
HETÉNYI VARGA KÁROLY

BENKŐ ISTVÁN, A DACHAUI FOGOLY

Ma gyarorsz ágrol lve-; végéig - az eddig fe ltárt adatok
szer int - legalább tizenöt egyházi szem élyt hurcoltak
megsemmisítő táborba. Közülük tizenhárman Dachau
ba kerültek . egy premontrei szerzetest , Horváth An
talt Bécsig szállítottak . egy ref ormátus lelkész pedig.
Nagy Kornél Dunaalm ásról . a hasslachi táborban
pusztult el. Kett ejüknek még a neversem fo rdul elő a
különböző táborok összesített n évsor ában. A nemzet
közi statisztikák k imutat ásai szeri/It a Dachauban ra
bosk odó magyar papok száma mindiissze három. Az el
térés egyik oka nyilvánvalóan az . hogy a szerzők a
nemzetiségi hovatartozást gyakran a szerint a tartóz
kodá si hely szeri/It számították . ahol az egyko ri fogo ly
a stat isztika összeállításakor tartózk odott . illetőleg

véglegesen letelepedett . A háború után modosultak: a
határok . s ennek köve tkeztében az egyes táborlakók
állampolgársága meg változott : mindez csak nehezítet
te a tanulm ány írók munkáját . Az egykor ugyancsak

hossz ú évek ig Dachaubun raboskodo osz trák Georg Schelling is felfigyelt erre a körülményre. s
utólag kozreadon egy terj edelmes helyreigazító jegyzéke t. amit az tán Eugen Weiler is átve tt a Die
Geistlichen in Dachau ( Papok Dachauban , Mödling . 197/ ) clm ű 1158 oldalas és 2797 papi sze
mély adatait tartalma zó tanulmányában.

A már rendelkezésre álló adatok alapján viszont minden k étséget ki záróan tudjuk . hogy a tizenöt
elhurcolt pap kö zül kett en meghaltak a táborban. egyet elbocsátottak , tizenkett en megérték a tábor
felszabadulá sát . s a tizenkettőből két lelk ész visszatért Magyarországra. A f ennmaradó tíz fogo ly
közül négynek a további sorsa ismeretlen. hatrólfeltételezhető. hogy hazatért k or ábbi- ma már az
ut ádállamokh oz tartozó - állomáshelyére. •

A dachaui koncentrációs táborból M agyarországra visszatért ké t pap : Eglis István és Benkő

István.

Amikor Fehérvári úti lakásán sikerül szóra bírnom Benkő István plébánost, tiltakozik az ellen,
hogy ő valami nagy dolgot vitt volna végbe. Úgy érzi, csupán a kötelességét teljesítette . Azt a kö
telességet, amelyet Isten azokban a nehéz időkben reá rótt. Ez a kötelességteljesítés letart óztat ást
és internálástjelentett Benkő István számára, aki maga sem sej tette, hogy az út , mely az ártatlan
nak látszó EMSZO-ba J vitte, egyszer majd Dachauba vezet. A drámai megjelerÍítést akkor is
igyekszik kerülni , amik or a lágerben töltött hónapokról beszél. A történteket egyszerű közvet
lenséggeladj a elő , minth a természetszerűen tart oznának az életéhez.
Benkő István már kerekegyházi káplán korában felhívta magára a figyelmet a parasztifjúság

iránti érdeklődésével. 1938-ban Kő Benedek ( Kő Ben . . . = Ben-Kő) írói álnéven n épszinrnű vet

ír a KALOT-nak2 Klarica címmel. (A színda rabhoz Puchard Győző kerekegyh ázi kánt or írt ze
nei kíséretet. ) A rnűnek szép sikere volt, a .szegedi első kiadást még két budapesti követte.

- Amikor Benkőt 1941-ben Budape sten megoperálják , felgyógyulása után a fővárosban marad,

• J EMSZO : Egyházközségi l\lunkásszervezetek Szakosztá ly
2 KA LOT : Kat oliku s Agr árifj ús ági Legényegyletek Országos Titkárs~a

J
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és a Szent Anna plébánián kap kápláni beosztást. A lelkes fiatal papot innen hívják meg az EM
SZO-ba központi titkárnak.

- Mi volt a feladata az EMSZO titkáraként ?
- Nálunk a titkár megnevezés több személynek is szólt. Igazgatónak neveztük Freesz Józsefet,

főtitkár volt Eglis István és Kovács Ferenc, Zsidai József és én voltunk a titkárok. Engem Eglis
ajánlatára hívtak be. Zömmel a kulturális munkában vettem részt. De amikor Szalai Györgyöt
behívták katonának, futballmeccseket is szerveztem. Az EMSZO a Quadragesimo anno és a Re
rum novarum pápai enciklikák alapján szervezte a katolikus munkásmozgalmat. Volt érdekvé
delmi részlege is, az úgynevezett hivatásszervezet. Jó barátságban voltunk velük, de magának az
EMSZO-nak a világnézeti nevelés volt a célja. Sajtóorgánumunk az Új Rend nevezetű hetilap,
amelyet Eglis szerkesztett. Nevelő munkánk mindinkább a hitleri eszmék ellen irányult. Volt
olyan időszak, amikor az EMSZO volt az egyetlen, amely a nyilasokkal nyíltan szembe mert
szállni. Elég csak a tattersalli nagygyűlésre emlékeznünk ... Egyébként már nekünk is voltak esti
iskoláink, például munkásgimnáziumaink. Katolikus főigazgatók és vezető személyiségek fel
ügyelete mellett tanítottuk és vizsgáztattuk a munkásokat. Színjátszók és rendezők iskoláját is
szerveztünk, itt akadt a legtöbb feladatom. .

Gyakran jártam csoportokhoz is. Újpesten szabályos előadásokat tartottunk a Katolikus
Körben. Az EMSZO-sok a Katolikus Kör belső helyiségeiben söröskorsók mellett gyűléseztek.

Ha folyt az előadás, és illetéktelen lépett be, azonnal elkezdtünk sörözni, énekelni.
- Miről szóltak az előadások?

- Világnézeti kérdésekről, majd mindinkább a politikai ellenállásról. Nyíltan hirdettük, hogy
a nemzetiszocializmus alapvetően emberellenes, keresztényellenes. Már kezdettől fogva vallot
tuk nemcsak azt, hogy a hitleri Németországnak el kell vesztenie a háborút, hanem azt is, hogy
ezt a vereséget a magunk módján, akármilyen kis mértékben is, de elő kell segíteni. Bármennyire
titokban tartottuk illegális gyűléseinket, idővel mégiscsak kiszivárgott valami, s a németek az
ilyesmire nagyon érzékenyek voltak.

- Letartóztatásának mi volt a közvetlen előzménye?

- Az EMSZO-központ - amely akkorra már átalakult, és mi úgy szerepeltünk, mint az "Érse-
ki Helytartóság Munkás lelkigondozási előadói" - részt vett a Magyar Front' mozgalomban,
A Magyar Front terjesztette azokat a háborúellenes röpcédulákat, melyeknek aláírója volt a
Kommunista Párt, a Szociáldemokrata Párt, a Kisgazda Párt, a Legitimista Párt és a Katolikus
Mozgalmak - ezek voltunk mi. A röpcédulák megszövegezésében, sokszorosításában, terjeszté
sében a mi központunk is tevékenyen közreműködött. Én a terjesztésben. Az illegális tárgyaláso
kon Freesz és Eglis jelent meg. Volt, hogy az angolkisasszonyok sekrestyéjében találkoztak.
Amikor pedig a pártok illegalitásba szorultak, és Szakl}Sitsék már a Csónak utcában bujkáltak,
az utolsó röpcédula terjesztését egyedül az EMSZO-kózpont intézte. Monoron elfogták azt a
nyomdászt, aki ezt a röpcédulát csinálta, állítólag ő adott föl minket. 1944.december 5-én a Ges
tapo behatolt az EMSZO-központ helyiségeibe, és letartóztatott bennünket. Órák hosszat kellett
feltartott kézzel állnunk. Nem vádoltak; csak szidalmaztak. Aztán bevittek a Pestvidéki Tör
vényszék Fogházába. Ez volt akkor a Gestapo-fogház. A személyi adatainkhoz ezt írták: "Né
metellenes magatartás". De senki sem szólt többé hozzánk. Ott voltunk pár napot, cellákban
szétszórva. Eglist egyszer nagyon megverték, de a többieket nem bántották. Aztán kivittek a Dé
li pályaudvarra, és marhavagonba raktak mindannyiunkat. Itt újra együtt volt az egész EMSZO.
De voltak ott katonaszökevények, olaszok, oroszok, sok és sokféle ember.

- Freesz József nem volt a vagonban?
- Freesz a letartóztatásunk napján költözött ki Akácfa utcai lakásából, mivel ezt a területet

gettónakjelölte ki a kormány. Ezért aznap reggel nem jött be a hivatalba. De később sem, mert
idejében értesítették. A hivatalsegéd sem, ő segített a költözködésben. Azok már izgalmas idők
voltak. Ök is, mi is sajátos módon közlekedtünk. Az ember kijött a kapun, és első útja: irány
nyílegyenesen a túlsó oldal kapualjába. Onnan először jól körül kellett nézni - s azután mertünk
indulni. Így tettek Freeszék is..Láttak két Gestapo-embert bemenni a házukba, s erre már nem

3 Magyar Front: az 1944·ben betiltott politikai pártok illegális szövetkezése, Antifasiszta tevékenységében katolikus
és protestáns egyházi szervezetek is részt vetlek.
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mertek hazamenni, Amikor betelefonáltak az EMSZO-ba, s hallották az idegen hangokat, tud
ták, hogy baj van ... Freesz József 1951. november 21-én halt mei 48 éves korában. Kár érte,
mert ha megmarad jó egészsé~ állapotban, a magyar egyháztörténelemegyik legkiemelkedőbb
alakja lehetett volna.

A vagonban mi ketten, papok, meggyóntunk. Eglis nagyon erős lélek volt, jó humorú ember.
Amikor kicsit helyrerázódtunk, azt mondtuk: "Na, egy fél évet erre rászánunk !" Hát nem sok
kal tovább voltunk oda.

-1944. december Iv-én érkeztek Dachauba.
- Igen, hajnalban. A vasúttól a táborig jó két kilométer volt az út gyalogmenetben. Akkor

semmit sem láttunk, mert a tábor még aludt. Később észrevettük, hogy nagy csoportok mennek
mindenfelé munkába. Felvették személyi adatainkat, utána fürdőbe vittek. Lökdöstek ide-oda.
Az adminisztrációt foglyok intézték. Németül beszéltek, de volt magyar tolmács is. A német sze
mélyzet magasan felettünk állt, nemigen érintkeztek velünk. Azt magyarázták, hogy ez egy átne
velő tábor, és ha a .Herrenvolk'" megnyeri a háborút, a családunkat is idehozhatjuk, és dolgoz
hatunk az új Európa érdekében. Dachau volt a papok gyűjtőtábora is. A nácik azt tapasztalták,
jobb, ha a papok együtfvannak, egy helyen, nehogy a nép mindenütt hírét vegye, papok is síny
lődnek koncentrációs táborban. Általában minden ideérkezettnek első állomása három hét ka
rantén volt. Ezután osztották szét őket. A zsidókat a München közelében fekvő allachi táborba,
a többieket az alferingi táborokba. De voltak transzportok, melyeket a Gestapo .Liquidieren"
nel jelölt meg. Ezeket a szerencsétleneket vagy azonnal gázkamrába vitték, vagy kivégezték a
krematórium udvarán.

Amikor megérkeztünk, le kellett vetnünk a saját ruhánkat, aztán kiosztották az előző transz
portos foglyok fertőtlenített ruháit.
. Az én számom 135793 volt piros háromszöggel és egy "U"-jelzéssel. Ez azt jelentette, hogy
magyar politikai fogoly vagyok. Kopaszra nyírtak, és bekentek fertőtlenítő folyadékkal. Szeren
csére a ruhámat sikerült elcserélni egy öreg, Varga new dunántúli magyarral, akit szintén kihur
coltak, mert a lányának egy SS-katona volt a vőlegénye, és a lány megszökött tőle.

Végül elindítottak bennünket a karanténba, engem a 19-es blokkba. Egy ilyen blokk 100 méter
hosszú és 20 méter széles barakk volt, benne négy fülke, középen a mosakodó és a klozett. A fül
kékben háromszintes fekhelyek voltak. Fel kellett mászni rájuk. Kettesével feküdtünk egy fekhe
lyen, én Eglissel kerültem össze. Te pap vagy, viseld el! - mondtam magamnak. A karanténban
az első reggel kicsit korábban keltem föl. Amint belépek a mosdóba, .ott fekszik a betonon egy
holttest, minden ruha nélkül ...

Megható dolgok is történtek. Karácsonykor beszökött hozzánk egy magyarul is beszélő bur
genlandi paptestvér, és papírba csomagolva átváltoztatott szentostyát hozott nekünk. Cigaretta
tárcámba rejtettem. Szentségimádást is tartottunk. Az ünnep másodnapján egy második emeleti
ágy sarkában összebújtunk hatan, katolikus papok, s egy belga paptestvér imádkozta a szentmi
sét. Nem koncelebráltunk, akkor még nem volt szokás. .

Egy szobában laktunk a clermonterrói püspökkel. Később elvitték egy megkülönböztető hely
re. Ott volt Beran, aki később bíboros lett. Együtt voltam Trochta püspökkel, aki akkor még sza
lézi pap volt. Már évek óta raboskodott a táborban a magyaroknak is oly kedves barátja, Sieg
fried Wűrl tiroli plébános. Az orra tövig hiányzott, mert büntetésbőlhason csúszva, orrával a ha
vat túrva kellett egy kilométert megtennie az őt vigyorogva körülvevő SS-legények előtt ...

A három hét letelte után az orvosok megvizsgáltak bennünket. Mindenkinek följegyezték az
aranyfogait, arra az esetre, ha meghal, ki tudják szedni a szájából. Eljött a nap, amikor átmehet
tünk a 26-os blokkba. Ez volt a papi blokk. Itt, a Stube 2-ben történt még korábban, hogy egy
nagypénteken géppisztollyal, rúgással és fejbeveréssel kényszerítették az ott lakó papokat, hogy
alsónadrágra vetkőzve felüljenek a szekrények tetejére, és szent énekeket énekeljenek.

A 28-as is papi blokk volt, abban lengyel testvérek laktak. A 30-as blokk volta halálblokk.
Olyanok kerültek oda, akiken szemmel láthatólag már üem lehetett segíteni ... Alighanem meg
halt már az a münsteri blockültestert, aki akkor fogadott. Szeretettel köszöntött bennünket, és

4 Herrenvolk : a nácik által kedvelt kifejezés. Uralkodó népet, felsőbbrendű fajt jelent.
5 Blockiiltester: blokkfelügyelő, a legidősebb blokklakó
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bevitt a kápolnába. Szentségimádást végeztünk, és utána mentünk a helyünkre. Ezután valami
vel javult a helyzetünk. Igaz, tapasztaltunk emberi gyarlóságokat is, de azért látszott, hogy ott
papok vannak. Korábban keltünk fél órával, mint a tábor, és a kápolnában szentmisén vettünk
részt, áldoztunk. Ezt a misézést Faulhaber bíborosnak sikerült kiharcolnia még régebben. A pa
pi blokk négy stubéjából az egyiket kápolnává alakították át, és a létszámnak négy helyett há
rom helyiségben kellett elférnie. A kápolna a körülményekhez képest gyönyörű volt. A művészi

hajlamú papok sokat faragtak, például egy Mária-szobrot is, amely azóta a Dachaui Madonna
néven vált híressé. Amikor a clermonterrói püspök húsvétkor misézett, fából faragott pásztorbo
tot tartott a kezében. Ezekről egyszer írtam az Új Emberben Dachaui csoda címmel. Mi magya
rok is rnisézhettünk, amikor megtudtuk. hogy meghalt Serédi prímásunk.

Mise után megkaptuk a reggelit, és utána indultunk a különböző munkahelyekre. Először egy
plantage-ra jártam, ahol egész nap ásnom kellett. Később a heimkomrnando-ban" dolgoztam. Ez
a papi blokkban volt. Gomblyukakat és sátrakat varrtam. Itt mindig volt egy előadó és egy
figyelő. Rendszeresen tartottunk valamilyen felolvasást vagy előadást. Konnersreuthi Teréz plé
bánosa is köztünk volt.

- Egy nemzetközi kimutatás három magyar papot tart nyilván a dachaui koncentrációs táborban .
Ki lehetett a harmadik?

- A harmadiknak Pallavicini Gyurkát, Apor püspök unokaöccsét számítják a krónikák. Fel
vették a budapesti Központi Szemináriumba, de kijelentette - talán fontoskodásból -r-, hogy ő

majd később vonul be a papneveldébe, mert neki most kint a helye. Nem az EMSZO-ból vitték
el, csak a vagonban találkoztunk. Azt mondta - élelmesen és okosan -, hogy ő is teológus. Így
került hozzánk. A felszabadulá~ után állítólag Párizsba ment. De hogy utána hova tűnt, nem tu
dom. Itthon soha többé nem láttam.

- Korábbi sajtóközlemények egy kárpátalji és egy máramarosszigeti papról is említést tesznek.
- Én három papra emlékszem arról a vidékről. Közülük kettő ortodox volt, egy pedig görög

katolikus. Nevüket, sajnos, már nem tudnám megmondani ... 7 A felszabadulás előtti napok
hangulatáról azonban eredeti följegyzéseim vannak.

Elnyűtt kis fűzetet vesz elő, abból olvas:
- 1945. április 26., csütörtök. Az előző napokon zsidó transzportokat vittek el. Ugyanezekben

a napokban új transzportok jöttek, főleg zsidók, sok magyarországi, nők, gyerekek, még pólyá
sok is. Az általános hangulat bizakodó ... Egy állítólagos páncélos ék pár napja már 18 km-re
van a táborhoz. Ma reggel minden rendben. Csak a heimkommandó kezdi a munkát, a többiek
itthon maradnak. 9-kor derült égből a villám: appelv' rendeznek a blockstrassén". Kihirdetik,
hogy déli 12 órakor felszerelve gyülekezzünk az Appelplatzon10, a tábort ki fogják üríteni.

Mindenkinél lehet nagykabát, két pokróc, csajka és annyi poggyász, amennyit gyalogmenet
ben el bír vinni. A sátorlapokat szétkapkodják, esik az eső. A betegek, lábfájósok maradhatnak.
12 óra után fel kell vonulnunk az Appelplatzra. Ott ácsorgunk ... Akkor kihirdetik, hogya biro
dalmi németek a Jourhaustot" balra gyülekezzenek. Búcsúzni nem lehet tőlük, olyan gyorsan
mennek. Bizonyára azt hiszik, jobb sorsuk lesz. Eltűnik Kusbach Ferenc doktor, aki szobatár
sunk volt. Inkább felcsapott németnek, gondolván, hogy jobb lesz neki. Aztán kezdik tovább
mondani, hogy oroszok, románok, bulgárok kilépni. Valaki szólt, hogy mintha ungarnt is
mondtak volna. Egymásra nézünk Eglissel, és azt mondjuk: maradunk, bizonytalanba nem me
gyünk el ... Fél háromkor vissza az egész a blokk elé. Miis bemegyünk. Az optimisták vissza is
rakadnak mindent. Este újabb appel a blockstrassén. Oroszokat keresnek. Éjszaka semmi .

.~·prilis 27.. péntek. Kora délelőtt felszerelve a blokk előtt kell gyülekeznünk. Emlegetik, hogy
az eddigiekhez még az olaszok is mennek. Ácsorgás után vissza, azzal az utasítással, hogy majd a

6 Heimkommando: itt a táboron belüli parancsnokság alá tartozó munkahely
7 A riport unkat követő években sikerült a szóban forgó három pap nevét főlderiteni. A két ortodox: Ivallas Lászlo
kanorai és Rosacha Tamás volóci lelkész volt. Coman András görög katolikus lelkészt Alsóvisóról hurcolták
Dachauba. /vanast hazaárulással. Rosochát a szovjet csapatokkal való együttmüködéssel vádolták.
8 Appel: létszámellenőrzés

o Blockstrasse: a blokkok között vezető út
10 Appelplatz : gyülekezőhely létszámellenőrzésre

II Jourhaus: a láborba vezető egyetlen bejárati épület
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blokkból szólítják a transzportot. Befelé menet vakhír: mintha a plantage-ban amerikai páncé
lost láttak volna. Hírek egy müncheni felkelésről. Délben az eddigieknek és az olaszoknak gyüle- ,
kező. Páran a kosztrészüket is felvették. Este vissza az egész. Fél II-kor villanygyújtás. a blokk
főnök kőzli, hogy reggel kivétel nélkül minden olasz és eddigi elmegy. Az öregek és betegek ré
szére szállítóeszközt ígérnek.

Április 28., szombat. Reggel újhír : nincs többé transzport! Délelőtt páncélos alarm hangja
hallatszik. Az SS-ek menekülnek, alig marad valaki. Délután megalakul a Nemzetközi Fogolybi
zottság. A hangulat optimista. Hírek tömege érkezik.

Április 29.. vasárnap. Reggel fehér zászló a főbejárat árbocan. Nem védik a tábort. A tegnapi
alarm: felkelés volt. Kiszökött foglyok csinálták. A hangulat jó, megalakul a Hilfspolizei, a se
gédrendőr alakulat. Ez tartja fenn a rendet. Délutánra mindenkit a blokkba parancsolnak, mert
kint lövöldözés hallatszik. A nyugati drótok mögött feltűnnek az első amerikai katonák. Nagy
örömujjongás! A B-toronynál az SS tüzel. Maguk a foglyok lövik le őket, mert időközben fegy
verhez jutottak. A Jourhaus bejáratánál bejönnek az amerikai katonák. Ujjongó tömeg tódul
eléjük. Egy tábori lelkész - protestáns - felmegy a Jourhausnál, és ott imádkozik, köszönti a fel
szabadultakat. Te Deum, hogy felszabadultunk. Emlékezés az elesett katonákra. Megjelenik a
belga katolikus rádió szpíkere, haditudósító. Bejön a kápolnánkba, megáldozik, mert éppen mi
se van. Te Deum. Ál1ítólag tíz katona és egy nő volt a páncélos ék, amely a felszabadítást végre-
hajtotta. Az SS-irodák berendezését széthordják. '

Április 30.:hétjő. Zászlók tömege. Az amerikaiak nem szólnak bele. Éjjel és még ma is élénk
tüzérségi tevékenység hallatszik messziről. Állítólag SS-kötelékek megpróbálták körülvenni a tá
bort. Estig csend. Most München felől harci zaj. Konzervkoszt. Az SS által megrongált vízveze
ték miatt nem tud működni il konyha. Sokan nem tudnak parancsolni maguknak, és a mértékte
len evés áldozataivá lesznek.

Május L, kedd. Nagy ünnepség! Részvétel nemzetek szerint, zászlók alatt. Mi bizony gyengén
vagyunk képviselve. Már csak a hiányos öltözékünk miatt sem tudunk kimenni. Nagyon le va
gyunk rongyolódva ... Aki mégis kimegy, hamar visszajön, mert elkezd esni a hó. . . Sok min
den nyilvánosságra kerül abból, mi várt volna ránk pánik esetén ... Hullák a krematórium ud-
varán felpolcolva, mint a hasábfák.'. . '

Május 2., szerda. Minden fehér a hótól. A nemzeteknek megjelennek az újságai.
Jelen füzetem egy SS-katona kontabuchja 12 volt.

- Mikor tért vissza Magyarországra, plébános úr?
- Csak augusztusban, de addig történt egy és'más. A táborban megalakult a fogolybizottság.

Ennek egyik legfőbb felada~ volt, hogyatáborlakók hazaszállításárólgondoskodjék. És ami
kor egy-egy ilyen bizottság megalakult, bizony elég sokan elmentek velük hazá, Erdélybe vagy
Csehszlovákia felé. Az utolsó bizottságban én is benne voltam. Autóval indultunk. Hajói emlék
szem, Aradi Zsolt író vitt bennünket. Ö az amerikai hadseregbe került, nem tudom, hogyan. Ko
csiján mentünk, a fogolybizottság megbízásából. Velünk volt Szegedy-Maszák Aladár, és az ak
kor még Polner, ma Pécsi János. János ifjúkommunista volt, nagyon rendes fiú. Jó barátságban
voltunk. Rajtunk kívül volt még egy ungvári mérnök, aki hozzánk csapódott. Eglis nem. tartott
velünk. Édesapját és édesanyját kereste. Meg is találta mindkettőjüket. .. Megfelelő írásokkal
fölszerelve jöttünk. Aradi azonban nem vihetett tovább bennünket az amerikai zóna határánál.
Ekkor az ungvári mérnök kerített autót. Állítólag egyszer már járt otthon. Érdekes élményt tar
togatott számunkra Salzburg. Itt egy Himmler Márton nevű amerikai katonatisztnél szál1tunk
meg, aki Pásztóról származó magyar volt. Ezredesi rangban őre a Salzburgban összegyűjtött há
borús bűnösöknek. Az általa bérelt házban kaptunk átmenetileg szállást.

Salzburgból hazafelé menet kocsink beleszaladt egy amerikai autóba. Húsz percre elveszítet
tem az eszméletemet. A szélvédő üveg sarkának ütődtem, néhány fogam kitört, az ajkam fölre
pedt. Vissza Salzburgba az amerikaiak kocsiján ! Ujra Himmler házában töltünk néhány napot.

, A többieknek nem volt komolyabb sérülésük, csak én jártam szerencsétlenül. Aztán újra elindul-

12 Kontobuch: hitelkönyv. vásárlási könyv
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tunk egy másik autóva l, de mérn ökünk már nem vállalta a vezetést. Ezért Szegedy-Maszák Ala
dá r hozott haza ben nü nket nagy óvatosan Budapcstig.

. Hát ez tö rtént. Legfö lje bb an nyit tud ok még hozzátenni , hogy mi Dachauban azt hittük, már
tíro k vagyunk. Mi mindent fogun k majd elmesélni, és így tovább . Aztá n amiko r hazaértünk , és
láttuk, hogy a mieink. az itth onia k, a család mit szenvedett, akko r elha llgatt unk Nagy isten -
á ldá~ volt ez a szenved és, amit á téltünk. És hogy még ma is élek? Nem tud om A jó Istennek
szándékai volta k velem? Akike t az EMSZO-bó l vitte k el. azok közül már csak én élek. Pedig
l945-ben, amiko r hazajöttem Dachaub ól, nagyo n leroml ott egészségi állapo tba n volta m, és nem
hitt em volna el senkinek, hogy 63 éves korom ig élek .. .. A tanulság rengeteg. Az emberi jóság
nak és gya rlóságnak számtalan példájá t lá ttam. Sokszo r élek ma is ezekből az élményekből. A jó
Istenn ek köszön öm ezt a tanítást . . .

Beszélgetésünk ut án még k ér hónapig élt Benk ö Ist ván . Ez idö alatt egy alkalommal - 1977. április
4-én - jártam nála. Fáradtnak, megt iirtn ek l átszott , még is a régi k edvességgel hoira szok ásos k á
vénkat . Kor ábban megbeszéltük , hogy munk ámat megkiinnyltendő , ideirendben összeállítja életének
fontosabb eseményeit. Elk észiteue. Kapram töle még néhány dokumentumot a dachaui k oncentráci
ós t áborral, és a Stimmen von Dachan d ma ideiszak os kiadvány néhány példányát . Aztán odaadta
leg frissebbfényképét, melyet k érésemre külön ehhez az interjúhoz csin áltatott,

Hama rosan ismét irtam neki. Öriimmel ujs ágoltam , hogy sikerült megtalálnom egy fo lytat ások
han k iiziilt regény ét az Új Rendben . De válasz helyeII levelem érk ezell vissza , a bori/ék on a cimzett
neve mellet t k is. piros bet űs felira ual : Meghalt.

Dachaui magyar foglyok.
A felső sorban balról jobbra : Fö ldeák László kispest i hentes ; Szegö Sánd or. az illególis Kommunista Pórt

tagja ; Pécsi János , az illególis Kommunista Pórt tagja ; dr. Horváth László orvos ; dr . Fran kel József
gyógyszerés z, Szeged ; Ge rg ely Miklós , az illególis Kommun ista Pórt tagja .

Az alsó sor balról jobbra : Ismeretlen ; Ben kö István római katolikus lelkész , EMSZO-titkór;
Eglis Istv án római kato likus lelkész , EMSZO-t itkór; d r . Borsa Mihály Kisgazda- pórti politikus.
(A hórom ifjúkommunista, valam int Eglis istvan, Benkő Istvón és Borsa Mihóly tagjai voltak az

ún. Dachaui Magyar Fogolyb izot tsógfla k.)
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