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Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik elősegítették a könyv megjelenését,  annak
elkészülésében való aktív, fáradtságos tevékenységükért.

Köszönöm  fiaimnak,  Németh  Attilának  és  Németh  Dánielnek,  valamint  kollégámnak,  Csík
Istvánnénak a hosszú évek alatt munkában együtt eltöltött idő emlékére.



Németh SándorElőszó
 

A  regény  cselekményének  legnagyobb  része  apámról,  ifjúságának  és  későbbi  életének  főbb
állomásairól szól. De a könyv nem csupán egy családregény. A mi családunk sorsa, amely leginkább
apám kisgyerekkorától kezdődik, és folytatódik történelmünk egyik leggyászosabb időszakán át a
huszadik század végéig. De amiről írok, nem csupán egy ember életének története. Nem kizárólag
apám sorsa! Az írásomban a kort, amelyben élt, számtalan más, egyszerű sorstársának életét (az Ő
életének folyásával) próbálom vázolni. A történet a megpróbáltatások sorát, a reményt, küzdelmeket,
aztán  később  a  reménytelenséget,  a  kül-  és  belpolitika  ránk  erőszakolt  irányvonalának
következményeit  mutatja  be.

Mint tudjuk a háborúk, amelyek minden esetben csak szenvedést, fájdalmat, és pusztítást hoztak
magukkal, írásomban sem történtek másképp. Milliók haltak meg, vagy váltak nyomorékká úgy az
első,  mint  a  második  világháború  következtében.  A  hadirokkantak  százait  /ezreit/,  az  életben
maradottak és családtagjaik hosszú szenvedéseit fel sem említem.

Itt meg kell állni egy szóra! Köztudott, hogy a két háború között, épp hogy felnőtt egy teljes
generáció. A szégyenteljes Trianon rányomta bélyegét arra a húsz évre, amely e kettő között eltelt.
Hiába küzdöttünk, hiába tettünk fel mindent azért, hogy ismét boldog és gazdag egységes nagy
nemzetté váljunk, a sorsunk sajnos másodszor is megpecsételődött.

A második "világégésben" megtörtént  eseményekről  pedig a későbbiekben,  homlok egyenest
ellentétesen volt szabad beszélni. Az új politikai rendszerben minden igazságot el kellett hallgatni.

A háború után, hosszú időn át nem volt ildomos nyíltan beszélni az elmúlt időben történtekről. A
háborút túlélt magyarok, csak egymás között, bizalmas szűk körben, súgva beszélhettek az (1942-től
1945-ig eltelt) eseményekről. Fájdalmunkról, bánatunkról, veszteségeinkről nyíltan senki nem mert
szólni.

Belénk sulykolta a politikai vezetés, szinte beleverték az emberek fejébe azt, hogy a magyarok
megérdemlik sorsukat. A második világháború folyamán "nagy Szovjetunió" ellen vívott háborút, a
németek oldalán elvesztettük, tehát viseljük el a következményeket, és azt a megaláztatást, ami ezzel
jár! Ez a kor szégyenfolt a mi történelmünkben! El kell felejteni! Majd most jön a boldog világ!

Sosem volt szándékomban, hogy hosszabb lélegzetű művet írjak. Nem volt nekem írói ambícióm!
De, ahogy telt az idő felettem, egyre megerősödött bennem az, hogy ezt nem szabad ennyiben
hagyni!

Első  osztályos  lettem,  vagyis  hat  éves,  amikor  apámat  megismerhettem.  Azon  év  tavaszán
engedték  haza  a  szovjet  fogságból,  melynek  szeptemberétől  kezdtem  iskolába  járni.  Isten
segítségével, és önmaga akaratával, szívósságával túlélte, több ezer társával ellentétben, akik a
szörnyű szenvedést nem tudták elviselni.

Szüleim fodrászok voltak. Amint megtanultam járni,  a fodrászüzlet lett az otthonom. Először
egyedül, majd (27 hónappal) később született húgommal együtt, ott nőttünk fel, apa nélkül 1948-ig.

Nem tudom elgondolni, hogy édesanyánk honnan vette azt a hatalmas lelki - és fizikai energiát,
az üzlet vezetése mellett, a két kicsi gyermek neveléséhez. Apámról, a háború alatt csak elvétve, a
fogsága alatt pedig hosszú ideig semmi hírt nem kapott. Csak abban bízott, hogy minden gyötrelem



egyszer véget ér, és majd ha hazatér, újra együtt lesz a boldog család. Fel sem merült benne, hogy
ez esetleg nem így lesz!

Édesanyánk sokat emlegette apánkat. Nem múlt el nap, hogy valamiképpen ne szólt volna róla
előttünk. Hogy ez a cselekedete ösztönös volt-e, vagy tudatos, ma már nem tudom, annyi bizonyos,
hogy bennünk az apa utáni vágy örökké élénk volt.

Anyai nagyszüleim, Lécz nagypapa és nagymama a háború befejeződése után egy évvel (1946-
ban)  Segesdről  Marcaliba  költözött,  hogy  a  magára  maradt  lányuknak,  és  természetesen  az
unokáknak (akik itt, e kisvárosban) albérletben éltek, segítségére legyenek.

Mivel  sokat  tartózkodtunk  a  kishúgommal  együtt  a  fodrászüzletben,  sok  beszélgetésnek,
suttogásnak voltunk fültanúi. Köztudott, hogy a gyermek füle "mindenre vevő". Leginkább azt hallja
meg, amit nem neki szántak! A háború befejeződését követően sokáig volt téma az ismerősök között
a hozzátartozók sorsa, életének alakulása. Kinek a férje, másnak az apja, esetleg fia jött haza, kit
várnak  szorongva  még,  reménykedve?  Kinek  menekült  meg  a  család  férfitagja  a  szörnyű,  és
kegyetlen fogságból? Vagy nem hallani semmit róla! Ne adj' Isten, hősi halált halt a fronton! Mert
évek múlva sem bizonyosodtak meg, esetleg az ellenkezőjéről, és csak várták, várták haza!

Ahogy az idő haladt, kemény, szomorú vagy (egyre kevesebb) örömteli történeteknek voltam
fültanúja. Egyre több történet zárult le, így vagy úgy. Telt múlt az idő! Mi növekedtünk, és úgy tűnt
nekem, mintha már az emberek belefásultak volna a várakozásba, nem akarnának ezzel foglalkozni!
Vagy nem mertek róla beszélni,  vagy belefáradtak. Gyerekként nem értettem, hogy miért? Már
lemondtak  szeretteikről?  Elmúlt  a  szívszorító  fájdalmuk?  Nem  így  volt,  csak  titokban  őrizték
magukban azt.

Később megtudtam azt is, hogy ennek mi az oka? Nem volt tanácsos beszélni róla. Hallottam
arról is, hogy az aki fogságban sínylődik, az bűnös.

Aztán rövid, csendes szakasz után, egy másik téma kezdett szóbeszéd tárgya lenni. A zsidók
deportálása. Ezidőtájt tért haza az apám a szovjet fogságból. Én pedig hallgattam, hol otthon, hol az
üzletben, az ővele történt szörnyű, életveszélyes kalandokat, megpróbáltatásokat.

Iskolába jártam, és ott egész más dolgok hangzottak el. Nem szólt arról már senki, hogy kinek él
az apja? Ki maradt apa nélkül? Kinek hozzátartozója van még mindig fogságban? Gondoltam, biztos
tapintatból nem említik. Ellenben egyre - másra harsogtak olyan kifejezéseket, mint "haláltábor",
meg "holokauszt", és Dachau, Auschwitz, stb.

- Na, még ez is! - gondoltam.

Tudtam jól, hogy milyen kegyetlen volt a háború. Arról minden fórumon hallgattak, hogy mennyi
ember  veszett  oda  a  fronton!  Bezzeg  sokat  hallottam  a  zsidók  ellen  elkövetett  gaztettekről,
haláltáborokról!

Gyermekként nem értettem, hogy miért tesznek úgy, mintha ez az esemény sokkal fájdalmasabb
lenne, mint a háborús veszteség! Számomra e két dolog nem volt szétválasztható! Hiszen ez is a
háború része volt! Mintha nem lenne olyan család Magyarországon, ahonnan ne hiányozna több férfi
is, mert vagy meghalt a fronton, vagy esetleg a fogságban van.

Középiskolás lettem, és még ekkor is a szüleim üzletében hallgattam a háborús eseményeket.
Apám idősebb kuncsaftjai még gyakran előhozták a háborús borzalmakat, élményeiket egyszer -
egyszer. Most már a régi történetekhez újabb érdekes dolgok gyűltek.



Amit kisgyermekként hallottam, még élénken bennem volt. A háborús történetek egyre jobban
kikerekedtek, és kerek egésszé formálódtak, melyeket apám is gyakran kiegészített. Így jutottam
arra az elhatározásra, hogy mindent feljegyezzek. Azután már csak sorrendbe kellett raknom.

Már felnőtt voltam, és saját családom volt, amikor elegem lett abból, hogy ismételten mást sem
hallottam lépten -nyomon a régi időkre utalva, mint a fasizmus, a holokauszt, a zsidók üldözése!
Arról mindenütt hallgattak, hogy az egyszerű emberek, akik az életükkel fizettek a kommunizmus
elleni harcban, miért nem érdemelnek említést sem? Aki a kegyetlen fogságban sokáig sínylődött,
vagy ott vesztette életét.  Miért hallgatnak ezekről,  akik jeltelen sírban, Isten tudja, hol vannak
eltemetve?

Ma már ki merem jelenteni, hogy szégyellni való, hogy nem volt, több mint ötven éven keresztül,
a sok magyar irodalmár között egyetlen író sem, aki őszintén, legalább egy irodalmi műben említést
tett  volna róla.  Az bántott,  hogy apám és sorstársainak szenvedése nem érdemelt annyit,  hogy
megemlítsék valami módon. Ezek az egyszerű vidéki paraszt, vagy városi munkás emberek, hiába
küzdöttek a kegyetlen szibériai körülmények közepette, vagy haltak hősi halált a fronton! Ötven
évnek el kellett telni, hogy itt- ott elhangozzék a hősök emlékére néhány jelentéktelen megjegyzés,
esetleg háborús halottak jeltelen sírjának felkutatása.

A  zsidó  koncentrációs  táborok,  ezzel  szemben  miért  kaptak  mindig,  úgy  filmeken,  mint
könyvekben nagy publicitást később, hosszú éveken keresztül? Ez az, amiért én magam próbáltam
meg azt, amit nagynevű íróink valahogy "elfelejtettek". Pedig a jövő nemzedéknek, unokáinknak
tudniuk kell, hogy milyen kiszolgáltatottak voltak úgy a németeknek, mint az ellenséges kommunista
erők számára. Arról nem is beszélve, hogy milyen értelmetlen pusztítást hajtottak végre a szovjet
légierő és szövetségeseik (angol, amerikai) bombázói Magyarország ellen.

Azért  jelenthetem ki,  hogy felesleges  volt  a  pusztítás,  mert  már  a  háború utolsó  fázisában
hajtották végre mindezt. Ekkor már mindenki tudta, hogy a német és magyar haderő számára nincs
kiút!  A  háborút  elvesztették.  Az  értelmetlen  öldöklés,  rombolás,  tehát  fölöslegessé  vált,  ahogy
Németországban is porig romboltak mindent.

Még ma is (2013-ban) hol itt, hol ott bukkannak építkezéseknél, régi épületek falában, a Balaton
vagy a Duna iszapjában, és ki tudja még hol, szovjet fel nem robbant bombákra, éles aknákra,
életveszélyes munkát adva tűzszerészeinknek.

 

Németh Sándor



I.
SZÖKÉSBEN, HAZAFELÉ

 

Április harmadikát mutat a naptár. Ebben az évben most hűvösek még a nappalok, de az éjszakák
ennél  is  hűvösebbek,  hiszen  ez  az  időszak  nálunk  Magyarországon  nem  mindig  verőfényes,
napsütéses időt jelent. A tél is szokatlanul hosszú és kemény volt. Pedig tavaszodni kéne már, de
most  nem siet.  Csak itt-ott  találni  megduzzadt  rügyet  a  türelmetlenkedő orgona,  vagy a  korai
gyümölcsfák ágain. A levegő hajnalonként erősen párás, a völgyekben olykor megül a köd. Csípős
északnyugati szél fúj jelenleg is. Kimondottan hideg ez a böjti szél. Hajnal felé, néhol fagyos a
csupasz föld, vagy deres a fű a rét egyes mélyebb pontjain, a domboldal északi meredélyén.

A pirkadati homályban egy magányos, sietős férfi alakja tűnik elő a ritkán növő fák törzsei között.
Katonasapka, csizma, honvédköpeny, mely alatt téli  egyenruhát visel.  Vállán az elmaradhatatlan
vászontarisznya,  amit  "kenyeres  zsáknak"  is  neveznek.  Gallérját  felhajtva,  köpenyét  szorosan
begombolva, már két éjszaka és egy napja gyalogol egyhuzamban, kitartóan. Élelme elfogyott, csak
kulacsában kotyog néhány korty víz.

Északnyugati irányból, Vas megye határára ért. Némelykor az országúton, gyakrabban járatlan
úton haladt, de az országút közelében. Nagyon messze nem távolodott el az országúttól. Óvatosan
lépkedett,  ügyelve  az  esetleges  aknákra.  Mögötte  a  messzeségből,  hol  tompán,  hol  élesebben
hallatszott a különböző robbanások, dörrenések moraja.

1945. április első napjai. A lopakodó katona megszökött a hadseregtől.

Alakulatának maradványát, melyet elhagyott, arra kényszerítették a németek, hogy velük együtt
vonuljanak vissza Ausztriába. Úgy gondolta, hogy ez már nagyon távol esik a honvédelemtől. Hiszen
a Vörös Hadsereg már elfoglalta az egész országot, és így a honvédelmi harc, a további ellenállás
értelmetlen.

Ezért úgy döntött, hogy számára véget ért a háború.

Elég volt! Elég volt 1942 májusától mostanáig! Elég volt a szenvedésből, a gyötrelmekből.

Nem szólva a végtelen hosszú menetelésekről,  amit  az ukrán és orosz pusztaságban kellett
végigcsinálni  társaival  együtt.  Télen,  nyáron,  hóban,  fagyban,  sárban,  mocsokban,  éhezve,
fagyoskodva.

Csömöre volt a katonaságtól, a fronton átélt nélkülözéstől. Undora volt a kosztól, a tetvektől, a
napokig szakadó esőtől, a mindent belepő sártól. Meggyűlölte az ellenséget a téli,  dermesztően
fagyos pusztaságával, de ugyanúgy a szokatlanul forró nyarát is, vagy a hosszantartó szakadó esővel.

Soha nem tudta megszokni a golyózáport, a repeszgránát szilánkjainak vijjogását, a hóvihart, a
mínusz  4O°C-os  tartós  fagyokat.  Ezek  felváltva  gyötörték  valamennyiüket  a  társaival  együtt  a
fronton, amely kimondhatatlan sok szenvedést okozott mindenkinek.

Ment, most már hazai földön töretlenül, kitartóan. Az útja során erősen figyelt abba az irányba,
amerre a kövesút húzódott. Néha egy-egy lóvontatású szekér, máskor teherautók tűntek fel. Ilyenkor
Időnként megállt, fa mögé bújva hallgatózott, majd ment tovább. Az úton már látott vonuló szovjet



teherautókat is, amelyek nyugat felé haladtak. Ha a zajok arra utaltak, hogy valami gyanús számára,
beljebb a cserjék vagy fák közé sietett, majd lehasalt az avarba.

Tudta, hogy az úton járőrökkel is találkozhat, akik mindenkit igazoltathatnak.

A ruszki járőrök is ugyanúgy cselekednek, mint ők a háború folyamán a szovjet területen. Csupán
annyi a különbség, hogy a szovjet járőrök minden épkézláb embert begyűjtenek. Azon ürüggyel, hogy
munkára kellenek. Erről már tudomást szerzett.

Így aztán kerülte a találkozást, akárki is járt az úton, mert még a civilekben sem bízott.

Haladt tehát megfontolt, körültekintő módon egyik településtől a másikig hazafelé.

Sok kilométer volt már a háta mögött. Nem szólva arról a hosszú gyaloglásról, amit a Kárpátok és
a Don között teljesített a harcok idején, oda is, vissza is.

Léptei alatt hol avar zörrent, ág reccsent, hol pedig süppedő ingovány cuppogott. De nem bánta,
hisz hazafelé tartott!

Ó,  haza!  Ó,  otthon!  Lapot,  levelet  ritkán  kapott.  A  háború  alatt  nagyon  keveset  tudott  az
otthoniakról.  Hosszú  hetek  múltak  el,  ha  kézbe  kapta  a  jóval  korábban írt  leveleket.  Ilyenkor
többnyire egyszerre többet is.

Feleségére, két kisgyermekére gondolt. A kisfiáról volt már fényképe, melyet a tárcájában tartott.
Egy alkalommal találkozott is vele, amikor rövid időre hazajöhetett, de a kislányáról semmit sem
tudott. Amióta utolsó alkalommal elment otthonról, nem tudtak egymással semmiféle kapcsolatot
teremteni. Csak azt tudta, hogy 1944. szeptemberében kellett megszületnie.

Megtorpant, mert ismét hangokat hallott. Egy vastag törzsű fa mögé húzódott. A közelben, ahol
már  nem erdei  fák  nőttek,  gyümölcsöst  vélt  látni  a  reggeli  homályban.  A  gyümölcsfák  között
szőlőültetvény tűnt elő a pirkadatban. A levegő párás volt kissé, de már jól látszott, hogy egy kis
présház is megbújik a szőlősorok mögött. Innét hallatszott fojtott, csendes beszélgetés.

Embereket nem látott,  de hallotta beszédüket.  Egyik fától  a másikhoz osont,  hogy közelebb
kerüljön a présházhoz. Hol hallotta a beszélgetést, hol pedig hosszantartó szünet következett. Egész
közel került az épülethez.

Egy alacsony, szalmatetős tömésfalú kis házikó mellett állt. Lassan az ajtóhoz lépett, de azon
öklömnyi lakat lógott, ami vasalt pántot fogott össze az erős tölgyfaajtón. Az ajtótól balra kicsi ablak
nézett  a  szőlősorok  felé.  Bent  sötétség  és  csend  honolt.  Tehát  nem  a  présházból  jöttek  a
hangfoszlányok. Lassan elindult jobbra, hogy megkerülje az épületet. A falhoz simulva feszülten
figyelve haladt.

Csend mindenütt. Most semmi hang. Vajon, miért hallgattak el? Tán észrevették őt? Tovább
hallgatózott,  de egy ideig csend volt.  Most ismét hallott  hangokat.  A ház mögül jött.  Óvatosan
kilesett a fal mellett. Sehol senki. A házikó mögött mogyoró, és szederindás bozót takarta a kilátást.
Valahonnan innét hallatszott a párbeszéd. A visszafojtott beszélgetésből egész tisztán kivehető volt
egy női és két férfi hangja. Lassan közelített a bozóthoz a fal mellett.

Két  mogyoróbokor  között,  alig  észrevehető,  gödörszerű  mélyedést  talált.  Ahogy  szemléli  a
felfedezését, egy báránysüveg jelenik meg előtte, ami lassan emelkedik ki a cserje között, majd
követte egy kackiás bajusz. Mindketten meglepődtek, és egymásra meredtek.



Néhány pillanatig egymást méregették. Aztán megszólalt a báránysüveges férfi, tompa hangon,
hogy csak ők hallották:

- Jó napot kívánok! - és nyújtotta a kezét - Jöjjön!

- Adjon a jó Isten - a katona elfogadta a feléje nyújtott kezet.

-  Jöjjön gyorsan -  és siettette lefelé a döngölt lépcsőn, amely egy nem túl tágas, föld alatti
helyiségbe vezetett.

Mondhatnánk, hogy pince, de semmi nem arra utal. Sem hordók, sem kád, sem más borászathoz
szükséges eszköz nincs a helyiségben. Ellenben deszkából készített priccsek, egy kisméretű és kettő
nagyobb látható. Benne szalmazsák púposodik, melyeket vastag lópokróccal takartak le. Az agyagfal
körbe - körbe akácfatörzzsel, és deszkával van megerősítve. Középen eszkábált kecskelábú asztalon
petróleumlámpa világított. A föld alatti helyiségben, kissé párás, de kellemes a levegő. Itt lent semmi
hideg nem volt.

- Mi járatban ilyen hajnali időben? - kérdezte a kackiás bajuszú, aki korát illetően apja lehetett
volna.

Most  mit  mondjon? Egy pillanatig gondolkodott.  Arra az elhatározásra jutott,  lesz ami lesz,
őszinteség a legfontosabb.

- Ausztriából jövök. Megszöktem! Én már nem harcolok! Nem vonulok vissza! Jöttem visszafelé,
hátráltam velük elég sokat!  -  a mondandóját bizonytalanul kezdte.  A végén azonban határozott
elszántság sugallta szavait. - Megyek most már haza a családomhoz.

- Isten hozta - hallatszott szelíd hangja, a benti félhomályból, egy negyven körüli asszonynak -
üljön le minálunk!

- Köszönöm szépen - de nem mozdult a szakaszvezető.

- Jöjjön, pihenjen egy kicsit! - bíztatta a másik férfi, aki egyidős lehetett vele - Régóta gyalogol?

- Hát, már nem is tudom! - mondta bizonytalanul - Mióta elindultam, bizony ez lesz a harmadik
nap, hogy elhatároztam, hogy megszököm. Nagy a káosz mindenütt. Egyébként a jó ég tudja a
megpróbáltatás kezdetét. Részemről vége már! Én már befejeztem. A családom azt sem tudja élek -
e? Mennék tovább, mert hosszú út vár még rám.

- Ne siessen olyan nagyon! Igyon velünk egy kis frissítőt - mondta az öregebb, és az asztalra tett
egy ovális alakú lapos pálinkás üveget, meg egy fonott pintes borospalackot. Kis kupicákat tett
melléje.

A következő pillanatban a háziasszony is invitálta egy jó szelet kenyérrel és szalonnával.

- Jöjjön az asztalhoz! Ha ilyen régóta úton van, már biztosan éhes is. Mi most fogunk reggelizni.

- Köszönöm szépen, de nekem iparkodnom kell.

- Annyira azért mégsem, hogy elvigye az álmunkat. Na, üljön már le!

-  Hát  jó.  Köszönöm a jóságukat.  De csak kicsit  maradok -  azzal  elhelyezkedett  a  közelebbi
deszkaágy végén.



Az öreg nyomban közelebb tolta a kis kecskelábú asztalt.  Aztán mindannyian elhelyezkedtek
körülötte.

- Fogyasszon! Nem sok amink van, de jó szívvel adjuk.

Így történt meg az, amire nem számított a gyaloglás közben. Óvatosságból kerülte a váratlan,
meglepetésszerű találkozást. S íme, ők kedvesen fogadják.

- Merre tart? - kérdezte tőle az asszony, miközben szelt egy újabb szelet kenyeret.

- Somogyba. Segesdre mennék - válaszolt falatozás közben.

- Somogyba? Hű, akkor még van mit gyalogolnia!

- Most hol vagyok? - kérdezte tőlük - nem vagyok erre ismerős.

- Szilvágy van délre, hozzánk ez a legközelebbi falu - magyarázta barátságosan a háziasszony -
tőlünk keletre fekszik Gellénháza. Ha elindul abba az irányba, akkor Pacsáig haladjon. Ne térjen le
erről  az útirányról.  Onnét csak délre fordul,  és eléri  Marcalit,  ott  útba igazítják.  Tudom, hogy
elmondani egyszerű, de azért remélem, ez a tájékoztatás megkönnyíti a hátralévő útját.

Most a fiatalabbik házigazda szólalt meg:

- Különben, én is nemrég tértem haza. Kórházban ápoltak Marcaliban, és március 10-én engedtek
haza. Szilánkot kaptam a combomba, de már jól vagyok - és elmesélte sebesülésének történetét.

Szóba került a mostani állapot. Bár a háborús frontvonal nyugat felé tolódott, nem árt óvatosnak
lenni, és "jó, ha nem mutatkozik az ember", mert különös dolgokat lehet hallani. Szóltak arról is
egymás  között,  hogy  a  ruszkik  mindenkit  visznek  magukkal,  akit  csak  tudnak.  Abban  teljesen
egyetértettek, hogy a németeket végérvényesen kiverték az oroszok az országból. De vajon mit hoz
ez a fordulat?

A frontkatona nem sok jót érzett, és ezt néhány szóval kifejezésre is juttatta.

Amint a közös reggelizés befejeződött, koccintottak a békés, nyugodt jövőre, a boldog életre.

A gondoskodó háziasszony csomagolt egy kis szalonnát és egy jó adag házikenyeret, hogy a hátra
levő úton ne éhezzen a vándor. Kulacsába pedig a gazda csorgatott egy kis vörösbort a demizsonból.

Mielőtt felálltak az asztaltól, még megjegyezte az asszony, hogy nem helyes, ha így indul tovább.
Mármint katonasapkában és köpenyben, mert így könnyebben kelepcébe kerül.

- Nem tudok mit tenni - állapította meg a katona, vállát felhúzva - éles szél fúj, és csak ez van.
Egyelőre jó ez így nekem.

- Van egy ötletem! - csapott a homlokára a nő - Hozok én magának valamit! Várjon kicsit, míg
visszaérek. Nem lakunk messze innét, ez itt csak búvóhely, bunker.

Magára terített egy vastag vállkendőt, és már ment is, szinte szaladt. A férfiak szólni sem tudtak,
csak néztek utána.

Az  időt  beszélgetéssel  töltötték.  A  katonaélet  nehézségéről  a  háborúban,  a  háború
értelmetlenségéről  mindenben  egyetértettek.



Az asszony rövid időn belül visszatért. Egy jókora sötétbarna kabát és egy kucsma volt a kezében.

- Itt van, tessék! Cserélje le!

Az egyenruhás a  meglepetéstől  szólni  sem tudott.  Csak állt  és  hagyta,  hogy a  vendéglátók
pillanatok alatt leszedjék róla a katona köpenyt, és ráadták a hozott holmit. Fejére nyomták a jó
meleg bundasapkát is.

A katonasapkát gépies mozdulattal összehajtogatta és a kabát belső zsebébe dugta.

- Na, látja, mindjárt más? Máris civil. Így azért kicsit nyugodtabb lehet. Kevésbé feltűnő, nem
úgy, mint katonaköpenyben. Ez a kabát meg pontosan magára illik. Szegény bátyámé volt, Isten
nyugtassa - morzsolt el egy könnycseppet - ott halt meg a Donnál, még 42 telén.

Hálálkodott. Köszönte sokszor. Nem is gondolta, hogy ilyen kedvesek. Nemcsak étellel, itallal
kínálták, de a ruha is óriási segítség. És azt se tudja, hogyan hálálja meg jóságukat.

-  Igaz  is,  nevüket  sem  tudom  -  gondolta,  majd  fennhangon  így  szólt  -  Ha  már  így
összetalálkoztunk, bemutatkoznék. A becsületes nevem Németh Sándor, szakaszvezető - fordult az
idősebb férfihoz mosolyogva. Aztán megszorította hálásan mind hármójuk kezét, ekkor a házigazda
is bemutatkozott:

- Csomós Lajos vagyok - és a feleségére mutatott - Anna asszony a feleségem, és a fiam.

- Ifjabb Csomós Lajos - mutatkozott be a fiatalabb férfi is.

- Ha a Jóisten megsegít, erőm, tehetségem engedi, majd hamarosan visszaszolgálom jóságukat,
esküszöm.

Elköszöntek egymástól, aztán Németh Sándor szakaszvezető folytatta útját tovább. Arra indult,
amerre a vendéglátói irányították.

A kölcsönkabát egy kissé magabiztosabbá tette. Valóban passzolt rá. Térden alul ért, és jól érezte
magát benne. Menet közben néha nézegette is. Úgy gondolta a legjobbkor jött a segítség. A vastag,
belül szőrmével bélelt szövetkabát és a bundasapka kellemes viseletté vált a hideg szélben. Jó lett
volna ez a Doni fronton is.

Kissé felszabadultabban, és egyenletes tempóval haladt célja felé. Csomóséknál eltöltött kevés
pihenőidő,  no  és  persze  a  reggeli,  megsokszorozta  erejét.  Fáradságot  nem érzett,  könnyedén
lépkedett. Már egészen kivilágosodott. Mintha az ég tisztulni kezdene a párásságtól. Felnézett az
égre.

- Szép nap ígérkezik mára.

Felfigyelt arra is, hogy itt - ott a kis cinegék füttyéből a tavasz kezdete hallik, miközben enyhe
déli szél kezdett lengedezni.

Boldognak érezte magát, mert úgy gondolta hamarosan otthon lesz, családja körében. Gondolatai
egyre a hazatérés körül keringtek. Hogy is lesz majd, amikor hazaér? Elképzelte, hogy kopog az
ajtón. Benyit a házba, és hangosan köszön.

- Jó napot kívánok! Itt laknak Léczék? Jó helyen járok? - és majd nagy örömujjongással egymás
karjába ugranak. A kisfia pedig közéjük furakodik.



A Lécz nevet azért mondja, mert úgy tudja, a család még az após házában lakik. A hazatérés
gondolata nagy lendületet adott neki, pedig a gyaloglás sok erőt vett el tőle már eddig is.

Mintha az időjárás is kissé barátságosabbá vált volna. Ritkult a párásság, és így távolabbra is el
lehetett látni. Már csak a lágy szellőt érezte. Csak ment, szinte repült mérhetetlen boldogságában. A
zalai táj is az otthoni környezetre emlékeztette.

Hol fákkal,  bokrokkal tarkított  terepen, hol  legelős domboldalon vitt  az útja.  Ez is  jókedvre
derítette. Erre a vidékre jellemző a változatosság. Kisebb erdősáv, majd szántó, esetleg legelő, aztán
újra művelt föld követte egymást az útján. Közútra nem ment most se. Ha módjába volt elkerülte.

Az a tény, hogy az éhség nem kínozta már, ez is könnyebbé tette a haladást, reményt adott neki a
további útján.

Településekhez  közeledve  a  haladási  iránytól  függően  valamilyen  irányban  kikerülte  azt.
Tisztában volt vele, hogy az oroszok is, a németekhez és a magyarokhoz hasonlóan helyőrségeket
telepítettek.  Így biztosították magukat.  Az esély,  hogy letartóztathatják az útja során,  bármikor
bekövetkezhetett.  Tartott is tőle, szinte rettegett. A ruszki foglyoktól,  odakinn annak idején sok
riasztó információt szereztek az ottani mentalitásról.

Gondolatai egymást kergették a fejében. Egyik gondolata veszélyhelyzete, a másik a hazatérésé.
Ha a hazatérésre gondolt nem sikerült lehiggadnia. A veszélyhelyzetet pedig minden pillanatban
folyamatosan érezte.

Úgy pattogtak gondolatai  oda -  vissza,  mint kaucsuklabda az egyenetlen kövezeten. Egyszer
rettegés a járőröktől, másszor a viszontlátás öröme. Megint a család; felesége mosolya és kisfia
elevensége tűnt fel előtte. A kislányt nem tudta felidézni, hiszen még sose látta, a legnagyobb hazai
harcok közben született, amikor ő a hazáját védte.

Csak lépkedett gépiesen. Lábában érezte kissé a gyengeséget, a lelke azonban vitte előre.

Egyszerre egy ösvényhez ért. Arra húzódott, amerre az útirányt tervezte.

- Na, ezen mehetek egyenesen - gondolta magában.

Most mezőn haladt. Itt jó messze ellátott. Ha valaki szembe talál jönni, hamar észre lehet venni.

Minden kihalt. Sehol egy lélek, sem közelben, sem távolban. Balra a messzeségben fák mögött
házak és magasba nyúló templomtorony. Lassan az is a háta mögé került. Most egy akácos fasor,
utána kisebb erdő következett, amelyen áthaladt keresztirányban a gyalogút.

Az ösvény összeért egy kétnyomú földúttal, azaz kocsiúttal, amely egy rövid szakasz után egyre
mélyebbre ereszkedett, miközben az út két oldalát akác és bodza szegélyezte. Somogyban az ilyen
utat "horho"-nak nevezték. Ezek az utak néhol két- három méter mélységben ereszkednek és némely
helyen annyira keskenyek, hogy csak egy fogat fér el benne. Ha valami véletlen folytán szembejön
egy másik  fogat,  akkor  amelyik  kisebb teherrel  jön,  annak vissza kell  tolatnia,  addig ameddig
elférnek egymás mellett. Ezeket a dombra igyekvő utakat az esővíz mélyítette ki.

Úgy gondolkodott, hogy nem megy le a horhóba, hanem fenn fog haladni a szélén. Így messze is
lát, és el is tud rejtőzni a fák között. Így, a terve szerint haladt tovább.

Ment folyamatosan, kitartóan, ügyelve mindenre, ami számára jelentős lehet. A bágyadt nap, a
párás látóhatárhoz ereszkedett, és szép lassan alábukott. Ő azonban csak ment tovább. A kocsiút



most északra kanyarodott, és a vándor letért egy ösvényre, amely keleti irányt vett.

Nem is hinné az ember, hogy néha milyen elszánt tud lenni a cél érdekében. A nap már rég eltűnt
a horizont alatt. Szürkülni kezdett. Ilyenkor, tavasz elején nagyon hamar besötétedik. A sötétségnek
van  előnye  is  nemcsak  hátránya.  Hátrány  az,  hogyha  idegen  helyen  járunk,  könnyen  irányt
téveszthetünk, eltévedhetünk.

Teljesen besötétedett. Előnye, jelen esetben az, hogy nehezen vehető észre az, aki rejtőzködni
akar.  Az  éjszakai  gyaloglás  tehát,  még  nagyobb  óvatosságra  int.  A  gyalogösvényről  letérni
kockázatos. Ha szaporázni akarja lépteit, nem árt, ha van egy kis fény, ami segít a tájékozódásban.
Most viszont olyan nagy a sötétség, hogy az orránál sem lát tovább. Csillagtalan sötét az éjszaka.
Sem a hold, sem a csillagok nem látszanak.

Bizonyára időközben újra borús lett az ég is. A haladást nehezíti ugyan, de őt nehezebben lehet
felfedezni messzebbről. Gondolatai most ismét a családra terelődött.

De jó lenne, ha minden úgy sikerülne, ahogy elképzelte! A Jóisten kezében a sorsa, ezt jól tudta.
Most megállt az ösvényen, gondolkodott. Na de, mintha már éhes is volna. Nem csoda, hiszen a
reggeli már régen volt.

- Le kellene ülni valahova! Amíg eszem pár falatot, akkor kicsit pihenhetek is. A lábam kissé
fáradt - ezek voltak a gondolataiban.

- No de hol találok valamit, amire leülhetek? - megállt, gondolkodott. - Ez az út egy ösvény, ami
réten halad át, igaz mintha egy tanyához közelítettem volna.

Elindult  ismét,  de  hírtelen megtorpant.  Hallgatózott.  Jobbról  kutyaugatást  vélt  hallani.  Arra
kanyarodott, amerről a kutyaugatást hallotta a messzeségből, és úgy döntött, letér abba az irányba.

- Ha megérzésem nem csal, már Somogy határában járok. Pacsát már rég mögöttem hagytam.

- Azért jól haladtam - tűnődött magában tovább.

Nemsokára a sötétségben megpillantott egy kicsi fehér házikót. Odabotorkált és körbejárta. Úgy
tűnt, elhagyatott épület. Mindenütt csend volt. Nem talált semmi különöset. Az alacsony faajtóhoz
ment, és óvatosan lenyomta a kilincset. Zárva volt. Most egy kicsit megnyugodott. Leült a küszöbre.
Lábait kinyújtotta és nagyot fújt. Aztán sóhajtott egyet:

- Istenem, de jól esik egy kicsit megpihenni!

A KÖNNYELMŰSÉG ÁRA
 

Egy ideig nem mozdult. Üldögélt a sötétben, és szemét becsukta, de fülével mindent érzékelt.

Lassan levette a zsákját a válláról. Kitapogatta a sötétben, amit Csomósné becsomagolt neki.
Előkereste a zsebéből a bicskáját, és falatozni kezdett. Késével hol a kenyérből, hol a szalonnából
vágott kis falatokat. Lassú, higgadt mozdulatokkal evett, nem falt mohón. Gondolata evés közben is
otthon járt. Nagy izgalom fogta el, amikor rájuk gondolt. Ezért aztán sokat nem is tudott enni.



Néhány falat után nyugodt, kimért mozdulatokkal összecsomagolta elemózsiáját, és berakta a
zsákjába, gondolván esetleges későbbi időre. Bicskáját becsukta, aztán zsebre tette. Ivott jó nagyot a
kulacsból.

- Ez jól esett - mondta magában, és kupakját visszacsavarta, majd derékszíjára akasztotta, és
jólesően  ellazult.  Hátát  az  ajtófélfának  támasztotta,  lábát  kinyújtotta,  és  pihenés  közben
elábrándozott.

- Vajon, hány óra lehet? Talán éjfél, vagy annál is több? Jöttem elég jó tempóban. Még egy ilyen
menet kell, mint a mai, ahhoz hogy hazaérjek. Annyi bizonyosan kell, ha nem jön semmi közbe. Óh,
de szeretném látni már a kicsi lánykát is, a Marikát! - sóhajtott, miközben maga előtt látta a kislányt,
szinte a karjaiba érezte.

- Már ő is nagy baba. Mennyi idős is lehet? Úgy hiszem hat vagy hét hónapos? Olyan kedvesen
mosolyog, ha hunyorgunk, vagy pislantunk neki. Vagy hintáztatjuk. Ha fellendítjük a magasba, akkor
felkacag!

Felesége rászól mímelt szigorúsággal:

- Vigyázz rá! Ne dobd fel nagyon! Nehogy kibukja az ennivalót, amit nemrég kapott. Tudod mit
szeret? Tejbegrízt! Még az a jó, hogy van elég. Tejet ad a Juci kecskénk, gabonánk meg van bőven.
Tudod, a pénznek nincs semmi értéke. A munkámért sok gabonát kaptam az ősszel... Na, most már
fektesd le a hugit! Aludnia kell neki!...

-  Héjj  !  Junosa!  (fiatalember)  -  mintha  messziről  ezt  hallotta  volna.  Aztán  megismétlődött,
miközben rugdosták a csizmáját.

- Sto tü gyélaes, tut ?(mit csinálsz itt?) - és ismét megrúgták a csizmája talpát.

- Mi van? - ijedt fel hírtelen. De még mindig nem volt magánál. - Ki beszél itt oroszul? - gondolta.

- Dá! Dokument jeszty ?(igazolvány van?)

Amikor a szemét kinyitotta, pirkadni kezdett. A félhomályban előtte állt két szovjet egyenruhás,
és fegyvert fogtak rá.

- Vsztaty! (felállni) Otruki! (kezeket fel!)

- Hol vagyok? - ez volt a reakciója, és nem tudta felfogni, hogy most mi is történik vele, miközben
feltápászkodott.

Amint felállt, hozzálépett a másik, és végigmatatta fegyver után kutatva. Természetesen nem volt
fegyvere.

- Dokument jeszty? - ismételte meg az előbbi.

- Igazolványt kér - jutott a tudatáig - most mit tegyek? - matatni kezdett a kabátzsebben.

- Te jó ég! - szisszent föl magában - ez a kabát nem a katonaköpenyem. Benne maradt minden
iratom a belső zsebben.

- Ja nye iméju (nekem nincs) - mondta. - De ez nem is baj - gondolta magába - hiszen csak katonai
papírom van.



- Tagda, vüprovozsáju !( akkor bekísérem) , athógyi!( indulj!).

Ekkor a fegyverrel irányt mutató járőr előtt elindult.

- Kudá? (hova?) - kérdezte a katonától hátrafordulva.

- Vperjód! (előre!)

Így aztán ment, mint az ökör, amit vezetnek kötélen. Bekövetkezett az, amitől mindvégig tartott.
Vigyázatlan volt. Nem lett volna szabad leülnie. A hosszú gyaloglás elfárasztotta, és elbóbiskolt. A
fáradtság úrrá lett az elcsigázott testén.

A település, ahova mentek (melynek nevét ekkor még nem tudta) pár perces gyaloglásnyira volt.
Németh szakaszvezető néhány házat vélt látni.  Egy ponyvás teherautó állt  az út szélén az első
háznál. Ide kisérték őt. Amikor odaértek, intett neki a járőr, hogy szálljon fel rá. A platóról két ember
nyújtotta segítőkészen a kezét. Felugrott s látta, hogy jó páran már vannak a teherautón. Ültek a
ponyva alatt, és maguk elé néztek hallgatagon.

- Jó reggelt - köszönt, ahogy fellépet a kocsi rakterébe.

Mindnyájan csendesen visszaköszöntek.

- Adjon Isten.

-  Kérem,  mondják  meg,  milyen  falu  ez?  Hol  vagyunk?  -  fordult  a  hozzá  legközelebb  lévő
emberhez, aki segített a felszállásnál.

- Egeraracsa - mondta alig hallhatóan.

- Nem röstellik az embert éjszaka kiverni az ágyából! Hogy az ördög vinné el őket! - dohogott
félhangosan egy másik - Annyi munka vár otthon, de nekik munkáskéz kell. Az embert lefogják egész
napra, az otthoni munka meg csak marad az asszonyokra, meg a gyerekre. Nem eleget voltunk
távol? Már másodszor jöttek értem a házhoz.

- Másodjára? - kérdezte Sándor meglepetten.

- Igen. - vette át a szót az előbbi - értem is, ma éjszaka újra jöttek. De üljön le a padlóra, mert
elesik, ha elindul a jármű. Maga nem idevalósi, ugye? Hogy került a hálójukba?

- Valóban, én idegen vagyok itt. Amott az egyik présháznál - és a kezével arra mutatott, amely
irányból érkeztek - ott akadtak rám. Hosszú ideje gyalogolok már az osztrák határ felöl hazafelé.
Leültem a küszöbre egy kicsit. Elbóbiskoltam a fáradtságtól.

- No' jszen! Most aztán nem eresztik! - mordult a padozaton kuporgók közül az egyik.

- Különben merre tartott? - kérdezte tőle egy másik sorstársa.

- Én kérem, mennék hazafelé a családomhoz Somogyba, Segesd községbe. Már egy éve nem
láttam őket.

Most megint az előbbi szólalt meg epésen:

- Ahogy elnézem, egy ideig még nem is fogja. Ha ezek rájönnek, hogy frontkatona, akkor biztos
lehet abban, hogy nem egyhamar engedik el.



- Tudom. Maga nem volt katona? - kérdezett vissza a jövevény.

- Én? Én nem. Én jegyző vagyok Egeraracsán. Bezörgettek hajnalban hozzánk is.

Sándor szánalommal nézett a vézna, idős emberre. Arra gondolt, hogy a ruszkik nem válogatnak,
nekik mindegy, csak minél nagyobb legyen a létszám.

Az autó motorja felbőgött,  és lassan elindult  velük.  Rövid zötykölődés után rákanyarodott  a
kövesútra.

-Tulajdonképpen, hova megy az autó velünk?

-Tegnap  Zalaegerszeg  közelében  tett  le  bennünket.  Egész  nap  földmunkát  végeztünk,  meg
útjavítást. Akna szaggatta lyukakat foltoztunk.

Elhallgattak. Az autó egyenletes tempóban haladt.

- No, ha most is arra megyünk, az nincs túl messze - ezt gondolta magába - Innét azért hamar
hazaérek, csak egy kicsit később. Most a távolság tíz vagy tizenöt kilométerrel megnő.

Az autó hirtelen megállt. A platónak a hátul lenyitható ajtaját lehajtották. Újabb csoport került a
kocsira. Közöttük nők is voltak. Velük felszállt hátra két fegyveres is. Ez később megismétlődött még
egyszer. Két újabb fegyveressel együtt, de már ülni nem is lehetett a raktérben.

Rövid utazás után megállt a jármű. Az út talán egy óráig tartott. Az embereket leparancsolták
róla. Ahogy leszállt mindenki, sorakozót vezényeltek nekik, és elindultak egy drótkerítéssel körülvett
terület felé. A kerítésen keresztül jól látható volt, hogy bent már többen is vannak. Volt itt idős,
fiatal, egyenruhás, civil. Férfiak között asszonyok is. Ránézésre is látszott, hogy válogatás nélküli
emberek csoportja.  Azok,  akik  már  egyszer  voltak  közmunkán,  várták  hogy  kiadják  a  munkát,
elosszák az embereket. Telt az idő, de semmi nem történt, illetve csupán annyi, hogy újabb csoport
érkezett a délelőtt folyamán. Az emberek szanaszét helyezkedtek el a füves területen. Volt,  aki
leheveredett. Voltak akik ültek a csupasz földön.

Délelőtti órákban jött a táborhoz egy - három jeppből álló - konvoj. Tisztek szálltak ki az autókból.
És  mintha  szemlét  tartottak  volna,  bejárták  az  egész  tábort.  A  tisztekkel  egy  tolmács  is  volt.
Sorakoztatták  az  egybegyűlteket.  A  tisztek  között  volt  egy  magasrangú  tiszt  is,  aki  bizonyára
elöljárója volt mindannyiuknak. Ő szólt a magyarokhoz, amit a tolmács fordított le. A nőket külön
helyre kisérték.

Kihirdette, hogy rendeződjenek szakaszokba, aztán alakuljon egy - egy század. Valaki hangosan
közbekiabált:

- Mi lesz? Mikor megyünk munkára?

A tolmács azonnal fordította. A tiszt elmosolyodott és halkan közölte, hogy ma nem lesz munka.

- Hogy - hogy, nem lesz? Akkor minek hoztak bennünket ide? - kérdezte a bekiabáló.

-  Összeírni  gyűjtöttük ide  önöket  -  válaszolta  a  tiszt  a  tolmács  segítségével  -  Utána,  pedig
hazamehetnek.

Ezzel a bejelentéssel kissé megnyugtatta az egybegyűjtött embereket.



MENETELÉS KELET FELÉ
 

Lassan rendeződtek a  csoportok.  Akik  valami  folytán ismerősök,  netán barátok voltak,  azok
törekedtek arra, hogy együtt legyenek. Voltak, akik hosszú idő után most ismét találkoztak. Ez
történt Németh Sándorral is. Ő a falubéli, legjobb barátjával, Tóth Samuval találkozott össze itt a
táborban.

Egy kisebb csoportra figyelt  fel,  amely élénken beszélgetett.  Arról  folyt  a  szó,  hogy milyen
rangban van, és hogy mit mondott az orosz tiszt. A frontot megjárt, sokat tapasztalt katona azt
bizonygatta, hogy nem szabad elhinni mindent, amit mond. Az sem számít,  hogy milyen magas
rangja van. A ruszkik ugyanis bebizonyították a háború folyamán, nem egy alkalommal, hogy mindig
mást tesznek, mint amit ígérnek. Ebből keletkezett a vita, melynek következménye a hangzavar. Erre
figyelt fel Sándor is.

- Samu! Sanyi! - kiáltották egyszerre, és átölelték egymást.

- Micsoda véletlen! - kiáltott Samu - bár a találkozás nem a legjobb körülmények között történik,
mégis nagyon örülök. Legszívesebben otthon találkoztam volna veled a faluban.

Nem sokkal később, a legnagyobb meglepetésére, a fiatalabb Csomós Lajost is a begyűjtöttek
között fedezte fel.

- Itt kell összetalálkozni? - kérdezte tőle Németh Sándor.

Beszélgettek, és az ifjabb Csomós elmondta, hogy éppen benn járt a háznál, amikor a járőrök
markába került. A szüleivel megbeszélték, hogy visz ki a szőlőbe ásót, gereblyét és kevés szalonnát.
A szalonnát becsomagolta papírba, és az inge alá tette. A szerszámokat a kapuhoz támasztotta,
miközben a bejárati kiskapu zárját próbálgatta, olajozta, hogy jól működjön, jól zárható legyen, ha
kint maradnak a szőlőben. Ritkán használták a zárat az utóbbi időben. Egyszóval elmerült a zár
javításában. Ekkor értek oda a szovjet járőrök. Igazoltatták, és már kisérték is az autóhoz. A szülei
nem is tudják, hogy hova lett?

Sándor bemutatta egymásnak a két ismerősét. Így aztán közös megegyezéssel egy szakaszba
került a három fiatal. Lassan kialakultak a szakaszok.

Most ismét az volt a beszédtéma, hogy jelenleg hol vannak?

Erre Samu felhúzta a vállát.

-  Én úgy vélem, hogy nem Zalaegerszeg közelében vagyunk -  szólalt  meg egyik társuk,  aki
Sándorral egy autón volt.

- Ne-em? Hanem hol?

- Szerintem nem. Hanem pont ellenkező irányban. Inkább déli irányba hoztak minket.

- Miből gondolod?

- Abból, amit az út közben megfigyeltem. Ahogy elindultunk, azt vettem észre, hogy az autó
egyfolytában  déli  irányt  vett,  bármerre  is  kanyarodott  az  út.  Mikor  hajnalban  elindultunk,



Zalaegerszeg tőlünk északi irányban feküdt, tehát eltávolodtunk tőle.

- No, de akkor hol lehetünk?

-  Én azt  hiszem -  vetette  közbe Lajos  -  hogy  inkább Kanizsához  vagyunk közelebb.  De ne
aggódjatok, hamarosan fény derül mindenre.

Delet még nem harangoztak a közeli faluban, és egy tartálykocsi fordult be a kapun. A tartályban
tea volt. Mindenkinek adtak egy adagot. Volt, aki kulacsba, volt aki "csajkába" kapta, kinek mi volt. A
folyadék jól esett sokuknak. Amikor mindenki elfogyasztotta az adagját, egyszerre vezényszavak
hangzottak  fel.  A  szakaszok  felsorakoztak.  Az  őrök  ezután  a  szakaszokat  nagyobb  egységekbe
rendezték.

Az így felállított századok elhagyták a tábort a kapun át, az országúton vonulva. Mindannyian
furcsán néztek egymásra. A vonuló egységeket mindkét oldalán fegyveres őrök kisérték.

- Vajon, most mi van?

Azért  néztek  egymásra  tanácstalanul,  mert  mindegyiknek  a  fejében  az  járt,  hogy  hol  lesz
megejtve az összeírás.

Ahogy haladtak, az volt a megállapítás, hogy a nap körvonala, a felhők között, kissé jobbra volt
tőlük.  Tehát  keleti  irányban  menetelnek.  Néhány  kilométer  után  Németh  Sándor  és  földije
meglepődve tapasztalták, hogy ismerős a táj.

Mindketten Inkén nőttek fel. Ha valami munka adódott ifjú korukban kissé messzebb a falutól,
rendszerint gyalog mentek, s ha elvégezték a dolgukat, úgy is tértek haza, gyalogosan. A falujuk
környékét  igen  jól  ismerték.  Inke  közelébe  van  egy  Varászló  nevű  falu.  Most  Varászlóhoz
közelítettek, ezért volt a környék nagyon ismerős. A felismerésnek csendesen hangot is adtak.

- Te, Samu hazafelé tartunk? Nézd az ismerős erdőt, mezőt, dombokat. Édesanyám biztosan
nagyon megörülne, ha meglátogatnám.

- Majd szerét ejtjük, hogy valahogy beugorjunk hozzá, vagy mihozzánk!

- Nem szabad! Vigyáznunk kell!

- Ne sopánkodj! Valami fondorlattal megoldjuk valahogy.

- Én nem kockáztatok. Ha eddig Isten segítségével megmenekültünk a borzalmak alatt, most ne
csináljunk marhaságot !

- Ej, ne akadékoskodj! Szépen, egy alkalmas pillanatban meglépünk.

- Ne okoskodj, Samu! Nem látod mennyi fegyveres van körülötted? Tizenöt lépésenként fegyveres
őrök vannak - csitította őt a barátja - különben délelőtt azt mondták, hogy majd az összeírás után
elengednek.

- De, mikor? - Samu felemelte kissé a hangját, de nyomban vissza is vette - Már hajnal óta itt
vagyok, a teán kívül semmi nincs bennem! Éhesen menetelünk! Hová megyünk? Te tudod, hogy hova
megyünk?

- Nem. De, ha azt mondták, hogy haza fognak engedni..., addig türelem!



- Lassan este lesz, és mi csak vonulunk. Csak gyalogolunk, éhesen. Nem éheztél a fronton eleget?

- Az összeírásra gondolj! - vigasztalta Sanyi a barátját.

- Már rég összeírhattak volna! Aztán mehetnénk Isten hírével! De nem! Te, ilyen naiv vagy? Voltál
kint eleget! Még nem ismered eléggé őket? Csak megyünk, megyünk, korgó gyomorral!

- Na, ne hőzöngj! Csak sor kerül rá majd, és hazamehetünk.

Közben haladtak egyenletes tempóban a kövesúton. Nem tudni hogyan, de híre ment a falvakban,
hogy a ruszkik hajtják az elfogott embereket. "Viszik őket Szibériába" - suttogták mindenfele. A
kövesúton vonulnak keleti irányba, gyalogosan. A foglyok elérték Varászlót. El is hagyták. Elmentek
Inke mellett, következett Vése, és így tovább. Amikor Böhönyéhez értek szürkülni kezdett.

Egyik - másik faluban, a házak előtt lévő kerekes kúthoz néha odaszaladtak, megtölteni a kiürült
kulacsot,  palackot.  A lakosok közül  többen is  kinn álltak a  kapuban,  és  szánakozóan nézték a
menetelő embereket. Némelykor egy - egy darab kenyeret, szalonnát és más élelmet nyújtottak a
szegény  magyar  embereknek.  Volt,  aki  kulacsot,  esetleg  egy  üvegpalackot  kapott,  hogy  vízzel
megtölthesse.

Az őrök nem tiltották ezt meg. Hagyták, hogy minden egyes alkalommal kiszaladjanak a sorból.

A menet azonban haladt tovább. Nagybajom határához érve már teljesen besötétedett. Itt is, egy
táborba  terelték  az  embereket.  A  táborban  már  itt  is  voltak  összegyűjtött  emberek..  A  most
érkezettek, a meneteléstől fáradtan azonnal leültek, jobbra - balra dőltek, majd hamarosan el is
aludtak.

Sándor, bár ő is fáradt volt, sokáig töprengett. Azon gondolkodott, hogy vajon miért van az, hogy
még mindig nincs vége! Meddig kell neki még szenvednie? Meddig nem láthatja, és vajon mikor
ölelheti magához a szeretteit?

A Jóisten eddig segítette, óvta életét a fronton, akkor mi terve van vele a jövőre nézve? Egyáltalán
mi vár még rá ezután?

A fáradság nagyúr. A kimerültségtől olyan mélyen elaludt a táborban egy gyöpös árokparton,
mint akit fejbe vertek. Belezuhant az álom sötétjébe.

Arra  riadt  fel,  hogy  hangos  vezényszavak hangzottak  mindenfelől.  Kinyitotta  a  szemét.  Egy
pillanatig nem tudta, hogy hol van? Amikor a vezényszavak ismétlődtek, és körülötte az emberek
tápászkodtak,  akkor  világosodott  meg  benne  a  puszta  valóság.  Mindenki  a  ruháját  csapkodta,
igazította, porolta.

Pirkadt. Kissé fázott a szabadba való alvás után. Az ég derült volt, talán ezért volt hideg a levegő.
A pára lecsapódott, és ruhákon apró cseppecskék jelentek meg. Ez elég kellemetlen volt, de mégis
elviselhetőbb volt, mint az orosz lövészárokban a januári mínusz 40°C -ban.

-  Na,  most  talán kiderül,  hogy lesz-e  összeírás,  vagy valami  munka.  Esetleg tovább fognak
menetelni az eddigiek szerint - ez volt az első gondolata, amint magához tért Sándor.

Amikor  az  ember  furcsa  helyzetbe  kerül,  vagy  szokatlan  esemény  zajlik  körülötte,  először
meglepődik, majd gondolkodik. Mi lehet ez? Keresi az egyszerű, logikus magyarázatot. Ebben az
esetben is kutatja a dolog miértjét. Vajon miért van ennyi ember összegyűjtve? Erre csak azokban
fogalmazódott meg a magyarázat, vagy gyanú, akik már kint a fronton sok tapasztalatot szereztek. A



többiek csak hallomásból sejtették az okot.

Ha munkára kell a férfierő, akkor miért nem osztják szét őket?

Egy-egy  munkára  kevesebb  ember  is  elég  volt  eddig.  Most  viszont  több  kisebb  csoport
begyűjtésével, módszeresen egy nagy tömeget hordtak össze. De vajon mi célból?

A  harcok  közben  elfogott  katonákat,  bekerített  egységek  harcosait,  függetlenül  rangtól
lefegyverezték, és hadifogolyként kezelték. "De, hisz, harcok már nincsenek! A német egységek
elmenekültek Magyarországról..." Sándor gondolatai elakadtak.

-  Vsztántye!  (felállni)  -  hallatszott  mindenfelől,  azután  meg  -  Vsztrojszja!  (sorakozó!)
Gondolataiból  ezek  a  vezényszavak  zökkentették  ki.

Tehát, újra menetelés? De nem! A sorakozó után egy tartályautóhoz irányították a szakaszokat.
Mindenkinek elő kellett készíteni a kulacsát, palackot vagy más eszközt, amibe teát kaptak.

- Na, mi történt? Ez mégis több mint a semmi! - hallatszott innen is, onnan is a megjegyzés.

Szegény magyar bajtársak! Sokan nem tudtátok, nem gyanítottátok, hogy mi vár még rátok! Azért
nem  gondoltatok  semmire,  mert  még  nem  ismertétek  a  kommunista  Szovjetúnióban  uralkodó
elveket, módszereket. A saját nemzetét, népét sem kímélte. Mondhatni kínozta, sanyargatta őket,
szinte nyomorba tartotta.

A  tea  kiosztása  után  sorakozást  vezényeltek.  A  századok  felálltak,  kiegészülve  az  itt  ért
emberekkel együtt, szinte hadosztállyá duzzadt az amúgy is nagy létszámú tömeg.

A századok felsorakoztak, majd egymás után elindultak a táborból. Mire lehet gondolni, merre
haladt a menet? Természetesen folytatódott keleti irányba. Kaposvárt kikerülték északról. Érintve a
kis  településeket,  meneteltek  egész  nap  keleti  irányba,  élelem nélkül.  A  falvakban  errefelé  is
tudomást szereztek az emberek, hogy foglyokat hajtanak az oroszok, kiálltak a kapuba, és most is kis
élelemcsomagokkal várták, és döbbenten, fájdalmasan, némelykor sírva intettek búcsút nekik. Már
egészen  besötétedett,  amikor  Dunapentelénél  elérték  a  Dunát.  A  magas  partról  lenéztek  a
méltóságteljesen hömpölygő Dunára, és a szélesen elterülő szemközti síkságra. Itt volt a szovjet
hadseregnek egy hídfőállása.  A foglyokat itt  táborozták le,  nem messze a hídfőállástól.  Szintén
szögesdrótkerítés vette körül a tábort. A kerítésen kívül pedig járőrök sétáltak párosával.

Hajnalban ismét korán ébresztették az embereket, és a pontonhídon át továbbvonultak kelet felé.
Most már az Alföldön haladtak. Továbbra is, ha településhez, esetleg faluhoz értek, sorban szaladtak
a kutakhoz kulaccsal, palackkal, hogy friss vizet vegyenek. Ha élelmük nem is volt, legalább ivóvizük
legyen. A falu lakói itt is segítőkészek voltak, és nemcsak élelmet hoztak. Hanem arra bíztatták őket,
sugdosták nekik, hogy ne menjenek vissza, hanem bújjanak el a házaknál.

Némelyik meg is tette, de semmi sem tűnt fel az őröknek. Úgy tűnt, hogy nem is nagyon érdekli
őket az, hogy mekkora a létszám.

AZ IGAZI BARÁT
 

A kutaknál mindig nagy volt a nyüzsgés, tolongás. A menetelők arról panaszkodtak a helyieknek,
hogy soknak nincs élelme. Ilyenkor ismét ételcsomagokkal is segítették őket.



Egy alkalommal Sándornak is vízre volt szüksége, mert kifogyott a kulacsából.

- Samu, ott egy kerekes kút. Odafutok, és hozok vizet.

- Jól van, csak az őr engedjen el.

- Neked van vized? - kérdezte barátját.

- Már nagyon kevés. Hozzál nekem is! Itt a kulacsom - nyújtotta oda Samu.

- Rendben van - vette át Sándor tőle, majd kilépett a sorból, és szaladt a két kulaccsal.

Amikor odaért  a  kúthoz,  már többen is  várakoztak a sorukra,  míg az egyik bajtársuk nagy
lendülettel engedte le a vödröt, és ahogy az megtelt, azon nyomban tekerte is a kereket. Közben a
századok haladtak egyenletes iramban.  Egymás után,  sorban buktatták a társai  a  kulacsokat a
vödörbe, amíg azok megteltek.

Sokára  került  Sándor  sorra,  ráadásul  a  vödör  ismét  kiürült.  Újra  leengedte,  és  felhúzta  a
vaskerékkel a vizesvödröt. De már nagyon elhaladt a menet. Messze járt már az ő százada is. Azt
vette észre, hogy sokan szót fogadtak a falubeliek unszolásának, miközben a századok elhaladtak,
nem futottak utánuk. Többen bementek a házakhoz, csűrbe, pincébe és elbújtak. Amikor megtelt
Sándor mindkét kulacsa, azonnal teljes erőből futni kezdett a százada után, amely már nagyon
elhaladt.

Egyszerre az egyik szovjet kísérő hátra pillantott, és látta, hogy egy alak szalad utánuk.

Rákiáltott, és ráfogta a fegyverét:

- Sztoj! Kudá igyos?(Állj! Hova mész?)

- Én? megyek a századomhoz - intett a kezében lévő kulaccsal, és indult volna tovább.

- Sztoj! - kiáltott még haragosabban az őr.

- Vizet viszek. Voda - mondta oroszul, és nyomatékul felemelte mindkét kulacsot.

-Nyet! Igytyi! (nem, tünés!) - és intett a fegyverével.

-De, a barátomnak viszem! Drug (barát) - mondta, kevés orosz tudással - viszem a vizét. Voda,
drug. - akarta magyarázni kézzel - lábbal, de nem sok sikerrel, mert az őr kibiztosította a fegyverét.

- Nyet! Pasli, pasli! - és mutatta a fegyverével, hogy tűnjön el.

Sándor most is magyarázni akart, és az összes orosz tudását latba vetette. Mondott mindent, ami
csak eszébe jutott.

Az őr pedig egyre ismételte: Pasli. Tü idiot, tü durák. Akkor eszébe jutott még egy orosz szó:

- Tam igyot drug. Pazsalujszta! (ott megy barát. Kérem!) - mondta könyörgő hangon.

- Da, da hógyis! Jobfaje maty! - leengedte fegyverét, és hagyta, hadd fusson a vesztébe ez a
bolond magyar.

Nagy késéssel utolérte őket, beállt a helyére a menetelés közben, aztán átadta a kulacsot a



barátjának.

- Már azt hittem, nem jössz - szólt csendesen.

- Hát, bizony sok bajom akadt az egyik őrrel. Nem sokon múlott, hogy itt vagyok.

- Én elbújtam volna a helyedben - kuncogott Samu.

- Ne szórakozz! Az őr majdnem lelőtt.

- Micsoda? - lepődött meg Samu, és dühösen kifakadt - a szemét alak.

Akkor Sándor elmesélt mindent, hogy s mint járt az őrrel.

- De bolond vagy te! - jegyezte meg a barátja, lehiggadva - én nem hagytam volna sokat beszélni.
Még hogy fegyverrel fenyegetett? Én azonnal megfordultam volna, és elszaladtam volna, hogy csak
úgy porzott volna az út mögöttem.

- Ne beszélj bolondságot! - sértődött meg Sándor - hiszen nálam volt a kulacsod!

- Na és! De, te most már szabad lennél!

- Nem érted, hogy nem akartalak kínos helyzetbe hozni? Nem lett volna vized! Neked hoztam a
kulacs vizet!

- Köszönöm - és továbbra sem értette a barátját. Hisz elmenekülhetett volna. Vajon miért nem
tette? A kulacs miatt? Ő biztos talált volna később, valami megoldást. Vagy talán valami más oka volt
a tettének?

Sándor ránézett barátjára. Elégedetten, és szívében melegséggel menetelt  mellette tovább a
kilátástalanság felé. Úgy gondolta, hogyha ketten együtt lesznek a nehéz időkben, és egymásért
megteszik azt, amit meg kell tenniük, megsegíti őket a Jóisten is.

Sándor úgy gondolta, a barátság szent dolog. És ha megpróbáltatás vár rájuk, úgy vélekedett,
könnyebb lesz elviselniük együtt, mintha valamelyikük egyedül maradna.

Most, amikor szó nélkül mennek egymás mellett, eszébe jutott, mi mindenen mentek keresztül az
orosz fronton. Úgy hitte, hogy igenis jól tette, amikor úgy döntött, hogy nem hagyja el jó barátját.

A menetelők nappal haladtak egyenletes tempóban, és estére kelve egy újabb táborhoz érkeztek.
A vonulásuk nem volt nagyon erőltetett, de azért volt olyan szakasz is, amikor még 60 km - t is
megtettek. Egy ilyen út megtétele közben sokan rosszul lettek. Némelyeket támogatni kellett. Volt
olyan, aki nem tudott lépést tartani, azt a fiatalabb és erősebbje vitte. Az éjszakai táborozás után
sokszor nem kelt fel némelyik idős ember. Ott haltak meg az út szélén az éhezéstől, és a fárasztó
meneteléstől. Hamarosan elérték a Tiszát Szolnok közelében. Letáboroztak egy olyan helyen, ahol
ismételten szögesdrótkerítés vette körül a tábort. A fáradtságtól szinte elájult mindenki. Másnap,
kora reggel,  ahogy világosodott,  riadóztatták a tábort.  Ismét soknak ez volt  az  utolsó útja.  Az
egybegyűjtötteket sorakoztatták szemlére.

- Na, talán most! - gondolták a hiszékenyebbek.

Jöttek is  a tisztek.  Szemlét is  tartottak,  de hamarosan beültek az autókba és el  is  mentek.
Összeírásról szó sem esett. Ellenben néhány tiszt hamarosan jött egy tolmáccsal, és közölték, hogy
munkára  ki  fognak  válogatni  erős  fiatalokat.  Ezeket  leirányították  kísérővel  a  folyópartra.  A



kiválogatottak között volt Tóth Samu, Csomós Lajos és Németh Sándor is.

Velük egyszerre a túlsó parton is dolgoztak foglyok. Ideiglenes hidat vertek a folyón. A munka
elég gyorsan haladt. A rögtönzött híd két napig épült. Minden nap kaptak élelmet is. A munka
végeztével ismét kaptak meleg ételt, amely kiadósabb volt az üres teánál. Leves is volt. A meleg
folyadék után valamiféle kását is kaptak. Aznap már a táborban maradtak, nem vonultak tovább. A
híd erősségére jellemző volt, hogy járművek is közlekedni tudtak rajta.

Másnap kora reggel már a tábor összes lakója, foglya, indulásra készen állt, a hajnali ébresztő
után. A foglyok egyre reményvesztettebbek voltak. A menet, amely ismét elindult keleti irányban,
ment amerre irányították. Érezték, tudták, hogy az az ígéret, amit több nappal ezelőtt tettek nekik,
az hazugság volt. Nincs szó összeírásról, nincs szó hazamenetelről. Őket most már nem engedik el.
Egyre elcsigázottabbá, egyre szótlanabbakká váltak. Bár volt közöttük néhány, akik még most is
reméltek, de a többi, akik hosszú hónapokat kint harcolt a fronton, meggyőzte azokat az újonnan
befogottakat, akik Magyarországi harcokban sem vettek részt, hogy ez a szovjet módszer. Erről már
sokan hallottak, tapasztaltak. Ez a módszer volt kedvelt fegyverük, az emberek félrevezetése.


