát 
ez a barom még elsüti !” Odaadtam neki, egy Doxám volt, négyszögletes. Fájt érte 
a szívem, de hát istenem ! Amennyire nagyon pozitív volt ez a korszak, valószí-
nűleg ez volt életem legsötétebb időszaka is. Amikor láttam, hogy nőket visznek 
el… Jajgatott egy tizenhárom-tizennégy éves kislány, hogy „apa, ne engedj !” Nem 
lehetett nem engedni. Ilyen nem volt. Vagy a másik. A nagybátyám nagyon hívő 
ember volt. Elkapták a nagynénémet, a nagybátyám feleségét. Néztem az öreget. 
Nézett maga elé. A nagynénémet vitték kifelé, egyértelmű céllal. Akkor a nagybá-
tyám fölkelt: „Mars, mindenki kezdjen el ordítani !” És a megerőszakolt nők, azok 
a férfiak, akiknek megerőszakolták a feleségét, a szerencsétlen lányok, akik várták 
szörnyű sorsukat, mindenki elkezdett ordítani. És ez az oroszt olyan váratlanul 
érte, hogy elengedte a nagynénémet, aki csukafejessel bevágódott a többi nő közé. 
Az orosz állatian üvölteni kezdett. Elővette a pisztolyát. Ráfogta a tömegre. Erre 
csönd lett. Aztán kiválasztottak egy másik nőt, de a nagybátyám felesége megme-
nekült. És még azt sem mondom, hogy a másik nő árán, mert nem volt cserebere. 
Az Isten kegyelme is közrejátszott.

Az interjút Kőhegyi Kálmán készítette 1990-ben. OHA, 232.

A villára, ahol laktunk, bomba esett, ablak már nem volt. Beköltözni nem köl-
töztek be az oroszok, de ott randalíroz-
tak ! Mi huszonegyen voltunk a pincé- 
ben. A hóban fölszedtünk egy német  
katonát. Egy sebesültet. Tizenhat vagy 
tizenhét éves lehetett. Anyám a pincé-
ben lefektette. A mama vöröskeresztes  
volt az első világháborúban, volt még 
némi ápolási fogalma. Azt mondta, 
hogy ezt az embert feltétlenül meg kell  
operálni ! Bekötözte. Nem tudom, mit  

csinált vele, de kezelte, és mikor bejöttek az oroszok, anyám mondta nekik, 
hogy kórházba kell vinni, mert sebesült ! Puff ! Puff ! Ott, előttünk lelőtték ! 
Ezt anyám soha nem bocsátotta meg magának, mert azt gondolta utólag, ha le-
szedjük róla a német egyenruhát, talán nem gyilkolták volna meg. […] És ami-
kor másodszor jöttek be az oroszok – közben pár órára visszajöttek a mieink –, 
minden nő meg lett erőszakolva ! Még a nagyanyám is ! Engem elvittek egy má-

Hadik Ilona anyjával 1944 júliusában a szovjet 
csapatok előrenyomulása miatt nagymamája erdélyi 
birtokáról visszatért Budapestre. Károly körúti laká-
sukból novemberben átköltöztek a Kissvábhegyre, hogy 
vigyázzanak Nyugatra menekült nagynénje villájára. 
A házban három francia katonatisztet és két zsidó nőt 
is bújtattak. A bombázások miatt karácsony napján le-
költöztek a villa pincéjébe, és február elejéig ott éltek.
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17Kőrösi Zsuzsanna–Somlai Katalin 1945 az emlékeinkben

sik szobába, és ott intézték el a dolgot. Én akkor még azt hittem, hogy a gólya 
hozza a gyerekeket. Nyáron a nagymamámnál Meggyesfalván láttam egy bikát, 
aki megmászta a tehenet. Persze megkérdeztem az istállófiútól, hogy „ez most 
miért bántja a tehenet ?” És ő azt mondta: „Ezt én nem tudom elmagyarázni ! 
Tessék elmenni majd a grófnéhoz, és megkérdezni !” Nagyon jól emlékszem, 
hogy ahogy mentem a kertben, azt gondoltam, ezt a mama úgyse tudja ! Nem 
érdemes tőle megkérdezni. Megkérdeztem, azt hiszem, a szakácsnőtől vagy va-
laki hasonló korútól. Többé-kevésbé, de nem egészen elmagyarázták. És amikor 
az oroszok megerőszakoltak – mert ezt így hívják ! –, akkor kapcsoltam. Először 
is haraptam ! Akkor egy párnát tettek a fejemre ! Ettől majdnem megfulladtam ! 
Akkor elhatároztam, hogy inkább nem harapok, […] nem érdemes meghalni ! Az 
első gondolatom akkor mint gyereknek az volt, hogy a nők hősök ! Hogy ezt ki-
bírják, hogy legyen gyerekük ! És hogy az én anyám hős, hogy engem a világra 
hozott ! Furcsa, hogy ilyen helyzetben az ember képes gondolkodni, még ma is 
emlékszem, hogy rohantak bennem a gondolatok. A második gondolatom meg 
az volt – valószínűleg, mert logikus fejem van –, hogy az nem lehet, hogy az 
összes nő hős ! De hát ez az ügy nem olyan kellemetlen, ha az ember beleegye-
zik. Nekem azért olyan rémes, mert ellenállok. De úgy se lett kellemesebb, mi-
kor abbahagytam a védekezést ! És akkor azt gondoltam, hogy ez valószínűleg 
valahogy másképp történik, ha az ember ismer valakit, akkor ez jobb, ezt nem 
kell összehasonlítani a normális felnőtt élettel. Én ezen túlestem. Nem haltam 
bele. És örültem, hogy nem haltam meg. Nagyon örültem, hogy nem haltam 
meg… Azt hittem egy darabig – hárman voltak egymás után, sokáig tartott –,  
hogy meg fognak ölni ! És az ember fél a haláltól !

Az interjút Somlai Katalin készítette 2015-ben. OHA, 949.

A második hullám, amelyik elözönlötte a falut, Sótonyt, borzasztó rablást haj-
tott végre. Ami megtetszett nekik, vit-
ték magukkal, viharlámpától kezdve 
vekkerig, borotvától nem tudom én 
miig. De ez még csak hagyján. A zabrá-
lás során a civil lakosságból tizenkét em-
bert lőttek agyon a faluban ! A legkisebb 
egy ötéves gyerek volt, a legidősebb egy 
nyolcvankét éves öregasszony. Azután 
hogy az asszonyokra, a nőkre milyen 
világ következett, arról jobb nem beszélni, az egy külön téma lenne. Az igazság 
az, hogy már korábban mindenfajta röplapokat osztogattak a faluban, amelyek 
bizonyos rémtettekről számoltak be. De hát az emberek nem tudhatták, mi en-

Varga János a háború utolsó hónapjait – mivel nem 
volt már oktatás a szombathelyi Faludi Ferenc Gim-
náziumban – szülőfalujában, Sótonyban töltötte. In-
nen járt közmunkára, a Rába menti védelmi állás, a 
Margit-vonal sáncainak építésében kellett részt vennie. 
Falujába 1945. március 27-én érkeztek az első szovjet 
alakulatok.
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nek a valóságalapja, és mi nem. Azok viszont, akik megjárták a keleti frontot, és 
időközben hazakerültek, nem sok jót mondtak, illetve nem sok jóval biztatták 
az embereket. Szóval reménykedéssel vegyes félelem uralkodott. Reménykedés, 
hogy más lesz, jobb lesz, és félelem, hogy vajon ennek a másnak meg jobbnak, 
legalábbis az első menetben, mi lesz az ára. Na, hát a bemutatkozás olyannyira jól 
sikerült, hogy a félelem lett úrrá. 1945 tavaszától őszéig időről időre megjelentek 
teherautókkal az én falumban is, meg a környező falvakban is, és raboltak. Az 
emberek rettegésben éltek, a végén azonban megszervezték önmagukat. Ennek 
az volt a lényege, hogy az első ember, aki észreveszi, hogy megint jönnek, mert 
rendszerint este érkeztek, valamilyen módon ejtse szerét, hogy valaki verje félre a 
harangokat, és akkor az egész falu talpra áll. Hát így is történt. Két vagy három 
alkalommal ezzel a talpra állással sikerült elzavarni őket. Azt hiszem, a negyedik 
alkalom volt, amikor nem. Én éppen otthon voltam hétvégén Szombathelyről, a 
középiskolából, amikor megszólaltak a harangok. Talpra állt mindenki. Közben 
kiderült – mert ugye a hír gyorsan elterjedt –, hogy abban a házban, amelyikbe 
bementek, mivel a házigazda ellenkezett, őt megsebesítették, a feleségét pedig, 
valamint a lánya udvarlóját, aki éppen náluk tartózkodott, agyonlőtték. Ez ter-
mészetesen annyira felháborította a falut, hogy bekerítették őket. Nem tudták 
mindegyik csoportot bekeríteni, de ötöt igen. Méghozzá úgy, hogy akkor még a 
faluban – elsősorban a tűzvédelem okán – volt négy vagy öt úgynevezett tócsa, 
illetőleg tó, amelyekben víz állott. Nem embermagasságig, de akadt, amelyikben 
térdig érő víz volt. Az egyik ilyen tócsába szorítottak be öt katonát, és a szó szo-
ros értelmében agyonverték őket. Az a domborulat, amelyiknek a tetején az én 
falum fekszik, nem összefüggő, hanem ferdén kis mélyedések-vágások vannak 
az egyes dombok között. Ezt az öt katonát az egyik ilyen mélyedésben temették 
el. Nem is kereste őket senki, egészen 46 tavaszáig, amikor valaki, talán nem is 
falubeli, illetve biztos, hogy nem falubeli, rábukkant a tetemekre, mert egy kéz 
állt ki a földből. Na, azután jött az újabb szörnyűség. Hetekig ott tartózkodtak a 
nyomozók a faluban. […] 

Időről időre az történt, hogy Sopronból lovakat hajtottak Nagykanizsára. 
Akkor úgy mondták, hogy bitang, azaz kóbor lovakat szedtek össze, és Nagyka-
nizsán történt a bevagonírozásuk, hogy kiszállítsák őket a Szovjetunióba. Máig 
se értem, miért kellett Sopronból Nagykanizsára menni, de hát vannak ilyen ész-
szerűtlen dolgok. A lényeg az, hogy civilekkel hajtatták – természetesen oroszok 
felügyelete alatt – ezeket a lovakat. Az embereket mindig az én falumban meg a 
szomszéd faluban váltották fel, és akkor a falum meg a szomszéd falu emberei-
nek kellett továbbkísérni a lovakat Nagykanizsára. Mondanom sem kell, hogy 
aki tehette, elbújt. Néhányszor én is megúsztam, amikor jött a hír, hogy jönnek 
a lovak. Az egyik alkalommal azonban belekerültem a szórásba, és nekem is a 
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lovak mellé kellett állnom. Nekünk otthon soha életünkben nem volt lovunk, 
én nem értettem a paripákhoz. Mindenesetre kaptam öt lovat, és azokkal kellett 
volna bandukolnom Kanizsára. Közben rájöttem, hogy miért menjek én itt a lo-
vak mellett gyalog, ha föl lehet ülni a lónak a hátára is. Föl is ültem, csak egyva-
lamire nem számítottam. Nyereg nem volt, és mire este lett, és egy Zala megyei 
faluban megpihentünk, nekem teljesen feltört a fenekem. Borzasztó fájdalmaim 
voltak, és iszonyatosan belázasodtam. Egy pajtában aludtunk. Ahogy le lehe-
tett pihenni, én lezuhantam, és reggelig kábultam aludtam. Aztán reggel jött az 
orosz, sorakozó, lovakat egymás mellé állítani. És kiderült, hogy az én öt lovam-
ból egy hiányzik. Valaki nyilván elkötötte, az éj sűrűjét kihasználva. Az orosz 
mondott nekem valamit, egy szót sem értettem persze belőle. Sejtettem, hogy a 
lovat keresi rajtam. Megvontam a vállamat, én nem tudom, én nem ettem meg a 
lovat, el se adtam. Na, még egyszer kérdezi, még egyszer megvonom a vállamat. 
Erre akkora pofont kaptam, hogy majdnem kivittem a pajtának az oldalát !

Az interjút Germuska Pál készítette 1994-ben. OHA, 585.

Volt egy szörnyű élményünk, amikor hazafelé jöttünk Debrecenből. Ez körülbe-
lül 45 márciusában, áprilisában történt. 
Jöttünk haza, természetesen a vonat 
oldalán, meg az ütközőkön meg egye-
beken kapaszkodva. Pesten akkor nagy 
éhínség volt, meg minden fene, Debre-
cenben már viszonylagosan normalizált 
élet folyt, és hoztunk magunkkal cuk-
rot meg lisztet a családnak. Másfél na-
pig jöttünk Debrecenből, éjjel-nappal, 
megállásokkal. Sosem felejtem el ! Szajolban megállt a vonat, és hosszasan vára-
kozott. Egyszer csak a szovjet katonák ránk támadtak. Végigverték a népet az üt-
közőkön, elszedték az összes batyunkat. Ez meglehetősen kellemetlenül érintett. 
Az apám egyet lábon lőtt, azt hiszem.

Az interjút Garai Gábor készítette 1991-ben. OHA, 263.

Megjelent egy tiszt, aki perfektül beszélt magyarul, bár született orosz volt. Azt 
mondta, arra kér, legyek szíves, menjek 
vele, tudja, hogy most sokan vannak 
bent a gyárban, vigyem őt végig az egész 
gyáron, és mutassam meg azokat a he-
lyeket, ahol a gyári dolgozók laknak. Az 
Egyesült Izzót bejárni körülbelül hat-

Láposi Sándor apja hivatásos katonatisztként a 
szovjet fronton is szolgált, de Budapest ostromakor 
már a fővárosban tartózkodott. A harcok elültével 
Debrecenbe utazott, és jelentkezett a demokratikus 
hadseregbe. Maléter Pál őrzászlóaljába osztották be. 
Gimnazista korú fia 1945 áprilisában elutazott, hogy 
meglátogassa.

Nagy Pál Jenőt az Egyesült Izzólámpa és Villamos-
sági Rt.-ben 1945 januárjának végén összehívott vál-
lalati nagygyűlés – a kommunista párt szándékaival 
szemben – ismét megerősítette főbizalmi pozíciójában. 
Az újjáalakult üzemi bizottság és a vállalat megbízott 
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nyolc órát vett igénybe ! […] Én vittem, 
hűségesen megmutattam neki mindent, 
barátságosan elköszöntünk. Este megje-
lentek a teherautók, az Izzó négy sarka 

körül villámgyorsan ástak egy-egy hatalmas gödröt, géppisztolyt, golyószórót ál-
lítottak bele. Másnap reggel engem mint a munkásság vezetőjét beengedtek, az-
tán közölték velem: tekintettel arra, hogy az Egyesült Izzó részben német tulaj-
don volt, ilyen-olyan szempontból lefoglalják. Elhatározták, hogy a gyárat lesze-
relik, és a teljes felszerelést elszállítják a Szovjetunióba. Azt kérik, hogy három-
száz munkást, akik helyismerettel rendelkeznek, azonnal szedjünk össze nekik 
ehhez. […] Abban az időben az Egyesült Izzónak volt hatezer dolgozója, így az 
Izzóból élő személyeket nyugodtan lehetett két és félszeresével számítani. Mint-
egy tizennyolcezer körül volt azok száma, akiknek a sorsa az Izzótól függött. 
Gondolkoztunk és tanácskoztunk sokat, hogy mi legyen, hogy legyen. S bizony 
megcsináltuk, hogy amit csak lehetett, azt a háromszáz ember kicsempészte. Volt 
például az egyik gyárrészlegben egy óriási, két méter széles, trapéz alakú szellő-
zőjárat a mennyezeten. Reggel oda egy ember felmászott, behasalt, egy orosz őr 
ott járkált mindig egy puskával, de amikor háttal ment, akkor fel lettek dobálva 
az embernek a műszerek. Volt aztán olyan, hogy annyi minden hiányzott, hogy 
gyanús volt, s akkor elrendelték a kiürítést, és orosz emberekkel takaríttatták fel 
a szintet. A leszerelést vezető parancsnok jött Abramoviccsal, aki tajtékzott és 
káromkodott, és elmondott mindennek németül. De amit lehetett, azt megmen-
tettünk. […] 

Személyesen is eljártunk. Akkor jártunk először Rákosinál. Azt mondta, 
hogy szó sem lehet róla, Gerő Ernő ugyanúgy azt mondta, hogy semmit nem 
lehet megakadályozni. De mi úgy a magunk módján igyekeztünk megtenni, amit 
lehetett. […] Csináltunk olyat, hogy például volt egy helyiség, melynek nem volt 
egyetlen folyosóra való kijárata sem, a másik szobából lehetett bejutni. Ez volt a 
kísérleti rádiócső műhely. Oda például bezsúfoltunk mindenfajta alapgépet, egy 
professzionális esztergagépet, marógépet, fúrógépet, köszörűgépet, síkköszörű 
gépet, mindent, ami kellett az induláshoz, s akkor ügyesen eltorlaszoltuk az 
ajtót szekrényekkel. Azok a gépek megmaradtak. A Just-gyárban pedig volt egy 
hatalmas pincerész, nem volt fölötte épület, mert leégett. Oda behordtunk egy 
sor dolgot. Az Izzónak volt egy csomó vezető tisztviselője, akik a főraktáros 
segítségével és a teljes üzemi bizottsággal részt vettek ebben. Mindenfajta értékes, 
induláshoz szükséges nyersanyagot, százhúsz kilogrammos vörösréz rudat, még 
ma is érzem a vállamban, wolframsavat, különleges kémiai edényeket, keramikus 
edényeket, amelyeket nem lehetett beszerezni, rengeteg nyersanyagot oda 
behordtunk. Akkor annak a két végét deszkával elfalaztuk, és összetörtünk vagy 

vezetése a termelés mielőbbi beindításán dolgozott.  
A gyár élére szovjet parancsnokot neveztek ki, és főként 
szovjet megrendelésre termeltek.
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harmincezer fénycsövet, amit a tetejére szórtunk és az egész úgy nézett ki, mint 
egy törmelékkupac.

Az interjút Inzelt Annamária készítette 1985-ben. OHA, 177.

A Püspökvárban laktunk, Győrben, és „végigélveztük”, amikor az oroszok lelőt-
ték a püspököt ! Most avatták boldog-
gá. Végtelenül jóságos, kedves ember 
volt ! Teli volt a vár menekültekkel, és a 
pincéje is tele volt. A városból bejöttek 
a szülők, akik ismerték a püspököt, és 
kérték, rejtse el a lányukat, mert nagyon 
rossz híre volt az orosz katonáknak. Volt 
egy borospince, ahol a miseborokat tar-
tották, és a borospince mögött volt egy 
nagy hely, ahova ezeket a kislányokat 
elrejtették. […] Mi is ott laktunk, csak 
mi nem mehettünk le a pincébe, mert a 
nagyanyámnak szívbaja volt, és nem bírta a pincelevegőt. A pince előtt volt egy 
nagy előtér, és onnan fölfelé lehetett menni, ott volt egy vöröskeresztes mentő-
hely. Bal oldalon pedig egy lépcsőn fölmentél egy folyosóra, amelyik ugyan lenyílt 
az udvarra, de be volt zárva az az ajtó, és annak volt egy beugrója. Oda leraktak 
nekünk matracokat meg pokrócot. Azt mondta a Vilmos bácsi, hogy az egy tel-
jesen elzárt dolog, itt őrajta keresztül lehet csak jobbra-balra közlekedni, tehát a 
nagymama maradjon ott az unokákkal, nem kell lemenni a pincébe. Mi a rejtek-
helyünkről, ahová az előtérből a bal oldali lépcsősoron lehetett felmenni, az aj-
tónyíláson keresztül néztük végig, ami lent az előtérben történik – ugye a fiatal 
lány, a kamasz, érdeklődik –, állandóan lestünk. A jobb oldalon fenn volt a vörös-
keresztes mentőhely. Láttuk a püspököt teljes püspöki ornátusban: vörös kesztyű, 
püspöki gyűrű, aranylánc… Sóval és kenyérrel fogadta a harcos oroszokat… 

Háromszor foglalták vissza a németek a várost, aztán megint orosz lett, me-
gint visszafoglalták, megint orosz lett. Mikor az oroszok bejöttek, nagyon fél-
tünk, mert rettentő híreket hallottunk, hogy miket csináltak mindenhol. De 
nagyon rendesen viselkedtek. Tényleg tiszteletreméltóan viselkedtek a harcos oro-
szok. Na most, ezek továbbvonultak, és jött a megszálló csapat. […] Mongol részeg 
tankosok. Valaki jó magyar megsúgta nekik, hogy egy csomó nő van a püspök 
pincéjében. Egyszer csak este berontottak oda, az előtérbe, amely a pince előtt 
volt, és rögtön követelték a püspöktől, hogy „kicsi krumplipucolás !”, azaz, hogy 
a lányokat adja oda ! Mert ők tudják, hogy itt vannak a pincében ! Mire a püspök 
azt mondta, hogy nem ! Nem engedi ! Még csak le se engedi őket a pincébe. Végül 

Gyenes Zsuzsanna apja, dr. Gyenes István főszol-
gabíró a délvidéki területek feladása után visszatért 
családjával Csillaghegyre, és csatlakozott a Bajcsy-
Zsilinszky-féle ellenállási mozgalomhoz. A vezetők 
letartóztatása után 1944. november végétől a család 
bujkálni és menekülni kényszerült. Zsuzsanna anyai 
nagyanyjával és két lánytestvérével Győrbe utazott, s a 
családdal szoros baráti kapcsolatban álló Apor Vilmos 
püspöknél várták, hogy a család többi tagja is csatla-
kozzon hozzájuk, és együtt menjenek tovább Nyugatra. 

02_KOROSI.indd   21 2015.11.02.   9:41



22 magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

Sujánszky Jenő hadapródiskolásként 1944 decem-
berében frontszolgálatra jelentkezett, és egy magyar 
tüzérosztaggal a németek oldalán részt vett a dél-bu-
dapesti katlancsatában. Alakulatával nem sikerült 
kitörnie az ostromgyűrűből, a Gellért Szálló közelében 
szovjet fogságba esett, de megszökött. A családjával Bu-
dapesten, majd Lengyeltótiban bujkált. Később anyjá-
val hazatértek Siófokra. Családi gyógyszertárukat és a 
lakásukat addigra a szovjet csapatok teljesen feldúlták 
és kifosztották.

lement velük a borospincébe, a hordók eltakarták a másik pince bejáratát. Tényleg 
nem láttak ott semmit. Visszajöttek, és akkor az egyikre – részegek voltak már –  
rájött az erőszakoskodás, de igenis, ők lemennek, és elviszik a lányokat, mert ezek 
a lányok biztos, hogy ott vannak ! Akkor a püspök már dühösen válaszolt… Egy 
nagyon szelíd ember volt. Az egyik oldalon mellette állt egy orvos, aki tudott 
oroszul, ő volt a tolmács, a másik oldalon pedig egy Pálffy gróf. Ezek az oroszok 
aztán mindent csináltak, csak nem vették tiszteletbe a püspöki gyűrűt, hanem 
elkezdtek ordítozni. Elrohantak – voltak vagy öten vagy hatan –, fölmentek a 
másik oldalra, a kötözőkhöz, akik szintén mind ott lakó vendégek voltak, akik 
ott a Vöröskeresztet ellátták. Onnan kiabálás jött: „Segítség ! Segítség !” Hozzánk 
is fölrohant egy orosz a lépcsőn, minket kirángatott a pokróc alól ! A húgom öt-
éves volt, rá is ráfogta a pisztolyt. Sorban ránk fogta a pisztolyt, és annyit tudott 
magyarul, hogy „Lefeküdni ! Lefeküdni aludni !” Ezt mondta nekünk, nekem is a 
homlokomon a pisztollyal, hogy „Lefeküdni aludni !” Hát mi félholtak voltunk ! 
A nagymama visított, mint a fába szorult, szegénykém: „Segítség ! Segítség !”  
A másik oldalról is ordítottak, hogy „Segítség ! Segítség !” Erre a püspök is föl-
emelte a hangját, és azt mondta, hogy „Megtiltom !” És erre a „Megtiltom !”-ra 
megindították a géppisztolyt, és keresztbelőtték a három embert ! Vilmos bácsi-
nak a hasán ment keresztül a géppisztolysorozat. A másik is megsérült, meg Pálffy 
is, de ők élve maradtak. Vilmos bácsi összeesett. Megijedtek – mert ilyet egy me-
gyének a püspökével nem lehet csinálni –, elpucoltak. Ez az orosz is, aki minket 
akart ott leteperni, ez is visszarohant a lépcsőn. Állítólag a KGB elkapta őket.

Az interjút Somlai Katalin készítette 2013-ban. OHA, 988.

A barátaim legnagyobb része, éppúgy, mint én, kiment a frontra. A háború után 
azonnal felvettem a kapcsolatot azokkal, 
akik visszajöttek az amerikai fogságból. 
45 őszén kezdtek visszaszivárogni. Épp-
úgy gondolkoztak, mint én. A szovjet 
hadsereget megszálló, ellenséges hadse-
regnek tekintettük, nem baráti felsza-
badítónak. Azon gondolkoztunk, hogy 
lehetne ellenük akciót csinálni. A par-
tizánharcot akkor még a barátaimmal 
együtt megvetettük. Az gyáva harcmo-
dor. Egyenruhában harcolni ellenük 
nem lehet, mert elvesztettük a háborút. 

Mit lehetne csinálni ez ellen a katonaság ellen ? Legalább azt próbáljuk meg, hogy 
a randalírozásokat, a közbűntényes gengszterakciókat, amiket a részeg szovjet ka-

02_KOROSI.indd   22 2015.11.02.   9:41



23Kőrösi Zsuzsanna–Somlai Katalin 1945 az emlékeinkben

tonák csinálnak Siófokon és környékén, megakadályozzuk. Felszereltük magun-
kat ólomcsövekkel és botokkal, a lemberdzsek alá raktunk őket, és alkonyatkor 
öten-hatan elkezdtünk járkálni, különösen a külső részeken. Ahol dülöngélő, ré-
szeg szovjet katonákat láttunk, megfigyeltük, ahogy bemennek a házba, és amikor 
sikongatást hallottunk, berohantunk, és verekedve elzavartuk őket. A fegyverü-
ket soha nem vettük el, mert tudtuk, hogy abban a pillanatban politikai jellege 
lenne az akciónak, és jönne a szovjet katonai megtorlás. Inkább tűnjön úgy, hogy 
a részeg szovjet katonák és a magyarok között történt verekedés. Ilyet több ízben 
csináltunk. Rengeteg szovjet katona állomásozott a Balaton partján. Amikor a 
vonatközlekedés megindult, még a vagonok tetején is ültek a csencselő magyarok, 
Budapestről jöttek le, adtak el ékszert vagy kis tárgyakat, és ezért élelmiszert kap-
tak. A siófoki állomáson ilyenkor a szovjet banda rendszeresen meggátolta, hogy 
a vonat továbbinduljon, és kezdték az utasokat kirabolni. Érdekes, hogy a szovjet 
katonai rendőrség mindig akkor érkezett meg, amikor már mindennek vége volt. 
A magyar rendőrség – akkor kezdett megalakulni – egyszerűen nem mert közbe-
avatkozni. Úgyhogy 45 telén és 46 tavaszán tulajdonképpen anarchikus állapotok 
voltak. És mi ilyenkor ezzel a mi kis csoportunkkal verekedésbe mentünk. […]

Egyetlen komolyabb akciónk volt, egy partizánakciónk. Pont arra mentünk, 
és láttuk, hogy megáll egy GMC szovjet katonai teherautó, és két szovjet katona 
félrészeg állapotban leszáll, és betántorog egy kocsmába. Nem is tudom, hogy ve-
tődött fel a gondolat: ezek olyan állapotban vannak, hogy a tehergépkocsit meg le-
hetne semmisíteni. Ketten közülünk bementek a kocsmába, hogy ha a szovjetek ki 
akarnak jönni, riasszanak minket, és eltűnhessünk. Hárman vagy négyen kint ma-
radtunk az ólomrudakkal, botokkal. Felnyitottuk a gépkocsi motorházát, mindent 
összevissza vertünk, a műszerfalat is teljesen széjjelvertük, szóval használhatatlan-
ná tettük az egészet, és amit találtunk, mindent elvittünk. Ez a két részeg orosz 
katona otthagyta a vállra rakható katonatáskát, és ebben megtaláltuk a katonai 
irataikat is. A pisztolyukat magukkal vitték, de, már enyhébb idő volt, a köpenyük 
és a füles sapkájuk ott maradt, azt is elvittük. Amikor teljesen használhatatlanná 
tettük a teherkocsit, eltűntünk. Katonai igazolványaikat összetéptük, és a Sióba 
dobtuk. Találtunk egy príma, nyugati gyártmányú órát. Egyikünknek sem volt 
órája. „Sorsoljuk ki egymás között !” – mondta valamelyikünk. Én azt mondtam, 
nem ! Mert ennek már lopásjellege lenne. A katonai sapkát megtartottuk emlék-
ként, eldugtuk, a táskákat megtartottuk, az egyik nálam volt, és az iránytűt is. Le 
akartak szavazni, sokat vitatkoztunk, de én erősen ragaszkodtam hozzá, hogy szó 
sem lehet róla. Végül a Sió-hídnál a cipőmmel összetörtem az órát, és bedobtuk a 
Sióba, hogy az akciónknak még véletlenül se legyen lopásjellege.

Az interjút Murányi Gábor készítette 1988-ban. OHA, 147.
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Sibelka Perleberg Artúr, a Földművelésügyi 
Minisztérium főtisztviselője, aki Tempefői néven a 
harmincas évektől ismert publicista is volt, családjával 
rózsadombi házuk szuterénjában vészelte át a főváros 
ostromát. Noha a kertjükbe több gránát is becsapódott, 
sértetlenül érték meg, hogy a front elvonuljon a fejük 
felett. Az első szovjet katonák január 30-án léptek a vil-
lába, németek után kutattak.

„bocsánat, doktoR, egy tetűt leveszek”
Ki voltunk téve mindenfélének. Voltak köztük olyanok, akik lejöttek hozzánk a 

pincébe, s amikor látták, hogy éppen teá- 
zunk, leültek mellénk, és adtak kenyeret. 
Legközelebb egy másik, egy részeg jött, 
aki le akart döfni, mondván, hogy én 
germanszkij spion vagyok. Persze csak 
úgy pofára mondta. […] Amikor aztán 
elvittek, a helyzet jócskán megváltozott. 
Jöttek, és azt mondták: kicsi robot. Ösz-
szeszedték az utcában a férfiakat, a fia-
talabbakat. Először Óbudára hajtottak 

bennünket, aztán egy iskolába. Egy szép napon az országúton, a Duna mentén a 
váci fegyházba vándoroltunk. Nem csináltunk a világon semmit, csak hajtottak 
minket, s közben folyton azt mondogatták: „Davaj, dokument, pasli damoj !” – 
„Akkor hát hazamehetünk ? És mikor ?” – kérdezgettük. Egyikünk el akart szök-
ni, mire rálőttek. Meg is sebesült a szerencsétlen. Végül bekerültünk a váci fegy-
házba. […] Már volt ott egy rakás ember. Németek, sőt olaszok, franciák is, akiket 
az oroszok szabadítottak fel, de nem engedték őket haza. Fogolytáborba kerültek. 
Miért ? Mert ők most hadifoglyok. Meddig ? Ameddig a háború tart. Nem tudom, 
eléggé érhető-e, mit jelentett nekem akkor a család, s hogy a háborúnak vége, és 
erre egyszer csak elvisznek és teljesen kiszolgáltatnak bizonyos dolgoknak. De mi 
lesz a családommal ? Budát ugyanis közben lőtték. Mi pedig ott voltunk a fegy-
házban, ahol nem tudták, mit is csináljanak velünk. A tolmácsok – mind kárpát-
aljai ukrán és ruszin fiúk – voltak a legkomiszabbak. Teljesen ki voltunk nekik 
szolgáltatva. Betereltek minket egy helyiségbe, ahol – még háború lévén – nem 
volt világítás, sötét volt. […] Amikor reggel már világosságra ébredtem, az első, 
amit megláttam, a falra firkált feliratok voltak. Az első így szólt: „Megőrzöm a te 
bejöveteledet és a te kimeneteledet, mostantól mindörökké.” Akkor láttam csak, 
hogy ez a fegyház egykori imaháza volt. Mondhatom, ez az élmény egyike volt 
azoknak, melyek az életemnek irányt adtak. A fegyházban naponta egyszer adtak 
kását meg valami fekete lét, s hozzá egy kiskanálnyi cukrot. Ez volt az ellátásunk. 
Adtak ugyan kenyeret is, de az olyan vizes volt, hogy ki lehetett nyomni, mint a 
szivacsot. Az első tetűt is ott tapasztaltam magamon. Ez elkerülhetetlen volt. Em-
lékszem, borzasztó érzés volt, amikor mosakodásnál – mindnyájan egy lavórban 
mosdottunk – egy ember megérintette a hátamat: „Bocsánat, doktor, egy tetűt 
leveszek.” Egyszer jött egy orosz, mondván, hogy a betegeket és az öregeket elen-
gedik. Úgy döntöttem, hogy akkor én beteg és öreg leszek. Az egyik bajtársamtól 
kölcsönkértem egy szemüveget, s jelentkeztem az orosznál. Milyen betegséggel 
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Kalmár Sándort 1944. október végén anyai nagy-
bátyja fogadta be Budapesten, de a lakást rövidesen el 
kellett hagynia, mert attól tartottak, hogy feljelentik 
mint katonaszökevényt. Több helyen keresett menedé-
ket, végül az Üllői úton fogadták be ismerősei, akikkel 
romeltakarításon dolgozott. A romeltakarítókat rövi-
desen sáncépítésre hurcolták a Balatonhoz, ahol dol-
gozniuk már nem kellett, mert szovjet fogságba estek.

álljak elő ? Az egyetlen, amit nem lehet megállapítani, csak bevallás alapján, az az 
isiász. Iszkiásznak mondják. Gondoltam, ennyit egy orosz is tud. Fogtam hát ma-
gam és bementem: „Bolni, bolni, papaj.” Mire az orvos: „Sto ?” Válaszolok: „Ner-
vus ciaticus.” „Davaj, davaj !” – elküldtek. Két nap múlva újabb hírt kaptunk: a 
negyven év alattiakat besorozzák katonának, és elmehetnek. Valakinek maradt 
egy zsilettpengéje, azzal levakartam a képemről a szőrt, a szemüveget magamon 
hagytam s egy gárdistához illő katonás léptekkel bementem. Az orvos ugyanaz 
volt. Jól nézek ki – gondoltam. Mondom neki: „Hocset bugyet szoldat.” „Bugyet, 
bugyet” – mondta az orvos. Végül is bevettek katonának. Akkor aztán egy humo-
ros, tipikusan orosz dolog következett. Azt mondták, bevesznek ugyan katoná-
nak, de meg kell indokolni, miért akarok belépni a hadseregbe. Ehhez különböző 
papírokat osztottak szét, amelyeket magyarul kellett megírni: „Drága Sztálin elv-
társ ! Alulírott tiszteletteljesen kérem, hogy az újonnan alakult magyar hadsereg 
tagja lehessek. Kérésem indokául felhozom…” Ezt már mindenkinek egyénileg 
kellett megindokolnia. […] Akkor láttam, hogy milyen hihetetlen bürokrata for-
malizmus van ott.

Az interjút Nagy Csaba készítette 1987-ben. OHA, 87.

Eljött január 18-a, amikor is végeredményben megtárgyalták, mi legyen velünk. 
[…] Oroszországban is szükség volt a 
munkaerőre, mert húszmillió ember el-
pusztult. Csak azokat végezték ki, akik 
kimondott – hogy is fejezzem ki maga-
mat – ellenpartizánok voltak. Tehát az 
én társaságomból is azt a tizennégy em-
bert – hiába voltak fiatalkorúak néhá-
nyan –, akik részt vettek az oroszok elle-
ni harcban. Öten – akik lényegében nem 
ilyen odasodródott emberek voltak –  
kaptak tizenöt évet, mi meg kaptunk tíz évet. Tíz évre ítéltek bennünket. Kapos-
váron volt a tárgyalás. Előzőleg megfürösztöttek bennünket, utána enni is adtak, 
és teherautókkal elvittek bennünket a tárgyalásra. Ott egy ilyen hármas vagy né-
gyes bizottság volt – és már komolyabb tolmács. A tolmács jóindulatú volt. Előző-
leg tudatta mindenkivel, hogy nem kell félni, mert azokat, akiket halálra ítéltek, 
külön tárgyalták. Azt a tizennégy embert.

Na most, elég az hozzá, hogy elítéltek bennünket, utána visszavittek a pin-
cébe, és ott voltunk még február 2-ig. Ekkor bevagoníroztak, és elvittek Bajára. 
Baján történt az a borzasztó eset, hogy a káptalanpincébe szállásoltak el bennün-
ket, ott voltak már ezek a szovjet katonaszökevények, akik szintén el lettek ítélve, 
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Hangya János először 1945 elején esett szovjet fog-
ságba, amikor a Budapestre bevonuló szovjet csapatok 
apjával együtt begyűjtötték a Károly körúti Broadway- 
házból. Kőbányára terelték őket, ahonnan könnyűszer-
rel megszöktek. A Józsefvárosi pályaudvaron a szovjetek 
ismét feltartóztatták, vizet szállíttattak, autógumikat 
fújattak fel velük. Innen sikerült ismét ellógniuk. Már-
cius közepén esett harmadszorra fogságba, ahonnan 
már nem tudott kiszabadulni.

mert megszöktek a katonaság elől, és mink nem voltunk arra fölkészülve, hogy… 
Míg magunk voltunk, nem volt semmiféle probléma. Viszont ezek megrohantak 
bennünket, és majdnemhogy levetkőztettek, illetve a cipőnk helyett ócska lábbe-
lit adtak. Tehát a civil ruhákat mind elszedték tőlünk, és ócska katonaruhákat 
adtak helyette. […]

Na most, az történt, hogy hát Baján áthajtottak bennünket – illetve Mohács-
ról hajtottak előzőleg bennünket Bajára a hídon –, és ott egy szép februári napon 
bevagoníroztak, február 3-a vagy 4-e volt, nem tudom már pontosan. A fele va-
gonban volt tizenkét-tizennégy orosz katona, akik szabadságra mentek, ez a rész 
el volt választva a kályhánál, mert kályha volt a vagonban, és a másik felében he-
gyén-hátán ott voltunk mi, negyvenen. De egymás hegyén-hátán, mert el lehet 
képzelni, hogy negyvenvalahány ember egy fél vagonban hogyan fér el. Úgy is 
aludtunk. És megkezdődött a Szovjetunió felé való indítás.

Az interjút Lugossy István készítette 2006-ban. OHA, 820.

A budapesti férfiakat ott gyűjtötték a Ferenc József laktanyában. Innét kikerül-
tünk Jászberénybe. Ott nem sokat vol-
tunk, talán olyan tíz-tizenöt napot. Ez 
március 15. körül volt, hogy fogságba 
estem. A lényeges az, hogy Jászberény 
után Foksány, Foksányban sem sokat 
késlekedtünk. Az tartott szerintem a 
leghosszabb időt, amíg exportáltak ben-
nünket Zelenodorszkba. […] Hosszú 
ideig, kb. két-három hétig tartott. Na-
gyon keservesen ment. Javarészt hadmű-
veleti terület volt, amin keresztülevic-

kéltünk. Sok akadályoztatása volt a vasútnak.
Május 8-án kinn voltunk már Zelenodorszkban. Ott mozgattak bennünket. 

A város közepén például esztergaforgács meg ilyesmiféle van. Ez a város közepe. 
Hogy a fenébe került oda, nem tudom. Ezt elplanírozni. Ott volt egy ilyen tó-
nak nevezett valami, azt föltölteni, igazán nem volt lényeges a munka. Erre kb. 
ezerkétszáz-ezernégyszáz embert vezényeltek ki, mindennapos jelleggel. Július 
vége felé megkérdezték, hogy kinek van valamilyen szakképesítése, esztergályos, 
lakatos, marós meg ilyesmiféle kell. Énnekem nagyon sok fogalmam a szakmáról 
nem volt, mert az, hogy én leszerződtem tanoncnak, nem azt jelenti, hogy értet-
tem is a szakmához. Nem tudtam még a szakmát. Esztergapadot már láttam, de 
azon dolgozni megint másvalami. Jelentkeztem. A világ legjobb esztergályosa én 
vagyok. Abból indultam ki július vége felé, hogy itt, Oroszországban, az ismere-
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teim szerint nemsokára beüt a tél. Ha valahol van esztergapad, ott biztos, hogy 
van négy fal és tető. Nem az én kedvemért, hanem az esztergapad kedvéért. Ha 
négy fal meg tető van, akkor én is valahogy megleszek mellette. Ebből indultam 
ki. Tizenhatan jelentkeztünk, nagyjából pesti gyerekek. Dolgozgattunk, kisebb-
nagyobb sikerrel. 

1945. december körül lehetett. Megkérdezték, hogy ki ért katonai rádiókhoz. 
Azt nem közölték, hogy hova meg minek, ez volt a kérdés, hogy ki ért. Én meg 
egy német Wehrmacht-főhadnagy jelentkeztünk. Én valamennyire ismertem a 
katonai rádiókat, de hogy szakszerűen meg tudjam javítani, attól nagyon távol 
voltam. Itt megint a brahiság volt, meg az, hogy ott csak nagyobb lehetőség lesz 
arra, hogy egy darab kenyérhez hozzájussak. Szerencsére a területi parancsnok-
ságnak több esze volt, rájöttek arra, hogy nagy marhaság lenne a hadifoglyo-
kat beültetni a haditengerészeti támaszpontra rádió mellé, úgyhogy ebből nem 
lett semmi. De hogy az óriási szaktudásunk el ne vesszék, megkérdezték, hogy 
a telefonhoz értünk-e ? Ó, nagyon ! Én pesti srác voltam, olyat, hogy mászóvas, 
ott láttam először. Itt Pesten nem volt telefonpózna. Kegyetlen hideg volt, fújt 
a szél, a mászóvasat a nyakamba akasztottam, hogy kimegyünk javítani a vona-
lat. Egész idő alatt azon spekuláltam, hogy nem a kezemre kell felszerelni ezt a 
mászóvasat, hanem a lábamra, de oda hogyan ? Mert válenkiban voltunk, az egy 
filccsizma. A válenki jó járni ilyen időben, de mászóvasat föltenni csak olyan te-
gyen, aki gyakorlott. Nekem fogalmam nem volt, mit lehet csinálni. Az ember 
szorult helyzetben igen leleményes, hamar rájöttem, hogy kell fölszerelni, és föl 
is másztam a mászóvassal. A biztonsági öv is rajtam volt, de annyira igyekeztem, 
hogy elfelejtettem bekapcsolni. Már fenn voltam a póznán olyan hét méter ma-
gasan, amikor az orosz mester kiabál, hogy krísa, krísa, hogy az övet kapcsoljam 
be. Halálra rémültem. Ha megcsúszok, leesek, kitöröm a nyakam. Aztán leintet-
tem, hogy nálunk ezt így szokás. Szokás a fenét. A lényeg az, hogy az oroszoknál 
a telefonpóznán megy a villanyvezeték, legalul megy a rádióvezeték és középen 
megy a telefonvezeték. Ezen keresztülkecmeregni, hideg időben, abszolút semmi 
gyakorlattal, mondjuk, elég nehézkes volt úgy, hogy észre ne vegyék, hogy az em-
ber hülye hozzá. De sikerült. Elvoltam én ott a német Wehrmacht-főhadnaggyal, 
nem is volt az rossz tulajdonképpen, mert az ottani oroszokkal kellett együtt 
dolgozni, de ők nem dolgoztak. Megtehették, a két hadifogoly elintézett min-
dent helyettük is, de legalább jóindulatú gyerekek voltak.

Az interjút Lugossy István készítette 2003-ban. OHA, 761.
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Szilágyi János Györgyöt 1943-ban másodszor 
hívták be munkaszolgálatra. 1944 júniusában az uk-
rán frontra vezényelték. Néhány hét múlva, júliusban 
a szovjetek elfogták, szeptemberben a zaporozsjei hadi-
fogolytáborba került. Az éhhaláltól az mentette meg, 
hogy megbetegedett, s a kórházbarakkban naponta 
másfél deci rizzsel többet kapott, mint társai. Ez alatt 
az idő alatt végigolvasta a marxizmus klasszikusait. 

Éjszaka óriási lövöldözés, a katonák „vojna kaput” kiáltásokkal jöttek be, és 
mondták, hogy vége a háborúnak. Mi ter-
mészetesen azt hittük, hogy akkor nem- 
sokára hazamegyünk. Ez volt 45. má-
jus 9-én. Akkor a helyzet megváltozott, 
olyan élelmezést kaptunk, amitől már 
nem kellett éhen halni. És elkezdődött 
a rendszeres munka. Az első nagy po-
litikai felvilágosításom akkor volt. Én 
akkor már tudtam, hogy mi a nyolcórás 
munkaidőért küzdünk, ahogy ezt Marx-

nál is olvastam, és egyszer csak kihirdették, hogy a jövő hétfőtől kezdve tízórás 
munkanap lesz, és vasárnap is kell dolgozni. Ez némi gyanút keltett bennem. És 
azt mondták a szovjet parancsnokságon, hogy legyenek vasárnaponként műso-
rok, ismeretterjesztő előadások. Freund Dezső nagyon jó zenész volt, ő szervezte 
ezeket az előadásokat. Akik az előadások szereplői voltak, azoknak próbálni kell, 
meg előkészülni, ezért kinevezték őket a tábori tűzoltóság tagjaivá. Az lettem én 
is. Tudniillik fűtés nem volt, ilyenformán ősztől tavaszig hideg volt a barakkok-
ban, amin a hadifoglyok úgy segítettek, hogy mindenki a munkahelyén, ahol egy 
darab fát le tudott törni, hazavitte, azt a barakk közepén meggyújtották, és egész 
éjszaka annál melegedtek. A mi dolgunk mint tűzoltóké az volt, hogy egész éjsza-
ka körbejártunk ellenőrizni, nem gyulladt-e ki valamelyik barakk. Nappal viszont 
bent voltunk. S ilyenkor a Kánya hadnagy úr – hadnagy úrnak azért neveztük, 
mert amikor túlbuzgó hadifoglyok azt mondták neki, hogy Kánya elvtárs, akkor 
azt mondta, hogy én nem vagyok maguknak elvtárs, mert én nem voltam tagja 
egy fasiszta hadseregnek – délután bejött beszélgetni hozzánk, a tűzoltókhoz. Az-
tán az esti, illetve az éjszakai ügyeletben Freund Dezső elmondta nekem, hogy a 
hadnagy úr ma tulajdonképpen mit akart tőlünk. És pontosan megmondta, hogy 
figyeld meg, éjfél körül a hadnagy úr bejön, bemegy a barakkokba, és a különböző 
barakkokból, ahol fekszenek az emberek, egy-egy ember elindul az ő barakkjába. 
Így már teljesen fölkészült voltam, amikor a hadnagy úr egyszer azt mondta, hogy 
jöjjön be éjszaka a barakkba. Bementem. A hadnagy úr egy íróasztalnál ült, papír 
és tinta volt előtte – ez elképzelhetetlen luxus volt egyébként a hadifogolytábor-
ban –, és azt mondta, hogy „itt van papír és tinta, írjon nekem az otthoni barátai- 
ról, jellemezze őket részletesen”. Azt mondta, „visszajövök egy-másfél óra múlva, 
szép nyugodtan írjon”. Na de hála Freund Dezsőnek és az olvasmányaimnak, én 
már az egésszel tökéletesen tisztában voltam, és sajnálom, hogy ez az írásom, amit 
életem egyik főművének tekintek, nincs nálam. Dicsekvés nélkül mondhatom, 
hogy tökéletes jellemzést írtam barátaimról, Cini vízipóló-karrierjét elemeztem, 
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Devecseri Gabinak a szerelmi ügyeiről írtam részletesen, és így tovább. Szóval 
mindenkiről tudtam, hogy mit kell írni, aminek semmi köze nincs ahhoz, amit 
ők tudni akarnak. Úgyhogy nem szólt egy szót sem a hadnagy úr, de utána soha 
semmiféle hasonló felszólítást nem kaptam. Azt is pontosan tudtam, hogy haza 
fog menni ez a jellemzés. A hadnagy úr pedig valószínűleg azt írta a káderlapom-
ra, hogy jó fiú, de hülye. […]

Előadásokat tartottam, rendszeresen. Például sok verset tudtam, és egyszer 
tartottam egy tizenkét előadásból álló sorozatot a világirodalom költészetéről, 
amit természetesen műfordításban, versekkel illusztráltam. Ezzel nem volt semmi 
baj. A baj akkor keletkezett, amikor a világirodalom nagy műfajai című előadás-
sorozatom utolsó előadásához érkeztem, ami a regényről szólt. És ott azt az elmé-
letet tálaltam a hallgatók elé, hogy a regény a mítoszból indult ki, és a mítoszba 
is kell torkollnia. Példának Thomas Mann József-tetralógiáját mondtam. A hadi-
foglyok között is volt egy politikai biztos, egy bizonyos Katz nevű, aki az előadás 
után behívott, és azt mondta, hogy te ne tarts többet előadást. Szóval betiltották 
az előadásaimat. Katzot viszont három vagy négy hét múlva mint német kémet 
elvitték, és állítólag kivégezték. 

Később átvittek egy másik, nagyobb táborba, egy tízezres táborba. Ott talál-
koztam Lengyel Dénessel, aki ott valami propagandista volt vagy micsoda, de a 
szelídebb fajta. Ott megtartottam első előadásomat Lukács György ellen, mert 
megmagyaráztam Dénesnek, hogy ez az egész szocialista realizmus dolog egy hü-
lyeség, és hogy miért hülyeség, amit ő ámulva hallgatott. Ott történt, amit Len-
gyel Laci megírt, hogy elvették a Horatiusomat. Egyszer egy motozáson – mert 
mindig motozások voltak – a Horatiusomat elvette egy NKVD-s őrnagy. És ak-
kor, máig nem értem, hogyan – minthogy oroszul nem tudtam –, ennek az őr-
nagynak megmagyaráztam, hogy ez latinul van, ez kétezer éves, erre nekem szük-
ségem van. Végül visszaadta. Itt van a könyv, a hadifogság egy kicsit megviselte. 
Még benne van a cédula a nevemmel. Szilágyi János Jugo, mert a Hugó az apám.

Az interjút Litván György és Molnár Adrienne készítette 2003-ban. OHA, 774.

Az amerikaiak átadtak bennünket az oroszoknak. A demarkációs vonalon egy 
sorompó választotta el a két világot, a 
sorompó túloldalán őrült zűrzavar volt, 
kiabálás, porfelhő, rendetlenség. A tová-
risok nagy örömmel fogadtak bennün-
ket, azonnal felugráltak a gépkocsikra, 
keresték a karórákat, nézegették, hogy 
mihez juthatnak hozzá ingyen és bér-
mentve. Különösebben nem lepődtünk 

Bazsó József főhadnagy a 2. páncéloshadosztály kö-
telékében az erdélyi hadszíntéren, majd Kárpátalján 
harcolt. Egysége fölszerelés híján a szovjet csapatok elől 
a Csallóközön keresztül Nyugatra húzódott, egészen 
Linz térségéig. Itt amerikai fogságba esett, majd a szö-
vetséges hatalmak egyezsége értelmében átadták őket az 
oroszoknak.
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meg. Ezután hajszoltak tovább. Mentek tovább haza, ez volt a jelszó. […] Bárhol 
megállítottak bennünket, a járőr mindenütt azt mondta: menjetek tovább, men-
jetek haza. Mi nem a főútvonalat választottuk, hiszen kísérő nélkül voltunk, mel-
lékutakon mentünk Bécs felé, gondolván, hogy ki tudjuk kerülni az ellenőrző 
helyeket. De Bécs előtt egy ellenőrző helyen őrséget kaptunk, és innentől őrizet-
ben kellett továbbmennünk. Ahol az este ért bennünket, lefeküdtünk a szabad 
földre, egy kis szénát vagy friss sarjút kerestünk, ami nagyon jó meleg, nedvesen 
is. Hallván a szovjet elvtársak nőszeretetéről, a velünk lévő családtagok, az asszo-
nyok, a gyerekek a kör közepén feküdtek, a férfinépség pedig ekörül nyugodott 
le éjszakára. Előfordult kétszer is, hogy szovjet harcosok akartak belopódzni a 
kör közepébe a nőkhöz, de észrevettük, és az egész társaság egy emberként ugrott 
talpra. Bármennyire is föl voltak fegyverezve, olyan közvetlen közelről nem tud-
tak mit tenni, úgyhogy eloldalogtak. Volt néhány tehergépkocsink, a létszámuk 
egyre fogyott, mert hol ez a szovjet egység vett el egy kocsit, hol egy másik szovjet 
egység, úgyhogy a végén már csak néhány teherautón ültek a gyerekek és az asz-
szonyok, meg a nehezebb málha és a konyharészleg. Bécs északi peremét érintve 
elérkeztünk egy kisvárosba, amelynek Horn a neve. Itt bekerültünk az első tulaj-
donképpeni hadifogolytáborba. Az asszonynépet meg a gyerekeket leválasztották, 
civileknél szállásolták el a laktanya közelében. 

Gyalog mentünk tovább, és rövidesen elértük Pozsonyt. Két jó barátommal 
elhatároztuk, hogy amint lehet, meg fogunk szökni. Gondoltuk, hogy Pozsony-
ban az utca forgatagában talán majd sikerül észrevétlenül kiugrani a sorból. Saj-
nos nem lehetett megcsinálni, mert igen ellenségesen fogadott bennünket az ot-
tani lakosság. A teherpályaudvaron vagonba raktak. A zsúfoltság olyan nagy volt, 
hogy éjszaka mindenkinek vagy a bal vagy a jobb oldalán kellett feküdnie, és ha 
meg akart fordulni, az egész sornak meg kellett fordulni, hatalmas káromkodá-
sok közepette. Közben meleg lett, hiszen június közeledett, úgyhogy bizony Ma-
gyarországon keresztül ez az utazás nagyon kellemetlen és kimerítő volt. Tisz-
tálkodni egész egyszerűen nem lehetett. Az élelem egyhangú volt. Kétszer adtak 
levest vagy sűrűbb löttyöt és valami kenyéradagot is. Vizet kétszer kaptunk nap-
jában úgy, hogy két-három ember leszállt a vagonból a vízcsaphoz, az őr elkísérte 
őket, és fölhoztak vödörben vizet, és mindenki kapott a kulacsába, hol többet, 
hol kevesebbet. Napközben állni meg ülni valamivel jobban lehetett. A vagon 
sarkában ki volt vágva a padlón egy lyuk, ott lehetett elvégezni az embernek a 
dolgát. Valaki mindig ment a dolgát végezni, a nap legnagyobb részében sorba 
kellett állni a lyuk előtt. Ez már komoly igénybevétel volt lelkileg is. Hozzá kell 
számítani, hogy a saját hazánkon keresztül haladtunk Erdély felé mint rabok, 
és lassanként távolodni kezdtünk a szülőföldtől. […] Amint átléptük a magyar 
határt, az őrizet azonnal szigorúbbá vált, tehát az oroszok tisztában voltak vele, 
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hogy itt baj lesz, ha nem vigyáznak, most már nem hisszük el, hogy hamarosan 
haza fogunk kerülni.

Foksányig mentünk. Ez a Kárpátoktól délre, Bukaresttől keletre van. Óriási 
fogolytábor volt. Különböző zónák voltak, és keresztül-kasul kerítések. Az egyik 
zónából zavarták a másik zónába az embereket. Itt aztán folyt tovább a foszto-
gatás. Lassanként mindent elvettek az embertől. Hosszú időt töltöttünk a fok-
sányi táborban. Fokozatosan kezdett leromlani az ember fizikai állapota. Rövi-
desen kitört egy hasmenésjárvány. Naponta 12–16 ember holttestét szállították 
ki a táborból. Már a vagonban elszaporodott a ruhatetű, a táborban pedig olyan 
mennyiségű poloska volt, hogy ha az ember éjszakára a homokba feküdt, akkor 
is megtámadták. A víz olyan kevés volt, hogy egész egyszerűen nem lehetett szó 
mosakodásról. 

Megint vagonba raktak, és a Kárpátoktól keletre, az észak felé vezető vasút-
vonalon Ukrajna felé szállítottak el. Kijevtől keletre egy kis községben kirakod-
tunk. Felsorakozott a hadifogolynépség. Őrök elöl-hátul, jobb és bal oldalon. 
Elindultunk keleti irányba. Megszökünk. Másnap egy adott jelre beugrottunk a 
kukoricásba, és elrejtőztünk. Hallottuk, hogy oldalt elhaladnak mellettünk a ki-
vezényelt őrök. Azután elcsendesedett minden. Teljesen lakatlan területen men-
tünk, így nappal is haladtunk. Beérkeztünk egy elhagyott kis állomásra, ahol 
alig lézengtek, és az elhaladó vonatok valamelyikére igyekeztünk felkapaszkodni. 
Nem sikerült. Másnap este odaértünk egy falu szélére, ahol hatalmas szalmakaz-
lak voltak. Ki voltunk merülve. Fölmásztunk a hatalmas szalmakazal tetejére, be-
fúrtuk magunkat, és azonnal elnyomott bennünket az álom. Alkonyatkor men-
tünk tovább. Kezdett csöpörögni az eső. Lassanként át is áztunk. Beláttuk, hogy 
az éjjelt nem tudjuk kinn tölteni. A következő faluban bekopogtunk egy egyedül-
álló kis parasztházba, ahol ajtót nyitottak. Egy öreg ukrán házaspár nyitott ajtót, 
kicsit megdöbbentek, de nem ijedtek meg. Hárman álltunk ott elanyátlanodva, 
csapzottan. Beengedtek, és megengedték, hogy ott aludjunk. Másnap estére elér-
keztünk egy olyan községbe, ahol tehervagon állt, és fel tudtunk rá kapaszkodni. 
Gondoltuk, hajnal felé, ha lassít valahol a vonat, leugrunk, nehogy Kijevbe érjünk 
be. A vonat sajnos egész idő alatt rohant. Nem tudtunk kiugrani. Mire kivilágo-
sodott, beértünk Kijev teherpályaudvarára, ahol megállt a vonat. Óriási nyüzsgés 
volt. Észrevett az egyik katona. Minden különösebb indulat nélkül odavittek egy 
olyan csoporthoz, ahol magyar hadifoglyok dolgoztak, s átadtak az ottani szovjet 
parancsnoknak. Bekerültünk a darnyicai hadifogolytáborba. Lajstromba vettek, 
és azt mondták, hogy beosztanak bennünket a büntetőszakaszba. Mindenáron 
azt akarták megtudni, honnan jöttünk, hogy visszaszolgáltassanak. Mi pedig 
tisztában voltunk azzal, hogy ha visszavisznek, ott alaposan ellátják a bajunkat. 
Úgyhogy link neveket mondtunk be. Tulajdonképpen sokkal jobb dolgunk volt, 
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Petrusz Tibort 1944. november 15-én avatták had-
naggyá. Németországba vezényelték különböző kikép-
zésekre. 1945 tavaszán a bergeni katonai táborba ke-
rült, a belseni koncentrációs tábor mellé. Húsvét táján 
a németek elhagyták Bergen-Belsent, ők pedig Dánia 
felé indultak, de a határnál a németek visszafordítot-
ták őket. A fegyverletétel híre Geltingben érte őket, et-
től kezdve hadifoglyoknak számítottak.

házimunkákat végeztünk, az igaz, hogy megfeszített erővel egész nap fát kellett 
vágnunk, de dupla adag élelmet kaptunk. Ez nagyon jólesett annyi koplalás után.

Az interjút Lugossy István készítette 2003-ban. OHA, 759.

Ez angol fogság volt már. Az angolok nem kezeltek minket szigorúan, nem volt 
semmi probléma, főleg az első hetekben, 
csak azt mondták, vegyük tudomásul, 
hogy mi ezentúl hadifoglyok vagyunk. 
Magunk alakítottuk a magunk életét, a 
katonai fegyelmet megtartottuk, a tiszti 
szállásunk megvolt. Megpróbáltunk vi-
szonylag jól élni, szereztünk élelmiszert 
magunknak, sütöttünk-főztünk. A le-
génységet el kellett látni, a tábori kony-
hának működni kellett. Gépkocsit is 

vettünk cigarettáért. Ha megtudtuk, hogy valahol föloszlattak egy német raktárt, 
megjelentünk ott, és mi is vételeztünk élelmiszert. Amikor már ez fogytán volt, a 
századosunk elment Flensburgba, szépen kiöltözött, aranygombos zubbony, min-
den, és megjelent a hadtestparancsnokságon egy nagy, borsózöld Mercedesszel. 
Jelentkezett, hogy mi vagyunk ez a magyar alakulat, akik itt fogságban vagyunk, 
de nincs mit ennünk. Egy Horovitz nevű, magyar származású angol tiszthez ke-
rült, aki ellátott minket, amivel csak lehetett, és mindjárt utalványt is adott, hogy 
melyik raktárba kell menni, onnan még egy pótkocsis teherautót is a rendelke-
zésünkre bocsátott. Megpakolták a teherautót, így érkezett meg a szállítmány az 
alakulathoz. 

Sok ilyen magyar alakulat volt, és ezek között rengeteg volt a levente. A mi pa-
rancsnokságunk fölkarolta őket. Rájöttünk, hogy itt van mintegy száz–kétszáz 
magyar levente, akik szanaszéjjel csellengnek, és nagy botrányokat csinálnak. Fia- 
tal, tizenhat-tizenhét éves gyerekek voltak, nőkkel erőszakoskodtak, loptak, rabol-
tak. Meg kellett fegyelmezni őket. Összegyűjtöttük őket, és bevontuk magunkhoz 
újra katonai fegyelem alá. Tetszett is a gyerekeknek, meg nem is. Állományba vet-
tük őket, rendesen kaptak élelmiszert, és elkezdtünk nekik tanítani. 

Megindult a kulturális élet. Tábortüzek voltak, énekeltünk, mindenki produ-
kálta magát. Ez 45 májusában lehetett. Ez az átmeneti időszak volt, még nem vol-
tunk egyáltalán zárt táborokban, hanem Schleswig-Holstein területén voltunk, 
és szabadon jöttünk-mentünk. Úgy néztünk ki a szekerekkel, mint egy vándor-
cirkusz. Elneveztük magunkat Szabadhegyi cirkusznak (Szabadhegyinek hívták 
az osztályparancsnokot). Volt ott tűzevő, kardnyelő, különböző kulcsos trükkök, 
tornamutatványok. Egész jó kis színház szerveződött ebből az egészből. Hárman 
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Kabelács Károly 1944 decemberében megszökött 
az alakulatától, ahol lopásért halálra ítélték, és visz-
szatért Budapestre a családjához. Szintén katona-
szökevény és sebesült apjával a Mária Valéria-telepen 
bujkált a szovjet csapatok bevonulásáig. A kőbányai 
vágóhídról szereztek húst, és vidékre jártak, hogy élel-
miszerrel lássák el a közös légópince lakóit.

alakítottunk egy artista társaságot, és csapódott hozzánk egy bohóc is. Később, 
amikor már zárt táborban voltunk, Westfaliában, az angolok mindig kiengedtek 
minket a lakosságot szórakoztatni, belépődíj ellenében. 

És esténként az én tiszti szállásomon csináltuk a bulikat. Férfi nem volt a 
falvakban, mind valahol hadifogságban. A német nők kiéhezve jöttek hozzánk 
táncolni. Mi meg akkor megrendeztük a fészerekben a táncmulatságokat. Egy-
egy zongorát kihoztunk a lakásokból, nagyon jó jazz-zongoristáink voltak, meg 
harmonikásaink voltak, összeálltak a zenekarok, és vacsorákat csináltunk, főzőcs-
kéztünk. Az ezredes urat viszont szórakoztatni kellett. Próbáltunk beszervezni a 
környékbeli női értelmiség köréből valakit, akivel elszórakoztatjuk, és akivel jól 
érzi magát. Csináltunk hangulatvilágítást, és ment a zene. Emlékszem, hogy a há-
ziasszonyom egy ilyen éjszakai buli után reggel bejött, odament a falhoz, levette a 
feszületet, mert nem való, hogy ezeket az éjszakákat lássa. De nemcsak Krisztus-
fej volt kint a falon, hanem ott volt a Hitler-kép is. Imádták Hitlert. Amikor ki-
derült, hogy vége a háborúnak, ez a házinéni levette a falról a Hitlert, megcsókol-
gatta, és azt mondta, hogy „elduglak a padláson, majd megint eljön az idő, amikor 
elő tudlak venni”.

Az interjút Varga Ágota készítette 2007-ben. OHA, 859.

A háború után elmentem egy haverommal a mai Uránia moziba, az Oreli csata 
című szovjet filmet adták. Megnéztük. 
Jöttünk hazafelé, elfogtak bennünket az 
oroszok, mind a kettőnket. Gyűjtötték 
az embereket ötösével, és bennünket is 
belöktek a sorba. Elvittek a VII. kerü-
letbe valami nagy fáspincébe. Voltunk 
vagy ötszázan, volt ott rendőr, katona, 
civil, postás, de fiatalok, ilyen tizenki-
lenc évesek csak mi voltunk ketten, a 
többiek mind idősebb emberek voltak, negyven év körüliek. Másnap hajnalban 
felkeltünk, és a Kerepesi úton gyalogoltunk. Tudtuk, hogy a gödöllői fogolytá-
borba visznek. Elöl ment két lovas katona, hátul két lovas katona, itt három lovas 
katona, itt meg három civil, az árok mellett csak civil volt. Kerepesnél, a Templom 
térnél megállították a sort, és ötösével előreléptették az embereket, mindenkit 
megmotoztak, mindent az égvilágon elvettek. Ceruza, toll, buksza, kinél mi volt. 
Tőlem elvették a szájmuzsikámat és a zsebkendőmet. Csak a ruhát hagyták az 
emberen rajta. […] Észrevettem, hogy vannak ott lövészárkok, kis gödrök, sorban. 
Mondom a Jóskának, te, az a három katona, aki ezen az oldalon volt, átment az 
ellenkező oldalra, ki az útra, úgyhogy ezen az oldalon nem volt senki. […] Aztán 
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Burián Zoltán pénztelen, vallásos értelmiségi csa-
ládban nevelkedett. A Trefort utcai gyakorló gimnázi-
umban tanult kiemelkedő eredménnyel. 1944-ben be-
töltötte a tizenkettedik évét, így besorozták leventének.

egyszer csak fogtuk magunkat, gyere, Jóska, jön egy gödör, és mi ugrottunk bele 
a havas gödörbe. Ellepett bennünket a hó. Ha kiszúrnak, akkor itt döglünk meg. 
Vártunk egy darabig, amíg a lónak a kopogását lehetett hallani, ahogy elment. 
Olyan mély volt az árok, hogy a haverom letérdelt ilyen négykézláb-szerűségbe, én 
felálltam a hátára, és szép lassan kidugtam a fejemet és néztem. Láttam, hogy már 
olyan húsz méterre elment a sor, és vártam még egy kicsit, mikor a kanyarban el-
tűntek. Akkor mind a ketten kiugrottunk, és a nagy hóban toronyiránt egyenest 
jöttünk haza.

Az interjút Eörsi László készítette 1991-ben. OHA, 359.

A nagybátyám, aki maga is tüzértiszt volt, besuvasztott a magyar királyi 10. hon-
véd rohamtüzérekhez, hogy védve le-
gyek. Tudniillik a nagybátyám tudta, 
hogy a parancsnok, Laczkó Frigyes, ha 
jól emlékszem a nevére, nem fog har-
colni, hanem megpróbálja megmente-
ni az embereit – mint ahogy sikerült is.  

A 10-es rohamtüzér osztály a határ mentén, egy kis faluban állomásozott, amit 
ma Várbalognak hívnak, és onnan kezdte meg dicsőséges visszavonulását egészen 
Bajorországig. Ez már 45. március végén volt. Április elején mentünk át Bécsen, 
és a Duna mentén vonultunk Nyugat felé. Linz előtt kezdett feltűnni a néme-
teknek, hogy ezek meg mit csinálnak. Elfogtak minket, és cakpakk, úgy, ahogy 
voltunk, bekísértek Mauthausenbe. Akkor már, aki nem volt komplett hülye, az 
tudta, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, valószínűleg tudták a németek is. 
Velünk nagy disznóságot nem követtek el, kisebbeket igen, volt ordítozás meg 
sorakozó, meg ilyenek. De láttam belülről, hogy működik egy koncentrációs tá-
bor. Sikerült megállapodni abban, hogy mi nem vagyunk esküszegők, hanem mit 
tudom én, milyen különös parancsunk van, nekünk tovább kell menni. Négy-
napi alku után a németek szélnek eresztettek minket. A rohamtüzér osztálynak 
pompás autóparkja volt, amelynek, miután a németek elvették az egyharmadát, 
a legjobbakat, még mindig megmaradt a kétharmada, amivel tovább tudtunk 
kúszni. Emlékszem, amikor átkeltünk az Innen, nagyon szép holdas éjszaka 
volt, valamikor április utolsó hetében. Az a kis fahíd máig megvan. Most is ott 
van az osztrák–német határ. Schardingnél mentünk át az Innen. Utána megcé-
loztuk Münchent. De még mielőtt odaértünk volna, Münchentől mintegy száz 
kilométerre keletre egy erdőszélen vertünk tábort. Jöttek az amerikaiak, és má-
jus 2-án reggel elfogtak bennünket. Nagyon lezser társaság volt, nem érdekelte 
őket a dolog. Kaptunk egy ujjlenyomatos igazolványt. Kiválogatták a tisztikar és 
a legénység egy részét, és elvitték őket Franciaországba fogságba. Ők eléggé pó-
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Gimes Judit 1944 nyarán, miközben férje, Magos 
Gábor munkaszolgálatos volt Nagyváradon, alig 
egyéves kislányával és szüleivel beköltözött egy csillagos 
házba a Falk Miksa utcában. Innen svéd menlevéllel 
egy Pozsonyi úti házba mentek tovább. Közben 
vakmerően össze-összejártak az ismerőseikkel, és 
határtalan szerencsével megúszták a nyilas razziákat. 
1945 januárjában már szinte állandóan az óvóhelyen 
tartózkodtak. Liszten és vízen éltek. Judit iskolát 
szervezett a gyerekeknek.

rul jártak. De a zöme ott maradt Bajorországban, és azon a nyáron elég tűrhe-
tően élt, mert dolgozott a mezőgazdaságban, így volt mit enni. A bajor parasz-
tok – majdnem mind az orosz földben nyugodott, emberkéz kellett. Emlékszem, 
volt ott egy magyar öregúr, egy nyugalmazott ezredes, aki tudott angolul, és 
nyáron angol nyelvtanfolyamot rendezett, esténként szorgalmasan hallgattuk. 

45 őszén kihirdették, hogy megindulnak a hazatelepítések. Akkor Európa tele 
volt ilyen összevissza, vagy önszántából, vagy elhurcoltan bolygó tömegekkel. Az 
amerikaiak megpróbálták hazazsuppolni, akit csak lehetett. A dolog önkéntes 
volt, tehát aki nem akart, nem jött. Aki valamitől tartott, az kint maradt. Ak-
kor már csak az volt a kérdés, mikor kerülünk sorra. Aztán egy nap egy vonatot 
teletöltöttek hazatelepülő magyarral, és sajátságos módon az amerikaiak végigkí-
sértek minket. Tehát Budapestig kísértek, és ott adtak át a magyar hatóságoknak.

Az interjút Bindorffer Györgyi készítette 1991-ben. OHA, 372. 

„utoljáRa 1944 kaRácsonyakoR ettünk kenyeRet”
Hallottuk, hogy a nyilas házban, ami ott volt a szomszédban, a Szent István körút 
elején, élelmiszert osztogatnak. Föl volt 
nekik halmozva a sok élelmiszer, és az 
oroszok kartonládaszámra osztogatták 
a kandiscukrot a nyilas készletből. Én 
is sorba álltam. Az emberek nem voltak 
nagyon vadak egymással, annyira tüle-
kedtek csak, amennyire a kevés erejükből 
tellett. Én is el tudtam kapni egy orosz 
katonától egy láda kandiscukrot. Olyan 
boldog voltam ettől. Lehúztam a jegy-
gyűrűmet, és odaadtam. Egy-két nap 
múlva aztán fogtuk a motyónkat, hoz-
tam egy szánkót valahonnan, már nem tudom, honnan, nagyon kemény tél volt 
ez a 44–45-ös, és a motyónkkal visszamentünk a Klotild utcába, ahol a mi laká-
sunk volt. Az a lakás megmaradt. Ablak nem volt. A bútorok megvoltak, az edé-
nyek megvoltak. A nagyszőnyegek nem voltak meg, és a ruhaneműt is kirámolták. 
Volt ott az én bátyámnak egy ócska nadrágja valahonnan, amit föl tudtam venni, 
és abban jártam aztán egész télen. Az egyetlen, amit sajnáltam az összes közül, 
nem is tudom, miért vitték el, az egy kartondoboz volt, amiben én összegyűjtöt-
tem az összes régi gyerekkori emlékeimet. Mindenféle, a szívemhez nagyon közel 
álló dolgot: leveleket, rajzokat, mindent. Bele volt szarva a fürdőkádba, meg ilyes-
mi, de ez lényegtelen. 
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Kovách Erzsébet az ostromot a budai otthonuk 
pincéjéből kialakított óvóhelyen vészelte át szüleivel és 
egyéves kislányával. Apja a bombázások során súlyosan 
megsebesült, január 30-án került haza a kórházból, 
amikor bejöttek az oroszok. A család rövid idő múlva 
vissza tudott költözni helyrehozott lakásukba. 

Előző nap, mielőtt visszamentünk, még híre jött, hogy valahol kenyeret lehet 
kapni. Kenyeret már nagyon rég nem láttunk. Utoljára 1944 karácsonyakor et-
tünk kenyeret. Az volt az ünnepi vacsora, hogy volt egyszer még korábban vala-
miféle disznósült, és annak a zsírját megőriztük. 1944 után aztán már nem volt 
semmi rendes ennivaló. 45. január 16-án vagy 15-én elterjedt a híre annak, hogy 
valahol már osztanak kenyeret. Elmentünk, elhoztuk a kenyeret. De most mit csi-
náljunk, hogy osztjuk ezt el ebben a házban a rengeteg ember között ? Tanakod-
tunk, s úgy döntöttünk, hogy nem lehet másképp elosztani, csak úgy, hogy csak 
a gyerekek kapjanak kenyeret. Megszámoltuk hány gyerek, mennyi kenyér. Mér-
legen kiporcióztuk, és mentünk lakásról lakásra, a gyerekeknek kenyeret osztani. 

Azokban a napokban elmentem a Honvéd utcába is. Megálltam a ház előtt, 
és láttam, hogy annak a lakásnak, ahol az én szüleim laktak, a javarésze le volt 
bombázva. Ott álltam, fölnéztem. Egy toprongyos alak lehettem. Ott állok, és né-
zem ezt a házat szomorú pofával. Egyszerre csak odajön hozzám egy orosz katona. 
Odakísér a gulyáságyúhoz, és ad nekem egy nagy csajka forró levest. Valamit ga-
gyogtam ott neki persze, meg ő is valamit, de ez engem akkor nagyon meghatott. 
Látta az arcomon, hogy mi van itt, nem kellett sok fantázia hozzá.

Az interjút Standeisky Éva készítette 1993–94-ben. OHA, 531.

Mihelyt lehetett, elkezdtük a batyuzást. Pest-környékre mentünk, ahol nagyon 
kemény csereárakat kértek, de hát azért 
mindig tudtunk valami kis ennivalót 
szerezni. Amit lehetett, azt bizony oda-
adtuk. Éppen azért maradtunk annyira 
kódus módon, mert hát batyuzni kellett, 
és falun nagyon keményen mérték az 
árut. Például az uramnak otthon maradt 
egy jó minőségű rövid bőrkabátja, azért 

talán öt kiló lisztet adtak. Ki voltak szolgáltatva a városiak az élelemhiány miatt. 
Az orvos ajánlotta, hogy oltassuk be magunkat tífusz ellen. Egy gramm arany-
ba került egy injekció. Úgyhogy az apánk óralánca egyre fogyott. Tüzelőnk sem 
volt, a Duna-parton rakatban állt a szén, elkezdték azt is árulni, és egy biciklit 
kértek egy mázsa vacak szénért, ami hát nem sokáig volt elég, akkor már két szo-
bában kellett tüzeljünk. Édesanyával mentünk batyuzni, a testvérem vigyázott a 
kis keresztlányára. Vagy fölfértünk a HÉV-re, vagy a vagon tetején utaztunk, de 
valahogy eljutottunk Pomázig, ott leszálltunk, merthogy az gazdag falu, biztosan 
jó sok minden maradt. Finom pecsenyeszag terjengett, vasárnap délelőtt volt, de 
nekünk nem jutott. Azóta ha én olyan regényt olvasok, ahol a falusi asszony olyan 
jó szívvel kínál, hogy egyen, lelkem, vegyen, lelkem, én el nem hiszem. Annak 
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Magos Gábor 1943-tól munkaszolgálatos volt.  
A Felvidéken, majd Erdélyben szolgált. 1944 szeptem-
berében barátaival megszöktek a munkatáborból, és át-
mentek a fronton a szovjet csapatokhoz. Innen 1944–45 
telén kalandos úton egy jugoszláv partizáncsoporthoz 
kerültek, ellátó, majd utászfeladatokat kaptak. Belg-
rád felszabadítása után átszöktek a határon, és Szege-
den jelentkeztek a kommunista pártnál. A szovjet csa-
patokkal tértek vissza Budapestre.

örültünk, ha olyan helyre kerültünk, ahol oroszok voltak, mert az orosz katona 
biztos adott nekem egy darab kenyeret. A Marczibányi téren is oroszok voltak, ott 
kenyeret biztosan kaptam. Észre se vettük, és valahogy elindult az élet.

A kisfiam nem bírta a tejet, ha lenyelt egy kortyot, fuldokló hangokat adott. 
Orvostól orvosig vittük, és a végén kiderült, hogy tejérzékeny. Kérdeztük, mit csi-
náljunk, mit adjunk neki enni. Azt mondta az orvos, hogy mandulatejet. Ez nagy 
gond lett a családnak. A patikában dekára adták a mandulát, otthon egy mozsár-
ban zúztunk össze három-négy kanálnyit, meg tápszerrel etettük, így neveltük föl.

Az jutott eszembe éppen a május elsejével kapcsolatban, hogy addigra a ház 
körülbelül kitisztult – mert elég romos állapotba került a háború alatt –, és meg 
akartuk ünnepelni a szabadságot. Meghívtam hozzánk azokat a lakókat, akikkel 
az ostrom alatt valamiféle kapcsolatba kerültünk. Elég sokan összejöttek, enniva-
lónk nem volt, de kávénk igen, és a herendi kávéskészletem. Mindenki derűs volt, 
kártyáztunk, mintha visszajött volna valami a háború előtti évekből, ami persze 
nem volt igaz, de abban a pillanatban így éreztük. […]

1945 szeptemberében ért haza az uram az amerikai fogságból, és októberben 
Ákos, a húgom vőlegénye a francia fogságból. Mindig szidta a francia vöröskeresz-
tes nőket, akik leköpték őket, merthogy magyarok, vagyis fasiszták. Ő elég nyo-
morult állapotban ért haza, majd novemberben összeházasodtak a húgommal.

Az interjút Molnár Adrienne készítette 2012-ben. OHA, 982. A teljes életút olvasható a 
www.visszaemlekezesek.hu oldalon.

1945 januárjában vagyunk. Mikivel, a bátyámmal és Vértes Lacival együtt haza-
érünk. Megtaláltuk a családot. Akkor 
Pest rettenetes állapotban volt. Se közle-
kedés, víz se nagyon volt, hol volt villany, 
hol nem volt. S ott volt a kétszoba-hallos 
lakásunk épségben, de ablak nélkül. Te-
hát az első két feladat az volt, hogy üve-
get szerezni és tüzelőt szerezni. S akkor 
azokban az időkben Miki meg én to-
vábbra is, hogy úgy mondjam, egy éjjel-
nappali duót alkottunk. Először elmen-
tünk üveget keresni. Óriási szerencsénk 
volt, mert valahol találtunk hatalmas nagy ládákban rövid idővel azelőtt odaszál-
lított ablaküvegtáblákat. Kerítettünk egy ródlit, abban az időben egyébként ál-
landóan ródlival közlekedtünk Pesten, mert vastag hó feküdt mindenütt az ut-
cákon. Egy ilyen nagy üvegtábla, ilyen fakeret, és hosszanti csíkokban szintén fa, 
és benne áll az üveg. Hazavittük, üvegvágót és – nem tudom, honnan – gittet is 
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szereztünk, és napokig üvegeztünk. Január végére be volt üvegezve a lakás, ami 
akkor egy óriási szenzáció volt. Tüzelőt meg úgy szereztünk – szégyellem magam, 
mert ez rablás volt –, hogy volt egy bankfiók a Vilmos császár úton, a Bajcsy-Zsi-
linszky úton a Berlini tér közelében, az közben Marx tér lett és máma Nyugati 
tér, és az tárva-nyitva állt, de teljesen be volt rendezve. Ott voltak az íróasztalok, 
a pultok, redőnyös szekrények. Oda bementünk Mikivel, kerítettünk kötelet, ki-
vittünk egy asztalt, lefordítottuk a lapjára, rákötöttük a két lábára elöl a kötelet, 
aztán megraktuk a négy lába között mindenféle kis bútorokkal, székkel, kis redő-
nyös szekrénnyel, iratpolccal meg nem tudom, mivel. Befogtuk magunkat, mint 
két ló, és hazahúztuk. Otthon aztán összetördeltük, és kezdtünk vele fűteni. Ezt 
egyszer vagy kétszer csináltuk meg, aztán rájöttünk, hogy van egy sokkal jobb tü-
zelő-beszerzési lehetőség, mert mindenhol ott álltak a lerombolt házak, és azok-
ban sok helyen parketta volt. A levegőben lógtak a födémek tele parkettával, ami 
sokkal jobb tüzelőanyag. Általában szárazabb is, mint a bútor, másrészt meg nem 
kell földarabolni, hanem gyönyörű szép, pont egyforma darabok, amit be lehet 
rakni a kályhába. […] 

Aztán közben azt hiszem, Rubin Péter értesített minket, hogy az ő közelük-
ben valahol egy kertben fekszik egy ló. Kerítettünk egy fűrészt, mert baltám 
már volt, azt már a fahasogatáshoz kerítettünk, és elmentünk oda a szánkóval. 
Nem voltunk egyedül, mert a lóhullán mások is dolgoztak már, de az égnek me-
redő, kőkeményre fagyott lábhoz mi is odafértünk, és akkor addig fűrészeltük, 
amíg friss mélyhűtött lóhúst nem lehetett onnan hazavinni. És az valami szen-
záció volt ! Egyébként ebben az időben az élelmezés még nagyon problematikus 
volt. […] Élelmiszert úgy lehetett szerezni, ha az ember értékes, falun használható 
csereanyaggal – ágynemű, gombostű, drót, cérna, szőnyeg – fölpakol, és elmegy 
falura, akkor ott lehet cserélni. Miután nekünk nem kellett Isten tudja, milyen 
ismeretlen faluba menni, hanem Tolmács nem volt nagyon messze, és ott engem 
ismertek, és talán még szerettek is, két nagy hátizsákkal Juca meg én fölkereked-
tünk. Elmentünk, ezt így könnyű mondani, akkor még nem volt vasúti közleke-
dés, csak orosz katonavonatok voltak. Mi ilyen orosz katonavonattal mentünk. 
Rendszerint mozdonyon utaztunk. Tudtam beszélni a mozdonyvezetővel. […] 
Tolmácson nagyon jól ment a csere. Örömmel fogadtak. Falun az volt a helyzet, 
hogy valamikor a háború alatt a parasztok elkezdték elásni azt a fajta élelmiszert, 
ami ezt kibírta, a németek elől, az oroszok elől, mindenki elől, úgyhogy volt. Mi 
mindig óriási, csodálatos zsákmánnyal tértünk haza. Tömött hátizsákkal. Lisz-
tet vittünk, szalonnát, babot, borsót, lencsét vittünk, de a legnagyobb szenzációk 
tulajdonképpen az oldalszalonnák voltak. Egy jó nagy darab disznócomb három-
négy centiméter vastag szalonnával, alján a bőr.

Az interjút Standeisky Éva készítette 1993–94-ben. OHA, 531.
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Harasztÿ István a szovjet csapatok bevonulását 
anyjával és testvéreivel a Vas megyei Csöglén élte át. 
Bár bántódásuk nem esett, a durvaságok egy életre 
oroszellenessé tették. A család a nyár elején költözött 
vissza Budapestre. Feladott csomagjaik elvesztek, kis-
pesti lakásukat kifosztották, szinte semmijük sem ma-
radt. 

Mikor hazakerültünk Csögléről, apám már nem volt velünk. Iszonyat nagy sze-
génységben éltünk, anyám bosszúból a 
bútorokat a szomszédunkban lakó asz-
talosmesterrel összevágatta. Tüzelőnek ! 
Az ébenfa berakásos, gyönyörű mahagó-
ni bútorokból tüzelőanyag lett. Anyám 
azt mondta, hogy ezzel most mit lehet 
kezdeni ? Az üres bútorok voltak csak a 
lakásban. Minden, ami ott volt, számára 
rossz emléket jelentett. Addigra megszü-
letett az a húgom, akinek már nem az én apám volt az apja, számunkra ismeret-
len volt az apja. Anyám abszolút elkeseredett volt. A nagymamám Pestszentim-
rén lakott, tehát nem volt a közelünkben. A család gazdagabb tagjai elpártoltak 
tőlünk, nem bocsátották meg anyámnak, hogy ő is félrelépett, nemcsak az apám. 
Anyám egyik testvérének fogászati kellékeket gyártó kisüzeme volt. Az időnként 
adott neki valami kis munkát, amit otthon meg tudott csinálni. S abból tudott 
egy kis pénzhez jutni, hogy fenntartsa a családot, már minket hármónkat. Katit, 
Marikát meg engem. S apám nem volt velünk, mert akkor tényleg nagyon a sű-
rűjében volt a más csajokkal való foglalkozásnak. Már bútor sem volt, csak a két 
nagy, szalmazsákszerű, lószőrrel kitömött valami a szoba közepén, meg az úgyne-
vezett tacskó lámpa, ez a régi típusú lámpa. A háború előtt apám egy drága rádiót 
vásárolt valahol, és a részletek nem lettek fizetve, de az ostrom, a bombázások, a 
nagy fölszabadulás után, az újjáépítés alatt ezek a kis üzletek egyszer csak előke-
resték a régi számlákat, hogy ki kinek tartozik. S egy végrehajtó érkezett hozzánk. 
Egy fiatalember, aki látta, hogy anyám ott feküdt a matracon. Ízületi gyulladása 
volt, amit később kihevert. A végrehajtó nagy jóindulattal felsorolta, hogy ennyi 
meg ennyi pengő, még ennyi tartozása van… S akkor anyám előadta, hogy pilla-
natnyilag hogy állunk. Láthatja, hogy jobb időket is megéltünk, de most örülünk, 
ha a mai nap tudok a gyerekeknek valamit enni adni. Innen el lehet vinni bármit, 
amit akar, de a rádió nincs már meg, azt is ellopták. Szóval mi semmit az égvilá-
gon nem tudunk ennek érdekében tenni, hogy ezt a tartozást ki tudjuk egyenlí-
teni. Az illető mondta, hogy ő nagyon sajnálja, és egy hosszabb beszélgetés után 
másnap vagy harmadnap újra megjelent, és egy fonott kosárban kenyeret hozott, 
egy üvegben pedig lekvárt, egy másik üvegben mézet, egy kis zacskóban valami-
lyen száraztésztát. Közölte, hogy ő ezzel tud hozzájárulni, hogy könnyebb legyen 
anyámnak, hogy tudjon a gyerekeknek mit adni. Szóval a végrehajtó hozott egy 
ajándékkosarat nekünk, hogy enyhítse a szegénységet.

Az interjút Markovits Ferenc készítette 2007-ben. OHA, 862.
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Bozóky Éva szüleivel 1945 júniusában tért vissza 
Pápára néhány hónapnyi ausztriai tartózkodás után.  
A bérházukban addigra berendezkedett a demokrati-
kus hadsereg hadosztályparancsnoksága. Az otthonu-

Preisich Gábor apját, Preisich Kornélt a Tanács-
köztársaság idején nevezték ki gyermekgyógyász pro-
fesszornak, majd annak bukása után meg fosztották 
állásától. Kizárták az orvosi körökből, B-listázták, 
ám mindeközben magánpraxisa egyre nőtt. Így tudott 
megvásárolni egy villát Zugligetben, a Tündérhegy 
oldalában, ahol szanatóriumot alapított tüdőbeteg 
gyermekek számára. Gábor és családja a szerencsének 
köszönhetően megmenekült a nyilasok üldözésétől, és 
az ostrom után ebben a szanatóriumba talált otthonra.

Apámnak volt egy gyermekszanatóriuma, amely épségben állott. Egy darabig ott 
éltünk, persze mindig nehezebb körül-
mények között. Volt úgy, hogy éheztünk, 
mert elfogyott a szanatórium élelme. 
Van itt egy följegyzésem: március 3-án, 
úgy látszik, nagyon rosszul állhattunk, 
mert a feleségem Anni lányommal Bu-
dakeszire gyalogolt, ahol egy barátságos 
parasztasszonytól kapott néhány kiló 
krumplit, és egy orosz szekérről ledobott 
cipót vett föl, de kiderült, hogy ez a cipó 
petróleumos volt. Úgyhogy fölvágtuk 
apró szeletekbe, kitettük az ablakba, ab-

ban a reményben, hogy a petróleum szaga el fog szállni. A petróleumszag végig 
megmaradt, de azért lassanként megettük ezt a cipót. Állandóan rosszabbodott a 
helyzet, az élelmiszert részben elrekvirálták, és úgy nézett ki, hogy el kell engedni 
a betegeket – akik tulajdonképpen nagyon sokan voltak, s inkább menekültként 
voltak ott, nem annyira betegként – meg bennünket, és akkor adódott egy lehető-
ség. Egy kocsi indult vidékre, valahova a Jászságba, ahol élelmiszert lehetett kap-
ni. Én a rossz hallásom miatt nem mehettem, a főorvos nem hagyhatta el a szana-
tóriumot, apám idős ember volt, hetvenöt éves, úgyhogy Ruth, a feleségem ment 
el egy szekérrel a Jászságba. Két hétig volt távol, nagyon reszkettünk érte, hogy mi 
van vele. Egy csomó férfival ment el, egy Nyikolaj nevű orosz volt a kíséretükben, 
az védte tulajdonképpen őt is, meg az egész társaságot, nehogy valahogy elkapják 
őket. A följegyzésem úgy szól, hogy Ruth megérkezett, hozott néhány zsák lisz-
tet, cipót, sertést, fölsoroltam, hogy mi mindent. Utána írtam, hogy a szanatóri-
um meg van mentve. Tehát tényleg egy ilyen vidéki útnak volt köszönhető, hogy 
egyáltalán tovább tudtunk élni. Március 24-én írom: „Ruth megérkezik a szekér-
rel, rengeteg élelmiszerrel, nekünk nagy kenyeret, a gyerekeknek tejet, tejfelt, tú-
rót, pattogatott kukoricát hoz. Borjúmájat, sajtot, szalámit. Vásárolt lisztet, olajat 
stb. Általános öröm és elismerés. A szanatórium meg van mentve.”

Az interjút Szabóné Dér Ilona készítette 1986–87-ben. OHA, 36.

Ott dolgoztam a hadosztály kulturális osztályán 45 júliusától, mikor hazajöttünk. 
A könyvtárat szedtem rendbe, fogalmam 
sem volt, hogy kell kinéznie egy könyv-
tárnak, de valamiképpen mégiscsak ka-
talogizáltam. A lapot is csináltam, kéz-
iratokat javítottam, belecsöppentem a 
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tennivalókba anélkül, hogy értettem vol-
na hozzájuk. […] A fizetés szappan meg 
cigaretta volt. Meg valamennyi bab, meg 
tojás. Mikor mi volt természetben. Mert 
akkor kezdődött az infláció. Akkor volt 
az a korszak, hogy egy valamirevaló kézirat tíz tojást ér, egy hosszabb kézirat 
még tizenöt tojást is megér. Volt valami pénzbeli fizetés is, de az semmire se volt 
jó. Minden munkáltató igyekezett a dolgozóinak természetben fizetni. Valami 
olyasmivel fizetni, ami cserélhető. És a dolgozók, ha csak tehették, akkor loptak 
is, mert megszűnt mindenfajta erkölcs. Maga az a tény, hogy emberek elmenekül-
tek, gazdátlanok maradtak lakások, vagy elhurcoltak embereket, üresen maradtak 
otthonok, rengeteg embert elcsábított, és vitték, ami vihető. Esetleg nem is vitték 
messzire, az egyik lakásból elvitték, a másikban otthagyták. Ilyen eset nem egy 
volt. Bejöttek a szovjet katonák, megtetszett nekik valami ágynemű, bútordarab, 
egy darabig vitték, a harmadik helyre, ahol beszállásolták őket, ott szegény em-
bereket találtak, „na bátyuska, ez jó lesz neked”, és otthagyták. A tárgyak ván-
doroltak, kavarogtak. Arra emlékszem, hogy a pápai Perutz-gyárnak – nevezetes 
szövőgyár volt – a munkásai például fonalat loptak, amit nem tudom, honnan ke-
rítettek akkor, de volt fonal, és volt munka. Mindenki tudta, hogy lopták, és nem 
volt abban semmi megbotránkoztató. Ezek a munkások a fonalat beadták, volt egy 
kis kézimunkaüzlet a város közepén, a Fő utcán, hogy kössék meg pulóvernek, meg 
mit tudom én, minek. A kézimunkaüzlet tulajdonosa viszont kiadta olyan ismerő-
söknek, akik megkötötték, és azoknak fizetett liszttel és zsírral. Mi rettentő sokat 
kötöttünk. Egy-egy pulóverért kaptam tíz kiló lisztet, ha nem volt ujja vagy rövid 
ujjú volt, akkor öt kilót. Ilyesmikkel lehetett ennivalót keríteni. Közben mindenki 
tudta, hogy az lopott fonal, és a gyáriak lopták, és a pulóvert esetleg elcserélik a fa-
lusiakkal, a falusiak fizetnek érte liszttel meg kacsával meg libával. 

Az interjút Tóth Pál Péter készítette 1987-ben. OHA, 80.

A sóért bármelyik faluban élelmiszert lehetett vásárolni, mindent: baromfit, füstölt 
húst, szalonnát, lisztet. Igen ám, de sót 
honnan lehet hozni ? Erdélyből volt a leg-
könnyebb. Én például azt vállaltam, hogy 
elutazok vonattal a magyar–román határ-
ra. Útvonalunk volt: Miskolc, Szerencs, 
Tokaj, Rakamaz, Nyíregyháza, Csenger. 
Tokajon keresztül utaztunk vonattal, ha 
jól emlékszem, egy teherkocsikból álló, 
nem menetrend szerint közlekedő, hanem 

kat kifosztották, de őr állt a ház előtt, otthon voltak, és 
biztonságban. Évának a helyi lapokban korábban már 
megjelentek versei és színházi kritikái. A hadsereg kul-
turális csoportja azonnal elhalmozta feladatokkal. 

Ivánfi Jenő Miskolcról összeszedett férfiakkal együtt 
1945 február–márciusában egy szovjet munkatáborban 
dolgozott. Feladatuk a Borsodban felrobbantott vas-
útvonalak helyrehozása volt a helyi MÁV-igazgatóság 
felügyelete mellett. Rideg körülmények között dolgoz-
tak, szinte ellátás nélkül. Amikor a tábort őrző szov-
jetek helyébe román katonák érkeztek, megszökött, és 
visszatért a családjához. 
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Molnár Zoltán 1945. január 13-án érkezett haza 
Debrecenbe, szovjet hadifogságból. Napokon belül be-
került az MKP debreceni pártvezetőségébe. Március 

időnként menő, időnként jövő tehervonat-szerelvényen. Híd nem volt a Tiszán, 
mert azt felrobbantották, ott csak egy kis komppal lehetett egyik oldalról a másik-
ra közlekedni. Rakamaz volt a másik oldalon, ott gyalog mentünk föl a rakamazi 
vasútállomásra, ahol ismét vonatra szálltunk, amelyik kiszállított minket arra az 
aktuális faluállomásra, ahova éppen sóért akartunk menni. Egy egész nagy hátizsá-
kot telepakoltak édesapámék használt ruhával, és azzal utaztunk le. Na de hogyan ? 
Megrohantuk a vonatot. A vonatra való feljutást két dolog határozta meg: a komp 
sebessége, amelyik a tokaji oldalról a rakamazi oldalra átvitte az embereket, és ott 
voltak lovas kocsik, amelyek némi ellenszolgáltatás fejében hajlandók voltak a vasút-
állomáshoz vinni az utasokat. Visszafele ugyanez volt. Akkor sóval érkeztünk, ami 
pláne nehéz volt, mert én például huszonöt kiló sót hoztam, ami keményen húzta 
a vállamat. Nem volt egyszerű a dolgunk, tizenhat éves voltam. Olyan lassú volt a 
komp például odafele, hogy a rakamazi állomáson én már nem fértem be a teher-
kocsiba, meg a lépcsőn is ültek, úgyhogy fölmásztunk a tehervagon tetejére, és a ko-
csik tetején fekve utaztunk a végállomásig. Negyven kilométert, ötven kilométert ? 
Fogtuk egymás kezét, és közben kapaszkodtunk a tehervagon tetejébe, amin nem 
sok kapaszkodó volt, de mozogni nem mozogtunk, és csak ha már teljesen megállt 
a vonat, akkor lehetett leszállni. Többekkel összebeszéltünk, és együtt utaztunk. 
Rögtön összebarátkoztunk, volt ott szolidaritás, mindenki segített a másiknak. 
Aki már fönt volt a lépcsőn, és egy másik is megpróbált felmászni, azt nem lökte 
le, hanem húzta, valahogy próbáltak annak is helyet adni. Amikor már levegőt sem 
lehetett kapni odabent a vagonban, azt mondták, hogy nincs több hely. De akkor 
elkezdtünk menni a tetőre. Visszaúton Rakamazról megindult a versenyfutás az át-
keléshez a kompra. Egyszer csak elkezdett süllyedni az egész komp a Tiszán, amikor 
könyörgőre fogta a komptulajdonos, hogy „Álljanak már meg, emberek ! Elsüllye-
dünk. Nem bírja a sóterhet, a túlterhelést ez a komp ! Jövök vissza, és magukat is 
elviszem !” Szerencsére a hátulja megértette, hogy mi a probléma, visszahátrált, ki-
ment, megemelkedett megint a komp, és átmentünk Rakamazról Tokaj irányába.  
A révésznek sóban fizettünk. Egy sapka só volt a bére, kimértük, odaadtuk, egy 
zsákba gyűjtötte. Tokajban várni kellett a vonatra. Befutott, megint helyet keres-
tünk, bejutottunk, és hazavittük Miskolcra a sót.

Az interjút Somlai Katalin készítette 2013-ban. OHA, 979. A teljes életút olvasható a 
www.visszaemlekezesek.hu oldalon.

Hogy mit ettünk, nem is jut eszembe. Ami fizetés volt, az fikció volt, különben se 
lehetett rajta semmit venni. Volt a rend-
őrségnek egy konyhája, ahol a rendőrök 
ettek, és a rendőrök kitalálták, hogy 
minket is beengednek arra a konyhára, 

02_KOROSI.indd   42 2015.11.02.   9:41



43Kőrösi Zsuzsanna–Somlai Katalin 1945 az emlékeinkben

és akkor ettünk a rendőrkonyhán. Volt 
kása vagy babfőzelék, azt boldogan meg-
ettük, de emlékszem arra is, hogy egy 
időben a pártban is csináltunk konyhát, 
oda valami öregasszonyt szerveztünk, 
aki főzött. Emlékszem, az egyik bizott-
sági tag felesége főzött egy időben a saját konyháján. Mi adtunk össze valamit. 
Érdekes módon főleg a kukoricamáléra emlékszem, hogy a málélisztből nemcsak 
főztünk, hanem sütöttünk is kis, pogácsaszerű darabokat, amit zsebre tudtunk 
tenni, és ha mentünk az úton – kerékpárral jártunk –, az ember a zsebébe nyúlt, 
kivette, ha egyhetes volt, akkor is. És nagyon jó, tápláló dolog volt. A lakás kisebb 
gond volt, mert a hatalom a mienk volt, tehát ha volt valahol üres lakás, akkor 
behelyeztek. Én csereberéltem a lakást, több helyen is laktam az első időkben – 
pontosan nem tudom, miért, lehet, hogy azért, mert az egyik már gazdát talált, és 
akkor vissza kellett adni. Úgyhogy különböző helyeken laktunk. Ez inkább szál-
lás volt, mint lakás. Akkor még nem esküdtünk meg, úgyhogy ez is gondunk volt, 
hogy most férj-feleség vagyunk-e igazában. Ez akkor volt, amikor Szabó István 
volt a megyei titkár, és amikor engem neveztek ki Bihar megyei titkárrá, akkor 
kérdezte meg, „hogy kell felfogni a ti kapcsolatotokat Évával, most együvé tartoz-
tok, vagy nem ?” „Mi együvé tartozunk.” „Mit csináljunk – mondja –, akkor őt is 
kiküldjük Biharba.” Így Éva lett a másik megyei bizottsági tag. 

Majd decemberben házasodtunk össze. Közben többször is elkezdtük, hogy 
kikérni az orvosi igazolást, mert abban az időben még valami egészségügyi vizsgá-
latra is szükség volt a házasságkötéshez, de nem volt időnk bemenni. Szóval nem 
volt időnk, hogy egy egész napot arra áldozzunk, hogy bemenjünk Berettyóújfa-
luból Debrecenbe. Debrecen harminckét kilométer volt, és vagy szekérrel vagy 
kerékpárral kellett menni. Alkalmanként szovjet autóval, dzsippel, de az már 
kevésbé volt biztos. Végül bementünk Debrecenbe egy lovas kocsival, és az utcán 
szedtük össze azt a két tanút, akit elvittünk. Elmentünk, és percek alatt megháza-
sodtunk. Aztán visszaültünk a kocsira, és visszamentünk, akkor már házasok vol-
tunk. Mondjuk, ilyenek voltak a körülményeink. Akkor már erre mindenképpen 
időt kellett teremteni, mert néhány hónap múlva jött a gyerek, és addig meg akar-
tunk házasodni. De a szó szoros értelmében azért húzódott el eddig, mert időnk 
nem volt rá, tehát semmire időnk nem volt. Szóval egyáltalán, az életre. Ezeket a 
körülményeket mi nem tekintettük mostohának, ezek természetes körülmények 
voltak, és tulajdonképpen ezeknek a természetes körülményeknek a megváltozá-
sa, az már a romlás volt.

Az interjút Rainer M. János készítette 1987-ben. OHA, 70.

közepén káderhiány miatt a bihari földosztás irányítá-
sát is rábízták. Áprilisban, alig huszonöt évesen a párt 
Bihar megyei titkára lett. Debrecenben ismerkedett 
meg későbbi feleségével, aki szintén az MKP helyi ak-
tivistája volt.
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Sebes Sándor, aki a spanyol polgárháború után a 
francia ellenállásban harcolt, néhány magyar antifa-
siszta társával csatlakozott a Franciaországból hazatérő 
jugoszláv kommunisták egy nagyobb csoportjához. 1944. 
december 15-én hajóztak ki Marseille-ből, majd Nápoly 
érintésével megérkeztek Belgrádba, ahonnan a Magyar 
Kommunista Párt küldöttje Szegedre kísérte őket.

„elneveztem a csónakunkat szabadságnak”
Február 3-án léptük át a magyar határt. Nyolc év után hazaérkeztünk. A háború 

még folyt. Budapest akkor még nem sza-
badult fel. Abban a tudatban voltunk, 
hogy a Központi Bizottság Szegeden van, 
de kiderült, hogy már elmentek Debre-
cenbe. Kerestük a kapcsolatot a párttal, 
megtudtuk, hogy Szirmai István a dél-
magyarországi titkár. Megkerestük a la-
kásán. A feleségével találkoztunk, meg-
mondtuk, kik vagyunk, honnan jöttünk, 

és Szirmai elvtárssal szeretnénk beszélni. Nem volt otthon, kiment vidékre, de ül-
jünk le, beszélgethetünk. Beszélgetés közben kiderült, hogy mi Franciaországból 
jöttünk, vannak köztünk olyanok is, akik Spanyolországban harcoltak. 

Végül találkoztunk Szirmaival is. Azt mondta, hogy írjunk életrajzot. Akkor 
leültünk, ott volt egy rettenetes rossz írógép. Megírtuk az életrajzot, otthagytuk, 
és kaptunk egy dzsipet, és három nap múlva elindultunk Szegedre, Debrecenbe. 
Szegeden még részt vettünk egy ifjúsági gyűlésen, Komócsin Zoltán volt akkor 
az ifi-titkár, összehívott egy ifjúsági gyűlést, ahol mi megjelentünk, jugoszláv par-
tizánruhában, sapkában – feltűnést keltettünk persze. És én ott felszólaltam. Ez 
volt az első alkalom itthon, hogy beszéljek, és beszéltem. Elég nagy tetszést váltott 
ki, egy ember, aki hosszú ideje nem volt itthon és most hazajön, és hogy látja a 
dolgokat. Na, ez után a beszéd után odajött hozzám egy nagyon csinos fiatal nő, 
leány, és bemutatkozik, hogy ő Lajtai Vera, és a feleségemmel együtt volt. Én a 
feleségemről ekkor semmit nem tudtam. 

41-ben láttam utoljára, amikor augusztusban lejött meglátogatni, a renéi tá-
borba. Csak 43-ban tudtam meg, hogy lebukott, és hogy letartóztatták. Minden 
kapcsolat megszakadt, nem tudtam, él-e, hal-e. Lajtai Verától megtudtam, hogy a 
feleségem él, mert ő nemrégen, a napokban jött Pestről, és beszélt vele. De ő ak-
kor még nem tudhatta, hogy én otthon vagyok, bár ahogy megérkeztünk, rögtön 
kerestük az alkalmat, hogy üzenhessünk, de akkor még nem volt erre lehetőség, 
Szegedről.

Az interjút Kozák Márton készítette 1989-ben. OHA, 218.

Amikor hazajöttem a munkaszolgálatból, Kassáról, abban a „kellemes” megle-
petésben részesültem, hogy szinte nincs 
semmim. A lakásom, amely a Farkasré-
ti temetőnél volt, a Közös utca 13. szám 
alatt, igen szépen berendezve, romos volt.  

Révész András szociáldemokrata politikust 1943 
novemberében behívták munkaszolgálatra. Kassáról 
1945. február 21-én hajnalban érkezett haza, a fővá-
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Sibelka Perleberg Artúr minisztériumi taná-
csost 1945 februárjában rózsadombi házukból hurcol-
ták el malenkij robotra. Először Óbudára hajtották, 
onnan a váci fegyházba. A szabadulás reményében 
kérvényezte besorozását az újonnan alakult magyar 
hadseregbe.

Ami megmaradt, azt elvitte az oda be-
költöztetett katonai parancsnokság, a 
bútornak csak a roncsa maradt, a kony-
habútort egy őrmester vitte magával, a 
dolgozószobámat pedig belövés érte. Úgyhogy a feleségemmel és az ugyanabban 
az évben, 1945-ben megszületett fiammal, tehát két gyermekemmel – mert a lá-
nyom már 40-ben megszületett – visszaköltöztem a szüleimhez a legényszobám-
ba. Nekik az Üllői út 63.-ban egy négyszobás lakásuk volt, és mindaddig, amíg 
nem ajánlották fel ezt a lakást, körülbelül másfél év múlva, addig a szüleimnél 
húzódtunk meg. Itt egy fantasztikus közbevetést kell tennem. Az összes öltö-
nyömet a régi uniformisommal együtt a nyilasok vitték el a szüleim lakásából.  
A fehérneműink Érden voltak elhelyezve, azt onnan vitték el. A mosónőnk elvitte 
mindazt, ami még megmaradt. Úgyhogy mikor hazajöttem, akkor az apósomnak 
egy öltöny ruháját gyorsan átalakítva vettem föl. Egyszer nagyon fáradt voltam 
éjfélkor, és ráakasztottam az ablak kilincsére. Reggelre a szél kifújta az ablakon a 
nadrágot. Be kellett telefonálnom Pollácknénak, aki az ügyosztály vezetője volt, 
hogy a raktárból vételezzenek nekem egy nadrágot azokból, amelyeket a szegény 
sorsú emberek számára raktároztak abban az időben. Apámnak volt két nadrágja, 
az egyikben mentem be, de nagy pocakja volt akkor az öregnek, és ott öltöztem 
át. Ezzel akarom szemléltetni, hogy a magas állású és az idők folyamán előkelő 
pártbeosztásba kerülő embernek milyen nehézségek között kellett élnie. Megma-
radtak a feljegyzéseim, írásaim nagy része, amiket idejében elvittem anyámhoz a 
zongorámmal együtt. De mindent az jelentett, hogy a legszűkebb családom min-
den tagja él és egészséges. Igaz, hogy a feleségemnek, amikor először ránéztem és 
láttam, hogy rettenetesen sovány, a mellére mutatva azt mondtam: „Katinkám, 
gyűjtöttél nekem két üres zsebet ?” Mert annyira le volt soványodva. Csodálatos 
volt számomra a négyéves kislányom viszontlátása, aki szaladt hozzám, már a női 
ösztöntől sugallva, és én elénekeltem neki azt a kedves dalt, amire elsőnek megta-
nítottam. Úgyhogy pillanat alatt helyreállt a kettőnk közti jó viszony.

Az interjút Hegedűs B. András és Kovács András készítette 1986-ban. OHA, 5. 

Boldogan készültünk, hogy megyünk Budapestre. Elbúcsúztattak azoktól, akik 
benn maradtak. Elindultunk. De nem 
Budapestre mentünk, hanem elkevered-
tünk bal felé. Megint négy napig hajszol-
tak bennünket gyalog, nagyrészt étlen. 
Elérkeztünk Jászberénybe, betereltek egy 
kaszárnyába, és ott megint csak foglyok 
voltunk. Egy kicsit valamivel jobb volt a 

rosban, az angyalföldi pályaudvaron leugrott a teher-
vonatról, és szinte végig futva tette meg az utat szülei 
lakásáig, ahol minden családtagját sértetlenül találta. 
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helyzet, valamivel jobb kosztot adtak, de megint csak ott tartottunk: mi lesz ve-
lünk ? Akkor átvittek bennünket egy másik helyre, ami egy lovassági telep volt va-
lamikor. Ott volt egy csomó tiszt köztünk, a foglyok között, akik mondták, ala-
kítsanak meg egy hadsereget. Az első hadosztály leszünk méghozzá. Én nagyon 
jóba keveredtem egy fiúval, százados volt. Ő maga mellé vett. Kérdezte: „Te mi 
voltál a hadseregben ?” „Semmi, százados úr.” „No, nem baj, majd nevelőtiszt le-
szel.” Megalakították a különböző, puskás, lövész, szanitéc csoportokat. Topron-
gyosak voltunk, nekem is csak a mackóruhám maradt meg. Sorba lettünk állítva. 
Innen már szabadon megyünk Egreskátára, ott lesz a szálláshelyünk. Elgyalogol-
tunk még tizenöt kilométert. Éjszaka megérkeztünk, a Dessewffy grófoké volt a 
kastély, a gazdasági épületekkel együtt. A kastély össze volt lőve. Elhelyeztek ben-
nünket különböző helyekre, ott már voltak szakácsok is, akik valahonnan szerez-
tek krumplit, és megfőzték. Ott nem volt orosz. 

Aztán volt az a helyzet, hogy a nevelőtiszt mit csináljon ? Összehívtam az em-
bereket, éppen húsvét volt, nagypénteken érkeztünk oda. Mondom: „Gondoljunk 
arra, hálásnak kell lenni az Istennek, hogy megsegített ! Ha harcolunk is, most 
már szabad emberek vagyunk.” És akkor bementem a városba, Egreskátára. Be-
mentem a templomba, felkerestem a plébánost, mondtam, hogy húsvét vasárnap 
misére elhozom az embereket. Boldogan vár minket – válaszolta. Nagyon megha-
tó volt. Akkor az emberek azt mondták, hogy a mise után mind-mind vendégül 
látnak egy-egy katonát ebédre. Amikor visszaértem, az egyik fiú jön elém: „Azon-
nal a százados úrhoz !” „Miért keres engem a százados úr ? Tudja, hogy hol voltam. 
Jelentkeztem. Nagyon csodálkozom, kérem, nagyon csodálkozom…” – és abban 
a pillanatban a feleségem a nyakamba ugrik. Megtalált engem. Ez a legnagyobb 
hőstörténetek egyike a világon. Ő azt tudta, hogy engem elvittek januárban, és 
elindult megkeresni Magyarországon, és megtalált.

Egy darabig lézengtünk, majd bevezényeltek a városba, a Lehel kürtjéhez. Az-
tán csináltak egy kurzust, ott tanítottak. Engem is megkértek, hogy adjak elő 
szakszerűen történelmet és hasonlókat. Egy szép este jött a parancs: Bevagoníroz-
ni, megyünk a frontra. Ez éppen április 30-án volt. A vonaton döcögtünk. Érde-
kes, hogy a katonák, akik dirigáltak, mind azon voltak, hogy menjünk és harcol-
junk, még ameddig lehet. Mutassuk, hogy a magyarok is részt vettek a háborúban. 
Berobogtunk a kőbányai vasútállomás külső vágányaira azzal, hogy egy napig ál-
lunk ott. Gondoltam, megnézem a családomat, mi van velük, áll-e a ház például. 
Úgy, ahogy voltam, bekutyagoltam Pestre. Csodálatos élmény volt a romos háza-
kat látni, az életet az utcán. És az emberek mindenféléket árultak. Eljutottam a 
Margit hídig, amely nem volt, mert akkor csak a póthíd volt. Odamegyek, látom 
szemben a Rózsadombot, ott vagyok otthon, de abban a pillanatban az orosz őr, 
aki áll ott, keresztbe csapja a zászlókat. Lezárta a hidat. Na most, itt vagyok, mi 
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Perczel Károly 1939-ben önként belépett a francia 
hadseregbe, de a második compiègne-i fegyverszüneti 
egyezmény után leszerelték. Párizsban August Perret 
irodájában dolgozott mint építész, és csatlakozott az el-
lenállási mozgalomhoz. 1944 augusztusában, a párizsi 
felkelés során a barikádon harcolt a németek ellen.

lesz velem ? Eszembe jutott, hogy bemegyek a minisztériumba. Bementem. Ott 
egy pár fiút találtam. És csodálatosképpen anyám odajött. Jött anyám, hogy itt 
van a papíron a felmentésem, csak be kell mutatni. Hihetetlen gyaloglás követ-
kezett. Hazamentünk a Ferenc József híd romjain keresztül a Rózsadombra. Ott 
kaptam enni, megmosdottam, és este a feleségemmel együtt visszamentünk a pá-
lyaudvarra. Megmutattam a papírom. 

Az interjút Nagy Csaba készítette 1987-ben. OHA, 87.

Mód Péter, aki az illegalitás után továbbra is összekötőm maradt, amikor még a 
háborúnak nem volt vége, április végén 
közölte, ha akarok, akkor egy öttagú 
magyar csoporttal megpróbálhatnék egy 
szárazföldi utat keresni, hogy lehet Ma-
gyarországra visszamenni még a háborús 
körülmények között. Már hajóúton ha-
zaküldtek egy csoportot, de ők nem jár-
tak szerencsével. Én rögtön vállalkoztam 
rá, mert egyrészt Magyarországon szerettem volna élni a háború után is, másrészt 
a feleségem ekkor már elkezdett nem velem élni. Azt a célkitűzést kaptuk, hogy 
Magyarországra menjünk harcolni, mert az ország nyugati részein még németek 
voltak. Jelentkezzünk a Magyar Kommunista Pártnál – erre kaptunk kiküldetési 
papírt, amit a Francia Kommunista Párt vezetősége részéről írtak alá. 

Olaszország akkor még német megszállás alatt volt. Mi az Alpokon keresztül 
akartunk menni. Május elején vagy április legvégén indultunk. Csatlakoztunk 
egy huszonöt tagú olasz partizáncsoporthoz. Ők ismerték az utat a hegyeken, is-
meretlen utakon, hágókon keresztül. Volt velünk négy osztrák is, szintén ellenál-
lók. Arra mentünk, amerre az olaszok mondták, ahol biztosan nem volt már sen-
ki, fasiszták vagy németek. Elég nehéz volt fölérni kétezer-ötszáz méter magasra. 
Ott teljesen elhagyott volt minden. Egy turistaház volt, de egy lelket sem talál-
tunk, nem volt határőrség. Néhány elhagyott falu után lakott falvak következtek. 
Mire odaértünk, azok már az olasz partizánok kezében voltak. Észak-Olaszország 
akkor már teljes egészében a partizánok kezén volt. Minket az egyik partizán-
parancsnokság küldött tovább a másikhoz. Trieszt volt az utolsó olaszországi he-
lyünk. Majd átkerültünk Ausztriába. Grazban az állomásfőnöktől megkérdeztük, 
hogy jutunk el Budapestre. Azt mondta, hogy indul éjszaka egy tehervonat, száll-
juk fel valamelyik kocsijára. Gépeket szállít Bécsből a Szovjetunióba, üljünk be a 
gépekhez, és majd csak hazajutunk vele. De nem jutottunk haza, mert mind az 
ötünket lekapcsolt egy orosz őrség a következő állomáson. Nem is kérdeztek sem-
mit, hanem egyszerűen fogtak, egy szuronyos őrséggel elvittek bennünket a szov-
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Németi Irén a Gestapo börtönéből kiszabadulva 
Prágába került, ahol a Vöröskereszt munkatársai fel-
táplálták. Harmincnyolc kilósan, azzal a tudattal, 
hogy ha a fogság szörnyűségeit sikerült túlélnie, már 
semmi rossz nem történhet vele, az országúton, gyalog 
indult haza. 

jet parancsnokságra, és bezártak a pincébe. Közölték, hogy hadifoglyok vagyunk. 
Arra voltunk hivatva, hogy egy szovjet hadifogolytáborba jussunk. Három napig 
voltunk a pincében. Egy kiló cukor volt nálam, és abból éltünk három napig, nem 
kaptunk mást. Aztán tényleg elindultunk a hadifogolytábor felé, és reggeltől estig 
mentünk számunkra ismeretlen vidéken. Hegyen-völgyön keresztül, négy orosz 
őr kíséretében. Mikor odaértünk, az őrök kijelentették, hogy őket ide küldték, itt 
volt a tábor, de most már nincs itt. Nyilván elvitték. De nekik parancsuk van arra, 
hogy visszamenjenek. Mi másnap reggel elindultunk a határra. A határátlépő ér-
vényes volt, a szovjet is átengedett, és legnagyobb csodálkozásunkra Szentgott-
hárdnál, ahol átjöttünk a határon, megláttuk az első működő vasutat. Ez a vonat 
Szombathelyre ment. Éppen annyi időnk volt, hogy fölszálljunk. Szombathelyen 
plakátok fogadtak, amelyeken az állt, hogy Rajk László és ha jól emlékszem, An-
dics Erzsébet nagygyűlést tartanak Szombathely főterén. Elmentünk mi is. Talál-
koztunk ott Rajk Lászlóval, akit ismertem, és Reismann Jánossal, akit szintén is-
mertem Párizsból. Másnap, a nagygyűlés utáni napon fölajánlották nekem, hogy 
kocsin elvisznek Budapestre. Mert engem ismertek. Sajnos, ötünk közül csak en-
gem vittek el. Az egész út Budapestig egy hónapig tartott. Úgyhogy én május vé-
gén kerültem Magyarországra. 

Az interjút Szabóné Dér Ilona készítette 1986–87-ben. OHA, 44. 

Azután elindultam haza, gyalog az országúton, ahelyett, hogy csatlakoztam vol-
na valamelyik fogolycsoporthoz. Semmi 
félelem nem volt bennem, pedig még 
puskaropogás is hallatszott. A bakancs 
kezdte feltörni a lábam, és leállítottam 
egy teherautót, egy szovjet katona ült 
benne. Intett, hogy üljek be mellé. El-
kezdett volna beszélgetni, de én egy szót 
sem tudtam oroszul. Talán annyit, hogy 

köszönöm. Megmutattam neki a lágerszámomat. Amikor lerakott, adott egy da-
rab kenyeret meg egy nagy darab szalámit az útra. S akkor bandukoltam tovább 
az országúton. Észre sem vettem, mikor léptem át a magyar határt. Megérkeztem 
Sopronba, felültem a vonatra. Egy büdös fillérem nem volt, de ki törődött akkor a 
pénzzel ? Mindenki úgy utazott, ahogy tudott.

Mikor megérkeztem Budapestre, a Nyugati pályaudvarhoz, földbe gyökerezett 
a lábam: mindenütt romok… Elkeseredtem. Lesz itt egyáltalán élet ? Egy falon azt 
olvastam, hogy MADISZ, de fogalmam sem volt róla, mit jelent. Gyalog mentem 
a Nyugatitól a Kertész utcáig, ahol Sugár bácsiéknál laktam. A ház állt, de a lakói 
mind elpusztultak. Csak a két lány maradt életben, Irén és Magda. Sugár bácsi meg 
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Berkovits György apját 1942-ben munkaszolgálat-
ra vitték. Anyját és apai nagyanyját az a stróman jelen-
tette fel, akit a zsidótörvények kijátszására az üzletükbe 
hívtak, így őket a budapesti Gyűjtőfogházba zárták. 
Három és fél évesen anyai nagyanyjával és annak test-
vérével előbb az orosházi gettóba, majd a Bécs külváro-
sában, Jedlersdorfban kialakított koncentrációs táborba 
került. Egyik legelső emléke az, amikor a tábor felsza-
badult, és ők elindultak hazafelé. 

a fia Auschwitzban pusztultak el. Hova menjek ? Fogtam magam, és felmentem a 
MADISZ-ba – megtudtam, hogy az a Demokratikus Ifjúsági Szövetség, és járnak 
Debrecenbe is. Egy kicsi cédulát írtam Németi Józsefnek, hogy ha még érdemes, ha-
zamegyek. Nem akartam, hogy elkötelezve érezze magát. Egy pár nap múlva már 
kaptam is az üzenetet, hogy siessek haza ! Úgyhogy szépen elindultam Debrecenbe.

Az állomáson a vőlegényem édesanyja várt. Igazi munkásasszony volt, aki 
osztotta a fiai elveit, egy aranyos, rendes asszony, anyám helyett anyám. Nagyon 
szerettem. „Lelkem – mondta nekem –, Jóska nem tudott jönni, valami gyűlésre 
kellett neki menni.” Csak később találkoztunk, otthon.

Amerre a szem ellát, mindenütt csak romok voltak, még a Nagytemplom is 
erősen megsérült. Nem volt kenyér, cukor, olaj, azt is jegyre adták. Az udvarban, 
ahol a vőlegényem lakott, összeszaladt az egész társaság, és nagy ovációval fogad-
tak. Ki egy pár szem kockacukrot hozott, ki egy kis szalonnát. Ők már tudták, 
amit én még nem, hogy az egész családomat kiirtották. Az egyik bátyámat mint 
munkaszolgálatos szökevényt agyonlőtték, a másik Ukrajnában pusztult el ak-
naszedés közben. Az apámat, a mostohaanyámat, a kishúgomat elvitték Ausch-
witzba, s onnan nem tértek vissza. Senkim a világon nem maradt a vőlegényem 
családján kívül.

Az interjút Markovits Ferenc készítette 2004–05-ben. OHA, 793. A teljes életút olvasható a 
www.visszaemlekezesek.hu oldalon.

Arra élesen emlékszem, hogy amikor az oroszok elfoglalták Bécset, és a tábor 
úgymond fölszabadult, mi elmehettünk, 
mindenki amerre akart, csak úgy. Sze-
reztünk egy kézikocsit, ami azért kellett, 
hogy az öreg nagymamám még öregebb 
testvére, aki már alig tudott menni, meg 
én felülhessünk rá, és a nagymamám tol-
ja. Hát tolta. Mi rajta ültünk, mentünk 
át egy baromi nagy Duna-hídon Bécs 
egyik oldaláról a másikra, és tömött so-
rokban a Vörös Hadsereg jött szembe ve-
lünk. Elfoglalták az egész hidat. Mi egy 
kis ösvényt vágtunk köztük, illetve engedtek bennünket, és mentünk ezzel a kézi- 
kocsival, szembe velük. Elképesztő volt, arra emlékszem. Hihetetlen nagymamám 
volt, elképesztő nagymamám volt, az biztos, hogy neki köszönhetjük, hogy túlél-
tük. Visszahozott. 

Valahogy hazakerültünk. Pontosan nem tudom, hogyan, nagymamám mesélte, 
hogy baromi nehéz volt. Megvetettek voltunk továbbra is. Visszajöttünk Oroshá-
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Rajk Júliára és férjére, Rajk Lászlóra illegális politikai 
tevékenységük és az antifasiszta ellenállásban való rész-
vételük miatt a politikai rendőrség 1944. december 7-én 
csapott le. Sopronkőhidára hurcolták, majd elítélésük után 
gyalogmenetben München felé indították őket. A front 
közeledtével a fogolymenetet szélnek eresztették. Az ame-
rikai zónából egy csónakban szöktek át a Dunán a szovjet 
megszállási övezetbe.

zára, a házunk tökéletesen ki volt rabolva, minden bútor, minden kép eltűnt, olaj-
képek a falakról, dísztárgyak, egyéb értékek. Mindent elvittek. A födém nagyrészt 
be volt szakadva, amit a szomszédok úgy magyaráztak, hogy hol a német tisztek, 
hol az orosz tisztek rendeztek ott dáridókat. Elégettek bútorokat a kertben, ott 
sütöttek húst meg szalonnát. Legtöbbet persze a szomszédok vittek el. Jött haza a 
nagymamám, hogy a ruháját látta az utcán valakin. Sőt, az én ruhámat is lehetett 
látni kisgyerekeken, játékaimat szomszédoknál. De nem mertük visszakérni. Na-
gyon csúnyán léptek fel velünk szemben. Azt mondták – ez is szállóige már, több-
ször elhangzik, de igaz, nálunk is elhangzott –, hogy többen jöttünk vissza, mint 
ahányan elmentünk. Nem szerették, hogy visszament az ember, hogy életben ma-
radt. Borzalmas érzés volt, elképesztő volt. És nem adtak vissza semmit. 

Anyám és a másik nagymamám Budapestről, a fogházból hamarabb vissza 
tudtak jönni, mint mi Bécsből. Vártak bennünket. Anyám kutatta, mi van a fiá-
val, vagyis velem, hol vagyok ? Mi van az anyjával ? Fogalma sem volt. Nekünk sem 
róla. Mi van az apjával ? A nagypapám nem jött vissza, valószínű, Auschwitzba ke-
rült. Nem derült ki, hogy mi lett vele. Apámat négyen vártuk: anyám, a két nagy-
mama meg én. Vártuk három évig. 47-ben jött haza. 

A Jointtól kaptunk adományokat: Amerikából származó konzervet meg ruha-
neműt. Volt az Elhagyott Javak Kormánybiztossága, ahol raktárakban gyűjtötték 
össze az elhagyott bútorokat, használati eszközöket. Oda be lehetett menni meg-
nézni, hogy véletlenül a tiédet is összegyűjtötték-e vagy sem, és akkor visszakap-
hattad. Vagy ha nem, akkor hozhattál el onnan. Valahogy berendezkedtünk az 
elhagyott javakból. Borzalmas bútorokat kaptunk, egyrészt mert poloskásak vol-
tak, másrészt borzalmas rondák, elhasználtak.

Az interjút B. Révész László készítette 2009-ben. OHA, 926.

Egy ünnepnap érkeztünk Pozsonyba, ahol pontonhíd volt. Pozsonyban nagyon 
sok ember sétált a Duna-parton, szép 
idő volt. Úgy jöttünk haza, mint a 
szerecsenek, úgy lesültünk a Dunán.  
A pontonhíd alatt úgy tudtunk át-
menni, hogy László – aki egy nagy 
bottal evezett – azt mondta, hasal-
junk le, így egy-egy centi volt felet-
tünk. Egy széles, nagy Wehrmacht- 
csónakban voltunk. A parton megtap-
solták, amikor keresztülmentünk. Ott 

valahol aludtunk, és hajnalban, öt órakor indultunk el. Talán félórát mehettünk 
a csónakkal, amikor jobb kéz felé ott állt egy parasztember egy kis szigeten, és 
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halászta ki a Dunából a deszkákat. Elkezdtünk vele beszélgetni. Ő mondta, hogy 
Dunakilitinél vagyunk, húsz kilométerre Győrtől. Én elneveztem a csónakunkat 
Szabadságnak. Otthagytuk ezt a csónakot, mert azt mondta, hogy Győrtől már 
megy vonat. Bementünk Dunakilitibe, és ő adott egy kétkilós kenyeret, mert ott 
már sütött a pék, és még más apróságokat. Onnan gyalog mentünk be Győrbe.  
A győri híd még le volt bombázva, nem működött. Felültünk a vonatra, és sok 
átszállással érkeztünk haza május 13-án, vasárnap reggel kilenckor. 

A vonaton se ablak nem volt, se ülés. Olyan zsúfolt volt, hogy egymásnak vetve 
a hátunkat ültünk egy folyosón, abból nyíltak a fülkék, amiben semmi ülés nem 
volt, mindenki a földön ült. Átszálltunk többször, és mikor Bicskére érkeztünk, 
ahol szintén át kellett szállni, ahogy mi az ablaknál ültünk ezen a hosszú folyo-
són, egyszer csak egy nagy csattanás hallatszott. Aztán László azt mondta, hogy 
„megsebesültem”. Megfordultam, és abban a hajnali derengésben látom, hogy öm-
lik a vér az arcából. Borzasztóan elvesztettem a fejem, és elkezdtem kiabálni, hogy 
kinek van valami kötszere. Az egyik katona a lábtekercsét vette le, ami mocskos 
volt, kocsikenőcsös volt, és én azzal tekertem be, mert végig a fején volt egy nagy 
sérülés, meg a szeme fölött. Kiderült, hogy egy vastag távvezeték leszakadt, és 
olyan szerencsétlenül vágódott be, hogy fölsértette. Bicskén átszálltunk, és reggel 
kilenckor beérkeztünk Kelenföldre. 

Begyalogoltunk Kelenföldről a Baross utcai klinikára. Keresztüljöttünk a Fe-
renc József hídon. A hidat fölrobbantották, de valami deszkapallóval kitoldották, 
kicsit fel kellett menni, aztán a másik oldalán lejönni. Középen állt egy rendőr. 
Még nem is volt egyenruhája, csak egy karszalagja. Ócska ruhában volt. Én ka-
tonaruhában voltam, szóval látszott rajtunk, hogy honnan jövünk, mert nagyon 
sokan megszólítottak bennünket. A rendőr ott állt, nem volt semmi forgalom. 
Megkérdezte tőlünk, hogy honnan jöttünk. Én mondtam, hogy rabok voltunk, 
és Münchenig mentünk, és most jövünk haza. Akkor könnyes lett a szeme, a nya-
kunkba borult, és azt mondta, hogy Isten hozta magukat. Megvettük az újságot, 
és elmentünk a Szabad Nép kiadójához. Vasárnap volt, és volt ott egy portás bácsi, 
akinek mondtuk, hogy szeretnénk telefonálni, ha lehet, másrészt pedig megkeres-
ni, hogy hol van a párt. Azt mondja, hogy a Tisza Kálmán téren. Egyszer csak jött 
egy újságíró, aki szintén megkérdezte, hogy honnan jövünk. Furcsa volt beszélni, 
nagyon furcsa volt nekünk, hogy ki lehetett mondani a kommunista pártot.

Az interjút ifj. Rajk László készítette 1980-ban. OHA, 142. 

1945 júniusa. Bementünk a Nagyvárad utáni első kiegészítő parancsnokságra. Ta-
lán Orosháza volt. Ott még nem mond-
tam meg, ki vagyok, hamis nevet adtam 
meg. Mondtam, hogy az okmányaim 

Király Bélát 1945 márciusában a szovjet csapatok 
gyors előrenyomulása miatt a Kőszeg körül fölállított 
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elvesztek, adjanak egy katonai útlevelet 
Kaposvárra. Ott mentem egyből Kabos 
Ferikéhez, ahol már mint Király Béla je-
lentkeztem, és onnan kértem menlevelet 
Budapestre, hogy fölutazhassak, és azon-
nal jelentkeztem az igazoló bizottságnál, 
Rőder vezérőrnagynál. Megmondtam ne- 
ki, hogy ki vagyok, az egész múltamat. 

„Azért jövök, hogy tanácsot kérjek, mi ilyen helyzetben a teendő ?” Ez a bölcs em-
ber azzal kezdte, hogy „ha kisül, hogy a szovjet hadifogságból elszöktél, akkor a 
szovjet elfog és elvisz, és talán később jössz haza, mint bárki más”. Azt már tudjuk, 
hogy a szovjet presztízskérdésnek tartja, hogy az ő hadifogolyőrsége nem olyan ha-
tástalan, hogy onnan meg lehessen szökni. Azt mondta, „ebből kifolyólag három 
választásod van. Ha azt hiszed, hogy a szovjet eltűnik egypár hónapon belül, akkor 
bújj el, lapulj, és gyere föl, amikor elmentek, és kérd az igazolásodat. Ha azt hiszed, 
hogy hosszú ideig maradnak itt, akkor még két választás van előtted. Fogod ma-
gad és elmész Nyugatra, aztán csinálsz, amit akarsz. Ha itthon akarsz maradni, ak-
kor egyetlen biztos útlevél van: be kell lépned a kommunista pártba.” Ezt mondta 
a liberális, nagypolgári tábornok 1945 júliusában. Én azt mondtam, rendben van, 
gondolkodni fogok. Kitöltöttem az igazolási kérvényemet, és beléptem a kommu-
nista pártba. Én otthon akartam maradni, és vállalni azt, ami a magyar nép sor-
sa lesz. Arra gondoltam, hogy mindezen keresztülmentem, és most szökjek el ? Én 
őszintén az országban akartam maradni. A tábornok tanácsa határozottam befo-
lyásolta az elhatározásomat. A másik meg az volt, amit én igazán megértettem a 
magyar társadalomban, hogy van egy földkérdés, van egy parasztkérdés, és ezeket 
meg kell oldani.

Az interjút Hegedűs B. András készítette 1986–87-ben. OHA, 178.

Hazajöttünk szeptember 10-én Szegedre. A Rózsa paprikamalomba. Annak a te-
rületéről engedtek szabadon. Adtak egy 
papírt, hogy Iaşi-ból, a hadifogságból 
jöttünk haza. Szegeden a vonathoz men-
tünk, tömve volt, mindenki Pestre akart 
menni. Nem kellett jegyet vennünk, csak 
megmutatni ezt a papírt. Kőbánya-Kis-
pestnél megállt a vonat, tovább nem tu- 
dott menni, mi meg nem bírtunk fenn-
maradni a vonaton. Olyan idegesek vol-
tunk, mikor megláttuk Pestet. Meg a hon- 

Lendvay György 1945. április 4-én egységével a 
szovjet hadsereg elől menekülve Sopron mellett átlépte 
a határt. Ausztriában amerikai fogságba esett. Júni-
usban elengedték, és ő néhány társával úgy döntött, 
hogy hazajön. Gyalog indultak el, de útközben szovjet 
fogságba estek. Előbb Sopronkőhidára, majd augusz-
tusban a romániai Iaşi-ba, hadifogolytáborba szállí-
tották. Azon kevesek közé tartozik, akiket nem vittek 
tovább a Szovjetunióba, hanem szabadon bocsátották. 

rögtönzött dandár vezérkari főnökévé nevezték ki. 
Miután az egység parancsnoka Ausztriába menekült, 
átvette a város katonai irányítását, és március 29-én 
megadta magát a szovjeteknek. Hadifogollyá nyilvání-
tották, majd a Szovjetunió felé hurcolták. Románián 
áthaladva társaival leugrott a vonatról, és hazavergő-
dött Kaposvárra.
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Bogár Károly éppen felszabadult mint esztergályos, 
amikor 1944 nyarán megkapta a behívóját. Egy mis-
kolci karhatalmi alakulathoz került, amely a szovjetek 
előrenyomulása elől Ausztriába vonult vissza. Ameri-
kai fogságból tért haza 1945 késő őszén. Addigra már 
kiszabadult a börtönből uszításért elítélt apja is, aki 
szakszervezeti vezetőként szoros kapcsolatban állt az 
illegális kommunista párt helyi tagjaival.

vágy. Mentünk abban a lefagyott talpú bakancsban, ekkora szakállal. Felszálltunk 
a villamosra. Jött a kalauz, és mikor meglátta, hogy mik vagyunk, azt mondta, nem 
kell jegy. Hazaértem. Az egy szörnyű dolog. Annál szörnyűbb nincs a világon. Le-
szállok a villamosról. Nem itt, hanem az Erzsébet királyné úton. És végigfutottam 
a Miskolci úton lefagyott bakancstalppal. Csattogott. Futottam haza. Nem bírtam 
megállni, azzal a rozoga testtel.

Csöngettem. Anyám kinézett az ablakon. Majdnem kihúztam az ablakból 
anyámat. Kis híja volt. Nem engedtek be. Ott kellett levetkőznöm meztelenre 
mindjárt, hogy ne mozduljon el, ne menjen el a ruhám ! Meglátták a gatyámat ! Te 
ebben voltál ? Hosszúszárú gatyám volt, vászon. Miben lettünk volna ? Vizet még 
annyit se kaptunk, amennyit ittunk. És akkor: megfürdesz. Anyám csinált vizet, 
megmosdottam. Először befeküdtem anyám szobájában az ágyba, és akkor ide-
oda forgolódtam, nem bírtam elaludni. Ágyban nem bírtam feküdni, képtelen 
voltam. A kemény földhöz voltam szokva, nem bírtam az ágyban aludni. Akkor 
lefeküdtem a földre, és elaludtam. Ez úgy tizenegy-tizenkettő lehetett délben. És 
másnap este ébredtem föl ott, hason fekve. Nem tudtak előbb fölkelteni. 

Az interjút Kőrösi Zsuzsanna készítette 1993–94-ben. OHA, 528.

Egy hétig jöttünk vagonban Hegyeshalomig, alig aludtunk valamit. Azt tudom, 
hogy Budafokon aludtunk, átjöttünk a 
Keletibe, ott még mondták, hogy men-
jünk be az étkezőbe, mert a hadifog-
lyoknak adnak kaját. Épp előttünk jött 
be egy keleti szerelvény, elképesztő volt 
a kettőnk közötti különbség, ahogy ki-
néztünk. Nem volt képünk bemenni az 
étkezőbe. 

Többedmagammal jöttem Miskolc-
ra. Elég az hozzá, hogy fölmásztunk a 
szerelvényre. Az leírhatatlan, amilyen állapotok voltak az egész országban. A pe-
ronon valahogy be lettem szorítva, és a ládákat magam mögé raktam. Mindegyik 
hozzám volt kötve, mert mindegyiken volt derékszíj. A lábamhoz, a derekamhoz, 
a vállamhoz. És én állva elaludtam. Eldőlni nem volt lehetséges, mert zsúfolásig 
voltunk. Füzesabony környékén zűrzavar, lövöldözés volt, állt a vonat, leszedtek 
embereket. Közben, ahogy meglódult a nép a peronon, elvitték a zubbonyzsebem-
ből a pénzemet, a katonakönyvemet, irataimat. 

Vasárnap hajnalban érkeztem haza. Borzasztó öröm, hogy egy fiú hazajött, 
mert akkor már tudtuk, hogy a középső bátyám Szegeden a hadifogolytáborban 
meghalt. Apám nagybeteg. Két hét múlva halt meg, hogy hazajöttem. 
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Homola László büntetőszázadával 1944 őszén 
Gyöngyösújfalu határában esett szovjet fogságba. Egy 
székesfehérvári hadifogolytáborba vitték, majd onnan 
hurcolták Foksányon át a Szovjetunióba. A szaratovi 
fogolytáborba került, ahol munkásmozgalmi múltja 
alapján antifasiszta iskolába járatták. Ezenközben 
vasesztergályosként dolgozott a helyi gyárban. Mivel  
az ínséges viszonyok közepette súlyosan megbetegedett, 
egy transzporttal visszaszállították Romániába, ahon-
nan többnapos viszontagságos utazás után ért a ma-
gyar határra. 

Hétfő reggel bementem a rendőrségre, két nyomozó jött. Mivel papírom sem-
mi nem volt, hitték, nem hitték, amit mondtam. És volt feljelentőm is az udvar-
ból. Aki Nyugatról jött, az csak a legritkább esetben volt katona, már úgy értem, 
hogy honvéd. Arra mindent rá lehetett fogni. De azt itt mindjárt lehetett igazol-
ni, mert a nyilasokról is megvolt a lista. Nagyon jól tudtak mindent igazolni. Aki 
SS volt, annak be volt tetoválva a vércsoportja a bal karjába, tehát itt nem volt 
különösebb mellébeszélés. Nekem csak honvéd rangom volt. 

Hazajöttem, internáltak, apám közbenjárására egy hét múlva hazaenged-
tek. Előzőleg kilenc hétre akartak internálni, de ezt finoman úgy írták le, hogy 
egészségügyi zárlat. Tehát még csak nem is közbiztonsági őrizetbe vétel. Beke-
rültem a huszárlaktanyában létesített internálótáborba, nagyon jó társasággal.  
A DIMÁVAG egész vezérkara ott volt. A DIMÁVAG-ot is kitelepítették, rész-
ben Csehszlovákiába, részben Ausztriába, és a gépeken menő emberek azok mind 
nyugatosok voltak. Természetesen aki mérnök volt, vagy, ne adj Isten, főosztály-
vezető, illetve intéző, főintéző, tanácsos, főtanácsos, azt internálni kellett, mert 
az csak rossz ember lehet. Úgyhogy odakerültem, de egy hét múlva kijöttem. Én 
is úgy voltam, mint az a bizonyos nyomozó 56-ban, hogy én nem féltem, mert én 
nem úgy éltem át a „felszabadulást”, mint ahogy a lakosok átélték, meg anyámék 
átélték. Volt egy kis találkozásunk. Én csak – megint szerencsémre – az utolját 
csíptem el a háborúnak, a legeslegutolját. Többet szenvedtünk a bombázásoktól, 
mint a tűzvonaltól. Így bennem különösebb félelem nem volt sem az oroszok 
iránt, sem a rendszer iránt. Még az internálótábor sem ijesztett meg különöseb-
ben. Visszamentem dolgozni. De ott nem volt mit csinálni. A DIMÁVAG le volt 
bombázva.

Az interjút Molnár Adrienne készítette 1990-ben. OHA, 253.

Vonattal jöttem át Debrecenbe, onnan meg késő este, fél tizenegy körül egy sze-
relvénnyel jöttem volna Budapestre, 
de leállították a forgalmat. Így kerül-
tem az országútra. Beültem egy szovjet 
gépkocsiba. Elaludtam. Budapesten, a 
Soroksári úton ébredtem fel. A katona 
ébresztett fel. Cigarettát adott. Mentem 
a Kelenföldi pályaudvarra. A pályaud-
varon olyan érzésem volt, hogy valaki 
figyel. Kis szakállam volt, orosz sapka a 
fejemen, úgy néztem ki, mint egy orosz. 
Újságpapírból ragasztott zacskóból et-
tem a fekete nova szőlőt. Az állomáson 
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vettem. Nem felejtem el, rubellal fizettem. Nekidőltem egy oszlopnak az állo-
máson. Óvatosan lehúztam az újságot, kilestem fölötte, és észrevettem, hogy egy 
lány figyel. Hirtelen elkapta a fejét. Megismertem, egy tatabányai lány volt. Ösz-
szehajtottam az újságot, betettem a köpenyzsebbe, és odamentem hozzá. „Ugye, 
te vagy a Békési Piri ?” „Én vagyok – mondja –, te meg a Homola Laci. Neked 
lejött a holttá nyilvánításid, hogy szökés közben agyonlőttek.” „Lehet, hogy lőt-
tek, én nem vettem észre. Mi újság otthon ? Élnek a szüleim ?” „Igen, már otthon 
a bátyád is és az öcséd is. De – azt mondja – te meghaltál.” „Látod, hogy nem 
haltam meg, itt vagyok. Piri, van egy kérésem. Tudod, hogy anyám szívbeteg. 
Te ezzel a vonattal hazamész, én majd csak a következővel megyek. Készítsd fel 
anyámat, hogy élek, és útban vagyok hazafelé. De nagyon vigyázz, mert anyám 
könnyen elájul.” Megígérte. Ugyanazzal a vonattal mentem, mint a Piri. A lány 
találkozott útközben anyámmal. Anyám bent volt a Hirschler-féle csemegeüzlet-
ben vásárolni. Rohant oda hozzá. „Homola néni, várjon, mondja meg őszintén, 
minek örülne most ?” „Minek örülhetnék ?” „Jön a Laci” – mondja. „Ne beszélj 
már marhaságot, Piri, hiszem meghalt.” „Dehogy halt meg, találkoztam vele.” 
Szerencsétlen anyám kirohant a vasútra, én meg a másik úton mentem hazafelé. 
Találkoztam útközben a volt tanítómmal, Dombi Imre bácsival, és vele beszél-
gettünk. Hazaértem, bekopogtam az ajtón. Egy férfihang: „Bújj be !” Bementem, 
az öcsém volt, akkor jött haza a bányából, mosakodott. Láttam, hogy nem ismer 
meg. „Adjon egy kis forralt vizet !” Mindig azt kértem mindenhol. „Voda ?” „Da, 
voda, voda.” „Ott van – mondja –, fulladj bele !” Ott egy vödör állt, meg egy 
pohár. Rájöttem, hogy a szakáll meg a beesett pofa nagyon elváltoztatott. Leve-
tettem a ruszki sapkát a fejemről és eltakartam vele az állam. Rám néz, és akkor 
megismert. Jött anyám is, de csak a lépcsőig, ott elvágódott. Aztán jöttek a szom-
szédok, érdeklődők. Egy hétig meséltem, mesedélutánokat tartottam. Aztán kór-
házi kezelésre kerültem. Nem engedtek anyámék dolgozni, még gyenge voltam.

Az interjút Nagy Gyula készítette 1989-ben. OHA, 211.

Aztán rájöttünk, hogy innen menni kell. Akkor összeálltunk, és a Semmerin-
gen keresztül menekültünk Ausztriába, 
hogy elérjük azt a területet, ahol már 
amerikai zóna van, ahol a család néhány 
tagja élt, a nagynéném, Károlyiék meg 
Somssichék. Sokhetes megpróbáltatáson 
mentünk keresztül. Ezekre már sokkal 
jobban emlékszem, mert már majdnem 
nyolcéves voltam. Elsősorban az volt ér-
dekes, hogy az ember egy lovas kocsival utazott, és úgy néztünk ki, mint az ame-

Nádasdy Ferenc hétéves volt, amikor apja 1944 
októberében elesett a fronton. A család ősi lakhelyét, a 
nádasdladányi kastélyt előbb a német, majd az orosz 
katonák dúlták fel és fosztották ki. Ekkor anyjával és 
két nővérével a Bakonyba, egy rokon vadászházába 
menekült. Ott akarták átvészelni a háború végét.
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rikai cowboyok, akik Nyugatra mennek. Sátorponyvás kocsik voltak, különleges 
egy gyerek számára. Arra emlékszem, hogy amikor a Semmeringen mentünk át 
1945 januárjában, a kocsik megcsúsztak, lovak zuhantak a völgybe. Mentünk és 
mentünk, egypár nagyon kellemetlen emlékem van, ezek nagyon mély nyomo-
kat hagytak bennem. Nyugati hadi repülőgépek ezt a hosszú lovas konvojt ugyan 
nem bombázták meg, mert akkor biztos nem ülnék itt, de gépfegyvertűz több-
ször is volt. Nagyon sokszor ugráltunk ki a kocsikból, és rohantunk ki a termő-
földre, egy szalmakazal alá, sokan meg is haltak. Kétszer volt ilyen, mind a két-
szer megúsztuk. Volt egy másik történés, ami mély benyomást tett rám. A lovas 
kocsink, bár nagyon lassan haladt, elhagyott egy gyalogos oszlopot, ahol az em-
berek már hetek óta éheztek. Arra emlékszem, hogy mindenünket, ami a kocsin 
volt, odaadtuk nekik, és most is előttem van, mint egy nyolcéves kölyök előtt a 
látvány, hogy valaki egy tojást egészben vett be a szájába, mert annyira éhes volt. 
Azt mondták akkor nekem, hogy foglyok, aztán később beszélgettünk róla édes-
anyámmal, nagyrészt zsidók voltak, akiket hajtottak kifelé Nyugatra. Addig soha 
nem láttam ilyen szörnyűséget gyerekként. Ha egyszer az ember ilyet lát, akkor 
azt sosem felejti el, az emlékeimben ezek a háborús évek dominálnak.

Mentünk, mentünk, mentünk, mentünk, és belekerültünk az amerikai zó-
nába, és ott szépen viselkedtek velünk. Egy táborban laktunk Ausztria nyugati 
részén, amerikai katonák őriztek bennünket. Hogy miért kellett őrizni, nem tu-
dom, hiszen menekültek voltunk. Itt voltunk egypár hónapig. Megvártuk, hogy a 
háborúnak vége legyen, és akkor ott volt a lehetőség, hogy lehet Nyugatra menni, 
tehát nem kell visszamenni Magyarországra. Sokan ezt az utat választották, de mi 
nem a kifelé való menést választottuk, hanem a Magyarországra való visszajövetel 
volt a döntés, amiben egész biztos édesanyám játszotta a legnagyobb szerepet. Azt 
mondta, hogy nekünk dolgunk van odahaza, még vissza kell menni. Hát vissza is 
jöttünk 45 végén. 

Mire mi abba a helyzetbe kerültünk, hogy a faluba visszamentünk, a kastélyba 
nem engedtek be, viszont volt egy nagyon kedves főintézőnk, akinek egy nagyon 
szép háza volt a kastélyparkon kívül, és ő megosztotta velünk a házát. Az egyik fe-
lében ők laktak, a másik felében mi. Akkor már megvoltak az első falusi tanácsok, 
nem mehettünk be a kastélyba. Én így sosem voltam a kastélyban a háború után, 
csak a parkban.

Az interjút Markovits Ferenc készítette 2003-ban. OHA, 765. A teljes életút olvasható a 
www.visszaemlekezesek.hu oldalon.
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Molnár Mihály 1944 júniusában Budapesten át-
vette a jogi diplomát, summa cum laude. Hazament 
Gyulaváriba, szülei tanyájára. Érdekelte a közélet, 
bejárt Békéscsabára a Kisgazda Egyletbe, ahol az újon-
nan alakuló kisgazdapárt szerveződött. Kisebb felada-
tokkal bízták meg. Amint megtudta, hogy az Ideiglenes 
Nemzeti Kormány fegyverszünetet kötött a Szovjetu- 
nióval, és hadat üzent Németországnak, rögtön jelent-
kezett az új hadseregbe. 

„ŐRületes sebességgel indult meg az újjáépítés”
1945 februárjában Békéscsabán is megjelentek a toborzó hirdetmények. Nem is 
tudom, milyen indíttatásból, bizonyá-
ra azért, mert nem szerettem a nácikat, 
elmentem a városházára, jelentkeztem 
katonának, és márciusban megkaptam a 
behívót. A szegedi 5. hadosztályba kerül-
tem, amelynek egy része önkéntesekből 
állt. A reguláris katonaságból is többen 
inkább azt választották, hogy hadra fog-
hatók legyenek a náci Németország el-
len, mint hogy hadifogolyként kivigyék 
őket Szibériába. Amikor bevonultam, 
ott voltak a régi katonák és a hozzám hasonló zöldfülűek is, akiket ki kellett ké-
pezni. Egy darabig Békéscsabán voltunk. Engem már az elején kiszemeltek szá-
zadírnoknak. Eléggé lezseren kezelték a dolgot. Estére hazamehettem, és másnap 
korán reggelre kellett visszamenni, mintha valami munkahely lett volna. Akkor 
váltott komolyabbra a dolog, amikor kivezényelték az ezredet. Emlékszem, ami-
kor a gyomaendrődiek vonultak be zárt alakulatban, nagy énekszóval: „Bajtárs, 
a fasisztáknak öt perc az élet, csak öt perc, és nem lesz tovább”. Később az ezre-
det Póstelekre, egy korábbi grófi majorságba vezényelték, és én kerékpározhattam 
Békéscsaba meg Póstelek között, mindenféle megbízásokkal. Azért helyezték át 
az alakulatokat, mert a szovjet parancsnokságnak kellett a kétkezi munka a repü-
lőtér rendbe hozására. Olyan feladatot is kaptam például, hogy kocsival szállít-
sak lapátokat a munkához. Egyszer az önkéntesek demonstrációszerűen hangot 
adtak az elégedetlenségüknek: nem lapátolásra jelentkeztek, hanem arra, hogy a 
náci fenevaddal végezzenek. Az MKP megyei titkára jött csitítani a hangulatot. 
Áprilisban mégiscsak bevagoníroztunk és elindultunk. Budapesten a MÁV-kór-
házban töltöttünk egy éjszakát, azután mentünk tovább. Rendes uniformisunk 
se volt, legfeljebb egy-egy katonasapkát adtak a ruhatárból, egyiknek, másiknak 
jutott zubbony, hozzá civil nadrág, amit össze tudtak szedni a régi katonai raktá-
rakból. Gyalog mentünk végig a Podmaniczky utcán és a Nagykörúton a Kelen-
földi pályaudvarig. A hidakat felrobbantották, a Boráros térnél ingó pontonhídon 
mentünk át, amit a szovjet hadsereg rakott le. Az emberek integettek, éltettek 
bennünket. Azt hiszem, az első magyar alakulat voltunk, az új Magyarország első 
hadserege, amelyik így átmasírozott a fővároson. A lakosság kimutatta a szimpátiá- 
ját, cigarettát, cukorkát adtak nekünk. A Kelenföldi pályaudvaron bevagoníroz-
tunk, méghozzá egy szovjet szerelvénybe. Elhelyezkedtünk, ki hová tudott: a lép-
csőkre, ütközőkre, vagy felkapaszkodott a vonat tetejére. Többször megálltunk, 
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Márkus Anna anyai nagyapja, Vészi József a Pes-
ter Lloyd főszerkesztője volt, 1940-ig az ő házában élt 
szüleivel és két bátyjával. 1944-ben családjának a Széll 
Kálmán tér 10. szám alatti csillagos házba kellett köl-
töznie. Majd a Slachta Margit vezette Szociális Test-
vérek Társaságának pécsi zárdájában bujkált, néhány 
hét múlva visszajött Budapestre, és a Kolumbusz utcai 
internálótáborba ment családja után. Úgy döntöttek, 
visszamennek a csillagos házba. Novemberben Annát a 
nyilasok lágerbe zárták. Megszökött, és a felszabadulá-
sig nevelőnője bújtatta otthonában. 

óraszám nem tudtuk, mikor indul újra a vonat. A civilek is úgy közlekedtek, hogy 
felkapaszkodtak valami szerelvényre, ha valahova el akartak jutni. Esetleg egy na-
pot is kellett várni, míg jött valami. Martonvásárnál egy rendkívül nagy zivatar 
folytán szinte szétszóródott a társaság, mintha az eső lemosta volna az embereket 
az ütközőkről. Aztán eljutottunk Székesfehérvárig, ahol a hadosztály-parancs-
nokságon szállásoltak el bennünket. Másnap folytattuk az utunkat Hajmáskérig. 
Géppuskás századba kerültem, de ott is írnokként használtak, a tábori bíróság-
nál lettem jegyzőkönyvvezető. Több olyan tárgyaláson vettem részt, amit szökés 
miatt rendeztek, és fogdákban is jártam a katonai ügyésszel. Emlékszem olyan 
ügyre, hogy egy felcser kiadta magát orvosnak, rájöttek, és a hadosztály-parancs-
nokságon bedutyizták. Aztán jött a szovjet hadsereg, kiszemelte magának azt az 
óriási területet, és davaj, davaj, átadni minél előbb.

Május 9-ét, a felszabadulást ott ünnepeltük. Akkor már többen úgy gondol-
tuk, hogy nincs értelme bent maradni a hadseregben. A leszerelés napok alatt 
lebonyolódott. A hadosztálytörzs maradt utoljára, nekünk kellett Hajmáskérről 
Szombathelyre szállítani a ládákba rakott irattárat. Én ott szereltem le. Kérdez-
ték, hogy mi a tervem, kívánok-e továbbszolgálni ? Nem kívánok, mondtam, haza 
akarok térni. 

Az interjút Molnár Adrienne készítette 1994-ben. OHA, 579. A teljes életút olvasható a 
www.visszaemlekezesek.hu oldalon.

Én Újpesten, január 11-én szabadultam fel. Ez úgy történt, hogy az oroszok be-
jöttek a pincébe. Mi meg fölmentünk a 
pincéből. És akkor bejöttünk Kikivel ke-
resni a szüleimet. Végiggyalogoltuk a vá-
rost. Az ostrom után szörnyű állapotok 
voltak. Először nem találtuk őket. Egy 
barátunktól megtudtam, hogy megvan-
nak, átjöttek a befagyott Dunán, és el-
mentek a Weisz Alice Kórházba, a zsidó 
kórházba, ahol a nagyanyámat bújtatták. 
Én másnap értem oda. Ebben a kórház-
ban, ami valahol az Aréna úton volt, 
nagyanyám ágyánál összetalálkoztunk 
mindnyájan. Aztán a bátyám meg én el-

mentünk megnézni a Szalay utcai lakást. Ott valamelyik konzervgyárnak lehetett 
a lerakata, polcok voltak mindenütt, amikből én fát vágtam az első időben. És az 
oroszok is jártak ott, mert a fürdőszoba és a vécé elmondhatatlan állapotban volt. 
De a bútorok be voltak zárva egy szobába. Szereztünk egy húzós talicskát, amire 
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Kőszeg Ferenc apját 1942-ben munkaszolgálatra 
hívták be (41 éves volt, fogorvos), a doni frontra került, 
valószínűleg 1943 januárjában halt meg. Az ötéves Fe-
renc édesanyjával 1944 őszétől a Slachta Margit által 
létrehozott Szociális Testvérek Társasága Thököly úti 
rendházában élt, hamis iratokkal, szemben a Thököly 

ráültettük a nagyanyámat, és a bátyámmal behúztuk a Szalay utcába. És elkezdő-
dött az élet. 

Volt egy kis vaskályha az ebédlőben, ott lakott a nagyanyám, neki volt egy 
külön ágya, és volt egy nagy ágy, azon aludt apám, anyám és én. Apám nagyon 
rossz állapotban volt, szörnyűséges vérhasszerűségben szenvedett. Fel kellett 
táplálni, ami borzasztó nehéz volt. Krumplihéjat sikerült szerezni. A bátyám 
szerzett egy karszalagot, hogy „врач”, orvos, azzal járt. És szerzett Ultraseptylt, 
és az orosz katonákkal cserélt kenyeret. Egy idő után lehetett szárított káposz-
tafőzeléket kapni, aminél rosszabb kevés dolog van. De étel volt ! Anyám megta-
nult a házmesternétől kenyeret sütni, és a bátyám szerzett lisztet, és abból sütött 
kenyeret. És akkor úgy-ahogy sikerült apámat helyrehozni. A bátyámnak is volt 
valami szörnyűséges hasmenése, ők ketten nagyon rosszul reagáltak a körülmé-
nyekre. 

Kezdtek visszajönni emberek. Csomó viszontlátás volt, és egy csomó ellenke-
zője is. Jöttek idősebb emberek, akiknek a fia, a felesége nem jött vissza. Nagyon 
felkavart idő volt, amiben nagyon sok pozitívum volt: láthatóan újrakezdődött az 
élet. Lassan nyíltak üzletek, és lassan eltűntek – nagyon lassan – a háborúnak, 
az ostromnak a jelei. Ez évekig tartott, de a legelső rendrakás hamar megtörtént.  
A nagyanyám meghalt. Cukorbeteg volt, és a diétát nem lehetett tartani, injekciót 
sem lehetett szerezni. Ez a két dolog volt: a visszatértek és a nem visszatértek, de 
valahol az élet, az életre kelés dominált. 

Apám lett a gyámja a Farkas gyerekeknek, mert a szüleik (Farkas István festő 
és felesége) nem tértek vissza. Nálunk laktak a gyerekek. Az apjuknak jó barátja 
volt Vilt Tibor és Schaár Erzsi. És Vilt Budafokon lakott, és az első évben az isko-
lában rendezett be egy művésztelepet. Ott laktunk, lehettünk hatan-heten, Ko- 
gutowicz-térképeken aludtunk a földön. Befizettünk valahova enni, de borzasztó 
keveset adtak, és szörnyű éhesek voltunk. Eljártunk a budafoki kertekbe szőlőt és 
őszibarackot lopni. Emlékszem, amikor Erzsi csinált szilvás gombócot vacsorára. 
Pillanatok alatt tűnt el !

Az interjút Kőrösi Zsuzsanna készítette 2014-ben. OHA, 967.

Tán még nem is fejeződött be az ostrom, amikor elindultunk anyámmal. Persze 
nem tudom pontosan, mikor, de elég ha-
mar. Ide, a jelenlegi Ferenciek terére, az 
akkori Apponyi térre akkor még valószí-
nűleg nem lehetett eljönni. De az biztos, 
hogy a nagyapáméknál tartózkodtunk, 
Budán még folytak a harcok. Ez a lakás 
az akkori Vilmos császár út, a jelenlegi 
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Bajcsy-Zsilinszky út és a Markó utca sar-
kán volt. Arra nagyon élesen emlékszem, 
hogy ott ültem a földön, és játszottam 
valamit, egyszer csak nagy csörömpölés-
sel betört az ablak, a fejem fölött elrepült 
egy repesz. Természetesen nagy izgalom 
keletkezett, ha fél méterrel lejjebb repül 

az a repesz és fejen talál, aligha éltem volna túl. Éles szélű fémdarab volt, gránát-
repesz lehetett, a súlya úgy egy kiló. Sokáig őrizgettük, levélnehezékként szolgált, 
aztán eltűnt. Azt mondták, hogy a Margit híd pillérén még mindig van egy német 
üteg, és onnan lövik a pesti oldalt. 

Ide, a lakásunkba is elég hamar eljöttünk. A dátumot illetően van egy biz-
tos támpont. Amikor egy alkalommal, egy napsütéses télvégi napon kijöttünk a 
Slachta-zárdából, egy csoport haladt el mellettünk, talán a Thököly úton: orosz 
katonák, szokatlan módon feltűzött szuronnyal embereket kísértek. Amikor visz-
szafelé mentünk a zárdába, az Oktogonon nagy csoportosulást láttunk. Anyám 
gyorsan másfelé akart vinni, de így is láttam, hogy két akasztott ember lóg két 
lámpaoszlopon. Ma már tudom, hogy a két embert, Rotyis Pétert és Szívós Sán-
dort, akiket háborús bűntettekért halálra ítéltek, 1945. február 4-én végezték ki 
az Oktogonon. 

A családi történetekből tudom, hogy 1944 tavaszán a szüleim fogorvosi 
rendelőjébe beköltözött egy orvos. Hozta a saját felszerelését, ráadásul valami 
nyilas képviselőnek volt a testvére. Amikor el kellett költöznünk a lakásból, azt 
mondta az anyám neki, hogy azért olyan nagyon ne rendezkedjen be. A pasi 
felháborodott, „ne fenyegetőzzön” – mondta. „Nem fenyegetőzöm, csak figyel-
meztetem” – felelte az anyám. Mire visszajöttünk, a „vendég” eltűnt, többet 
nem hallottam róla. Anyám nagyon jó kapcsolatban volt a házmestercsalád-
dal, Zekéékkel. Amikor hazajöttünk, elmondták, többször is felbukkantak la-
kásigénylők, hogy beköltözzenek a lakásunkba, ők azonban mindegyiknek azt 
mondták, hogy az egy rettenetesen poloskás lakás, nem ajánlják, hogy beköl-
tözzenek. Úgyhogy végül nem is költözött be senki. Amikor talán másodszor 
mentünk haza, a házmester néni azt mondta, most ne menjenek fel, mert éppen 
benn vannak az oroszok. Akkor nem is mentünk föl. Amikor legközelebb haza-
mentünk, eléggé felforgatva találtuk a lakást. Néhány dolog hiányzott, de nem 
olyan nagyon sok. A lakás lényegében megvolt. Aztán nagyon hamar odaköl-
töztettek egy társbérlőt.

Az interjút Murányi Gábor készítette 2009–13 között. OHA, 980. 

úti nyilas pártházzal. Itt bujkált Heltai Jenő, Rusz-
nyák István orvosprofesszor, Bánki Zsuzsa színésznő 
és még sokan mások. Egy nyilas razzia után a bujká-
lóknak el kellett hagyniuk az épületet, de karácsonykor 
többen visszaköltözhettek. Az ostromot a zárda pincé-
jében vészelték át.
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Karig Sára 1943-tól a Raoul Wallenberg vezette 
Svéd Vöröskereszt gyermekosztályán dolgozott. A vész-
korszak idején számtalan zsidó származású gyermek, 
magyar katonaszökevény, angol hadifogoly életét men-
tette meg, illetve zsidó gyermekeket helyezett el árvahá-
zakban. Amikor Buda ostroma elkezdődött, elvállalta 
a légóparancsnok-helyettesi posztot a Vár oldalában, 
abban a házban, ahol szüleivel lakott.

Szóltak nekem, hogy hangosbeszélő van a Ponty utcai iskola bejárata fölött, va-
lamilyen idegen szöveget, aztán magyar 
szöveget mond, meg kellene hallgatni. 
Azt mondták be, hogy a szovjet hadse-
reg felszabadította Budát, az utóvédhar-
cok még folynak. A lakosság fegyelme-
zetten takarítsa el a romokat, temesse el 
a holttesteket ! Mindent kövessenek el, 
hogy ne legyen járvány, össze kell írni, ki 
hol van, akinél fegyver van vagy néme-
tek bujkálnak, jelenteni kell a parancs-
nokságon ! Ezek a felszabadítók az elit hadsereghez, az ostromcsapatokhoz, a gár-
disták közé tartozhattak, mert nagyon szép fehér kamuflázsban jöttek, legtöbb-
jük sífelszereléssel. Csak néhány napig voltak ott, aztán jött valamelyik ukrán 
hadsereg. Azok kaptak – egyesek szerint három nap, mások szerint tíz nap – sza-
bad rablást, ami kijárt ilyen nehéz ostrom után a katonáknak. Ennek elég rossz 
visszhangja volt, mert azt mondták az emberek, ha ezektől megszabadulunk, ak-
kor szabadulunk fel igazán. […] Én még mindig benne voltam a kötelezettségvál-
lalásban, hiszen rám volt bízva a ház. Ott volt velem apám, anyám és a nővérem 
is. Aztán ezekkel az én „bujkálóimmal” együtt mentünk frissen elpusztult lova-
kat trancsírozni, húst meg egyéb élelmiszert szerezni. Én aztán tíz-tizenöt kilós 
csomagokban vittem az ennivalót felnőttekhez, gyerekekhez, nagyon sok hely-
re. Egyébként jó viszonyban voltam az orosz városparancsnoksággal. Fölmentem 
a Várba, a régi Városháza épületébe, és megmondtam, hogy vannak árvaházak, 
ahol semmilyen ellátás sincs, és hogy a Svéd Vöröskeresztnek dolgozom. Ez nem 
nagyon tetszett nekik. Fölírták a nevemet, címemet, és egyszer csak megjelentek 
egy teherautóval. Elkezdtek belőle kirakni zongorát, díványt, priccset, párná-
kat, fehérneműt. „Az ég szerelmére, mit csinálnak ? Honnan vannak ezek ?” Azt 
mondja, fönn a Várban a burzsujoktól. Kiderült, hogy a Vár az Ilonka utca volt, 
ami most Szabó Ilonka utca. Ott kipakolták a szép polgári lakásokat, és hozták 
nekem, a gyerekeknek. Aztán hoztak még babot, fagyott krumplit, amijük volt, 
mindent. Az árvaházakkal, amint rendeződött egy kicsit a helyzet, már nem volt 
probléma. 

Április elején kaptam egy értesítést a szocdempárttól, hogy lépjek be Milloch 
Sándor mellé. A miniszterelnökségen volt a Hazahozatali Kormánybiztosság, 
annak volt ő a vezetője államtitkári beosztásban, és kellett neki nyelveket tudó 
szociáldemokrata segítség. Milloch nevét már ismertem a Népszavából, amelynek 
főmunkatársa és szerkesztője is volt időnként. Nagyon rendes, jó felkészültségű, 
művelt ember volt. Mauthausenből jött haza. 

02_KOROSI.indd   61 2015.11.02.   9:41



62 magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

Nekem ezen kívül még sokféle elfoglaltságom volt, többek között haza kellett 
vinni a családomat Bajára, hiszen az ellátás vidéken mégiscsak könnyebb volt, 
mint Pesten. Aztán részt vettem családegyesítő meg gyerekkereső akciókban. Ez 
rengeteg időt igényelt, hiszen nekünk nem voltak feljegyzéseink. Szóval családi 
üzeneteket kellett megszerkeszteni, aztán beolvasni. Azonkívül útiszámlák, elszá-
molások, beszámolók. A szocdemek újpesti lapjában – nem tudom most a nevét –  
több cikket is elkövettem.

Az interjút Bakonyi Éva készítette 1988-ban. OHA, 167.

Kigyalogoltunk Budáról a Hűvösvölgybe nagyapámmal. Én még mindig erősen 
sántítottam. Nagyapám goromba ember 
volt nagyon, emlékszem. „Nincs eltörve 
a lábad, akkor semmi bajod nincs.” Men-
tünk ki, és az Olasz [Szilágyi Erzsébet] fa-
sor végén megláttam az első ablaküveget ! 
Az ember csak nézte, hogy üveg ! S akkor 
mentünk, s akkor ép házak ! Annyira hoz-
zászoktunk a büdösséghez és a romokhoz, 
hogy már nem is tudtuk elképzelni a vi-
lágot másképpen. Emlékszem, hogy ott 
emberek, asszonyok kertészkedtek. A Bu-
dakeszi út és a Hidegkúti út sarkánál egy 
orosz sárga és piros lámpával irányította a 

forgalmat, s egy teherautó elütötte. A következő teherautó átment rajta, a következő 
is, a következő is… 

Emlékszem, egy kicsi lábos puliszkát vittünk, nagyapám nem volt éhes, én 
majdnem éhen haltam, de nem lehetett megenni, mert nagyapám nem volt éhes. 
Megérkeztünk Hűvösvölgybe, a Széchenyi-villába. És ott hatalmas nagy veranda 
volt üveggel, és tele gyerekkel. Ez volt a Sztehlo-intézet. Én oda bementem. Jött 
oda egy gyerek: „Báró Szentkereszty András vagyok. Kit vesztettél el ?” Akkor el-
mondta az ember, és ő is elmondta. És akkor jött a következő: „Dénes László va-
gyok, kit vesztettél el ?” Egytől egyig elárvult gyerekek voltak. Elég az hozzá, hogy 
nem volt hely. Vissza kellett menni a pokolba: Budára. Égetett rongy és hullaszag 
volt. Lebegett a város felett ez a bűz. 

Aztán két nap múlva mentünk ki újból. De én nem maradtam a Völgy utcában, 
mert megtörtént a felköltözés. „Honfoglalásra” indultunk körülbelül tizenketten 
gyerekek egy rossz lóval és egy rossz szekérrel, benne nagy lábosokkal és matracok-
kal. Amikor lefelé ment a szekér, akkor az vitte a lovat, amikor egyenesen ment az 
út, akkor meg mi toltuk a lovat és a szekeret. A Budakeszi úton mentünk felfelé, de 

Schuller Ervin családja 1944-ben Besztercéről Bu-
dapestre költözött. Pest bombázásakor a ház, ahova a 
rokonok befogadták őket, bombatalálatot kapott, anyja 
meghalt, ő maga is súlyosan megsebesült. Két nappal 
később egy üres pincében tért magához. Szerencsére 
apja rátalált, és elvitte onnan. Apjával és nővérével 
együtt érte meg Buda felszabadulását. De fel sem ocsú-
dott, amikor apját márciusban összeszedték az utcán: 
négy és fél múlva látták viszont. Egyedül maradt a két 
testvér. Nagyapjuk vissza akart menni Erdélybe, ezért 
elvitte őket a Sztehlo Gábor vezette gyermekotthonba. 
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ahogy rátértünk az Árnyas útra, a ló már nem bírt továbbmenni, és lefeküdt. Nem 
bírtuk fölállítani. Tanakodtunk, hogy mit is csináljunk. Velünk volt egy nagyobb 
zsidó fiú, aki elment, és visszajött egy felszerszámozott kis erős „hucul” lóval.  
A ruszkiktól lopta. Befogtuk, és fölmentünk a Weiss Manfréd-villába.

Korábban, az óvóhelyen fáradt olajba tett kanóccal világítottunk, az pedig 
nagyon kormolt. Olyan koszosak voltunk, hogy az nem emberi ! És tele voltunk 
kiütésekkel. Három hónap után először tudtam fürödni. Xénia néni, báró Szent-
kereszty felesége fürdetett meg, súrolókefével ! A víz fekete lett utánam. Aztán le 
is olajozott minket. Kimosták a ruháinkat, és egy pokrócba csavarva feküdtünk 
egy nagy cserépkályha mellett. Nagyon éhesek voltunk. A villa üres volt, a matra-
cokat letettük. Volt valahonnan babunk, vízben megfőztük, és megettük. Isteni 
volt matracon aludni pokróccal. 

Amikor először fölmentünk a villába, volt ott egy János pap nevezetű katoli-
kus pap. Akkoriban nekem éjjel néha rémálmaim voltak, de amikor fölébresztet-
tem a papot, megpofozott. Másnap viszont erősen bocsánatot kért tőlem. Többé 
azonban nem voltak rémálmaim. Lakóhelyünk fantasztikus volt: hatalmas szo-
bák, ablakok, mellettünk az erdő. 

A gyermekotthon egyre inkább megtelt elárvult gyerekekkel. Márciusban ke-
rültem oda, aztán a nyári időszakot töltöttem ott. Ez az első időszak volt a legnehe-
zebb. Fantasztikus helyen éltünk, minden volt ott, csak ennivaló nem ! Állandóan 
éhesek voltunk, farkaséhesek, éheztünk ! Akkor én még ismertem a növényeket. 
És tudtam, hogy meg lehet enni a kákicsot, vagyis a gyermekláncfüvet. Meg lehet 
enni, nagyon finom főzeléket lehet belőle csinálni. Emlékszem, elindultunk va-
dászni. Ott bizony fölszedtünk, fölhasználtunk mindent. Volt feketegyökér, most 
már meg se ismerem, magas fehérjetartalmú gyökere van. Rengeteg káposztacsutka 
volt még a földben. Levágták, pedig azt mind meg lehetett enni, még nem volt el-
rohadva. Akkor mit ettünk még ? Mindent, amit találtunk. Összeaszalódott barac-
kot, de verebet és mókust is ettem, mindent ettünk akkor, amit lehetett. 

Sztehlo reggel lejött hozzánk, leült, és imádkozott, majd azt mondta: „Gyere-
kek, menjetek élelmet szerezni, de sose vigyétek el az összest, és ne feledkezzetek 
meg a kicsikről !” Ez a „szerzés” lopás volt, de ami a legkisebbeknek megfelelt, azt 
leadtuk. Először mi dézsmáltuk meg a lopottat, aztán a többit beadtuk a közösbe. 
Loptunk, amit tudtunk. Mindent loptunk !

Az interjút Kőrösi Zsuzsanna készítette 2005-ben. OHA, 813. 

1944 nyarán a búza, árpa nagyon jól termett, és ősszel csodálatos kukoricatermés 
volt. Tekintettel arra, hogy a front már 
nyár végén közel volt, és a közlekedés, a 
szállítás összezavarodott, a falu nyakán 

Faragó Vilmos egy Békés megyei kis faluban élte 
át a vészkorszakot. Őt és öccsét anyai nagyanyjával és 
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ott maradt az egész nyári termés. Ezért 
élelmezésileg különös helyzetbe kerül-
tünk: miközben Budapest már éhezett, 
mi belefulladtunk a szalonnába, a zsír-
ba, a kolbászba. Rengeteg búza, liszt volt 
mindenütt. Ami már-már istensértő do-
log volt, csöves kukoricával fűtöttünk. 
Korábban nagyon sok disznót, borjút és 

marhát levágtak, rengeteg hús volt a faluban. Olyannyira, hogy amikor 1945 te-
lén és tavaszán megérkeznek a cserélők, a batyusok, akkor Újkígyós készen állt rá, 
hogy fél kiló szalonnát adjon egy férfiöltönyért. […] 1944–45 fordulóján Budapes-
ten a legszörnyűbb események sokasága zajlik, az ostrom, a nyilasok, az éhezés, a 
bombázások, a halottak sokasága, amikor Újkígyós nem tud mit kezdeni rengeteg 
ennivalójával és azzal, hogy el kell kezdeni valamilyen normális civil életet. Mi-
közben Európa szenved, az országnak ez a régiója bálokban, kultúreseményekben 
tobzódik. Ekkor iratkozom be én is tánciskolába, fél zsák búzáért. Egy kitűnő 
üzleti érzékkel megáldott békéscsabai fiú egy társával és egy nyolcadikos gimna-
zista lánnyal kitalálták, hogy Újkígyósra jönnek, és meghirdetik: Újkígyós teljes 
bejáró diákságát felkészítik, hogy a tanév végén magánúton vizsgát tehessenek. 
Mindezért terményt kértek. Üzleti vállalkozásnak tekintették, meg kalandnak, 
önmaguk kipróbálásának. Életem legnagyobb élményeinek egyike volt ez. Tő-
lük tudtam meg, hogy ami kinyomtatva olvasható, nem biztos, hogy mind igaz. 
Tőlük tudtam meg, hogy van tehetséges és közepes író, sőt van tehetségtelen is. 
Tőlük tudtam meg, hogy az egész világ ezzel a kritikai mérlegeléssel tekintendő. 
Ők semmilyen pártnak nem voltak elkötelezettjei, de a népi írókon nevelkedtek, 
tudták, ki az a Veres Péter, Illyés Gyula, mindent olvastak tőlük. Ez a népi írókon 
nőtt kultúra keveredett egy városi, polgári műveltséggel is. Nem éreztek ellent-
mondást abban, hogy a Puszták népét olvassák, és mondjuk, amerikai slágereket 
szeretnek. Hallatlan nyitottság jellemezte őket és azt az iskolafélét, amit szervez-
tek. Ott tapasztaltam először, úgy is lehet tanulni, hogy nem fenyeget bennünket 
nádpálca, megbuktatás vagy felnőtti dorgatórium. A legjobb életkorban ért ez en-
gem. Tizenöt-tizenhat éves voltam, ekkor kezdtem érezni, hogy egy világ kezd ki-
nyílni előttem, hogy mindent más színben nézhetek és láthatok. A sok magamba 
fojtott búbánat – mert egy rosszkedvű, savanyú kis kamasz voltam –, keserűség 
váltódott föl valami megkönnyebbülésre, valami jobb kedvre, annak az érzetére, 
hogy a világ tele van olyan izgalmas dolgokkal, amelyek szellemiek. Könyveket 
adtak a kezembe, és kikacagtak, amikor eldicsekedtem, hogy én mennyi Herczeg 
Ferencet olvastam már. Akkor derült ki számomra, hogy Herczeg Ferencet kézbe 
venni egyszerűen nem illik. Ezzel a körrel 1945. nyár elejéig, tehát a negyedikes 

a többi hozzátartozójával ellentétben nem hajtották 
be sem a gettóba, sem Auschwitzba, de a falu közössé-
ge mindvégig elutasító volt velük szemben. Tizenhat 
évesen nem tudta értelmezni, feldolgozni a történteket, 
csak megkönnyebbülést érzett, amikor a szovjet hadse-
reg katonái megjelentek a településen. Úgy érezte, új 
világ kezdődik, és neki ott a helye. 
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Fencsik Flóra már gyerekként érdeklődött a politi-
ka iránt, baloldali, polgári radikális körökben forgoló-
dó nagynénjének nagy szerepe volt ebben. Budapest fel-
szabadulása a gettó tőszomszédságában, egy pincében 
érte őt és a szüleit. Úgy érezte, az országot pusztulásba 
sodró jobboldali, szélsőséges rendszerrel, eszmékkel csak 
„ezek szöges ellentéte”, a legbaloldalibb párt oldalán le-
het harcba szállni. 

polgári iskola magánvizsgájáig tartott a kapcsolatom. Addigra úgy éreztem, hogy 
én egy kicserélt ember vagyok.

Az interjút Havril Erzsébet készítette 1990-ben. OHA, 226.

Az elemi táplálkozásért folyt a harc, de én ezt nem éltem át tragikusan. Irtó bol-
dog voltam, hogy azt a rossz kását már 
nem a pincében esszük, hanem a föld 
fölött. És igaz, hogy a főváros romokban 
van, gyalog kell közlekedni, de őrületes 
sebességgel indult meg az újjáépítés, és az 
emberek lelkesen vettek benne részt, ter-
mészetesen mindenféle fizetség nélkül. 
A Kossuth hidat az emberek nagy része 
napi egy tányér bablevesért építette, volt 
olyan, aki az éhségtől beleszédült a Du-
nába. Ezt az őrületes iramú építkezést én akkor a kommunista párt javára írtam. 
Tényleg, az újjáépítésnek még a koalíciós kormány idején is az akkori kommunista 
párt volt a motorja, és még nem látszottak a méregfogai, a rossz oldala. Például Bu-
dapest főpolgármestere, Vas Zoltán krumplis vagont hozott be a városba a megma-
radt villamossíneken. A Bajcsy-Zsilinszky út tövében állt egy nyitott vagon, fönn 
állt maga Vas Zoltán, és lapátolta bele ki-ki szatyrába-vödrébe a krumplit. 

45-ben – nem tudom pontosan, melyik hónapban – besodródtam a VI. kerü-
leti MADISZ-ba, ami a Vörösmarty utcában volt, az Andrássy út sarkán. Persze 
jégverem állapotok voltak ott, mert fűteni nem tudtuk, és ezek a hatalmas ter-
mek borzalmasak voltak. Délutánonként én meg Hajnal Gabriella mint grafiku-
sok mázoltuk hatalmas papírokra azokat a táblákat, amikkel aztán fölvonultunk 
mindenféle harcos tüntetésekre, írtuk a lelkes mondatokat. Én borzasztóan jól 
éreztem magam, egész életemben nagy vágyam volt, hogy egy közösséghez, egy 
csapathoz tartozzam. Ezt a VI. kerületi MADISZ-t egy olyan társaság vezette 
és irányította – nyilván egymást hozták oda –, akik a háború előtt a nemesfé-
mes szakmában dolgoztak, mind elkötelezett baloldali volt már a háború előtt, 
néhányuk az illegális kommunista pártnak is tagja volt. Az első számú illegális 
kommunista párthoz tartozó Fencsik László volt. Akiről én akkor csak hallot-
tam mint legendás figuráról. 1945 őszén tífuszból felgyógyult, felhizlalt, élettől 
és energiától duzzadó embert láttam meg a MADISZ-ban. Megérkezett, körülné-
zett, és rajtam akadt meg a szeme, ami az én akkori külalakommal teljesen érthe-
tő volt. Tizenhét évesen lelkes voltam, meg nagyon büszke, hogy a híres Fencsik 
Lacinak éppen rajtam akad meg a szeme. Úgyhogy nem volt hosszas, nagy udvar-
lás és könyörgés…
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Hegedűs Györgyi a vészkorszak idején családtag-
jaival Budapesten bujkált. Izabella utcai házukból egy 
Katona József utcai csillagos házba kellett költözniük. 
Innen hurcolták el testvérével, hogy az Óbudai Tégla-
gyárba vigyék. Útközben megszöktek. A Banga Béla 
Kollégiumban, majd egy zárdában, később elhagyott 
lakásokban húzta meg magát. Nappal hamis papírok-
kal egy kis vegyipari üzemben dolgozott. Szüleit köz-
ben egy védett házból a gettóba terelték. Itt érték meg 
Pest felszabadulását.

De nemcsak a társaság és a valahova tartozás vonzott, hanem az egész kommu-
nista ideológia. Kétség nélkül hittem, hogy ott van a helyem. Egy jobboldali, szél-
sőséges rendszer vitte pusztulásba az országot, egyetlen helyre lehet csak csatla-
kozni, és az a másik véglet. Tehát a legbaloldalibb párt. Nem a szocdemek, hanem 
a kommunisták. Állandóan együtt éltünk. Nemcsak hogy mindennap ott vol-
tunk – ilyen szeminárium, olyan nem tudom micsoda –, hanem a hétvégeken is. 
Tavasszal-ősszel együtt mentünk kirándulni, nyáron együtt mentünk strandolni, 
evezni, télen meg moziba – mindent kollektívan. Ha mi moziba mentünk, akkor 
tizenöt jegyet vettünk a legújabb szovjet filmalkotásra. És ez engem borzasztóan 
boldoggá tett.

Az interjút Murányi Gábor készítette 2007-ben. OHA, 854.

Nem mentünk vissza a régi, Izabella utcai lakásunkba, mert a házat bombatalá-
lat érte. Nem is nagyon szerettük azt már 
akkor. A holmijaink megvoltak, azokat 
áthoztuk. Édesapám és édesanyám az-
után elmentek egy kicsit feltáplálni ma-
gukat Hódmezővásárhelyre, mert akko-
riban mindenki ment vidékre egy kicsit 
csereberélni. Én elég talpraesett leányzó 
voltam, nyár elején kitaláltam, hogy ne-
künk el kéne menni valamilyen üdülésre 
a barátnőmmel. Nem emlékszem már 
hogy, de valamilyen kéthetes beutalót 
ajánlottak fel nekünk. Fogalmam sem 

volt, hogy kik. A barátnőmmel egy házban laktunk, felpakoltunk, az összes ru-
hánkat összeszedve elkerültünk Békéscsabára. Ott a Körös partján egy elhagyott 
zsidó villában laktunk, és kiderült az egész dologról, hogy egy cionista szervezés 
volt, ahol is alijázni akarták a fiatalokat, akik túlélték a háborút. Oda keveredtünk, 
és kb. öt perc alatt rájöttem, hogy nekem ez nem célom. […] Kiváltunk ebből a tár-
saságból, ebből a közösségből, abból, amit ott ránk akartak kényszeríteni. Írtam 
a nővéremnek, és a nővérem értesített minket, hogy menjünk át Hódmezővásár-
helyre anyámékhoz. Mi felkerekedtünk egy barátnőmmel, elmentünk Vásárhely-
re, ahol elég bonyolult volt anyuékat megtalálni, mert ugye az egy irdatlan hosszú 
mezőváros, és a vonattól borzasztó messze van. A nővérem meg Békéscsabára jött 
értünk, de mondták neki, hogy mi már elmentünk, akkor utánunk jött ő is Vásár-
helyre. Ott találkoztunk anyukámékkal, ami nagy boldogság volt. Egy nagyon-na-
gyon szép villában laktunk, nagy terasszal, a Körös partján. Ők nem tudták, hogy 
mi eljöttünk Pestről, mert közben azért volt olyan is, hogy Budapesten, a Körúton 
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Simonfay Pált, a Ludovika kadétját a háború miatt 
idő előtt, 1944. augusztus 20-án felavatták, tábori lo-
vas tüzér hadnagy lett. Csak novemberben hívták be, 
Hajmáskérre helyezték. Megszökött az egységétől, apja 
hamis papírokat szerzett neki, és Budapesten a csillagos 
házakban élő zsidókat látták el élelmiszerrel. A felsza-
badulás után főhadnaggyá léptették elő, és a Honvédel-
mi Minisztériumban kapott munkát.

sütöttünk palacsintát, és azt árultuk. Volt egy-két élelmes gyerek, és mondta, hogy 
süssünk palacsintát, mert azt el lehet adni, mert ott a Szent István körút elején 
mindent lehetett kapni. Ugye, ahogy az ostrom előtt még rúzst és púdert töltött 
az ember, azok még megvoltak, kölnit és ilyesmit lehetett árulni, akik árultak. Az 
egyik fiú a házból azt mondta, itt ennivalóra is biztos lennének vevők. Apámnak 
volt egy aranyórája, azt mondta, ő föláldozza, mert nincs ennivaló. Odaadtuk az 
aranyórát, az oroszok meg adtak érte egy zsák lisztet, és két-három tábla szalon-
nát. Aztán másnap valahogy bekeveredtünk a városba, és láttuk, hogy valamiket 
visznek emberek, és az egy ilyen déligyümölcsraktár volt, ahol mogyoró meg nem 
tudom, mi minden volt. Akkor megfogtam egy zsákkal, és vittem haza mogyorót. 
Ebből lett a palacsinta, mert ugye lisztünk volt, a mogyorót megdaráltuk, és sütöt-
tünk belőle mogyorós palacsintát. Sok mindent lehetett itt Pesten csinálni. 

Hódmezővásárhely után a Katona József utcai lakásban együtt volt végre a csa-
lád, kicsit mindenki föltáplálódott, apám visszament a bankba, én meg nem foly-
tattam a tanulmányaimat, de nem volt kedvem tanulni. […] Nem voltam buta, de 
nem kívántam visszaülni az iskolapadba ilyen háttér után, amikor minden perc-
ben elég sok más atrocitás is ért azokban az években, különösen, mikor sárga csil-
lagot hordtam. Valahogy így fiatal korom dacára elegem volt abból, hogy az iskolai 
szigort elviseljem. Én túl érett voltam ahhoz akkor, 45-ben. Nagy családi balhék 
voltak amiatt, hogy én egyszerűen azt határoztam el, hogy varrni fogok tanulni. 
Volt egy barátunk, akinek gyerekruhaszalonja volt a belvárosban, és ott varrtam.

Az interjút Nóvé Béla készítette 2008-ban. OHA, 885.

A háború végén rögtön beköltöztem a szüleimhez, a Böszörményi út 13–15.-ben volt 
egy nagy, százhúsz-százharminc négyzet-
méteres öröklakásunk, 1936-ban vették 
édesapámék. […] Azt hiszem, 1950-ben 
vették el, akkor kitelepítették a szüleimet. 
De az egész család ott élt 48-ig. A háború 
után egy vagy két hónapig a Honvédelmi 
Minisztériumban dolgoztam, mert leiga-
zoltattak – akkor mindenkit leigazoltat-
tak, aki köztisztviselő vagy katonatiszt 
volt –, és kineveztek főhadnagynak, mivel 
megszöktem a hadseregből, és nem harcoltam végig a nagy németek oldalán. 

A Honvédelmi Minisztériumban egyenruhában voltam, és egyszer egy bará-
tommal, egy huszárhadnaggyal, Martinovics volt a családneve, jöttünk a villa-
mossal a Rákóczi úton, a peronon beszélgettünk. És jött egy kisebb tüntető cso-
port, harminc-negyven ember, akik Sztálint és a munkásosztályt éltették. A villa-
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Herskó Jánost 1944 nyarán munkaszolgálatra hív-
ták be. Ózd mellett kapott kiképzést. A bugaci repülő-
téren, majd Szolnoknál egy tiszai híd építésén dolgoz-
tatták az alakulatát, később Székesfehérvár határában 
földbe csapódott bombákat gyűjtöttek össze. Mikor 
bevagonírozták őket Hegyeshalom felé, lányos kiné-

mos megállt a Rákóczi út és a Kiskörút sarkán, és pont akkor ért oda ez a tömeg. 
És akkor én mondom a Martinovicsnak, hogy mit ugatnak ezek, ahelyett, hogy 
mennének dolgozni. Ezt valaki ott a peronon meghallotta, és odakiabált a tömeg-
nek, hogy ezek a reakciós tisztek ugatásnak nevezik azt, amit Önök itten kiabál-
nak. Mi ott pont leszálltunk a villamosról, és akkor a tömeg ránk rohant. Marti-
novics elszaladt, én is el akartam szaladni, de elbotlottam a járdaszigeten. És ak-
kor rám jöttek, és próbáltak verni. A sarkon voltak rendőrök, és akkor a rendőrök 
még lojálisak voltak, odajöttek és kiszabadítottak. Nagyon udvariasan kérdezték, 
hogy mi történt. És tessék igazolni magát. Így tudták meg a nevemet. És másnap a 
Szabad Népben volt egy cikk, hogy már harmadszor fordul elő, hogy katonatisz-
tek provokálják a munkásosztályt. Ez három különféle eset volt, de a legsúlyosabb 
az én esetem volt, és a legsúlyosabban én provokáltam, és a nevem benne volt az 
újságban. Ekkor egy kicsit begyulladtam. Az apámnak ebben az időben – ez egy 
átmeneti időszak volt – rengeteg kapcsolata volt a hadseregnél még a régi idők-
ből. A Katonapolitikai Osztály vezetője akkor az a Pállfy-Österreicher volt, akit 
különben később kivégeztek a Rajk-perben, a Horthy-idők végén meg mellőzték, 
mert zsidó felesége volt. De a felszabadulás után ő lett a Katonapolitikai Osztály 
vezetője, és az apám ismerte őt. Apám fölhívta, hogy ez biztos be fog kerülni az 
aktáimba, s Pállfy persze mondta, hogy nem kell izgulni, mert mindennap kerül 
így tíz-tizenöt ügy, majd el lesz intézve. El is lett intézve, még bírósági tárgyalás 
sem lett belőle, semmiféle ilyesmi.

De én nem akartam katona maradni. Apám elintézte, hogy nyugdíjazzanak. 
Nyugdíjaztak, még arra is emlékszem, hogy a nyugdíjam 82 forint 5 fillér volt. És 
akkor elkezdtem a Közgazdasági Egyetemet, és éltem az életemet. Erre az életpe-
riódusomra nem vagyok túl büszke, mert egy elég léha időt éltem. Szóval ide-oda 
járkáltam, rengetegféle ismeretséggel meg hölgyekkel, meg mindenféle dolog.  
A szüleimből is éltem, meg aztán néha mindenféle kis üzleteket csináltam. Akkor, 
a felszabadulás után Budapesten voltak ilyen hiánycikkek, és akkor az ember sef-
telt egy kicsit jobbra-balra.

Az interjút Kőrösi Zsuzsanna készítette 2001-ben. OHA, 745.

45 után először meg kellett élnem. Egy osztálytársam apja fölvett kukoricacsősz-
nek a kis telkükre, ami azt jelentette, 
hogy egész nap feküdtem a padláson, és 
néztem, lopják-e a kukoricát, és kaptam, 
nem tudom, mennyi pengőt. Egy másik 
osztálytársam apja pedig elhelyezett va-
lahova kifutófiúnak. Mígnem egy roko-
nom azt mondta, hogy neki van egy ro-
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kona, aki nyit egy presszót a Teréz-temp-
lomnál, a Gólya Áruház helyiségében, 
és oda kell egy csendestárs, és ajánlott 
engem. Kukoricamáléból készült tész-
tát árultak, meg szakértője lettem a kü-
lönböző gyümölcshabok készítésének, a 
gyümölcs és a tojásfehérje fölverésének, amikor már volt cukor. A csendestársság 
abból állt, hogy miután ezekben a helyiségekben nem volt vízcsap, a vizet az ud-
varról kellett behordani, ötvenliteres bödönben. Csendesen behoztam az ötven-
literes bödönt, tele vízzel. Egyszer hoztam haza ezeket a kukoricamáléból készült 
tésztákat a fejemen, és láttam egy hirdetést az egyik oszlopon, hogy megnyílt 
Gertler Viktor filmiskolája. Tudni kell, hogy a papámmal mi minden szombat 
este elmentünk a belvárosi mozgóba, moziba, amelyiknek két terme volt, az Irányi 
utcában, az Irányi utca és a Váci utca sarkán. Ott volt a belvárosi mozi, az egyetlen 
olyan mozi, amelynek két terme volt. És ott az első sorba a jegy harminc fillérbe 
került. Egy műsorban minimum két filmet adtak. Ott nekem a film azt jelentette, 
hogy magam is benne voltam. Csak később, mikor már ingyen járhattam moziba, 
és hátrább ültem, akkor fedeztem fel, hogy van kompozíció, van széle a képnek. 
Nekem addig az volt a film, hogy előttem van a kép, s én belemegyek. Miután a 
Szent Gellért legendából írtam egy novellát (nyertem is vele), és ott van egy asz-
szony, aki a malomkövet forgatja, és közben énekel, és emlékeztem rá, hogy sze-
rettem volna megírni, ahogy az asszony letörli a homlokáról az izzadságot, de nem 
a kezével, hanem a keze fejével. Megírni, irodalomban, ez borzasztó komplikált, 
viszont filmen ez egy természetes mozdulat. Ez a két élmény egyben okozta, hogy 
mikor a hirdetést olvastam, eldöntöttem, hogy én ide jelentkezem. Egy gramm 
tört arany volt a havi tandíj. Mert akkor mindent tört aranyban számoltak. Elő-
ször előkészítő tanfolyamra jártunk, szintén egy gramm tört aranyért, amit úgy 
szereztem meg, hogy az unokatestvérem, aki a háború előtt a szappangyárban 
dolgozott, aztán hozzám költözött, mert nem volt lakása, szappannal fizetett. És 
egy félkilós barnás mosószappant elvittem a drogériába Marguicz néninek, s azért 
kaptam egy gramm tört aranyat. Azt fizettem be aztán a Gertlerhez.

Az interjút Lugossy István készítette 2003-ban. OHA, 777.

Délben, délután mindenki ott volt a kollégiumban, és egy furcsa élet kezdődött.  
A kollégium elég romos volt, én negyed-
magammal voltam ilyen baráti kommu-
nában, Klaniczayval, Heckenasttal és a 
Párizsba költözött Debreceni Ferikével. 
Mi beköltöztünk a kollégium első eme-

zetét kihasználva női ruhába öltözött, és megszökött. 
Győrben elfogták, de egy cionista szervezet papírjával 
bekerült egy Budapestre menő csoportba, és a Keleti 
pályaudvaron ismét meglépett. Budapesten bujkált a 
harcok elültéig.

Lukácsy Sándor az Eötvös-kollégium diákjaként 
az ófrancia irodalom tudósának készült. 1944 júniu-
sában letette záróvizsgáit, majd – az erdélyi erődít-
ményépítéseken való munkaszolgálatot elkerülendő –  
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budapesti hadiüzemekben helyezkedett el. A nyilas 
hatalomátvétel után csatlakozott az illegális kommu-
nista párttal is kapcsolatban levő Táncsics zászlóaljhoz. 
Részt vett néhány fegyveres összecsapásban, antifasiszta 
röpiratokat terjesztett. Budapest ostroma alatt néhány 
egyetemista társával az Eötvös-kollégiumban elsőse-
gélyhelyet rendezett be.

letén egy olyan helyiségbe, amelynek az 
egyik fala kidőlt, és csak a lógó gerendá-
kon át lehetett bemászni. Oda orosz utá-
nunk nem jött. A folyosó végén ki kellett 
mászni az űrbe a gerendákon, és onnét 
vissza. A szoba egyébként ép volt. Február 
közepén kemény telünk volt, emiatt nem 
lettek járványok. Ennivaló nem volt. A 

trippernek köszönhetjük életben maradásunkat, tudniillik a Heckenast gyereknek 
a mamája Kelenföldön orvos volt, és kezelte a tripperes katonákat, és azok élelmi-
szerrel fizettek, úgyhogy annyit meg tudott csinálni, hogy minden délután hozott 
négyünknek egy kis befőttes üvegben salátát. Azt ettük. Beburkolóztunk hat-nyolc 
pokrócba, és emlékszem, Klaniczay akkor olvasta végig Shakespeare összes műveit, 
én a Kazinczy-levelezés huszonkét kötetét. Azért egyszer elkaptak az oroszok, kicsi 
robotra, mert csak le kellett menni néha az utcára tájékozódni. Kivittek erődépítés-
re, valahol Budafokon túl a Duna közelében, jó lent. Akkor folyt a németek ellenál-
lása Székesfehérvárnál. Mi azt mondtuk, nem is bánjuk ezt a munkát, hát a németek 
most már vissza ne jöjjenek, mi erődítünk. Igen ám, de az a katona, aki ott felügyelt 
ránk, fordítva ásatta az árkot, tehát nem a németek felé hányatta a védelmül szolgáló 
földet, hanem fordítva. Mi ezt mondtuk neki, mutogatva, mert oroszul egyikünk se 
tudott, de nem érdekelte. Ezt aztán meguntuk, és megszöktünk.

Április első napjaiban fölkerekedtem két sült krumplival és három kockacukor-
ral a zsebemben, ami óriási élelmiszer-tartalék volt, hogy megnézzem Csornán a 
rokonaimat, az azokban a napokban felszabadult szüleimet és menyasszonyomat. 
Kimentem a Kelenföldi pályaudvarra, ahol rengeteg ember volt, és nem volt közle-
kedés. Szerencsénk volt, mert hamarosan jött egy hosszú-hosszú szerelvény, amely 
hídalkatrészeket szállított a felrobbantott győri hidak helyére, és megengedték, 
hogy arra fölmásszunk és rákuporodjunk. Fáztunk kegyetlenül, hideg volt, Ko-
máromban sokáig állt a vonat, tüzet gyújtottunk, azt eloltatták velünk, mondván, 
hogy vojna, vojna. Hajnalban beérkeztünk Győrbe, és én hazagyalogoltam azt a 
harminchárom kilométert. A Fő téren szembetalálkoztam apámmal. Nagy öröm, 
apám könnyekre fakadt, s még ott a Fő téren sírva közölte velem, hogy mindenün-
ket elvitték, s közben egy nagy cekker húst cipelt: „viszem a papoknak, mert azok-
nak is mindenüket elvitték”. Igaz, volt, amit elvittek, a biciklimet, a rádiót, nyil-
ván élelmiszert is, hiszen a házban volt egy darabig a kötözőhelye az oroszoknak, 
de mire én odaértem, ez megszűnt. A házat kisebb belövés érte, de nem robbanó 
golyó, csak átszakította a tetőt, géppuskalövedék lehetett egy repülőről. A szüleim 
fölhizlaltak kicsit, és közben próbáltam politikailag tájékozódni.

Az interjút Rainer M. János készítette 1986-ban. OHA, 19.
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Aranyi Sándor katonaorvos május 8-án szabadult 
ki a szovjet hadifogságból. Rögtön jelentkezett a Hon-
védelmi Minisztériumban, és bekapcsolódott a hely-
reállítási munkálatokba, a tiszti kórház újjáépítését 
irányította.

1945. augusztus 4-én az anyakönyvvezetőnél, 5-én pedig a sógorom épen maradt 
Alma utcai lakásán egyházi szertartás-
sal házasságot kötöttünk a menyasz-
szonyommal, Litteráti Saroltával. A 
húgomtól kaptunk egy hízott libát, és a 
rokonság maradék élelmiszerkincseiből 
egy szép torták sütöttek. Jellemző volt 
a résztvevők kiéhezett voltára, hogy na-
gyon gyorsan elfogyott, én és a feleségem nem is tudtuk megkóstolni. Feleségem 
aránylag épen maradt Lepke utcai lakásába költöztünk, ahol az egyik szobában 
átmenetileg apósom és Zizi sógornőm lakott. 

Nehéz időket éltünk. Élelmiszert csak csere útján lehetett kapni, sokat éhez-
tünk. Planta teát ittunk, olajban pirított kenyeret ettünk, és néha melaszhoz jut-
va, feleségem melaszos süteményeket készített. Nagy esemény volt, ha néha-néha 
egy-egy tojáshoz jutottunk. Nagy nyomorunk közepette egy szép napon megje-
lent osztályom volt takarítónője, Francz Júlia, és arra kért, vegyük magunkhoz, 
mert sem lakása, sem ennivalója. Így azután ő takarított, a feleségem meg próbált 
valami élelmiszerhez jutni.

Egy alkalommal kórházszemlére Szegedre mentünk autóval. A kórház gazda-
sági főnöke szerzett néhány csirkét. Az autó csomagtartójában hoztam haza őket. 
Amikor aztán este kipakoltuk, elég megviseltnek tűntek. Juliska berakta őket az 
ólba, mert a Lepke utcai lakás kertjében az is volt. Reggelre a csirkék elpusztul-
tak. A feleségem leszaladt az ismert henteshez, hogy mit lehet csinálni velük ? Azt 
mondta, meg lehet enni, ha valakinek van rá gusztusa. Ezt hallotta egy nő az üz-
letben, és közbeszólt, hogy ő elcseréli a csirkéket lisztért, amiből a feleségem nagy-
szerű lángost sütött. 

A kórházi osztályom működésének megindulásával javult kissé a helyzetünk, 
mert a betegek hálájukat kisebb élelmiszer-ajándékokkal fejezték ki. Egy alkalom-
mal egy orosz őrnagynő keresett fel betegségével. Mikor meggyógyítottam, meg-
ajándékozott egy Browning pisztollyal és egy Odhner rendszerű számológéppel. 
Ez utóbbinak nagyon megörültünk, mert a meginduló szaküzletekben mindenütt 
olvasható volt a kiírás, hogy író- és számológépet vesznek. Feleségem egy háti-
zsákban a hirdetések nyomán végigcipelte a Margit körúton. Azonban állítólag az 
anyaga nem volt megfelelő, így senkinek sem kellett. 

Az ostrom alatt, után megjelent a Lepke utcában egy bizonytalan kinézetű és 
viselkedésű nő, úgy harminc körül lehetett, aki a szovjet katonákkal azonnal bi-
zalmas viszonyba keveredett. Az egyik üres lakásba összehordta a környező laká-
sokból, villákból mindazt a bútort és felszerelést, akár fehérneműt vagy függönyt, 
ami neki megtetszett. A jelentkező tulajdonosokat katona barátaival elzavartat-
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Vass Henriket egy büntetőszázaddal 1942 nyarán a 
Don-kanyarba, Urinba vezényelték. Sikertelen szökési 
kísérlet után hadifogolytáborba került, borzalmas kö-
rülmények közé. 1943 nyarán súlyos betegen egy hadi-
kórházba szállították, ahol gyógyulása után cipészmű-
helyt vezetett. Szeretett volna visszamenni a frontra és 
harcolni a németek ellen, hogy ezzel is bizonyítsa kom-
munista voltát, de nem engedték. Itt érte meg a felsza-
badulást. 1945 novemberében érkezett haza, Pápára. 

ta. A dunai átkelés megindulásakor pedig szerzett egy lovas kocsit, és ismeretlen 
helyre távozott. Szajré Magda néven vált híressé. A feleségem lakásában is levizi-
tált, és szinte mindent elvitt. Sok utánajárással felderítettem a lovas kocsi tulaj-
donosának a címét, és tőle megtudtam, hogy Szajré Margitot a Róbert Károly út 
egyik bérházába költöztette. 

Felkerestem Sólyom Lászlót – aki akkor Budapest rendőrfőkapitánya volt –, 
és segítséget kértem. Behívatta az egyik detektívfelügyelőt, aki azt mondta, hogy 
meg lehet kísérelni az ellopott holmik visszaszerzését, de ki kell nyomozni, hogy 
mikor nincsenek ott az orosz katonák, mert a velük való fegyveres konfliktust el 
kell kerülni. Két-három nap múlva jelentkezett egy detektív, hogy a kora délutá-
ni órákban elmehetünk Szajré Magdához, csak szerezzek valamilyen járművet. 
Fogadtam egy lovas kocsit, és két detektívvel és a kocsissal megjelentünk Szajré 
Magdánál. A kétszobás lakás egyik szobája úgy nézett ki, mintha hazaérkeztem 
volna. A bútorok, szőnyegek, függönyök, a szekrényekben a fehérnemű mind a 
lakásunkból voltak. Szajré a detektívek erélyes fellépésére elismerte, hogy mind 
tőlünk lopott. Később az az ötlete támadt, hogy hátha megtarthat dolgokat, ha 
nem ismeri el, hogy tőlünk származnak. A detektívek azonban ezeket a holmikat 
is összecsomagolták és lefoglalták. Magdát másnapra beidézték a rendőrségre, mi 
pedig elindultunk a kocsival és a visszaszerzett tárgyakkal haza. Otthon a felesé-
gem igazán nagy örömmel fogadott. Másnap Szajré Magda elismerte a rendőrsé-
gen, hogy a lefoglalt tárgyak a mi lakásunkból származnak. A rendőrbíró kiküld-
te Szajrét, és közölte velem, hogy csak akkor tudja elzárásra ítélni, ha én kosztot 
hordatok neki, mert a rendőrség nem tudja ellátni. Így aztán futni engedtük.

Az interjút Kubinyi Ferenc készítette 1981–82-ben. OHA, 95.

Elkezdődött itthon, a felszabadult Magyarországon teljesen új életünk, új vilá-
gunk. Az első időben cipészként dol-
goztam egy kis kollektívában. Ez egy 
országos hírű kis kollektíva lett később. 
Tizenkét tagja volt, de cserélődött is a 
tagság. Én lettem ennek a szövetkezet-
nek az elnöke. Minden szombat este szö-
vetkezeti gyűlést tartottunk, elszámol-
tunk az elmúlt heti költségekről, tervet 
készítettünk a következő hétre, kinek 
mit veszünk. Kinek cipőt, kinek inget, 
kinek harisnyát, és élelemre mit költünk. 

A keresetünket beadtuk a közösbe. Kommuna volt ez a szó legszorosabb értelmé-
ben. A házban volt egy munkásasszonynak kétszobás lakása, ott volt elszállásolva 
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egy szovjet alezredes, politikai tiszt, civilben egyetemi tanár. Ennek volt egy őr-
nagy politikai tiszt barátja is, őt elég gyakran meglátogatta. Én beszéltem oroszul, 
gyorsan összebarátkoztunk, és ez az egyetemi tanár felajánlotta, hogy esténként 
szemináriumot tart nekünk a bolsevik párt történetéről. Megvannak a jegyzetei. 
Nekem kellett fordítani az általa előadottakat.

Közéleti munkám azzal kezdődött, hogy a faliújság szerkesztője lettem a váro-
si pártbizottságon. A városi párttitkár egy Balogh János nevezetű, Pestről lekül-
dött furcsa ember volt. Híremet vette, borzasztó féltékenységgel fogadott. Tudta, 
milyen illegális múltam van, felkészült emberként tartanak számon, és nagyon 
fontos beosztást fogok kapni – mondta. Így lettem a faliújság szerkesztője. Ezt 
csinálgattam többedmagammal, írogattam a Pápai Néplapnak, majd rövidesen 
megkaptam a szerkesztői kinevezését.

Mint a Pápai Néplap szerkesztője, politikailag a város egyik központi emberé-
nek számítottam. A pártbizottság két emberrel dolgozott: a titkár meg egy gép-
írónő volt függetlenített, a többiek társadalmi munkában csinálták. Én kaptam 
fizetést a laptól, a feleségem volt a kiadóhivatal vezetője, ő egy fillér fizetést sem 
kapott. Volt egy felelős terjesztő, egy kis dohányárus, de a feleségem könyvelt, ő 
tartotta a kapcsolatot a Dunavölgyi Bankkal – ez a párt vállalata volt –, valamint 
a Nyomdák és Lapok Munkaközösségével. Onnan láttak el papírral, pénztámo-
gatással. Később, amikor Pestre helyeztek, hozzám tartozott ez a nagyvállalat, 
amely nagy vagyonnal rendelkezett. A feleségem nem kapott pénzt, de nem is kel-
lett, mert tulajdonképpen két forrásból éltünk: a kisebb forrás volt a fizetésem, a 
másik forrás az élelem, amelyet a szovjet tisztektől kaptunk, mert vásárolni nem 
lehetett. Az akkori inflációról nem kell sokat beszélnem. Én mint cipész a szov-
jet tiszteknek csináltam a csizmákat, anyaguk volt, azt hoztak, annyit, hogy még 
másnak is tudtam belőle csinálni. Keveset költöttünk élelemre. A szomszédunk, 
az említett politikai tiszt időnként beállított egy szatyor konzervvel, és a kun-
csaftok azt hoztak, amit éppen kértünk, és azt, hogy mi kellett, nem az én ízlé-
sem vagy szeszélyem szabta meg, hanem hogy a kollektívának mire volt szüksége.  
A Hazai család neves munkásmozgalmi család volt. A három Hazai közül kettő 
felsőrészkészítő volt. Ők csinálták a lábbelik felső részét, én meg a csizmákat meg 
a cipőket. 

Még amikor a lapot szerkesztettem, a cipészszakmát nem tudtam abbahagy-
ni, mert a magas rangú szovjet tisztek körében nagy nevem lett, és nem lehetett 
visszautasítani a kérésüket. Felelős szerkesztő, újságíró és cipészsegédi teendőim 
mellett a képviselőtestület kommunista frakciójának és a Nemzeti Bizottság kom-
munista frakciójának a titkára voltam, s a Szabadművelődési Tanács kommunista 
csoportjának a vezetője. Azt mondhatom, sose voltunk fáradtak, úgy fűtött ben-
nünket az a tudat, hogy egy magasztos ügy szolgálatában állunk, egy új társada-
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Darvas László 1944 októberében megszökött a 
munkaszolgálatból, és a fővárosban csatlakozott az an-
tifasiszta ellenálláshoz. Csoportjával a Vadász utcában 
egy svájci védett ház mintegy kétezer lakóját védte, il-
letve menekítette az üldözötteket, és fegyverrel harcolt 
a németek és a magyar csendőrök ellen. 

lom létrehozásáért dolgozunk, amelyben gyerekkori álmunk, eszméink megva-
lósulását láttuk a gyakorlatban. Ez a hit, tudat fáradhatatlanná tett bennünket. 
De nemcsak minket, kommunistákat, hanem nagyon sokakat. Erős volt a párt-
szervezet, nagyon aktív, óriási volt a politikai érdeklődés, és mi erőnkhöz mérten 
mindenképpen igyekeztünk azt kielégíteni. Nekem a fő funkcióm az volt, hogy a 
lapból valahogyan néplapot csináljak.

Az interjút Kozák Márton készítette 1987–88-ban. OHA, 100.

„a közvetlen tennivaló ez az oRszág volt”
1945. január 17-én a szovjet csapatok felszabadítottak bennünket. Elindultunk, 

hogy megtudjuk, hol van Krajczi Kál-
mán, a felső kapcsolatunk. Már nem em-
lékszem, hogyan, de megkaptuk a hírt, 
hogy Krajczi Kálmán a XIV. kerületi 
rendőrkapitányság helyettes vezetője lett. 
(Ők előbb szabadultak fel.) Rögtön ki-
mentünk: nagy öröm és boldogság, hogy 
viszontláthattuk egymást, hiszen Krajczi 

Kálmánt én akkor már tíz éve ismertem, és a többiek is nagyon megszerették. Kál-
mán azonnal azt mondta, hogy a rendőrség politikai csoportja készen áll rá, hogy 
fogadjon bennünket. Egy Kurta János nevű elvtárs volt a főcsoportvezető a XIV. 
kerületben, rögtön lementünk, és még aznap politikai rendőrökké váltunk. Azt sem 
tudtuk, mihez kezdjünk. Huszonhét évesek voltunk, és tőle mint illegális kommu-
nistától, aki többször is ült börtönben a Margit körúton, próbáltuk elsajátítani a po-
litikai rendőr szerepét, feladatát. Huszonnégy órából tizenhatot dolgoztunk. 

Nem sok idő telt el, amikor üzenetet kaptunk, hogy megalakul a központi ren-
dészeti osztály, és azt szeretnék, ha ez a XIV. kerületi gárda bemenne oda, és ki-
indulópontja lenne ennek a nyomozó testületnek. Bementünk először az Eötvös 
utca 8.-ba, majd átkerültünk az Andrássy út 60.-ba, ami később sajnos hírhedtté 
vált. Így lettem az első nyomozó csoport vezetője, rögtön főhadnagyi rangot kap-
tam. Kurta Jancsi volt a főcsoportvezetőnk, és Szarvas Pál – szintén illegális kom-
munista – volt a második csoport vezetője. Hamarosan lett B csoport meg C is, 
tehát növekedett az akkori Politikai Rendészeti Osztály Péter Gábor vezetésével. 
Fehér Lajos volt a helyettese, ő volt a közvetlen főnököm. 

Körülbelül két évig teljesítettem szolgálatot a testületnél, de már 45-ben egy 
kérdőívben jeleztem Péter Gábornak, nem tartom életcélomnak, sem hivatásom-
nak, hogy rendőr legyek, vissza szeretnék térni a gazdaságba, úgy érzem, ahhoz 
értek, ehhez pedig nem. Akkor Péter Gábor nagyon kért, hogy ne menjek még 
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Nagy Pál Jenő 1944 decemberében mint az Egyesült 
Izzó szakszervezeti főbizalmija a vállalat vezetőivel 
összeírta azokat a szervezett munkásokat, akik szükség 
esetén fegyverrel is készek megakadályozni a gyár gép-
sorainak leszerelését. Januárban a nyilasok letartóztat-
ták, de a nyilas házból fegyveres ellenállók a többi fogva 
tartottal együtt kiszabadították. Újpest felszabadulása 
után a gyárban főként szociáldemokratákból megala-
kult az új üzemi bizottság. A vállalati nagygyűlésen a 
kommunista párt küldöttje új főbizalmira tett javasla-
tot, de a munkások rá szavaztak.

el, hiszen látom, mennyi a szenny és a piszok, ami tényleg bőven volt, hiszen a 
fasizmus még eléggé erős volt, nagyon sok mindent kellett még elvégezni. Megál-
lapodtam Péter Gáborral, hogy még egy évet letöltök az osztályon, de előre járul-
jon hozzá, hogy utána elmehessek. 47 elején mentem el. Persze a két év, amit ott 
töltöttem… Borzalmas, hogy mi tárult elém. A háborús bűnösök perének előké-
szítése. Ugye először a kihallgatások voltak, amelyeket Décsi Gyula – a fogalma-
zói kar egyik legjobbika – vezetett, amennyire emlékszem. Persze az egész vezetés 
belefolyt ebbe… Mi csak a segédcsapataik voltunk. A nagyokkal, akiket visszaad-
tak nekünk az amerikaiak, Bárdossyval és a többivel, mi nem is nagyon foglalkoz-
tunk. De így is föltárult előttünk, hogyan süllyedtek le az emberek a barbárság 
legmélyére. A minden kényszer nélküli, privát szadizmus tárult fel előttünk. Mi, 
a nyomozók reggel 7-től este 10-ig bent voltunk. Nem az élet szép oldalát láttuk 
abban az időben. Képletesen mi mindent láttunk a papírokból, hogy mennyi go-
noszság történt a háború ideje alatt. 

A pártba 1945 januárjában léptem be. Akkor bemutattak egy Pali bácsinak a 
központi tejcsarnokban. Tavasszal kapok egy telefont Péter Gábortól, hogy „el-
fogtuk Rákosi elvtárs legnagyobb magyarországi ellenségét. Darvas elvtárs, ezt az 
embert csak magára merem bízni, a maga szobájában legyen házi őrizetben, ami-
kor elmegy, maga vigye le a fogdába, és amikor bejön másnap reggel, maga hozza 
föl”. „Rendben, természetesen Péter elvtárs.” Kimegyek a folyosóra, ki lehet Rá-
kosi elvtárs legnagyobb ellensége ? Hát jön velem szembe a Pali bácsi, két marcona 
kolléga kíséretében. „Pali bácsi, hogy kerül maga ide ?” Mire felmordul az egyik: 
„Mi az, hogy Pali bácsi ? Ez Rákosi elvtárs legnagyobb ellensége ! Ez a Demény !” 
Így tudtam, meg, hogy deményista lettem.

Az interjút Kozák Gyula készítette 1983-ban. OHA, 1073.

Elkezdtünk dolgozni, erre jött az árvíz ! Újpest olyan volt, mint egy lavórnak a fe-
neke. Ott, az Izzó kapuinál, a főbejárat-
nál körülbelül hetven centiméter magas-
ságban állt a víz. Elkövettünk mindent, 
amit lehetett, hogy az alsó részekből, 
különösen a pincékből kimentsük, amit 
lehet. Akkor már volt gumicsizma, mégis 
térden felül kellett járni a vízben. A régi 
Standard-épületben többen panaszkod-
ták, hogy az óvóhelyen hagyták a cso-
magjaikat, és kimenekültek. Amikor be-
mentünk, és kinyitottuk a légóajtókat, a 
pántoknál már spriccelt ki a víz, alig tud-
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Aranyi Sándor katonaorvos 1942-től aktívan részt 
vett az ellenállási mozgalomban. 1944 novemberében 
lebukott, letartóztatták, majd szabadulása után visz-
szatért az egységéhez. 1945 márciusában, miközben 
tábori kórházát Nyugatra menekítette, szovjet hadi-
fogságba esett. Budapesten tartották fogva, május 8-án 
kiszabadult. 

tunk felugrani előle a lépcsőkön. A vízmennyiség, ami ott volt – abban a helyiség-
ben körülbelül kétszázhetven centiméter volt –, mind kizúdult. A csomagokat ki-
mentettük. Ez volt az egyik legveszélyesebb dolog, amit életemben csináltam. Utá-
na megint rendbe hoztuk a gyárat. Óriási erővel elkezdtünk termelni, sőt az orosz 
parancsnokok a gyárban megadták, mit kell csinálni. Harlamov kapitány volt az 
első gyárparancsnok. Ő egy jó szándékú, de nagyon egyszerű és primitív ember volt. 
Utána jött a kaukázusi származású Abramovics őrnagy, aki nagy futballista volt, és 
németül is tudott. Ővele már sokkal könnyebb volt boldogulni, mivel tudtunk egy-
mással beszélni. Harlamovval csak tolmácson keresztül. Nekem nagy szerencsém 
volt, mert volt egy csodálatos tolmácsom. Ahol laktam, ott volt egy szomszédom, 
aki dió-nagykereskedő volt, diótörödéje volt. Zsidó ember volt, aki 1927-ben haza-
került az első világháborús hadifogságból, hazajött, és hozott magával egy főrangú 
orosz nőt feleségül. Nagyon jól tudott oroszul. Ez óriási előnyünk volt egész Újpes-
ten a többi gyárral szemben, de már a gyár újjáépítésénél is. Közvetlenül tudtunk 
tárgyalni az oroszokkal, és ha az ember tudott velük beszéli, akkor minden rendben 
volt. Termeltettek, és megszabták, hogy mit csináljunk. Harlamov például hozott 
hat darab rádiócsövet, amit lerakott elém, elég egyszerűek voltak, az Izzó csövei 
akkor már fejlettebbek voltak, de ilyen csövek voltak például repülőgépekben vagy 
híradástechnikai berendezéseknél. Kérdeztük, hogy mikorra ? Azt mondta, hat hét 
alatt kéri. Mondtuk neki, hogy egyetlen ilyen cső kidolgozása, megtervezése, a min-
tadarab elkészítése, a prototípus elkészítése, a nulla szériáig való átadása hat hónap 
szokott lenni az Izzóban. Ők adtak akkor két-három hónapot, azt hiszem. Erre azt 
csináltuk, hogy a tervezőmérnököket mozgósítottuk, volt egy úgynevezett Rádió-
cső Fejlesztési Osztály, egy Vámbéry nevű kiváló tudású személy volt a vezetője. […] 
Vállalta, hogy összeszed magának olyan munkatársakat, akik beköltöztek az Izzó-
ba, a munkahelyük mellett az egyik helyiség ki lett ürítve, oda betettek emeletes 
ágyakat, mindenki ágya mellett rajztábla, tervezőasztal volt. Valóban, hat hét múlva 
megvolt a cső terve, és elindíthattuk a sorozatgyártást.

Az interjút Inzelt Annamária készítette 1985-ben. OHA, 177.

Május 9-én reggel szörnyű lövöldözésre ébredtünk. Géppuska, géppisztoly, gép-
ágyú, rakéta durrogott. Nem tudtuk 
elképzelni, mi történt. Mígnem elter-
jedt a hír, hogy vége a háborúnak, ezt 
ünneplik a szovjet katonák. Rövidesen 
meglátogattam Miklós Bélát és családját. 
Kiderült, hogy a lánya a napokban vár-
ja a második gyermekét, és már nagyon 
izgultak, hogy én, a házi szülész idejében 
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érkezzem. Azt is elmondták, hogy egy hete Vorosilov marsall járt náluk vacsorán, 
és gratulált Miklós Bélának a közelgő unokához. Ő megköszönte, de rögtön hoz-
zátette, hogy a családi szülész még mindig a pesti fogolytáborban van. Vorosilov 
erre azonnal feljegyeztette a segédtisztjével, hogy intézkedjenek – így kerültem ki 
a fogolytáborból. 

Megtaláltam a Baár–Madasban az odatelepített osztályomat és a szülésznőket 
is. Szerencsésen átvészelték az ostromot. Nagy örömmel fogadtak. Gyorsan ösz-
szeraktunk egy szülésztáskát, és felkészültünk a szülésre, amit az akkori körülmé-
nyek között legbiztosabbnak látszott otthon levezetni. Másnap üzentek is értünk, 
és az este folyamán minden baj nélkül világra segítettük a második unokát. 

Május 15-én bementem az alakuló Orvos Egészségügyi Szakszervezetbe, a Ná-
dor utcába. A szakszervezetben örömmel üdvözöltek, és néhány nap múlva meg-
bíztak a János Kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának a vezetésével. Kö-
rülbelül tíz nap múlva behívattak a Honvédelmi Minisztériumba, és beosztottak 
az új egészségügyi osztályra. A háború befejezésének első és a hadifogságból való 
szabadulásom második napján menyasszonyom és bátyja, Litteráti Ervin ezredes 
meglátogattak Dembinszky utcai lakásunkban, amelyet aknatalálat ért. Így négy 
szobából csak kettő maradt lakható. Beszámoltunk egymásnak élményeinkről, és 
örültünk, hogy a legnehezebb időket szerencsésen átvészeltük. A látogatásból vé-
gül kétnapos túra lett, mert a Dunán csak egy pontonhíd vezetett át, amely előtt 
mindkét oldalon százával álltak sorban. Közlekedni csak gyalog lehetett – így az-
tán nálunk éjszakáztak. Másnap indultak vissza. Litteráti rövidesen szerzett va-
lamilyen orosz nyelvű igazolványt, amelynek birtokában viszonylag nyugodtan 
járkálhatott az ember a városban. Gyakori eset volt, hogy a szovjet járőrök igazol-
tattak, és akinek nem volt megfelelő papírja, azt elfogták, és fogolytáborba vitték. 
Néha az igazolványt – a bumázskát – is összetépték, és a tulajdonosát elfogták. 
Az élelmezési lehetőség nagyon szűkös volt, némi ostromidőből megmaradt bab 
és borsó és kevés liszt szolgált táplálékul. 

A minisztérium egészségügyi csoportjában vezetőhelyettesi munkakört kap-
tam. Megbíztak, hogy a Róbert Károly úti, szervezés alatt álló honvédkórházban 
szülészeti és nőgyógyászati osztályt állítsak fel. Rövidesen berendeztem egy negy-
venágyas osztályt, melyet a Nyugatra telepítés elől Budán, a Baár–Madas iskolá-
ba mentett egészségügyi anyagból szereltem fel, és az egyik épület első emeletén 
telepítettünk. A minisztériumi munkám mellett ezt az osztályt vezettem 1949 
őszéig, amikor a helyreállított tiszti kórház épületében a régi helyünkre, az ötödik 
emeletre költöztünk. A tiszti kórház újjáépítésénél és felszerelésénél én is közre-
működtem, bár az anyagi főcsoportfőnökség nem igyekezett hozzáértő orvosokat 
bevonni. A legtöbb közreműködő mérnöknek ez volt élete első kórházépítése. Így 
bizony elég sok hibával készült. Miután megmutatták nekem az újjáépített nő-
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Márkus István – amikor a nyilas hatalomátvé-
tel után behívták katonának – néhány hozzá hasonló 
huszonéves fiatallal, akiket a georgista mozgalomból 
ismert, Kecskemétre menekült. Ott esett szovjet fogság-
ba. Sikeresen igazolta magát, az NKVD-s alakulattal 
maradt, és 1944 végén már mint tolmács tért vissza a 
szovjet csapatokkal Budapestre. Boldizsár Ivántól meg-
tudta, hogy egykori tanára, Erdei Ferenc már az új, 
demokratikus kormány tagja. Sietett Debrecenbe, hogy 
minél előbb bekapcsolódjon az újrainduló politikai 
életbe.

osztályt, hiányérzetem maradt. Éjjel azután azt álmodtam, hogy császármetszést 
végzek a műtőben. Az asszisztens infúziót akart bekötni. A tüsténkedő szülésznő 
azonban elejtette a készüléket, és maga is elesett. Ingerült kérdésemre, hogy mi 
van velük, azt válaszolta, nem látnak a sötétben ! Felébredtem és rögtön eszembe 
jutott, hogy a műtőben csak a műtőlámpát láttam, egyéb világítást nem. Reggel 
mindjárt kimentem és meggyőződtem, hogy a műtőlámpán kívül semmiféle vilá-
gítótest, sem pedig konnektor nincs a műtőben. A gyönyörű csempét leverve újra 
kellett szerelni az egész világítást.

Az interjút Kubinyi Ferenc készítette 1981–82-ben. OHA, 95.

Tulajdonképpen az első munkahelyem azután Pesten szintén Erdeinek köszönhet-
tem. Amikor a kormány Pestre költözött, 
és a Belügyminisztérium már önálló épü-
letet kapott, mégpedig a Markó utcában, 
a fogházzal szemben, azt hiszem, hogy a 
volt Igazságügyi Minisztérium épülete 
volt ez, oda költözött be a Belügyminisz-
térium. Vagy teljes egészében, vagy osz-
tozott az Igazságügyi Minisztériummal, 
erre már nem emlékszem. Akkor, nyár 
közepén elmentem Erdeihez, pontosan 
ezzel, hogy szeretnék valamilyen munkát 
végezni. De még az sem lehetetlen, hogy 
ő üzent. Tudniillik akkor Bibót maga 

mellé vette. Bibó István lett a törvényelőkészítő osztály vezetője és egyben talán a 
közigazgatási főosztály vezetője is. Elővették – egyébként jól ismert – közigazgatási 
reformtervüket, amit még Szegeden, egyetemista korukban kezdtek kidolgozni, és 
Bibó egyik fő munkájának azt tekintette a minisztériumban, hogy ezt a reformot 
előkészítse, és lehetőleg véghezvigye. Itt szükség volt emberekre. Egy nagyon szűk 
kis team csoportosult Bibó köré, amelyben volt földrajzos szakember is, volt termé-
szetesen közigazgatási jogász, volt egy-két statisztikus és én oda kerültem szociog-
ráfusként.

Ide kerültem, erre a főosztályra szerződéssel, és ehhez én is ragaszkodtam, 
hogy szerződéssel, nem pedig státusba. De egyáltalán nem is akarta senki, hogy 
státusba menjek. Mindenesetre a személyi igazolvány akkor még nem létezett, de 
volt egy minisztériumi igazolványszerűsége az embernek, meg mindenkinek, aki 
állami alkalmazásban állt. Ebben az volt, hogy a Belügyminisztérium szociog-
ráfusa. Én voltam, azt hiszem, az első és az utolsó, aki ilyen státusban szerepelt.  
A feladatom az volt, hogy volt néhány homályos és vitás pontja ennek az új köz-
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igazgatási beosztásnak, amelyik, mint ismeretes, lebontotta volna a megyerend-
szert, és kis megyékre osztotta volna az országot, azon az alapelven, hogy egy vá-
ros vagy akár városka és a körülötte elterülő, oda piacilag is és egyébként is köz-
lekedő, odahúzódó vidék egy közigazgatási egység. Ez az egyik alapelv. A másik 
pedig, hogy ezek az egységek olyan nagymértékű autonómiával rendelkeztek vol-
na, amilyen se azelőtt, se azóta, soha a magyar közigazgatásban meg nem valósult, 
és azt hiszem, nem is fog megvalósulni. Lehetett lelkesedni ezért a közigazgatási 
reformeszméért, mert ez tulajdonképpen a demokrácia közigazgatási és jogi meg-
alapozásának az eszméje körül forgott, és ennek nemcsak a közigazgatás szerveze-
ti alapelvei, hanem az egész magyar állam önigazgatási jellegű megújítása volt az 
alapgondolata.

Voltak olyan körzetek, ahol nem derül ki világosan a térképről, hogy hol húzó-
dik a határ, hogy például Mindszent és Szegvár Szenteshez vonzódik inkább, vagy 
pedig egy másik központhoz. Főleg a Tiszántúlon és az Alföldön volt bizonytalan 
– ahol nagyobb és kisebb mezővárosok vannak szorosan egymás mellett, és mind-
egyiknek van valamilyen falusi és tanyai vonzáskörzete –, hogy ezeknek a mező-
városoknak hol húzódnak a határai, mi tartozik például Hódmezővásárhelyhez, 
és mi az, amit onnan ésszerűbb átcsatolni egy másik városközponthoz. Ilyen 
problémákat kellett volna nekem megoldani. A helyszíni szemle volt a dolgom. 
Éspedig úgy, hogy megbeszélni ezeket a vitás kérdéseket a helybéliekkel, megtud-
ni, hova járnak piacra, és hova szeretnének inkább tartozni, és amennyiben vitás 
kérdések merülnek fel – mint ahogy felmerültek –, akkor állást foglalni, hogy 
melyik megoldás mellett szól több érv. Én voltam tudomásom szerint az egyet-
len, akinek ez volt a megbízatása. Nem volt olyan rettentő sok ilyen vitatható kis 
megyehatár-kérdés, de volt azért a Dunántúlon is, Kisbér környékén, meg valahol 
lent, Baranyában is. Én óriási élvezettel vettem a nyakamba az országot. Nem ad-
tak a belügyből szolgálati gépkocsit, de adtak egy hat nyelven beszélő igazolványt. 
Emlékszem, amikor Mindszentre értem, ott már vártak, mégpedig a vasútállomá-
son egy hintóval, ami a régi világból maradt a közigazgatás szolgálatában, és azon 
vittek be a falu központjába. Együtt ült a nemzeti bizottság, és nagyon csodál-
koztak, hogy egy huszonöt éves miniszteri küldött érkezett, nem túlságosan jól 
öltözötten, rövid ujjú ingben, csizmában – a csizmát még az oroszoktól hoztam 
magammal – és egy eléggé kopott nadrágban. Ilyen idők voltak ezek. Ezek na-
gyon emlékezetes utak voltak, részben rögzítettem is a cikkeimben. A Szabad Szó, 
a parasztpárt napilapja akkor már megjelent, és elkezdtem egy cikksorozatot, ami 
tizenöt cikkre volt tervezve. Ötöt megírtam, aztán ez a sorozat abbamaradt, rész-
ben más dolgom volt, részben pedig egy idő után könnyen abbahagytam azt, amit 
elkezdtem.

Az interjút Kardos László készítette 1989–90-ben. OHA, 217.
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Magos Gábornak 1945 tavaszán az az ötlete tá-
madt, hogy Budapest élelmiszer-ellátását a közparkok 
veteményes kertekké alakításával is elősegíthetnék. Vas 
Zoltán közellátási kormánybiztostól erre felhatalma-
zást is kapott. Ezt követően létrehozta a gödöllői föld-
höz juttatottaknak az V. kerület lakosaival közös gaz-
daságát, egy olyan termelőszövetkezetet, amelyben a 
városi önkéntesek segítenek a parasztoknak munkával, 
géppel és maggal megművelni a földet, cserébe a termés 
egy részéért.

Kerestem társakat a palánta-előnevelési terv megvalósítására, és ezt igyekeztem 
nem kommunista vonalon csinálni, ha-
nem pártközi megállapodással. Először 
is elmentem Okályi Ivánhoz, volt pro-
fesszoromhoz a Kertészeti és Szőlészeti 
Tanintézetbe, aki nagyon lelkesen azt 
mondta, hogy ő benne van, támogat, se-
gít. Aztán elmentem, nem tudom már 
kinek az ajánlására, Somogyi Imréhez. 
Őt azért kerestem, mert ismertem mun-
káját, amelynek a Kertmagyarország felé 
címet adta. Ő is rendkívül lelkesen ben-
ne volt a dologban. […] Hárman kezdtük. 

Talán ez volt életem legnagyobb és legsikeresebb szélhámossága. Kitaláltuk, hogy 
ezt az alakulatot úgy fogják hívni, hogy a Földművelésügyi Minisztérium Újjászer-
vező Csoportja, FUCS. Nem lehetett jól kimondani, ezen egy kicsit bánkódtunk, 
de mindegy, így hívtuk. Csináltam egy nagy táblát, kitettem az irodára, kerestem 
titkárnőt. […] Aztán – miután szállításról volt szó, mert a palántákat ki kellett 
szállítani – kerestem autószerelőket, és találtam két nagyon lelkes fiatalembert. 
Szereztem nekik papírt, hogy roncs autót, teherautót kutathatnak fel és javíthat-
nak meg, Úgyhogy egy idő múlva volt már megjavított teherautónk is. Negyedik 
társunk lett közben Papp Pista, az Országos Magyar Kertészeti Egyesület elnöke. 
[…] Igazából ő volt a második, mert ő vállalta aztán a termeltetés egészét. Okályi 
elkezdett megint tanítani, Somogyi Imre inkább politizált. Papp Pista összehívta 
a budapesti kertészeket, akik nagy lelkesedéssel vállalták a palántanevelést. Az én 
feladatom volt aztán a Vörös Hadseregtől mindenfélét megszerezni, mert kellett 
üveg, rézgálic, vetőmag. Ezt a Vörös Hadseregtől mind lehetett kapni, mert min-
denféle raktárakat, amiket a németek nem vittek magukkal, ők foglaltak le. És mit 
csináljanak itt zsákszám a borsó- meg paradicsommaggal meg a melegágy-ablak-
üveggel ? Minden budapesti kertész a saját kertészetében nevelte a palántákat, és 
mindennap jött az értesítés, honnan van szállítható palánta, és mennyi. És ha a 
Dunántúlon felszabadult, mit tudom én, egy tíz négyzetkilométeres területen két 
falu, akkor teherautóval kimentek a kertészetbe, felrakták a palántákat, elmentek 
abba a faluba, és átadták. Ingyen volt. Minden-minden teljesen ingyen volt. Sen-
ki nem kapott ezért fizetést. Ezt abszolút saját szakállunkra csináltuk. És amikor 
a Földművelésügyi Minisztérium Pestre érkezett, és Nagy Imre etablírozta magát, 
mindez kiderült. Beidézett minket. Papp Pista, Okályi Iván meg én bementünk, 
és miután én voltam a kommunista, nyilvánvalóan én voltam a három közül, akit 
Nagy Imre letolt. Csúnyán letolt. Legalább tíz percig mondta az Öreg, hogy ez egy 
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Futó Dezső 1941-től részt vett a Magyar Paraszt-
szövetség munkájában. Újságíróként 1943-tól 1944 
tavaszáig dolgozott a Kis Ujságnál, amikor SAS-be-
hívót kapott. Megszökött, majd 1944 végén Debrecen-
ben Független Kisgazdapárt ajánlásával az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés képviselője lett. Az 1945-ös nemzetgyűlé-
si választásokon képviselővé választották. 

hallatlan dolog, hogy vegyük tudomásul, hogy itt most olyan világ épül, hogy ilyes-
mit nem lehet csinálni. Micsoda szélhámoskodás ez, hogy mertük mi fölhasználni 
a Földművelésügyi Minisztérium nevét, irodát foglalni és vetőmagot zabrálni. Ott 
álltunk haptákban az íróasztala előtt, míg ezt elmondta. Néma csend volt. Kérdez-
te az Öreg, hogy mi a válasz. Akkor én megadtam a választ. A válasz röviden az 
volt, hogy nagyon meg vagyunk lepve, azt hiszem, mondhatom a társaim és bará- 
taim nevében is, hogy meg is vagyunk bántva, mert mi itt eddig csak szidalmat 
hallottunk a miniszter elvtárs szájából, pedig az a benyomásunk, hogy bár mind 
igaz, ami eddig elhangzott, igazán dicséretet érdemelnénk.

Az interjút Standeisky Éva készítette 1993–94-ben. OHA, 531.

A Kis Ujság újraindulásnál még nem voltam fent, mert akkor kerültem újra Bu-
dapestre, mikor a kormány feljött. 1945. 
március 31-én jelent meg a Kis Ujság első 
száma, és azt hiszem, április első napjai-
ban jött föl a kormány. Én is azzal a vo-
nattal utaztam fel, úgyhogy mire ideér-
tem, már volt vagy nyolc száma a Kis Uj-
ságnak. Dessewffy Gyula, a főszerkesztő 
élt, ő is megúszta, és ő szervezte, illetve 
indította meg újra a Kis Ujságot. A Kis 
Ujságnak is voltak halottjai. Amikor én feljöttem, első dolgom volt, hogy érdek-
lődtem, kik élnek, kik nem élnek. […] Kiváltak mindazok, akikről sejtettük vagy 
tudtuk is, hogy nem a kisgazdapárt tagjai közé tartoznak. […]

Beálltam a csatasorba, és előléptem főmunkatársnak a Kis Ujságnál. […] És 
a Kis Ujság óriási lehetőséget adott aztán nekem. Amikor főmunkatársként el-
foglaltam a helyem, aránylag keveset írtam, mert azt a feladatot kaptam, illetve 
vállaltam, hogy a panaszos ügyekkel fogok foglalkozni. Külön kis szobát kap-
tam, egy külön gépírónővel, mert panasz annyi volt, mint csillag az égen. Ros-
tálni kellett őket, hogy miben lehet eljárni, van-e remény, hogy az ember vala-
mi eredményt elér, vagy nincs remény. Április végén, ha jól emlékszem, egyszer 
egy tíz-tizenkét tagú asszonyküldöttség keresett fel. A folyosón, ahonnan az 
én szobám nyílt, az ajtóm előtt olyan sírás-rívás volt, mintha most eresztették 
volna le a koporsót a temető földjébe. Én nem voltam a szobában, hívtak, hogy 
egy fekete ruhába öltözött asszonyküldöttség akar velem beszélni. Úgy látszik, 
hozzám lehetett nagyobb bizodalmuk, hogy elmondják nekem a gyömrői ese-
tet. Gyömrő járási székhely volt, és a szovjet csapatok, miután felszabadították, 
elzavarták a nyilasokat és a német hadsereget, a falut átadták egy – mint ahogy 
mindenütt így volt – hadnagynak vagy főhadnagynak, hogy csináljon rendet. 
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Mindenekelőtt megalakult a rendőrség, és ez a rendőrség olyan emberekből ala-
kult meg, akik egész életükben, vagy legalábbis egész addigi életükben a mun-
kának a könnyebb oldalát vagy még azt se fogták meg. Az ilyen természetű 
emberek hamar megtalálták a helyüket a Magyar Kommunista Pártban, illetve 
az új rendőrségben. Az asszonyküldöttség tagjai elmondták, hogy kinek-kinek 
vagy a közvetlen hozzátartozóját, tehát a férjét vagy a gyerekét, vagy pedig a ro-
konságához tartozókat gyilkolták meg ezek a rendőrök, illetőleg kommunisták. 
Egy jó óra hossza eltelt, amíg kibontakozott előttem, hogy mi is történt Gyöm-
rőn. Csináltam jó néhány beadványt, amiket ezek az asszonyok kivétel nélkül 
aláírtak, és mondtam, hogy menjenek el az igazságügy-miniszterhez, menjenek 
el a belügyminiszterhez, menjenek el a kommunista párt központjába, és adják 
át ezt a beadványt, hogy indítsák meg a kihallgatást. Ekkor még ezek az asszo-
nyok olyan nyolc-tíz halálesetről tudtak, mert a rendőrök vagy a kommunisták 
– nem tudom, hogy mondjam –, szóval ezek az anarchikus elemek úgy lövöl-
dözték le a határban az általuk kiválasztottakat, mint ahogy a nyulakat szokták 
vadászat esetén. 45 őszén magam is kimentem autón Gyömrőre, és még mindig 
mutattak nekem olyan hullát, amelyiknek vagy a keze vagy a tompora állott ki 
az őszi avarból. A halottak száma, mint a végső nyomozás során kiderült, inkább 
százhúsz fölött volt az egész járás területén, mint százhúsz alatt. Meggyilkolták 
a jegyzőt, és többek között gróf Révay Józsefet, aki úgy tudom, filozófus volt. 
Akkor ilyen állapotok voltak. Miután megírtam a kérvényemet, megírtam az 
asszonyok nevében a beadványt, a következő kisgazdapárti képviselői értekezle-
ten szóban is elmondtam az egészet. Ez nem kapott nyilvánosságot. Megírtam 
én cikkben is, de a három törpe meg egy fél, vagyis a Szakasits, a Rákosi, a Til-
dy Zoltán és nem tudom, a parasztpártot ki képviselte, egyszerűen azt mondták 
Tildy Zoltánnak, hogy ezt a cikket pedig nem lehet leadni. És csak 46 február-
jában került az interpelláció elmondására sor. Döbbenetes csend fogadta, a légy 
zümmögését is meg lehetett volna hallani. Az érdekessége az volt ennek az inter-
pellációnak, hogy Kamcsatkától a Fokvárosig minden valamirevaló lap írt róla, 
csak a magyar sajtó gombolkozott be, és nem közölte. De hát nemcsak ez az egy 
ilyen interpelláció volt, hanem jó néhány. Hiába írtam én 1945 áprilisában fű-
nek-fának, kezdve Tildy Zoltántól Rákosi Mátyáson keresztül Szakasits Árpád-
nak, a belügyminiszternek, az igazságügy-miniszternek, senki a füle botját nem 
mozdította, mert olyan kínos volt a téma. Mert kiderült, hogy ezek a gyilkosok, 
ezek a rendőrség és a kommunista párt tagjai voltak a gyömrői járásban, illetve a 
járási kapitányságon.

Az interjút Hegedűs István készítette 1986-ban. OHA, 14.
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Lukácsy Sándor 1945 áprilisában – miután Bu-
dapest ostroma után egyetemista társaival heteken át 
nyomorgott a szétlőtt Eötvös-kollégiumban – elutazott 
Csornára a szüleihez. Néhány hetet a családja körében 
töltött, feltáplálták. Az egyetemi szemeszter végére 
rohammunkában elkészítette két szakdolgozatát a 
magyar, illetve a francia irodalomból. A nyarat a mar-
xista irodalom tanulmányozásának szentelte. Kapcso-
latba került a MADISZ-szal, és többeket megismert a 
Györffy-kollégisták közül.

A közvetlen tennivaló ez az ország volt, amelyet utólagos megfogalmazással a kor-
látlan lehetőségek országának éreztünk. 
[…] Nekem elég hamar lettek a Györffy-
vel – egyelőre laza – kapcsolataim. Elme-
hettem volna földet osztani, de engem 
más érdekelt, meg abban az időben én 
még Csornán bolyongtam. Amikor föl-
merült az, hogy Valóság, úgy éreztem, ez 
lesz az én területem. […] Valahonnét jött 
egy füles, hogy folyóiratot kell alapítani, 
a Györffy- és az Eötvös-kollégiumra lesz 
bazírozva, az Eötvös-kollégium ifjúsága 
küldjön el oda néhány embert. Elmen-
tünk ketten vagy hárman. Itt azt hiszem, ugorhatok, mert ezt többször megírtam, 
és ehhez képest nemigen tudok újat mondani, legfeljebb azt, hogy az első számban 
az én cikkem is megjelent, kritika, könyvismertetés, Lukács György és Révai Ady-
tanulmányairól. Azokról, amelyeknek a Kautzky-könyv megvilágosító funkciója 
mellett meghatározó szerepük volt az én marxista tájékozódásomban, amelyek arra 
tanítottak akkor engem, hogy az én szakmámban a marxizmus miért is gyümöl-
csöztethető. […] Ott nyüzsögtem kezdettől fogva a Valóság körül, írtam minden 
számba, éreztem, hogy nekem ez a munkám. Annyival is inkább – itt egy rövid 
intermezzo –, mert ugye a régi rendszer az volt, hogy négy év egyetem, akkor az 
ember kapott egy abszolutóriumot, amely igazolta, hogy nyolc félévet hallgattál. Ez 
nem diploma volt. Volt egy ötödik év, amikor mi még bent lakhattunk az Eötvös-
kollégiumban, mintatanítás a mintagimnáziumban, és annak a végén egy kemény 
pedagógiai vizsga. Természetesen szó sem volt arról, hogy én ezt ne végezzem el. Be 
is ültem az első mintatanításra, egyelőre még csak hospitálásra 45 szeptemberében, 
és a Lelkes nevű kitűnő franciatanár francia nyelven magyarázott a gyerekeknek. 
Oda többnyire úri gyerekek jártak, és én hátulról láttam, hogy ezek ott zabálnak 
óra alatt, amiben nem az volt az érdekes, hogy óra alatt esznek, hanem hogy sonkás 
és szalámis zsömléket. És Lelkesnek meg hozzám hallatszott a gyomra korgása, az 
enyém meg Lelkesig. Úgyhogy én ennek búcsút mondtam. Ezzel vége. Ez körülbe-
lül egybe is esett a Valósággal, hogy melyik volt előbb, nem tudom megmondani. 
Engem ez érdekelt. […] 

A harmadik számtól már hivatalosan is volt közöm a laphoz. Elég hamar súr-
lódások támadtak Márkus, a tényleges szerkesztő és közöttem. Elég hamar elkezd-
tünk villongni. Hát két dudás egy csárdában… Az én pozícióm volt az erősebb, 
mert én igen hamar ismert kommunistává váltam pártközponti körökben, és nem 
azért, mert ott dolgoztam, egyébként csak pár hónapig, mert utána átkerültem 
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Keresztes Sándor 1944 őszén, a front közeledtekor, 
Kolozsvár kiürítésekor családjával Budafokra, felesége 
szüleihez költözött. Részt vett az ellenállási mozgalom 
embermentő tevékenységében, és 1944 novemberében az 
akkor még illegális Demokrata Néppárt megalapításá-
ban. A nyilas hatalomátvétel után hét társával együtt 
letartóztatták, a Margit körúti fegyházba zárták. Már 
vitték volna Sopronkőhidára, amikor egy barátjuk ha-
mis papírokkal kimentette. Közvetlen az ostrom után 
Budafokon megbízták a közellátási osztály vezetésével. 

a Szikrához, a Kossuth elődjéhez, a pártkiadóhoz. […] A kommunista párt nem 
szólt bele a Valóságba, később sem, mikor én szerkesztettem. Révai hivatott a Der-
zsi-versek miatt… Hogy aztán hogy történt, hogy olyan egyévnyi villongás után 
Márkus elunta, és egyszer csak nagy meglepetésemre kezembe adta a kulcsokat, 
hogy csináld tovább. Elképesztő volt.

Az interjút Rainer M. János készítette 1986-ban. OHA, 19.

Jelentkeztem Budafokon, a megyei városnál. A nemzeti bizottság szívesen vette 
a jelentkezésemet, beosztottak a közel-
látásra. Úgy látszik, szimpatikus lettem. 
Ott volt a kommunista párt egyik képvi-
selője, Polacsek Gyula, egy öreg asztalos 
bácsi – régi kommunista volt, valamikor 
a szocdem pártban dolgozott –, és meg-
környékezett, nem lépnék-e be a párt-
ba. Mondtam, hogy nem, és kifejtettem 
az okokat, hogy miért. Nem a szociális 
kérdés miatt, hanem mert hívő ember 
vagyok. Elértem náluk, hogy bizonyos 
tiszteletet mutattak irántam a maga-

tartásom miatt. Amikor aztán később bekövetkeztek az igazoltatási eljárások, 
hogy a régi köztisztviselőket és sok más mindenkit igazoló bizottság elé állítot-
tak – ezek jogszabály alapján születtek meg, és a nemzeti bizottságban nevezték 
ki a tagjait –, az igazoló bizottság felállva jelentette ki igazolásomat azzal, hogy 
így kellett volna mindenkinek viselkedni. Akkor egy dicsfényt jelentett a Margit 
körúti dolog. Később hivatalosan is megválasztottak aljegyzőnek, úgyhogy Buda-
fok megyei város aljegyzője lettem, és továbbra is én voltam a közellátási osztály 
vezetője. Elég hálátlan szerep volt, mert forrás alig volt, de ez országszerte nagy 
problémának bizonyult. Csak sikerült azért átvészelnünk. Emlékszem, hogy a 
Hengermalomban összeseperték, amit találtak, szalmatöredékkel volt keverve a 
liszt, ám ilyen kicsire akkor senki sem adott. Nem állt össze kenyérré rendesen, 
de szerencsére Budafokon volt a zománcárugyár, és ott formákat készítettek, azzal 
látták el a pékeket, akik ebbe tették be ezt a masszát, és úgy sütötték. Lóhús és 
egyéb vonatkozásban valamit azért lehetett adni az embereknek, a raktárból ke-
rült elő valami, de bizony a közellátás akkor nagyon gyatra volt. Sándor fiamnak, 
aki augusztus 31-én született 45-ben, az első zöldfőzeléke lóhere volt, amit Brázai 
gyerekgyógyász orvos barátom tanácsára kapott, aki azt mondta, hogy a friss haj-
tását szedjük le, abból remek főzeléket lehet csinálni, nagyon dús tápanyagban, és 
ette is. Mi marharépát ettünk faggyúval. Szegény apósom dicsérte, hogy micsoda 
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Preisich Gábort 1944 tavaszán behívták munka-
szolgálatra, de egy emberséges orvosnak köszönhetően 
rossz hallására való tekintettel hazaküldték. Nem sok-
kal később családjával csillagos házba kellett költöznie. 
Apja mint gyermekgyógyász kezelte Horthy Miklós 
egyik unokáját, így az egész család kormányzói men-
tesítést kapott, visszaköltözhettek otthonukba. Felesége 
a Nemzetközi Vöröskereszt védnöksége alatt álló gyer-
mekotthont vezetett, ő volt az otthon fűtője. Itt és más 
vöröskeresztes központokban vészelték át a nyilas érát. 
Az ostrom után családjával átmenetileg az apja vezette 
Tündérhegyi szanatóriumban élt. 

finom, mert ugye zsiradék nem volt. Én azonban nem akartam Budafokon meg-
rekedni, és lépéseket tettem. Végül 45 őszén Erdei Ferenc, ő volt az első belügymi-
niszter, kinevezett a Belügyminisztériumba.

Az interjút Javorniczky István készítette 1988-ban. OHA, 104.

Föltétlenül szerettem volna részt venni Budapest újjáépítésében. Még az ostrom 
alatt írogattam arról, hogy kellene az 
elpusztult Budapestet újjáépíteni, és a 
felszabadulás után is erre vonatkozó ter-
vezeteket – eléggé naiv tervezeteket – 
csináltam. Értesültem róla, hogy Budán 
megalakult egy úgynevezett újjáépítési 
bizottság, azonkívül a közmunkatanács-
nak is van itt egy ágazata. Ebbe szerettem 
volna bekapcsolódni. Először a Böször-
ményi úti elöljáróságra mentünk, ahol 
ígértek nekem – ez március 8-án volt –  
egy mérnöki karszalagot, hogy az újjá-
építési bizottság megbízásából kárfelvé-
telt csináljak. Enélkül elmehettem volna 
romeltakarításra, de így hasznosabb munkát végeztem, az épületek kárait igyekez-
tem megállapítani. Aztán jelentkeztem a mérnök szakszervezetnél Budán. Utána 
Sándor Pálhoz mentünk. Sándor Pál akkor igen jelentős személyiség volt, a párt 
valamilyen budai megbízottja, aki a pártközponttal tartotta a kapcsolatot. Elő-
adtam a terveimet, nagyon érdekelte. Budapest újjáépítési tervének egy példányát 
átadtam neki, másnapra hídátlépési engedélyt ígért Pestre. Ez volt március 9-én. 
Március 10-én a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetében volt építész 
szakosztályi ülés, amelyen Virágh Pali is megjelent, aki előző nap érkezett vissza 
Budára Fischer József, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke megbízásából, 
hogy itt a helyreállítási munkákat megszervezze. Megelőzött. Tervezetem nagy ré-
sze közben aktualitását vesztette. 

Nagyon nehézkesen mentek a dolgok, az ember napról napra próbált tovább 
beleilleszkedni, csinálni valamit, és mennyi mindenféle bonyodalommal járt 
mindez ! Március 12-én, a zugligeti elöljáróságon Szentiványi mérnökkel megbe-
széltem, hogy a közmunkatanács részéről megkívánt kárfelvételt fogom vezetni 
Zugligetben. Körülbelül húsz embert kapok. A következő nap, március 13-án es-
tefelé elindulunk, megyünk át a hídon. Egy üveg rumért engem is átengednek. 
A közmunkatanácson végül Fischerrel is megbeszélem, hogy megbízást ad a zug-
ligeti kárfelvétel megszervezésére. Amikor a kárfelvétel kész, akkor bekapcsoló-
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dom az ottani városrendezési munkába, javaslatot teszek az új építési szabályzatra. 
Március 16-án – még mindig Pesten vagyok, Fischernél – megbízólevelet kapok, 
és megígérem az építési szabályzat reformját. Fischer azt az ígéretet teszi, hogy egy 
hét múlva lesz helyem, ott dolgozhatom a közmunkatanácsnál. 

Itt ugrom egy pár napot, mert március 19-ről látom azt a feljegyzést, hogy a 
közmunkatanácstól orosz pecsétet is kapok. De mindez nem sokat segített, mert 
például március 20-án odaírtam, hogy reggel az orosz parancsnokságon jártam 
hídátlépési engedélyért, hiába. A következő feljegyzésem jó egy héttel később-
ről, március 28-ról kelt, amikor Fischerhez akartam menni, de csak Riemerrel és 
Kaffkával találkoztam – nekik átadtam a kész helyreállítási szabályzat javaslatát. 
Hozzá szeretném tenni, hogy ez a javaslat – most már nem tudom pontosan, mi 
volt benne – kb. azt próbálta tisztázni, hogy kinek van joga a helyreállításra, mit 
szabad helyreállítani, milyen körülmények között, mi az, amire lehet és szabad 
anyagot adni, mert hisz a közmunkatanács utalta ki az anyagokat. Tehát megpró-
báltam valahogy korszerűen és gazdaságosan megoldani azt, hogy a helyreállítást 
hogy lehet ésszerűen és értelmesen megcsinálni. Ez az általam fogalmazott hely-
reállítási szabályzat meg is jelent, mint az első olyan dokumentum, amely jogilag 
szabályozta, hogy kell megcsinálni a helyreállításokat. 

Április 3-án megyek újra Fischer Józsefhez. Előadom Juszufnak, hogy elkészí-
tettem és beadtam a helyreállítási szabályzat tervezetét, és hogy hajlandó vagyok 
az újjáépítési program egyes pontjainak keresztülvitelét megszervezni. Szombatra 
ígért választ, ez kedden volt. […] Árpilis 4-én azt írom, hogy a zugligeti elöljárósá-
gon készakarva lekésem a kárfelvevő csoporttól, nem tudom már, miért ment el a 
kedvem tőlük, odaírtam, hogy nagyon rossz lábon áll az elöljáró a zugligetiekkel. 
Látom már, hogy pártnyomás kellene ahhoz, hogy itt tényleg történjen valami. 
Fischer megkért bennünket néhányunkat, hogy mindnyájan dolgozzuk ki, ho-
gyan akarjuk csinálni a városrendezési tervet. A résztvevők: Bierbauer, Lechner, 
Schall József, Münnich Aladár, Virágh Pali, Jankovich István. […] Münnichnek, 
Jankovichnak és nekem az volt a véleményünk, hogy általános rendezési tervet 
kell készíteni. Ez lett aztán a vesszőparipám, vagy a megszállottságom tulajdon-
képpen évtizedeken át, a szakmai munkám gerince. Ez akkor kezdődött. Április 
5-én, tehát egy nappal később a Városmajor utcában Jankovich Pistivel együtt ter-
vezünk várost, és megbeszéljük, hogy Juszuftól megbízást kérünk rá, hogy őnála 
csinálhassuk meg a koncepciónkat. Hozzá szeretném tenni, ez egy rendkívül naiv 
koncepció volt. Ez az az idő volt, amikor a romba döntött város romjait, a pusztu-
lást sokkal súlyosabbnak ítéltük, mint valójában volt. És nem volt még meg az ér-
zékünk ahhoz, hogy a belső városrészek értékeit észrevegyük. Úgyhogy Jankovich 
Istvánnal olyan tervet készítettünk, amelyben egy óriási nagy zöld sáv húzódott 
volna át északról délre, a Nagykörút és a Kiskörút között középen, ahova az ösz-
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Bogár Károly már elemi iskolásként lelkes tagja 
volt a cserkészmozgalomnak, amely a jobb sorsú kor-
társaival való egyenlőséget biztosította számára. Több 
cserkészvezető-kiképzésen vett részt a háborús évek 
alatt, így levente ifjúvezetővé is kiválasztották. A mis-
kolci cserkészvezetőséggel való szembehelyezkedése mi-
att 1943-ban meg fosztották cserkészvezetői rangjától, 
szinte egy időben azzal, hogy apját kormányzógyalá-
zásért börtönbüntetésre ítélték. Hamarosan bevonul-
tatták. Nyugat felé visszavonuló alakulatával ameri-
kai fogságba került.

szes közintézményt elhelyeztük volna, és lebontottunk volna minden házat, ami 
ennek az útjában állott. Nagyon naiv elképzelés volt, de jellemző arra a korszakra, 
a modern építészetnek arra a kezdeti korszakára, amely az előtte lévő építészetet 
teljes mértékben lebecsülte. […]

Nem voltam megelégedve a közmunkatanácsi munkával. Folyton visszatértek 
egyszer már megrágott problémákra. Egyiküknek sem volt elég ideje és kedve ah-
hoz, hogy a dologgal olyan mértékben, olyan elmélyültséggel foglalkozzék, ahogy 
kellene. Közben kijött a főváros pályázata. Egy nyilvános pályázatot írtak ki, hogy 
Budapest újjáépítésének általános tervére – amit évekig lehet készíteni – két-há-
rom hét terminussal mindenki adja be az ötletét. Nevetséges dolog volt A tervem-
ben lefektetett ügyekkel nem foglalkozik senki. Budapest úgynevezett újjáépítésé-
nek ügye megfelelő, energikus kéz hiányában teljesen kátyúban áll. 

Az interjút Szabóné Dér Ilona készítette 1986–87-ben. OHA, 36.

45. december. Azonnal elkezdem a cserkészmunkát. Minden cserkészcsapat va-
lamelyik iskolához tartozott, az iskola 
adott neki helyiséget, de minden iskola 
meg volt szállva az oroszok által. Vagy 
parancsnokság, vagy konyha, vagy kór-
ház. Például ahova mi tartoztunk, a Daj-
ka Gábor utcai 1. sz. polgári, amely egy 
egész iskolakomplexum része volt, nagy 
területen, általános és polgári iskolákkal, 
tanítóképzővel, benne volt a katolikus 
zárda a gimnáziumával, sőt az evangé-
likus templom és kertje is ebbe volt be-
épülve, majd a zárda kápolnája a másik 
oldalról. Ezt ők elzárták fapalánkokkal, 
és kórház lett. Az első, amit csinálni tudtunk, amikor kimentek onnan, eltaka-
rítani, ami utánuk maradt. A felszerelésből semmink se maradt ott tulajdonkép-
pen. Néhány dolog, amit a fiúk hazavittek, az megmaradt, itt elsősorban zászlókra 
gondolok. Először rendbe tettük az otthont, megkerestük a csapattagokat, hogy 
ki maradt, ki van meg. […] Amelyik családnak segítségre volt szüksége, mi meg-
próbáltunk segíteni. Ez volt az első munkánk. Utána jött a csapatépítés, megin-
dultak az iskolák, tehát tudtuk a létszámot bővíteni. Elkezdtük az őrsvezető tan-
folyam megszervezését.

Amellett, hogy három műszakban dolgoztam a gyárban, amíg a forint be nem 
jött, addig rendkívül nehéz volt. Bányában is voltam két hónapot, mert ott kap-
tunk étolajat, lisztet. Ha normálisan megy az élet, én semmiképp nem kerülök a 
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Kelemen Sándor karpaszományos honvédként ka-
tonatársaival egy budai pincében húzta meg magát Bu-
dapest ostroma alatt. A harcok elcsitultával egy csóna-
kon átkelt a pesti oldalra. Civil ruhát öltött, felkereste 
ismerőseit. Támogatásukkal március elején belépett a  
szerveződő Nemzeti Parasztpártba. Szinte azonnal  
a főváros VII. kerületébe küldték párttitkárnak.

cserkészet helyi, majd kerületi vezetőségének élére. […] 45 után senki nem mert 
vállalkozni rá, hogy a cserkészetet csinálja, csak a fiatalok. Mikor én hazajöttem, 
a cserkészet már bizonyos fokig ment Miskolcon. És nagyon örültek a fiúk, hogy 
végre van valaki, akivel meg tudják osztani a bajaikat. Szétnéztem, én voltam a 
legidősebb azok közt, akik merték vállalni a cserkészetet. Mindenki félt. A sa-
ját egzisztenciájukat, a családjukat féltették ezek az emberek, amikor nem álltak 
vissza a cserkészet élére. Maradtunk mi. Így volt nekem lehetőségem arra, hogy 
odakerüljek. Akkor huszonhárom éves voltam, és én voltam a legidősebb. Illetve 
még egy idősebb volt, de ő szintén iparosember, és inkább mellettem volt hajlandó 
dolgozni, mint előttem. Ez 46 nyaráig tartott, hogy teljesen a magunk szakállára 
csináltuk, felvettük a kapcsolatot a régi kerületi csapatokkal. Sárospatak, Sátoral-
jaújhely, Ózd, Eger, Gyöngyös, Hatvan, Mezőkövesd, mind ide tartozott. És min-
denütt egy-egy kis életjel, egy-egy csapat megalakult. És jellemző módon minde-
nütt csak a fiatalok merészkedtek elő.

Az interjút Molnár Adrienne készítette 1990-ben. OHA, 253.

A nemzeti bizottságok munkája nélkül Budapesten az élet nem indult volna meg a 
konszolidálódás felé. És ugyanez volt ta-
pasztalható az igazolóbizottságoknál is. 
Persze nagyon furcsa helyzet volt. Jöttek 
olyanok is, akiknek nem volt fizetésük, 
és tudták, hogy a párt bizonyos jelenlé-
ti tiszteletdíjat fizet az igazolótagságért, 
ami akkor mondjuk éppen hogy csak-
csak elég volt a mindennapi megélhetés-
hez. Az ember sokszor tapasztalta, hogy 

nem a jó szándékú és építő szándékú részvétel volt a cél, hanem a megélhetés, hogy 
a bizonytalanságban meg állásnélküliségben egy kis napidíjra legyen lehetőség. És 
ezért egy ilyen igazolóbizottsági tagságot elhúztak, mint a rétestésztát. Volt, ami-
kor az ember egy nap hármat-négyet ha el tudott intézni a bizottsági ülésen, míg 
határozat született. A delikvens számára létkérdés volt, hogy simán igazolták-e, 
vagy feddéssel igazolták, vagy azt a kritériumot használták a döntésben, hogy ve-
zetői állásra alkalmatlan. Vagy esetleg, mint ahogy soknál volt, hogy az igazoló-
bizottság népbírósági tárgyalásra utalta az illetőt. De ha komolyan csinálták, akkor 
tisztességes dolog volt. Mert a tisztogatásra és a háború alatti viselkedés mérlege-
lésére, megmérettetésére valóban szükség volt, hogy arra való emberek vehessenek 
részt az induló életben. Énnekem a tapasztalatom sok esetben volt az, hogy az úgy-
nevezett munkáspártok, szóval a szociáldemokrata párt és a másik munkáspárt, a 
kommunista párt a maga hatalmi ambíciója alapján inkább a tevékenység tisztoga-
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Pethő Tibor 1944-ben a szovjet fronton, ahol fő-
hadnagyként csapatszolgálatot teljesített, megsérült. 
Budapesten lábadozott, majd a nyilas hatalomátvétel 
után az antifasiszta ellenállás résztvevőjeként bujkál-
ni kényszerült. 1945 tavaszán bekapcsolódott a Magyar 
Nemzet újraindításába. Mint katonatiszt jelentkezett 
egykori tanáránál, Vörös Jánosnál a Honvédelmi Mi-
nisztériumban. Igazolták, és egyidejűleg századossá 
léptették elő. A minisztérium sajtóosztályára osztották 
be, miközben a Magyar Nemzetnél és a Kossuth Né-
pénél is állandó munkatárs maradt.

tási részét hangsúlyozta ki, és ezt ambicionálta. Később aztán, 1946-ban, a B-lis-
tázásoknál ez ugyancsak nagyon frappánsan előjött. […] Az egyéni és a kollektív 
bosszú ugyancsak jelentkezett ebben az óriási váltásban, és ez bizony sok nehéz- 
séggel járt. Nagyon nehéz dolog volt akkor a különböző indulatokból táplálkozó 
egyéni bosszú- és tisztogatási vágy hömpölygésében valahogy megállni a becsület és 
a politikai szükségesség és szükségszerűség mezsgyéjén. Én ebben az időben ezt csi-
náltam igen lelkesen és nagy szeretettel, mert rendet kellett teremteni azon helyen, 
ahol az ember élt, de láttam, hogy a legfőbb tennivaló ezt rendes mederbe terelni. 
Megesett például, hogy az egyik bizottságból a másikba mentem, mert a paraszt-
párt minden úgynevezett rázós helyre igyekezett néhány olyan embert delegálni, 
akiről ő tudta, hogy kellő módon és mértékben fog részt venni ebben a munkában. 
Úgyhogy volt, amikor három-négy igazolóbizottságnak voltam a tagja egyszerre. 
Egyikből mentem a másikba, késő estig. Nagyon nehéz munka volt ez.

Az interjút Körösényi András készítette 1988-ban. OHA, 172.

A választások után a honvédelmi tárcát Tombor kapta meg. Miniszteri beikta-
tása után pár nappal jelentkeztem nála. 
Azt mondta, hogy egy sokkal jobb be-
osztást tud találni nekem, mégpedig a 
béke-előkészítő osztályon, mert ott kell 
nyelvtudás, meg ez meg amaz. Németül, 
franciául jobban beszéltem, mint an-
golul, aztán a későbbiek során az angol 
vált a fő munkanyelvemmé. Egy Szemes 
nevű ezredes volt a béke-előkészítő osz-
tály vezetője. Nagyon rendes ember volt, 
repülő ezredes, s őt bízták meg a béke-
előkészítő osztály vezetésével. Helyettese 
volt a Rakovszky vezérkari ezredes, aki-
vel én korábban, még párizsi tartózkodásom idején találkoztam, s aki akkor ka-
tonai attasé volt. Na most, ő kettőjükkel aztán kialakult egy nem olyan túl nagy 
csoport, dolgoztunk a béke előkészítésnek a munkájában. Nekem a fő feladatom 
az volt, hogy a Horthy-hadsereg akkori politikai szerepéről, magatartásáról gyűjt-
sek olyan anyagot, ami a béke-előkészítés szempontjából valami pozitívumot tud 
felmutatni. Mert itt a lényeg az volt, hogy próbáljuk megtalálni azokat a dolgokat, 
amelyeket akár a szovjetek, akár a nyugatiak, mint kvázi ellenállást vagy ilyesmit 
elfogadhatnak. […] Azokra a kérdésekre helyezzük a súlyt, hogy mi 41-ben hogy 
léptünk be a háborúba. Soha nem mentünk olyan erővel, mint a románok. Vagy 
korábban még, rámutatni arra, hogy a hadsereg mennyiben nem helyeselte a né-
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Somodi István 1944 végén az ideiglenes kormány 
felhívására Györffy-kollégistaként Debrecenbe ment, 
hogy részt vegyen a demokratikus újjáalakulás megte-
remtésében. Részt vett a pártok szervezésében, járta a 
falvakat. Földosztási biztosként próbált segíteni a föld-
reform minél igazságosabb végrehajtásában. 

met átvonulást, még a lengyelországi hadműveletek idején, azután hogy milyen 
erővel vett részt Magyarország 1941-ben a Szovjetunióval szembeni háborúban. 
Azután Tombor azt mondta, hogy a 43-as eseményekre kell a súlyt helyezni, ami-
kor a hadsereg vezetése is abból indult ki, hogy minél több csapatot kivonni, az 
országban tartani. Na most, ezeknek az anyagait kezdtem én gyűjtögetni, részben 
a HM-ben, ha egyáltalán voltak iratok itt, a HM irattárát ugyanis a 44-es me-
nekülés során kivitték, s azok nagy része valahol elkallódott. Főleg régi katonai 
szemléket kellett átnézni, hogy azokban mik voltak, mit lehetett találni.

Az interjút Murányi Gábor készítette 1989-ben. OHA, 189.

„isten nevében leütöttük az elsŐ kaRót”
A földosztásból nekünk annyi jutott, hogy egy bizonyos szervező tevékenységet 

fejtettünk ki, és a nép íródeákjai vol-
tunk. Bizony némelyik kérges kezű ma-
gyar nem tudott még egy tisztességes 
kimutatást sem összeállítani. Számba 
kellett venni mindenütt azokat a birto-
kokat, amelyek kiosztásra kerülhetnek. 
Ez volt az első. Számba kellett venni a 
földigénylőket. Igénylőnek nevezték azt, 

akinek földre volt szüksége. Ez se volt egyszerű dolog, mert nagyon sokan féltek 
tőle, hogy nem lesz maradandó. Az, amit sommásan és helytelenül reakciónak 
szoktunk abban a korban nevezni, nyilván szintén vélekedett valahogy erről a do-
logról, és nem a legtámogatóbb értelemben. Annak se lehetett bekötni a száját. 

Mi tudtuk, hogy mit akarunk, csak a nép némely helyen nem nagyon tudta, 
hogy mit csináljon. Hogy belevágjon-e ? Megvolt mindennek a maga adminiszt-
ratív rendje is, ami a minimális adminisztrációt jelentette ugyan, de azért mégis-
csak csinálni kellett. A megyei földbirtokrendező tanácsok létrejöttek központi 
utasításra. A földigénylő bizottságokat rendszerint mi alakítottuk meg. Ez volt a 
földigénylő parasztok, tehát a földnélküliek, a juttatásra várók népi szerve, amely 
hivatva volt a helyszínen lebonyolítani a földreform helyi aktusait. Ez szintén de-
legációs vonalon történt. A földigénylő bizottságok számba vették az igényelhető 
területeket, számba vették az igénylőket, megállapították, hogy kinek mennyi jut, 
és elindult a munka minden különösebb probléma nélkül. Ez úgy történt, hogy 
kiderült, hogy itt bizony, atyámfiai, csak két hold jut fejenként, vagy öt hold jut. 
Vagy a nagycsaládosoknak nyolc hold, vagy gyerekenként egy hold. Mindez na-
gyon népi kivitelben történt. Erre valóban el lehet mondani, hogy a nép forradal-
mi szervei irányítottak a részletekben sok mindent. Ahol értelmesebb emberek 
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Hegyi Imrét fiatal kora óta a földkérdés demokra-
tikus megoldása foglalkoztatta. A harmincas években 
megismerkedett Szabó Dezsővel, jelen volt a Márciusi 
Front megalakításánál, és 1939-ben belépett az akkor 
szerveződő Nemzeti Parasztpártba. Cikkeket is írt az 
agrárkérdésről a Szabad Szóban. A dán típusú szövet-

voltak, ott gondoltak a majdan hazatérő hadifoglyokra is, hogyha az Isten egyszer 
hazasegíti őket, azoknak egy kis tartalék területet még tartsunk fönn. […] Akkor 
eljött a nagy nap. Otthon megfaragták a parcellakarókat, és következtek azok a 
jelenetek, amelyeket a romantikából és a kort megjelenítő irodalomból mindenki 
ismer. Isten nevében leütöttük az első karót, utána a másodikat és a harmadikat. 
És a könnyek, és a meghatódottság, amely alól én sem tudtam kivonni magamat, 
és bizonyos értelemben még most is úgy érzem, hogy ez egy történelmi fordulat 
volt, ha ezután a következő kor nem silányítja tönkre. És jöttek a különféle bajok, 
a különféle ostobaságok, a különféle gazemberségek, amelyek a történészek kegyes 
hazugságaival kifejezve minden nagy átalakulásnak a kísérő jelenségei szoktak 
lenni, és amelyek végtelen terhet jelentettek a számunkra, amikor is demagóg, 
lumpen politikai elemek egyszerűen ráuszítottak minden levehető területre bár-
kit, aki érte. Aminek az volt az értelme, hogy embereket lekötelezzenek, és támo-
gatóik legyenek a következő időszakban. […]

Az történt, hogy egykettőre megszülettek követelések, szinte jelszavak, hogy 
mindenkitől el kell venni a földet, és ki kell osztani. Aki nem maga műveli, aki 
nem maga munkálja a földjét, attól el kell venni. Nem az, hogy kártalanítás ! El 
kell venni ! Ennek az lett a következménye, hogy egy csomó alkalmazott, postá-
sok, tisztviselők, szegény tanárok, akik valóban úgy gürcölték össze azt a hatszáz 
négyszögölet valami kertes határrészen, egy szép napon arra ébredtek, hogy megy 
a földigénylő bizottság, és ez jó lesz neked, koma. Emlékszem például egy moz-
donyvezetőre, aki még a klasszikus munkásmozgalmi fogalmak szerint is mun-
kásnak számít. Neki részben örökség, részben fogához vert garas, miegyéb folytán 
volt néhány hold földje. Egy lumpenproletár fogta magát, és minthogy korábban 
dolgozott ott – nyilvánvaló, hogy aki a mozdonyon ül, időnként foglalkoztat ide-
gen munkaerőt is –, kijelentette, hogy a vasutas nem maga munkálja, el kell venni 
tőle, ez az enyém lesz. És az övé is lett, mert a földigénylő bizottság kiállította a 
birtoklevelet, és odaadta neki. Hiába volt a különféle hozzáértőbb vagy normáli-
sabb gondolkozású elemek tiltakozása és rúgkapálózása, elvették.

Az interjút Czakó Ágnes készítette 1989–90-ben. OHA, 230.

Bogácson az első földosztó bizottság kőművesekből állt, iparosemberekből. Ezek 
aztán maguknak osztották ám szépen 
a földet ! […] Aztán a velem egykorúak, 
Hócza Vendel, vagy fiatalabbak, vagy 
idősebbek jöttek hozzám: „Imre, me-
séltél nekünk a földreformról korábban 
is, mikor katona voltál, és itthon voltál 
szabadságon, hát segíts már bennünket, 

02_KOROSI.indd   91 2015.11.02.   9:41



92 magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

ha nem is lehetsz földosztó bizottsági 
tag.” És akkor én előjöttem, és magya-
ráztam. És akkor útilaput kötöttek az 
előző bizottság talpára, de az idő már 

sürgetett. Mondtam az embereknek: „Ide figyeljetek, itt nekünk két munkát kell 
csinálni. Meg kell csinálni azt, hogy mennyi földet osztunk.” Mondom, „gyere-
kek, Tardon az alap három hold, no de ott van a Coburg-birtok meg három ta-
nya. Nekünk meg csak ez a hatszáz-nyolcszáz holdas Pazsag-tanya van, az egri 
székeskáptalané. […] A másik dolog, ami sürget bennünket, hogy művelni kell 
a földet, gyerekek, itt vetni kell nemsoká. Hallottam, hogy van traktor. Aki a 
traktort vezette, Lojzi bácsi, akit Traktoros Lojzinak hívtok. Az Öreg azt mond-
ta, hogy neki a földosztásból nem kell más, csak a traktor. Okos ember ez a bá-
csi, halljátok, nem hiába traktoros !” Aztán én is beszéltem az Öreggel. És akkor 
néhány embert beszerveztem. „Fiúk, itt van a tanya, itt van a traktor. Tudjátok, 
mit kell csinálni ? Valahonnan kell gázolajat szerezni.” Aztán másnap jelzik ne-
kem, hogy „Imre, lenszalma van itten sok, valaki mondta, hogy ezt Pesterzsébe-
ten vagy valahol a Jutagyárban kell eladni, és azon majd veszünk gázolajat. Hát 
akkor – mondom –, ha tudjátok, csináljátok ! Ha valahova levelet kell írni, itt va-
gyok.” Így is történt. Jött a gázolaj, Lojzi bácsi feltankolta. Ha olajszagot érzett, 
akkor már gyerünk a munkával. És Kerekcsáténál, mert ott volt a bogácsi határ, 
elkezdte az Öreg szántani egybe a földeket. Mert még papíron volt, osztottunk, 
szorzottunk, összeadtunk, hogy kinek mennyi föld jusson, de a gépnek addig jár-
ni kell, és ha fel van szántva a föld, azt föl lehet osztani. Egybe fölszántotta, és 
akkor szépen utána még el is munkálta. A vetőgépet is előszedték, megjavították. 
Lakat alatt őrizték a búzát, a vetőmagot. Mindenki tudta, hogy ezt nem lehet 
megenni, mert akkor jövőre nem lesz. Nos, amikor aztán a vetés következett, ad-
digra megvolt az elosztási terv. Azt jóváhagyták, és Molnár Jóska a vetés után 
kimérte a területet. Tehát egy jó nagy táblán egyforma minőségű búza termett, 
mert a szántás is egyben volt, más munkálat is, meg aztán a minőségi búza is egy-
ben. Mi meg ott ültünk az árokparton. „Imre, hát ez uras dolog – azt mondják. –  
Gyerekek, mondom, ezt meg lehet csinálni jövőre is.” És akkor nekem már az 
agyam mozgott, hogy amit Kovács Imre írt a Szovjet-Oroszország agrárpolitiká-
jában, meg amit én láttam ott a kolhozokban, hogy a külterjes dolgokat, mert 
a búza, árpa, kukorica külterjes, azt lehetne úgy vetni, ahogy most vetették. De 
nem arra a kolhozra gondoltam, amit mi később megismertünk kolhozként. Én a 
dán mintára gondoltam, hogy a termelésre külön összefognak. És akkor ott volt 
a Hór-patak. Annak a partján lehetne kertészkedni. És odaadtam Somogyi Imre 
könyvét, és olvasgatták. A közösség a vezetőknek megszavazta az útiköltséget, 
összehordta a pénzt. Nem tudtak napidíjat adni, hát így földdel fizették ki őket. 

kezeti mozgalom híve volt. 1945 tavaszán visszatért a 
szülőfalujába, Bogácsra, és bekapcsolódott a falu politi-
kai életébe.
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Varga János családja három holdon gazdálkodott 
Sótony határában. Minthogy fiuk iskoláztatását nem 
engedhették meg maguknak, a tehetséges diákot egy fa-
lubeli tanár segítségével helyezték el egy szombathelyi 
internátusban, ahol ingyenes ellátást kapott. A tanítás 
Szombathelyen 1944 őszétől szünetelt. A tizenéves fiú-
kat előbb munkatáborba, majd közmunkára vitték.  
A szovjet csapatok 1945 márciusában érték el az ország 
nyugati határát.

Ezek a fiúk lettek az első kertészkedők. Molnárék, a Hócza Vendelék meg má-
sok, és ezek folytatták is tovább.

Az interjút Páczelt Istvánné készítette 2001–02-ben. OHA, 779.

Nem tudtuk, mikor nyílik meg újra a középiskola. Én márciustól egészen június 
közepéig otthon tartózkodtam. Közben 
történt meg a földosztás, amelybe mint 
középiskolást bevontak, mert úgy gon-
dolták, hogy diákként jobban értek eh-
hez a munkához. A földek kimérésében 
segédkeztem. Elég hosszú ideig tartott, 
amíg a névjegyzékek összeálltak, amíg 
megszületett a döntés, hogy a kiosztásra 
kerülő földekből tartalékolni kell azok-
nak, akik nincsenek itthon, illetőleg ha-
difogságban vannak, azután nagyjából 
és hozzávetőlegesen ki kellett számítani, hogy mekkora a rászorultság mértéke az 
igénylők, illetve igényjogosultak körében, mennyi járna az egyiknek vagy a másik-
nak. Ez mind időt vett igénybe. És időt vett igénybe a földek kimérése is.

Magának a falunak a határában akkor már nem volt kiosztható föld, viszont 
Ikervár, Sárvár és Sótony háromszögében volt a bajor herceg uradalma három 
nagy majorral: Ürge-majorral, Antóniával és Péterfával. És a környező települések 
ebből a bajor hercegi földből kaptak. Itt azért szeretnék valamire utalni, mert ezt 
általában el szokták felejteni az emberek. Ez a földkisajátítás úgy zajlott le, hogy 
a tulajdonos majd kárpótlást kap érte valamilyen formában. És ami lényegesebb: 
ma már szinte úgy él a köztudatban, hogy ezt az emberek ingyen kapták. Holott 
nem. Tizenkét évre volt megszabva, hogy a juttatott föld után évente mennyi ga-
bonát kell törlesztés címén beszolgáltatni.

Az interjút Germuska Pál készítette 1994-ben. OHA, 585.

1945 nyarán, valamikor július végén, mikor hazakerültem Halmajra, szomorú-
an láttam, hogy engem senki nem vár 
itthon. A majorban egy fogatos szovjet 
ezred állomásozott. […] Próbáltam ren-
dezgetni a dolgokat, meg felmértem, 
hogy milyen a helyzet. A háznak nem 
volt se ajtaja, se ablaka. Már semmi nem 
volt tulajdonképpen benne. A könyvek 
az egyik ciszternában landoltak. Nem 

Bálint György családjának Gyöngyöshalmaj ha-
tárában volt egy kétszázötven holdas modern, gépesí-
tett gazdasága. A birtok jelentős részét hagyományo-
san szántóföldként hasznosították, de a gabonafélék 
és a szőlő mellett szívesen kísérleteztek új növények, 
például a szamóca, sárgadinnye, spárga meghono-
sításával is, zöldség- és virágmagok termesztésével.  
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tudom, hogy a nyilasok vagy az oroszok 
műve volt-e, de a könyvek, azok mind 
elpusztultak. És egyszer csak megjelent 
egy asszony a harmadik vagy a negye-
dik szomszédból, és hozott nekem egy 

sèvres-i bonbonierben paprikás krumplit. Szép volt, teteje is volt, teljesen hibátlan 
volt a dolog. Úgyhogy a sèvres-i bonbonier, az visszakerült. 

A szovjetek néhány nap múlva elmentek, aztán újak jöttek, többször is, kisebb-
nagyobb alakulatok. Közben elkezdtem rendbe hozni a gazdaságot. Volt egy óriá- 
si nagy szerencsém. 45 nyarán már legalább egy húsz-huszonöt hektáros táblán le 
volt aratva a rozs, de nagyon rosszul aratták le, igen sok szem maradt a földön, ami-
ből árvakelés keletkezett. Árvakelésnek azt hívják a gazdák, amikor az elhullott 
gabonaszemekből újra kikel a vetés. Abból a rozsból, amit akkor jó áron lehetett 
értékesíteni, lett nekem egy kis pénzem. Volt egy műtrágyaraktár is a tanyában, 
amit egészen véletlenül nem raboltak ki, az is megmaradt nekem. És amikor elkez-
dődött a gazdálkodás, szükség lett erre a műtrágyára, és el is tudtam adni. 

Volt néhány olyan ember, aki hűséges volt hozzánk. Azon dolgoztunk, ami 
megmaradt. Először még meghagytak nekünk kétszáz holdat, mert az 1945. évi 
I. törvény szerint, aki szakmai képzettséggel rendelkezik – és én akkor már agrár-
mérnök voltam –, az kétszáz holdat megtarthatott. Nagyon lassan beindult a gaz-
dálkodás. Legelőször egy tehenet vettem. Magam fejtem a tejet. Szép lassacskán 
vettem pár lovat, az oroszoktól persze, igen olcsón. Elkezdtük a munkát, és kez-
dett egész jól menni. Nagyon hálás volt akkor a világ. Már nem az emberek voltak 
hálásak, hanem az, hogy lehetett pénzt csinálni, megtérült a befektetett munka. 
Fölújítottam a régi üzleti kapcsolatokat, vetőmagot termeltem, ami akkor nagyon 
nagy dolog volt. Ment ez a dolog tisztességesen, és én már bele is éltem magam 
abba, hogy tovább fogom fejleszteni. […] Közéleti gondolkodású ember lévén, 
mindjárt elvállaltam a gazdajegyzőséget. Ez egy fizetés nélküli állás vagy inkább 
feladat volt, és az volt a célja, hogy az újonnan földhöz juttatottaknak valami alap-
vető segítséget, alapszintű szakmai segítséget tudjon nyújtani. […] A közélet nem 
volt még annyira átitatva politikával, mint most. Az embereket sokkal inkább 
alapvető életfeltételeik megteremtése foglalkoztatta, a pártok tevékenységének a 
középpontjában is sokkal inkább az állott. Én nagymértékben azonosultam azzal, 
hogy a háború után egy demokratikus rendszer alakul ki, és akkor még hittünk is 
abban, hogy megvalósulnak majd ezek az álmok: az emberi egyenlőségről, a szó-
lásszabadságról és igen, a javak tisztességesebb elosztásáról. Valahogy optimisták 
voltunk, már akik túlélték a háborút.

Az interjút Bolgár Dániel készítette 2009-ben. OHA, 929. A teljes életút olvasható a 
www.visszaemlekezesek.hu oldalon.

A zsidótörvények következtében ebből a mintagazda-
ságból csak száz hold maradt meg a család kezelésében, 
amit Bálint György igazgatott, amíg 1942-ben munka-
szolgálatra nem kellett jelentkeznie.
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Gyenes Judith apja, dr. Gyenes István szolgabí-
ró, a Nemzeti Parasztpárt alapító tagja csatlakozott 
Bajcsy-Zsilinszky köréhez, részt vett az ellenállásban, 
ezért 1944-ben a németek rövid időre letartóztatták. 
Novemberben a család visszaköltözött Csillaghegyre. 
A földbirtok – vagy ahogy ők emlegették, a tanya – a 
Kunságban volt, amihez Judithot sok szép gyerekkori 
emlék köti. Nővérei és nagyanyja Apor Vilmos hívására 
a győri Püspökvárba menekültek, míg Judith szüleivel 
a fővárosban bujkált, az ostromot pesti bérházak pincé-
jében vészelte át. 

Soroksárra kerültünk, mégpedig Feri intézett valamit és beszélte meg a papával, 
a mamával és velünk, akik még otthon 
voltunk. Nehéz a helyzet, kaja nincs, a 
papa kap földet és házat, és kimennek 
dolgozni Soroksárra a családdal. A papa 
nem nagyon rajongott érte, de Feri még-
is rábeszélte és valami igaza volt, hogy a 
kaja a legfőbb gond, itt vannak a kisgye-
rekek még, iskoláztatni kell őket, kaját is alig tudunk szerezni. Lényeg az, hogy a 
papa úgy határozott a végén, na jó, gyerünk ki Soroksárra. A főutcán, a Grassal-
kovich utca 107. alatt egy gazdasági épület, ikerház volt akkor üresen, és mond-
ták, hogy na, Petrák család, akkor ide tessék. Oldja meg, be kell menni a földhi-
vatalba ! Egy gyerek után ennyi föld jár, két gyerek után ennyi, hány gyerek van 
itt ? Ott volt a Jancsi, Tibi, Józsi, Évi, Mari, Gyuri, Ilus, Magda, tehát nyolc gye-
rek, papa, mama. Erre kaptunk 15,8 kataszteri holdat. Ebből két és fél hold szőlő,  
a többi szántó. Itt két hold, ott négy hold, ott három hold, ez volt Soroksáron.  
A papa akkor már hatvanöt éves volt, idősebb, mint én most, öreg korában volt, 
így vágott neki, hogy na, gyerünk, most csináljuk.

Az interjút Eörsi László készítette 1995-ben. OHA, 665.

45-ben Nagy Imre égisze alatt kiosztották a földbirtokokat, aminek nem nagyon 
örültünk. Nagy Imre nevét először úgy 
hallottam otthon, hogy a moszkovita 
kommunista, aki a földosztással foglal-
kozik, elvette az ősi földet, ami miatt 
apám Magyarországon maradt. De ki-
derült, hogy akik benne voltak az el-
lenállási mozgalomban, kétszáz holdig 
visszakaphatnak, így mi a nyolcszáz hol-
dunkból száznyolcvanat visszakaptunk 
Szalkszentmárton és Dunavecse között, 
Nagyvadaspusztán. Persze nem a jó föl-
deket. Hetven hold legelő volt, és a ma-
mám elkezdett ábrándozni. Nagy öröm-
mel tervezgettük, hogy lemegyünk a tanyára – nem azt mondtuk, hogy a birtok-
ra, hanem a tanyára –, lesz lefejő tehenészet, birkákat tartunk, sajtot készítünk. 
Tulajdonképpen ezért akartam mezőgazdász lenni. Mamám se értett hozzá, mert 
ugye latin–francia tanárnak készült, de fantasztikusan jól gondolkodott erről, és 
elkezdett lejárni Szalkszentmártonba. Talált egy húszéves parasztfiút, egy nagy-

Petrák József szüleivel és hét testvérével nehéz kö-
rülmények között élt Ferencvárosban. Sokszor még az 
élelem megszerzése is gondot okozott a családnak. 1945-
ben tizennégy évesen, két bátyját követve, külön enge-
déllyel belépett a Magyar Kommunista Pártba. 
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Somodi István 1943-ban, tizennyolc évesen részt 
vett a szárszói konferencián. A budapesti jogi egyete-
men kezdett tanulni és lett a Györffy-kollégium tagja. 
1944 nyarán honvédelmi munkaszolgálatra vezényel-
ték a Gyergyói-havasokba. A szovjet hadsereg előre-
nyomulásakor társaival együtt elengedték. Hazament 
Szolnokra, ahol a szovjet hadsereg több alkalommal is 
malenkij robotra vitte, a közúti híd helyreállításán kel-
lett dolgoznia. A népi radikalizmus híveként lelkesen 
kapcsolódott be az újrainduló politikai életbe. 

gazda értelmes fiát, Dézsi Karit, ő lett a feles bérlő. Csak kellett egy férfiember, 
pláne aki ért is a dolgokhoz. Kari kiköltözött a tanyára, ő lakott a házban, mi pe-
dig, ha lementünk, az egyik cselédlakásban. Több nyarat is lenn töltöttünk. Ke-
nyeret dagasztottunk, a kemencében megsütöttük. Fejtük a tehenet, csináltunk 
túrót, tejfölt. Csirkét, pulykát is tartottunk, és Dézsi Kari hozott egy lovat. Ma-
mám vett cserekereskedelemmel még egy tehenet, és lassanként birkákat is. Már 
egy egész nyáj volt, és anyám a faluból megszervezte a legeltetést, fogadott egy 
gulyást. 45-ben édesanyám azért is járt le rendszeresen, hogy ismerősöknek, roko-
noknak pénzért hozzon élelmiszert meg olyan dolgokat, amit Pesten nem lehetett 
beszerezni. Ugye ott volt a négy lány, akiket nevelni kellett, szükség volt a pénzre. 
Papám nem volt otthon, Zsuzsanna elment a zsámbéki zárdába, nagymamámnak 
a szívével voltak bajok, be kellett feküdnie a Bakáts téri kórházba. Borbálát fölvet-
ték Zsámbékra a tanítónőképző gyakorló iskolájába. Mária és én a Sacré Coeurbe 
jártunk, de a hétvégén, mivel egyedül voltunk, fogtuk magunkat, fölültünk a vo-
natra, elmentünk Herceghalomig, onnan gyalog Zsámbékra. Mindig lestük, hát-
ha jön arra más is, mert az még nagyon oroszos világ volt, féltünk egyedül az úton.

Az interjút Molnár Adrienne készítette 2013–14-ben. OHA, 694. A teljes életút olvasható a 
www.visszaemlekezesek.hu oldalon.

„az embeRek tájékozatlanok voltak, 
igyekeztek oRientálódni”
A debreceni kormány felhívta a demokratikus maradékot, hogy menjen Debre-

cenbe, többek között a Györffy-kollé-
gistákat. Én Kelemen Zolitól kaptam 
a hírt. Akkor felültünk a vonatra. Ez 
lírai túlzás, mert Kelemen Zoli a vonat 
tetejére ült, én meg a vonat lépcsőjén ka-
paszkodtam. Volt már civil közlekedés. 
Amikor tíz katonavonat elment, akkor 
egy civil vonat is elindulhatott. Annak 
a háromnegyed részét is katonák töltöt-
ték meg, de azok csellengők, sebesültek, 
szabadságosak voltak, és megtűrték a 
civileket. Debrecenben már óriási élet 

volt. Ott már volt Szövetséges Ellenőrző Bizottság, ott már nem volt az, hogy az 
embert elkapják. Debrecenben korábban volt a Györffy-kollégiumnak egy debre-
ceni tagozata, amelyikkel nem volt valami szoros a kapcsolat a földrajzi távolság 
folytán, aztán később másfelé is rendeződött az a társaság. Ők inkább Karácsony 
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Sándor és társai eszmei irányítása alatt álltak. Mindenesetre még megvolt ez a 
kollégium akkor. A maradék és élő kollégista odament mind. Egy utcával odébb 
volt a Pénzügyi Palotában a kormány székhelye, és minden minisztériumnak volt 
két-három szobája. Ott jelentkeztünk, és a pártok elosztottak bennünket.

Ez annyiból állt, hogy no, komám, akkor melyik párt az, amelyik neked ro-
konszenves ? Valaki azt mondta, a kommunista, valaki azt mondta, a parasztpárt. 
Azt hiszem, a kisgazdapártot és a szociáldemokrata pártot senki nem mondta, de 
azért csináltuk mindkettőt. Ha kimentünk falura, akkor is megkérdeztük, hogy 
együtt van-e már a nemzeti bizottság. Nincs együtt, mert még nincs szociálde-
mokrata. Na hát, akkor van itt iparosember ? Van. Hallott a szociáldemokráciá-
ról ? Hallott. Na hát, akkor a Stinglitz elvtárs, a kéményseprő lesz a szociáldemok-
rata párt titkára. Ezt a nevet egy kollégiumi pamfletből, egy paródiából vettem. 
[…]

Én akkor azt mondtam, hogy nyilván azokkal akarok együtt küzdeni, akikkel 
eddig, akik tanítványának vallottam magam, akiknek a lábainál megismertem a 
világot. A parasztpárttal. „Kelemen Zoli lesz az egyik földosztó biztos, te leszel 
a másik. Zoli az öregebb, ő lesz a megyei, te leszel a járási. Zoli lesz a parasztpárt 
Szolnok megyei titkára, te is ott fogsz dolgozni, vele együtt.” És ekkor ez gyorsan 
lekerült a napirendről. A későbbiekben aztán Zoli elkerült a kommunistákhoz, 
és én lettem a Nemzeti Parasztpárt megyei titkára, valamikor nyár elején, és dol-
goztam továbbra is a földreform végrehajtásán. De még egyelőre Debrecenben va-
gyok. […]

A Györffy-kollégiumban egy olyan társaság gyűlt össze, amely azt akarta, 
hogy legyen itt egy szép új ország. Most egy új világ kezdődik, ezért éltünk. Per-
sze akkor még nem tudtuk, hogy nem ilyen világért éltünk. Egy sanszot láttunk, 
a független, demokratikus Magyarország sanszát. […] A kormány az egész társa-
ságot bevetette a pártszervezésbe és a földreform előkészítésébe. Szétrajzottunk 
az országban. […] Ha valahova kiment az ember 45 nyarán, egy községbe, és ott 
még elmaradott viszonyok voltak, akkor segített egy olyan pártot is megszervez-
ni, amelyikhez semmi köze nem volt. Hogy működőképes legyen a nemzeti bi-
zottság. A megszervezés úgy zajlott, hogy az elöljáróság számba vette az elhagyott 
épületeket. Meg lehetett állapítani, melyik az, amelyiknek a gazdája nem fog visz-
szajönni soha, teszem azt, nyilas ügyvéd volt. Akkor ez lesz a tietek. Ugyanilyen 
módon került innen íróasztal, onnan szekrény, amit az átvonuló alakulatok nem 
aprítottak fel és raktak a tűzre. Akkor megjelent a plakát, először kézzel, később 
nyomtatva, hogy az ilyen vagy olyan párt ekkor és ekkor népgyűlést vagy tagto-
borzó ülést hirdet. Akkor összecsődült az emberiség, Vörös Jóska, az öreg szociál- 
demokrata mázolómester azt mondta, elvtársak, eljött újra az idő… Vegyített 
némi gesztusokat a kommunisták irányába, akiket a pokolba kívánt, és akkor aki 
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Ungváry Rudolf az ostrom végeztével az angyal-
föld-széli gyerekekhez hasonlóan az utcán csavargott, 
anyja tudtával és engedélyével. Ősszel elkezdődött a 
tanítás, a Sziget utcai általános iskola harmadik osztá-
lyában folytatta tanulmányait. Életmódjából adódóan 
társai kirekesztették, a tanítók állítólagos rossz maga-
tartása miatt kicsapással fenyegették. 

akar, lépjen be a pártba. A kisgazdák is összehívták, a parasztpárt is összehívta és 
így tovább… És megindult az élet. Minden pártnak kellett két embert delegálnia 
a helyi nemzeti bizottságba. Attól kezdve már volt véleményező, intézkedő szerv, 
amelyik mindenre azt mondja, hogy lehet vagy nem lehet, demokratikus vagy 
nem demokratikus.

Az interjút Czakó Ágnes készítette 1989–90-ben. OHA, 230.

Amíg az ostromkor a hullák és az égő házak és a robbanások élményei következté-
ben tárgyszerűen ismertem meg a rette-
netest, addig 45 őszén egy olyan tapasz-
talattal gazdagodtam, ami ezt valami 
módon ellensúlyozni tudta, mert akkor 
voltak a budapesti választások. És ebben 
a választási hadjáratban nem lehetett 
nem részt venni, más szóval lehatolt a mi 
elemi iskolai osztályunkba is. Harmadik 
elemista osztálytársaim közt voltak olya-

nok, akik azt mondták, hogy mi a kisgazdapártra szavazunk. És voltak olyanok, 
akik azt mondták, hogy mi a szociáldemokrata pártra szavazunk, és voltak olya-
nok, akik azt mondták, hogy mi a kommunistákra szavazunk. Nemzeti Paraszt-
pártra abszolút nem emlékszem. A kommunisták elenyésző kisebbségben voltak 
az osztályban, egy volt, vagy kettő, mindenesetre mindannyiunk legnagyobb el-
lenszenvére. Szociáldemokrata elég sok volt, és ezek többsége ilyen megfontolt, 
nyugodt, szerény gyerek volt. A jelentős többség a Független Kisgazda- és Polgári 
Párt híve volt, amihez én is lelkesen csatlakoztam, tekintettel arra, hogy otthon-
ról pontosan tudtam, hogy apám 45 nyarán belépett a szociáldemokrata pártba, 
de anyámmal együtt leghatározottabban a kisgazdapártra szavaztak. Azaz a szo-
ciáldemokrata pártba való belépésük kizárólag azt a megfontolást szolgálta, hogy 
a várható rendszerváltozás szempontjából a lehető legkevesebb támadási felületet 
nyújtsanak, mert azért a kommunista pártba nem léphettek be. Pontosan tudtam, 
hogy azért döntöttek így, mert bennünket a szovjet uralom fenyegetése árnyékolt 
be 44 őszétől kezdve, ami ellen egyénileg semmiféle értelemben nem lehetett vol-
na eredményesen harcolni. 

45 őszén két választás volt: a budapesti és az országos. Mind a két esetre em-
lékszem. Fantasztikus volt. Elmentünk a kisgazdapárt szervezeti helyiségébe. Ott 
nyalókát meg plakátokat kaptunk, azokat ragasztgattuk, és hangosan kiabáltunk, 
hogy éljenek a kisgazdák. Ez volt számomra az első élménye annak, hogy valakik-
kel, akikkel egy követ fújok, felvehetem a küzdelmet a saját jogaimért. És ezt soha 
nem felejtem el, holott nagyon megviselt, hogy itt is volt egy ilyen durva, bunkó 
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Révész András tizennyolc évesen, apja nyomdoká-
ban lépett be a szociáldemokrata pártba. 1929-ben, még 
jogászhallgatóként lett a Városháza alkalmazottja, 
ahol szociálpolitikával foglalkozott. Ezzel egy időben 
kezdett el publikálni a Népszavában Mihályi András 
álnéven. 1943 novemberében behívták munkaszolgá-
latra. Kassáról 1945 februárjában szabadult. 

vezéregyéniség, akivel szemben nem lehetett ellenvélemény, és nekem kussolnom 
kellett, és ez éppen csak elviselhető volt, és valójában csak a harc meg a hecc ked-
véért vettem részt ebben az egész dologban. Noha engem a független kisgazda-
párttal kötött össze a politikai helyzetem, de alig hiszem, hogy a magánéletem-
ben szívesen barátkoztam volna azokkal az emberekkel, viszont a szüleim révén 
nem kaphattam árnyaltabb képet a magyar politikai életről. […] Csak a viszonylag 
általános alternatívák álltak rendelkezésemre, de az, hogy lehetett valamit tenni 
és harcolni a saját helyzet képviseletéért, az egy fantasztikusan üdítő élmény volt 
számomra. És mindkét fordulónál tudtam, hogy nekünk, mármint akik a kisgaz-
dákkal vagyunk, valamilyen nagyobb hatalomtól, tehát az oroszbarát hatalomtól 
nagyon is tartanunk kell. Tehát az, hogy tartanunk kell tőlük, az nekem egy alap-
vetően döntő élmény volt.

Az interjút Vásárhelyi Judit készítette 1987–88-ban. OHA, 120. 

Megérkeztem február 21-én, és a harmadik vagy az ötödik napon elmentem a ke-
rületi pártszervezetbe. A IX. kerületi 
pártszervezetbe, ahol engem Rotschild 
Géza fogadott – aki időközben Keszt-
helyi Gézára magyarosította a nevét, és 
rögtön a pártszervezet titkára lett –, az-
zal: de jó, hogy segítek, alig van nekik 
ott helyben régi értelmiségijük. Majd-
nem a szemébe nevettem erre a gondo-
latra. Azt akarja tőlem, hogy én segítsek 
neki szervezni ? Egyébként annyira meglepett az a sok új, ismeretlen ember, hogy 
egyre-másra frappírozva voltam attól, hogy ki mindenkivel kellene együtt dolgoz-
nom. Nem vállaltam. Szűk lesz nekem ez a Macedónia – gondoltam magamban. 

Nyugodtan merem állítani, hogy a 45 előtti szociáldemokrácia első-második-
harmadik garnitúrájának kb. az egyharmad része maradt meg. […] A szociálde-
mokrata mozgalomnak, amely a legnagyobb pártmozgalom volt az országban, a 
legnagyobb baja és legnagyobb szomorúsága, hogy az embereket internálótáborba 
vitték, a szakszervezetieket, tehát nem mint zsidókat, hanem mint szakszerveze-
tieket vitték el. Másodszor elvitték azt a nagyon jelentős intellektuális réteget, 
amely a párt értelmiségi részét alkotta. Azután nem igaz az, hogy a bejövő oro-
szok azt mondták, hogy önálló párt lesz. A legtöbb orosz tiszt és városparancsnok 
kijelentette, hogy bár van egy olyan elgondolás, hogy itt európai demokratikus 
rendszer alakul ki, de ők azt tanácsolják az elvtársaknak, ne válogassanak, hiszen 
a két párt előbb-utóbb egyesülni fog, amint az a népfront megalakulásából már 
látható. És nem utolsósorban hangsúlyoznom kell, hogy négy ember volt ebben a 
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pártban, aki a teljes aláásásához hozzájárult: Szakasits Árpád, Marosán György, 
Rónai Sándor és Kiss Roland. Mindegyik más vonalon, de erős mértékben.

Visszamentem apám a Népszava szerkesztőségében lévő szobájába, és azt 
mondtam: nahát, maguk szépen vártak engem – némi malíciával, de a tisztelet 
megmaradt –, nem kellek senkinek. Apám Bechler Péterhez – ő lett rögtön a 
megalakulásnál a város első alpolgármestere – küldött. […] De Bechler a jelentke-
zésemkor csupán annyit mondott, nagyon örül, hogy itthon vagyok, nagy szükség 
lesz rám a városnál, most a legfontosabb hely a lakáshivatal, ott emberhiány van, 
nagyon szeretné, hogy mint fogalmazó foglaljak helyet a lakáshivatalban. Elmen-
tem, szétnéztem ott. Egy Hajnos nevezetű főjegyző volt akkor ennek a vezetője. 
Mondtam, azért jöttem ide, hogy megkérdezzem, szükség lenne-e itt a szolgála-
tomra. Ő azt mondta, hogy persze, tárt karokkal várunk. Mondom, és hova tudsz 
leültetni ? Azt mondja, ha jól tudom, te fogalmazó vagy… Nahát, még szűkebb 
lett nekem Macedónia. Nem ez volt az életem vágya. Százezer lakásra volt akkor 
szükség, a semmiből kellett lakást biztosítani azok részére például, akik hazajöt-
tek, és más ült a lakásukban. Bár szociálpolitikusnak tartottam magam, de még 
mindig szűk volt Macedónia, úgyhogy visszamentem a községi frakció titkársá-
gához, amelynek akkor még Büchler József volt a vezetője, és azt mondtam neki: 
Józsi bácsi, én csak arra voltam jó húsz évig a Városházán, hogy majd a lakáshi-
vatal egyik beosztottja legyek ? Mire igyekezett lecsillapítani, majd huszonnégy 
órán belül közölték velem, hogy a szociálpolitikai tanácsnoknak, Polláckné Stern 
Szerénnek utasítást adtak, hogy azonnal fogadjon. És az akkor Hajdú Imréné, ké-
sőbb Büchler Józsefné főjegyzősége mellett én lettem a másik főjegyző, illetve pár 
napon belül a vezető főjegyző. Tehát a IX. fizetési osztályból egyik pillanatról a 
másik pillanatra átugortam az V. fizetési osztályba. Akkortól kezdve kezdtem be-
lebonyolódni a városi munkába. Úgy éreztem, hogy képzettségemnél fogva, szo-
ciálpolitikai tanulmányaim és munkám alapján nekem ott a helyem, ezt kellene 
csinálni. Az, hogy egy reprezentatív nő lesz a főnököm, aki már húsz éve városi bi-
zottsági tag volt, azt én magától értetődőnek tartottam, annyival is inkább, mert 
anyám barátnője volt. 

Életemben három évig voltam fönn a nekem járó és megillető helyen, úgyhogy 
akkor már magamhoz tértem, és szívesen kapcsolódtam bele a sok munkával, 
örömmel járó szociálpolitikai munkába, kezdve a szeretetotthonoktól egészen az 
anya- és gyermekvédelem csoportjaiig. Végigjártam mindent, mindent meg akar-
tam személyesen ismerni. Szóval mintegy két hónapig teljesen kiéltem magam 
abban, hogy engem a mozgalom nem érdekel, csináljátok, ahogy akarjátok, én a 
szociálpolitika dolgát fogom végezni. […]

A 45-ös választások után nagy letörtség vett erőt a párt vezetőségén. Kénytele-
nek voltak beismerni, hogy rossz irányban befolyásolták a pártot, amikor a közös 
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Széll Jenő egyetemista volt, amikor Sallai Imre és 
Fürst Sándor kivégzése arra késztette, hogy az illegális 
kommunista párthoz csatlakozzon. 1941-től a szociál-
demokrata párt XIV. kerületi ifjúsági csoportját vezet-
te. Pest ostroma után pár nappal felvette a kapcsolatot 
a kommunista párttal, és rögtön bekapcsolódott a VIII. 
kerületi pártmunkába mint agit-prop titkár. 

listára való vonatkozást elfogadták. Egy szinte országos méretű felháborodás tört 
ki a párton belül, hogy lejárattuk a pártot, nem viselkedtünk elvszerűen, nem ra-
gaszkodtunk a hagyományainkhoz. A választópolgárok előtt lejárattuk magun-
kat azzal, hogy azokkal a kommunistákkal mentünk együtt, akik idáig mindig 
gerendát fektettek az utunkba, mi meg apró pálcikákat se raktunk a kommunis-
ták elé. Tűrtük, hogy gyalázzanak bennünket a különböző választási gyűléseken. 
És merem állítani, hogy egy háromszázezres voksoló tömeg alakult ki, akik szinte 
követelték, hogy a jövőben, akármilyen választás lesz, nem szabad együtt menni 
a kommunistákkal. Úgyhogy egy országos arányú mozgalom indult, hogy a kö-
vetkező választásokon úgy kell indulni, hogy szabad szidni is a kommunistákat. 
Az országos választások még fokozták azt a letörtséget a pártban, ami a községi 
választások után kialakult, úgyhogy átmenetileg a baloldal háttérbe szorult, egy 
csomó embert leszidtak. Tönkreteszitek a pártot, a dinamizmusotok helytelen. 
De főleg a vidék. Újra kell mindent kezdeni, országos agitációt kell csinálni, és el 
kell magunkat határolni a kommunistáktól, különben végünk lesz. Ezt majdnem 
minden funkcionárius megérezte. Tehát a választások után tökéletesen megválto-
zott a párt irányvonala, illetve arra irányult, hogy teljesen megváltozzon.

Az interjút Hegedűs B. András és Kovács András készítette 1986-ban. OHA, 5. 

Micsoda szabadságélmény és emberségélmény volt ezekben a hetekben ! Ez és a 
kommunista párt akkor egyet jelentett. 
Hadd mondjam el, hogy agitproposként 
mit csináltunk: faliújságot szerkesztet-
tünk, mozgósítottuk az embereket, a mi 
feladatunk volt Vas Zoltán jelszavának 
végrehajtása: „Fel a pincéből !”, „Férfiak, 
borotválkozzatok !”, „Emberek, mosakod- 
jatok !” Ez igen érdekes dolog volt, az em-
berek nagyon vonakodva költöztek le a 
pincébe, mert rettenetes otthagyni mindent, és lemenni vakondéletet élni a pin-
cébe, ami egy idő után rendkívül káros az emberre, különösen a gyerekekre, nap-
fény nélkül, rossz, bűzös, dohos, gombás levegőben. Ennek ellenére, amikor már 
kezdett konszolidálódni a helyzet, az embereket nagyon nehezen lehetett felrán-
gatni a pincékből. Ez komoly harci feladat volt, föl a pincékből, föl a lakásokba, 
hozzátok rendbe a lakásokat !

Nem sokáig voltam agitpropos, mert egy szép napon Köböl Jóska bejelentet-
te, hogy áthelyezték Csepelre, ő lesz a csepeli párttitkár, és a párt engem jelölt a 
VIII. kerület titkárának. Ez megint olyan pillanat volt, amikor úgy éreztem, hogy 
Atlaszként a világmindenség egész iszonyatos terhét kell magamra vállalnom, lé-
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lekben roskadoztam a megbízatás megtisztelő volta és terhe alatt. De hát termé-
szetesen vállaltam, habozás nélkül. Csodálatos dolgokkal foglalkoztunk. Például 
a kerületi közigazgatás megindításával, a kerületi nemzeti bizottság megszervezé-
sével, a szociáldemokratákkal való tárgyalással. Ilyen nagypolitikai kérdésekkel. 
De az időnk túlnyomó részét a cigarettapapír foglalta el. A mi kerületünkben volt 
a Modiano (ekkor már Diadal) cigarettapapír-gyár, amelynek a raktárában nagy 
mennyiségű sodornivaló cigarettapapír-készlet hevert el. Ebből a készletből csak 
az én személyes aláírásomra lehetett bizonyos mennyiséget kiutalni.

Visszatérve a kerületi pártmunkára. Ehhez hasonló fontosságú munkánk volt 
az ablaküveg-elosztás. A kerület külső szélén, már nem tudom, milyen vállalat, 
intézmény volt, de elég az hozzá, hogy az udvarán nagy mennyiségű táblaüveget 
fedeztünk fel. Ezt ugyanúgy őriztettük, mint a cigarettapapír-raktárt, és abban az 
óriási méretű üvegezési kampányban döntő fontosságú volt, annyira, hogy csak 
az én személyes aláírásom volt elegendő hozzá, hogy valaki üveget kapjon. Ez ter-
mészetesen azt jelenti, hogy valamelyik intézmény, ha kapott üveget, ott az intéz-
ményt is talpra kellett állítani. Aztán ott volt az elhagyott javak gondozása. Tehát 
minden, ami elképzelhető volt a háború utáni zűrzavarban, az mind a kommu-
nista párt dolga volt. Az én agit-prop beosztásom és párttitkárságom arra az időre 
esett, amikor szinte csak a kommunista párt működött. A szociáldemokrata párt 
éppen kezdett tápászkodni, a kisgazdapártnak alig volt híre-nyoma, ha alakultak 
is budapesti szervezetek, arról, hogy komolyan nekilássanak valaminek, hogy a 
kommunistákkal egyenrangú súllyal föllépjenek a tényleges politikai élet terüle-
tén, arról még szó sem volt.

Minden héten volt titkári értekezlet. A titkári értekezleteken úgy ment a do-
log, hogy nagyon röviden kellett referálni, percekre beosztva, és az egész értekez-
letnek két, két és fél óra alatt le kellett zajlania, megkaptuk a fő tennivalókat, az 
eligazításokat, egyszóval volt benne valami jól működő óraszerkezet. Az egész na-
gyon katonás volt, nagyon feszes és stramm, úgy éreztük, hogy mi vagyunk a világ 
közepe. Tényleg, akkor hónapokon keresztül a világ közepe voltunk, mindent mi 
csináltunk. Az én kerületi pályafutásom nem sokáig tartott, azt hiszem, talán két 
hónapig. 

1945 március–áprilisában bekerültem a pártközpontba. Behívattak a Tisza 
Kálmán térre – ez volt a budapesti pártbizottság – Kiss Károly elvtárshoz, aki 
akkor a fő-fő káderes volt. Közölte velem: „Széll elvtárs, a párt úgy döntött, hogy 
te leszel a Közigazgatási Osztály vezetője.” Ez megint megrettenés volt nekem. 
Kérdeztem, hogy az meg micsoda ? Azt mondja: „Te fogod intézni a pártnak a 
közigazgatással kapcsolatos teendőit a fővárosra vonatkozóan.” Mondtam, jól van, 
Karcsikám – illetve, dehogy is Karcsikám, hiszen akkor még alig ismertük egy-
mást, de nagyon szimpatikus volt –, jól van, Kiss elvtárs, de valami támpontot 
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Kelemen Sándor a kolozsvári teológián folytatott 
tanulmányai mellett a harmincas évek második felétől 
Erdélyben már falukutató munkát végzett. Később a 
Györffy István vezette Táj- és Népkutató Intézetbe ke-
rült. A paraszti kultúrával, a népi-nemzeti gondolattal 
foglalkozó tanulmányai jelentek meg számos folyóirat-
ban. A Magyar Élet Pártjának titkáraként a Tolna 
megyei svábokat kutatta. Teleki Pál öngyilkossága és 
Magyarország háborúba sodródása miatt visszavonult 

adjál, hogy hol kezdjem, azt sem tudom, eszik-e vagy isszák. „Hát nézd, először is 
járj körül itt az épületben, és keress magadnak egy tisztességes szobát, aztán nézz 
körül, itt mindig csellengenek mindenféle emberek, és keríts magadnak egy tit-
kárnőt. Ha már van szobád is, meg titkárnőd is, egy cédulára írd föl, hogy Köz-
igazgatási Osztály, és rajzszöggel kiszögezed az ajtóra, majd jönnek az emberek, és 
kialakul, hogy mit kell csinálni.” Így is történt.

A legkülönbözőbb emberek jöttek a legkülönbözőbb panaszokkal, problé-
mákkal, kérdésekkel. Csak a kuriózum és a humor kedvéért említem meg, hogy 
akkor csapódott hozzánk két kommunista tőzsdei alkusz, egy Pásztor elvtárs 
nevű idősebb úriember és egy Bónis elvtárs nevű. Ők minden héten felkerestek 
engem, és részletesen megbeszéltük, ha nem is a tőzsdei helyzetet, de a tőzsde re-
organizálásának problémáját, ahol ők a párt szempontjait fogják képviselni stb. 
Elég humoros volt, hogy olyasmi, mint a tőzsdei manipuláció, ami tőlem elkép-
zelhetetlenül távol állt, még ez is rám ragadt ebben a kontextusban, hogy „majd 
jönnek az emberek és majd kialakul”. 

A munka tényleg kialakult, amennyiben időnként kaptam egy-egy vaskos fel-
adatot. […] Itt lényegében az ország közigazgatási életének a megindításáról volt 
szó, mint például a fővárosi képviselő-testület megalapítása. Azt már nehezen 
tudnám kinyomozni, hogy mikor voltam a Budapesti Pártbizottság közigazgatá-
si osztályának, és mikor voltam a párt Központi Vezetősége közigazgatási osztá-
lyának a vezetője, mert amikor megszilárdult a Központi Vezetőség apparátusa, 
akkor egy időre én kaptam meg ezt a tisztet. Aztán leváltódott a belügyi államtit-
kárságról Zöld Sándor, akkor ő lett a KV melletti közigazgatási osztály vezetője, 
és én megint a budapestié lettem. Ez így változott néhányszor. Legyen elég annyi, 
hogy a párt osztályvezetője voltam, hol országos, hol budapesti hatáskörrel.

Az interjút Hegedűs B. András, Kozák Gyula és Szabóné Dér Ilona készítette 1981–82-ben. 
OHA, 4.

Február 12-én a régi Szent János Kórháznál, a Széna tér sarkán, ahol az autóbusz-
pályaudvar van, ott volt egy aggmenház, 
annak a pincéjében ért a felszabadulás. 
És akkor az utolsó száz pengőmért egy 
csónakkal átjöttem Pestre. Mindjárt 
bekapcsolódtam a Nemzeti Parasztpárt 
munkájába. Természetszerű volt, hogy a 
Nemzeti Parasztpárt felé orientálódok. 
Nagyon érdekesek voltak a belépésem 
körülményei. A bizalmatlanság meg-
nyilatkozásaképpen két ajánló kellett a  
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Litván György apját 1944 tavaszán letartóztatták, 
majd a mauthauseni koncentrációs táborba hurcolták. 
Hamarosan anyját is elfogták egy razzia során, Ausch-
witzba deportálták, ahonnan nem tért vissza. Három 
fiuk ezt követően ismerősöknél és rokonoknál bujkált 
Budán. Litván György fiatalabb öccsével még az ost-
rom előtt átszökött a pesti oldalra, és többek között 
Ferenczy Béni szobrászművész lakásában húzta meg 
magát sok más baloldali értelmiségivel együtt.

belépésnél. Az Upor-palotában volt a 
párt központja, oda a barátaimmal fel-
mentünk. Nagyon nagy örömmel talál-

koztam Kovács Imrével, ott volt Boldizsár Iván, már a pártközpontban dolgozott. 
Beszélgettünk. Jöttek, hogy töltsem ki a belépési nyilatkozatot, és én is kapcso-
lódjak be a munkába. Ez 1945. március derekán volt, inkább még az elején. A kor-
mány javában lent volt Debrecenben. Amikor kitöltöttem ezt a papírt, és jött, hogy 
Boldizsár Iván – aki 35–36-ban az Új Nemzedék című katolikus lap munkatársa 
volt lent nálunk, és nagyon sok tyúkpörköltet megevett anyámék konyháján – alá-
írja mint ajánló, egészen bántó módon megkérdezte, hogy „remélem, nem lettél 
fasiszta a háború alatt”. Mire Kovács István nagyon mérgesen elkapta a nyilatkoza-
tot, és rögtön aláírta. Így lettem a Nemzeti Parasztpárt tagja. 

Pesten akkoriban indultak a kerületi szervezetek, és engem felkértek, hogy 
menjek a VII. kerületbe párttitkárnak. A Damjanich utcában volt egy nagyon 
szegényes pártiroda, szemben a MADISZ akkori székházával. Igen remek társa-
ság gyűlt ott össze. Előadásokat tartottunk különböző népi kérdésekről. A köz-
pontból Kovács Imre, Farkas Feri jött ki előadást tartani. Jött mindenki, mert 
hát ugye négy-öt párt jelentkezett a politikai arénában. Az emberek tájékozatla-
nok voltak, igyekeztek orientálódni. Aki irodalmilag verzátusabb volt, mondjuk 
Szabó Dezsőt, Adyt olvasott, és a későbbi népi írók munkáit, azok könnyebben 
megtalálták az utat. De volt sok tipikus tisztviselő ember, akiktől korábban távol 
álltak ezek a dolgok, de mert demokratikus párt voltunk, és el kellett helyezkedni 
valahol – és a munkába állásnál, akkor úgy mondták, szükség van a dokumen-
tumra, tehát hogy legyen egy politikai párt igazolása az illetőnél, anélkül nagyon 
nehéz volt mozogni –, jöttek ők is hozzánk.

Az interjút Körösényi András készítette 1988-ban. OHA, 172.

A felszabadulást egy pincében értem meg, már tényleg a perceket számolva. És 
ujjongva ajándékoztam magamtól az 
órámat az első szovjet katonának, akit a 
kapualjban megláttam, nem tudva még 
arról, hogy pont ez az a tárgy, amire ők 
annyira buknak. De azért más volt va- 
lahogy ez az egész, mint ahogy koráb- 
ban elképzeltem. Ahogy egy barátom-
mal megállapítottuk: mi egy igazságtevő 
szovjet hadsereget vártunk, és jött egy 
csomó orosz. Valahogy olyan természe-
tesen, olyan spontánul, lazán mozogtak 

a közélettől. Honvédként igyekezett meghúzni magát a 
háború végéig.
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akkor ezek a harcoló katonák. Ahogy kiértünk az utcára, már színes telefondróto-
kat húzgáltak, és minthogyha világéletükben itt mozogtak volna Pesten. Én arra 
számítottam, hogy jön a szovjet hadsereg, és a volt nyilasokat elviszi, és minden-
kit az elmúlt években kiérdemelt helyére állít. Semmi ilyesmi nem történt. Vagy 
egész más körülmények között, más módon történt igazságtevés, ha történt. Az 
ilyesfajta élmények tulajdonképpen eléggé kedvemet szegték. És azt lehet monda-
ni, hogy depolitizáltak. […] Én nem abban vezettem le ezt a feszültséget és ener-
giát, ami felgyűlt bennem az előző hónapokban, hogy politizálni kezdtem volna. 
Talán egy-két helyre elmentem. Emlékszem, hogy Vas Zoltán első meghirdetett 
kommunista nagygyűlésére a Sportcsarnokba el akartam menni, de elkaptak az 
oroszok kicsi robotra, és elvittek a Gorkij fasori Andrássy-palotába, amit kórház-
nak rendeztek be, és ott kellett rámolni a padláson. Unva ezeket a romokat és az 
öcséimmel is kellett valamit kezdenem, amint lehetőség adódott, egy Nemzeti Se-
gély-vonattal lementünk Szegedre, mert azt már Pesten is tudni lehetett, hogy az 
valóságos paradicsom, ott van mit enni. Túlzott hírek voltak persze.

Szegeden beiratkoztunk az iskolába. Összevonták az állami és a piarista gim-
náziumot. Az osztályfőnökünk egy paptanár volt. Fölvette az adatokat, és kér-
dezte a vallást is. És ez engem hallatlanul bosszantott, s odavágtam neki, hogy 
felekezet nélküli. És ez egy forradalmi tett érzését keltette bennem. A tanár na-
gyon csúnyán nézett rám, néma csönd volt. Szó nélkül beírta. Felháborítónak 
éreztem, hogy még 45 után is azzal foglalkozzanak, hogy én milyen vallású va-
gyok. De mivel a tanár beírta, úgy éreztem, mégiscsak történt valami ebben az 
országban.

Apám érkezésének hírére fölrohantunk – vonattetőn, meg ahogy lehetett –  
Szegedről. Az első kérdésem apámhoz – akit borotválkozás közben, félmeztele-
nül, nagyon lesoványodva ott találtam a fürdőszobában és aki a szememben a leg-
főbb tekintély volt, és főleg azzá nőtt ebben a több mint egyéves távollétben – az 
volt: „Na, hogy tetszik az új, demokratikus, független Magyarország ?” És ironi-
kusan soroltam azokat a jelzőket, amikkel a rendszer, az új Magyarország akkor 
díszítette és propagálta magát. Apám erre higgadtan azt válaszolta, hogy minden-
esetre jobban, mint a régi. Pontosan emlékszem a válaszára. De a kérdésemben 
benne volt az én idegenkedésem, csalódottságom, és persze az is, hogy apám ál-
talam leghitelesebbnek tartott ítéletét és megerősítését is várom, és nem kaptam 
meg ezt a megerősítést. Szóval egy kicsit keveselltem apám válaszában az egyetér-
tést. Ő akkor egy-két napja volt Pesten, de valamit már érzékelt.

A lakásunkat a Kissvábhegyi úton 45 késő őszére helyreállították. Közben 
kinn laktunk a dunai víkendházunkban a Luppa-szigeten, egészen novemberig. 
Onnan jártunk be iskolába, de ezek iskolai szempontból elég laza idők voltak. Na-
gyon utáltam iskolába járni, ott se találtam a helyem. A régi iskolánk egyébként 

02_KOROSI.indd   105 2015.11.02.   9:41



106 magyarok 1945-benÉvkönyv XXI. 2015

Göncz Árpád mezei jogászként végezte el a jogi egye-
temet, 1944-ben szerezte meg a diplomáját. Csatlako-
zott a Teleki Pál Munkaközösséghez, amelynek szem-
lélete – az egyetemlegességre való törekvés, a nyitottság 
és a baloldali út keresése – közel állt hozzá. Mivel egye-
temi felmentése volt, csak a háború legvégén hívták be. 
1944 decemberében, amikor a századát kivezényelték 
Németországba, megszökött. Budapesten csatlakozott 
a Táncsics Mihály zászlóaljhoz, fegyverrel harcolt az 
ellenállásban. Az egyik akció során a csendőrök rajtuk 
ütöttek, a harc során átlőtték a lábát. 

romokban volt az Attila utcában, úgyhogy akkor a Rákócziánumba, a Keleti Ká-
roly utcába kellett délutánonként iskolába járni. Csalódások értek, mert az egyik 
kedvenc tanárunkkal, a nevezetes Grexa Gyulával, aki igazán baloldali és nyíltan 
náciellenes volt a legnehezebb időkben is, meglepetésemre vitába bonyolódtam az 
iskolai lépcsőházban, mert én hozzá fordultam, hogy meg kéne már szüntetni ezt 
a Werbőczy nevet, mert ez méltatlan a korhoz, mire ő elkezdte nekem Werbőczy 
történelmi érdemeit méltatni, éppen ő, akitől ezt akkori ifjúkori buzgalmamban a 
legkevésbé vártam. […]

A közélet azért valamennyire érdekelt. Eljártam például a háborús bűnösök 
perére. Imrédy, Bárdossy tárgyalására emlékszem, a Szálasi-per egy részén is ott 
voltam. Tüntetően átvonultunk Béldi Alajos Markó utcai tárgyalására, amikor a 
szomszédos Berzsenyi-gimnázium tanulója voltam. És ez a reakciós tanároknak 
szólt, vagy egyenesen az igazgatónak, aki családilag érintve volt. Szóval mi így re-
belláltunk. De a MADISZ-ba nem mentem el. Az ottani nyüzsgés nem vonzott 
igazán. Apám beszervezett az akkor alakuló Magyar Radikális Pártba kifutófiú- 
nak. Pár hétig titkárkodtam Csécsy Imre mellett. Nem valami komoly szelle-
mi vagy politikai tevékenységet folytattam: leveleket kellett vinni ide vagy oda, 
meg bizonyos időt töltöttem ott, az ő lakásán, meg a párthelyiségben, az akkori 
Podmaniczky utcában. Erről azért éreznem kellett, hogy ez nem komoly dolog, 
és nem az én világom, hogy itt furcsa, érdekes, részben rokonszenves, de teljesen 
impotens öreg bölények ülnek.

Az interjút Tóth Pál Péter készítette 1984-ben. OHA, 700.

Amikor 45-ben visszamentem a munkahelyemre, az Országos Földhitelintézetbe, 
azon kevesek közé tartoztam, akiknek 
bizonyítható ellenállási mozgalmi múlt-
ja volt, s ráadásul egy forradást is visel-
tem a combomon. De akkor még nem 
volt divat, hogy valaki dicsekedjék ezzel. 
Nekem ott a bankban eléggé megnőtt 
az ázsióm. Névtelen emberből egyszeri-
ben fontos személlyé váltam. Akkoriban 
kaptam a Teleki Pál Munkaközösségtől 
azt az ajánlatot, hogy Kovács Béla sze-
mélyi titkáraként menjek be a kisgazda-
párt központjába. Mellesleg akkor azt 
akarták, hogy legyek képviselő. Istenál-

dotta naivitásomra vall, hogy azt mondtam, erre még nem vagyok kellően felké-
szülve, ehhez többet kell tudni. Valószínűleg ezért maradtam életben.
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Föl sem fogtam, mire vállalkozom, amikor a titkári posztot elvállaltam. A tit-
kár végső soron személyi kiszolgáló, akinek „tisztába kell tennie” a főnökét, meg 
kell etetnie, ki kell löknie az ajtón, hogy elmenjen valahová, és mindez nem ne-
kem való feladat. Mint ahogy nem szerettem azt sem, hogy a főnököm a gazdám 
volt. Tehát nekem ez az idő, amit Kovács Béla mellett töltöttem, életem kellemet-
len időszakai közé tartozik.

Kovács Béla titkárságának lettem a vezetője, ő akkor a kisgazdapárt főtitkára 
volt, és földművelésügyi államtitkár Nagy Imre mellett, amikor Donáth is állam-
titkár volt. Donáth csinálta a földreform lebonyolítását és minden mást, aminek 
nálunk csupán a törvénytelen része miatti panaszok csapódtak le. Az időmet java-
részt a párton belüli napi feladatok töltötték ki. Többek között az, hogy Kovács 
Bélát megvédjem az állást követelőktől, főleg az érdemeik elismerését követelők-
től, a főispánságra törekvőktől – akár a testemmel is. Az lett volna a feladatom, 
hogy értesüljek, értesüljünk arról, ami Béla körül folyik, másrészt pedig én szűr-
jem meg, ki az, aki Béla füléhez közel kerülhet. Ez majdnem lehetetlen feladat 
volt, mert ezreket kellett volna megszűrni, akik ostromolták. Túlságosan hetero-
gén alakulat volt ez a párt. A kriptokommunistáktól és a belső zsebükben viselt 
pártigazolvány-tulajdonosoktól kezdve a kalotosokig és a németellenes, de faji esz-
mét valló, jobboldali Magyar Közösség tagjaiig, akiket Kovács Béla ki nem állha-
tott.

Engem akkoriban többször is delegáltak igazolóbizottsági tagnak. Négy-öt he-
lyen voltam, főleg vállalatoknál. Legjobban az Egészségügyi Minisztériumra és az 
Elektromos Művekre emlékszem. Mai eszemmel azt mondom, hogy ha valamit 
nem lett volna szabad vállalni, akkor ez az volt. Igen ám, de a háború végén úgy 
éreztem, hogy azokat az embereket szűrjük ki, akik bűnösök, még akkor is, ha ezt 
a kategóriát ma túlságosan is meghatározhatatlannak tartom. Úgy éreztem, hogy 
ezzel is szolgálom a demokráciát, a politikai és társadalmi élet tisztulását. Minden 
látható eredmény nélkül dolgoztam mindaddig, amíg az Elektromos Művek ve-
zérigazgatójának a tárgyalására nem került sor. Nem tudtam, hogy a vezérigazga-
tó tagja volt a Magyar Közösségnek. Aki azon az igazolóbizottsági tárgyaláson ott 
volt, az mind ennek a szerencsétlennek a vérét követelte. A vezérigazgató elekt-
romérnök volt, egyetemi tanár, rendkívül szimpatikus ember. Arról persze szó se 
lehetett, hogy én egymagam a szociáldemokraták, a parasztpártiak és a kommu-
nisták ellenállásával szemben meg tudjam védeni. Semmiféle bizonyítékot nem 
lehetett ellene felhozni. Olyasmivel vádolták, hogy bevezettette a közvilágítást 
ott, ahol a villája volt, de semmi bűncselekmény nem történt. Végül a különvé-
leményem hangoztatásával kénytelen voltam az elmarasztaló határozatot aláírni. 
Huszonnégy óra múlva repültem, mert Arany Bálint [a Magyar Közösség szellemi 
vezetője] ezt már nem tűrte. Az volt a baj, hogy a Magyar Közösség egy tagját 
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nem védtem meg, noha ez az ember teljes mértékben megérdemelte volna. Jellem-
ző volt még ezekre az igazolóbizottsági tárgyalásokra, hogy valamiféle, majdhogy-
nem hisztérikus zsidó érzékenységgel állottam mindig szemben. Ezek az emberek 
általában félrevonultak, s úgy tárgyaltak a sarokban, hogy én ne halljam, utána 
pedig képtelen vádakkal hozakodtak elő. Például valakit, aki egyébként emberek 
életét mentette meg, állásvesztésre ítéltek, mert két tucat színes ceruzája hiány-
zott. Ez az eset szintén az Elektromos Műveknél történt. A kommunista párt 
megbízottja, aki a följelentést tette, végül visszavonta az alaptalan és nevetséges 
vádat. Iszonyatosan nehéz helyzet alakult ki, az emberek úgy védekeztek, mintha 
falnak szorították volna őket, a gyűlölet és az elfogult düh légkörében. Nagyon 
örültem, amikor ettől a feladattól megszabadultam. Ugyanakkor megkeseredett 
a szám íze, mert mint mondottam, meggyőződéssel vettem részt a politikai élet 
megtisztításában.

Az interjút Hegedűs B. András készítette 1985-ben. OHA, 2. 

A munkabizottsági ülésen találkoztam Lendvai Csabával, aki viszont hivatalos 
küldöttje volt a 45. június közepén, a 
MADISZ-szal szemben megalakult kis-
gazdapárti ifjúsági szervezetnek. A Ló-
nyay Utcai Református Gimnáziumba 
járt, onnan ismertem. Örömmel üdvö-
zöltük egymást. Kérdeztem, hogy került 
ide ? Elmondta, hogy a Független Ifjúsá-
gi Szövetség keretében. Tájékoztatott a  
mozgalom főbb célkitűzéseiről, és ezt  
a tájékoztatást, amely egyszemélyes volt, 
kiegészítette, hogy délutánonként ab-
ban a házban, ahol Nagy Júlia megszállt, 

minden délután találkoztunk, lévén csónak is, együtt csónakáztunk. Ott ismer-
tem meg a másik kisgazdapárti ifjúsági vezetőt, Mizsei Bélát is, aki joghallgató 
volt még akkor. Ő is hivatalos résztvevője volt a MEFESZ-nek. Mizsei Béla már 
korábbról ismerte Nagy Júliát, Nagy Ferenc lányát. Velük voltunk együtt. Mizsei 
Béla volt a másik, aki informált róla, mit akar a kisgazdapárt ifjúsági szerveze-
te. Különböző kiadványokban, felhívásokban annak idején megjelent, és a követ-
kező négy vagy öt pont volt a jellemzője, legalábbis bevallott jellemzője. Az első, 
hogy olyan ifjúsági mozgalmat akarnak, amely a görög-római kultúrára épül, ezt a 
műveltséget terjeszti, építi tovább. A második a mélyen népi gondolkodás, a har-
madik út kérdése. A harmadik az, hogy demokratikus legyen. A negyedik, hogy 
szociális legyen. Ezt még akkor teljesen precízen nem fogalmazták meg. (Nem 

Abod László a Budapesti Református Főgimnázium-
ban, később a Kecskeméti Református Gimnáziumban 
töltött évei alatt aktívan részt vett az olyan keresztény 
ifjúsági mozgalmak tevékenységében, mint a Keresztény 
Ifjúsági Szövetség és a Soli Deo Gloria. A háború alatt 
teológus-, valamint bölcsészhallgatóként közeli kap-
csolatba került az antifasiszta ellenállás népi köreivel. 
Maga is részt vett zsidómentő akciókban, németellenes 
röpcédulák terjesztésében. 1945 augusztusában leutazott 
Balatonlellére a MEFESZ alakuló ülésére.
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Futó Dezsőt 1944 szeptemberében ismét behívták 
katonának, ahonnan október 15-én hazaszökött Bá-
rándra. A kisgazdapárt tiszántúli szervezeteinek köré-
ben a német megszállók és a nyilasok ellen szervezke-
dett, zsidókat bújtatott. 1944 decemberétől a Független 
Kisgazdapárt delegáltjaként az Ideiglenes Nemzetgyű-
lés tagja lett, 1945-ben nemzetgyűlési képviselővé vá-
lasztották. 

sokkal később pontosan körvonalazták parasztszövetségnek a parasztság érdek-
védelméről szóló törvényjavaslatában, amely még a parasztság sztrájkjogával is 
foglalkozik.) És a Somogyi-féle Kertmagyarország-gondolat alapján a szövetkeze-
ti szocializmus programja, amely egész pontosan nem volt körvonalazva. Újabb 
vonás – most már nem tudom, hányat mondtam –, hogy ez nem materialista. Sőt 
kifejezetten keresztény világnézetet hirdetnek, de a világnézeti követelmény nem 
kötelező. Ezekre a programpontokra az addigi neveltetésem alapján én vevő vol-
tam. Különösképpen nagyon tetszett nekem a görög-római kultúrára való hivat-
kozás. Hiszen én ebben éltem benne. Na, ezeket ott elmondták nekem, és miután 
régi, rokonszenves iskolatársam volt Lendvai Csaba, megbeszéltük, hogy majd a 
tábor után, miután közel áll hozzám a mozgalom, nekik meg szükségük van agi-
lis emberekre, akkor jelentkezem majd, és valami munkát majd csak tudok végez-
ni. Egyelőre ez társadalmi munka, fizetni nem tudnak semmit. Visszatérve még 
a programra, elfelejtettem mondani, hogy ez ugyan a földreform után volt már, 
45. augusztus végén, amikor a MEFESZ alakuló ülésen találkoztam velük, de a 
programban a földreform megingathatatlan és konzekvens követelés volt. Olyan 
formában is, hogy annak idején, amikor indultak, például a földreform ügyében 
radikálisabb álláspontot képviseltek, mint maga a Független Kisgazdapárt. Azt a 
radikális álláspontot, ami megvalósult. Egyszóval úgy éreztem, hogy otthon va-
gyok, és ezért csatlakoztam hozzájuk.

Az interjút Molnár Adrienne készítette 1988–89-ben. OHA, 193.

A kisgazdapárt tulajdonképpeni megalakulása akkor indult meg, amikor a kor-
mány feljött Budapestre, ekkor lett szék-
háza a kisgazdapártnak a Semmelweis 
utca 1.-ben, a mai Szovjet–Magyar Kul-
túra Háza helyén. Miután itt mindenek-
ről osztozkodtak a pártok, ez a Semmel-
weis utca 1., amelyik a Nemzeti Kaszinó 
volt, ez jutott, vagy ezt kapta a kisgaz-
dapárt, és így költözött be. Először, azt 
hiszem, a Károlyi utcában volt a kisgaz-
dapárt központja, aztán így került át ide. 
Mindenki mindent osztott előre-hátra, főleg a pártok. Jelszó: kaparj, kurta, neked 
is jut, és mindenki kapart, és mindenki lehetőleg a nagyobb csontot akarta kika-
parni magának. Mi nagy házat kaptunk, eleinte úgy szédelegtek benne az embe-
rek, hogy rossz volt nézni, mert ez egy hatalmas épület, el lehet képzelni, hogy a 
felsőbb tízezernek és dzsentriknek volt a kaszinója. Itt alakultak aztán ki a dol-
gok, de a nagy tragédia ott volt a kisgazdapárt részéről, hogy nem volt lehetőség, 
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hogy szervezkedni tudjon. Mert mégis valami irányvonalat kellett volna mutatni 
a parasztságnak, ehhez viszont autó kellett volna. Viszont még május végén is tíz 
olyan autónk volt, amelyik maximum ötven kilométert ment, aztán lerobbant, és 
ott kellett csinálni az útszélen. Még autóval se szívesen mertek menni az emberek 
akkor se, mint ahogy később se. A választások idején nagyobb lett az autószám, de 
éppen ilyen roncs kocsik voltak. Tehát a kisgazdapárt szervezése, hogy úgy mond-
jam, öntevékenyen történt, elsősorban vidéken, de vidéken jól állottunk, mert hi-
szen ha én úgy veszem, hogy Magyarországon 3000 helység volt 45 előtt, akkor a 
kisgazdapártnak a 3000 helységből 2000-ben volt szervezete, amelyik legtöbbször 
csak akkor támadt fel, hogyha helybeli községi választások voltak, vagy akkor, 
amikor országgyűlési választás következett. Ezek a kisgazdapárti szervezetek nem 
voltak olyan szervezetek, de még a kormánypártiak sem annak idején, mint most 
például a kommunista párt. Nem kellett tagsági díjat se fizetni, nem volt ez kö-
telező. Ma már egész más. Akkor nem fizettünk, ez az igazság. Örültünk, hogy-
ha megrendelték a Független Kisgazdapárt lapját, a Kis Ujságot, és ezen keresztül 
tartották az eszmével az összeköttetést. Tehát egész más volt akkor a pártszerve-
zés és annak lehetősége, mint napjainkban. 

Volt egy jelölőbizottság a kisgazdapártban is, és engem Pest megyébe raktak 
a lajstromos listára. A húszegynehányadik jelölt voltam, és ennek ellenére beke-
rültem. Hogy miért nem Biharban ? Valószínűleg azért, mert még kisgazdapárt 
se volt, amikor Szabó Pál író és Bihari Nagy Lajos az akkor még névtelen kisgaz-
dapártot már a 29-es években szervezte Biharban, és ott nagyon sok régi kisgaz-
dapárti ember volt, és biztos azért kerültem át Pest megyébe, mert ott minél több 
embert akartak behozni.

Hogy miért győztünk ? Hát sok oka van annak. A választások idejére tisztá-
zódott a közvéleményben, hogy a kisgazdapárt polgári párt. Nem törekszik sem-
miféle olyan dologra, amelyikből diktatúra lehetne, és a közvélemény beérett 
arra, hogy diktatúrát végképpen nem akart. A kommunisták szervezkedése az 
első perctől kezdve erőszakos volt, és ezt a magyar közönség nem szerette. Nem 
vitás, hogy a kisgazdapárt ilyen értelemben bizonyos mértékig gyűjtőpártnak bi-
zonyult, de minden pártban éppen elég szemét ember gyűlt össze. A karrieristák 
és az ügyeskedők minden pártot elöntöttek. Az, hogy a két munkáspárt a pesti 
választásokon együtt indult, az csak tovább gyengítette a két pártot, mert hiszen 
a szociáldemokraták munkástömege sokkal-sokkal tisztább látású, demokratiku-
sabb felfogású volt 1945-ben, mint a kommunistáké. Meggyőződésem, hogy a 45-
ös választáskor nagyon sok szociáldemokrata párti szavazatot kapott a kisgazda-
párt, mert a két párt választási szövetsége a régi szociknak végképp nem tetszett.

Az interjút Hegedűs István készítette 1986-ban. OHA, 14.
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Keresztes Sándor 1944 őszén családjával Kolozs-
várról Budafokra menekült. Részt vett az ellenállási 
mozgalom embermentő tevékenységében és 1944 no-
vemberében az akkor még illegális Demokrata Néppárt 
megalapításában. A nyilas hatóságok decemberben 
letartóztatták, de kiszabadult. Az ostrom után rögtön 
bekapcsolódott a politikai életbe. 

45 őszén jött az első választás, a székesfővárosi választás, majd utána az országos. 
A Demokrata Néppárt köztudottan nem 
indult ezeken a választásokon. A néppárt 
általában a kisgazdapárttal kollaborált 
ezen a két első választáson. Én bekapcso-
lódtam az ottani kisgazdapárt szervezé- 
si munkájába. Természetesen közöltem, 
hogy nem lépek be a kisgazdapártba, 
hogy a néppárthoz tartozom, ők ezt tu-
domásul vették, és jelöltek a városi képvi-
selőtestületbe. Akkor még Budafok önálló megyei város volt. Nem lévén jogászuk 
– a választási apparátusba a választási körzetek megbízottakat küldtek –, az oda 
delegált embereket ki kellett okítani a jogaikról, kötelezettségeikről, és ezt mind én 
végeztem el. Volt egy érdekes dolog, amikor egyik kicsit borsózott a hátam, mert 
éppen a kisgazdapárt helyiségében, zsúfolt nézőtér előtt, kezemben a közlönnyel 
és néhány feljegyzéssel, amit készítettem, hogy miről kell beszélnem, tartottam a 
felvilágosító előadást, amikor bejött két orosz tiszt. Az egyik egyenesen odajött 
hozzám, kivette a kezemből az egész dolgot, és alaposan elkezdte tanulmányozni. 
Én pedig mit tehettem, odaadtam, de folytattam tovább az előadást. Jó negyedórát 
nézegette, forgatta, aztán visszaadta, és köszönés nélkül elmentek. Ilyen volt akkor 
a hangulat a választási előkészületben, de láttam a szemeken és az arcokon, hogy a 
jelenlévők meg voltak egy kicsit dermedve. 

Budafok akkor még egyházközségileg is egységes volt. Ott volt egy nagyon ki-
váló, régi cserkészvezető pap, Nagy Ferenc, és ő is a kisgazdapárt vonalán dolgo-
zott. A felsővárosi rész kifejezetten munkásnegyed volt. Budafokról az volt a hír, 
hogy Angyalföld és Csepel után a legbaloldalibb város, és itt komoly eredményre 
számítottak. A legnagyobb meglepetésre a kisgazdapárt abszolút többséget kapott 
a budafoki választáson. Ezt Nagy Ferenc meg az én számlámra írták, úgyhogy 
szegény Feri nem mert hazamenni. Tudniillik már este megtudtuk a budafoki 
eredményeket, befutott az összesítés a városházán, és jöttek nagy diadallal, hogy 
a kisgazdapárt abszolút többséget kapott, a szocdemek, a kommunisták lemarad-
tak. Amikor aztán a képviselő-testületi mandátumokat átadták, hogy ki került be 
a városi képviselő-testületbe, a gyárakból kádereket vezényeltek ki, a tanácsterem 
fölött voltak a karzatok, hát nem éppen díszítő jelzőket kiabáltak rám. „Disznó ! 
Üssétek le őket !” Ilyeneket kiabáltak. Én akkor már a minisztériumban voltam, 
a belügyben, nem csak a városnál, amikor ez történt. Ettől függetlenül ez volt a 
helyi szereplésem.

Az interjút Javorniczky István készítette 1988-ban. OHA, 104.
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