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Mozaikok a hadifogságból 
A Honismeret 1990/2-3. számában Hadifogsági emlék címen bemutattam a Both-Soós Ist-

ván hadifogolytársunk által készített csellót, amely jelenleg a szombathelyi Smidt Múzeumban 
található. Az utolsó soraiban írtam: „E cikk pedig vigye hírét a csellónak, a még élő bajtársaink 
közé... Egyben keressük a cselló készítőjét... reméljük, hogy valahol Erdélyországban még 
él..." Egy gyulai honismeretes közölte, hogy Both-Soós Pistát 1987. december 9-én Székely-
udvarhelyen temették el. Nővére Budapesten él, két lánya pedig Baranya megyében telepe-
dett le. 

Azt is írtam, hogy a Smidt Múzeum igazgatójával úgy tervezzük, kisebb kamaraesten meg-
szólaltatjuk a csellót. Ez meg is történt 1991. június 24-én. A bemutatón Pista nővére és több 
hadifogolytársunk is megjelent. 1991. június 26-án a Velemben tartott honismereti továbbkép-
ző tanfolyamon előadást tartottam I. és II. világháborús hadifogsági faragványok és egyéb 
tárgyi emlékek címmel. Sok fogsági tárgyat, köztük a csellót is bemutattam. Itt említem meg, 
hogy Antall József miniszterelnök úr 1992. január 12-i beszédében, amelyet a Hadtörténeti 
Múzeumban tartott, felhívta a hallgatóságot, hogy a II. világháború még élő tanúit keressék 
fel, gyűjtsenek köztük háborús emléktárgyakat, faragványokat, leveleket stb. és az összegyűj-
tött anyagból alkalmas helyen rendezzenek kiállítást. 

Cikkemre olyan megjegyzést is kaptam, hogy miért nem írtam az éhezésekről, szenvedé-
sekről, vagy talán nem is volt bennük részem? 

Több könyvet, újságcikket olvastam el és több panaszkodó ember beszédét hallgattam meg. 
Én, aki 6 évi hadifogság után még idehaza is sokáig élveztem a fogság folytatását, nem szere-
tem, ha csak a panaszokat, a rosszat emlegetik. Természetesen a hamis dicséreteket még ke-
vésbé. Egy ÁVH-s tiszt mondotta 1951-ben, hogy a Szovjetunióról legjobb, ha nem mondunk 
semmit. Ha panaszkodnak, akkor drótok mögé kerülhetnek, ha pedig dicsérik, akkor propa-
ganda-előadások tartására körbeviszik a munkahelyeken. 

Mi, mai emberek (egykori foglyok) sem vagyunk egyformák. A rabtartó számára a fogoly 
elsősorban munkaerő volt. Személyiségét nem volt érdeke megalázni és ahol az őrző és fog-
lyok megtalálták kölcsönös érdekeiket, ott jobb volt a sorsunk is. De ahol a parancsnokok 
hamar akartak meggazdagodni és nem adták meg a járandóságokat, ott a leromlott állapotban 
lévő rabok sem tudtak a munkában jó eredményt elérni. De még rosszabb volt az, ha a fogoly-
tartó a hadifoglyokkal összejátszva igyekezett előnyhöz jutni. Sajnos mindig akadtak olyanok, 
akik egy tál levesért vagy brigadérosságért előnybe helyezték saját érdekeiket. 

Természetesen a későbbiek folyamán a táborok állandósulásával a foglyok helyzete is ja-
vult. Megtanulták a „szocialista erkölcsöket" és a munkamorált. így egyre többen tudtak ma-
gukon segíteni egy kis „mellékkeresettel". De voltak gyengébb fizikumúak, betegek, reményt 
vesztettek, akik többet szenvedtek, talán többen meg is haltak. Ha valaki fogságának rossz és 
kevésbé rossz napjairól beszél, mindig tegye hozzá, hogy hol, mikor és melyik vidéken tábo-
rozott. A foglyok természete is különböző. Voltak vagányok, gyengék, hívők és reménykedők, 
csüggedők, önzők és egymáson segítők. Dohányosok, akik még a kenyerüket is eladták ba-
góért és nem dohányosok, akik viszont mahorkát cseréltek el cukorért. Előfordult az is, akik 
nem bírták ki dohány nélkül, vagy nagyon éhesek voltak, hozzányúltak másokéhoz. E téren 
nem volt rendfokozatbeli különbség, és ha ilyen enyveskezűt rajtakaptak, az igazságtétel nyo-
mait heteken át hordta az arcán. De az ilyeneket a közösség általában nem zárta ki soraiból, 
annál inkább a besúgókat, a propagandistákat és egyéb bérenceket. Volt olyan tábor, hogy az 
ilyen embereket külön barakkokban tartották és azzal fizettek nekik, hogy külön szállítmány-
ban vitték haza őket. Nem egy közülük itthon magas pozíciót ért el. 

Vas Zoltán 1943-ban a megmaradt doni foglyok között komisszárként agitált, hogy álljanak 
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„A barát". Készítette Zöld Gábor tanító, Feszület. Készítette Kazár István fő-
1946. Monasztirka hadnagy, 1947. Monasztirka 

át és alakítsák meg a magyar légiót, mert szükségük van az ilyen kiképzett emberekre. Minisz-
terséget, tábornoki rangot és egyéb állásokat ígérgetett, mondván: „Lúdtalpasokkal nem vo-
nulhatunk be Budapestre." Az 1943-1946 évek eseményeiről ajánlatos elolvasni a még ma is 
élő Gallyas Ferenc makói polgáriskolai tanár, haditudósító által írt könyvet: Hősi halálom 
után. (Magvető Bp. 1987.) Néhányan kötélnek álltak, többek közt P. Gy. százados is, akiből 
valóban tábornok lett, de 1951-ben társaival együtt kötelet kapott jutalmul. 

Mindezeket azért írtam le, hogy akkor hitelesek adataink a fogságról, ha a történteket 
összességükben elemezzük, a rosszat és kevésbé rosszat, netán a jót is, egyformán. Kevesen 
voltak, akik egy-két táborban fordultak meg, de voltak olyanok is, akik 10-15 táborban is 
élvezték a vendégszeretetet. 

Az ember a tisztesség keretei között is tudott magán segíteni, a benne szunnyadó szellemi 
erők, tehetségek, gyakorlati ügyesség felhasználásával. A fogolytartó is igyekezett a közhan-
gulatot megjavítani. Ez mindkét félnek érdeke volt. Legtöbb táborban filmelőadással, zenével, 
propaganda-előadással igyekeztek lefoglalni a foglyok szabadidejét. Kezdetben csak erősen 
vonalas filmeket adtak, ma is emlékszem a Távoli menyasszony (Dalikája nyiveszta) címűre. 
Ebben az egyik kolhoz elnöke a másik kolhoz elnöknőjével versenyzett, és azzal dicsekedett, 
hogy milyen eredményeket értek el a termelésben. A mozigépészek, látván az előadások ér-
dektelenségét, megmutatták a filmek jegyzékét és a foglyok abból válogattak. Nyomban meg-
nőtt a nézők száma is. (1948-50.) 

Az egyik klubelőadáson az orosz propagandista azzal dicsekedett, hogy mennyi gabonát, 
gyapotot termeltek, mennyi olajat, szenet bányásztak és egy év alatt annyi szövetet szőttek, 
hogy a Földet kétszer is be lehetne takarni vele. A tömegből egy hang: „A lehet, hogy a Fődet 
be lehet vele takarni, de hogy a gyerekek seggire nem jut belőle, a biztos". 

69 



Nagyobb sikerük volt az alkalmi szórakoztató csoportoknak. Akadtak zenészek, énekesek, 
színjátszók, bűvészek, hipnotizőrök stb., akiknek a fellépése legalább rövid időre feledtette a 
helyzetet és a napi gondokat. De több helyen voltak tábori lelkészek is, bár őket a legénységi 
táborokban nemigen engedték működni. A tiszti táborokban jobban megtűrték őket. Az is 
igaz, hogy néha harcolni kellett jogaikért. A józanabb táborparancsnokok úgy látták, hogy az 
ilyen engedmények javítják a foglyok közhangulatát. 

Egy nagy sikerű színielőadásról meg kell emlékezni. 1949-50-ben az uniószerte visszama-
radt magyar foglyokat Voronyezsbe és Kijevbe gyűjtötték össze. A voronyezsi 4-es számú 
legénységi táborban helyezték el a tisztek zömét. Közülük egyesek önként vállaltak munkát, 
de a többség a barakkok tisztaságának fenntartásán kívül mást nem dolgozott. Köztünk volt 
gróf Stomm Marcell altábornagy és még nyolc más tábornok. Ebben az időszakban már kon-
szolidáltabb viszonyok voltak. A dolgozók nagy része fizetést is kapott munkájáért. Sem az 
élelmezésre, sem a bánásmódra különösebb panasz nem volt. Csak egyet nem tudtunk elérni, 
a poloskák kiirtását. 1950 nyarán a tábor területén lévő szabadtéri színpadon a színjátszó cso-
port előadta a János vitézt. Hónapokon át folyt a készülődés és teljesen újjávarázsolták a szín-
padot. A padsorok hiányzó deszkáit pótolták. Számításunk szerint több mint 20 ezer rubel 
értékű anyag (szög, festék, drót, kátránypapír, deszka, különféle lemezek stb.) „vándorolt be" 
a táborba a különböző munkahelyekről. Horváth Ferenc tábornok színes krepp-papírból vagy 
600 rózsát készített. Kátránypapírból egy akkora virágot csináltak az ügyes kezek, hogy Iluska 
könnyen belefért. És amikor felhangzott az „...add vissza nékem Iluskámat" a virág szirmai 
szétnyíltak és a csigasorokra szerelt zsinórokkal felhúzták Iluskát a kék tóból. 

Vagy amikor Bagó (Krenedits Sándor) a sötétség országában barangolt, felmorajlott a nép 
és a taps nem akart véget érni. A tábor fogolypropagandistája, Takaró N. nevű régi szocdemes, 
aki ugyan nem ártott senkinek sem, de kevés beszédű, zárkózott ember volt, amikor Iluska 
feltámadt, a színpadra ugrott és könnyes szemekkel ölelgette őt. Semlegessége elhagyta, ki-
buggyant szeméből a magyar könny. 

Iluskát a sváb származású Tisch Jóska játszotta, de nem szőke hajjal, hanem feketével. 
Egyébként ezt a Tisch Jóskát az 1950. évi hazatérése után Tiszalökre vitték és még 3 és fél évi 
kényszermunkát kellett elvégeznie és csak aztán mehetett haza az NSZK-ba, ahol az időköz-
ben kitelepített családja várta. 

A nem éppen jóindulatú orosz propagandista, a „Sánta kapitány" is mindent megtett az 
előadás sikeréért. Még a kezdet előtt is foglyokat küldött ki a mezőre, hogy hozzanak be 
virágokat. A fiúk egy fél autó tövestől kihúzott napraforgót hoztak, bőven jutott belőle a szín-
padra és könyékére. Iluska napraforgók közé került ki a tóból. Az előadás után azt mondta a 
kapitány: „...Szép, szép, csak... kak soviniszt." 

Tanulságul álljanak itt az alábbiak: Minden nyomornak vannak vámszedői, de „magfák" is 
kitermelődnek ilyenkor, akik próbálnak erősek maradni. A szunnyadó nemzettudatot éleszt-
getni és „pipicsként" világítani. De a nyomor kitermeli a humort is. Érdemes lenne a nyomor 
humorából csokrot kötni, mint ahogy a tábori költők, fűzfapoéták, rímfaragók munkáit is ér-
demes lenne összegyűjteni. Bár többeknek szórványosan már jelentek meg ilyen versei. A 
gyűjtésekben talán fellelhetők lennének újabb Gyóni Gézák. 

Befejezésül egy vers: 

HEGEDŰ SÍRT 

A barakkba egy hegedű került 
S mikor az este csendhomálya eljött 
Sírt a négy húr mély bút, borút, kesergőt, 
És pengetett incselgő víg derűt. 

Őszhajú bajtárs vonta a vonót, 
S úgy adta szívét akkor, amit játszott, 
Hogy látszott - különös-, de látszott, 
Hogy a vonó szíve nyúlványa volt. 



S ha figyelted, de nem csak azt a dalt, 
Mely azt kesergi „.. lehetnék tenálad..." 
Láthattad: A lélek útra tart, 
Repül-repül a vágy, szárnyal a hánat 
Haza, s az est csak testeket takart. 

Oránki, 1946. 
Dr. Kovács Imre Pál (Dr. K. I. P.), a pipás detektív. 

De nem volt ez másképp az I. világháborús fogságban sem. 

Nyöszörögve, sírva álmodik a barakk 
Egy-egy kedves nevet susognak halk szavak. 
Míg a vágy mankóján otthon botorkálunk, 
Sejtitek-e mármost, hogy mi mit csinálunk? 

Garamszegi Géczy Sándor verséből. Géczy S. a Nemzeti Színház tagja volt. Verse 1918. II. 
10-én jelent meg az UNG című folyóiratban. 

Dr. Kovács Jenő 

Volt kitelepítettek Jászjákóhalmán 
„Minket a falun belül is költöztettek. Végül a helyi cipészszövetkezet műhelyének mellék-

helyiségében laktunk. A műhelyben ment a munka és szólt a rádió. Éppen otthon voltunk, 
amikor a harsogó rádión hallottuk, hogy meghalt Sztálin. Elég egyértelmű volt, hogy ezután 
minden meg fog változni. Pár hónapra rá meg is szűnt a kitelepítés és mehettünk." Egy - az 
1950-es évek elején Jászjákóhalmára kitelepített — „osztályidegen" visszaemlékezése tartal-
mazza a fenti mondatokat arról, hogy hogyan szűnt meg kényszerkapcsolata a községgel, 
mely 1951 tavaszán kezdődött. 

A könyvről - Dessewffy Tibor-Szántó András: Kitörő éberséggel, Budapest, 1989 - véletle-
nül szereztem tudomást. Egy Jákóhalmára utazott pesti rokon vette meg az egyik aluljáróban 
és felhívta rá figyelmemet, hogy helyi vonatkozása is van. így éppen aznap, amikor Bush 
elnök Magyarországra érkezett - kezembe került. 

A budapesti kitelepítések hiteles története alcímű könyv, melynek egyik visszaemlékezője 
dr. Reviczky Károly ügyvéd volt, aki hosszú oldalakon át beszélt arról az időről, mely nem volt 
ismeretlen a falusi parasztok számára sem. Én, aki 1951-ben kétéves voltam, hallomásból 
tudtam, hogy voltak kitelepítettek a községben a Rákosi-korban. Ekkor nyilvánvalóvá váltak 
számomra az események, s miután közben polgármester lettem, egyre jobban foglalkoztatott, 
hogy vajon mit szólna hozzá Reviczky úr, ha megkeresném. 

1991-ben emléktáblát avattunk az öreg iskola falán 1956 tiszteletére, hiszen nem volt hol 
megemlékezni a forradalomról. Merész gondolattal akcióba kezdtem, némi aggodalommal, 
hogy vajon hogyan reagál egy volt kitelepített, ha megtalálom egyáltalán?! Egy este felhívtam 
telefonon s bejelentkeztem, mint Jászjákóhalma polgármestere, majd megkérdeztem, mond-e 
ez a településnév számára valamit. Telefonon át is éreztem a megdöbbenést. Meghívtam az 
ügyvéd urat az október 23-i ünnepségre. Később levelet is kaptam tőle, melyből kiderült, hogy 
hirtelen azt sem tudta, mit mondjon a kagylóba, úgy meglepődött. Azt álmában sem gondolta, 
hogy őt, aki kitelepített volt egy alföldi faluba - egyszer felhívja az ottani polgármester és 
meghívja 1956-ot ünnepelni. Hát még akkor, amikor az emléktábla-avatásnál felkértem: szól-
jon néhány szót! 

Az ünnepség után baráti beszélgetés kezdődött a falusiakkal, s kiderült: sok az ismerős. 
Abban maradtunk, hogy ezt nem lehet abbahagyni; fel kellene deríteni, élnek-e még mások 
is. Reviczky úr elmondta, hogy volt köztük olyan, aki akkor meghalt, volt, aki azóta - mivel 
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már idős volt. Sokan elhagyták az országot utána. Ismerete szerint kb. 60 fő lehetett kitelepít-
ve. 

Ezek után megkerestem a megyei levéltárat, ahol találtam egy listát azoknak a neveivel, akik 
és ahová ki lettek telepítve. Ezen a listán száznál több név szerepelt, gyerekekkel együtt. 
Később tisztázódott, hogy csak egy részük volt valójában a községben, a többiek talán más 
településekre kerültek. 

írtam egy levelet az Új Magyarországnak és a Magyar Fórumnak; hátha valaki ráismer ma-
gára. így 1992-ben már 3 volt kitelepített lehetett a község vendége: Reviczky úr természetesen 
köztük volt, az ő segítségével a szintén Budapesten élő Pongrácz Károly, a sajtó segítségével 
pedig a hatvani Gömöry Aranka is megérkezett közénk. Aztán elindultak a visszaemlékezé-
sek: Pongrácz úr még gyerekként élte meg, mint vakációt ezt az időszakot, Gömöry kisasszony 
pedig mint tanárnő találkozott hajdani tanítványaival. Megismerték persze az egykori házakat, 
már amelyik még állt. 

Leereszkedett az este, mikorra hazaindultak, de abban egyetértettek: kellemes emlék ma-
radt bennük Jászjákóhalma, hiszen annak idején is tudták az itteniek, hogy kicsodák ők, s nem 
haraggal váltak el. 1993-ban pedig ismét találkozunk - talán még többen is! 

Fodor István Ferenc 

jftlagpar ^árbutatób (Egpeiiilete 
1075 Budapest , Kazinczy u. 23-27. 

Csorba Csaba 

Regélő várak 
„Vár állott, most kőhalom" 

A múlt leglátványosabb, legromantikusabb - s talán leginkább pusztuló - emlékei a várak. Meg-
közelíthetetlennek látszó bércek tetején, erdők sűrűjében, vizek partján, városok közepén egyaránt ta-
lálkozik velük az ember. Van, amelyikből már csak árok és sánc, vagy törmelék maradt, másiknak több 
emelet magasságba nyúlnak csonka falai s akad jó néhány - ha a várak szerelmesei számára fájdal-
masan kevés is - , amelyik ma is lakható állapotban múzeumként kínálja látnivalóit. Vannak olyan vá-
rak, amelyek úgyszólván egyetlen toronyból álltak, s vannak olyanok, amelyek akkorák, mint egy-egy 
kisebbfajta középkori város. Vannak várak, amelyek múltjához titokzatos történetek, legendák ta-
padnak, másokat védőinek hősiessége vagy hitványsága tett híressé-hírhedtté. Vannak várak, melyek 
rablólovagok fészkeivé váltak, kínzókamráik, börtöneik iszonyú szenvedésekről regélnek, az össze-
gyűjtött-összerablott kincsekhez vér tapadt. Más várak a kultúra otthonai, boldog szerelmesek meghitt 
fészkei voltak. Fény és árnyék, ragyogás és komorság - ezek a várak. 

Hat évtizede annak, hogy Varjú Elemér Magyar várak című képes albuma megjelent könyvészeti 
ritkasággá vált. Azóta nincs olyan kiadvány a könyvpiacon, amely röviden, olvasmányosan bemutatná 
a történeti Magyarország várainak históriáját. 

Jelen kiadvány több mint félszáz magyar vár - a legismertebbek - bemutatására vállalkozik: ki-
indul a mondákból, s a legendákból, ezt követően a valóságos történetüket foglalja össze, letroa a ma 
látható maradványokat is. Múlt századi metszetek illusztrálják (többségük régi képesújságokban elfe-
ledve lappangott eddig) a kötetet (száznál több kép!). 

A következő várakról olvashatunk: 

ARAD ÁRVA BACS BALVANYOS BECKÓ CSÁKTORNYA 
CSEJTE CSESZNEK DÉVA DÉVÉNY DIÓSCYŐR DRÉGELY 
EGER ESZTCRCOM FOGARAS FRAKNÓ GYŐR GYULA 
HOLLÓKŐ HUSZT KOMAROM KŐHALOM KŐSZEG KRASZNAHORKA 
MUNKÁCS MURANY NACYVAZSONY NÁNDORFEHÉRVÁR NÉMETÍIJVAR NÓGRAD 
ÓNOD OROSZLANKÖ PÉCS POZSONY RECÉC ROZSNYÓ 
SALCÓ SAROS SÁROSPATAK SEBESVAR SIKLÓS SOLYMOS 
SOMLÓ SŰMEC SZEPESVAR SZICETVAR SZICUCET TATA 
TORNA TÖRCSVAR TRENCSÉN VARAD VAJDAHUNYAD VARPALOTA 
VESZPRÉM VILACOS VISEGRAD ZÓLYOM 

A szerzőnek eddig Esztergom, Gyula, Tokaj, Ónod, Szerencs váráról jelent meg kötete, tanulmá-
nyainak és ismeretterjesztő írásainak száma többszáz. 

Kiadja a MAGYAR VÁRKUTATÓK EGYESÜLETE és a HUNGÁRIA-EURÓPA ALAPÍTVÁNY. 
Az 500 Ft előleget befizető megrendelők számozott példányt kapnak. 


